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إعالنات
◄ وفيات ►

انتقل إلى رحمته تعالى
فقيدنا الغالي املرحوم
األستاذ عادل محمد نجيب بيضون

ابنته :هبة
أشقاؤه :املختار علي ،الحاج حسن،
حسني واملهندس غسان
صهراه :فؤاد بزي وأحمد بيضون
عمه :الحاج محمود نجيب بيضون
زوجته :سهام مصطفى قعفراني
أوالد عـمــه :محمد ،حسني املــرحــوم
امل ـه ـن ــدس ع ـب ــدال ـلــه ،ع ـص ــام وفـ ــؤاد
قعفراني
سـتـتـلــى ع ــن روحـ ــه ال ـط ــاه ــرة آي ــات
بـ ـ ّـي ـ ـنـ ــات م ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرآن ال ـ ـكـ ــريـ ــم غـ ـدًا
األرب ـع ــاء الــواقــع فـيــه 2018/02/14
م ــن ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة ع ـص ـرًا لـغــايــة
ً
مساء في جمعية
الساعة السادسة
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي ـ ـ
الرملة البيضاء
ستقام ذكــرى األسـبــوع نهار األحــد
القادم في  2018/02/18عند الساعة
ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا ف ــي ب ـلــدتــه بنت
جبيل
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
الراضون بقضاء الله تعالى وقدره:
آل بـ ـيـ ـض ــون وآل قـ ـعـ ـف ــران ــي وآل
ب ـ ــزي وع ـ ـمـ ــوم أهـ ــالـ ــي ب ـن ــت جـبـيــل
وشمسطار

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

وال ـ ــدت ـ ــه امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة اف ـ ـلـ ــن ن ـخ ـلــه
الضاني
أشقاء الفقيد املرحوم اسكندر
عيد (في املهجر)
جبران
حنا (في املهجر)
شقيقاته املرحومة ملكة
مريم (املعروفة ماري)
الكسندري
وع ـمــوم عــائــات جـنـحــو ،الـضــانــي،
الـ ـش ــام ــات ،خ ـ ـ ــوري ،ح ـب ـي ــب ،فـ ــواز،
قـهــوجــي ،انــدلـفــت ،سـمـعــان ،عــرمــان
وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن وامل ـه ـجــر
ينعون إليكم فقيدهم املرحوم
أسعد متري جنحو
(عميد عائلة جنحو)
ال ــراق ــد ع ـلــى رجـ ــاء ال ـق ـيــامــة متممًا
واجباته الدينية يوم الجمعة الواقع
ف ــي  9ش ـب ــاط  ،2018ت ـق ــام ال ـصــاة
لراحة نفسه الساعة الثانية من بعد
ظ ـهــر غـ ـدًا االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه 14
شباط  2018في كنيسة مار الياس
للروم االرثوذكس ،املصيطبة ،جسر
سـلـيــم س ــام ث ــم ي ـ ــوارى ال ـث ــرى في
مدافن العائلة (مار الياس بطينا).
تقبل التعازي قبل الصالة وبعدها
ويومي الخميس والجمعة  15و16
الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة مــار
الياس املصيطبة ،جسر سليم سالم
اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـســاعــة الـحــاديــة عشرة
قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة
ً
مساء.
لـلـفـقـيــد ال ـغ ــال ــي ال ــرح ـم ــة ول ـك ــم من
بعده طول البقاء
الـ ــرجـ ــاء ابـ ـ ــدال األك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
ل ـل ـك ـن ـي ـســة وإعـ ـتـ ـب ــار ه ـ ــذه ال ـن ـشــرة
إشعارًا خاصًا.

ب ـمــزيــد م ــن األسـ ــى وال ـل ــوع ــة ننعى
إليكم
عميد عائلة آل جواد قاسم
املرحوم الحاج جواد حسني جواد
زوجـتــه :املرحومة الحاجة خديجة
رعد
ولــداه :العميد الركن الدكتور نبيل
زوجته يوالند متى،
الدكتور أحمد زوجته هدى الددا
ابـنـتــه :نبيلة زوج ــة املــرحــوم زهير
زمار
اشـقــاؤه املــرحــومــون :محمد ،أحمد،
مصطفى ومحمود
س ـي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـط ــاه ــر
الـيــوم الـثــاثــاء فــي  13شـبــاط 2018
م ويوارى في الثرى الساعة الثالثة
عصرًا في جبانة بلدته كفرفيال
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في
 13و 14و 15شباط  2018في منزل
الفقيد في بلدته كفرفيال
كما تقبل التعازي في بيروت نهار
ال ـج ـم ـعــة ف ــي  16شـ ـب ــاط ف ــي قــاعــة
ال ـج ـم ـع ـيــة اإلس ــام ـي ــة لـلـتـخـصــص
والتوجيه العلمي ،الرملة البيضاء،
خـلــف مـقــر أم ــن ال ــدول ــة مــن الـســاعــة
ً
مساء.
الثالثة حتى السادسة
وت ـق ـب ــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ص ـي ــدا ن ـهــار
االثنني في  19شباط في منزل ولده
الدكتور أحمد جواد الكائن في بلدة
الهاللية بناية ال ــددا الطابق األول
مــن الـســاعــة الـثــالـثــة لـغــايــة الثامنة
ً
مساء للرجال والنساء
وستقام ذكرى األسبوع نهار األحد
في  18شباط  2018م في حسينية
ب ـلــدتــه ك ـفــرف ـيــا ال ـس ــاع ــة ال ـعــاشــرة
صباحًا
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول
البقاء
اآلسفون :آل جواد قاسم ،رعد ،زمار،
مـتــى ،الـ ــددا ،حــديــد ،ش ـح ــادة ،ضيا
وعموم أهالي بلدة كفرفيال

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 ــاطـ ـم ــة زوج ـ ـ ـ ــة امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس م ـح ـمــد
شاهني
سـمــر زوج ــة العميد مصطفى زيــن
الدين
لبنى زوجة املهندس بسام قبيسي
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه :ع ـ ـلـ ــي ،امل ـ ــرح ـ ــوم ح ـس ــن،
ي ــوس ــف ،مـصـطـفــى (رئـ ـي ــس بـلــديــة
السلطانية سابقًا) وعدنان
ش ـق ـي ـقــاتــه :أم ـ ـيـ ــرة ،آمـ ـن ــة ،بـهـيـجــة،
سلوى وآمال
أصـ ـه ــرت ــه :أحـ ـم ــد عـ ـب ــان ــي ،مـحـمــد
عباني ،محمد مبارك (رئيس بلدية
مركبا)
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـي ــوم ال ـثــاثــاء في
 13ش ـبــاط  2018ف ــي م ـنــزل الفقيد
الكائن في راس النبع  ،شارع محمد
الـ ـح ــوت ،م ـقــابــل م ـح ــات ال ـط ـب ــاره،
بناية الــزهــور الـطــابــق الـســابــع ،من
الـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر لغاية
ً
مساء.
الساعة السابعة
وي ـ ــوم االربـ ـ ـع ـ ــاء  14شـ ـب ــاط 2018
ف ـ ــي مـ ــركـ ــز ال ـج ـم ـع ـي ــة االس ــامـ ـي ــة
ل ـل ـت ـخ ـصــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الرملة البيضاء ،من الساعة الثالثة
بعد الظهر لغاية الساعة السادسة
ً
مساء.
وي ـص ــادف ن ـهــار االح ــد ال ــواق ــع فيه
 18ش ـ ـبـ ــاط  2018مـ ـ ـ ــرور اسـ ـب ــوع
عـلــى وف ــاة فـقـيــدنــا ال ـغــالــي ،وبـهــذه
املناسبة ستتلى عن روحه الطاهرة
آي مـ ــن الـ ــذكـ ــر ال ـح ـك ـي ــم وم ـج ـلــس
ع ــزاء حسيني ،وذل ــك فــي حسينية
بلدته السلطانية في تمام الساعة
العاشرة صباحًا (للرجال والنساء).
اآلسـ ـف ــون آل ف ـخــر ال ــدي ــن ،ع ـبــانــي،
الشاعر ،غيث ،شــاهــن ،زيــن الدين،
قـ ـبـ ـيـ ـس ــي وعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوم أه ـ ـ ــال ـ ـ ــي بـ ـل ــدة
السلطانية
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول
البقاء

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

◄ مبوب ►
تعلن مستشفى بهمن عن حاجتها
مرشف /ة يف دائرة التمريض من
حملة شهادة ماجستري متريض أو
بكالوريوس يف العلوم التمريضية مع
خربة ال تقل عن خمس سنوات يف
مجال اإلرشاف التمرييض
للمراجعة  :االتصال عىل الرقم
 544000/01مقسم 2365
ترسل السرية الذاتية إىل

humanresource@bahmanhospital.com

معروض
للرشاكة او للضامن او للعمل
يف املوزامبيق(MAPUTO/
)MOZANBIQUE
كسارة STONE CRUSHER
PLANT
لالتصال
Whatsup 009613629804
00447473116992

