أخبار العائلة

 وفاة فكتوريا وديع داغر أرملة حليم الياس قشوع2017/1/9
 وفاة ناديا يوسف داغر أرملة جورج ابراهيم جدعون 2017/1/3
 وفاة اآلنسة هيام حليم داغر (ابو سمرا) عن عمر ثالثة وستون عاما الخميس  20تشرين األول 2016
 وفاة سبع شكيب داغر (فرع أبو رزق) عن عمر  78عاما في  8حزيران 2016
 األربعاء  18أيار  2016وفاة المأسوف على شبابه كريم وديع داغر عن عمر  40عاما
 األحد  27كانون األول  2015وفاة سلمى ميشال أبو سمرا داغر زوجة المرحوم وديع الحداد
 الجمعة  5حزيران  2015وفاة أنيسة الخوري زوجة المرحوم اميل ميشال أبو سمرا داغر
 الجمعة  13شباط  2015وفاة فريدا (مدل) ميشال أبو سمرا داغر
 اجتماع هيئة ادارية في منزل السيد رياض فيليب داغر في 2015-2-5
 اجتماع هيئة ادارية في منزل السيد رياض فيليب داغر في 2015-1-5
 اإلثنين  2014-12-8وفاة روزه زوجة منير قيصر داغر
 الثالثاء  2014-11-6وفاة جميل خليل داغر (فرع أبو نجيب)
 الثالثاء  31-12-2013وفاة أمال طانيوس داغر في بالد المهجر (فرنسا)
 2013/5/27 وفاة الشاعر طانيوس الياس أبي سمرا داغر " البحار"
 الجمعة  24أيار  2013وفاة السيدة وداد خليل داغر (فرع ابو نجيب)
 السبت  2آذار  2013تمت خطبت فادي ادمون ابو سمرا داغر على اآلنسة جويل كابرييليان
 السبت  2آذار  2010اجتماع هيئة ادارية في منزل السيد رياض فيليب داغر
 األربعاء  2013-1-30وفاة ساره نفاع زوجة المرحوم إيليا عبدو داغر (فرع أبو سمرا)


 األحد  2012-1-15وفاة السيدة نهاد الياس كرم زوجة الدكتور شارل شكري داغر (فرع أبو سعد)
 اإلثنين  2011-12-5لوريس زوجة المرحوم الياس قيصر داغر (بطشيه) تخضع لعملية جراحية في مستشفى أوتيل
اإلثنين  2012-1-16وفاة منصور البحري  ،والدته عفيفة منصور داغر (فرع أبو سعد)

ديو تمنياتنا بالشفاء العاجل
 السيدة نوال زوجة سبيرو فكتور داغر ،حفيدها واختها دخلوا مستشفى سان تريز للمعالجة إثر تعرضهم لحادث
سير  ،غادروا المستشفى بتاريخ  1تشرين األول 2011

 17 تموز  2011وفاة كلير جورج معماري زوجة المرحوم نقوال فارس داغر عن عمر  91عاما

 29 أيار  2011المناولة األولى في دير القرقفي (كريستينا داغر ،باسكالين داغر ،ايلي داغر،جورج داغر)
 30 آذار  2011وفاة بديع خليل داغر (فرع أبو نجيب) عن عمر  74عاما  -صدمته سيارة في منطقة
الصالومي
 11 آذار  2011اجتماع هيئة ادارية السابعة مساء في منزل كريم وديع داغر(حارة الفرن)
 24 كانون األول  2010وفاة ماري وديع داغر زوجة المرحوم طانيوس الخوري عن عمر  98عاما
 21 تشرين األول  2010وفاة نبيل اسكندر داغر على أثر نوبة قلبية ،المرحوم من مواليد  1942فرع ابو
نجيب والدته سلمى طانيوس الفتى

