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خالص العزاء والمواساة للقيادي المؤتمري/
محمد أحمد دويد واخوانه
في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى
 »والدتهم الفاضلة«..

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
 ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون..

األسيفون:
أسرة تحرير »الميثاق« 

وموقع »المؤتمر نت« والمركز اإلعالمي..

ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة الزميلة/

هيفاء عبدالله البكاري
وإذ نعبر عن تعازينا الحارة ألسرتها نسأل الله أن يتغمد الفقيدة 

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

األسيفون:
حرم األستاذ/ عبيد سالم بن ضبيع 

وزير الدولة مدير مكتب أمين عام المؤتمر
وجميع زميالت وزمالء الفقيدة في شركة النفط الوطنية..

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره 
نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة الى األخ/

أحمد ومحمد وصالح   و   وليد علي صالح المشخر
والى كافة أسرة آل المشخر بمدينة رداع في وفاة المغفور له بإذن الله 

والدهم المناضل الشيخ علي صالح المشخر 
 تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

 انا لله وانا إليه راجعون..

المعزون:
 الدكتور ابوبكر عبدالله القربي.. الدكتور محمد عبدالولي السماوي

طارق احمد الشامي.. محمد انعم.. عبدالملك الفهيدي.. فيصل الشبيبي
جميل الجعدبي.. وكافة الزمالء في  قطاع  اعالم المؤتمر الشعبي العام..

شكر وتقدير
نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لألخ

 أ.د.نجيب وازع أبو أصبع
 استشاري أمراض وزراعة الكلى

 لما يبذله من جهود جبارة وإنسانية راقية 
في معالجة المرضى والتخفيف من آالمهم، 

وهذا أقل ما يمكن أن نقوله في حقه..
ونقول له الحمدلله على السالمة بمناسبة 

العودة من جمهورية مصر العربية..

االعالمي توفيق عبدالرحيم القرشي

إعالن فقدان
افتقد األخ مجلي حمود علي شانع محفظة 
تحتوي بطاقة شخصية ص��ادر من األمانة 
وب��ط��اق��ة عسكرية وب��ط��اق��ة م��ح��اٍم تحت 
التمرين.. وشريحة يمن موبايل وبعض 
األوراق فيرجى ممن وجدها تسليمها الى 

أقرب مركز شرطة وله الشكر.

أجمل التهاني وأرق وأطيب 
التبريكات نهديها ونزفها 

للدكتور/
وديع محمد غالب اآلنسي..
بمناسبة ارتزاقه مولودًا أسماه

»عبدالوهاب«
جعله الله قرة عين لوالديه وأنبته 

نباتًا حسنًا..

المهنئون:
فتح ناصر جبران 
محمد فتح جبران 
مجلي ناصر جبران 

-عقيد ركن/زيد محمد جبران- 
عبدالرحمن جبران - خالد محمد 
جبران- يونس مهدي- جبران فتح

أجمل التهاني وأرق 
التبريكات مع أريج من الفل 

والرياحين نهديها لألخ/

هيثم  علي عطا

بمناسبة الخطوبة وقرب 
الزفاف.. فألف ألف مبروك.

المهنئون:
والدك/ علي عطا- واخوك 

محمد عطا- أمجد الخطري- 
محمد اآلنسي- وهبان 
معيض- احمد طيري
- محمد الكوكباني..

اسمى آيات التهاني والتبريكات
 نزفها للشاب/

يونس محمد الجمرة
بمناسبة عقد القران وقرب الزفاف 

باالخت الفاضلة/

 افتخار الدبعي
فألف الف مبروك وبالرفاه والبنين..

المهنئون:
محمد سردود - عبدالله الورد -

 محمد غالب الجهالني - عاصم عبدالله 
الحداد - لطف عبدالله معياد - فهد 

احمد علي -  عبدالرقيب ناشر - قيس 
الطيب - شكيب راوح - مشعل فيصل 
- احمد راجح - يحيى لطف عسكر.. 

وجميع االصدقاء والزمالء

أجمل التهاني وأطيبها نزفها للشاب الخلوق/

أيمن احمد الرداعي
بمناسبة خطوبته وقرب الزفاف.. سائلين من الله 
عز وجل أن يبارك لهما ويوفقهما في حياتهما.. 
إليكما وبارك الله لكما وجمع بينكما على وئام 

وسكينة لتبحرا معًا على السفينة مهاجرين من 
جزيرة العزوبية لتحطا رحالكما  لقفص الزوجية.

المهنئون:
والدك.. واخوانك/أسامة وعبدالكريم وهالل.. 

وأخوالك وأوالد عمك..
زبن الله الفالحي - سعد زياد- عبدالرحمن علي 
عمر.. وليد وأيمن ونبيل وسالم وسليم شعب..

وكافة األهل واألصدقاء..

اجمل التهاني  واطيب التبريكات نزفها 
للشاب الخلوق 

االستاذ معمر عبدالله محمد الكبودي
بمناسبة اترتزقه مولود جديد
جعله الله من مواليد السعادة

 وقر به عيني والديه وانته نباتًا حسنًا.
الف الف مبروك
المهنئون:

احمد فرحان المخالفي
علي مبارك 

أجمل التهاني وأطيب التبريكات مكللة بباقات 
الورد والزهور وعقود الفل والياسمين نهديها لألخ 

الدكتور/حسن عبدالله محمد العزي 
مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة تعز

بمناسبة زفاف نجله الشاب الخلوق/ 
عبدالله

والذي تم في ماليزيا.. متمنين للعريس حياة 
زوجية سعيدة وبالرفاه والبنين.

المهنئون:
محمد أنعم-راسل عمر القرشي   

محمد عبده سفيان-حمزة العباس الشميري
عارف الضياني

أجمل التهاني والتبريكات نزفها مع 
رياحين الفل والياسمين للشاب الخلوق/ 

مطهر عبدالقوي الشميري 
بمناسبة الزفاف ودخوله القفص 

الذهبي فألف الف مبروك
المهنئون:
اياد النويرة

محمد العماري

نزف اسمى آيات التهاني واطيب 
التبريكات الى الشاب الخلوق:

منتصر مستور المنتصر

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف 
فألف مليون مبروك.

 األكثر فرحًا:
والدك مستور حفظ الله المنتصر

محمد انعم 
اخوانك عصام مستور المنتصر 

عبداالله مستور المنتصر 
مصطفى مستور المنتصر 

عبدالعزيز مستور المنتصر 
هشام مستور المنتصر 

بشار عصام مستور المنتصر

أجمل التهاني والتبريكات نهديها 
لألخ/

ياسين سعيد القحيط
بمناسبة ارتزاقه المولودة الجديدة 

والتي أسماها/

»كوثر«
جعلها الله قرة عين لوالديها

 وانبتها نباتًا حسنًا..

المهنئون:

أ.عبدالغني سعيد فارع القحيط
أ.هايل سعيد فارع القحيط

محمد صالح الورد
مبروك عبدالقادر المرامي

عبدالرشيد محمد شرف الموشكي

اجمل التهاني والتبريكات نزفها للشاب الخلوق 

المهندس/مروان عبدالعزيز الصماط 
وذلك بمناسبه تخرجه من جامعة صنعاء كلية الهندسة 

وحصوله على البكالريوس قسم هندسة اتصاالت 
المهنئون:

والدك العقيد/عبدالعزيز الصماط 
اخوك المالزم اول/ انور عبدالعزيز الصماط

والدتك الغالية..
وجميع االهل واالصدقاء

لوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بأصدق آيات التعازي 
والمواساة الى األستاذ/

عبدالجليل محمد عوض عبدالله
بوفاة »والده«..

سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. 

ا لله وإنا إليه راجعون
المعزون:

أحمد الخاوي-علي محمد زيد
مطهر الخاوي-فيصل عساج

عبدالسالم الغرباني

أجمل التهاني والتبريكات القلبية نزفها 

لألخ/صالح حسين وحيش
وذلة بمناسبة ارتزاقه المولود الجديد 

الذي أسماه

»حسين«
جعله الله قرة عين لوالديه 

وأنبته نباتًا حسنًا..

المهنئون:
عدنان الغفاري -  الشيخ يحيى البكير

- طه المصنعي - هيثم مياس-
 احمد عيسى - علي جلعمه- 

محمد األكوع -  عبدالجليل النعمان-
 فؤاد سعد العجاج - 

وكافة موظفي شركة النفط »فرع األمانة«


