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مبوب
◄

انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
الحاج محمد حسني خفاجة
(أبو رمزي)
زوجته الحاجة مريم بشروش
شقيقه :الحاج علي
ولداه :املرحوم رمزي والدكتور هاني
ب� �ن ��ات ��ه :ال� �ح ��اج ��ة ف ��اط� �م ��ة ح � ��رم املؤهل
مصطفى نعمة
رودينا حرم بسام مكي
رانيا حرم هاني عبيد
ربى حرم عباس خليل
ّ
صلي على جثمانه ووري في الثرى في
جبانة بلدة حبوش
تقبل التعازي في منزل الفقيدة في حبوش
ي� �ص ��ادف ن �ه��ار االح � ��د ف ��ي 2010/1/10
ذك ��رى م ��رور اس �ب��وع ع�ل��ى وف��ات��ه وبهذه
املناسبة يقام مجلس ع��زاء في حسينية
حبوش الساعة العاشرة صباحًا
اآلس� �ف ��ون :آل خ �ف��اج��ة ،ب� �ش ��روش ،نعمة،
مكي ،عبيد ،خليل وعموم أهالي حبوش
ب�م��زي��د م��ن االس ��ى وال �ل��وع��ة ننعى اليكم
فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة خديجة علي العلي
(أم غازي ناصر)
أرملة املرحوم الحاج محمد أسعد ناصر
أوالدها :غازي زوجته مها أحمد العلي
غسان زوجته فاتن حسن جعفر
أسعد ابنته روال
طارق زوجته عناية ابراهيم بالن
معن زوجته سكينة احمد دقيق
بناتها :مي (أم أحمد بدوي)
عزة زوجة د .عبد الحليم الرهيمي
سامية زوجة حسني خياط
مها زوجة د .كاظم الحسيني
اخوانها :املرحومني حسني ،نجيب وأبو
علي أحمد العلي
ص�ل� ّ�ي على جثمانها ال�ط��اه��ر ووري يوم
ام ��س ال�خ�م�ي��س ال ��واق ��ع ف�ي��ه 2010/1/10
وي�ق��ام مجلس ع��زاء حسيني وفاتحة عن
روحها في حسينية بلدتها حاريص يومي
الجمعة والسبت ف��ي  8و 9ك��ان��ون الثاني
عند تمام الساعة الثانية بعد الظهر.
كام يقام ذكرى االسبوع يوم االحد الواقع
فيه  10كانون الثاني في حسينية البلدة
عند الساعة الثانية بعد الظهر
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ف��ي ب �ي��روت ي ��وم االثنني
ال��واق��ع ف�ي��ه  11ك��ان��ون ال�ث��ان��ي ف��ي مركز
الجمعية االسالمية للتخصص والتوجيه
العلمي ــــ السبينيس ـــــ قرب مديرية أمن
ال��دول��ة ب�ين ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د الظهر
ً
مساء.
والسادسة
اآلسفون :آل ناصر والعلي وعموم أهالي
حاريص
انتقل إلى رحمة الله تعالى املأسوف على
شبابه املرحوم
فادي عمر قبطان
والدته الحاجة فاطمة يوسف بك الزين
زوجته منى محمد الخليل
أش �ق��اؤه :فيصل وف ��ؤاد وف�ت�ح��ي وفوزي
وعائالتهم
أوالده :عمر وكريم وباسل
أع �م��ام��ه امل ��رح ��وم�ي�ن ع �ل��ي وع �ب ��د القادر
ومصباح ومصطفى خالد وسليم قبطان
أخواله النائب عبد اللطيف وجودة الزين
وامل��رح��وم�ي�ن اس �م��اع �ي��ل وط �ل �ع��ت وعزت
وعبد العزيز ورفعت وعبد املجيد وعبد
الكريم ومحمد الزين
تقبل التعازي اليوم الجمعة وغدًا السبت في
 8و 9كانون الثاني  2010للرجال والنساء
في صالة خريجي الجامعة االميركية في
بيروت من الساعة الحادية عشرة صباحًا
ً
مساء.
ولغاية الساعة السابعة
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء
اآلسفون :آل قبطان والزين والخليل
باسمه تعالى
املرحومة الحاجة
زينب حسني سلوم
زوج� � ��ة امل� ��رح� ��وم ح �س��ن م �ح �م��د ابراهيم
شمس الدين
ولدها :املهندس محمد شمس الدين
تقبل التعازي اليوم الجمعة 2010/01/8
ف ��ي ب �ي ��روت م�ج�م��ع اإلم � ��ام ش �م��س الدين
ال �ث �ق��اف��ي ال� �ت ��رب ��وي ،ت �ق��اط��ع ش��ات �ي�ل�ا من
الساعة الثالثة حتى الخامسة بعد الظهر
اآلسفون :آل شمس الدين وآل سلوم

وفيات

►

انتقل إلى رحمة ربه تعالى فقيدنا الغالي
املرحوم
املحامي األستاذ إبراهيم جميل مهدي
زوجته مهى طعان قانصو
أوالده :جميل ،عامر ومنى زوجة القاضي
ماهر شعيتو
أش� � �ق � ��اؤه :ال � �ح� ��اج ح� �س ��ن ،ك� ��ام� ��ل ،خليل
(أم� �ي ��ن ال� �س� �ج ��ل ال � �ع � �ق� ��اري ال� �س ��اب ��ق في
ال �ج �ن ��وب وال �ن �ب �ط �ي��ة) ،م �ح �م��د (معاون
م �ف� ّ�وض ال�ح�ك��وم��ة ل��دى م�ص��رف لبنان)،
الدكتور فضل ،علي (رئيس قسم تسجيل
السيارات في النبطية) واملهندسان عادل
وسهيل.
شقيقاته :الحاجة جميلة ،الحاجة ندى،
هدى ،وفيقة وليلى.
ووري في الثرى في جبانة بلدته القصيبة
(النبطية) أمس الخميس.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ط ��وال أي ��ام األس �ب��وع في
م�ن��زل��ه ال�ك��ائ��ن ف��ي ب�ل��دة القصيبة ،ويوم
الثالثاء في  2010/1/12في مركز الجمعية
اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي،
ق ��رب امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ألم ��ن ال ��دول ��ة ،بني
ً
مساء.
الثانية بعد الظهر والسابعة
اآلس� �ف ��ون :آل م �ه��دي وآل ط �ع��ان قانصو
وعموم أهالي بلدة القصيبة.
ي ��رج ��ى اع� �ت� �ب ��ار ه � ��ذه ال� �ن� �ش ��رة إشعارًا
خاصًا.
جمعية النجدة الشعبية اللبنانية ـــــ فرع
النبطية
ت �ن �ع��ى ف �ق �ي��ده��ا ال �غ��ال��ي امل ��أس ��وف عليه
املرحوم
املحامي األستاذ إبراهيم جميل مهدي
ّ
يتغمد الفقيد بواسع
راج�ي��ة م��ن ال�ل��ه أن
رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

انتقل إل��ى رحمته تعالى امل��أس��وف على
شبابه املرحوم
أحمد محمد نصر الله
(أبو علي)
أش �ق��اؤه :ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن ال��دك �ت��ور عباس
نصر الله ،قاسم ،نصر الله ،حسني ،الرائد
محمود ،النقيب مهدي واملؤهل عقيل
ووري في الثرى في جبانة بعلبك الساعة
الحادية عشرة قبل ظهر أم��س الخميس
الواقع فيه .2010/1/7
تقبل ال�ت�ع��ازي ف��ي م�ن��زل شقيقه العميد
ال ��رك ��ن ال ��دك� �ت ��ور ع� �ب ��اس ن �ص��ر ال� �ل ��ه في
ع�ين ب��ورض��اي أي ��ام ال�خ�م�ي��س والجمعة
والسبت واألح��د  7و 8و 9و 10منه ويوم
األرب� �ع ��اء ال ��واق ��ع ف�ي��ه  13ك��ان��ون الثاني
ف��ي مركز التخصص والتوجيه العلمي
س �ب �ي �ن��س م� ��ن ال� �س ��اع ��ة ال �ث ��ال �ث��ة وحتى
ً
مساء.
الساعة السابعة
اآلسفون آل نصر الله والحسيني وعموم
أهالي بعلبك وعني بورضاي.

ذكرى ثالث
ت �ص��ادف ال �ي��وم ال�ج�م�ع��ة ف��ي 2010/1/8
ذك � � ��رى م � � ��روس ث�ل�اث ��ة أي � � ��ام ع� �ل ��ى وفاة
السيدة
نضال عبد املنعم هاشم
والدها املرحوم السيد عبد املنعم هاشم
زوجها عمار الدين حمد
اش �ق��اؤه��ا :ال �س ��ادة ه��اش��م ،م�ح�م��د ،علي
واملرحوم حسن
أعمامها :السادة املرحوم الصحافي علي،
عبد الحليم ،عبد اللطيف ومحمد هاشم
أخوالها :املرحومان الحاج علي والحاج
ج �م �ي��ل ـ�ـ �ـ �ـ ال� �ح ��اج ري � ��اض ،ال� �ح ��اج عادل،
حسان ومحمد خير عياش
صهرها :الحاج اسامة سلوم
ت�ت�ل��ى ب��امل�ن��اس�ب��ة آي م��ن ال��ذك��ر الحكيم
ويقام مجلس ع��زاء عن روحها الطاهرة
ال� �س ��اع ��ة ال �ث��ال �ث��ة ع� �ص� �رًا ف� ��ي حسينية
بلدتها حاروف
وس� �ي� �ق ��ام م �ج �ل��س ف ��ات� �ح ��ة ع� ��ن روحها
ال �ط��اه��رة ع �ص��ر ي ��وم االح� ��د ف��ي  10منه
ال�س��اع��ة الثالثة ف��ي ق��اع��ة ال �ح��وراء (ع) ـــــ
الغبيري ـــــ مقابل محطة سليم
اآلس�ف��ون :آل هاشم ،آل عياش ،آل سلوم،
آل حمد وعموم أهالي بلدة حاروف

ذكرى اسبوع

ذكرى سنة

انتقلت الى رحمة الله تعالى
املرحومة سمية همدر
أم محمد
زوجة االستاذ :أحمد املولى
أوالده��ا :امل��رح��وم محمد واالس�ت��اذ نعمة
وخضر
صهراها :حسن املولى ـــــ عماد قعفراني
أخواها املرحومان :أبو أن��ور عز الدين ـــــ
ابو نسيب محمد
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ف ��ي م �ن��زل ول ��ده ��ا نعمة
امل ��ول ��ى ال �ك��ائ��ن ف ��ي ح � ��ارة ح��ري��ك مقابل
اف��ران زبيب الطابق االول اليوم الجمعة
وغ � �دًا ال �س �ب��ت ك �م��ا س�ي�ق��ام م�ج�ل��س عزاء
ع ��ن روح� �ه ��ا ال� �ط ��اه ��رة ب �م �ن��اس �ب��ة مرور
أسبوع على وفاتها يوم االحد الواقع فيه
 2010/1/10ف��ي املعهد الفني االسالمي
وذل ��ك ف��ي ت�م��ام ال�س��اح��ة ال �ح��ادي��ة عشرة
قبل الظهر ولغاية الساعة الواحدة.
اآلسفون :آل املولى وهمدر وقعفراني

في ذكرى مرور سنة على غياب املأسوف
عليه
االستاذ واملربي
انطوان اسطفان عبيد
يقام ق��داس وج�ن��از ل��راح��ة نفسه الساعة
الحادية عشرة والنصف قبل ظهر االحد
 10ك��ان��ون ال�ث��ان��ي  2010ف��ي كنيسة مار
جرجس الدكوانة ــــ الساحة
عائلة الفقيد تدعو االهل واالصدقاء الى
مشاركتهم الصالة لراحة نفسه

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

◄

مبوب

►

مطلوب
م �ط �ل��وب ل �ل �ع �م��ل ف ��ي ال �ن �ج��ف األشرف،
ال �ع ��راق ،م�ه�ن��دس م�ع�ل��وم��ات�ي��ة م��ع خبرة
بشروط مغرية ت01/202132 :
1- Required an administrative Assistant
in Lebanon‚ holding a BA degree with
one year exp‚ Good computer skills and
fluent in Eng. And Fr. send Cv
recruitment@usmholding.com
‚2 - Required an electromechanical Eng
exp. into maintenance ‚ for a technical
and managerial position in Kuwait‚Full
Package + incentives. Send Cv
recruitment@usmholding.com

ذكرى أربعين

مفقود

تصادف يوم األحد الواقع فيه 2010/1/10
ذك� � ��رى م� � ��رور أرب � �ع �ي�ن ي ��وم ��ًا ع �ل ��ى وفاة
املرحوم الحاج
عبد اللطيف نصر الله إبراهيم
(أبو محمد نصر الله)
زوجته الحاجة سعاد محمد قبيسي
أوالده :الدكتور محمد ،يوسف واملهندس
أحمد
بناته :الدكتورة أسامة ،منى ،أمال زوجة
زاه � ��ي ال �ص��اي��غ وال ��دك� �ت ��ورة ن� ��دى زوجة
توفيق بو علي
أشقاؤه املرحومان الحاج محمد والحاج
علي
وفي هذه املناسبة ستتلى آيات من الذكر
الحكيم ومجلس عزاء حسيني عن روحه
الطاهرة في تمام الساعة العاشرة صباحًا
في حسينية بلدته شوكني.
اآلس�ف��ون :آل إبراهيم ،نصر الله ،قبيسي
وأنسباؤهم وعموم أهالي بلدتي شوكني
وزبدين.

فقد جواز سفر باسم أحمد حسن بيروتي
ل�ب�ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 03/208195
فقد جواز سفر باسم صلحية محمد علي
كمال لبنانية الجنسية الرجاء ممن يجده
االتصال على الرقم 07/764199
ف�ق��د ج ��واز س�ف��ر ب��اس��م إي �م��ان ن�ب�ي��ل أبو
حسن .ال��رج��اء ممن يجده االت�ص��ال على
الرقم.03/269800 :

خرج ولم يعد
هاتف 759500 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

غ� ��ادرت ال �ع��ام �ل��ة Rozina Akter Motin
 Jahanara Aqtarمن التابعية البنغالدشية
منزل مستخدميها ال��رج��اء ممن يجدها
اوي�ع�ل��م عنها شيئًا االت�ص��ال على الرقم
 03/957827ك �م��ا وي �ح ��ذر استخدامها
تحت طائلة املسؤلية

