
االجتماعيات 18االثنين:  العدد:  
(١٨٤٥)

13 / فبراير / 2017م  
16 / جمادى األول/ 1438هـ

أحر التعازي وأصدق المواساة نتقدم بها لألخ/

سعد أحمد معوضه األهدل
وإخوانه خالد وطالل ومحمد 

وكافة أفراد أسرتهم الفاضلة
في وفاة والدهم الفاضل الحاج/

أحمد معوضه األهدل
سائلين الله العلي القدير للفقيد الرحمة 

والمغفرة وأن يجعل الجنة سكناه..
إنا لله وإنا إليه راجعون.. 
وال حول وال قوة إال بالله..

األسيفون:
عبدالفتاح علي البنوس، 
فهد محمد احمد األحمر،

 علي أحمد مهدي، يحيى الزراجي، 
وكافة الزمالء واألصدقاء..

نتقدم بأصدق آيات التعازي والمواساة لألخ/

عادل أحمد علي القطريفي واخوانه 
وجميع آل القطريفي

بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الحاج/

احمد علي احمد القطريفي
سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر 
والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون

المعزون:
الشيخ علي فارع علي القحيط

األستاذ هائل سعيد فارع القحيط
العقيد يحيى صالح الحشيبري

األستاذ صالح قائد محمد القطريفي
الدكتور مسعد قائد محمد القطريفي

المهندس فارس يحيى صالح الحشيبري

بقلوٍب مؤمنٍة بقضاء الله وقدره
نتقدم بخالص التعازي القلبية 

للمهندس/ منير محمد فارع الحاج
وذلك بوفاة 

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

أهلها وذويها الصبر والسلوان..
 إنا لله وإنا إليه راجعون

األسيفون:

جميع موظفي مؤسسة الرأفة لألدوية
عنهم

 المدير التنفيذي للمؤسسة/ مدين ياسين
وجميع آل ياسين 

والهيئة اإلدارية بالمؤسسة

أجمل التهاني وأرق التبريكات نهديها للشاب الخلوق/

جهاد نبيل محمد شجاع الدين
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف.. فألف مبروك..

المهنئون:

والدك وأعمامك واخوالك 
وجميع األهل واالصدقاء..

أسمى آيات التهاني  نزفها للمهندس/ درهم حمود السامعي
بمناسبة زفاف نجليه الشابين الخلوقين

المهندس يونس  و  الدكتور جمال
فألف مبروك..
المهنئون:

الشيخ سلطان السامعي- توفيق عثمان الشرعبي
عبدالملك السامعي - احمد فرحان

أجمل التهاني تهدى للشيخ/ 

عابد راجح
عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر

 بمناسبة زفاف نجله
نصــــر

الف الف مبروك
المهنئون:

الدائرة اإلعالمية
طارق الشامي

-محمد أنعم-توفيق الشرعبي
راسل عمر-فارس الصليحي
-توفيق عبدالرحيم القرشي

وأسرة تحرير صحيفة «الميثاق»

أجمل التهاني والتبريكات 

نهديها للشاب الخلوق/

عادل محمد العاضي
بمناسبة زفافه الميمون ودخوله 

القفص الذهبي..  
فألف مبروك..

المهنئون:
حسن صالح اسحاق وجميع آل اسحاق

حمود العماري - محمد المصري
 - أشرف بدر

أجمل التهاني وأطيب التبريكات نهديها معطر بالفل 
والياسمين للشاب الخلوق/

أكرم صالح عبداالله دنبوس
بمناسبة زفافه الميمون ودخوله القفص الذهبي وسط 
حضور كبير من األهل واألصدقاء بالبيضاء  ألف مبروك..

المهنئون
 صالح عبدالله دنبوس.. ناصر عبدااللة دنبوس

 عالو عبدالله دنبوس..عبدالطيف حزام الجبوبي..
ناجي علي قاسم القربي وإخوانه.. والدكتور محمد 
عبدالقادر دنبوس.. والدكتور علوي محمد القربي-

محمد عبدالرحمن السيد.. حبيب عبدالله العامري.. 
بسام العريقي..هشام العبسي.. فهمي البريهمي.. 
سالم بكران.. ومحمد صالح المشخر..عادل حسين 

الصبري.. عبدالله محمد الحدي 
وطارق وإبراهيم محمد دنبوس.. 

وكافة األهل واألصدقاء بمدينة البيضاء..

باقة ورد معطرة نهديها  
للشيخ الدكتور علي محمد حيدر الضبيبي

ه : بمناسبة زفاف ابناء
انور -اسامة -امير - الشيخ -ادهم محمد

بمناسبة زفافهم الميمون متمنين لهم حياة زوجية سعيدة 
مليئة بالمسرات واالفراح.وبالرفاه والبنين .. الف مبروك ياشباب.

المهنئون:
يوسف السامدي واوالده - العزي الصلوي واوالده

احمد الغزي وليد الريمي واخوانه
سعد الضبيبي واوالده

أجمل والتهاني وأطيب التبريكات 
نزفها لألخ/

صالح عبده صالح الكبودي
بمناسبة ارتزاقه مولوده البكر 

الذي أسماه/

«عبده»
جعله الله قرة عين لوالديه وأنبته نباتًا 

حسنًا..  فألف مبروك..

المهنئون:

ناجي شعاف - عماش شمس- 
هشام شمس- عبدالكريم شمس- 

عبدالحكيم شمس

احتفل الزميل/
نجيب أحمد الجرموزي

مدير تحرير صحيفة الجمهورية- بزفاف 
نجله الشاب الخلوق/

«محمد»
وبهذه المناسبة السعيدة نزف أجمل التهاني 
وأطيب التبريكات متمنين للعريس حياة زوجية 

سعيدة وبالرفاه والبنين.
المهنئون :

أسرتا تحرير صحيفتي «الميثاق.. وتعز»
عنهم:  محمد أنعم

راسل عمرالقرشي-عبدالله علي سلطان
محمدعبده سفيان

احتفل الزميل/

خالص العزاء وعميق المواساة للحاج/

علي نوري

وأوالده

 أمين وخالد علي نوري

في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى

«والدتهم»
سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع 

رحمته ويسكنها فسيح جناته 
ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون..

األسيف/
يحيى علي نوري

واسرة تحرير الميثاق

أصدق آيات التعازي والمواساة نتقدم بها الى 
أوالد المغفور له -بإذن الله- األخ/

عبدالمولى حيدره
والى زوجته الفاضلة األستاذة حسينة

سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون..

المعزون:
الشيخ/عبدالله صوفان
األستاذ/أحمد الخاوي

األستاذ/علي محمد زيد
األستاذ/عبدالجليل عوض القدسي

األستاذ/عبدالله محمد هاجر
األستاذ/محمد قائد دماج

األستاذة/إيمان شائف الخطيب

تهانينا آل األحمدي
أجمل التهاني والتبريكات القلبية

 نهديها للشاب الخلوق/

عمار داوود محمد األحمدي
بمناسبة دخوله القفص الذهبي.. فألف 

مبروك..

المهنئون:
اخوانك/ عبدالعزيز ورمزي 

وعادل وعلي..
ومحمد مسعد الرداعي

 - نبيل شعب..
وكافة األهل واالصدقاء..

اهًال جبران

خالص التهاني واطيبها نزفه لالخ العزيز
علي سنان حمران

بمناسبة ارتزاقه مولوده البكر الذي اسماه
جبران

جعله الله من مواليد السعادة وقر به عيني 
والديه وانبته نباتًا حسنًا.. مبروك

المهنئون:
احمد عبده الرسمي
محمد سنان حمران

رياض العريقي
امين الجاكي

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نشاطر الزميل 
والكاتب الصحفي/

غيالن العماري
وجميع آل العماري أحزانهم بوفاة الشيخ/

محمد شائع العماري
سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد 

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

األسيفون:
مؤتمر إب ومديرية الشعر عنهم/

عقيل فاضل- رضوان النصافي
الشيخ عبدالله العماري

أسرة تحرير «الميثاق» عنهم/محمد أنعم
عبدالناصر شرف الدين

منيف الهاللي-وضاح مزيد
وجميع األهل واالصدقاء في إب والشعر

نعزي االخ/
جهاد حسين حسان القطيبي

وإخوانه وكافة أسرة آل القطيبي بمديرية 
الشعرمحافظة إب بوفاة 
والدهم المرحوم بإذن الله/

حسين حسان القطيبي
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون..

المعزون:
عبدالقوي شرف الدين - 
عبدالناصر شرف الدين -

 جمال عبدالناصر شرف الدين - 
تميم عبدالناصر شرف الدين - 
عزالدين صالح زيد - محمد أنعم

أجمل التهاني وأرق التبريكات 
القلبية نزفها للشاب الخلوق/
مجيب عبدالواسع الحاج

بمناسبة الخطوبة وقرب 
الزفاف.. فألف مبروك..

المهنئون:
عبده حسن القادري- بسام عثمان 

القدسي-عبدالودود قاسم سيف
- فائز بن عمـرو

أجمل التهاني والتبريكات القلبية نزفها لألخ/

ياسر محمد احمد القراري
بمناسبة دخوله القفص الذهبي.. فألف مبروك..

المهنئون:
عبدالقوي سعد القراري- 

عارف وفتحي وصدام وأكرم القراري
وديع غانم - سعد الشويع- أمين الخجل


