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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم 
بخالص العزاء وصادق المواساة إلى 

المهندس/ عبدالرحمن محمد القاضي
مدير مؤسسة االتصاالت فرع رداع

واخوانه احمد
 في وفاة المغفورة لها بإذن الله 

والدتهم الفاضلة..
سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع 
الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها وذويها 

الصبر والسلوان.. "
إنا لله وإنا إليه راجعون".

المعزون..
قيادة وقواعد وأنصار فرع المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة البيضاء عنهم رئيس الفرع

الدكتور محمد عبدالولي السماوي

صبرًا آل ابو غانم
ببالغ االسى والحزن تتقدم قيادة وقواعد 

وانصار المؤتمر بمديرية الرجم 
 بأحرالتعازي وصادق المواساة إلى االخ 

بكيل احمد ابوغانم  
والى كل اخوانه وكافة آل ابوغانم

  في وفاة المغفورله بإذن الله تعالى

الشاب/خليل ابوغانم 
سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته  وان يسكنه فسيح جناته 

ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون

المعزون..
قيادة وقواعد وانصار المؤتمر بالرجم 

رئيس الفرع الشيخ/
عبدالله صالح العرابي

االستاذ/صالح العلهي
النقيب/ياسرالعلهي

نشاطر االخوين احزانهم بوفاة والدهما
المناضل/ عتي احمد العلهي

تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح 
جناته والهمكم الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون

االسيفون:
عبدالحكيم عبدالفتاح اآلنسي واخوانه..

سالم صالح العلهي.

احمد صالح العلهي.
 السفير عادل البكيلي.
 عبدالقوي العيسي.

 محمد حيدان.. سالم حيدان.. 
حسين الرصاص

أجمل التهاني والتبريكات نهديها للعريس/

عبدالرحمن محمد حمود المقدا
د بمناسبة الزفاف ونقول له بارك الله لكما 

وعليكما وجمع بينكما على خير..ألف ألف مبروك:

المهنئون:
رائد نجيب الكبش - مالك حمود المقداد- البراء 
محمد المقداد - أبوبكر المقداد- عمر محسن 

المقداد- علي محسن المقداد - رائد شائف الثوري - 
محمد عبدالله الزبيري..

أهاًل »يوسف ويعقوب«
أجمل وأرق األمنيات القلبية نزفها 

ونهديها لألخ/
عادل محمد علي المسوري

بمناسبة ارتزاقه التوأم الذي أسماهما/
»يوسف ويعقوب«

جعلهما الله قرة عين لوالديهما وأنبتهما 
نباتًا حسنًا.. فألف مبروك..

األكثر فرحًا:
اخوانك/عبده وماجد ومختار وطارق 

وفهد ويعقوب..
وليد شعب

وكافة األهل واالصدقاء..

أجمل التهاني وأطيب التبريكات 
مكللة بعقود الفل وباقات الورد والزهور

 نهديها للشباب :
عبدالله حميد  الكامل
أسد محمد علي  النور
سليم مهيوب اليافعي

بمناسبة زفافهم  الميمون ودخولهم القفص 
الذهبي..  متمنين لهم حياة زوجية سعيدة وبالرفاه 

والبنين .. والف مبروك

المهنئون :
 قيادات وأعضاء المؤتمر  بالدائرتين )37-36( 

بمديرية السالم شرعب - محافظة تعز 
عنهم: الشيخ/ درهم بن يحيى أبو فارع 

الشيخ/ حميد علي عبده

اجمل التهاني واطيبها نزفها لالخ 
المهندس وعالن عبدالله فاضل الكبودي 

بمناسبة تخرجه من كلية الهندسة 
قسم اتصاالت وشبكات بتقدير ممتاز
نتمنى له التوفيق في حياته العملية 

القادمة خدمة للوطن.. تهانينا
المهنئون:

عمك علي فاضل الكبودي واوالده محمد 
وعبدالعزيز وعمران

وكماهي من  صديقك/ اكرم احمد الشويع

نهنئ ونبارك لألخ/ 
عبدالفتاح محمد محسن يحيى الريمي 
مساعد قاضي محكمة جنوب غرب األمانة

 بمناسبة ارتزاقه المولود الجديد الذي أسماه
 »هاشم«

اصلحه الله صالحًا الفساد فيه وجعله قرة 
عين لوالديه.. الف الف مبروك..

 المهنئون:
 عبدالغني محمد عبد الرحمن الريمي -  القاضي 
عبدالملك -محسن يحيى الريمي- الشيخ عبدالله 
محسن يحيى علي الريمي - محمد علي زين القيري

 سنان ابوعامر -  عبدالسالم احمد الغشم 
  علي محمد علي غشيم- الشيخ مجاهد حفظ الله 

الريمي - - القاضي طارق منصور حيدره -  طه حسين 
علي غشيم -  الشاعر يحيى علي احمد الريمي-  

المهندس محمد يحيى غشيم 
-  األستاذ حسين محسن العسل- 

اجمل آيات التهاني والتبريكات نهديها 
ونزفها للدكتور/

 عمر حسين سالم الصبري
مدير مكتب عميد كلية التربية والعلوم برداع 
وذلك بمناسبة دخوله القفص الذهبي.. االف الف 

مبروك.. بارك الله لكما وعليكما 
وجمع بينكما على خير..

 المهنئون:
حسين سالم صالح الصبري واخوانه

 و إبراهيم عمر الصبري واخوانه والحاج مراد 
العيوي والدكتور شاكر الزريقي والدكتور مهيوب 

شباطة والدكتور حفظ الله ناصر الصباحي
 و عبدالله ومحمد وعادل والخضر حسين سالم 
الصبري ومحمد ناصر الصبري وهائل احمد البحري 

أجمل التهاني وأرق التبريكات من 
أعماق قلوبنا نزفها لألخ/
طارق حسين الصماط

بمناسبة زفافه الميمون.. 
ألف مبروك..

المهنئون:
والدكم/حسين احمد الصماط

احمد الروني
عبدالله حسين دغيش

محمد صالح الحدي
حسن الخوالني

 أجمل التهاني 
والتبريكات 

القلبية نهديها 
للشاب الخلوق/ 
أحمد عبدالله 

العلفي..
وذلك بمناسبة 
دخوله القفص 
الذهبي..فألف 

مبروك.
المهنئون :

العميد/محمد محمد العلفي -
علي محمد مبارك -حسين محمد محمد 

العلفي- واوالد عمك واخوانك

التهاني القلبية نزفها
مع باقات الفل للشاب الخلوق /

 منيف محمد علي مقراض
بمناسبة الخطوبة 
وقرب الزفاف 
فألف مبروك

المهنئون :
والدك محمد علي سعد مقراض

 رئيس فرع المؤتمر بالرجم
عنهم

  الشيخ  عبدالله صالح العرابي

أشرقت وتوهجت أول شمعة في منزل األخ 
العزيز/ عالء خالد الحكيمي

بارتزاقه المولود البكر الذي أسماه
»محمد«

جعله الله قرة عين لوالديه
 وأنبته نباتًا حسنًا..

المهنئون:
عبدالدائم سعيد الحكيمي
خالد محمد سعيد الحكيمي

حلمي عبدالدائم - نصر خالد الحكيمي
هاني فارع العبسي - محمد قائد الرعدي

أ. علي هـــــادي
وجميع  االهل واالصدقاء

مبروك النجاح بتفوق
أجمل التهاني والتبريكات

نهديها للتلميذة / 

إيمان طالل قائد الشرعبي
بمناسبة نجاحها بتفوق 

من الصف الثالث الى الرابع  للتعليم 
األساسي وحصولها 
على المرتبة األولى 

فألف مبروك وعقبى الدكتوراه.

المهنئون :
والدك /طالل قائد الشرعبي

وجميع أفراد األسرة

يحتفل يومنا هذا 
الشاب الخلوق

 ابراهيم علي 
زايد 

بزفافه الميمون..
 نتمنى له 

زواجًا سعيدًا 
مليء باالفراح 

والمسرات.. الف 
الف مبروك.

المهنئون :
محمد تلها - 

محمد لطف -  عبدالباري زايد

 امجد تلها- بدر تلها واخوانه

أجمل التهاني والتبريكات القلبية نزفها للشباب الخلوقين/
حذيفة.. وصالح.. ومنذر أحمد صالح الصفاري

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف فألف مبروك..
المهنئون:

والدك/احمد صالح الصفاري علي محمد الصفاري- عبدالله محمد 
الصفاري- واخوانك- عبدالرقيب الصفاري- عبدالناصر شرف الدين- محمد انعم- 

يوسف ومصطفى محمد أنعم.. 

أجمل التهاني وأطيب التبريكات 
نزفها للشاب الخلوق/

جالل عبدالله انعم
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف..ألف ألف 

مبروك..
المهنئون:

والدك/عبدالله انعم وأعمامك عبده 
ومحمد وعلي وحمود.. 

واخوانك باسم واحمد وشهاب ويوسف 
ومصطفى وعصام.. 

وجميع األهل واالصدقاء..

باقة ورد معطرة نهديها للعرسان 
عبدالسالم محمد يحى عبيد
وعبدالله محمد يحيى عبيد

وعبدالكريم سعيد السعيدي
واسامة العبدلي

بمناسبة دخولهم القفص الذهبي.. 
نتمنى لهم حياة مليئة بالسعادة .. 

الف الف مبرك
المهنئون:

الشيخ محمد يحيى عبيد
الشيخ بشير محمد يحيى عبيد
عبدالرحمن سعيد السعيدي

يحيى قاسم السعيدي
محمد شوعي مهدي
عمر سعيد السعيدي

شايف محمد احمد الغرسي


