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◄ وفيات ►
آالف ال ـس ـن ــن» .وك ـ ــان ال ـع ـي ـســى قــد
بـعــث ،أواخ ــر شـهــر كــانــون الـثــانــي/
يـنــايــر املــاضــي ،بــرســالــة إل ــى مــديــرة
املـتـحــف ال ــدول ــي لـل ـ «هــولــوكــوســت»
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة ،س ـ ـ ــارة
ب ـل ــوم ـف ـي ـل ــد ،اعـ ـتـ ـب ــر ف ـي ـه ــا أن «أي
إنـ ـ ـك ـ ــار لـ ـلـ ـه ــول ــوك ــوس ــت أو ت ـق ـل ـيــل
م ــن تــأث ـيــرات ـهــا ه ــو جــري ـمــة تـشــويــه
ل ـل ـت ــاري ــخ وإهـ ــانـ ــة ل ـك ــرام ــة األرواح
ال ـب ــري ـئ ــة الـ ـت ــي أزهـ ـ ـق ـ ــت ،ال بـ ــل هــو
إسـ ــاء ة لـنــا جـمـيـعــا ،ألن ـنــا جميعنا
ننتمي إلــى ال ــروح البشرية نفسها
ونـ ـتـ ـق ــاس ــم ال ـ ـ ــرواب ـ ـ ــط ال ــروح ــانـ ـي ــة
ن ـف ـس ـه ــا» .وأث ـ ـ ـ ــارت ه ـ ــذه ال ــرس ــال ــة،
ح ـي ـن ـه ــا ،ت ــرح ـي ــب إس ــرائـ ـي ــل ،ال ـتــي
أع ــرب ــت ،ع ـلــى ل ـســان ال ـنــاطــق بــاســم
وزارة خــارج ـي ـت ـهــا ،ع ــن «ت ـقــديــرهــا
ال ـع ـم ـي ــق» ل ـت ـص ــري ـح ــات ال ـع ـي ـســى،
م ـت ـم ـن ـي ــة «تـ ـض ــاف ــر ج ـ ـهـ ــود الـ ـ ــدول
امل ـ ـجـ ــاورة م ــن أجـ ــل إدانـ ـ ــة امل ـحــرقــة،
وتفنيد الدعوات التي نسمعها من
اإليرانيني».
والـ ـعـ ـيـ ـس ــى هـ ــو ن ـف ـس ــه الـ ـ ـ ــذي قـ ــام،
فــي شـهــر تـشــريــن ال ـثــانــي /نوفمبر
ال ـفــائــت ،بـمـعـيــة الـسـفـيــر الـسـعــودي
في فرنسا خالد بن محمد العنقري،
بزيارة إلــى أكبر كنيس يهودي في
باريس ،بدعوة من الحاخام األكبر
ل ـي ـهــود ف ــرن ـس ــا ،حــاي ـيــم كــورس ـيــي،
وحـ ــاخـ ــام ك ـن ـيــس ب ــاري ــس ال ـك ـب ـيــر،
موشي صباغ .ولم يستبعد صباغ،
ح ـي ـن ــذاك ،ف ــي ح ــدي ــث إل ــى صحيفة
«يديعوت أحــرونــوت» اإلسرائيلية،
أن تتم دعوته إلى زيارة السعودية.
َ
وسبقت زيارة العيسى إلى الكنيس
تـصــريـحـ ٌ
ـات أدل ــى بها العيسى إلى
صـحـيـفــة «م ـع ــاري ــف» اإلســرائـيـلـيــة،
اع ـت ـبــر فـيـهــا أن «أي ع ـمــل ع ـنــف أو
إرهاب يحاول تبرير نفسه بواسطة
الـ ــديـ ــن اإلس ـ ــام ـ ــي مـ ـ ــرفـ ـ ــوض» ،فــي
ً
إجــابـتــه سـ ــؤاال عــن الـعـمـلـيــات التي
تستهدف إســرائـيــل بــاســم اإلس ــام،
مضيفًا أنه «منفتح على الحوار مع
األديان كافة ،بما فيها اليهودية».
ه ــذه الــافـتــة الـتــي دأب ــت الـسـعــوديــة
عـلــى اسـتـخــدامـهــا مـنــذ س ـن ــوات في
م ـح ــاول ـت ـه ــا ت ـب ــري ــر أي ت ـ ـقـ ــارب مــع
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل (فـ ـ ــي وقـ ـ ــت كـ ــانـ ــت ت ــوف ــر
ف ـي ــه ال ـغ ـط ــاء لـ ـل ــدع ــوات الـتـكـفـيــريــة
وال ـ ـت ـ ـح ـ ــري ـ ـض ـ ـي ـ ــة ض ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ــذاه ـ ـ ــب
ـايـ ــرة ل ـل ــوه ــاب ـي ــة)،
اإلسـ ــامـ ـيـ ــة امل ـ ـغـ ـ ِ
بـ ــاتـ ــت ال ـ ـي ـ ــوم ش ـ ـع ـ ــارًا رئـ ـيـ ـس ــا مــن
الـشـعــارات الـتــي ترفعها اململكة في
ذوده ـ ــا ع ــن ح ـي ــاض ال ـت ـط ـب ـيــع .يــوم
اإلثنني املاضي ،وقف العيسى عينه
خـطـيـبــا أم ـ ــام «م ــؤت ـم ــر ق ـ ــادة أت ـبــاع
األديـ ــان والـثـقــافــات» ال ــذي دع ــا إليه
«م ــرك ــز امل ـل ــك ع ـبــد ال ـل ــه ل ـل ـحــوار بني
أتباع األديــان والثقافات» في فيينا
خــال األيــام القليلة املاضية .أسهب
الـ ــرجـ ــل خـ ـ ــال ك ـل ـم ـت ــه االف ـت ـت ــاح ـي ــة
لـلـمــؤتـمــر ف ــي ال ـحــديــث ع ــن ض ــرورة
«ال ـ ـتـ ــواصـ ــل الـ ـحـ ـض ــاري والـ ـتـ ـب ــادل
ـاض ـرًا بــاســم اململكة،
ال ـث ـقــافــي» ،م ـحـ ِ
ال ـت ــي غ ــذت ع ـلــى مـ ــدار ع ـق ــود الـفـكــر
الرافض لالختالف ،في كيفية «إدراك
طبيعة االختالف البشري ،وضرورة
احترامنا لحريات بعضنا البعض»،
وأه ـم ـي ــة ال ـق ـض ــاء ع ـل ــى «ال ـك ــراه ـي ــة
والتطرف والتطرف املضاد».
عـقــب ذل ــك بـيــوم واح ــد فـقــط ،نشرت
ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «س ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــق» الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة
ح ـ ـ ـ ـ ــوارًا ،وصـ ـفـ ـت ــه بـ ـ ـ «امل ـ ـث ـ ـيـ ــر» ،مــع
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاخـ ـ ــام الـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـه ـ ـ ــودي ،بـ ـنـ ـخ ــاس
غ ــول ــدش ـم ـي ــدت ،أشـ ـ ــاد ف ـي ــه األخ ـي ــر
بــولــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي ،محمد بن
س ـل ـمــان ،مـعـتـبـرًا أن ــه «ي ـق ــود ب ــاده
ن ـحــو االزده ـ ـ ـ ــار ...ي ـق ــود الـسـعــوديــة
والـ ـجـ ـي ــل ال ـ ـشـ ــاب مـ ــن ال ـس ـع ــودي ــن
نحو عــالــم حــديــث معاصر بقواسم
إنسانية مشتركة» .ورأى أن «على
الـفـلـسـطـيـنـيــن أن ي ـق ـب ـلــوا بــوجــود
دولــة إسرائيلية قائمة» ،معربًا عن
يقينه من أنه «سيكون هناك في يوم
من األيام سالم بني العرب واليهود،
وه ــذا يعتمد عـلــى وج ــود الـقـيــادات
السياسية القوية املؤمنة بالسالم...
ووج ــود الـضــامــن الـسـيــاســي الـقــوي
وامل ـح ــاي ــد مل ـس ــار ه ــذا ال ـس ــام حتى
يستمر».
(األخبار)

بسم الله الرحمن الرحيم
(يــا أيتها النفس املطمئنة إرجعي
إل ــى رب ــك راض ـيــة مــرضـيــة فــأدخـلــي
في عبادي وأدخلي جنتي)
صدق الله العظيم
انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
وليد حسني الحوري
والـ ــده امل ــرح ــوم حـســن عـبــد ال ــرزاق
الحوري
والدته املرحومة مريم قصاص
زوجته ايرينا بزليك
اوالده امني  ،هانيا  ،كريمة وشيرين
شقيقاته آمال  ،نوال زوجة فيليكس
شعيب
الــذي وافته املنية في االول من آذار
 2018في قبرص التركية
يـصـلــى عـلــى جـثـمــانــه الـطــاهــر عند
ص ــاة ظـهــر ي ــوم االح ــد ال ــواق ــع في
 4آذار  2018ف ــي ج ــام ــع الـبـسـطــا
التحتا ثــم ي ــوارى الـثــرى فــي مدافن
الباشورة.
تقبل الـتـعــازي يــوم الـثــاثــاء الواقع
ف ــي  6آذار  2018ف ــي ق ــاع ــة dunes
 ،ف ـ ــردان ال ـطــابــق االول ابـ ـت ـ ً
ـداء من
ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صـبــاحــا ولـغــايــة
ً
مساء.
الساعة السابعة
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وق ـ ــدره آل
الحوري  ،قصاص  ،بزليك  ،شعيب
وانسباؤهم

◄ذكرى أسبوع ►
ذكرى أسبوع
ت ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار األح ـ ــد فـ ــي  4آذار
 ،2018ذكرى مرور أسبوع على وفاة
املرحومة
نهيل سعيد رمضان
(أرملة املرحوم خليل أسعد مهدي)
أوالدها :كامل ،محمد وعلي
أشـ ـق ــاؤه ــا :امل ــرح ــوم م ـح ـمــد ،عـلــي،
امل ــرح ــوم ع ـب ــدال ـل ــه ،ح ـس ــن ،حـســن،
محسن وتيسير
أصهرتها :املــرحــوم إبــراهـيــم جــراب
(زوج كـ ــام ـ ـلـ ــة) ،أح ـ ـمـ ــد عـ ـج ــروش
(زوج فــاطـمــة) ،بـســام بريطع (زوج
خديجة) ،وفيق أبو زيد (زوج علية)
وعلي عساف (زوج زينب)
لـلـمـنــاسـبــة ،تـتـلــى آيـ ــات م ــن الــذكــر
ال ـح ـك ـيــم ع ــن روح ـه ــا ال ـط ــاه ــرة في
ج ـم ـع ـي ــة الـ ـتـ ـخـ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه
الـعـلـمــي فــي الــرمـلــة الـبـيـضــاء ،قــرب
مقر أمــن الــدولــة ،وذل ــك مــن الساعة
الثالثة بعد الظهر حتى السادسة
مساء.
اآلسفون :آل مهدي ورمضان
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الله العظيم
آل بيضون وخليل وهاشم وفخري
ورونغتا وصفي الدين
Tribonian Law Advisors
Johns Hopkins Department of
Neurosurgery
The Institute for Higher Learning
ينعون بمزيد من الرضى والتسليم
بقضاء الله وقدره املرحوم بإذن الله
تعالى فقيدنا الغالي
الدكتور حسني بيضون

وال ــده :املــرحــوم الـحــاج محمد علي
يوسف بيضون
والــدتــه :املــرحــومــة الحاجة خديجة
بيضون
زوجته :نجوى السيد أيوب خليل
أوالده :املحامية رندلى زوجة السيد
علي هاشم
ال ــدك ـت ــور ع ـلــي وزوجـ ـت ــه الــدك ـتــورة
كارول فخري
املـحــامـيــة مـيـســون زوجـ ــة املـحــامــي
أنكور رونغتا
الــدكـتــور محمد وزوج ـتــه املحامية
سلمى صفي الدين
أشقاؤه :املرحومون يوسف وحبيب
وأحمد وحسن
ش ـق ـي ـق ــات ــه :فـ ـ ـ ــدوى زوجـ ـ ـ ــة ال ـس ـيــد
عباس سلمان ،نعمات زوجة السيد
علي شامي
شقيقات زوجـتــه :الــدكـتــورة سلوى
زوجـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــور عـ ـ ـم ـ ــاد األمـ ـ ـ ــن،
املـ ــرحـ ــومـ ــة ف ــاطـ ـم ــة زوجـ ـ ــة ال ـس ـيــد
مصطفى الدندشلي
املحامية بشرى خليل ،لبنى زوجة
السيد حسني طاهر
يصلى عـلــى جثمانه الـطــاهــر ظهر
يوم األربعاء الواقع فيه  7آذار 2018
فــي بلدته بنت جبيل حيث يــوارى
الثرى وتقبل بعدها التعازي
(ت ـن ـط ـلــق الـ ـجـ ـن ــازة م ــن خـ ـل ــدة (ب ــن
مـ ـعـ ـت ــوق) عـ ـن ــد الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــام ـن ــة
صباحًا)
ويستمر تقبل التعازي في بيروت
يوم الجمعة الواقع فيه  9آذار ،2018
من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية
ال ـســاعــة ال ـثــام ـنــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي أوت ـيــل
َّFour Seasons
َ َّ َ ْ َ
اجعون
ِإنا ِللهِ و ِإنا ِإليهِ ر ِ
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وق ـ ــدره :آل
ب ـي ـضــون وخ ـل ـيــل وه ــاش ــم وف ـخــري
ورونغتا وصفي الدين
وس ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــان وشـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــي واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
والدندشلي وطاهر

انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
خليل أحمد مرعي
(أبو مالك)
زوجته عليا نعيم دياب
ولده مالك زوجته زهراء عاصي
ابنته سالم زوجها مازن الكردي
شقيقاه علي واألستاذ يوسف
شقيقته سنية
يصلى على جثمانه الطاهر الساعة
الواحدة من بعد ظهر اليوم الجمعة
 2آذار  2018في بلدته روم.
تقبل التعازي بعد الدفن في منزله
فــي الـكــوال ،وطــى املصيطبة ،مقابل
م ـك ـتــب م ـعــام ــل ال ـش ــام ــات ل ـل ــرخ ــام،
بناية الخياط ،الطابق السادس.
واألس ـ ـبـ ــوع ن ـه ــار ال ـخ ـم ـيــس  8آذار
 2018فــي حسينية ال ـبــرجــاوي من
ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة ب ـعــد ال ـظ ـهــر حتى
ً
مساء.
السادسة
اآلس ـفــون :آل مــرعــي ،دي ــاب ،عاصي،
ح ـجــازي ،غـ ـ ّـدار ،ال ـك ــردي ،الـصـفــدي،
الـحــزب الشيوعي اللبناني وعموم
أهالي روم والداودية.

آل عسيران وآل البيضاوي
ي ـن ـع ــون ال ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن ال ــرض ــا
والتسليم بقضاء الله وقــدره وفاة
املرحومة بإذن الله
توفيقة محمد علي عسيران
أرم ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ــوم ع ـ ـب ـ ــد املـ ـنـ ـع ــم
البيضاوي
أوالده ـ ـ ـ ـ ـ ــا  :ه ـ ــان ـ ــي زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه ل ـي ـنــا
ال ـش ــري ــف  -س ــام ــي زوجـ ـت ــه ف ــري ــدا
خروبي
أش ـ ـقـ ــاؤهـ ــا  :امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــان تــوف ـيــق
وكامل محمد علي عسيران
شقيقاتها  :مليحة  ،واملــرحــومــات
زينب زوجة املرحوم محمد حرب –
راقية زوجة املرحوم حمدي الحاج
 ن ــزيـ ـه ــة زوج ـ ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم جـمـيــلقصير .
أح ـفــادهــا  :حـســن – رج ــا – فــراس
واحمد البيضاوي .
املنتقلة ال ــى رحـمـتــه تـعــالــى مساء
يـ ــوم األح ـ ــد ال ــواق ــع ف ــي  9ج ـمــادي
اآلخ ـ ــرة س ـنــة  1439ه ـ ـ امل ــواف ــق 25
شباط . 2018
تقبل التعازي اليوم الجمعة الواقع
ف ــي  2آذار  2018ف ــي بـ ـي ــروت فــي
قــاعــة جمعية مـتـخــرجــي الجامعة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـي ــروت – ال ــوردي ــة
– ال ـح ـم ــراء م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـعــاشــرة
ً
مساء.
صباحا ولغاية السادسة
بمزيد من الحزن واألسى
ننعى إليكم وفاة الكبير املرحوم
أمني محمد منصور
(الرئيس السابق لبلدية مشغرة)
(ن ــائ ــب امل ــدي ــر ال ـع ــام لـبـنــك ب ـيــروت
الرياض سابقًا)
أرملته :إيمان العمادي
ابنه :أمني
بـنــاتــه :مــاريــان زوج ــة جـمــال حسن
 األس ـت ــاذة مــي  -الــدك ـتــورة ف ــرح -كلثوم
وال ــدت ــه :املــرحــومــة الـحــاجــة فاطمة
مرعي
أشقاؤه :املرحوم مأمون  -إبراهيم -
أسامة  -علي
شقيقته :رابحة زوجة أمني عاصي
س ـي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـطــاهــر
ويـ ــوارى ال ـثــرى فــي بـلــدتــه مشغرة
ال ـب ـقــاع ال ـغــربــي ف ــي ت ـم ــام الـســاعــة
ال ـث ــان ـي ــة ب ـع ــد ظ ـه ــر ي ـ ــوم الـجـمـعــة
املوافق .2018/3/2
تقبل التعازي أيام الجمعة والسبت
واألح ـ ــد  2018 /3/ 4 - 3 - 2فــي
منزله الكائن في مشغرة  -الحارة
التحتا  -الساحة.
وي ــوم ــي ال ـث ــاث ــاء واألربـ ـع ــاء 7 - 6
 2018 /3/من الساعة الرابعة بعد
ال ـظ ـهــر ح ـتــى ال ـســاب ـعــة مـ ـس ـ ً
ـاء في
(جمعية التخصص العلمي قــرب
خطيب وعلمي).
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـلــه وقـ ـ ــدره :آل
م ـن ـص ــور  -آل الـ ـعـ ـم ــادي وم ــرع ــي
ومهدي وحسن
وعـ ـم ــوم أه ــال ــي م ـش ـغ ــرة وال ـب ـق ــاع
الغربي

رقد على رجاء القيامة
جوني دميان دميان
زوج ـتــه املـحــامـيــة بــاسـكــال الـيــاس
أبي حبيب
إبنته جويا
والده دميان زعيتر دميان
والدته لودي نجيب رعيدي
شقيقه املـحــامــي زعـيـتــر وزوجـتــه
هال بيطار وعائلتهما
وانسباؤهم ينعونه اليكم
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
 2آذار  2018اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـحــاديــة
ً
عـشــرة لغاية الخامسة مـســاء في
صــالــون كنيسة ســانــت ريـتــا ،سن
الفيل ويوم األحد  4آذار  2018من
ال ـحــاديــة ع ـشــرة لـغــايــة الـســادســة
م ـ ـسـ ـ ً
ـاء فـ ــي صـ ــالـ ــون ك ـن ـي ـســة م ــار
جرجس الرعائية  ،مجدل املعوش.
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ـادي َو ْادخ ـ ِـل ــي َجــنـ ِـتــي صــدق الله
ِعــبـ ِ
العظيم
آل بيضون وخليل وهاشم وفخري
ورونغتا وصفي الدين
Tribonian Law Advisors
Johns Hopkins Dept. of Neurosurgery
The Institute for Higher Learning
ينعون بمزيد من الرضى والتسليم
بقضاء الله وقدره املرحوم بإذن الله
تعالى فقيدنا الغالي
الدكتور حسني محمد علي يوسف بيضون
والــدتــه :املــرحــومــة الـحــاجــة خديجة
بيضون
زوجته :نجوى أيوب خليل
أوالده :م .رندلى زوجــة السيد علي
هاشم
د .علي وزوجته د .كارول فخري
م .ميسون زوجة م .أنكور رونغتا
د .محمد وزوج ـتــه م .سلمى صفي
الدين
أشقاؤه :املرحومون يوسف وحبيب
وأحمد وحسن
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه :فـ ـ ـ ــدوى زوجـ ـ ـ ــة ع ـب ــاس
سلمان ،نعمات زوجة علي شامي
شقيقات زوجته :د .سلوى زوجة د.
عماد األمني ،املرحومة فاطمة زوجة
السيد مصطفى الدندشلي
م .بشرى خليل ،لبنى زوجــة السيد
حسني طاهر
يصلى عـلــى جثمانه الـطــاهــر ظهر
يوم األربعاء الواقع فيه  7آذار 2018
فــي بلدته بنت جبيل حيث يــوارى
الثرى وتقبل بعدها التعازي
وت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت ي ــوم
الجمعة الواقع فيه  9آذار ،2018
من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية
ال ـســاعــة ال ـثــام ـنــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي أوت ـيــل
Four Seasons
إ َّنا ِل ّلهِ َوإ َّنـا إ َل ْيهِ َ
اجعون
ر
ِ ِ
ِ
ِ
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وق ـ ـ ــدره :آل
ب ـي ـضــون وخ ـل ـيــل وه ــاش ــم وف ـخــري
ورونغتا وصفي الدين
وس ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــان وش ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــي واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
والدندشلي وطاهر

اوالد ال ـف ـق ـيــدة رزق ال ـل ــه وزوج ـت ــه
دومنيك كروزيه وعائلتهما
ايلي
ايالن وعائلتها
ك ـ ــارم ـ ــن زوجـ ـ ـ ــة ان ـ ـ ـطـ ـ ــوان ع ـب ــدال ـل ــه
وعائلتهما
وك ــل مــن ينتسب الـيـهــم فــي الــوطــن
واملهجر ينعون اليكم ببالغ االسى
فقيدتهم الغالية املرحومة
نظيرة موسى عبدالله
ارملة نسيب كلش
ي ـح ـت ـفــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم
الجمعة  2آذار فــي كنيسة القديس
ديـ ـمـ ـت ــري ــوس ل ـ ـلـ ــروم االرث ـ ــوذك ـ ــس
(م ــارم ـت ــر) ،االشــرف ـيــة حـيــث ت ــوارى
الثرى في مدفن العائلة.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ق ـبــل ال ــدف ــن وب ـعــده
وغ ـ ـ ـدًا ال ـس ـب ــت  3آذار ف ــي ص ــال ــون
كنيسة القديس ديمتريوس للروم
االرثـ ــوذكـ ــس (م ــارمـ ـت ــر) ،االشــرف ـيــة
اب ـت ــداء ًم ــن الـســاعــة ال ـحــاديــة عشرة
قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة
ً
مساء.
ّ
جناز
مل ـنــاس ـبــة م ـ ــرور أرب ـع ــن ي ــوم ــا على
وفاة املأسوف على شبابه املرحوم
ربيع عفيف نصرالله
يـ ـق ــام ف ــي الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـشــرة
والنصف من ظهر يوم األحد  4آذار
 2018جناز لراحة نفسه في كنيسة
م ــار ال ـي ــاس ل ـل ــروم األرث ــوذك ــس في
املطيلب.
عــائـلــة الـفـقـيــد وأن ـس ـبــاؤهــم يــدعــون
األهل واألصدقاء ملشاركتهم الصالة
لراحة نفس الراحل.

