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أجمل التهاني والتبريكات
نهديها لالخ/

نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لالخ/
صالح محسن اآلنسي بمناسبة زفاف نجله/
«عزام»
فالف مبروك وعقبال البكاري...
المهنؤون:
أحمد الزهيري  -صالح عزام
احمد الفقيه  -اللواء عبدالكريم
الصعر -يحيى نوري  -عبدالله جميل
توفيق ذمران  -يحيى الهمداني
سعيد الحمزي  -بليغ الحطابي
يحيى الصورعي  -علي صبر
عبدالكريم العرومي خالد النجادة
نجيب الغميري..
وجميع االهل واالصدقاء..

محمد علي عباد

وكافة آل عباد بزفاف الشاب الخلوق/
الحسين فيصل عباد
فألف مبروك ..وعقبال البكاري..
المهنئون:
عبد الناصر محمد شرف الدين
محمد ناجي حميد -احمد قايد احمد
يحى عبدالله حسن  -شعيب حقيس -خالد القفري -نبيل الجحافي
عبده العامل الحجاجي -نصار الشامي
حمود قايد محمد  -محمد أنعم..وكافة األهل واالصدقاء

احتفل الشيخ /عمر يحيى مراد
والشيخ/محمد عبده مراد
بزفاف العرسان/
طارق وعلي وعبدالكريم مراد
ودخولهم القفص الذهبي ..تهانينا
للعرسان ..وألف ألف مبروك..
المهنئون:
أسرة تحرير «الميثاق»
المركز اإلعالمي  -المؤتمر نت
اجتاز الطالب النجيب/

باسم ابراهيم علي رزق البشاري

بتفوق وامتياز الصف السابع األساسي
ً
منتقال إلى الصف الثامن ..تهانينا بهذا النجاح
الباهر ومزيدًا من التفوق إن شاء الله..
المهنئون:
جدك الشيخ علي رزق البشاري
والدك ابراهيم علي رزق البشاري
عمك أمين علي رزق البشاري

عمك بكر علي رزق البشاري
عمك ايمن علي رزق البشاري

خالك عارف صالح الضياني

الف مبروك..
التهاني القلبية تزف للشاب الخلوق
سلمان محمد أحمد النويرة
بمناسبة زفافه الميمون..
فألف الف مبرووك..
المهنئون:
صحيفة
«الميثاق»
المؤتمر نت
المركز االعالمي

أجمل التهاني وأطيب التبريكات
نهديها لألخ مجاهد قايد الجنبي
بمناسبة ارتزاقه المولود الجديد
الذي اسماه
(عفاش)
الف الف مبروك
المهنئون:
احمد احمد عبدالرزاق
يحيى عبدالرزاق
بشير عبدالرزاق
انس عبدالرزاق  -عبده البنا
ووالده واخوانه واصدقاؤه وزمالؤه في
قرية الصراري بمديرية مغرب عنس

الف مبروك..
التهاني القلبية تزف للشاب الخلوق
حميد احمد حمود الجيالني
بمناسبة زفافه الميمون ..فالف مبرووك..
المهنئون:
االستاذ احمد احمد الفقيه
مطيع وحميد وفهد ،وابوبكر
ومأمون الفقيه.
ابراهيم الفقيه
احمد مطيع الفقيه
يحيى علي نوري
بليغ الحطابي
وجميع االهل واالصدقاء

بعد انتظار طال أمده وفرحة تفوق كل
األفراح ولها يخفق قلب الدكتور فاروق
السماوي فرحًا وطربًا بمولوده الذي اسماه

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
نتقدم بأحر التعازي لألخوة/

عبده محمد مهدي شعب
وعبدالله محمد مهدي شعب
وحفظ الله مهدي شعب
بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى

«والدتهم»

سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع
الرحمة والمغفور ويلهم أهلها وذويها الصبر
والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون..
األسيفون:
محمد حسن شعب وأوالده
أنور خالد شعب واخوانه..
وكافة آل شعب..

(معتز)

وبهذا صار األخ المكتئب مسرورًا وصرنا
نحن مباركين ومهنئين للدكتور فاروق
بمولوده ..داعين الله أن يجعله
قرة عين لوالديه ..
المهنئون:
أحمد منصور  -أحمد المشرقي
عارف الضياني
عبدالواحد الدباء
عبدالسالم فيصل االدريسي
نشوان الصلوي
فهد المسعودي

نتقدم بأحر التعازي لالخ ضيف
الله صالح قاشان ،واخيه محمد صالح
قاشان ..بوفاة المغفور لها بإذن الله
والدتهما الفاضلة..
تغمدها الله بواسع الرحمة والمغفرة
والهم اهلها وذويها الصبر والسلوان..
انا لله وانا اليه راجعون..
المعزون:
كافة ابناء الحمازية بني ضبيان.
عنهم الشيخ مبارك صالح احمد الحمزي
وسعيد صالح احمد الحمزي

اجتماعيات

أجمل التهاني وأطيب التبريكان
نزفها للعريس
«أسامة محمد محمد دماج»
بمناسبة دخوله القفص الذهبي
فألف الف مبروك:
المهنئون:
محمد بن محمد دماج
غالب عبده نعمان العواضي
رمزي غالب العواضي
أيمن محمد دماج
إسماعيل صادق السعيدي
علي صادق السعيدي
إسماعيل عباس المتوكل
وجميع االهل واألصدقاء

(تهانينا آل عذبه)
ازدان جبل نقم ،وغنت البالبل طربًا ورقصت
العصافير فرحًا وزغردت العاصمة صنعاء
بمناسبة زفاف الشابين الخلوقين

(محمد ومهيب عتيق عذبه)

وبهذه المناسبة نتقدم بأجمل التهاني وأرق
التبريكات محملة بالورد والفل والياسمين متمنين
لهما حياة زوجية سعيدة وبالرفاه والبنين ،ودامت
دياركم عامرة باألفراح والف الف مبروك..
األكثر فرحًا :
األستاذ /حسين علي الخلقي
واخوانه حسان ومحمد وابراهيم
عالء حسين الخلقي  -علي حسين الخلقي
عصام ابراهيم الخلقي  -علي محمد علي الخلقي
وكافة آل الخلقي وجميع األهل واألصدقاء

تهانينا آل العليمي

يحتفل األخ محمد قاسم العليمي
يوم الخميس والجمعة القادمين
بزفاف نجله الشاب الخلوق/

عمر

وسط لفيف من األهل واالصدقاء ..تهانينا
الحارة آلل العليمي بهذه المناسبة الغالية
متمنين للعريس دوام السعادة..
المهنئون:
الحاج/عبدالكريم قاسم العليمي

صادق قاسم العليمي
أمين قاسم العليمي
عبدالغفور علي عبدالله العليمي وأوالده
أمين مكرد العليمي واخوانه
توفيق عبدالرحيم القرشي

التهاني القلبية نزفها
للشاب الخلوق/
عبدالسالم عارف الحامدي
بمناسبة زفافه الميمون..
فألف مبروك وعقبى البكاري..
المهنئون:
احمد الرمعي
الشيخ/عبدالله الشامي وأوالده
وكافة األهل واالصدقاء..
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أجمل وأرق وأطيب التبريكات
والتهاني نزفها لألخ العزيز/
عبدالكريم علي األسد
بمناسبة ارتزاقه مولوده البكر
الذي اسماه
«أصيل»
جعله الله قرة عين لوالديه
وأنبته نباتًا حسنًا..
المهنئون:
والدك واخوانك
الشيخ غالب الهبوب
صالح مهدي
رفقي ووليد صالح مهدي..
وكافة األهل واالصدقاء..

الف مبروك..
أرق التهاني وأعذب التبريكات
نهديها للشابين الخلوقين ،االخوين
أكرم ومحمد صالح الجعدبي
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف
فألف الف مبروووك
المهنئون:
والدكم صالح صالح الجعدبي
إخوانكم بشير وخالد صالح الجعدبي
جمال وجالل جميل الجعدبي

فهد عوضه ،عرفات االحمدي

وكافة االهل واالصدقاء

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص التعازي وعظيم المواساة لألخ األستاذ/

عبدالرحمن الرميمة

عضو اللجنة الدائمة  -رئيس الدائرة الفنية بفرع المؤتمر الشعبي العام محافظة تعز
وأوالده وجميع أفراد األسرة وآل الرميمة كافة بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى

«زوجته»

سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها
فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا اليه راجعون..
األسيفون:
قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
بمحافظة وجامعة تعز
عنهم:
الشيخ /جابر عبدالله غالب الحاج -عضو المجلس السياسي األعلى  -عضو اللجنة
العامة-رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة..
األستاذ /نبيل سالم الحمادي -عضو اللجنة الدائمة -رئيس فرع المؤتمر بالجامعة.
هيئتا تحرير صحيفتي الميثاق و«تعز»

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نشاطر األخوين العزيزين
محمد عبدالله عوض شماخ وعامر عبدالله عوض شماخ
وكافة آل شماخ في وفاة المغفور له بإذن الله

ً
صبرًا جميال آل الدهبلي
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة
الموجهة التربوية األستاذة القديرة/

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح
جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون..
المعزون:
العميد عبدالواسع حسين المبخشي  -العميد ابراهيم علي المتوكل
العميد احمد رفعت  -فؤاد منصور الروحاني  -ماجد احمد الشامي
احمد علي الزهيري  -مهدي عبدالله الزهيري  -أحمد عبدالله المفتي
مطهر عبدالله المفتي  -ربيع عبدالرحمن البيلي عبدالملك الجابري
نجيب أحمد الشامي  -عبدالله لقمان  -اكرم الفسيل
عبده صالح النجار -حسن حسن البعداني  -محمد أنعم
وجميع األهل واألصدقاء

وبهذا المصاب األليم اليسعنا اال أن نتقدم بخالص التعازي
وعظيم المواساة لجميع أفراد أسرتها الكريمة وآل الدهبلي
كافة ..سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع
الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها
وذويها جميل الصبروالسلوان  ..إنا لله وإنا اليه راجعون.
األسيفات:
قيادات وأعضاء القطاع النسائي بفرع المؤتمر الشعبي
العام في الدائرة  32بمدينة تعز.
عنهن:
رئيسة القطاع -عضواللجنة الدائمة -صباح ناصراآلنسي

«والدهم»

الهام مثنى الدهبلي

