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أجمل التهاني وأرق التبريكات 
القلبية نزفها للشاب الخلوق/

أنس مالك الشيخ 
بمناسبة دخوله القفص الذهبي
 ألف مبروك وبالرفاه والبنين..

األكثر فرحًا:
أعمامك/يوسف وعبدالرحمن 

وعزيز وصدام وعلي ووليد الشيخ..
أخوالك/ وعبدالجبار ورضوان 

ورفيق ومحمد  ومرتضى ومصطفى..
عباس حجر.. وليد شعب.. 

وجميع األهل واالصدقاء

نهنئ الدكتور/  حمود قدحة 
عضو قيادة فرع المؤتمر 

بجامعة الحديدة  بزفاف نجله
  حسام

فألف مبروك وبالرفاه والبنين..
المهنئون:

محمد شنيني.. 
وجميع قيادة فرع 

المؤتمر 
بجامعة الحديدة

أجمل التهاني وأطيب التبريكات نزفها ونهديها 
معطرة بالفل والياسمين للشاب الخلوق/

ماجد أحمد علي المشخر
بمناسبة زفافه الميمون ودخوله القفص الذهبي 

وسط حضور كبير من األهل واألصدقاء بمدينة رداع 
فألف ألف مبروك.

المهنئون:
الحاج محمد صالح المشخر.. الوالد احمد علي 

المشخر وإخوانه، والمحامي جبر عبدالله اليعيشي 
والمهندس ضيف الله احمد البقال ومحمد صالح 
العولقي الشرماء واوالده وصالح بن صالح الصورة 
ووليد عبدالله السرحاني ومحمد صالح المشخر 
وإخوانه.وعلي وأمين احمد المشخر وكافة األهل 

واألصدقاء بمدينة رداع.

الف مبروك 
التهاني القلبية 

نزفها للشاب الخلوق

سلطان عبدالله الشامي
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف
فألف مبروك وعقبال الفرحة الكبرى

المهنئون:
والدك الشيخ/ عبدالله الشامي

أحمد الرمعي
وجميع األهل واألصدقاء

اجمل التهاني والتبريكات لالخ 
المهندس هيثم صالح الصانع 

بمناسبة ارتزاقه المولودة البكر 
التي اسماها/
»أرجوان«

جعلها الله قرة عين لوالديها 
وأنبتها نباتًا حسنًا..
ألف ألف مبروك.. 

المهنئون: 
الشيخ سعيد الحمزي

 عادل الصبري  - طالل الجالل 
ريدان علوان  - خالد الرباحي 

محمد اليازلي  - عبدالله الصانع 
خالد الغويدي

نهدي أجمل التهاني وأطيب التبريكات لألخ/
صادق قاسم العليمي واخوانه

بمناسبة زفاف الشاب الخلوق/
عمرو محمد قاسم العليمي

متمنين للعريس دوام السعادة والسرور..
المهنئون:

عبده محمد الجندي - محافظة تعز
جابر عبدالله غالب الوهباني -رئيس فرع 

المؤتمر بالمحافظة
توفيق عبدالرحيم القرشي

محمد عبده سفيان
ياسر حنظل - وديع فؤاد العليمي

أشرف عبدالغفور العليمي
عبدالرؤوف حاجب الشويع
وكافة األهل واالصدقاء..

نهنئ األخ زياد أبو حروب 
بمناسبة ارتزاقه المولود 

 الذي اسماه
)طارق(..

ألف مبروك.. وجعله الله قرة 
عين لوالديه 

وأنبته نباتًا حسنًا..
المهنئون: 

اكرم يحيى نوري 
عادل السريحي
جميل المسوري

وجميع االهل واالصدقاء

اسمى آيات التهاني نزفها للمهندس/ 

احمد علي العربجي 
 بمناسبة زفاف نجله الشاب الخلوق 

»عدنان«
الف الف مبروك

المهنئون:

 توفيق عثمان الشرعبي

محمد المنتصر.. 

عبدالرحمن المنتصر. 
وجميع االهل واالصدقاء

نبارك للعميد/
 معمر صالح هراش 

بمناسبة تعيينه مديرًا عامًا 
لمباحث الجمهورية..

 ونتمنى لكم التوفيق والنجاح 
في مهامكم الموكلة إليكم.. 

فألف مبروك الثقة..
المهنئون: 

عبدالسالم الدباء
خالد عبدالله الحرازي
واسرة تحرير الميثاق

نهني االخ/
عبدالواحد احمد المليكي.. 

وكافة آل المليكي بمديرية العدين 
بمناسبة زفاف الشاب/

موسى صادق احمد المليكي 
فألف مبروك..
المهنئون:

عبدالناصر محمد شرف الدين 
فؤاد محمد شرف الدين 
امين احمد الشباطي 

وكافة األهل واألصدقاء بمديرية 
الشعر ومديرية العدين

أهاًل عفاش
نهنئ االستاذ محمد السعيدي 
بمناسبة ارتزاقه المولود الجديد 

الذي اسماه/ 
»عفاش« 

جعله الله قرة عين لوالديه 
وانبته نباتًا حسنًا..
الف الف مبروك..

المهنئون:
المحامي عبدالرحمن منصور شايف
وجميع موظفي الدائرة التربوية بالمؤتمر..

أجمل التهاني وأطيب التبريكات 
نزفها للشاب الخلوق/

سليم عبدالسالم عبدالله جابر
بمناسبة زفافه الميمون ودخوله 

القفص الذهبي..
المهنئون:

عبدالله محمد الحرازي
ربيع الحرازي 
 هاني السودي

صفوان السودي 
 جالل عبدالكريم

وجميع األهل وكافة األصدقاء

من أعماق قلوبنا 
 نهنئ ونبارك للشاب 

الخلوق/  
أكرم علي بالل

بمناسبة الزفاف 
فألف مبروك..
المهنئون:

العقيد بريك صالح بريك 
قائد حرس مجلس النواب

الرائد عبدالقادر مهدي السدم
وجميع وأفراد حرس مجلس النواب

أهاًل عبدالله
أسمى آيات التهاني 

والتبريكات نزفها  لألخ/
محمد عبدالله يحيى الصنعاني 

بمناسبة ارتزاقه المولود
 الجديد الذي اسماه/ 

عبدالله
جعله الله قرة عين لوالديه 

وانبته نباتًا حسنًا..
الف الف مبروك..

المهنئون:
محمد صالح الخلقي
مرشد علي الخلقي 

احتفل المناضل
 الشيخ/ عبد الواحد صالح 

 محافظ محافظة اب 
ومعه قيادات المؤتمر والمشائخ واألعيان 

بزفاف نجله الشاب الخلوق 
أحمد

وبهذه المناسبة السعيدة ن��زف للعريس أجمل 
التهاني والتبريكات متمنين له حياة زوجية سعيدة

 وبالرفاه والبنين.. فألف ألف مبروك
المهنئون:

قيادة وأعضاء المؤتمر 
إل��ى ال��ش��ه��ادِة ي��ا »ك����ّراُر« مبتسًماومشائخ وأعيان وأبناء محافظة اب

ُر في خديك يرتسُم
ْ

مضيَت والِبش
 من تاقت نفوُسُهُم

ُ
هذي ابتسامة

ِلُم
َ
نحو ال��خ��ل��وِد وم��ج��ٍد ليس ينث

ن���وُر ال��ق��داس��ِة واإلي���م���اِن يملؤها
ٌوف��ي تقاسيمها اإلخ��الص والِقَيُم
ف��ة ��رِّ

َ
فيها م��ن ال��ب��أِس أل����واٌن ُم��ش

َمُم
َّ

فيها الشجاعة واإلق���دام والش
فيها البطولة في أق��وى مالحمها
َيُم

ِّ
 فيها الشموخ وفيها العز والش

بها حماة الِحمى تقوى عزائُمهم
 منها جموع العدا والبغي تنهزُم
ل��ل��ه درك ي���ا »ك�������ّرار« م���ن ب��ط��ٍل
نحو العدا هبَّ مثل النار يضطرُم
يذيقهم سطوة األبطال في ثقٍة
وف���ي ص���م���وٍد ول���ألوك���ار يقتحُم
فتًى برغِم اخضرار العود ما فتئت
ي����داه ت��ف��ت��ك ب��ال��غ��ازي وت��ل��ت��ِح��ُم
م���ن ف��ت��ي��ٍة ن�����ذروا ل��ل��ه أن��ف��س��ه��م 
فقاتلوا في سبيل الله واعتصموا
ب��ح��ب��ِل��ِه ف���أذاق���وا المعتدين لظى

ًن��ي��ران��ه��م وأذل���وه���م وم���ا رح��م��وا
��َس��ة

ّ
وا ذك��ّي��اِت��ه��م خجلى ُم��َن��ك ردُّ

 واإلب��رام��ز والتهموا
ْ

ًودّم���روا اإلف
��روا في سجل المجد ملحمة

ّ
وس��ط

َم���ُم
ُ
 واأل

ُ
ًمن بأسها ُي��ذَه��ل التاريخ

ينتابني ال��ف��خ��ُر إن ق��ّب��ل��ُت أح��ذي��ة
ِبُرهم وأحترُم

ْ
ك

ُ
ُهُم، وما عشُت أ

َ
ل

غادرتنا اليوم يا »كّرار« فاشتعلت
أح��زان��ن��ا واس��ت��ش��اط ال��َوْج��ُد واألل��ُم
لكنها بمعاني الفخر ق��د مزجت
ًإذ ب��ال��ش��ه��ادة ك��م ن��زه��و ونبتسُم
�����ّراُر« ال يبلغ التعبير مرتبة

َ
»ك

ِلُم
َ
قَت فيها، وعنها تعجز الك

ّ
حل

ل��ك��ن��ُه ب��ع��ض م��ا ي��ج��ت��اح أوردت����ي
م��ن ال��ش��ع��ور وبالتقصير ي��ّت��ِس��ُم
 بعيش الخالدين على 

ْ
»كّرار« فاهنأ

جنات خلٍد بها الخيرات والنعُم
عليك أزك��ى س��الم الله ما سجعت
على الغصون ح��م��اٌم أو ج��رى قلُم
ع��ل��ي��ك م��ن��ا س���الم ال��ل��ه م��ا طلعت 
شمٌس وما سّبح األع��راب والعجُم

مرثية  للشهيد/
أحمد عبدالرحمن 

ار( رَّ
َ

المهدي )ك

بقلم: يحيى محمد حشيدان 

شكر وتقدير
يتقدم الشيخ/عبدالرؤوف حاجب سعيد الشويع 
-رئيس فرع المؤتمر بالشمايتين سابقًا- بجزيل 
الشكر والعرفان لمستشفى الكمالي التخصصي 
ممثلة بالدكتور أمين الكمالي -استشاري جراحة المخ 
واألعصاب- على ما بذله من جهود مشكورة من خالل 
إجراء عملية جراحية عظمى لنجله كتب لها النجاح 
بإذن الله وعلى معاملته اإلنسانية األخالقية في أداء 
مهامه تجاه المرضى وتخفيف معاناتهم.. متمنين 

له مزيدًا من النجاح والتألق..


