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ألف مبروك

التهاني القلبية تزف للزميل
عبدالله الحنبصي
بمناسبة إرتزاقه المولود البكر
الذي أسماه «يزن»
فألف مبروك ..ويتربى في عز والديه..

نتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات لألخوة/

عبدالرحمن محمد شرف الدين
و
علي محمد حاوز
و
عبدالرحمن يحيى مفرح

المهنئون:
جميع الزمالء وإعالميو المؤتمر
عنهم /محمد أنعم
أحمد الحبيشي
عبدالملك الفهيدي
توفيق الشرعبي
نجيب شجاع الدين
بليغ الحطابي
أحمد الكبسي

بمناسبة التخرج من كلية العلوم بجامعة صنعاء بتفوق
ونتمنى لهم المزيد من النجاح في حياتهم العلمية والعملية..
ألف مليون مبروك
المهنئون:
محمد مرشد شرف الدين  -شرف الدين محمد مرشد
محمد أنعم
وجميع األهل واألصدقاء

ألف مبروك

للمهندس /عبدالله ناجي الظرافي
بمناسبة نيله درجة الماجستير
عن رسالته الموسومة بعنوان اختام
طريقة المنطقة الغامض في اختيار
المرشح االفضل لتمثيل الحزب في
االنتخابات البرلمانية من األكاديمية
العربية للعلوم المالية والمصرفية
قسم نظم المعلومات الحاسوبية
المهنئون:
أحمد منصور
عارف الضياني
عبدالواحد الدباء
أحمد المشرقي

للدكتور /بكر علي بن علي الجمرة

محمد فضل المبنن
و
أيمن عصام المبنن

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف
ألف ألف مبروك
المهنئون:
والدكما وأعمامكما
وهيب أحمد علي نجاد
علي حسين نجاد
محمد حسين نجاد
وجميع األهل واألصدقاء

نهنئ ونبارك

نتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات

أجمل التهاني والتبريكات
نهديها للشابين الخلوقين/

وائل أحمد علي نجاد و علي
أحمد علي نجاد

الف الف مبروك

ألف مبروك

ألف مبروك

أجمل وأطيب وأرق التهاني والتبريكات
نهديها ونزفها للشابين الخلوقين/
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بمناسبة دخولهما القفص الذهبي
ألف مليون مبروك

بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراة مع
مرتبة الشرف في المحاسبة من جامعة أوتارا
الماليزية  ..متمنين له مزيدًا من النجاح
والتوفيق في حياته العملية
المهنئون:
والدك العميد /علي الجمرة
حافظ الجمرة
القاضي بدر الجمرة
عبدالقوي األميري
أحمد الرمعي
وجميع األهل واألصدقاء

المهنئون:
أحمد المشرقي
إبراهيم المبنن
خالد المبنن
منصور صدقة
وجميع األهل واألصدقاء

اجمل التهاني واطيب التبريكات
نهديها الي االخ الغالي/

ياسر محمدناصر المدحجي

بمناسبة عقدالقران
ودخوله القفص الذهبي ..الف الف مبروك
المهنئون:
ابوعلي صالح الكبودي
محمدحسن احمدالكبودي
ردفان علي محسن الكبودي
بسام عبدالله الكبودي
نجيب محفوظ الكبودي
باسم الكبودي
وليد محفوظ الكبودي
فؤادالعمري
مختار الكبودي
وجميع االهل واالصدقاء

البقاء لله

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم
ٍ
بالتعازي القلبية للزميل االستاذ/

جمال عبد الحميد
وذلك في وفاة

عمه

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد
بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
المعزون:
جميع العاملين في صحيفة «الميثاق
 -المركز اإلعالمي -المؤتمر نت»

البقاء لله

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم
ٍ
بالتعازي القلبية للزميل/

وليد محمد حسن شعب
وذلك في وفاة

عمه

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد
بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
المعزون:
جميع العاملين في صحيفة «الميثاق
 -المركز اإلعالمي -المؤتمر نت»

تعازينا

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة
الوالد /الشيخ /عبدالله صالح الشلبي
احد اعيان قرية االحزم بمحافظة المحويت
ورمز من رموزالمؤتمر الشعبي العام المخلصين
ومن الشخصيات االعتبارية والمناضلة ..ونكون
بهذا المصاب قد خسرنا هامة عالية وشخصية
صادقة ..فوالله إن القلب ليحزن وإن العين
لتدمع ..وال نقول اال ما يرضي ربنا
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
أخوكم /رئيس فرع المؤتمر الشعبي بمديرية
الرجم محافظة المحويت
عبدالله صالح العرابي
عضو اللجنة الدائمة

