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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
نتقدم بخالص العزاء وصادق 

المواساة الى االستاذ 
محمد ناجي الرويشان واخوانه الكرام

في وفاة 
الفاضلة والدتهم

سائلين الله العلي القدير ان يتغمد 
الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها 
فسيح جناته ويلهم اهلها وذويها 

الصبر والسلوان..
انا لله وانا اليه راجعون

االسيفون:
قيادة المؤتمر في إب- ومديرية الشعر

عنهم/
عقيل فاضل - علي ناجي حميد

عبدالناصر شرف الدين
محمد محمد انعم

خالص العزاء  باستشهاد 

عصام صالح عبدالله العليي

 الذي استشهد في مفرق المخا 
على متن سيارة مدنية من قبل 

طيران العدوان السعودي الغاشم 
في 2017/3/31م.. للشهيد 
الرحمة والهله وذويه الصبر 
والسلوان انا لله وانا اليه راجعون

المعزون: 
مشائخ وعقال بيت قصيلة اضالع 

شبام كوكبان
عنهم

 الشيخ محمد يحيى محمد قصيلة

صبرًا آل الجباري

نتقدم بخالص العزاء والمواساة 
التعزيه لالخ العزيز 

محمدعلي ابراهيم سلمان الجباري 
عضوالمؤتمرالشعبي العام 

بوفـــــــــاة.. 
والده.. 

تغمده الله بواسع الرحمة 
والمغفرة.. 

انا لله وانا اليه راجعون.. 

المعزون:
قيادة وقواعد المؤتمر بالدائرة 18

تعازينا آل زيدان
لله ما أخذ وله ما أعطى وكل 
شيء عنده بأجل مسمى.. 
ببالغ الحزن واألسى نعزي 

الزميل االستاذ/

اسماعيل زيدان 
مدير عام االعالم التربوي
 بوزارة التربية والتعليم 

بوفاة والدته ..

انا لله وانا اليه راجعون

نتقدم بأحر التعازي
 القلبية لألخ/

عبدالقوي القدسي
بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى/

نجله »صهيب«..
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه 

فسيح جناته 
وألهم ذويه الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون..

األسيفون:
صالح مهدي وأوالده
 رفقي ووليد وأحمد..

أسمي آيات التهاني واطيب 
التبركات نهديها معطرة بالفل 

والرياحين الي االخ العزيز/
عبده الشاوش

بمناسبة تخرجه من الجامعة 
بتقدير امتياز.. وعقبى 

الشهادة الكبري..
 المهنئون:

والدك ووالدتك.. وجميع 
اخوانك.. وخالك الشيخ/محمد 

الحضاري..
 وجميع األهل واألصدقاء

التهاني القلبية نزفها للطالبة/ 
هنادي عبدالله علي مصلح الشامي
بمناسبة تخرجها من كلية العلوم 

اإلدارية
 واإلنسانية قسم نظم معلومات 

إدارية بجامعة العلوم والتكنولوجيا 
دفعة )بالمعرفة نرتقي(

ألف ألف مبروك.. وعقبى للدكتوراه
المهنئون:

والدك ووالدتك 
وجميع إخوانك وكافة األهل 

واألصدقاء

أفراح آل السمان

أجمل التهاني وأطيب التبريكات 
نهديها للشاب الخلوق 

صدام محمد عبده السمان
بمناسبة عقد القران ودخوله القفص الذهبي..

 ألف ألف مبروك

المهنئون:
د/ نبيل العريقي

م/ نائف عبدالرحمن السمان
د/ الحسن محمد السمان
وجميع األهل واألصدقاء

أجمل التهاني والتبريكات نزفها للشاب الخلوق/
شهاب  الكبسي

بمناسبة التخرج فألف ألف مبروك..
المهنئون:

والدك/حسين الكبسي، واخوانك 
طالل،  رضا عصام الكبسي.. 
العميد محمد الكبسي، اللواء 
ابراهيم الكبسي، المستشار 

عبداالله الكبسي، ابراهيم الكبسي، 
عباس الكبسي، نجيب الكبسي، 
عماد الكبسي، المعتق الكبسي 
,يحيى الكبسي، ايمن الكبسي، 

محمد الكبسي،  خليل الكبسي، بدر 
الزهيري، مراد عالمه.. 

مصطفى أنعم 

نهنئ األخ/
عبدالعزيز محمد أحمد الفقيه

بمناسبة ارتزاقه المولودة البكر 
التي أسماها
)لورين ( 

فألف مبروك..
المهنئون:

كافة أعمامك عنهم أحمد أحمد الفقيه 
ومطيع أحمد الفقيه 

وأحمد مطيع وإبراهيم أحمد وعمار صالح 
وحميد أحمد وأحمد حميد وكافة آل الفقيه 

اجمل التهاني والتبريكات نزفها 
للعريسين المهندس/

 محمد محمود بهجت 
واكرم محمود بهجت

بمناسبة الزفاف.. وعقبال البكاري.. 

المهنئون..
سعيد الحمزي  -وهيثم الصانع  -

وابراهيم الفقيه - ومحمد المخالفي- 
ومحمد القادري  - وخالد الرباحي-  

وعادل الصبري

اصدق التهاني والتبريكات نتقدم بها 
للشاب الخلوق 

عتيق عبدالله مزروع 
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف 

المهنئون:
 احمد أحمد الفقيه

 يحي علي نوري-  بليغ الحطابي
الدكتور توفيق ذمران 
عبدالله عتيق مزروع

ناصر العامري-نعمان فرحان
وجميع الموظفين بوزارة األشغال العامة 

أجمل التهاني وأطيب التبريكات نهديها 
معطرة بالفل والياسمين للشابين الخلوقين/

صالح عبدالله العسكري
وطارق عبدالله العسكري

بمناسبة الخطوبة وعقبى للفرحة الكبرى 
دخولهم القفص الذهبي وسط حضور كبير 
من األهل واألصدقاء بمدينة البيضاء.. مبروك

المهنئون:
ناجي علي قاسم القربي وإخوانه ,وعثمان 
محمد الرماح.. وطه واحمد حسين القاضي 

وعبد الرزاق صالح الرماح والخضر احمد الخضر 
وحمدي ناصر الرماح ومحمد صالح المشخر 
وجميع األهل واألصدقاء بمدينة البيضاء..

نهنئ ونبارك للشاب الخلوق
أيمن عبدالرحمن فارع السوداني

بمناسبة زفافه الميمون.. 
فألف مبروك وعقبى للبكاري

المهنئون:
عاصم عبدالرحمن السوداني
عبدالرحمن عبده الشيبه

جالل أحمد علي
ألفي الشيباني

اجمل التهاني المقرونة بالدعوات 
الصادقة لألخ 

عبدالواحد محمد محفوظ الكبودي، 
بمناسبة ارتزاقه بالمولود البكر.. 

جعله الله قرة عين لوالديه 
وانبته نباتًا حسنًا.

المهنئون:

 الشيخ علي عبده الكبودي
 االستاذ محمد عبده الوائلي

عبدالحميد الحجازي

أهاًل رهام

نهنئ األخ العزيز/
علي احمد عبدالله عمر

بمناسبة المولودة الجديدة التي أسماها/
»رهام«

المهنئون:
موظفو األمانة العامة وإعالميو 

المؤتمر في »الميثاق« و»المؤتمر نت«


