
نهنئ ونبارك لألخ/

محمد أحمد راشد
بمناسبة ارتزاقه مولودته البكر والتي أسماها

)جنى(
جعلها الله قرة عين لوالديها.. 

المهنئون:
ربيع الحرازي - عبدالله األحمدي
أحمد الرهمي - مختار العاقل

وجميع األهل األصدقاء

نزف أحر التهاني وأصدق التبريكات واألماني مصحوبة 
بشذى العطور ومحّملة بأكاليل الزهور 

إلى الصحفي الشاب
حامس الفقيه

 بمناسبة الخطوبة.. وقرب الزفاف.. 
فألف ألف مبروك
المهنئون:

أ. عزام عبدالله صالح، أ. عبدالله رسام، 
د. عبداإلله الوهباني، أ. شوقي أبوطالب، 

م. عمر عبدالرحمن الشلح،
 عبدالرحمن يحيى الفقيه، درهم عبده المقدم، 

أحمد التاج، الحسن يحيى الفقيه، 
عبدالحافظ المنصري

وجميع األهل واألصدقاء.

أجمل التهاني القلبية للشاب الخلوق المهندس

غازي علي االرياني
بمناسبة زفافه الميمون.. متمنين له حياة زوجية 

سعيدة والخلف الصالح والف الف مبروك..
المهنئون :

جميع االهل واالصدقاء والزمالء
عنهم / والدك المهندس علي االرياني وجميع اخوانك

االستاذ احمد احمد ثابت واخوانه واوالده
االستاذ احمد محمد صالح واخوانه واوالده

العقيد فرحان غالب عبدالرزاق واخوانه واوالده
رفيق محمد علي عبدالرزاق واخوانه

تهانينا بحكيم
نتقدم بأحر التهاني القلبية إلى الولد المهندس

 لقمان علي مطهر العثربي
بمناسبة مولوده البكر الذي أسماه »حكيم«

سائلين العلي القدير أن يجعله قرة عين لوالديه وأن ينبته 
نباتًا حسنًا مباركًا ويتربى في كنف والديه وألف ألف مبروك.

المهنئون:
الدكتور أحمد عبيد بن دغر - االستاذ طارق الشامي

الدكتور سامي السياغي - االستاذ حزام االشول
االستاذ محمد أنعم وكافة أسرة تحرير »الميثاق«

والدك الدكتور علي مطهر العثربي
 وكافة أعمامك واخوانك

التهاني القلبية تزف للمهندس 
عدنان أحمد الجمل

بمناسبة تخرجه من المعهد العالي للعلوم الصحية 
وحصوله على دبلوم هندسة طبية.. فالف الف مبروك 

وعقبال الشهادة العليا..
المهنئون :

العقيد/ احمد الجمل - قيس احمد الجمل
زيد محمد سيف - الشيخ مجاهد علي احمد سعيد

محمد وحسين الجمل - علي احمد الجبري
عبدالله سيف - جابر احمد سعيد

وجميع االهل واالصدقاء

تتقدم قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمديرية 
خالص التعازي والمواساة لكافة آل البرثاني في وفاة األخ/

عبداهلل محمد البرثاني
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة 

والمغفرة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا 
إليه راجعون
المعزون:

قيادات وقواعد المؤتمر بمديرية مناخة عنهم/
الشيخ/ مبخوت هبة الجميمة

رئيس الفرع

تعازينا
خالص التعازي وعظيم المواساة لالخوة 
علي ثابت علي محمد ثابت 

وللشيخ أمين ضوره
 بوفاة والدهم الشيخ/ ثابت علي ضوره 

 سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

األسيفون:
قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة 

عنهم/
االستاذ حسن محمد عبدالرزاق رئيس الفرع

تعازينا الحارة ألوالد المرحوم
 قادري سالم القادري 

لوفاة والدهم..
نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. 
انا لله وانا اليه راجعون..

المعزون :
أحمد الفقيه - عبدالله جميل
علي المزروع - صالح اآلنسي

ابراهيم الفقيه - يحيى نوري
يحيى الصورعي - بليغ الحطابي

ببالغ الحزن واألسى نعزي األخ حسين علي السوادي وفاة 
المغفور له بإذن الله تعالى

أخوكم/ سيف علي السوادي
كذلك نعزي األخ / ضيف اهلل علي عبدربه الفحيلي

في وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى »والده«

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته 
ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهمكما وأهلكما الصبر 

والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون..

األسيفون:
قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء 

عنهم/ د. محمد عبدالولي السماوي
رئيس الفرع

االثنين:  13 / 1 / 2014م  العدد:  )1693(اجتماعيات
1118 / ربيع أول / 1435هـ   

شكرًا.. مؤسسة المياه
> فن اإلدارة عندنا في اليمن تكاد تكون معدومة، حتى ان 
الفرد يُصاب بحالة من اإلحباط واليأس بمجرد أن يفكر في 

الذهاب الى هذا المرفق أو ذاك.. إلنجاز معاملة ما.
لكن أمام هذا التشاؤم يظهر في األفق أمل يتجسد في 
شخص ما أو مؤسسة من مؤسسات الدولة.. وهذا ما تجسد 
فعاًل في مؤسسة المياه والصرف الصحي في األمانة، فثمة 
شكر وتقدير لهذه المؤسسة لجهودها المتفانية وفي 
حدود إمكاناتها المتاحة لتقديم خدمة توفير المياه لسكان 

العاصمة بالرغم من الشحة.
وانصافًا للحق البد من تقديم الشكر والتقدير لألخ 
المهندس يحيى الشرفي المدير الفني للمنطقة الخامسة، 
هذا الرجل المجهول المخلص لعمله واألمين لوظيفته، 
ناهيك عن تعامله الراقي وذوقه الرفيع مع كل الناس بال 

استثناء.  

 في أجواء فرائحية ووسط لفيف 
من االهل واالصدقاء
 احتفل الشاب الخلوق

علي يحيى محمد المتوكل
بزفافه الميمون ودخوله القفص الذهبي..
وبهذه المناسبة نتمنى لعلي حياة زوجية 

سعيدة وبالرفاه والبنين..

المهنئون :
محمد أنعم

واسرة تحرير صحيفة »الميثاق«
 و»المؤتمر نت« و»المركز االعالمي«


