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◄ وفيات ►
تـصــادف نـهــار الجمعة 2017/1/6
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
ّ
جميل محمد معلم
(أبو عالء)
أخ ــوت ــه :امل ــرح ــوم ه ــان ــي ،امل ــرح ــوم
خليل ،خضر ،وعلي
أوالده :عالء ،محمد ،وريم
وس ـ ُـي ـق ــام بــاملـنــاسـبــة مـجـلــس ع ــزاء
حسيني تتلى فيه آي ــات مــن الذكر
الـ ـحـ ـكـ ـي ــم عـ ـن ــد ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـث ــان ـي ــة
والنصف بعد الظهر في حسينية
بلدته ّ
عبا.
ك ـم ــا ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي نـ ـه ــار األح ــد
 2017/1/8ف ــي حـسـيـنـيــة مسجد
اإلمـ ــام امل ـه ــدي (عـ ــج) ف ــي الـغـبـيــري
من الساعة العاشرة صباحًا لغاية
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
ّ
اآلس ـ ـفـ ــون :آل م ـع ــل ــم ،آل تــرحـيـنــي،
وعموم أهالي ّ
عبا.
انتقل إلى رحمته تعالى
فقيدنا الغالي املرحوم الحاج
أحمد مصطفى الطقش
زوجته :الحاجة ضياء علي الطقش
أوالده :األسـ ـ ـت ـ ــاذ ال ـ ـحـ ــاج ح ـ ّـس ــان
(ص ــاح ــب ثــانــويــة الـشـهـيــد عـبــاس
امل ــوس ــوي "ق ـ ـ ــده") ،ال ــدك ـت ــورة وف ــاء
زوج ـ ــة ال ــدكـ ـت ــور وفـ ـي ــق ش ـم ـعــون،
املـهـنــدس مـصـطـفــى ،الــدك ـتــور علي
(عـمـيــد كـلـ ّـيــة اإلعـ ــام وال ـف ـنــون في
جامعة املعارف).
أشقاؤه :الحاج علي ،الحاج حسني،
العميد املتقاعد أسعد (املدير العام
ب ــال ــوك ــال ــة األسـ ـب ــق ل ــأم ــن الـ ـع ــام)،
املــرحــومــان ال ـحــاج محمد والـحــاج
مهدي
ينطلق مــوكــب التشييع مــن منزله
الـ ـ ـك ـ ــائ ـ ــن م ـ ــدخ ـ ــل مـ ــدي ـ ـنـ ــة ب ـع ـل ـبــك
الـجـنــوبــي حــي الـسـيــدة خــولــة بنت
ال ـح ـســن (عـلـيـهـمــا ال ـ ـسـ ــام) ،قــرب
محطة الطقش يوم الخميس في 5
كانون الثاني ،الساعة  12.30ظهرًا،
ّ
حيث يصلى على الجثمان الطاهر
الـســاعــة  2.00ع ـص ـرًا فــي حسينية
العقيدية  -بيت شاما ،ويــوارى في
الثرى في جبانة العائلة.
تقبل التعازي بعد الدفن في منزله
فــي بعلبك أي ــام الجمعة ،والسبت،
واألحد في  6و 7و 8كانون الثاني
كما تقبل التعازي في بيروت يوم
األرب ـعــاء فــي  11كــانــون الـثــانــي من
الـســاعــة  2.00لغاية الـســاعــة ،4.30
في مجمع اإلمام املجتبى (ع)  -حي
األميركان ،الحدت.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
ال ــراض ــون بـقـضــاء ال ـلــه :آل الطقش
ـ ـ نــاصــر ـ ـ حـيــدر ـ ـ شمعون ـ ـ جبق
ـ ـ ـ ـ ش ــام ـي ــة ،ع ـم ــوم أه ــال ــي بـعـلـبــك ـ ـ
الهرمل
زوجة الفقيد شهناز انطوان كريدي
ولـ ــداه كــريـسـتــوف ج ــورج وزوج ـتــه
نانسي فهد وعائلتهما
جان ميشال
شقيقه هربرت خديج (في املهجر)
شقيقته بياتريس خديج
ح ـمــاتــه ج ـن ـف ـيــاف خ ـيــر ال ـل ــه ارم ـلــة
املرحوم انطوان كريدي
وانسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
د .كالرك جورج خديج
ي ـح ـت ـف ــل بـ ــال ـ ـصـ ــاة ل ـ ــراح ـ ــة ن ـف ـســه
الـســاعــة الـثــالـثــة مــن بـعــد ظـهــر يــوم
الخميس الواقع فيه  5كانون الثاني
 2017فــي كنيسة م ــار انـطــونـيــوس
البدواني ،الرميل.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون
ً
ابتداء من الساعة الحادية
الكنيسة
عـشــرة قـبــل الـظـهــر ويــومــي الجمعة
والـسـبــت  6و 7ال ـجــاري فــي صالون
ً
ابتداء من الساعة الحادية
الكنيسة
عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة
ً
مساء.

انتقل الى رحمة الله تعالى
املرحوم الحاج محمد حسني
ابراهيم قبالن ( ابو العبد)
زوجته :الحاجة فاطمة سالمة.
ابناؤه :املرحوم الحاج عبدالكريم ،نمر،
كــامــل ،ال ـحــاج بـهـيــج ،الــدك ـتــور حسن،
الحاج جميل ،واملهندس حسني.
بناته :الحاجة هاجر حرم محمود
ال ـ ــزب ـ ــدان ـ ــي ،ال ـ ـحـ ــاجـ ــة مـ ــريـ ــم ح ــرم
املـخـتــار حـســن زهــرالــديــن ،الحاجة
زي ـنــب ح ــرم اس ـعــد ق ـبــان ،الـحــاجــة
كاملة حرم املرحوم الحاج مسعود
قبالن ،والحاجة سامية حرم الحاج
حسني قبالن.
اشقاؤه :املرحومون؛ الحاج ضاهر،
الحاج علي ،والحاج محمود.
شـ ـقـ ـيـ ـقـ ـت ــه :امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة الـ ـح ــاج ــة
خــدي ـجــة زوج ـ ــة املـ ــرحـ ــوم محمد
زهرالدين (ابو فرح).
وفـ ــي هـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ،ي ـق ــام ذك ــرى
اسـ ـب ــوع ف ــي ب ـل ــدت ــه م ـي ــس ال ـج ـبــل،
وذل ـ ـ ــك يـ ـ ــوم األح ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه ٨
 ،٢٠١٧ -١ع ـنــد ال ـســاعــة ال ـعــاشــرةوال ـن ـص ــف ص ـب ــاح ــا ،ف ــي حسينية
االمام علي بن موسى الرضا(ع).
كما تقبل التعازي ،يوم االربعاء -١١
 ٢٠١٧-١وذلك في جمعية التخصص
والتوجيه العلمي  -الرملة البيضاء،
للرجال والنساء من الساعة الثانية
حتى الخامسة مساء.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب.
اآلسـ ـف ــون :آل ق ـب ــان ،آل ســامــة آل
زهر الدين آل زبداني وعموم أهالي
بلدة ميس الجبل.
انـ ـتـ ـق ــل إل ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه وووري
ال ـثــرى فــي عـ ّـمــان املـنــاضــل واملـفـكــر
ال ــوح ــدوي وأحـ ــد مــؤس ـســي حــركــة
القوميني العرب
هاني محمود الهندي
زوجته إنعام حسن القطان
أوالده :مـ ـحـ ـم ــود ،زوج ـ ـتـ ــه ع ـلـ ّـيــه
الخالدي
إياد ،زوجته أديم أبو ّ
مدين
أحفاده :مارية ،هاني ،عايدة ،ركان
أشقاؤه :مناف وأسامة واملرحومان
عايدة ونوفل
أشقاء زوجته :عبد املحسن ووليد
وخــالــد الـقـطــان واملــرحــومــون آمنه،
محمد علي ،هند ،جمال ،وسهام
تـقـبــل ال ـت ـعــازي فــي ن ــادي خريجي
ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ب ـي ــروت،
الوردية
ال ـي ــوم الـخـمـيــس امل ــواف ــق  ٥كــانــون
ال ـثــانــي  ٢٠١٧م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة
ً
مساء.
حتى السابعة
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :آل ال ـ ـه ـ ـنـ ــدي وآبـ ـ ـي ـ ــده
وال ـق ـط ــان والـ ـخ ــال ــدي وأب ـ ــو مـ ّـديــن
وأنـ ـسـ ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن ال ـعــربــي
واملهجر
بسم الله الرحمن
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ْ
َ
َّ
ْ
ضــيــة فادخ ِلي
ِإلــى رب ـ ِـك ر ِ
اضـ ُـيــة مــر ِ َّ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي َجن ِتي
صدق الله العلي العظيم
انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
الحاج محمد يوسف حرب
"ابو يوسف"
أوالده :الحاج يوسف ،الحاج علي،
عباس
أش ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاؤه :ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج عـ ـ ـل ـ ــي ،ال ـ ـحـ ــاج
إب ــراهـ ـي ــم ،الـ ـح ــاج حـ ـس ــن ،ال ـح ــاج
خليل
أص ـه ــرت ــه :ال ـح ــاج ح ـســن قـبـيـســي،
ال ـحــاج أحـمــد مـهـنــا ،ال ـحــاج محمد
نور الدين ،الحاج حسن حجازي
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
الــواقــع فيه  2017/1/5مــن الثالثة
ولـغــايــة الــرابـعــة والـنـصــف مــن بعد
الظهر في مجمع االمام الكاظم (ع)،
حي ماضي
وت ـقــام ذك ــرى االس ـب ــوع ي ــوم االحــد
الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  2017/1/8ال ـس ــاع ــة
الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا فـ ــي حـسـيـنـيــة
بلدته خربة سلم
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء

زوجته :ديانا بلكي
أوالده :ديـ ــاب وزوجـ ـت ــه ف ــادي ــا متى
وعائلتهما
أسعد
فيليب
زياد
اشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاؤه :امل ـ ـحـ ــامـ ــي جـ ـ ـب ـ ــران ن ـصــر
وزوجته غادة طعمه وعائلتهما
سعد نصر وزوج ـتــه هــدى شمشوم
وعائلتهما
ادغ ــار نـصــر وزوج ـتــه مــارشــا عـ ّـبــود
وعائلتهما
الـ ــدك ـ ـتـ ــور ك ـ ــارل ـ ــوس نـ ـص ــر واب ـن ـت ــه
املحامية ساره نصر
املرحوم اسكندر نصر
ش ـق ـي ـقــاتــه :فـيــولـيــت أرم ـل ــة امل ــرح ــوم
جان بارتي عازار وأوالدهما
سـعــاد زوج ــة املـحــامــي بـطــرس سكر
وعائلتهما
ج ــوس ـل ــن زوجـ ـ ــة س ـم ـيــر فــرنـسـيــس
وعائلتهما
وع ـم ــوم ع ــائ ــات ن ـص ــر ،ب ـك ـلــي ،مـتــى،
بارتي عــازار ،سكر ،فرنسيس ،طعمه،
ّ
عبود ،شمشوم ،صليبا ،رزق ،وعموم
أهالي بلدة مزيارة في الوطن واملهجر
ي ـن ـعــون ب ـمــزيــد م ــن ال ـح ــزن واألس ــى
فقيدهم الغالي املرحوم
جوزاف دياب نصر
امل ـن ـت ـق ــل الـ ـ ــى رحـ ـمـ ـت ــه تـ ـع ــال ــى ي ــوم
الثالثاء  3كانون الثاني  2017متممًا
واجباته الدينية
يحتفل بالصالة لراحة نفسه اليوم
الخميس  5كــانــون الثاني  2017في
تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في
كنيسة سيدة مزيارة ،ويوارى الثرى
في مدافن العائلة في مزيارة.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ق ـب ــل ال ــدف ــن وب ـع ــده
ويوم الجمعة  6الجاري في صالون
ك ـن ـي ـســة س ـي ــدة مـ ــزيـ ــارة اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء مــن
الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية
ال ـس ــاب ـع ــة م ـ ـسـ ـ ً
ـاء ،وي ــوم ــي األحـ ـ ــد 8
واالث ـنــن  9مـنــه فــي صــالــون كنيسة
قـلــب ي ـس ــوع ،ب ـ ــدارو ،ســامــي الصلح
مــن الساعة الـعــاشــرة صباحًا لغاية
ً
مساء.
السابعة
ال ـ ــرج ـ ــاء إب ـ ـ ـ ــدال األكـ ــال ـ ـيـ ــل ب ــال ـت ـبــرع
للكنيسة.
انتقل إلى رحمة الله تعالى
فقيدنا الغالي املرحوم
الدكتور ياسر ربيعة حيدر
زوجته :سنا حسن حرب
ولداه :حسن وداني
والـ ــدتـ ــه :ال ـح ــاج ــة امل ــرح ــوم ــة هــدى
محمد نور الدين
أخ ــوت ــه :األس ـت ــاذ ســامــر (مــديــر في
بنك البحر املتوسط)
واالس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاذ حـ ـ ـس ـ ــن (م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار
دب ـلــومــاســي ف ــي س ـف ــارة لـبـنــان في
واشنطن)
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
امل ــواف ــق ف ــي  5الـ ـج ــاري ف ــي مـنــزلــه
ال ـك ــائ ــن ف ــي ب ـل ــدت ــه ب ــدن ــاي ــل وي ــوم
الـسـبــت فــي  7ال ـج ــاري مــن الـســاعــة
الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة
الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة م ـ ـ ـسـ ـ ـ ً
ـاء فـ ـ ــي ج ـم ـع ـي ــة
التخصص والـتــوجـيــه العلمي في
الرملة البيضاء.
اآلسـفــون :آل حيدر ،حــرب ،فرحات،
ن ــور الــديــن ،شعيب وع ـمــوم أهــالــي
بدنايل

◄شكر على تعزية►
شكر على تعزية
ح ـســن م ـح ـمــد ي ـح ـفــوفــي وإخ ــوان ــه
وعائلته يتقدمون بالشكر الجزيل
الى جميع من واساهم في مصابهم
األليم بفقدان والدهم املرحوم
الحاج محمد مصطفى اليحفوفي
(أبو علي)
س ـ ــواء ب ـح ـضــورهــم ال ـش ـخ ـصــي أو
بــإت ـصــاالت ـهــم ســائ ـلــن امل ــول ــى (عــز
وجل) أن يمدهم بالصحة والعافية
واال يرينا بهم مكروهًا.
إنه نعم املولى ونعم النصير.

يتقدم موظفو شركة 3M plast

بأحر التعازي واملواساة من رئيس مجلس االدارة
السيد كامل قبالن بوفاة والده

الحاج محمد حسني ابراهيم قبالن (ابو العبد)
سائلني الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته
ويلهم ذويه الصرب والسلوان.

يتقدم موظفو رشكة BAFCO

بأحر التعازي واملواساة من رئيس مجلس االدارة
السيد كامل قبالن بوفاة والده

الحاج محمد حسني ابراهيم قبالن (ابو العبد)
سائلني الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته
ويلهم ذويه الصرب والسلوان.

يتقدم موظفو رشكة Kabalangroup

بأحر التعازي واملواساة من رئيس مجلس االدارة
السيد كامل قبالن بوفاة والده

الحاج محمد حسني ابراهيم قبالن (ابو العبد)
سائلني الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته
ويلهم ذويه الصرب والسلوان.

يتقدم موظفو رشكة Kabalanplast

بأحر التعازي واملواساة من رئيس مجلس االدارة
السيد كامل قبالن بوفاة والده

الحاج محمد حسني ابراهيم قبالن (ابو العبد)
سائلني الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته
ويلهم ذويه الصرب والسلوان.

يتقدم موظفو رشكة Kama

بأحر التعازي واملواساة من رئيس مجلس االدارة
السيد كامل قبالن بوفاة والده

الحاج محمد حسني ابراهيم قبالن (ابو العبد)
سائلني الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته
ويلهم ذويه الصرب والسلوان.

يتقدم موظفو رشكة Kamaplast sarl

بأحر التعازي واملواساة من رئيس مجلس االدارة
السيد كامل قبالن بوفاة والده

الحاج محمد حسني ابراهيم قبالن (ابو العبد)
سائلني الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته
ويلهم ذويه الصرب والسلوان.

يتقدم موظفو رشكة {كاتكو»

بأحر التعازي واملواساة من رئيس مجلس االدارة
السيد كامل قبالن بوفاة والده

الحاج محمد حسني ابراهيم قبالن (ابو العبد)
سائلني الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته
ويلهم ذويه الصرب والسلوان.

