
اجتماعيات 18االثنين:  العدد:  
)1831(

7 / نوفمبر / 2016م  
7 / صفر / 1438هـ

صبرًا آل العنسي
بقلوب ملؤها الحزن واألسى.. مؤمنة بقضاء الله 

وقدره، نتقدم بأصدق آيات التعازي 
وخالص المواساة إلى 

األخ/ مجاهد شائف العنسي
 أمين عام المجلس المحلي بمحافظة ذمار

 وأخيه/ عبده شائف العنسي
بوفاة المغفور له - بإذن الله تعالى

ابن أخيهما
محمد عبدالله شائف العنسي

ت قدرته أن يتغمده بواسع 
ّ
سائلين المولى جل

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

المعزون:
الشيخ/ يحيى علي الراعي
- رئيس مجلس النواب

وأعضاء الكتلة البرلمانية بمحافظة ذمار

صبرًا آل البكير

 بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الفقيد

العميد الشيخ/ عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله البكير..
وبهذا المصاب الجلل نتقدم بصادق العزاء والمواساة 

إلى أبنائه الكرام
عبدالرب وسيف وشايف وجميع أخوانهم

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. ويدخله فسيح 

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

األسيفون:
االستاذ/ عبدالعزيز أحمد محمد البكير
القاضي فؤاد أحمد عبدالرحمن البكير 

 القاضي محمد علي البكير، القاضي عبدالرحمن البكير، 
العميد محمد عبدالله البكير، العميد نبيل البكير،

 االستاذ بهاء الدين عبدالرحمن البكير،
 الشيخ أحمد الصالحي، االستاذ عبدالوهاب الحسيني- 

أمين اليوسفي، عبده مقبل فرحان، العزي الصلوي،
 أحمد فرحان المخالفي، عبدالباسط المشولي، الشيخ 

أحمد عبدالدائم الطويري، عبده السيد الوجيه، 
عبداإلله الصلوي، شايف محمد الغرسي

صبرًا آل مفرح

خالص العزاء وعميق المواساة لألخ/
جميل مفرح

في وفاة المغفور لها بإذن الله
 »والدته«

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها 

وذويها الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون..
المعزون:

الدائرة اإلعالمية بالمؤتمر الشعبي العام
عنهم/

طارق الشامي
أسرة تحرير صحيفة »الميثاق« 

عنهم/ محمد أنعم
»المركز اإلعالمي« 
عنهم/أحمد الحبيشي

»المؤتمر نت« 
عنهم/ عبدالملك الفهيدي

خالص العزاء والمواساة لكافة آل الروحاني
 في وفاة المغفور له بإذن الله

محمد حزام الروحاني
سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته 
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. 

إنا لله وإنا إليه راجعون..

المعزون
قيادة وقواعد المؤتمر بمديرية الرجم

عنهم
 الشيخ عبدالله صالح العرابي

رئيس الفرع

خالص العزاء وعميق المواساة

 للشيخ ياسر علي حسن حسين السوادي
 وإخوانه وكافة آل السوادي

 بمحافظة البيضاء

 في وفاة المغفور له بإذن الله

والدهم الشيخ المناضل/ علي حسن حسين السوادي
أحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة 

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان..

 إنا لله وإنا إليه راجعون
المعزون:

قيادة وقواعد وأنصار فرع المؤتمر
 بمحافظة البيضاء

ببالغ األسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا
 نبأ وفاة المغفور له- بإذن الله- 

االخ/ علي نعمان الفخري 
وبهذا المصاب الجلل نتقدم بأحر التعازي وعظيم المواساة 

ألبناء الفقيد األخوة/ ماجد وسليم وعيد الفخري  ولجميع آل الفخري
واننا إذ نشاطركم أحزانكم وآالمكم في هذا المصاب الجلل والفاجعة 

الكبرى التي اصابتكم فإننا نعبر لكم عن صادق العزاء وخالص المواساة.. 
داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان 
يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك 

رفيقًا وأن يعصم قلوبكم جميعًا بالصبر والسلوان 
إنا لله وإنا إليه راجعون

األسيفون 
عبدالقادر الصوفي -مطهر الصوفي 

مصلح العماري -غازي الكبش-أحمد الحبيشي
وجميع األصدقاء والزمالء

نتقدم بأصدق التعازي وعظيم المواساة
 لألخوة/

محمد ومسعد وجمال ورشيد البحيري
بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى

 والدهم/ صالح أحمد البحيري
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

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

األسيفون:
جميع آل البحيري بمنطقة لهب والمعزوب 

بالرياشية مديرية دمت

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص 
التعازي وعظيم المواساة 
للدكتور/ عبدالكريم العوج

وجميع أفراد أسرته بوفاة المغفور لها بإذن الله 

زوجته
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

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

األسيفون:
جميع هيئة التدريس وموظفي كلية اآلداب- جامعة صنعاء

جميع الطالب والطالبات - قسم علم االجتماع
عنهم الدكتور/ فهمي األغبري- عميد كلية اآلداب
نائبة عميد شؤون الطالب الدكتورة/ ابتسام المتوكل

طالب سنة ثالثة علم االجتماع

نتقدم بأصدق التعازي وعظيم المواساة لألخوة:
ناصر وممتاز وفايز وأحمد وعلي الغرباني

لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى 
والدهم/

محمد ناصر ضيف الله الغرباني
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون..
األسيفون:

عبدالمجيد البحيري- أكرم البحيري- 
رياض الماوري- ماجد الماوري- منير الغرباني- 

أنور الغرباني- حسين الغرباني- 
صالح وهادي فارع- وليد الرياشي..


