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تهانينا 
ابراهيم

أجمل التهاني 
وأطيب 

التبريكات 
نهديها للشاب 

الخلوق/
ابراهيم 

عبدالسالم 
الحزمي

بمناسبة عقد القران الف مبروك.
المهنئون

محمد عبدالله الحزمي
فيصل الحزمي

مرحبًا »عمر«
أرق وأجمل وأنقى التهاني القلبية 

نهديها للشاب الخلوق/
محمد مسعد الرداعي

بمناسبة ارتزاقه مولوده البكر الذي 
أسماه »عمر«

فألف ألف مبروك.. وجعله الله قرة عين 
والديه وأنبته نباتًا حسنًا..

األكثر فرحًا:
وليد شعب - أيمن شعب- نبيل شعب

سالم شعب - سليم شعب.. 
وكافة األهل واألصدقاء..

أرق وأطيب التهاني والتبريكات 
نزفها ونهديها للشاب الخلوق/

أمين الشماحي
بمناسبة زفافه الميمون..

مليون مبروك وبالرفاه والبنين..

المهنئون:
احمد الكبسي

عماد احمد الكبسي
محمد احمد الكبسي

اسامة اسماعيل الكبسي
أشرف يحيى الكبسي

أطيب التهاني وأجمل التبريكات 
نهديها للشاب الخلوق/

أسامة عبدالرحمن شجاع الدين
بمناسبة الخطوبة .

وقرب الزفاف..
ألف ألف مبروك

المهنئون:

نجيب شجاع الدين

احتفل الشيخ/عقار صالح عقار
الخميس الماضي وسط جمع من األهل 

واالصدقاء بزفاف نجله/
»طه«

وبهذه المناسبة السعيدة نزف أجمل 
التهاني والتبريكات متمنين 
له حياة زوجية سعيدة..

فألف مبروك وعقبال البكاري..
المهنئون:

قيادة وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام في محافظة صنعاء عنهم/
الشيخ/ محمد يحيى الحاوري

احمد احمد ثابت
محمد أنعم

وأسرة تحرير »الميثاق«..

أجمل التهاني والتبريكات نهديها 
للشابين الخلوقين

عبدالله محمد النصيف 
وابراهيم محمد النصيف

بمناسبة الزفاف الميمون ودخولهما 
القفص الذهبي.. متمنين لهما حياة 
زوجية سعيدة.. والف الف مبروك..

المهنئون :
جمال شجاع الدين
سامي شجاع الدين

وجميع االهل واالصدقاء

بقلوب ملؤها الحزن واآلسى 
نتقدم بأحر التعازي لألخوة/
محمد حسين الرداعي
 فؤاد حسين الرداعي

عادل حسين الرداعي 
صدام حسين الرداعي
خالد حسين الرداعي

بوفاة والدهم
»حسين الرداعي«

وبهذا المصاب الجلل نبتهل إلى الله عز وجل أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.. »إنا لله وإنا إليه راجعون«
المعزون:

أمين نعمان سعيد النقيب
عبدالحكيم نعمان سعيد النقيب

تعازينا

أصدق التعازي والمواساة لألخ العميد/ 
محمد محمد الشيبة 

وكافة آل الشيبة
في وفاة المغفور له بإذن الله نجله/
معاذ محمد محمد الشيبة

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
 إنا لله وإنا إليه راجعون

قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة صعدة

البقاء لله
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره 

نشاطر رجل األعمال
ناصر المسوري

مدير مؤسسة المسوري للتجارة أحزانه بوفاة 
المغفور لها بإذن الله

زوجته
سائلين المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها 
وذويها الصبر والسلوان.. 
إنا لله وإنا إليه راجعون

المعزون:
الشيخ/ محمد عبده مراد وأوالده
الشيخ/ غيالن المسوري وأوالده

وجميع األهل واألصدقاء

بقلوب ملؤها الرضا بالقدر خيره وشره 
نتقدم بأصدق آيات التعازي والمواساة إلى 

األخ/ معين المراني
بوفاة المغفور له - بإذن الله- 

»والده«
 وعال- أن يتغمد الفقيد 

ّ
سائلين المولى - جل

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم 
أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون

المعزون:
جميع العاملين بصحيفة »الميثاق«..

وموقع »المؤتمر نت«..
و»المركز اإلعالمي«..

بقلوب ملؤها الرضا بالقدر خيره وشره 
نتقدم بأصدق آيات التعازي والمواساة 

إلى األخوين/ عبده ناجي أحمد
ونبيل ناجي أحمد

بوفاة المغفور له - بإذن الله- )والدهم(
 وعال- أن يتغمد 

ّ
سائلين المولى - جل

الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون

المعزون:
فارس البحري
محمد البحري
أحمد البحري

بقلوب ملؤها الحزن واآلسى 
نتقدم بأحر التعازي

للشيخ /محسن نصر الدين السمبلي
والشيخ محمد محسن السمبلي
في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى

الشيخ/نصر الدين السمبلي
وبهذا المصاب الجلل نبتهل إلى الله عز 

وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم 
أهله وذويه الصبر والسلوان..
»إنا لله وإنا إليه راجعون«

المعزون:
محمد محمد احمد حبينه العبصري

البقاء لله 
أصدق التعازي والمواساة لألخوين 

فضل محسن فضل الوحدي 
وعبدالله محسن فضل الوحدي 
في وفاة المغفور له بإذن الله أخيهم/

ثابت محسن فضل الوحدي
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح 

جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. 
إنا لله وإنا إليه راجعون

فرع المؤتمر الشعبي العام 
محافظة لحج

أجمل التهاني وأطيب التبريكات 
نهديها للشاب الخلوق/

محمد عبدالله األسدي
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف

.. فألف مبروك..

المهنئون:
عمك/ علي قاسم

غالب الهبوب
صالح مهدي

عبدالكريم علي قاسم
رفقي صالح مهدي..

 وكافة األهل واألصدقاء..

أجمل التهاني وأطيب التبريكات 
نهديها للشاب الخلوق/

أنور حسن علي عبدالله
بمناسبة زفافه الميمون ودخوله 

القفص الذهبي
فألف مبروك
المهنئون:

محمد أحمد قائد وأوالده
عبدالواحد القاضي وأوالده

حمود مهيوب القاضي وأوالده
علي محمد القاضي وأوالده
عبدالرقيب القاضي وأوالده
غالب حمود القاضي وأوالده

 »زينب«
ً
أهال

باقة فل وياسمين نقدمها للزميل/
فيصل الحزمي

بمناسبة ارتزاقه مولودة جديدة 
اسماها

»زينب«
جعلها الله قرة عين لوالديها وأنبتها 

نباتًا حسنًا..
ألف مبروك
المهنئون:

اسرة تحرير »الميثاق«
وجميع العاملين


