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االربعاء 2009/3/25

نعي فاضلة

رام الله  -ينعى زوج الفقيدة بشارة شاكر زيادة
واب �ن �ه��ا خ�ض��ر وب�ن��ات�ه��ا ع�ب�ي��ر وس �ح��ر وعائالتهم
واق��رب��اؤه��م وان �س �ب��اؤه��م ودار زي� ��ادة وآل قواس
وع� �م ��وم ح��ام��ول��ة ال �ش �ق��رة ف ��ي ال ��وط ��ن واملهجر
فقيدتهم املرحومة

ناديا حنا عودة قواس

«ام خضر/زوجة بشارة شاكر زيادة»
التي وافتها املنية صباح يوم الثالثاء 2009/3/24
متممة واجباتها الدينية وسيتم تشييع جثمانها
الطاهر ي��وم االرب�ع��اء  2009/3/25من بيتها في
حارة الشقرة  -رام الله التحتا الى كنيسة جتلي
الرب للروم االرث��وذك��س/رام الله الساعة الثانية
بعد الظهر وستقبل التعازي بعد اجلنازة مباشرة في بيتها في حارة الشقرة/رام الله التحتا،
وسيقام جناز الثالث والتاسع يوم السبت  2009/3/28الساعة التاسعة صباحا ،ال اراكم الله
مكروها بعزيز.

تعز يـة

جفنا  -رام ال�ل��ه  -ول�ي��د زه ��ران وزوج �ت��ه نعمات
واوالده ي �ش��اط��رون آل زي� ��ادة وآل ق ��واس الكرام
االحزان بوفاة فقيدتهم املرحومة

ناديا حنا عودة قواس

«ام خضر/زوجة بشارة شاكر زيادة»
ويتقدمون من زوجها بشارة زي��ادة وابنها خضر
وبناتها عبير وسحر وعائالتهم وعموم ال زيادة
وق� ��واس ب��ال �ت �ع��ازي وامل���واس���اة ،س��ائ�ل�ين امل��ول��ى ان
يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته
ويلهم الها وذويها الصبر وحسن العزاء .الرب اعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا.

تعزية
ال �ق��دس  -ش��رك��ة ب� ��اراك ل�ل�ب�لاس�ت�ي��ك ممثلة
مبديرها العام اتفسيكا بريكوفيتش وجميع
امل ��وظ� �ف�ي�ن وال��ع��ام��ل�ي�ن ف �ي �ه��ا ي� �ش ��اط ��رون زوج
الفقيدة احل��اج عبداحلميد ش�ك��ري مجاهد
التميمي وأوالده نافذ وعدنان ورفيق واشرف
وأمي ��ن وك �م��ال وم�ح�م��د وأش �ق��اءه��ا وع �م��وم آل
مجاهد التميمي الكرام األحزان بوفاة زوجته
ووالدتهم وفقيدتهم املرحومة بإذن الله تعالى

احلاجة فدوى شاكر عبدالله مجاهد التميمي

«أم نافذ» زوجة احلاج عبد احلميد شكري مجاهد التميمي
سائلني املولى عز وج��ل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورض��وان��ه ويسكنها فسيح
جناته ويلهم آلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

تعزية

اخلليل  -رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفو وعمال
ش��رك��ة اجل �ن �ي��دي ل�ت�ص�ن�ي��ع األل� �ب ��ان وامل� � ��واد الغذائية
يشاطرون زوج الفقيدة احلاج عبداحلميد شكري مجاهد
التميمي وأوالده نافذ وعدنان ورفيق واشرف وأمين وكمال
ومحمد وكرميتا الفقيدة وأش�ق��اءه��ا وع�م��وم آل مجاهد
التميمي الكرام األحزان بوفاة زوجته ووالدتهم وفقيدتهم
املرحومة بإذن الله تعالى

احلاجة فدوى شاكر عبدالله
مجاهد التميمي

«أم نافذ/زوجة احلاج عبداحلميد شكري مجاهد التميمي

سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم
آلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

نعي وجيه فاضل
ص��وري��ف  -اخل �ل �ي��ل  -رئ �ي��س وأع� �ض ��اء وموظفو
بلدية صوريف يحتسبون عند الله تعالى زميلهم
وعميد عشيرة التوايهة املرحوم بإذن الله تعالى

عزمي علي القاضي
«أبو علي»

ال ��ذي ل�ق��ي وج ��ه رب ��ه ي ��وم أم ��س األول ع��ن عمر
يناهز سبعني عام ًا قضاه في طاعة الله وإصالح
ذات البني نحسبه كذلك وال نزكي على الله أحدا
 .سائلني الله له الرحمة والغفران ويتقدمون مـن
آله وذويه بالتعازي واملواساة.

تعزية

صوريف  -اخلليل  -يتقدم الدكتور يوسف ابو
فارة واخوانه وعموم آل ابو فارة في الوطن واملهجر
ب��ال�ت�ع��ازي وامل��واس��اة م��ن اب �ن��اء امل��رح��وم واخوانه
وعائالتهم الكرمية ب��وف��اة عميدهم وفقيدهم
املرحوم باذن الله تعالى

عزمي علي القاضي
«أبو علي»

سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آل��ه وذويه
جميل الصبر وحسن العزاء.

تعزية

نابلس  -جامعة النجاح الوطنية  -طالب كلية الطب البشري/سنة ثانية في جامعة النجاح
الوطنية يشاطرون زميلتهم الطالبة في الكلية سحر عزمي القاضي وعموم آل القاضي الكرام
االحزان بوفاة والدها وفقيدهم املرحوم باذن الله تعالى

عزمي علي احمد القاضي
«ابو علي»

ويتقدمون منهم بالتعازي واملواساة .سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

تعزية
القدس  -احمد هاشم الزغير رئيس احتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية
ومدير عام االحت��اد واعضاء مجالس ادارات الغرف الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع
غزة وموظفوها يشاطرون االخ الصديق والزميل فوزي عينبوسي رئيس غرفة طوباس وآل
عينبوسي وآل ابو خيزران الكرام االحزان بوفاة والدته وفقيدتهم املرحومة باذن الله

احلاجة حليمة سالم مصطفى ابو خيزران
«ام فوزي»

سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها
وذويها الصبر وحسن العزاء.

ت ـعــز يــة
القدس  -سليمان بشارة الربضي وعقيلته جن��وى يتقدمان من الدكتور سالم اب��و خيزران
املدير العام ملركز رزان وعموم آل ابو خيزران الكرام بالتعازي واملواساة لوفاة عمته وفقيدتهم
املرحومة

احلاجة حليمة سالم مصطفى ابو خيزران

سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم آلها
الصبر والسلوان.

تعزية

بيت ساحور  -هاني احلايك رئيس بلدية بيت ساحور واعضاء املجلس البلدي وطاقم العاملني
في دار البلدية يشاطرون عضو املجلس البلدي السيد يوسف حسن عيسى االط��رش «ابو
حسن» االحزان بوفاة شقيقته الفاضلة املرحومة

احلاجة ُسمية حسن عيسى االطرش

نعي شاب

القدس  -امني سر نقابة العاملني في شركة كهرباء
محافظة القدس واعضاء الهيئة االدارية وعموم
اع �ض��اء الهيئة ال�ع��ام��ة ي �ش��اط��رون وال ��د الفقيد
ووال ��دت ��ه واش� �ق ��اءه واع �م��ام��ه وع �م��وم آل البياع
ف��ي ال��وط��ن واخل ��ارج االح ��زان ب��وف��اة اب��ن الشركة
املرحوم

محمد يوسف علي البياع

الذي نحتسبه عند الله شهيد الواجب والوطن،
ح �ي��ث ق �ض��ى ن�ح�ب��ه ي ��وم ال �ث�لاث��اء 2009/3/24
رحمه الله واسكنه فسيح جناته.

ت ـعــز يــة

طوبى ملن اخترتهم وقبلتهم يا رب

تعز يـ ـ ــة

اس��رة مؤسسة صابرين للتطوير الفني في بيت حلم والقدس
وك��اف��ة العاملني فيهما ي�ش��اط��رون االخ سعيد م��راد م��دي��ر عام
املؤسسة واسرته ومعالي الوزيرة خلود دعيبس وجميع افراد
العائلة وعموم ال مراد ودعيبس االحزان بوفاة زوجته وشقيقتها
وفقيدتهم املأسوف على شبابها املرحومة

Al- Quds

Wednesday 25 March 2009

نعي سيدة فاضلة

ال�ق��دس  -املانيا  -استراليا  -اوالد الفقيدة ع��ودة وج��ورج وعائالتهم
وبناتها نادية ونلي وڤيوليت ورينة وباسمة واوالد ابنتها املرحومة ليلى
واختها جميلة شبلي اخل��وري واوالده��م واقرباؤهم وانسباؤهم آل ابو
سليمة وآل بدر وحزين وكركر وعيدة وباليان وخ��وري وخضر وجميع
عائالتهم في الوطن واملهجر ينعون مبزيد من احلزن واالسى فقيدتهم
الغالية طيبة الذكر املرحومة

القدس  -مدير مدرسة عمال االستاذ فوزي
اب��وغ��وش وجميع املعلمني والعاملني وطالب
امل��درس��ة ي �ش��اط��رون االس �ت��اذ ي��وس��ف البياع
االح � ��زان ب��وف��اة اب �ن��ه امل��أس ��وف ع�ل��ى شبابه
املرحوم

محمد يوسف البياع

س��ائ�ل�ين امل��ول��ى ع��ز وج ��ل ان يتغمد الفقيد
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم
اهله وذويه الصبر وحسن العزاء.
« #يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي» ^

نعي وجيه فاضل

القدس  -سلوان  -بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
تنعى ارم �ل��ة الفقيد واجن��ال��ه علي واحل ��اج امني
واحل��اج خليل ومحمود وداود وكرميتاه واخوانه
واخته وعائالتهم وعموم آل العباسي واقرباؤهم
وانسباؤهم في الوطن واخل��ارج فقيدهم املرحوم
باذن الله تعالى

احلاج محمد (حمدان) موسى
احمد العباسي
«أبو علي»

الذي انتقل الى رحمته تعالى فجر امس عن عمر يناهز  82عاما قضاه في طاعة الله وعمل
اخلير وقد شيع جثمانه الطاهر الى مثواه االخير ،تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح
جناته .تقبل التعازي في بيت جنله احلاج امني في واد قدوم وذلك ملدة ثالثة ايام اعتبارا من
يوم امس الثالثاء.

الدكتورة فادية فرنسيس دعيبس/مراد
«ام بشار»

التي انتقلت الى رحمته تعالى اثر حادث سير م��روع وقع
ع�ل��ى ط��ري��ق ح��زم��ا ،وي�ت�ق��دم��ون منهم جميعا بالتعازي
وامل��واس��اة ،سائلني املولى عز وج��ل ان مينح نفس الفقيدة
ال��راح��ة االب��دي��ة ويلهمهم جميل الصبر وال�س�ل��وان .الرب
اعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مبارك ًا.

تعز يـ ـ ــة

ت ـعــز يــة

رام ال �ل��ه  -ج��ري��س ش��ارب�ين وع��ائ�ل�ت��ه يشاطرون
اجنال الفقيد حنا وماهر وكرمياته ماري وفريدة
وعائالتهم وعموم آل احلسن وآل قندح وآل عقل
وح��ام��ول��ة دار اب��راه �ي��م االح� ��زان ب��وف��اة والدهم
وفقيدهم املرحوم

ابراهيم حنا ابراهيم احلسن
«ابو حنا»

وي �ت �ق��دم��ون م�ن�ه��م جميعا ب��ال �ت �ع��ازي وامل ��واس ��اة،
سائلني العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر وحسن العزاء.

القدس  -بيت حلم  -الياس العرجا رئيس مجلس ادارة جمعية
الفنادق العربية وجميع اعضاء الهيئتني االدارية والعامة واملديرة
التنفيذية للجمعية سماح قمصية عوض يشاطرون معالي د.
خلود دعيبس ابو دية وجميع اف��راد العائلة وعموم آل دعيبس
ومراد االحزان بوفاة فقيدتهم املأسوف على شبابها املرحومة

ماري صليبا ابو سليمة
«ارملة املرحوم حنا عودة بدر»
ال�ت��ي انتقلت ال��ى رح�م��ة ال�ل��ه م�س��اء ال�ث�لاث��اء ع��ن عمر يناهز  95ع��ام��ا عن
شيخوخة صاحلة قضتها في طاعة الله تعالى ومتممة واجباتها الدينية
وسيتم تشييع جثمانها الطاهر اليوم الساعة الرابعة في كنيسة دير الالتني
الراعوية وم��ن ثم ال��ى مثواه االخير في مقبرة صهيون ،تغمد الله الفقيدة
بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته.
تقبل التعازي بعد الدفن ف��ي صالون دي��ر امل��وارن��ة ،ال��رب اعطى وال��رب اخذ
فليكن اسم الرب مباركا.

نعي

القدس  -محمد سعيد مراد وابناؤه سعيد وعصام
ووس ��ام وك��رمي��ات��ه س��وس��ن وس� ��وزان وس�م��ر ينعون
مبزيد احلزن واالسى فقيدتهم الغالية املرحومة

الدكتورة/فادية فرنسيس
دعيبس
«ام بشار»

التي واف��اه��ا االج��ل احملتوم ام��س اث��ر ح��ادث سير
م��ؤس��ف ،س��ائ�ل�ين امل��ول��ى ان ع��ز وج ��ل ان يتغمد
الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

تعزية

« #يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي» ^

رابطة املسرحيني الفلسطينيني ادارة واعضاء وم��ؤازري��ن في فلسطني يتقدمون الى الفنان
سعيد مراد وعائلته وآل دعيبس الكرام االحزان بوفاة زوجته املرحومة

اجللمة  -جنني  -أشقاء الفقيد ع��ارف شعبان وعصام شعبان ومحمد شعبان ونضال شعبان
وعشيرة آل شعبان في الوطن واخل��ارج ينعون مبزيد من احل��زن واالس��ى اخاهم وفقيدهم
املرحوم باذن الله تعالى

«ام بشار»

الدكتورة/فادية فرنسيس دعيبس

نعي حاج فاضل

سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها
وذويها الصبر وحسن العزاء.

احلاج رياض (محمد هدى) صالح شعبان
«ابو نزار»

الذي انتقل الى رحمته تعالى امس الثالثاء  2009/3/24في دولة االم��ارات العربية املتحدة
عن عمر يناهز  65عاما قضاه في طاعة الله تعالى وعمل اخلير ،سائلني املولى عز وجل ان
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .تقبل التعازي في مجلس قروي اجللمة
مساء.
وملدة ثالثة ايام اعتبارا من امس الثالثاء بعد صالة العصر ولغاية الساعة الثامنة
ً

تعزية

رام الله  -اسرة مركز العمل التنموي/مع ًا تشاطر االخ والصديق العزيز موسى ابو زيد وكيل
وزارة الشباب والرياضة واخوانه وعائالتهم وعموم ال ابو زيد الكرام االح��زان بوفاة والده
وفقيدهم املرحوم

احلاج محمود مصطفى حسن ابو زيد
«ابو ابراهيم»

سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه
الصبر وحسن العزاء.

تعزية

رام الله  -جمعية اهالي ديرطريف ممثلة بهيئتها االدارية واملجلس االستشاري وعموم اهالي
دير طريف يتقدمون بالتعازي من رئيس جمعيتهم ووكيل وزارة الشباب والرياضة السيد
موسى ابو زيد واخوانه وعموم آل ابو زيد بوفاة والدهم وفقيدهم املرحوم

احلاج محمود مصطفى حسن ابو زيد
«ابو ابراهيم»

سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله
وذويه الصبر وحسن العزاء.

تعزية

يتقدم رئيس واع�ض��اء الهيئتني االداري ��ة والعامة جلمعية اص��دق��اء مرضى الثالسيميا في
فلسطني من عضو الهيئة االداري��ة الدكتور رامي حبش واشقائه ووالدتهم وعموم آل حبش
الكرام بالتعازي واملواساة بوفاة والدهم وفقيدهم املرحوم

احلاج محمود عدنان عبدالسالم حبش

سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله
وذويه الصبر والسلوان.

نعي

القدس  -ابناء املرحوم جميل االفغاني ،صبحي وجمال وخالد وامجد وكرمياته ام نضال وام
راني وام تامر ينعون مبزيد احلزن واالسى فقيدتهم املرحومة

الدكتورة/فادية فرنسيس دعيبس
«ام بشار»

سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها
وذويها الصبر وحسن العزاء.

تعزية

رام الله  -املهندسة جنود عبده وعائلتها يشاطرون الصديق سعيد مراد وعائلته وآل دعيبس الكرام
االحزان بوفاة زوجته وفقيدتهم االخت العزيزة واالنسانة املتفانية في خدمة شعبها ووطنها

الدكتورة/فادية فرنسيس دعيبس
«ام بشار»

راجني املولى عز وجل ان يتغمد فقيدتنا بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها
وذويها الصبر وحسن العزاء.

تعزية

القدس  -احمد ابو سلعوم مدير مسرح سنابل وكافة العاملني واالداريني والفنانني واالصدقاء
يتقدمون الى الصديق العزيز الفنان سعيد مراد وعائلته وآل دعيبس الكرام بالتعازي بوفاة
زوجته وفقيدتهم االخت العزيزة

الدكتورة/فادية فرنسيس دعيبس
«ام بشار»

راجني املولى عز وجل ان يتغمد فقيدتنا بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها
وذويها الصبر وحسن العزاء.

تعزية

رام الله  -خالد عليان وزوجته منتهى عقل يتقدمان الى الصديق سعيد مراد وعائلته الكرمية
وآل دعيبس الكرام بالتعازي واملواساة بوفاة زوجته وفقيدتهم االخت العزيزة

«ام عبدالله/زوجة ابراهيم محمود صالحات»

الدكتورة/فادية فرنسيس دعيبس

ويتقدمون منه ومن اخوته واخواته وعائالتهم ومن زوج الفقيدة واوالدها وعموم آل االطرش
وآل الصالحات الكرام بالتعازي وامل��واس��اة ،سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع
رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم آلها وذويها الصبر والسلوان.

راجني املولى عز وجل ان يتغمد فقيدتنا بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها
وذويها الصبر وحسن العزاء.

«ام بشار»

تعزية

الدكتورة فادية فرنسيس دعيبس/مراد
«ام بشار»

التي انتقلت الى رحمته تعالى اثر حادث سير م��روع وقع
ع�ل��ى ط��ري��ق ح��زم��ا ،وي�ت�ق��دم��ون منهم جميعا بالتعازي
وامل��واس��اة ،سائلني املولى عز وج��ل ان مينح نفس الفقيدة
الراحة االبدية ويلهمهم جميل الصبر والسلوان.

نعي زميلة فاضلة
رام ال�ل��ه  -اس��ام��ة ال�ش�ن��ار رئ�ي��س جمعية اسكان
الوحدة التعاونية واعضاء جلنة ادارة اجلمعية
االس��ات��ذة شعوان جبارين وسامر التيتي ويزيد
عناية ونادية الريس وخديجة حباشنة وكافة
اع �ض��اء اجل�م�ع�ي��ة ي�ن�ع��ون ب�ب��ال��غ احل ��زن واالس ��ى
الزميلة الفاضلة املرحومة

الدكتـورة فادية فرنسيس دعيبس
«ام بشار»

ويتقدمون من زوج الفقيدة سعيد مراد واوالدها
بشار وف��ادي وعموم آل م��راد وآل دعيبس الكرام
بالتعازي واملواساة ،سائلني املولى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته
ويلهم عائلتهاوآلها وذويها الصبر وحسن العزاء.

ال �ق��دس  -احل� ��اج اب ��و ع �ب��د اجل �ع �ب��ة واوالده
عبداملعطي وبهاء ومعاذ وضياء وعبداملنعم
وع��ائ�لات �ه��م ي��ش��اط��رون ال �ص��دي��ق والزميل
ال �ع��زي��ز س�ع�ي��د م� ��راد واوالده ب �ش��ار وف���ادي
وعموم ال م��راد وآل دعيبس الكرام احزانهم
ب��وف��اة زوج�ت��ه ووال��دت�ه��م وفقيدتهم الغالية
املرحومة الدكتورة

نعي فاضلة
رام الله  -اشقاء الفقيدة خلف وقاسم علي
ط��ه ق��اس��م واوالده� ��م وع �م��وم ال ق��اس��م في
الوطن واخلارج ينعون مبزيد احلزن واالسى
فقيدتهم املرحومة

ليلى علي طه
عبدالقادر قاسم

زوجة احمد طالب عبدالقادر

فادية فرنسيس دعيبس
ويتقدمون منهم بالتعازي واملواساة ،سائلني
املولى عز وج��ل ان يتغمد الفقيدة الغالية
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم
عائلتها واهلها وذويها الصبر وحسن العزاء.

تعزية

ال� �ق ��دس  -اب� �ن ��اء امل� ��رح� ��وم ع ��ام ��ر دروي� ��ش
ج��وي�ل��س ف�ه�م��ي وس�م�ي��ر وع �م��ر وعائالتهم
واوالده ��م يشاطرون اص��دق��اءه��م آل البياع
الكرام االحزان بوفاة فقيدهم املرحوم باذن
الله تعالى

التي انتقلت ال��ى رحمته تعالى في مدينة
الزرقاء ب��االردن وقد شيع جثمانها الطاهر
ف ��ي االردن ،ت �غ �م��د ال �ل��ه ال �ف �ق �ي��دة بواسع
رح �م �ت��ه واس �ك �ن �ه��ا ف �س �ي��ح ج� �ن ��ات ��ه .تقبل
التعازي للرجال في جمعية لفتا في البيرة
بعد عصر ي��وم غ��د اخلميس ،وللنساء في
بيت شقيقيها خلف وقاسم علي طه في كفر
عقب/شارع رام الله  -القدس.

تعزية

ال�ق��دس  -اب��و ب�س��ام ال�ص��اف��ي واوالده بسام
واس��ام��ة وس�ل�ي�م��ان وغ �س��ان وخ��ال��د واش ��رف
ومحمد وآل الصافي يشاطرون انسباءهم
والد الفقيد واخوانه وعموم آل البياع الكرام
االحزان بوفاة فقيدهم املأسوف على شبابه
املرحوم

تعز يـة

فلسطني  -البيرة  -رئيس وأعضاء مجلس االدارة
وأعضاء الهيئة التنفيذية في مؤسسة جلان العمل
الصحي وكافة موظفيها ومتطوعيها يشاطرون آل
دعيبس الكرام وزوج الفقيدة وابناءها األحزان
بوفاة فقيدتهم املرحومة

الدكتـورة فادية فرنسيس
دعيبس

ممثلة املساعدات الكنسية الدمناركية
في فلسطني
ويتقدمون منهم بالتعازي واملواساة ،سائلني املولى
عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم الها وذويها الصبر
وحسن العزاء.

تعزية

ال�ق��دس  -ت��ام��ر مخلوف وجميع موظفي مطعم
ازك��ادن �ي��ا ي �ش��اط��رون زوج ال�ف�ق�ي��دة س�ع�ي��د م��راد
وعائلته وآل دعيبس الكرام االحزان بوفاة زوجته
وفقيدتهم املرحومة

الدكتورة/فادية فرنسيس
دعيبس/مراد

محمد يوسف البياع
ويتقدمون من والد الفقيد ووالدته واخوانه
وعموم آل البياع الكرام بالتعازي واملواساة،
سائلني امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم
اهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

تعزية

اخل�ل�ي��ل  -احل ��اج م�ص�ب��اح ال �ش��وام��رة واحل��اج
ش��وك��ت ال�ش��رب��ات��ي واحل���اج ع��اي��د القيمري
وإخوانهم وأوالدهم يشاطرون األخ والصديق
ال �ع��زي��ز زوج ال�ف�ق�ي��دة احل���اج عبداحلميد
ش� �ك ��ري م �ج��اه��د ال �ت �م �ي �م��ي وأوالده نافذ
وعدنان ورفيق واشرف وأمين وكمال ومحمد
وعموم آل مجاهد التميمي الكرام األحزان
بوفاة زوجته ووالدتهم وفقيدتهم املرحومة
بإذن الله تعالى

محمد يوسف البياع
سائلني امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم
اله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

تعزية

اخل �ل �ي��ل  -ش �ح��دة ال��زغ��ل وإخ ��وان ��ه احل��اج
ش �ح��ادة وع��دن��ان وأوالده� ��م وأب �ن��اء شقيقه
املرحوم سعيد وعموم آل الزغل في الوطن
واخل��ارج يشاطرون أنسباءهم وأصدقاءهم
وشركاءهم زوج الفقيدة احلاج عبد احلميد
ش� �ك ��ري م �ج��اه��د ال �ت �م �ي �م��ي وأوالده نافذ
وعدنان ورفيق واشرف وأمين وكمال ومحمد
وعموم آل مجاهد التميمي الكرام األحزان
بوفاة زوجته ووالدتهم وفقيدتهم املرحومة
بإذن الله تعالى

«ام بشار»

س��ائ�ل�ين امل��ول��ى ان ع��ز وج��ل ان يتغمد الفقيدة
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها
وذويها الصبر وحسن العزاء.

تعزية
جورج ابراهيم حبش مدير مسرح وسينماتيك القصبة وعائلته وجميع العاملني في مسرح
القصبة اداري�ين وفنانني ومجلس امناء واصدقاء يتقدمون الى الصديق الفنان سعيد مراد
وعائلته الكرمية وآل دعيبس الكرام بالتعازي وامل��واس��اة بفقدان االخ��ت العزيزة واالنسانة
املتفانية في خدمة شعبها ووطنها

الدكتورة/فادية فرنسيس دعيبس
«ام بشار»

راجني املولى عز وجل ان يتغمد فقيدتنا بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها
وذويها الصبر وحسن العزاء.

احلاجة فدوى شاكر عبدالله
مجاهد التميمي
أم نافذ/زوجة احلاج عبد احلميد شكري
مجاهد التميمي

سائلني املولى عز وج��ل أن يتغمد الفقيدة
ب��واس��ع رح�م�ت��ه ورض��وان��ه ويسكنها فسيح
ج�ن��ات��ه و ي�ل�ه��م آل �ه��ا وذوي��ه��ا ج�م�ي��ل الصبر
وحسن العزاء.

احلاجة فدوى شاكر عبدالله
مجاهد التميمي

«أم نافذ/زوجة احلاج عبد احلميد
شكري مجاهد التميمي»

سائلني املولى عز وج��ل أن يتغمد الفقيدة
ب��واس��ع رح�م�ت��ه ورض��وان��ه ويسكنها فسيح
ج�ن��ات��ه و ي�ل�ه��م آل �ه��ا وذوي��ه��ا ج�م�ي��ل الصبر
وحسن العزاء.

