
رتحیم  آاگهی فاتحه و مجلس 

 اانهلل و اان اليه راجعون

و  یدعامهوزارت فوا یازـــس دانــــیراه و م یعموم یسسابق رئ یفرــــرال محمد شـــــتورن جن یدشه

 بی یو ب یفیشر یمصم یقهشف یحاج بی یب . کالن ها سابق   کارمند ملل متحد ، پدر یاثیغ یدالدینفر نیرانج

 .مادر کالن ها  یاثیغ یهآس یحاج

 خواهران   یفیشر یاناو آر یفیشر یلدامادر ،  یاثیغ یفیشر یدهپدر،  دوکتورس فر یفیشر یبمحمد نج یرانجن

 .خاله  یاثیعمه ، دوکتورس آرزو بهره مند غ یمدوکتورس پلوشه صم

دگروال  یفی،شر یاسال یرانجن،  یفیشر یسادر یر، انجن یفیشر یر، س یفیشر یب، شع یفیشر یربش یرانجن

 ید، دگروال  عبدالمج  یراه یفعبداللط یر، انجن  یراه یمعبدالعظ یر، انجن یلوتپ یقیعد عبداالحد صدمتقا

 .کاکا ها  یرکام ا یلوتو محمد عمر افضل پ یقیصد

 .ما ما ها  یاثیغ یدو دوکتور احمد فر یاثیاحمد غ یدفر

، شهناز  یفیشر یقیصد یره، شه یفیشر یقیصد څانگه،  یفیشر  یراه ینه، تهم یفیشر یه، مهر یفیشر یراو

 .کاکا ها  یافضل خانم ها یانپر یاو دن  یمعابر ، زرغونه راه یده، حم  ی، فاضله راه  یراه

 .بهره مند شوهر خاله  یونشوهر عمه ، دوکتور هما یمداود شاه صم یددوکتور س

 .دختران کاکا ها   یراه ینهافضل و مد یدا، و  یراه یه، آس یساع  وږمه 

  .پسران کاکا ها   یراه یحو مس  ی، سنگر راه  یراشد راه

 .پسران عمه  یمعمران شاه صم یدو س یمحارث شاه صم یدس

زنانه  (یکه مراسم فاتحه مرحوم یرسانندجوان هژده ساله به اطالع دوستان م یفیشر یمانسل شهادتنسبت 

  )و مردانه 



  ر ــــدر شه 15:30   یال 13:30 از ساعت   (03.03.2012) ال روان ـــــارچ  ســــم شنبه  سهبروز 

Eindhoven یگرددبرگزار م یلهالند در آدرس ذ  یکشور شاه : 

  :آدرس مسجد 

Kastelenplein 169 A 

5653 LX Eindhoven 

Holland (Nederland) 

   :معلومات  یها یلیفونت

0032 11 72 76 21   /   0031 64 38 27 553 

0031 61 45 58 218   /   0031 61 50 73 261 

0031 64 11 36 482  

 

 

 

  

 


