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إعالنات

األربعاء  14تشرين األول  2015العدد 2715

◄ وفيات ►

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات
عبر الواتس أب

03/662991
أو االتصال
على الرقم :

01/759500
فاكس:
01/759597

انتقل إلى رحمته تعالى املأسوف
عليه
األستاذ حسني علي نصرالله
أوالده :جنى ،بشار ،غــادي ،نامي،
جاد
صهره :سمير رزق
أحفاده :نور ،جود ،نايا
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ب ـعــد ال ــدف ــن ال ـيــوم
األربـ ـع ــاء  14ت ـشــريــن األول 2015
ويومي الخميس والجمعة في 15
و 16مـنــه فــي مـسـقــط رأس ــه حــوال،
ويـ ـ ــوم ال ـس ـب ــت  17م ـن ــه ف ــي قــاعــة
الـجـمـعـيــة اإلس ــام ـي ــة للتخصص
والتوجيه العلمي فــي بئر حسن،
من الثانية بعد الظهر إلى السابعة
مساء.
اآلسفون :آل نصرالله ودياب ورزق
وعبدالله وعموم أهالي حوال.

انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة وضحة نعمه صبرا
زوجة املرحوم الحاج أحمد حمود
أوالدها :أسعد وحسن وعلي
أص ـهــرت ـهــا :يـحـيــى ش ــوم ــان ،كــامــل
حمود ،ومحمد بركات
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت ال ـيــوم
األربعاء في  14ـ  10ـ  2015في منزل
ولدها الحاج حسن حمود الكائن
ف ــي مـحـلــة ال ـج ـنــاح ـ ـ شـ ــارع أحـمــد
األس ـعــد ـ ـ بـنــايــة ن ــادر  2طــابــق ،11
من الساعة العاشرة صباحًا لغاية
السادسة عصرًا.
اآلس ـ ـف ـ ــون :آل حـ ـم ــود وآل ص ـبــرا
وعموم أهالي كفردونني.
ان ـت ـق ـل ــت ال ـ ــى رحـ ـم ــة ربـ ـه ــا ت ـعــالــى
املرحومة
الحاجة ثريا محمد شمعون
أرم ـ ـ ـلـ ـ ــة امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج ح ـســن
شمعون
وال ــدة :سـمـيــر ،محمد عـلــي ،جـمــال،
العميد كميل ،واملــازم اول الشهيد
عصام
تقبل الـتـعــازي طيلة ايــام االسـبــوع
ف ــي م ـنــزل ـهــا ال ـك ــائ ــن ف ــي الـنـبـطـيــة
الفوقا ـ ـ حي العقيدة
ذكـ ـ ـ ــرى االس ـ ـب ـ ــوع تـ ـ ـص ـ ــادف ن ـه ــار
االحــد في  2015/10/18في النادي
الحسيني لبلدتها النبطية الفوقا،
في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

افتتاح مهرجان ومعرض جوائز العامرة
للدول العربية وحوض املتوسط برعاية بري

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من  7:30صباحًا
ً
لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

افتتح رئيس اتحاد املهندسني اللبنانيني النقيب خالد شهاب مهرجان
"جوائز العامرة للدول العربية وحوض البحر املتوسطAwards-
 2015 BeirutArchmarathonبرعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري
وبالتعاون مع رشكة  Publicommااليطالية يف مركز بريوت للمعارض
"بيال".
حرض حفل االفتتاح وزير االشغال العامة والنقل غازي زعيرت ممثالً الرئيس
نبيه بري ،ورئيس اتحاد املهندسني اللبنانيني النقيب خالد شهاب ،ونقيب
املهندسني يف الشامل ماريوس بعيني ،وممثلون عن رؤساء الحكومات
السابقني ووزراء ونواب حاليون وسابقون ونقباء املهن الحرة حاليون
وسابقون وممثل رئيس االتحاد العاملي للمعامريني فريديرك راغو ورئيس
هيئة املعامريني العرب انطوان رشبل ،رئيس اتحاد املتوسط للمعامريني
الربوفسور اندريه بخعازي ،االمني العام التحاد املهندسني العرب الدكتور
عادل الحديثي .ومدير عام رشكة  Publicommسيمونا فينييس ،ومديرون
عامون ورؤساء مجالس ادارة رشكات ومؤسسات عامة وخاصة ،وممثلون
عن املؤسسات األمنية والعسكرية اللبنانية ووفود معامرية عربية ودولية
وممثلون عن االتحادات واملنظامت الدولية واالقليمية والهيئات الهندسية
واالجتامعية للمعامريني وعمداء كليات العامرة واالكادمييني وطالب العامرة
والهندسة يف الجامعات اللبنانية.
ثم افتتح زعيرت وشهاب املعرض والوفود املشاركة حيث تم زيارة أجنحة
الرشكات الراعية للمهرجان املتخصصة يف الخدمات االقتصادية واملالية
وصناعة مواد البناء والعامرة.

من آمن بي وإن مات فسيحيا
رئاسة مجلس النواب
رئاسة مجلس الوزراء
امل ـج ـل ــس االع ـ ـلـ ــى ل ـ ـلـ ــروم امل ـل ـك ـيــن
الكاثوليك
حزب الكتلة الشعبية
زوجة الفقيد :ميريم جبران طوق
ولداه :جوزف وجبران
شقيقتاه :ياسمينا
ك ــاريـ ـن ــا زوج ـ ـ ــة تـ ـي ــري عــرق ـت ـن ـجــي
وعائلتها
أرمـلــة املــرحــوم جــوزف بــك السكاف
السيدة شانتال بيكاريه السكاف
اوالد عمه :ميشال ميشال السكاف
وعائلته
ناجي ميشال السكاف وعائلته
زينة ميشال السكاف زوجة ميشال
طراد وعائلته
وع ـم ــوم ع ــائ ــات ال ـس ـك ــاف ـ ـ ـ ـ طــوق
ـ ـ ـ ـ ن ـيــاكــوس ـ ـ ـ ـ يــونــس ال ـب ـجــانــي ـ ـ
عرقتنجي ـ ـ بيكاريه ـ ـ حاج شاهني
ـ ـ مسلم ـ ـ فرحات ـ ـ سالمه ـ ـ ضومط
ـ ـ طــراد ـ ـ داوود وأبــو خالد وأهالي
زحلة والبقاع ينعون اليكم بكثير
من األسف واللوعة فقيدهم الكبير
الوزير والنائب السابق
رئيس الكتلة الشعبية املهندس
الياس جوزف طعمة السكاف
املـنـتـقــل ال ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى عصر
ي ــوم الـسـبــت  2015/10/10متممًا
واج ـب ــات ــه ال ــدي ـن ـي ــة ،ح ـيــث يـحـتـفــل
ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة ن ـف ـســه ف ــي ت ـمــام
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم
االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فــي 2015/10/14
في كاتدرائية سيدة النجاة ـ ـ زحلة.
ينطلق موكب الجثمان عند الساعة
ال ـت ــاس ـع ــة ص ـب ــاح ــا م ــن مـسـتـشـفــى
الـجــامـعــة االم ـيــرك ـيــة ب ـيــروت حيث
يستقبل عند مدخل زحلة ـ ـ املنارة
الساعة الواحدة ظهرًا.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي ال ـخ ـم ـيــس
والـ ـجـ ـمـ ـع ــة  15و 16ال ـ ـج ـ ــاري فــي
صــالــون كاتدرائية سيدة النجاة ـ ـ
زح ـلــة ،مــن الـســاعــة الـحــاديــة عشرة
ً
مساء.
صباحًا حتى السادسة

بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بـمـشـيـئــة ال ـلــه تـعــالــى نـنـعــى إلـيـكــم
فقيدتنا الغالية
املرحومة الحاجة نجاة صفا حالل
أرملة املرحوم الحاج حسن حالل
أوالدهـ ــا :العقيد الــركــن بـهــاء حالل
والعميد عالء حالل والدكتور وليد
حالل والدكتور مصطفى حالل
ب ـنــات ـهــا :رجـ ــاء زوجـ ــة ح ـســن حــال
وســوســن زوجــة الــدكـتــور مصطفى
األمني وآمال وسمر زوجة املهندس
باسم حريري
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ي ــوم ــي األرب ـ ـعـ ــاء
والخميس في  14و 15تشرين األول
2015م للرجال والنساء من الساعة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة عـ ـصـ ـرًا حـ ـت ــى الـ ـس ــادس ــة
ً
مساء في روضة الشهيدين ـ القاعة
الكبرى.
وتصادف يوم األحــد الواقع في 18
تشرين األول 2015م ذكرى األسبوع،
وب ـهــذه املـنــاسـبــة ستتلى آي ــات من
الــذكــر الحكيم وي ـقــام مجلس عــزاء
ع ــن روح ـه ــا ال ـط ــاه ــرة ل ـلــرجــال في
تمام الساعة العاشرة صباحًا في
حسينية بلدتها حبوش وللنساء
ف ــي حـسـيـنـيــة ـ ـ ال ـن ـس ــاء ف ــي نـفــس
البلدة.
كما تقبل التعازي في بيروت يوم
االثنني الواقع في  19تشرين األول
2015م للرجال والنساء من الثالثة
بـعــد الـظـهــر حـتــى ال ـســادســة مساء
في الجمعية اإلسالمية للتخصص
والتوجيه العلمي ـ الرملة البيضاء
سبينس ـ قرب مديرية أمن الدولة
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلس ـف ــون :آل ح ــال وص ـفــا وعـمــوم
أهالي بلدتي حبوش والكفور

بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله وقدره
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج حسني علي طعان
(أبو غالب)
زوجته :الحاجة فاطمة صالح
ابناه :غالب زوجته ريما شمس واملهندس علي زوجته
الدكتورة ياسمني نشابة
ابنتاه :فادية زوجة الدكتور خضر كجك وراغدة زوجة محمد
أحمد كجك
أشقاؤه :الحاج حسن ،ماجد ،الدكتور محمد وأسعد
شقيقاته :الحاجة سعاد زوجة املرحوم محمود فخري ،الحاجة
إنصاف زوجة املرحوم عبدالله صالح ،املرحومة الحاجة
إسعاف زوجة الحاج أحمد كجك ،عطاف زوجة القاضي جميل
بيرم
أشقاء زوجته :املرحوم عبدالله ،الحاج محمد ،الحاج علي،
نجيبة والحاجة مريم صالح
الحاجة ّ
املرحومة ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
تقبل التعازي في بيروت نهار الخميس  15تشرين األول 2015
في مركز جمعية التخصص والتوجيه العلمي ـ ـ بيروت ،قرب
مبنى أمن الدولة من الساعة الثالثة حتى السابعة مساء.
وتصادف نهار الجمعة  16تشرين األول  2015ذكرى مرور
أسبوع على وفاته ،وبهذه املناسبة ستتلى آيات من الذكر
الحكيم ويقام مجلس عزاء عن روحه الطاهرة عند الساعة
الثالثة بعد الظهر في حسينية بلدة الزرارية.
الراضون بقضاء الله وقدره :آل طعان ،صالح ،كجك ،فخري،
بيرم ،شمس ،نشابة وعموم أهالي الزرارية وصور.
ولكم من بعده طول البقاء

