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أصدق التعازي وعظيم المواساة نتقدم 
بها لألخوين/

الحارث ورشيد عبدالله حيدر هرورة
بوفاة أخيهم

«أوسان»
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم 

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

األسيفون:
محمد حسن شعب
محمد هاشم شعب

عبده محمد مهدي شعب
عبدالله محمد مهدي شعب

عبدالعظيم شعب
وليد شعب..

بحزن عميق واسف بالغ تلقينا نبأ وفاة
 الشيخ/حسن حيدر الحكيمي

وبهذا المصاب الجلل نتقدم بأصدق التعازي 
والمواساة للقاضي/ محمد الحكيمي 

 رئيس اللجنة العليا لالنتخابات
وأخيه الدكتور/ عبداللطيف الحكيمي
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وفسيح 
جناته.. وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون..

األسيفون:
القاضي/ عبدالله النجار

األستاذ/سعيد العاقل -فهد مغلس
- محمد البكير - عبدالقوي األميري

- أحمد فرحان المخالفي..

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بالتعازي 
القلبية للدكتور/

علي عبدالرحمن النهاري
وذلك لوفاة نجله

«هائل»
الذي ارتقى الى ربه شهيدًا في معارك الدفاع 
عن الوطن ضد العدوان السعودي الغاشم.. 
والتعازي كذلك الخوان الشهيد خالد وأمير 

ومحمد وآية الله علي النهاري وكافة آل النهاري..
المعزون:

عبدالرحمن غمضان
محمد أمين النهاري
أمين عبده النهاري

عبدالجبار ناصر الحوري
احمد الرمعي

وكافة األهل واالصدقاء..

تتقدم قيادات وقواعد وانصار المؤتمر  
بمحافظة ذمار بخالص التعازي لألخوة/

محمد وعبدالخالق 
واحمد عبدالله ناصر العروي

واألخوة/
أحمد وصالح ناصر العروي..
 بوفاة/ عبدالله ناصر العروي

سائلين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

إن لله وإنا إليه راجعون
األسيفون:

قيادات وقواعد وانصار المؤتمر بالمحافظة 
عنهم/

االستاذ حسن عبدالرزاق
رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة

عضو مجلس الشورى

أحر التعازي وأصدق المواساة لألخ/ هائل سعيد محمد خالد وأخوانه
في وفاة «والدهم»

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..«إنا لله وإنا إليه راجعون»

األسيفان:
توفيق عثمان الشرعبي- فهمي سيف إسماعيل

تهانينا القلبية للولدين البارين/
محمد أحمد الكبسي - أسامة اسماعيل الكبسي بمناسبة نجاحهما في الثانوية 

العامة بتفوق بنسبة «٨٢٪-٨٧٪».. ألف ألف مبروك..
المهنئون:

جدك وجدتك.. وجميع األهل واالصدقاء

أجمل التهاني والتبريكات 
القلبية نزفها للشاب الخلوق/

بسام يوسف الحقل
بمناسبة الخطوبة وقرب 

الزفاف..
فألف ألف مبروك..

األكثر فرحًا:
والدك/ يوسف الحقل

واخوانك/جميل ومروان
أيمن شعب - الدكتور حلمي 
الحاج - الدكتور عبده الحاج- 

الدكتور محمد الجرموزي-
 وليد شعب..

وكافة األهل واالصدقاء..

أجمل التهاني والتبريكات 
القلبية نهديها للشاب

 الخلوق
قائد أحمد المنصوري

بمناسبة دخوله القفص 
الذهبي .. ألف ألف مبروك

المهنئون:
محمد حاتم،

 إدريس الخزاعي، 
محمد حسين مجمل، عبدالله 

العصيمي، 
محمد أحمد المنصوري.. 
وجميع األهل واألصدقاء

أسمى آيات التهاني والتبريكات 
نزفها للطالب

محمد عبيد سالم بن ضبيع
بمناسبة نجاحه في الثانوية 

العامة - قسم االنجليزي
فألف ألف مبروك

وعقبال الشهادات العليا

األكثر فرحًا

والدك ووالدتك وإخوانك
وعائلة المهندس ذو الكفل 

عبدالله علي
وأسرة تحرير «الميثاق»
وجميع األهل واألصدقاء

نزف أجمل التهاني والتبريكات 
البنتي سعد الحفاشي

«غدير»
بمناسبة نجاحها بتفوق في 
الثانوية العامة القسم العلمي 
وحصولها على معدل ٩٤٪
وأمة الجليل يحيى الحفاشي 
بمناسبة حصولها على معدل 

٪٩٢
ألف ألف مبروك وعقال الشهادة 

الجامعية

المهنئون:
والدكم سعد الحفاشي

 وجميع األهل واألصدقاء

نهنئ ونبارك للشابين الخلوقين
مطهر عبدالله الحملي 

بمناسبة الخطوبة
 وقرب الزفاف

و
طه عبدالملك الحملي

بمناسبة نجاحه بتفوق في إتمام 
الشهادة الثانوية العامة
فألف ألف مبروك 

المهنئون:
محمد اسماعيل الحملي واخوانه 
وعبدالغني محمد محمد الحملي.. 

وجميع األهل واألصدقاء

نزف أجمل التهاني 
والتبريكات للبنت الغالية 

أميرة طاهر القرشي

بمناسبة نجاحها بتفوق 

في الثانوية العامة 

وحصولها على معدل 

٪٩٣
الف ألف مبروك وعقبال 

الشهادة الجامعية

المهنئون: 
والدك ووالدتك وإخوانك 
وجميع األهل واألصدقاء

أجمل التهاني وأرق وأطيب 
التبريكات معطرة بالفل والورد 

والياسمين نهديها ونزفها 
للشاب الخلوق/

صدام موسى عبدالله الميدمة
بمناسبة زفافه الميمون

.. ألف ألف مبروك..
 وبالرفاه والبنين..

المهنئون:
م/ صفوان أحمد عطان

أ/ أنور غالب أحمد البتول
حسام محمد شمسان

وجميع األهل واألصدقاء

أجمل التهاني نزفها لألخ/ 
جالل محمد حزام النظاري
بمناسبة ارتزاقه المولودة 

التي اسماها
«نجوى»

جعلها الله من مواليد السعادة 
وجعلها قرة عين لوالديها 

وانبتها نباتًا حسنًا

المهنئون:

عبدالودود لقمان
فؤاد الحداد

عبدالله الخياطي
سليم الشامي


