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االثنين /31 :يوليو 2017 /م
 /7ذو القعدة 1438 /هـ

ألف مبروك

بعبق الفل وأريج الورد والسوسن
نهدي ونزف أجمل وأرق التهاني وأطيب
التبريكات إلى األخوين الخلوقين/

أجمل التهاني والتبريكات
نزفها لألخوين/
عمار وعبدالله مطهر االشموري
بمناسبة دخولهما القفص الذهبي..
فألف الف مبروك،
وبالرفاه والبنين..
المهنئون:
موظفو صحيفة «الميثاق»
عنهم /األستاذ محمد أنعم

هيثم وغمدان محمد عبدالله الصوفي

بمناسبة زفافهما الميمون..
مليون مبروك وبالرفاه والبنين..
المهنئون:
مراد الغارتي
منير الغارتي
مبارك الغارتي
محمد الغارتي
محمد الجمال
والدتهما انتصار الغارتي
راسل عمر القرشي
محمد عبده سفيان

أجمل التهاني وأطيب التبريكات نهديها
معطرة بالفل والياسمين للشاب الخلوق/

وليد عبده مصلح العقبي

بمناسبة دخوله القفص الذهبي
فألف ألف مبروك
المهنئون :والدك /عبده مصلح العقبي
واخوانك وأوالد أعمامك محمد الربيعي وصالح الصفاري
محمد أنعم
وجميع األهل واألصدقاء

عاصم محمد عبدالله الصوفي

أجمل وأرق التهاني
والتبريكات نهديها
ونزفها للشاب الخلوق/
أحمد صالح محمد ثعيل
بمناسبة زفافه الميمون
ودخوله القفص الذهبي..
مليون مبروك..
وبالرفاه والبنين..
المهنئون:
والدك وأعمامك وأخوالك واخوانك..
صالح مهدي ..ورفقي ووليد صالح مهدي
وجميع األهل واالصدقاء..

احتفل القيادي المؤتمري/
صالح محسن اآلنسي
بزفاف نجله
«عزام»
وسط لفيف من االهل
واالصدقاء ..فالف مبروك..
وحياة زوجية سعيدة..
المهنئون:
قيادات وقواعد المؤتمر بمديرية شعوب
وجميع االهل واالصدقاء..

أجمل التهاني والتبريكات نهديها لألخ/

أحمد عبده صالح السماوي
بمناسبة ارتزاقه المولود البكر
والذي اسماه

«عفاش»

نسأل الله أن يجعله قرة عين لوالديه
وينبته نباتًا حسنًا ..ويتربى في عز والديه..
المهنئون:
بسام صريم  -سلمان الخضراني
عبدالسالم السماوي
غانم محمود أبو غانم
وجميع األهل واالصدقاء..

ألف مبروك

اجمل التهاني للشاب الخلوق القاضي/

اجمل التهاني والتبريكات نزفها لألخ/

هشام محمد شرف الشامي
بمناسبة زفافه ودخوله القفص الذهبي
المهنئون:
االستاذ /احمد احمد ثابت واوالده
عبدالملك وفؤاد وعزام
وجميع االهل
واالصدقاء

عبدالله شرف محمد الوزان

بمناسبة دخوله القفص الذهبي
فألف الف مبروك
المهنئون :
الرائد /محمود يحيى الوزان
يحيى محمود الوزان
عبدالملك الوزان
هاشم ابراهيم الوزان
وجميع االهل واالصدقاء

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ،نتقدم بالتعازي
والمواساة القلبية العميقة إلى الدكتور/

منير سعيد معوضه

في وفاة والده الفاضل الدكتور/

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بأصدق
ايات التعازي والمواساة الى العقيد/

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

رئيس دائرة التوجيه المعنوي
في استشهاد ابن اخيه/

وإخوانه عبدالفتاح وعصام وياسر حيدر
إسماعيل الدبعي ..وجميع أفراد أسرتهم
الكريمة بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى

وجميع آل الحميص في وفاة والدهم/

محمد عبدالغفور المهدي

سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الشهيد
بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون..
األسيفون:
جميع موظفي صحيفة «الميثاق»
عنهم /محمد أنعم

أبوبكر حيدر إسماعيل الدبعي
«والدتهم الفاضلة»

سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد
الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها
فسيح جناته
ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا اليه راجعون.
األسيفان:
محمد عبده سفيان المليك
عمار غالب محمد الجبيري

سليم الحميص واخوانه
يحيى الحميص

سعيد علي عبدالله معوضه

سائلين الله سبحانه وتعالى ،أن يتغمد الفقيد
برحمته ويسكنه فسيح جناته
ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون
األسيفون:
ربيع الحرازي
يحيى الشاكري

أصدق التعازي والمواساة القلبية نقدمها
بقلوب مملوءة بالحزن واألسى لألخ/

يحيى المهدي
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سائلين الله العزيز القدير أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون..
المعزون:
بشير محمد الكامل  -عمر الكامل
واأليهم بشير الكامل  -لؤي بشير الكامل
وجميع بيت الكامل -عادل الغضراني..

تعازينا آل الهاللي
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ
وفاة االستاذ/
فضل الهاللي
وبهذه الفاجعة نعزي أسرة الفقيد
وكافة آل الهاللي ..سائلين المولى عز
وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله
وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون..
األسيف/
عبيد سالم بن ضبيع

وزير الدولة  -مدير مكتب أمين عام المؤتمر

