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إعالنات
◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إنا لله وإنا اليه راجعون
بالرضى والتسليم ملشيئته تعالى
ننعى اليكم وف ــاة فقيدنا الغالي
املرحوم
إميل حسني األعور
زوجته :حياة الحلبي
أوالده :ال ـع ـم ـي ــد ه ـ ـشـ ــام األعـ ـ ــور
زوجته املحامية تمام الساحلي
أندره األعور
مي زوجة شوكت األعور
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ن ـ ـهـ ــار ال ـج ـم ـعــة
املوافق في  16شباط  2018في دار
الطائفة الدرزية ،فردان بيروت من
ال ـســاعــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة صباحًا
ً
مساء.
حتى الخامسة
لكم من بعده طول البقاء
اآلسـ ـف ــون آل األعـ ـ ـ ــور ،ال ـســاح ـلــي،
الـحـلـبــي ،ع ـن ــداري وع ـم ــوم أهــالــي
فالوغا.

إنا لله وإنا إليه راجعون
بمناسبة مرور أسبوع على وفاة
الحاجة آمنة محمد املوسوي
زوجـ ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم ال ـ ـس ـ ـيـ ــد زكـ ــريـ ــا
املوسوي
أبناء الفقيدة :السادة سمير ،منير،
عفيف ،فؤاد ،علي ،وسام
صهراها :السيد عمار م .العالقات
الدولية في حزب الله ،الحاج خضر
خليل
يـ ـت ــم تـ ـق ـ ّـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي ب ــال ـف ـق ـي ــدة
ف ــي م ـج ـمــع االم ـ ـ ــام "امل ـج ـت ـب ــى" (ع)
الضاحية حي االميركان وذلك يوم
الخميس الواقع فيه 2018 /2 / 15
من الساعة  2.00حتى الساعة 5.00
عصرًا.
لها الرحمة ولكم ولجميع املؤمنني
األجر والثواب

بسم الله الرحمن الرحيم
ت ـصــادف ي ــوم الـجـمـعــة  16شباط
 2018ذك ـ ــرى م ـ ــرور اسـ ـب ــوع على
وفاة املرحومة
مليا محمد سعيدة ّ
صباح
أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم امل ـه ـن ــدس محمد
إبراهيم علي أحمد
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحها
الطاهرة آيات من الذكر الحكيم في
منزلها الكائن في النبطية طريق
ع ـ ــام ش ــوك ــن  -ال ـن ـب ـط ـيــة ،مـقــابــل
الضمان االجتماعي.
ل ـل ـن ـس ــاء والـ ـ ــرجـ ـ ــال م ـ ــن ال ـس ــاع ــة
ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا ح ـتــى الـثــانـيــة
عشرة ظهرًا.
للفقيدة الرحمة ولـكــم مــن بعدها
طول البقاء
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إنا لله وإنا إليه راجعون
بالرضى والتسليم ملشيئته تعالى
ننعى اليكم فقيدنا الغالي
السيد نصر الدين محمد حسني
فخر الدين
زوجته :يسره عباني
أوالده :محمد زوجته لينا غيث
حسني
ف ــاط ـم ــة زوج ـ ـ ــة املـ ـهـ ـن ــدس مـحـمــد
شاهني
سمر زوجــة العميد مصطفى زين
الدين
لبنى زوجة املهندس بسام قبيسي
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه :عـ ـل ــي ،املـ ــرحـ ــوم ح ـســن،
يــوســف ،مصطفى (رئ ـيــس بلدية
السلطانية سابقًا) وعدنان
شـقـيـقــاتــه :أمـ ـي ــرة ،آم ـن ــة ،بهيجة،
سلوى وآمال
أص ـه ــرت ــه :أح ـم ــد ع ـب ــان ــي ،محمد
عـ ـب ــان ــي ،م ـح ـم ــد م ـ ـبـ ــارك (رئ ـي ــس
بلدية مركبا)
تقبل الـتـعــازي الـيــوم االرب ـعــاء 14
ش ـبــاط  2018ف ــي مــركــز الجمعية
االسالمية للتخصص والتوجيه
ال ـع ـل ـم ــي ،ال ــرمـ ـل ــة الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء ،مــن
الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية
ً
مساء.
الساعة السادسة
ويـصــادف نهار االحــد الــواقــع فيه
 18شـ ـب ــاط  2018م ـ ـ ــرور اس ـب ــوع
على وفــاة فقيدنا الـغــالــي ،وبهذه
امل ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة سـ ـتـ ـتـ ـل ــى عـ ـ ــن روحـ ـ ــه
الـ ـط ــاه ــرة آي م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
ومجلس عــزاء حسيني ،وذلــك في
حـسـيـنـيــة ب ـلــدتــه الـسـلـطــانـيــة في
ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة صـبــاحــا
(للرجال والنساء).
اآلس ـف ــون آل فـخــر ال ــدي ــن ،عـبــانــي،
الشاعر ،غيث ،شاهني ،زين الدين،
قـ ـبـ ـيـ ـس ــي وع ـ ـ ـمـ ـ ــوم أهـ ـ ــالـ ـ ــي بـ ـل ــدة
السلطانية
لـلـفـقـيــد ال ــرح ـم ــة ول ـك ــم م ــن بـعــده
طول البقاء

بمزيد مــن األس ــى والـلــوعــة ننعى
إليكم
عميد عائلة آل جواد قاسم
املرحوم الحاج جواد حسني جواد
زوجته :املرحومة الحاجة خديجة
رعد
ولداه :العميد الركن الدكتور نبيل
زوجته يوالند متى،
الدكتور أحمد زوجته هدى الددا
ابنته :نبيلة زوجــة املرحوم زهير
زمار
اشقاؤه املرحومون :محمد ،أحمد،
مصطفى ومحمود
ووري فــي الـثــرى يــوم الـثــاثــاء 13
الجاري
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ي ــوم ــي  14و15
شباط  2018فــي منزل الفقيد في
بلدته كفرفيال
كما تقبل التعازي في بيروت نهار
الـجـمـعــة ف ــي  16ش ـبــاط ف ــي قــاعــة
الـجـمـعـيــة اإلســام ـيــة للتخصص
والـ ـ ـت ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــه ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ،الـ ــرم ـ ـلـ ــة
ال ـب ـي ـضــاء ،خـلــف مـقــر أم ــن الــدولــة
من الساعة الثالثة حتى السادسة
ً
مساء.
وتـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي ص ـيــدا نـهــار
االثـ ـن ــن ف ــي  19ش ـب ــاط ف ــي مـنــزل
ولــده الدكتور أحمد جــواد الكائن
فـ ــي بـ ـل ــدة ال ـه ــال ـي ــة ب ـن ــاي ــة ال ـ ــددا
الـطــابــق األول مــن الـســاعــة الثالثة
لـ ـغ ــاي ــة الـ ـث ــامـ ـن ــة م ـ ـسـ ـ ً
ـاء ل ـل ــرج ــال
والنساء
وسـ ـتـ ـق ــام ذك ـ ـ ــرى األس ـ ـبـ ــوع ن ـهــار
األحـ ــد ف ــي  18ش ـبــاط  2018م في
حسينية بـلــدتــه كفرفيال الساعة
العاشرة صباحًا
لـلـفـقـيــد ال ــرح ـم ــة ول ـك ــم م ــن بـعــده
طول البقاء
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ج ـ ــواد ق ــاس ــم ،رع ــد،
زمــار ،متى ،الــددا ،حديد ،شحادة،
ضيا وعموم أهالي بلدة كفرفيال

وال ـ ــدت ـ ــه املـ ــرحـ ــومـ ــة اف ـ ـلـ ــن نـخـلــه
الضاني
أشقاء الفقيد املرحوم اسكندر
عيد (في املهجر)
جبران
حنا (في املهجر)
شقيقاته املرحومة ملكة
مريم (املعروفة ماري)
الكسندري
وعموم عائالت جنحو ،الضاني،
ال ـش ــام ــات ،خ ـ ــوري ،حـبـيــب ،ف ــواز،
قهوجي ،اندلفت ،سمعان ،عرمان
وأن ـس ـبــاؤهــم فــي الــوطــن واملـهـجــر
ينعون إليكم فقيدهم املرحوم
أسعد متري جنحو
(عميد عائلة جنحو)
الــراقــد عـلــى رج ــاء الـقـيــامــة متممًا
واجـ ـب ــات ــه ال ــدي ـن ـي ــة يـ ــوم الـجـمـعــة
ال ــواق ــع ف ــي  9ش ـبــاط  ،2018تـقــام
الـ ـ ـص ـ ــاة ل ـ ــراح ـ ــة ن ـف ـس ــه ال ـس ــاع ــة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــد ظ ـ ـهـ ــر ال ـ ـيـ ــوم
االرب ـ ـعـ ــاء الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  14ش ـبــاط
 2018في كنيسة مار الياس للروم
االرث ـ ـ ــوذك ـ ـ ــس ،امل ـص ـي ـط ـب ــة ،جـســر
سليم س ــام ثــم ي ــوارى ال ـثــرى في
مدافن العائلة (مار الياس بطينا).
تقبل التعازي قبل الصالة وبعدها
وي ــوم ــي ال ـخ ـم ـيــس وال ـج ـم ـعــة 15
و 16ال ـجــاري فــي صــالــون كنيسة
مار الياس املصيطبة ،جسر سليم
ســام اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة الحادية
عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة
ً
مساء.
السادسة
للفقيد الـغــالــي الــرحـمــة ول ـكــم من
بعده طول البقاء
ال ــرج ــاء ابـ ـ ــدال األك ــال ـي ــل بــالـتـبــرع
لـلـكـنـيـســة وإع ـت ـب ــار ه ــذه الـنـشــرة
إشعارًا خاصًا.

