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إىل روح والــدي الراحــل الشــيخ/ محمــد أحمــد 
الربيــر،  وإىل الذيــن غــادروا الحيــاة مــن هــذه األرسة 
ــراً  ــن دوراً كب ــي لعب ــا الالئ ــة، وإىل أمهاتن الكريم
ــم  ــم وتعليمه ــراد األرسة وصقله ــة أف ــاً يف تربي ومهم
وإنــارة الطريــق القويــم لهــم. أســأل اللــه ســبحانه 
ــل  ــاً وأن يجع ــه جميع ــم برحمت ــاىل أن يتغمده وتع

ــم. ــة مثواه الجن
ــي  ــِب التوثيق ــذا الُكتَيِّ ــة ه ــرُت يف كتاب ــا فك عندم
إىل ميــالدي قبــل خمســة  الزمــان  رجــع بــي 
ــاً  ــذاك عام ــري حين ــث كان عم ــاً حي ــون عام وخمس
ونصــف العــام حــن فقــدُت والــدي الــذي لــم أره أو 
ــة  ــاً برعاي ــُت ُمَحاَط ــي كن ــن أنن ــم م ــه. وبالرغ أعرف
كاملــة مــن والدتــي وإخوانــي وأخواتــي كان الراحــل 
املقيــم الشــيخ/ محمــد أحمــد الربيــر حــارضاً معــي 
يف كل دقيقــة حتــى يــكاد يَُخيُّــُل إيلَّ أنــه كان موجــوداً 

ــل. بالفع
كان الشــيخ/ محمــد أحمــد الربيــر شــخصية مؤثــرة، 
ــى  ــكل معن ــاً ب ــكيمة، وكان قيادي ــوي الش وكان ق
ــة ال  ــة تجاري ــة ودراي ــة ثاقب ــب رؤي ــة وصاح الكلم
ــب هــذا  ــُت أن أكت ــك أحبب تخفــى عــى األعــن؛ ولذل
الُكتَيِّــَب تخليــداً لذكــراه العطــرة، وقــد اعتمــدُت عــى 
ــادر  ــن األرسة واملص ــتقيتها م ــي اس ــات الت املعلوم
والكتــب والقصــص املتواتــرة مــن إخوانــي وأخواتــي 

الذيــن رسدوا لنــا أعظــم القصــص عــن حــب الوطن، 
وعمــل الخــر، ومحاربــة املســتعمر، والتجــارة 
والصناعــة. وال يــكاد أن تجتمــع األرسة يف مجلــس إال 

ــوم. ــى الي ــا حــارضة حت ــت ســرة والدن وكان
لقــد َســطََّر الشــيخ/ محمــد أحمــد الربيــر، وأحمــد 
الربيــر، وعــيل بــك الربيــر،  وأبناؤهــم، أروع القصــص 
التــي تســتحق أن تَُوثَّــَق يف مســودة تاريخيــة تُشــَحذُ 
منهــا الهمــم وتُؤَخــذُ منهــا العــرب والــدروس ألبنائنــا 
ــال  ــباب ورج ــن الش ــة م ــال القادم ــا واألجي وأحفادن
ــن  ــد م ــق ملزي ــُد الطري ــودانين وتَُمهِّ ــال الس األعم

الكتابــة والبحــث للباحثــن واملهتمــن. 
وختامــاً البــد يل ان اقــدم اســمي ايــات الشــكر 
رجــاال  املمتــدة  االرسة  افــراد  لــكل  والعرفــان 
وســيدات عــيل املجهــود املقــدر الــذي بذلــوه يف مدنــا 

ــور. ــل الن ــذا العم ــري ه ــة ل ــات الالزم باملعلوم
اخــرا وليــس اخــرا فإننــي أدعــو الشــباب إىل 
ــة  ــة، والطاق ــاد املعرف ــاالت: اقتص ــول يف مج الدخ
الصناعيــة  املعــادن  والعمــل يف مجــال  البديلــة 
ــاً  ــي، فحتم ــذكاء االصطناع ــة، وال ــة الحيوي والتقان
ســيكون املســتقبل حليفهــم.  وأســأل اللــه ســبحانه 

ــع.  ــق الجمي ــاىل أن يوف وتع
ابنكم

د. املعتز محمد أحمد الربير

تقـــديم
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أرسة الربير - مائة وعرشون عاماً من العطاء
ــام أرسة  ــك أم ــد نفس ــت تج ــر« فأن ــد الربي ــد احم ــم »محم ــُر اس ــا يُذَك حينم
ســودانية أمدرمانيــة عريقــة؛ ليــس ألنهــا ذات تاريــخ ريــادي حافــل يف الصناعــة 
ــالد  ــن املي ــودان وط ــيَّما يف الس ــكان -ال ِس ــن م ــر م ــار يف أكث ــارة والعق والتج
ــدم  ــذ الق بَة من ــعِّ ــات ُمتََش ــت عالق ــا أسس ــس ألنه ــالق-، ولي ــأة واالنط والنش
ــة  ــة والتجاري ــات الصناعي ــل باملؤسس ــل أن تتص ــام قب ــر والش ــار م ــع تج م
ــُد ســرة كفــاح وعطــاء وعلــم  العمالقــة يف أوروبــا وأمريــكا؛ وإنمــا ألنهــا تَُجسِّ
ة مــن أصالــة الشــعب الســوداني  ُمَعــزََّزة بمجموعــة مــن القيــم النبيلــة امُلســتََمدَّ
ــي تدعــو إىل العمــل والتعاضــد وإكــرام املحتاجــن  ــاء أمدرمــان الت وثقافــة أبن

ــاعدته. ومس

 وضــع الراحــل املقيــم الشــيخ / محمــد احمــد الشــهر بالربيــر وهــو املؤســس 
ولــه الفضــل االعظــم يف اســم الربيــر املنتــرش تجاريــا حيــث انــه هــو صاحــب 
االعمــال التجاريــة والصناعيــة التــي ســطرت اســم الربيــر بأحــرف مــن نــور يف 

ــر يف  ــيل الربي ــر وع ــد الربي ــقيقيه احم ــه ش ــتصحب مع ــودان واس ــخ الس تاري
التجــارة واســس اســم عمــل باســم الربيــر اخــوان.   

ُوِلــَد الراحــل املقيــم الشــيخ/ محمــد أحمــد الربيــر  يف العــام 1٨٨6م، وهــو مــن 
قبيلــة الجعليــن، والدتــه هــي الراحلــة/ امنــة بــت احمــد ود محمــد  ود محيميــد 

ود حمــد الــكارب ود بابكــر الحجــازي. 

املقيــم  الراحــل  تــزوج 
أحمــد  محمــد  الشــيخ/ 
الربيــر أربــع زيجــات، كانــت 
ــيدة/  ــه الس ــة عم ــنَّ ابن أواله
الربيــر،  العبــاس  فاطمــة 
ــي ينتمــي نســبها إىل أرسة  الت
الهــاليل والعبــاس وأوالد ســعد 
اللــه، وبــرز مــن أبنائهــا 
ــن  ــد الرحم ــور/ عب الربفيس

ــودان  ــة بالس ــات الطبي ــس التخصص ــس مجل ــروف( رئي ــب املع ــوىس )الطبي م
ــوم والتقانــة. وأنجبــت الســيدة/  ــة الطــب بجامعــة العل ــد الســابق لكلي والعمي
فاطمــة ابنــاً واحــداً فقــط هــو الراحــل/ زيــن العابديــن )زيــن الشــباب( والــذي 

ــام 1٩٣٤م  ــويف يف ع ــة وت ــردون التذكاري ــة غ ــن كلي ــرج م تخ

زين العابدين محمد احمد الربير فاطمة العباس الربير
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وتــزوج الراحــل املقيــم مــن الســيدة/ نفيســة خالــد، وهــي مــن قبيلــة الجعلين 
ــان،  ــد عثم ــري محم ــارزة يف األرسة: الدردي ــخصيات الب ــن الش ــراب. وم العم
ــيدة/ ــت الس ــيادة. وأنجب ــس الس ــو مجل ــودان وعض ــروف بالس ــايض املع الق

ــن، وصــالح، وكمــال،  ــات، وهــم: محــي الدي ــاء والبن نفيســة خمســة مــن األبن
ــواء.  ــاة، وح وحي

حياة محمد أحمد الربيركمال محمد أحمد الربيرمحي الدين محمد أحمد الربيرنفيسة خالد حواء محمد أحمد الربيرصالح محمد أحمد الربير
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ــرَبُ  ــي يُعتَ ــر أيضــاً مــن الســيدة/ خديجــة حمــد الربيقــدار، الت ــم الشــيخ/ محمــد أحمــد الربي وتــزوج الراحــل املقي
والدهــا مــن كبــار أعيــان وتجــار مدينــة أمدرمــان ومــن الشــخصيات البــارزة بــأرسة الربيقــدار الراحــل املقيــم احمــد 
بــك هاشــم البغــدادي حيــث كان وقــف البغــدادي بجامعــة الخرطــوم كليــة الطــب نموذجــا حيــا لــدور فعــال يف تنميــة 
التعليــم وتقديــرا لدعومــات البغــدادي املاليــة الكبــرة ظلــت صورتــه تظهــر يف الصــور التذكاريــة للخريجــن بــدءا مــن 

الدفعــة االويل والتــي تخرجــت يف عــام 1٩٢٨م وحتــي دفعــة 1٩٣٢م قبــل وفاتــه بســنة واحــدة فقــط.

أنجبــت الســيدة/ خديجــة أحــد عــرش مــن األبنــاء والبنــات، وهــم: 7/ تسلســل ابنــاء وبنــات خديجــة حمــد الربيقــدار 
هــو:- هاشــم ... مامــون ... متــوكل ... فيصــل ... هشــام ... عبدامللــك ... ســلمي ... مرتــي ... امــر ... احمــد ... امــرة. 

سلمى محمد أحمد الربير

أمرة محمد أحمد الربيرأحمد محمد أحمد الربيراألمر محمد أحمد الربير

مرتىض محمد أحمد الربيرعبد امللك محمد أحمد الربيرهشام محمد أحمد الربيرفيصل محمد أحمد الربيرمتوكل محمد أحمد الربير

خديجة حمد الربيقدار

مأمون محمد أحمد الربير هاشم محمد أحمد الربير



5

وتــزوج الراحــل املقيــم الشــيخ/ محمــــد أحمــد الربيــر أيضاً 
ــه  ــت ل ــول وأنجب ــاج املقب ــن الح ــا األم ــيدة/ ثري ــن الس م
ــاء  ــن األبن ــعة م ــول تس ــاج املقب ــن الح ــا األم ــيدة/ ثري الس
ــي ...  ــد ... يح ــة ... خال ــي ... معاوي ــهام ... من ــات، س والبن

ــز.  ــد ... املعت ــق ... األمــن ... هن العباســة ... الواث

ثريا األمن الحاج املقبول

العباسة محمد أحمد الربيرمعاوية محمد أحمد الربيرمنى محمد أحمد الربيرسهام محمد أحمد الربير خالد محمد أحمد الربير

املعتز محمد أحمد الربيرالواثق محمد أحمد الربير هند محمد أحمد الربير األمن محمد أحمد الربير
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ــار  ــن كب ــول م ــاج املقب ــن الح ــم/ األم ــل املقي ــا الراح ــة ثري ــد الحاج كان وال
ــُب بـــــ)الخواجــة( ثــم انتقــل بأعمالــه إىل  أعيــان وتجــار الخرطــوم، وكان يَُلقَّ
مدينــة ود مدنــي، وبــرز أبنــاء األمــن الحــاج املقبــول يف عــدة مجــاالت، منهــم: -

ــا  ــن ضمنه ــف م ــدة وظائ ــغل ع ــذي ش ــول، ال ــاج املقب ــن الح ــي األم مرغن
الوكيــل الدائــم لجمهوريــة الســودان، وعمــل محافظــاً ملــرشوع الجزيــرة، وأســس 
البنــك الزراعــي الســوداني وكان رئيســاً ملجلــس إدارتــه، وكان أيضــاً أول محافــظ 

ملحافظــة كســال حيــث رفــع علــم االســتقالل هنــاك يف العــام 1٩٥6م.

اللــواء أركان حــرب املقبــول األمــن الحــاج املقبــول، الــذي شــغل عــدة مناصــب 
ــغل  ــث ش ــود، حي ــم عب ــل/ إبراهي ــس الراح ــد الرئي ــة يف عه ــية رفيع سياس

ــد.  ــك العه ــيل يف ذل ــم املح ــارة، والحك ــة، والتج ــر الداخلي ــب: وزي مناص

موالنــا/ الريــح األمــن الحــاج املقبــول، الــذي عمــل يف الســلك القضائــي وتــدرج 
ــام  ــام 1٩67م إىل الع ــن الع ــوداني م ــاء الس ــس القض ــح رئي ــه إىل أن أصب في

1٩6٩م. 

ــة  ــداً للكلي ــذي كان قائ ــول، ال ــاج املقب ــن الح ــد األم ــرب خال ــواء أركان ح الل
ــلحة.  ــعب املس ــوات الش ــام لق ــش الع ــب املفت ــاً منص ــغل أيض ــة، وش الحربي

ــات  ــن والي ــد م ــاً يف العدي ــل طبيب ــذي عم ــول، ال ــاج املقب ــن الح ــادق األم الص
ــوالدة. ــان لل ــفى أمدرم ــراً ملستش ــل مدي ــودان، وعم الس

محمد األمن الحاج املقبول، الذي عمل بالقطاع الخاص. 

بــدر الديــن األمــن الحــاج املقبــول، الــذي عمــل بالقطــاع املــريف حتــى وصــل 
إىل منصــب مديــر بنــك النيلــن بالعديــد مــن الواليــات. 
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بــدأ الشــيخ/ محمــد أحمــد الربيــر 
يف  بالســودان  التجــاري  نشــاطه 
العــام 1٨٩٨م، وامتــدت تلــك املســرة 
ــاء  ــن العط ــاً م ــن عام ــة وعرشي ملائ
عــرب أبنائــه وأحفــاده بــدأت بتجــارة 
املــوايش وتطــورت حتــى أســهمت 
ــي يف  ــي العرب ــن الغذائ ــم األم يف دع
قطــاع اإلنتــاج الحيوانــي عــرب تصدير 
املاشــية مــن القاهــرة وحتــى القــدس 
ــع  ــة م ــة الرباعي ــس الرشك ــث أس حي
ــدي  ــد امله ــد الحمي ــال وعب ــو الع أب
وكردمــان حيــث ســاهموا يف ســد 
الفجــوة الغذائيــة العامليــة إبَّــان فــرة 
ــام  ــث ق ــة حي ــة الثاني ــرب العاملي الح

ــودانية  ــة س ــل إىل مجموع ــر العم ــيل- بتطوي ــد وع ــه أحم ــع أخوي ــة م -بالرشاك
ــم  ــن دول العال ــر م ــدد كب ــة يف ع ــة متنوع ــطة تجاري ــارس أنش ــة تم عمالق
ــم  ــل املقي ــدُّ الراح ــون. ويَُع ــاي والصاب ــة الش ــل صناع ــة مث ــطة صناعي وأنش
ــات  ــي التأمين ــاهمن يف رشكت ــرب املس ــن أك ــر م ــد الربي ــد أحم ــيخ/ محم الش
املتحــدة والســينما الوطنيــة، ويَُعــدُّ الراحــل املقيم أحــد داعمــي الحركــة الوطنية؛ 
ــة متحديــن يف  ــاء أمدرمــان إلنشــاء ســينما وطني فحينمــا اجتمــع نفــر مــن أبن
ــة  ــاء الرشك ــوا بإنش ــم قام ــر، ولكنه ــك األم ــتعمر ذل ــض املس ــت رف ــك الوق ذل
عــى قطعــة أرض تبلــغ مســاحتها ٢٢٠٠ مــر مربــع تــربع بهــا الراحــل املقيــم 
ــة.  ــم )الشــيماء( بالســينما الوطني ــر، وعــرض فيل ــد الربي ــد أحم الشــيخ/ محم
وقــد ســاهم الراحــل املقيــم وشــارك أيضــاً يف إنشــاء معهــد القــرش واملدرســة 
األهليــة التــي كان رئيســاً ملجلــس أمنائهــا لعــدة دورات، وأســس عــدداً كبــراً من 
املســاجد والخــالوى، كمــا كانــت تربطــه عالقــات صداقــة وأخــوة مــع الطــرق 
الصوفيــة خاصــة الشــيخ/ قريــب اللــه الســماني، والشــيخ/ الفاتــح قريــب اللــه 
شــيخ الطريقــة الســمانية، وكان يِكــنُّ كل الــود واالحــرام والتقديــر إىل الســادة 
ــام 1٩٣٢م،  ــات يف ع ــر للبن ــة الربي ــاً مدرس ــَس أيض ــان، وأسَّ ــة بأمدرم األدارس
التــي تُعتَــرَبُ مــن أعــرق املــدارس االبتدائيــة للبنــات يف الســودان، وأدخــل بناتــه 

ــم  ــرَبُ أحــد رواد تعلي ــك يُعتَ ــنَّ مــن أوائــل الدارســات بهــا، وهــو بذل فيهــا ليَُك
ــودان. ــات يف الس البن

ــة  ــة التجاري ــواً بالغرف ــر عض ــد الربي ــد أحم ــيخ/ محم ــم الش ــل املقي كان الراح
بالســودان ممثــالً لتجــار أمدرمــان، وكان أيضــاً عضــواً بالجمعيــة الترشيعيــة يف 
عــام 1٩٤٨م، وكان أيضــاً عضــواً بمجلــس املديريــة يف عــام 1٩6٢م، وهــو أحــد 

مؤســي نــادي الفروســية بالخرطــوم. 

ــم  الشــيخ/  محمــد أحمــد الربيــر باملعهــد العلمــي  ارتبــط اســم الراحــل املقي
والجامــع الكبــر؛ فقــد كان مــن املدافعــن عــن املعهــد ومــن املقاومن للمســتعمر 
الــذي كان يعمــل لترشيــد األبنــاء مــن التعليــم، وســاهم يف بنــاء الجامــع الكبــر 
الــذي كان مقــراً ملعهــد أمدرمــان العلمــي، كمــا أســس مع الشــيخ/ أحمد حســن 
عبداملنعــم، والشــيخ/ عمــر دفــع اللــه، والشــيخ/ ســيد أحمــد ســوار الذهــب، 
ــرَبُ  ــذي يُعتَ ــم األهــيل ال ــدوق دعــم التعلي ــدي صن والشــيخ/ أحمــد حســن هري
أول مبــادرة شــعبية منظمــة لدعــم التعليــم األهــيل واألخــذ بأســباب الحضــارة، 
وكان الشــيخ/ محمــد أحمــد الربيــر يقــف عقبــة أمــام سياســة املســتعمر تجــاه 
املعهــد وظــل يدافــع عنــه  ويصــل حتــى مرحلــة الــرب بالعصــا التــي يحملها؛ 
َج نضــال ذلــك الجيــل األول بتأســيس  ــوِّ فقــد حــدث ذلــك يف إحــدى املــرات وتُ

الراحل املقيم  الشيخ / محمد أحمد الربير

بسم هللا الرحمن الرحيم

تعليم أم درمان شمال

مدرسة بنات البرير لمرحة األساس

تأسست عام ١٩٣٢
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جامعــة أمدرمــان اإلســالمية وصــدور قــرار بعــد ثــورة أكتوبــر حيــث أصــدر 
مجلــس الــوزراء يف عــام 1٩6٥م قــرار تأســيس جامعــة أمدرمــان اإلســالمية.

وفىــي بدايــة الخمســينيات مــن القــرن العرشيــن أســس الراحــل املقيــم الشــيخ/ 
ــاريع  ــل مش ــن أوائ ــو م ــي، وه ــوكي الزراع ــرشوع الس ــر م ــد الربي ــد أحم محم
َســْت بالســودان حيــث قامــت مــدن ومــدارس جديدة،  التنميــة الزراعيــة التــي أُسِّ
ــْت الســكة الحديديــة داخــل املــرشوع. وكان املــرشوع  وُحِفــَرْت القنــوات، وأُدِخَل
يهــدف إىل إنتــاج محاصيــل نقديــة كالقطــن والفــول الســوداني كــي تســاهم يف 
دعــم الدخــل القومــي بالعمــالت الصعبــة وترقيــة الثــروة الحيوانيــة التــي تزخــر 

بهــا املنطقــة حيــث كان القطــن يُبَــاُع ملصانــع النســيج يف النشــكر بإنجلــرا.

والجديــر بالذكــر أنــه يف بدايــة األربعينيــات والخمســينيات أُنِشــئَْت مشــاريع آل 
املهــدي ومحمــد الخليفــة رشيــف والحلــو وعبــد اللــه الفاضــل وعبــد اللــه خليــل 
ــض  ــل األبي ــري بالني ــماعيل األزه ــل/ إس ــم الراح ــقيق الزعي ــري ش ــيل أزه وع
وآل املرغنــي وآل ابــو العــال بالنيــل األزرق ومــرشوع آل الربيــر بالســوكي، وقــد 
ــن  ــعار القط ــث زادت أس ــربى حي ــة ك ــرة اقتصادي ــاريع طف ــك املش ــت تل حقق
زيــادة كبــرة خاصــة بعــد خــروج وتوقــف اإلنتــاج األمريكــي يف عــام 1٩٥٢م 

بســبب الحــرب الكوريــة.

أوكل الراحــل املقيــم مهمــة اإلرشاف عــى ذلــك املــرشوع الضخــم إىل نفــر كريــم 
ــل/  ــه الراح ــهم ابن ــى رأس ــاء االرسة، ع ــن أبن م
ــل خريجــي  محــي الديــن الربيــر، وهــو مــن أوائ
إداري  التذكاريــة وأول ســكرتر  كليــة غــردون 
بالقــر الجمهــوري، وكان يعمــل أيضــاً ســكرتراً 
ماليــاً بــوزارة املاليــة إبَّــان فــرة الحكــم الثنائــي يف 
غ إلدارة هــذا املرشوع،  ذلــك الوقــت وبعــد ذلــك تفــرَّ
ــة  ــهرته العاملي ــرشوع وش ــذا امل ــاح ه ــة لنج ونتيج
ــواً يف  ــر عض ــن الربي ــي الدي ــل/ مح ــح الراح أصب
بورصــة القطــن بربيطانيــا، ويُعتَــرَبُ الراحــل/ 
محــي الديــن الربيــر أحــد مؤســي حــزب األحــرار 

ــه.  ــى وثيقت ــن ع ــل املوقع ــن أوائ وم

يف عهــد الديموقراطيــة األوىل تمــت مصــادرة مــرشوع الســوكي الزراعــي يف عــام 

1٩67م بحجــة اإلصــالح الزراعــي؛ فبعــد ثــورة أكتوبــر 1٩6٤م تمــت املطالبــة 
ــارص،  ــد الن ــال عب ــد جم ــي يف عه ــالح الزراع ــن باإلص ــاريع متأثري ــم املش بتأمي
ــا إىل  ــول معظمه ــام 1٩67م وتح ــة يف ع ــاريع الزراعي ــم املش ــم تأمي ــل ت وبالفع

مؤسســتي النيــل األبيــض والنيــل األزرق الزراعيتــن. 

ــس والشــيخوخة  ــة والتكلُّ ــم أصــاب املشــاريع البروقراطي وبالطبــع بعــد التأمي
ــة  ــُل أيقون ــت تَُمثِّ ــد أن كان ــاريع بع ــع املش ــلت جمي ــؤ اإلدارة، وفش ــرة وس امُلبكِّ
ــادي  ــار االقتص ــخ االنهي ــة تاري ــي بداي ــك ه ــت تل ــة، وكان ــة عاملي اقتصادي

ــودان.  ــي يف الس والزراع

ــارة  ــر التج ــات وتدي ــل الحكوم ــا تتدخ ــية عندم ــاً عكس ــج دائم ــون النتائ تك
ــم  ــة وتنظ ــح الالزم ــن واللوائ ــع القوان ــن أن تض ــدالً م ــة ب ــة والزراع والصناع
ــر،  ــوداني بالخ ــن الس ــى املواط ــود ع ــى تع ــه حت ــب وخالف ــن رضائ ــل م العم

ــام 1٩6٩م.  ــو يف ع ــة ماي ــى حكوم ــات حت ــك السياس ــت تل وتتابع

ولعــل مصــادرة رشكات عثمــان صالــح وأوالده التــي تشــمل املدبغــة ومصانــع 
ــذاك،  ــارى آن ــدق صح ــة وفن ــاريع الزراعي ــق واملش ــن الدقي ــة ومطاح األحذي
ــك  ــالن وبن ــس وأزمري ــج ورسكي ــاس مره ــد عب ــد أحم ــالك محم ــادرة أم ومص
باركليــز وكونــت ميخالــوس وســودان مركنتايــل، وتريــح رئيــس الجمهوريــة 
ــرارات  ــوأ ق ــي أس ــرارات هى ــك الق ــقوطه أن تل ــد س ــري بع ــر نم ــذاك جعف آن
ــك  ــل ذل ــاً، لع ــرش عام ــتة ع ــدت لس ــي امت ــته الت ــرة رئاس ــان ف ــا إبَّ اتخذه
يؤكــد بــأنَّ االقتصــاد الســوداني تعــرض لهــزات بســبب التدخــل الحكومــي يف 
السياســات ودخولــه يف الصناعــة والتجــارة ممــا أثَّــَر فعــالً عــى تطــوره ونمــوه 

ــي.  الطبيع

محي الدين  محمد أحمد الربير
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ــقاء،  ــن األش ــان م ــر اثن ــد الربي ــد أحم ــيخ/ محم ــم الش ــل املقي ــدى الراح ل
ــر  ــك الربي ــا: أحمــد، وعــيل ب هم

أحمدالربير أنجب من األبناء:

 الرشــيد أحمــد الربيــر، الــذي كان 
رئيــس مجلــس إدارة رشكتــي الســينما 
ــية. ــر الهندس ــة الربي ــة ورشك الوطني

طبيبــاً،  يعمــل  الــذي  بكــر،  أبــو 
ــي  ــد خريج ــه أح ــر أن ــر بالذك والجدي

كليــة فيكتوريــا املرموقــة.

ــودانين  ــل الس ــن أوائ ــو م ــر، وه عم
الذين اهتمــوا بمجال األدوات املوســيقية، 
واهتــم بالفــن والفنانن والشــعراء حيث 
ــن  ــى للمثقف ــة ملتق ــره بمثاب كان متج

ــاء. ــعراء واألدب والش

ــة  ــابق لرشك ــر س ــو مدي ــان، وه عثم
ــر  ــز تطوي ــر مرك ــة ومدي ــل العاملي ش

ــة.  ــويرسية املرموق ــات الس ــي الجامع ــد خريج ــو أح ــودان، وه اإلدارة بالس

أنجب أحمد من البنات: ثنيّة، وسيدة، وأنوار، وإنصاف، ونادية. 

عيل بك الربير:

ــام 1٩٠٥م،  ــر يف الع ــك الربي ــيل ب ــَد ع ُوِل
ــات بالقاهــرة  ــع الثالثين واســتقر -يف مطل
ــر  ــة م ــر بجمهوري ــالً ألرسة الربي ممث
بشــارع  ملكتبهــم  ومفتتحــاً  العربيــة 
املوســكي، وأســس عــيل بــك الربيــر 
نــادي الســودانين بالقاهــرة، وأصبــح أول 
رئيــس لهــذا النــادي يف عــام 1٩٣٥م، وقد 
ــة  ــادي: الجبه ــذا الن ــل ه ــت داخ تأسس
الوطنيــة الســودانية لألغــراض السياســية 
والكفــاح الوطنــي، وأســس عــيل بــك 
الربيــر أيضــاً )مجلــة الســودان( الشــهرة 
ــك الوقــت وأســند رئاســة تحريرهــا  يف ذل
ويعاونــه  البكــري  بشــر  للدكتــور/ 

الطيــب عابــدون ومحــي الديــن صابــر، وأســس أيضــاً حــزب وادي النيــل، وهــو 
لحــزب  املؤسســن  مــن 
األشــقاء ومــن املوقعــن 
عــى وثيقتــه األساســية، 
ــر  ــك الربي ــيل ب ــد كاد ع وق
أزمــة  يف  يتســبب  أن 
سياســية إبــان حكومــة 
أحمــد ماهــر إثــر ترشــيح 
1٩٣٨م  عــام  يف  نفســه 
ــس الشــعب  ــة مجل لعضوي
عابديــن  لحــي  ممثــالً 
ــدة وادي  ــه بوح ــاً من إيمان
النيــل، وســانده يف ذلــك 
أن  وكاد  الوفــد  حــزب 
ينجــح لــوال منــع اإلنجليــز 
ذلــك. وكانــت دار عــيل بــك  عيل بك الربير مع االزهري وجمال عبد النارص ومحمد نجيب 
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ــر  ــث اســتطاع أن يســاهم بقــدر كب ــم حي ــة لطــالب العل ــر بالقاهــرة قبل الربي
يف ابتعــاث آالف الطــالب الســودانين للتعليــم العــايل بمــر بالطــرق الرســمية 
ــاُل إنــه مــا مــن طالــب ســوداني ســافر أو هــرب إىل  وغــر الرســمية حيــث يَُق
ــر  ــك الربي ــيل ب ــى 1٩٥6م إال وكان لع ــن 1٩٢7م وحت ــا ب ــرة م ــرة يف الف القاه
ــاهم يف  ــا س ــته، كم ــرة دراس ــول ف ــه ط ــه ورعايت ــته وإعانت ــل يف إعاش الفض
ــالب  ــأوى للط ــة م ــث كان بمثاب ــام 1٩٤٥م حي ــودان يف ع ــت الس ــيس بي تأس

ــودانين.  ــع الس ــه جمي ــاً يؤم ــد بيت ــا بع ــح فيم وأصب

والجديــر بالذكــر أنَّ عــدد الطــالب الســودانين بمــر آنــذاك كان يفــوق بأعــداد 
كبــرة طــالب كليــة غــردون والطــالب الســودانين بإنجلــرا حيــث لــم يكــن يف 
ــيل  ــوم/ ع ــة، وكان للمرح ــاعدات فردي ــا مس ــات وإنم ــام البعث ــت نظ ــك الوق ذل
بــك الربيــر الفضــل الكبــر يف إحضــار جامعــة القاهــرة إىل الخرطــوم، وأيضــاً يف 
إنشــاء فــرٍع لبنــك مــر بالخرطــوم، ورافــق الراحــل عــيل بــك الربيــر شــقيقه 
املرحــوم الشــيخ/ محمــد أحمــد الربيــر يف رحلــٍة لربيطانيا لتهنئــة امللكــة إليزابيث 

بتــويل العــرش الربيطاني 
وكان  العــام 1٩٥٢م.  يف 
ــة  ــر بمثاب عــيل بــك الربي
ج  امُلتَــوَّ غــر  الســفر 
بمــر  للســودانين 
العــام  يف  قــام  حيــث 
امللــك  بإقنــاع  1٩٣7م 
أول  بدخــول  فــاروق 
ــودانين  ــن الس ــوج م ف
باملــدارس  للدراســة 
ــاً  ــه أيض ــة، وأقنع املري
ــالب  ــة ط ــاث خمس بابتع

ــة  ــؤالء الخمس ــد ه ــا بع ــح فيم ــا وأصب ــوربون بفرنس ــة الس ــودانين لجامع س
ركيــزة أساســية لقيــادة الســودان يف فــرة االســتقالل، ونســبة ألعمالــه الجليلــة 
ــه  ــم تكريم ــا ت ــة(، كم ــة )البكوي ــه درج ــاروق بمنح ــك ف ــن املل ــه م ــم تكريم ت
ــس وزراء  ــري رئي ــماعيل األزه ــطة السيإس ــتقالل بواس ــة االس ــل حكوم ــن قب م
ــن  ــرته م ــل مس ــد واص ــوري. وق ــر الجمه ــيادة بالق ــس الس ــودان ومجل الس

بعــده ابنــه معتصــم الربيــر الــذي كان ســفراً للســودان يف عــدة محطــات حــول 
ــذي كان عضــواً بالربملــان الســوداني يف العــام  ــر ال ــه فــاروق الربي ــم، وابن العال
ــام 1٩٨٩م،  ــى ع ــوداني حت ــان الس ــاً للربمل ــد رئيس ــا بع ــح فيم 1٩6٥م وأصب
والجديــر بالذكــر بأنــه تــم إصــدار حكــم اإلعــدام بحقــه إبَّــان أحــداث الجزيــرة 
أبــا وتــم تخفيــض الحكــم للســجن املؤبــد ومــن ثــم تــم إعفائــه مــن العقوبــة 
ــر كان  ــاروق الربي ــل/ ف ــر أنَّ الراح ــر بالذك ــة. والجدي ــة الوطني ــد املصالح بع

ــة.  ــات القيم ــوص واملؤلف ــن النص ــد م ــه العدي ــاً ل ــاً مخرم ــاعراً وكاتب ش

تكريم عيل بك الربير بواسطة مجلس السيادة بالقر الجمهوري بالخرطوم

كلية فكتوريا 1٩٣6م الثانى من اليسار فاروق الربير والسابع من اليسار امللك حسن بن طالل

زيارة محمد أحمد الربير وعيل بك الربير لربيطانيا لتهنئة امللكة اليزابيث بتويل العرش
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لقــد حــرص أبنــاء هــذه األرسة العظيمــة وأحفادهــا عــى النهــل مــن املعــارف 
ــة و  ــات املحلي ــهر الجامع ــن أش ــهادات م ــى الش ــى أع ــول ع ــة والحص الحديث
األجنبيــة. ويشــهد التاريــخ أيضــاً بالتــزام هــذه األرسة وأفرادهــا بأعمــال الخــر 

ــة الوطــن. ــة يف تنمي ال ــزام أنفســهم باملشــاركة الفعَّ والــرب، ناهيــك عــن إل

كل ذلــك التاريــخ وتلــك اإلنجــازات كانــت بمثابــة اللبنــة األوىل واألساســية ألبنــاء 
ــم  ــذا اإلرث العظي ــى ه ــة ع ــاده باملحافظ ــر وأحف ــد الربي ــد أحم ــيخ/ محم الش
وتطويــره حتــى ال تنطفــئ جــذوة نــار تلــك اإلنجــازات العظيمــة حيــث أنَّ أبنائه 
اختــاروا ذات الــدرب وســاروا عليــه وتوارثــوا حــب العمــل واإلنتــاج عمــالً بقولــه 
تعــاىل:- ﴿َوُقــِل اْعَملـُـوا َفَســَرَى اللــُه َعَمَلُكــْم َوَرُســولُُه َوامُلْؤِمنـُـوَن﴾ ويعمــل مــع 

أبنــاء هــذه األرسة الكريمــة عــرشات اآلالف مــن املوظفــن والعمــال. 

ــة الحضاريــة التــي قامــت  ف والنقل ــرَشِّ وال ننــى - يف هــذا املقــام- التاريــخ امُل
بهــا زوجــات وكريمــات آل الربيــر حيــث تحملــن املســئولية يف بواكــر عمرهــن 
ــن  ــرن وقم ــدن وثاب ــرات فاجته ــنَّ صغ ــوا وُه ــن توف ــم أزواجه ــث أنَّ معظ حي
ــة  ــرة واملنافس ــن روح املثاب ــن يف أبنائه ــم وزرع ــل تعلي ــن أفض ــم أبنائه بتعلي
ق حتــى يكــون أبناؤهــن رمــوزاً يشــار إليهــم بالبنــان  الرشيفــة واإلبــداع الخــالَّ
يف املجتمــع، كمــا ُعِرفــَن بصلــة الرحــم وحــب األهــل والكــرم، وعملــن يف مجــال 
العمــل الطوعــي وكفالــة األيتــام وفتحــن بيوتهــن لــكل محتــا ويتميــزن أيضــاً 
بقــوة الشــخصية، وبأنهــن ســيدات أعمــال يف تفكرهــن، ومثلــن األرسة يف شــتى 
ــن 1٩6٩م  ــا ب ــرة م ــة يف الف ــر خاص ــة آلل الربي ــنَّ الواجه ــنَّ ُه ــل، وُك املحاف
ــخصيات  ــن ش ــارز يف تكوي ــدور الب ــن ال ــك كان له ــال ش ــى 1٩٨٤م، وب وحت
ــعة  ــة واس ــات اجتماعي ــن األرسة بعالق ــارش، ومثل ــر وتأثرهــم املب ــاء آل الربي أبن

ــابكة. ومتش

ــبيل  ــى س ــم، ع ــه منه ــام أبنائ ق
ــر:  ــال ال الح املث

مــن  )اســم  الربيــر:-  مأمــون 
كعقليــة  ونشــأ  ترعــرع  ذهــب(، 
تجاريــة فــذة واســس تجــارة واســعة 
بــن مــر والســودان ويُعتَــرَبُ يف 
ذلــك الوقــت أحــد كبــار تجــار 
ــاي  ــع ش ــور مصن ــث ط ــاي حي الش
ــن  ــرب األول م ــذي يعت ــت وال الخرتي
نوعــه آنــذاك، كمــا عمــل أيضــاً عــى 
ــا(  ــافو( و)فون ــي )س ــر مصنع تطوي
ــرَبَان  ــن يُعتَ ــودرة اللذي ــون الب لصاب
مــن أوائــل املصانــع بالســودان، كمــا 
يُعتـَـرَبُ مــن أول املســاهمن يف رشكتــي 
ــل  ــة، وعم ــوب الزيتي ــاي والحب الش

ــر. ــة زائ ــا خاص ــوايش إلفريقي ــادر امل ــح ص ــى فت ــراً ع مبك

أســس مرشوعــاً زراعيــاً كبــراً يف مدينــة الدمازيــن لزراعــة عبــاد الشــمس والذرة 
، ودخــل أيضــاً يف زراعة البســتنة بالســقاي. 

أســس الراحــل املقيــم/ مأمــون الربيــر نهضــة صناعيــة وتجاريــة واســعة بــدأت 
يف الخمســينيات ووصلــت أوج قمتهــا يف مطلــع الثمانينيــات وبدايــة التســعينات 
مــن القــرن املــايض حيــث أســس مجموعــة صناعيــة ضخمــة تتمثــل يف صناعــة 

املــواد الغذائيــة واملرشوبــات وصناعــة الصابــون وتجــارة املحاصيــل الزراعيــة.

ــه  ــت كل منازل ــرم وكان ــود والك ــر بالج ــون الربي ــم/ مأم ــل املقي ــتهر الراح اش
ــع  ــاً لجمي ــالذاً دافئ ــودان م ــر والس ــرا وم ــان وإنجل ــان واليون ــن لبن يف كل م

ــوده.  ــه وج ــتمتعن بكرم ــودانين مس الس

كان الراحــل املقيــم/ مأمــون الربيــر قنصــالً فخريــاً لجمهوريــة رسيالنــكا، 
كمــا ذاع صيــت الراحــل املقيــم/ مأمــون الربيــر يف كل ارجــاء الســودان، فعندمــا 

مأمون محمد أحمد الربير
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يُذَكــُر رجــال األعمــال الخالديــن بأعمالهــم نجــد بصمــة الراحــل املقيــم/ مأمون 
الربيــر حيــث كانــت لــه مســاهمات عديــدة يف األعمــال الخريــة واملســاجد منهــا 
عــى ســبيل املثــال ال الحــر مدرســة مأمــون الربيــر باملــزاد بحــري، ومســجد 

مأمــون الربيــر بالالمــاب، ومســجد الحاجــة/ ســيدة 
ــذي  ــية ال ــه باملنش ــه وزوجت ــة عمت ــنهوري ابن س
أضحــى منــارة دينيــة بالســودان. وواصــل املســرة 
ــون  ــعود مأم ــام س ــث ق ــاؤه حي ــده أبن ــن بع م
الربيــر بتوســعة مصانــع الصابــون وأســس مصانــع 
ــهماً يف  ــاً أس ــك أيض ــوت، ويمتل ــات والزي الكيماوي
ــرف  ــة وم ــك الربك ــل بن ــوك مث ــن البن ــد م العدي
ــاً يف  ــر أيض ــون الربي ــعود مأم ــل س ــالم، ويعم الس
مجــاالت أخــرى مثــل: البــرول والغــاز واملحاصيــل 
الزراعيــة، كمــا تقلــد منصــب رئيــس اتحــاد 

أصحــاب العمــل الســوداني، ولســعود مأمــون الربيــر أيضــاً إســهامات خريــة 
ــرة.  ــح الفق ــالوى والرشائ ــم للخ ــاجد ودع ــيس للمس ــن تأس ــدة م عدي

سعود مأمون محمد أحمد الربير

ــال  ــو مث ــر :- و ه ــة الربي معاوي
الناجــح  األعمــال  لرجــل  حــي 
ــعينيات  ــع التس ــام يف مطل ــث ق حي
بتأســيس عــرشات املصانــع للمــواد 
الغذائيــة واملرشوبــات وصناعــة 
والصابــون  والشــاي  التغليــف 

ــان. ــة األلب وصناع

أيضــاً  الربيــر  معاويــة  ــَع  توسَّ
يف املجــال الزراعــي حيــث قــام 
بتنفيــذ مــا يزيــد عــن املائــة ألــف 
فــدان مــن املشــاريع الزراعيــة 
الزراعــي    MOB مــرشوع  مثــل 
بمنطقــة التيتــي بالوالية الشــمالية، 
العربيــة،  املرابيــع  ومــرشوع 

ومــرشوع أبونعامــة. وقــام معاويــة الربيــر أيضــاً بزراعــة خمســة وعرشيــن ألف 
ــاج قياســية ملحصــول )القطــن(  ــة الجزيــرة وتحققــت معــدالت إنت فــدان بوالي
حيــث ارتفعــت اإلنتاجيــة مــن ثالثــة قنطــارات إىل ســتة عــرش  قنطــاراً للفــدان 
الواحــد، وحققــت الزراعــة التعاقديــة نهضــة تنمويــة شــاملة وأعــادت تشــكيل 
ــل  ــداد املناق ــنار وامت ــرة وس ــن الجزي ــاريع يف ُكلٍّ م ــق املش ــاة يف كل مناط الحي

ــا.  وحلف

ــوري  ــري املح ــل ال ــة مث ــات الحديث ــاريع بالتقان ــذه املش ــم ه ــرَوى معظ  وتُ
مثــل:  املحاصيــل،  مــن  الكثــر  املشــاريع  هــذه  وتنتــج  والطلمبــات، 
ــاد الشــمس، والقطــن، والفــول الســوداني، والفواكــه  ــذرة، وعبَّ األعــالف، وال
والخــروات. كمــا يمتلــك معامــل انســجة نباتيــة يعتــرب مــن أكــرب املعامــل 

ــا. يف إفريقي

ــارب  ــا يق ــب مل ــل والكس ــرص العم ــُر ف ــاريع تَُوفِّ ــات واملش ــذه املؤسس كل ه
ــه  ــه ومزارع ــون يف مصانع ــن يعمل ــن الذي ــخص م ــف ش ــرش أل ــة ع الخمس
وفنادقــه وعقاراتــه وتجارتــه ومعامالتــه ومــن خلفهــم أرسهــم ومــن يعولون. 
إضافــة ملــا يعــول مــن األرس الفقــرة واملتعففــة، ويقــوم أيضــاً بالعديــد مــن 

معاوية محمد أحمد الربير

مسجد سيدة سنهوري ابنة اخت محمد احمد الربير وارملة الراحل املقيم مامون الربير.
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وتُوَِّجــْت إســهاماتهم يف دعــم الحركــة الرياضيــة بالبــالد بتــويل األمــن الربيــر 
ــة يف الســودان،  ــادي الهــالل الســوداني أحــد ضلعــي القمــة الرياضي رئاســة ن

الــذي تحققــت يف عهــده إنجــازات عديــدة.

ــل  ــث عم ــيايس حي ــل الس ــر يف العم ــك الربي ــد املل ــور/ عب ــرز الدكت ــا ب  كم
ــاً  ــل أيض ــوم، وعم ــان والخرط ــي أمدرم ــَداً ملحليت ــذي ُمعتََم ــاز التنفي بالجه
بالجهــاز الترشيعــي رئيســاً للمجلــس الترشيعــي لواليــة الخرطــوم. وبــرز أيضــاً 

ــر. ــام الربي ــم هش اس

ــل  ــو رج ــة( وه ــل الفزع ــر )رج ــد الربي خال
ــارات. ــال العق ــتثمر يف مج ــال ومس اعم

املــرؤة  قيــم  كل  الربيــر  خالــد  يجســد   
والشــهامة واالصالــة وال يــكاد بيــت مــن بيــوت 
ارسة ال الربيــر بــه فــرح او تــرح إال وكان خالد 
ــم  ــاترا ملوتاه ــم وس ــا ألفراحه ــر منظم الربي

ــل.  ــل او مل ــم دون كل ــدا ملرضاه ومعاي

األعمــال الخريــة منهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــر إنشــاء مركــز الحاجــة/ 
ــة  ــي، ومستشــفى معاوي ــود مدن ــكى ب ــول لغســيل ال ــا األمــن الحــاج املقب ثري
الربيــر بالربقيــق، ومدرســة معاويــة الربيــر بالجابــراب، ومجمــع معاويــة الربيــر 

اإلســالمي بالخرطــوم. 

كمــا بــرز اســم هاشــم الربيــر رئيســاً ملجلــس إدارة رشكــة الربيــر الهندســية، 
ــن  ــوم ب ــة للح ــات املتكافئ ــر يف الصفق ــيد الربي ــم والرش ــة هاش ــت رشك وعمل
الكويــت والســودان، وكان لهــا أيضــاً العديــد مــن التواكيــل للــرشكات العامليــة 
آنــذاك، وقــد كان هاشــم الربيــر أيضــاً رئيســاً ملجلــس إدارة  رشكــة التأمينــات 

املتحــدة. 

ــات  ــة والكيماوي ــال األدوي ــر يف مج ــى الربي ــور/ مرت ــاً الدكت ــرز أيض وب
ــة،  ــة والحيواني ــة البرشي ــل لألدوي ــن التواكي ــد م ــك العدي ــث يمتل ــار حي والعق
ــاجد،  ــن املس ــر م ــدد كب ــاء ع ــة يف بن ال ــاهمة فعَّ ــر مس ــىض الربي ــاهم مرت وس
وأســهم يف الحمــالت الخريــة وقوافــل األدويــة لجميــع أنحــاء الســودان، وأســهم 
يف بنــاء املراكــز الصحيــة بالجابــراب، ولــه رصيــد وافــر مــن األعمــال الخريــة 

ــرى. ــاالت أخ ــاهمات يف مج واملس

وبــرز أيضــاً ُكلٌّ مــن: متــوكل، وأمــر، واألمــن، يف مجــاالت التجــارة، 
ــاء أرسة  ــر عط ــم يقت ــياحية. ول ــات الس ــر، واملنتجع ــارات، والتصدي والعق
ــال  ــال واألعم ــايل امل ــى مج ــر ع ــد الربي ــد أحم ــيخ/  محم ــم الش ــل املقي الراح
فقــط، بــل امتــدت أياديهــا البيضــاء إىل مجــال الرياضــة فرفــدت هــذا املجــال 
ــات  ــرة الثالثيني ــالل يف ف ــادي اله ــيس ن ــهم يف تأس ــذي أس ــر ال ــاح الربي بص
ــام  ــالل، وهش ــادي اله ــب ن ــيس ملع ــذاك لتأس ــه آن ــف جني ــغ أل ــربع بمبل وت
الربيــر وهــو رجــل اعمــال ومســتثمر ولــه إســهامات وطنيــة متعــددة ويعتــرب 
ــن  ــة املخرم ــد الساس ــد اح ــبعينات ويع ــالل يف الس ــادي اله ــاب ن ــن اقط م
ــزب  ــام للح ــب الع ــب املراق ــد منص ــث تقل ــي حي ــادي الديمقراط ــزب االتح بالح
ــة  ــات ونائــب رئيــس الكتل ــس الوالي االتحــادي الديقراطــي ونائــب رئيــس مجل

ــي. ــس الوطن ــة باملجل الربملاني

 

األمن الربير - الرئيس االسبق لنادي الهالل



14

الواثق الربير

ــب  ــاً  منص ــغل حالي ــار ويش ــارة والعق ــاالت التج ــل يف مج ــال، يعم ــل أعم  رج
ــت  ــث تواصل ــرم حي ــيايس مخ ــي كس ــة القوم ــزب األم ــام لح ــن الع األم

ــودان.   ــة بالس ــية والوطني ــاة السياس ــراء الحي ــة يف إث ال ــاهماته الفعَّ مس

الواثق الربير

الربيــر  املعتــز  الدكتــور/ 
ــهامات  ــن إس ــا ع :- إذا تحدثن
الربيــر يف  املعتــز  الدكتــور/ 
املســتدامة  التنميــة  مجــال 
ال ِســيََّما يف مجــايل )التعليــم 
رؤيــة  أنَّ  نجــد  والصحــة( 
الربيــر  املعتــز  الدكتــور/ 
تتمثــل يف تحســن مســتوى 
الصحيــة  والرعايــة  التعليــم 
ــاة صالحــة  بشــكل يضمــن حي
ــة  ــارضة والقادم ــال الح لألجي
حيــث قــام بإحــداث نقلــة 
بالســودان وأفريقيــا  نوعيــة 

والــرشق األوســط مــن خــالل إنشــائه أكــرب الجامعــات واملستشــفيات باملنطقــة 
أنعشــت املناطــق التــي حولهــا اقتصاديــاً.

جامعة العلوم والتقانة

ــام 1٩٩٥م  ــة يف الع ــوم والتقان ــة العل ــر جامع ــز الربي ــور/ املعت ــأ الدكت أنش
ــة اآلن  ــل الجامع ــتثناء، وتحت ــع دون اس ــا للجمي ــة أبوابه ــت الجامع ــث فتح حي
مركــزاً مرموقــاً بــن رصيفاتهــا مــن الجامعــات، وتُعتَــرَبُ أكــرب جامعــة خاصــة 
بالســودان. بــدأ مــرشوع الجامعــة يف العــام 1٩٩٥م بمائــة وثمانــن طالبــاً فقــط 
ــر يقــف بنفســه  ــز الربي ــور املعت ــلَّ الدكت ــوم، وَظ ــوس والدبل ــي البكالري لدرجت
عــى كل صغــرة وكبــرة يف ذلــك املــرشوع الحلــم حتــى أصبــح حقيقــة ووصــل 
عــدد طالبهــا اليــوم إىل 17٠٠٠ طالــب يف مختلــف التخصصــات العلميــة الطبيــة 
ُج الجامعــة ســنوياً مــا يقــارب  ــرِّ ــث تَُخ ــة حي ــة والتطبيقي والهندســية والنظري
ــج  ــب بربنام ــة 1٢٠٠ طال ــدرس بالجامع ــك ي ــة إىل ذل ــب، وباإلضاف ٤٠٠٠ طال
ُج الجامعــة ســنوياً مــن هــذا  الدراســات العليــا )املاجســتر والدكتــوراة(، وتَُخــرِّ
ــاه  ــا تج ــاً بدوره ــا. وإيمان ــات العلي ــالب الدراس ــن ط ــدر م ــدد مق ــج ع الربنام
املجتمــع تمتلــك الجامعــة وتدعــم العديــد مــن املستشــفيات الخريــة والتعليميــة 
منهــا عــى ســبيل املثــال: مستشــفى التقانــة الخــري لطــب األســنان التــي تقــدم 

د. املعتز الربير
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العــالج مجانــاً لحــوايل 6٠٠٠ مريــض ســنوياً، ومستشــفى البلــك لألطفــال الــذي 
ــفى  ــان، ومستش ــة أمدرم ــال مدين ــكل أطف ــاً ل ــة مجان ــه الصحي ــدم خدمات يق

النــو، ومستشــفى  الشــيخ/  محمــد عــيل فضــل للــوالدة بأمدرمــان.

وتقــدم الجامعــة منحــاً دراســية ســنوية تقــارب حتــى اآلن )ســتة عــرش ألــف( 
منحــة  للطــالب املتفوقــن واملتعففــن وطــالب األماكــن األقــل نمــواً.

ــة  ــودانية يف النهض ــات الس ــه الجامع ــذي تلعب ــم ال ــدور امله ــن ال ــم م وبالرغ

التعليميــة واألكاديميــة التــي شــهدتها البــالد فــإنَّ هنالــك إجماعــاً عــى أنَّ هــذا 
الــدور التعليمــي ال يقابلــه نفــس الــدور يف إثــراء املشــهد الثقــايف. وقــد التقطــت 
جامعــة العلــوم والتقانــة قفــاز املبــادرة عــرب إنشــائها لواحــد مــن أكــرب املراكــز 
ــة  ــاة الثقافي ــرى الحي ــذي أث ــايف ال ــر الثق ــز الربي ــو مرك ــالد وه ــة بالب الثقافي
واالجتماعيــة بالبــالد عــرب ندواتــه الثقافيــة األســبوعية حيــث أقــام املركــز مئــات 
ــا  ــراً مل ــع تقدي ــوز املجتم ــن رم ــر م ــدد كب ــم ع ــم تكري ــة وت ــدوات الثقافي الن

ــة للســودان.  قدمــوه مــن أعمــال جليل

نشيد علوم التقانة 
كلمات د. عبد العظيم أكول -  لحن األستاذ شمت محمد نور

 أداء كورال جامعة العلوم والتقانة
)شعار جامعة التقانة(

يا علوم التقانة

يال اسطعي يف سمانا

افتحي الضو يف ربانا

شمس إرشاق يف بلدنا

ويف مدنا ويف ربانا

يال ويال يال

يا علوم التقانة

بدِّيل األحالم حقيقة

إنتي فخر أم در ونيال

إنتي للسودان منارة

علِِّمي الجيل َدرِِّسيهو

اغريس اإلخالص

يف نهجو

اهزمي الجهل والتخلف

احفظي قيمنا ورؤانا

الربيـــر ابقيلو ذكرى
الربيـــر ابقيلو ذكرى

يال ويال يال

ياعلوم التقانة

بدِّيل األحالم حقيقة
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مستشفى رويال كر العاملية
ــان  ــر يف ضم ــز الربي ــور/ املعت ــة الدكت ــل رؤي ــَر تتمث ــا ذُِك ــكل م ــة ل وباإلضاف
تمتــع الجميــع بأنمــاط عيــش صحيــة لجميــع األعمــار، وحيــث أنَّ  الكثــر مــن 
املــرىض بالســودان يطلبــون العــالج بالخــارج ســاهم الدكتــور/ املعتــز الربيــر 
ــة  ــياحة العالجي ــجيع الس ــل وتش ــالج بالداخ ــن الع ــة يف توط ــاهمة ضخم مس
مــن خــارج الســودان خاصــة مــن دول الجــوار األفريقــي لتلقــي خدمــة طبيــة 
عــى أعــى مســتوى حيــث يمتلــك املعتــز الربيــر مستشــفى رويــال كــر العامليــة 
الــذي يَُعــدُّ مــن أضخــم املستشــفيات عــى مســتوى أفريقيــا والــرشق األوســط، 

ــر  ــات واملعاي ــدث املواصف ــق أح ــام ٢٠11م وف ــفى يف الع ــاح املستش ــم افتت وت
الدوليــة مــن أجــل تقديــم خدمــة صحيــة تَُطاِبــُق املواصفــات العامليــة، فتحــت 
ــان  ــار أنَّ إنس ــن االعتب ــن يف ع ــودانين واضع ــع الس ــا لجمي ــفى أبوابه املستش
الســودان يســتحق العــالج بتكاليــف معقولــة والخدمــة العالجيــة املتميــزة كمــا 
ســاهمت املستشــفى مســاهمة فعالــة بعــالج ثــوار الســودان ىف ثــورة ديســمرب 

املجيــدة باملجــان
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MBR مجموعة
أســس الدكتــور/ املعتــز الربيــر مجموعــة MBR، وهــي مؤسســة دوليــة تنترش 
يف العديــد مــن الــدول: اململكــة العربيــة الســعودية، واإلمــارات، ومــر، وتشــاد، 
ــد مــن  ــث طرقــت املؤسســة العدي ــا ؛حي ــوب الســودان، وإثيوبي ــة جن وجمهوري
املجــاالت، مثــل: )التعليــم، والصحــة، ومحطــات الكهربــاء، واملصانــع، والبــرول، 
والذهــب، وصــادر الثــروة الحيوانيــة، وصــادر املحاصيــل الزراعيــة، ومشــاريع 
ــة  ــة بجمهوري ــادن الصناعي ــاريع املع ــدود، ومش ــل املح ــذوي الدخ ــكان ل اإلس
ــل:  ــة، مث ــد مــن رخــص املعــادن الصناعي ــك املجموعــة العدي الســودان(، وتمتل

ــك، والكــروم(. ــز، والنحــاس، والتل )الرخــام، واملنجني
الجديــر بالذكــر أنَّ الدكتــور/ املعتــز الربيــر ينشــط يف مجــال العمــل الخــري 
ــودان،  ــات الس ــف والي ــاجد بمختل ــيس املس ــة، وتأس ف ــألرس امُلتعفِّ ــم ل ــن دع م
ــن  ــة آالف م ــارب الخمس ــا يق ــر م ــز الربي ــور/ املعت ــات الدكت ــل بمؤسس ويعم

ــالء.  ــاء األج ــن والعلم ــة واملهندس ــاء والصيادل ــن األطب ــن م ــن واملهني املوظف
ــْت الدكتــور/ املعتــز الربيــر لنيــل نــوط الجــدارة  َل كل هــذه اإلنجــازات أهَّ
َمــُه مــن أعمــال جليلــة لخدمــة  مــن الطبقــة األوىل عرفانــاً وتقديــراً ملــا َقدَّ

البــاد والعبــاد.

ــل  ــاء، والعم ــاً يف العط ــن عام ــة وعرشي ــر ملائ ــرة آل الربي ــدت مس ــاً امت وختام
ــة ال  ــت األرسة بصم ــث وضع ــات بحي ــة والخدم ــارة، والصناع ــي، والتج الوطن
تخفــى عــى العــن بالســودان وهــذه املســرة املمتــدة لهــا عــدة عوامل الســتمرار 
ــالد،  ــأة واملي ــكان النش ــان م ــودان وأمدرم ــن الس ــب الوط ــل: ح ــا، مث نجاحه
وحــب الخــر، وإغاثــة امللهــوف، وبنــاء املســاجد، ودعــم طــالب الخــالوى، ودعــم 
ــح الدراســية، وعــالج املــرىض. ويعمــل  ــم املن ــة، وتقدي شــيوخ الطــرق الصوفي
اآلن مــع آل الربيــر مــا يفــوق ٢٥٠٠٠ مــن العمــال والــزراع والصنــاع واملوظفــن 
ــن  ــرشكات واملتعامل ــن ال ــل م ــم الهائ ــر الك ــك غ ــن، وذل ــاء واملهندس واألطب
ــون  ــون العمــل ويقبل ُس ــراد هــذه األرسة يَُقدِّ ــارشة، ومعظــم أف بطــرق غــر مب
التحــدي ويتملكهــم الحمــاس مــع املنافســة الرشيفــة ويحبــون األفــكار الخالقــة 
ــم وإعمــار األرض  ــه أن تكــون أعمالهــم خالصــة لوجهــه الكري راجــن مــن الل
ــنن  ــذه الس ــوال ه ــدت ط ــي امت ــاء الت ــرة اآلب ــة ملس ــن ومواصل ــة الوط ورفع

ــاء واألحفــاد عــى الحفــاظ عــى هــذا اإلرث العظيــم حيــث تعاهــد األبن

د. معتز الربير مع األمر فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعودد. معتز الربير مع األمر سعود بن خالد الفيصل د. معتز الربير مع محمد العبار  رئيس مجلس إدارة إعمار
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لــه مــن االبنــاء محمــود , امنــة , حمــد , فاطمــة الحمــرة , الطاهــر , عمــران , ســلطانة 
, زينــب , فاطمــة , مــرسة , حســنة , ام النــر الجودليــة , محمــد » محيميــد  » , عــيل 

, جمــال 
محمــود و لــه مــن االبنــاء زينــب , ســعيدة , ســتنا , أم الحســن , رشــيدة , ســت النفــر 

, امنــة , عــيل , احمــد , محمــد. 
امنة بت احمد ود محمد  ود محيميد ود حمد الكارب ود بابكر الحجازي 

 ولهــا مــن األبنــاء محمــد احمــد,  عبــد الرحيــم, احمــد, عــيل, فاطمــة, بــرة , نفيســة , 
عائشــة , زينــب. 

فاطمة الحمرة ولها من االبناء يحي القايض , الرسة بت بشر 
عمران وله من االبناء البرشي , ست النفر , محمد , احمد , عثمان , فاطمة.

زينب ولها من االبناء عيل , املبارك 
فاطمة ولها من األبناء برة بت الشفيع 

ام النر الجودلية و لها من األبناء التومة , ستنا , العبيد. 
محمــد »محيميــد »  ولــه مــن األبنــاء بتــول , زينــب , الــرسة , بــرة , احمــد , فاطمــة ,         

خــادم اللــه , حمــزة , بخــاري , عمــر , الشــيخ. 
جمال وله من االبناء ابرش , محمد , الشيخ.

أوالد الفقيه احمد ود محمد ود محيميد ود حمد الكارب ود بابكر الحجازي

أبناء الفقيه احمد 
ود محمد

حمد امنة محمود

عائشةعيلاحمد زينبعبد الرحيم نفيسة

مرسةالطاهرفاطمة حسنةعمران سلطانة
ام النر 
الجودلية

زينب
محمد 

جمالعيل» محيميد« الحمرة

فاطمة بّرة محمد احمد
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محمود احمد محمد محيميد
محمود احمد محمد 

محيميد

زينبست النفرآمنــــةمحمدعيلاحمد ستنا رشيدة ام الحسن سعيدة

ــن  ــه م ــن ل ــة وانجب ــن وحنون ــن ام الحس ــد م ــد محيمي ــد محم ــود احم ــزوج محم ت
ــت  ــة ,س ــتنا , امن ــيدة , س ــن , رش ــعيدة , ام الحس ــد , س ــيل , محم ــد , ع ــاء احم االبن

ــب.  ــر ,زين النف
 احمــد والــذي تــزوج مــن شــامة عبدالحفيــظ وانجبــت لــه عاكــف , عاصــم , عــادل , 

نعيمــة , ســهر  , نــوال
  عــيل والــذي تــزوج مــن ســعاد عبدالحفيــظ وانجبــت لــه ســعود , ماهــر , فيصــل , 

عصمــت , ضيــاء , عامــر , اســعد. 
محمــد والــذي تــزوج مــن امــال حســن عبدالحفيــظ وانجبــت لــه هيثــم , الســمؤال , 

ايهــاب , رشــا , شــرين , سوســن. 
ســعيدة والتــي تزوجــت مــن حــاج عــيل ود البيــه وانجبــت لــه امنــة , عائشــة , شــامة 

, مامــون  , حســن , ابراهيــم , محــي الديــن. 
ــن ,  ــاء ياس ــن االبن ــه م ــت ل ــذوب وانجب ــوض مج ــن ع ــت م ــي تزوج ــن والت ام الحس
ــد.  ــح , ولي ــد الفات ــة , محم ــمية , عائش ــة , س ــادر , فاطم ــة , عبدالق ــود , معاوي محم
رشــيدة والتــي تزوجــت مــن  القــايض يحــي وانجبــت لــه عاطــف , مزمــل , مدثــر , 

ايمــان , نجــوي ,ســلوي. 
ــال ,  ــون , جم ــه مام ــت ل ــد وانجب ــيخ محيمي ــر  الش ــن  بش ــت م ــي تزوج ــتنا والت س

ــمية.  ــماء , س ــعاد , اس ــة , س امن
مامــون والــذي تــزوج مــن امنــة بنــت وهــب احمــد الشــيخ وانجبــت لــه يــارس , طــارق 

, كوثــر , تيســر , رشــا. 
ــه عــادل , حافــظ , اســامة ,  ــت ل ــار وانجب ــه مخت ــي تزوجــت مــن عبدالل جمــال والت

ــاء.  ــف , ضي ــام , عاط عص
ــر ,  ــاء ام ــن االبن ــه م ــت ل ــار وانجب ــح مخت ــد صال ــن محم ــت م ــي تزوج ــة والت امن

ــل  ــرة , ام ــان( , ام ــالص )حن ــارق , اخ ط
ســعاد والتــي تزوجــت مــن الفاتــح احمــد الشــيخ وانجبــت لــه هشــام , محمــد , خالــد 

, وفــاء. 
اســماء والتــي تزوجــت مــن حســن عــوض يوســف وانجبــت لــه مــن االبنــاء  عمــر , 

اســامة , نعيمــة , نــون. 
سمية والتي تزوجت من عقيل محمد الشيخ وانجبت له محمد , ابراهيم 
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  خدامة والتي تزوجت من ابن عمها العباس احمد الربير وانجبت له فاطمة. 
زينب والتي تزوجت الطيب البشر وانجبت له امنة بنت الطيب 

  امنة والتي تزوجت من الحاج محمد سعد وانجبت له فاطمة

 صلحــة والتــي تزوجــت ابــن عمهــا البشــر احمــد الربيــر وانجبــت لــه خدامــة والتــي 
تزوجهــا الحــاج عبداللــه محمــد ســعد. 

بنات حاج عيل الربير

حاج عيل الربير

صلحةآمنةزينب خدامة



21

 أبناء حاج احمد الربير

أبناء محمد بن حاج أحمد الربير

أحمد الربير حاج عيل الربير

محمد الربير

حــاج احمــد الربيــر وهــو جــد محمــد أحمــد الربيــر واخوانــه  وأخــوه حــاج عــيل 
ــة وفاطمــة , تــزوج احمــد اوال  ــر اكــرب ســنا واختاهمــا مدين الربيــر وكان احمــد الربي
بإمــرأة مــن تبــورة مــن الفادنيــة النشــيواب اتبــاع الشــيخ عمــر النشــيو وانجبــت لــه 
فاطمــة والــدة الحــاج محمــد ســعد وقــد توفــت يف املهديــة ودفنــت يف املقــربة القديمــة 
حيــث توجــد مدرســة عثمــان صالــح االن وعليهــا ســميت الجــدة الحاجــة فاطمــة محمد 

ســعد ثــم تــزوج احمــد الربيــر بعــد وفــاة زوجتــه األوىل مــن فاطمــة بــت اإلمــام والتــي 
انجبــت لــه محمــد, العبــاس , الطيــب , العــوض , زمــزم , مؤمنــن وتــزوج امــرأة مــن 
بقــرويس واســمها مدينــة وقــد انجبــت لــه البشــر ثــم زينــب ثــم الهــاليل وزينــب هــي 

والــدة إدريــس بــر فضــل كريــم. 

محمــد احمــد الربيــر )الجــد( هــو اكــرب اخوتــه وامــه فاطمــة بنــت االمــام عمــة حاج 
االمــام بشــر االمــام وهــم ال االمــام مــن العبابســة وقــد تــزوج محمــد مــن امنــة بــت 
محيميــد مــن املتمــة واكــرب ابنائــه محمــد احمــد ثــم احمــد ثــم عــيل امللقــب بالحــاج 
إذ ســمي عــيل جــده حــاج عــيل الربيــر  وبناتــه عائشــة تزوجهــا ســنهوري االمــن مــن 

شــندي وبــرة التــي تزوجهــا الشــيخ/ أحمــد نوريــن ونفيســة زوجــة احمــد الشــيخ 
محيميــد وفاطمــة تزوجهــا عبدالحفيــظ محمــد منصــور اوال ثــم تــزوج اختهــا زينــب 
ــنة  ــد س ــت محيمي ــه ب ــت زوجت ــنة 1٩٢٠م وتوفي ــد س ــويف محم ــد ت ــا وق ــد وفاته بع

1٩٣٤م.  

العباسمحمدفاطمة

زينبنفيسةفاطمةبرةعيل أحمد عائشةمحمد أحمد

الهاليلزينبالبشر ام املؤمنن زمزم العوضالطيب

عبد الرحيم
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محمد احمد الربير

محمد أحمد الربير

فاطمة العباس الربير

محي الدينزين العابدين
هاشم

أحمد

معاوية

صالح

مأمون

مرتىض

خالد

كمال

فيصل

عبد امللك

األمن

حياة )امنة(

هشام

أمر

الواثق

حواء )فاطمة(

متوكل

سلمى

أمرة

املعتز

يحيى

سهام

منى

العباسة

هند

ثريا األمن الحاج املقبول نفيسة خالد محمد عثمان خديجة الربيقدار

محمد أحمد الربير
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ــة  ــر , نفيس ــاس الربي ــة العب ــم فاطم ــات وه ــن 4 زوج ــزوج م ــذي ت  وال
خالــد محمــد عثمــان , خديجــة الربيقــدار , ثريــا األمــن الحــاج املقبــول. 

فاطمة العباس الربير وانجبت له زين العابدين 

 نفيســة خالــد محمــد عثمــان وانجبــت لــه محــي الديــن , صــالح , كمــال , 
حيــاة )امنــة( , حــواء )فاطمــة(

محــي الديــن محمــد احمــد الربيــر والــذي تــزوج مــن ســيدة احمــد الربيــر 
وانجبــت لــه كمــال , ســعود , رضــا , ممــدوح , عــزة. 

 كمــال محــي الديــن والــذي تــزوج مــن نجــوي عبــد الحميــد وانجبت 
 -: له 

محي الدين 

ليديا والتي تزوجت من من عصمت زيادة وانجبت له احمد , مهند ,منة 

إيفون والتي تزوجت من محمد عمر وانجبت له عمر وأياد. 

انجي

سعود محي الدين والذي تزوج من سعاد مستغفر غندور وانجبت له:- 

كوثر والتي تزوجت خالد عثمان خر وانجبت له فاطمة واحمد 

نوران والتي تزوجت احمد مالك وانجبت له امن وياسن. 

نعيمة والتي تزوجت احمد صديق وانجبت له ارين وانر. 

ــر  ــد الربي ــد احم ــالح محم ــا ص ــن دين ــزوج م ــذي ت ــن وال ــي الدي ــا مح رض
ــه :-  ــت ل وانجب

صالح والذي تزوج من ريناد محمد حسن لطفي. 

سماء والتي تزوجت من عيل مامون محمد الحسن. 

 ممــدوح محــي الديــن والــذي تــزوج مــن رنــدا ابوبكــر احمــد الربيــر وانجبــت 
لــه مــرح ,معتصــم وســيدة. 

عزة محي الدين والتي تزوجت من عمر الدرديري وانجبت له:- 

والء والتي تزوجت مصعب املهدي وانجبت له محمد وكريم. 

محمد والذي تزوج نادية سوار الذهب وانجبت له كنان. 

احمد والذي تزوج دعاء محمد حسب الرسول وانجبت له ياسن. 

ابوبكر والذي تزوج من هبة الخاتم الياس وانجبت له عيل

ــيخ  ــد الش ــف احم ــن عواط ــزوج م ــذي ت ــر وال ــد الربي ــد احم ــاح محم ص
ــان.  ــا , حس ــن , دين ــامة , ام ــة , اس ــه نفيس ــت ل ــد وانجب محيمي

 نفيســة صــالح محمــد احمــد الربيــر والتــي تزوجــت مــن عمــر احمــد الربيــر 
وانجبــت لــه :- 

شــيماء عمــر الربيــر والتــي تزوجــت مــن هيثــم عبــاس رس الختــم وانجبــت لــه 

دينــا , عبــاس , حبيبــة , عمــر 

ســفانة عمــر الربيــر والتــي تزوجــت مــن عــادل ســليمان بــدوي وانجبــت لــه 
عمــر 

ــن  ــالح الدي ــا ص ــن مه ــزوج م ــذي ت ــر وال ــد الربي ــد احم ــالح محم ــامة ص  اس
ــه:-  ــت ل ــعيد وانجب ــد س محم

حبــاب والتــي تزوجــت مــن محمــد عبــاس رس الختــم وانجبــت لــه عبــاس , عــيل 

يم  مر و

نــون أســامة صــالح والتــي تزوجــت مــن العالــم تــاج الديــن العالــم وانجبــت 
لــه زينــة 

 صالح 

احمد 

ــد  ــد املاج ــان عب ــن احس ــزوج م ــذي ت ــر وال ــد الربي ــد احم ــالح محم ــن ص ام
ــه :-  ــت ل ــم وانجب ــوض الكري ع

محمد 

 صالح 
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 يمني 

 منة 

 دينــا صــالح محمــد احمــد الربيــر والتــي تزوجــت رضــا محــي الديــن محمــد 
احمــد الربيــر وانجبــت لــه :- 

صالح 

سماء 

ــم  ــن عبدالعظي ــن نرسي ــزوج م ــذي ت ــر وال ــد الربي ــد احم ــالح محم ــان ص حس
ــه :-  ــت ل وانجب

 محمد 

 صالح 

 عابدة 

 دانية 

كمال محمد احمد الربير 

حيــاة محمــد احمــد الربيــر وتزوجــت مــن مجــذوب عــيل حســيب وانجبــت لــه 
عــادل مامــون , عــيل , عصــام , عفــاف , عبلــة , مهــا , ميــادة. 

عادل وتزوج من عديلة صالح وانجبت له بلسم , بشار , حياة , رحمة. 

 مامون وتزوج من مني حمدنا الله وانجبت له محمد , مالذ , ميقات. 

 عفــاف والتــي تزوجــت مــن معتصــم عــيل الربيــر وانجبــت لــه ســارة , عــيل 
, يــرسا 

عبلــة والتــي تزوجــت مــن عــيل مهيــد وانجبــت لــه ســمر , عبداللــه , محمــد , 
مجتبــي. 

عفــراء والتــي تزوجــت مــن عثمــان احمــد الربيــر وانجبــت لــه شــرين , كريــم 
, شــهاب , حيــاة. 

مها والتي تزوجت من صديق الشيخ وانجبت له ترتيل , غياث , محمد 

ــرح ,  ــر , ف ــه فج ــت ل ــه وانجب ــح الل ــري فت ــن ازه ــت م ــي تزوج ــادة والت  مي
ــيل.  ــد , ع محم

ــيب  ــيل حس ــور ع ــن منص ــت م ــي تزوج ــر والت ــد الربي ــد احم ــواء محم ح
وانجبــت لــه حســيب , حاتــم , غــازي , عــالء , نــزار , نفيســة , إيمــان , نــون. 

 حسيب 

حاتــم والــذي تــزوج مــن ناديــة عبداملحســن وانجبــت لــه شــهد , داليــا , دالل , 
حنــن , منصــور.

ــه  ــت ل ــول وانجب ــاج املقب ــن الح ــادق االم ــن الص ــت م ــي تزوج ــة والت نفيس
ــم.  ــارية , حات ــد , س ــحر , محم ــدا , س ــاب , رن ــام , رح حس

إيمان والتي تزوجت من عبدالرحيم سيد عيل وانجبت له هناء , رزان. 

نــون والتــي تزوجــت مــن عــادل كــرار وانجبــت لــه مــازن , باســل , ماجــد , 
ــة.  ــا , داني زاري

خديجــة حمــد الربيقــدار وانجبــت لــه هاشــم , مامــون , فيصــل , هشــام , متوكل 
, احمــد , مرتــي , عبدامللــك , امــر , ســلمي , امــرة. 

ــر  ــد الربي ــاف احم ــن انص ــزوج م ــذي ت ــر وال ــد الربي ــد احم ــم محم هاش
ــه:-  ــت ل وانجب

ارشاقة والتي تزوجت من هاشم حسن وانجبت له خالد , احمد , تهجد. 

هويدا

محمد 

محــي الديــن والــذي تــزوج مــن ســامية الســني وانجبــت لــه ســهي , هاشــم , 
انصــاف , ســاجد

مؤمن والذي تزوج من سعاد الشفيع وانجبت له هاشم. 

ــن  ــنهوري االم ــيدة س ــن س ــزوج م ــذي ت ــر وال ــد الربي ــد احم ــون محم مام
ــه :  ــت ل وانجب
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سلوى والتي تزوجت من عبد  العظيم عبدالرؤوف وانجبت له: 

نرسيــن والتــي تزوجــت مــن حســان صــالح محمــد احمــد الربيــر وانجبــت لــه 
عابــدة , محمــد , لينــا , صــالح. 

احمــد والــذي تــزوج مــن اروة ابوالنجــا وانجبــت لــه ســلوي , مجتبــي , اســيل 
, جــود. 

محمــد والــذي تــزوج مــن فاطمــة شــلقامي وانجبــت لــه عبدالعظيــم زمــن ثــم 
تــزوج مــن ســيدة ســليمان وانجبــت لــه ملــك , نــور. 

خديجــة والتــي تزوجــت مــن محمــد عبدالرحيــم وانجبــت لــه زيــن ومــن ثــم 
ــة , ســلوي , نرسيــن , احمــد.  ــه زين تزوجــت مــن محمــد البشــر وانجبــت ل

مامون والذي تزوج من سهي جالل وانجبت له يوسف ومجتبي. 

سعود والذي تزوج من هنادي محمد الريح وانجبت له : 

ــعود ,  ــه س ــت ل ــر وانجب ــن الزب ــالح الدي ــن رزان ص ــزوج م ــذي ت ــون وال مام
ــف. ــي , يوس مصطف

مهند والذي تزوج من روان نقد وانجبت له مامون 

احمد 

محمد 

لينا 

 غازي والذي تزوج من خديجة عبد العزيز تربال وانجبت له: 

محمد والذي تزوج من سلسبيل وصفي والتي انجبت له يوسف , جوان. 

هيــام والتــي تزوجــت مــن منــذر هشــام الربيــر وانجبــت لــه هشــام , رهــف , 
ريمــة. 

احمد 

مامون

طالل والذي تزوج من جيهان رضوان وانجبت له :

اية والتي تزوجت من محمد هشام الربير وانجبت له هيا , جنان. 

سعود 

مامون

احمد

 اميمة والتي تزوجت من عمر كمبال وانجبت له : 

االء والتــي تزوجــت مــن يــارس كمبــال وانجبــت لــه جنــا , غــال , عــال , احمــد , 
محمــد 

محمد والذي تزوج من هانية شلقامي وانجبت له احمد , عمر. 

ابوبكر 

خر 

سيدة والتي تزوجت من منتر تبيدي وانجبت له اقبال , يارس. 

رحاب والتي تزوجت من احمد الريح االمن وانجبت له: 

حنن والتي تزوجت من احمد النور وانجبت له منن , عبدالله. 

يقن والتي تزوجت من كمال احمد حسن وانجبت له احمد , تالية. 

سيدة

محمد 

محمود

محمــد والــذي تــزوج مــن نهــال محمــد الريــح وانجبــت لــه يحــي , مامــون , 
منــذر , يوســف , منــة , ريــم :- 

ــرو ,  ــيدة , عم ــه س ــت ل ــونة وانجب ــد حس ــة محم ــن اي ــزوج م ــذي ت ــد وال خال
ــون.  مام

فيصل محمد احمد الربير والذي تزوج من زوشا

هشــام محمــد احمــد الربيــر والــذي تــزوج مــن صفيــة محمــد االمــن وانجبت 
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لــه وليــد , منــذر , محمــد , فيصــل , ريــان. 

 وليد والذي تزوج من انتصار املغربي وانجبت له محمد , وئام , صفية. 

ــا ,  ــف , ريم ــه ره ــت ل ــر وانجب ــازي الربي ــام غ ــن هي ــزوج م ــذي ت ــذر وال  من
ــام.  هش

محمد والذي تزوج من اية طالل الربير وانجبت له هيا , جنان. 

فيصل والذي تزوج من يمني نافع وانجبت له احمد , يوسف. 

ــي ,  ــه مصطف ــت ل ــاب وانجب ــد عبدالوه ــن محم ــت م ــي تزوج ــان والت ري
عبدالوهــاب , ياســن , همســة , وجــن. 

ــن  ــح االم ــادية الري ــن ش ــزوج م ــذي ت ــر وال ــد الربي ــد احم ــوكل محم مت
ــه :  ــت ل وانجب

هيثم والذي تزوج من حسناء عثمان وانجبت له منة , مهند , شادية. 

محمــد احمــد والــذي تــزوج مــن هنــد محمــد وانجبــت لــه ياســن , يوســف , 
مريــم. 

لينا 

سابي

احمــد محمــد احمــد الربيــر والــذي تــزوج مــن منــي جــيل وانجبــت لــه مــن 
االبنــاء الرشــيد ولــه مــن االبنــاء , نارمــن ولهــا مــن االبنــاء احمــد , لــويش

ــن  ــح االم ــيدة الري ــن س ــزوج م ــذي ت ــر وال ــد الربي ــد احم ــي محم مرت
ــه :  ــت ل وانجب

مهند والذي تزوج هنادي شمس الدين وانجبت له مرتي. 

 محمد والذي تزوج من ريان صديق حسن وانجبت له سيدة , اسيا. 

ميساء 

مجتبي 

تبيان 

احمد

عبدامللــك محمــد احمــد الربيــر والــذي تــزوج مــن ســلمي احمــد رضــا فريــد 
وانجبــت لــه مــورد , ســماح. 

مورد والذي تزوج من رانية الريح وانجبت له مرام , ميار. 

 ســماح والتــي تزوجــت مــن احمــد عبداللــه الحــاج مــويس وانجبــت لــه عبداللــه 
, عبدامللــك , ســلمي. 

امــر محمــد احمــد الربيــر والــذي تــزوج مــن مهــا كامــل وانجبــت لــه الربيــر 
, يــارس , ميســون , خديجــة , عواطــف. 

 الربير والذي تزوج من عزة عيل الريح وانجبت له مها , تاال , لن. 

خديجة وتزوجت عبدالله عيل احمد وانجبت له ياسمن , امر. 

ــم  ــب ابراهي ــد املطل ــن عب ــت م ــي تزوج ــر والت ــد الربي ــد احم ــلمي محم س
ــاء.  ــي , فيح ــرة , م ــواز , ام ــون , ف ــه مام ــت ل وانجب

مامــون عبداملطلــب ابراهيــم والــذي تــزوج مــن حنــان شــداد وانجبــت لــه احمــد 
, املعتــز , منيــة , ســلمي , نــور 

 فــواز والــذي تــزوج مــن ميــادة الجيــيل وانجبــت لــه محمــد املامــون , عبداملطلب 
حال.   ,

امــرة محمــد احمــد الربيــر والتــي تزوجــت مــن عبدالوهــاب ابراهيــم وانجبت 
لــه مــن االبنــاء محمــد , مــازن , حســام , خالــد , ســلمي. 

ــي ,  ــه مصطف ــت ل ــر وانجب ــام الربي ــان هش ــن ري ــزوج م ــذي ت ــد وال محم
ــن.  ــة , وج ــن , همس ــاب , ياس عبدالوه

مــازن والــذي تــزوج مــن ســارة عزالديــن وانجبــت لــه تاليــة , جــوان , امــرة 
, مريــم

ــه , خالــد ,  ــه وانجبــت لــه عبدالل ســلمي والتــي تزوجــت مــن نــادر هدايــة الل
امــرة , لــن. 

ــن ,  ــد , األم ــة , خال ــه معاوي ــت ل ــي انجب ــول والت ــاج املقب ــن الح ــا األم ثري
ــد.  ــة , هن ــي , العباس ــهام , من ــي , س ــز , يح ــق , املعت الواث
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ــدي  ــي امله ــان يح ــن ايم ــزوج م ــذي ت ــر وال ــد الربي ــد احم ــة محم معاوي
ــاء ــن االبن ــه م ــت ل وانجب

ــان ,  ــال , ايم ــه كم ــت ل ــر وانجب ــال خ ــد كم ــن خال ــت م ــي تزوج ــا والت ثري
ــي . ــوران , ويح ن

ــف   ــة. ويوس ــه معاوي ــت ل ــود وانجب ــد باعب ــن احم ــت م ــي تزوج ــماء والت اس
ــن. وياس

خالــد محمــد احمــد الربيــر والــذي تــزوج مــن هيفــاء محمــد الحســن وانجبت 
لــه مــن االبنــاء محمــد احمــد , مهنــد , مامــون , منــن. 

ــدي  ــادق امله ــم الص ــن مري ــزوج م ــذي ت ــر وال ــد الربي ــد احم ــق محم  الواث
ــن. ــالح الدي ــة , ص ــد , عصم ــد احم ــاء محم ــن االبن ــه م ــت ل وانجب

االمــن محمــد احمــد الربيــر والــذي تــزوج مــن رانيــة هاشــم ســلمان وانجبت 
لــه ثريــا , ســمر , ايــة , محمــد , نــور 

ــكاوي  ــد امل ــارة محم ــن س ــزوج م ــذي ت ــر وال ــد الربي ــد احم ــز محم  املعت
ــد.  ــزة , محم ــا , ع ــورا , ثري ــهر , ن ــه س ــت ل ــي وانجب مصطف

ســهام محمــد احمــد الربيــر والتــي تزوجــت مــن عثمــان مصطفــي محمــد 
خــر وانجبــت لــه نــزار , نــدي , محمــد , رنــا.

ــه فــارس ,  ــم حســن جعفــر وانجبــت ل ــذي تــزوج مــن رشــا ابراهي نــزار وال
ــان.  ــد , تبي ــد , ســهام , خال احم

نــدي والتــي تزوجــت مــن مــازن محمــد املــكاوي مصطفــي وانجبــت لــه محمــد 
, ريــان , مصطفــي. 

محمــد والــذي تــزوج مــن نرسيــن عبداملنعــم كــرار وانجبــت لــه ســارة , عثمــان 
, نــور , ســهام. 

رنا والتي تزوجت من ابوبكر السنويس وانجبت له دعاء , الشيخ , تالية. 

منــى محمــد احمــد الربيــر والتــي تزوجــت مــن صــالح الديــن الزبــر صالــح 
وانجبــت لــه نــازك , نادريــن , ريــل , محمــد , رزان

ــن  ــه م ــت ل ــن وانجب ــد الحس ــان محم ــم عثم ــن هيث ــت م ــي تزوج ــازك والت ن

ــان.  ــة , عثم ــة , زين ــاء من االبن

نادريــن والتــي تزوجــت مــن صــالح مبــارك الحجــاز وانجبــت لــه مــن االبنــاء 
مبــارك , الحســن , منــي , احمــد. 

ريــل والتــي تزوجــت مــن ايمــن الناصــف وانجبــت لــه مــن االبنــاء ياســمن , 
جــود , ليــيل

محمــد والــذي تــزوج مــن دانيــة محمــد تلــب وانجبــت لــه مــن االبنــاء دالــة , 
ديمــا.

ــعود ,  ــه س ــت ل ــر وانجب ــعود الربي ــون س ــن مام ــت م ــي تزوج رزان والت
ــاد.  ــي , زي مصطف

العباســة محمــد احمــد الربيــر والتــي تزوجــت مــن عبدالرحمــن عبدالــرزاق 
املبــارك وانجبــت لــه محمــد , هديــل , احمــد , عــيل , عمــرو ,عــال

هنــد محمــد احمــد الربيــر والتــي تزوجــت مــن حســن عبداملجيــد وانجبــت لــه 
مــن االبنــاء رزاز , االء والتــي تزوجــت مــن رضــا وانجبــت لــه نــوح , محمــد , 

احمــد 
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احمد الربير

الحاجة /
بريدوها عيل الشيخ أحمد الربير

ناديةعثمانانصافابوبكرانوارسيدةالرشيد سنية

أحمد الربير
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تــزوج الشــيخ / احمــد الربيــر مــن الراحلــة املقيمــة الحاجــة /بريدوهــا عــيل 
الشــيخ وانجبــت لــه عــيل التــوايل  الرشــيد , ســيدة , ســنية , انــوار , ابوبكــر , 

عمــر , انصــاف , عثمــان , ناديــة 
 الرشيد احمد الربير  :  تزوج من رشيدة عيل الربير وانجبت له :- 

رجاء الرشيد  والتي تزوجت عثمان الدابي وانجبت له :- 
سفيان 

نجــالء والتــي تزوجــت مــن احمــد املامــون وانجبــت لــه عبدالرحمــن ,تســنيم , 
عثمــان , مامــون , احمــد واســيل. 

عليــاء والتــي تزوجــت مــن صــداح فــاروق وانجبــت لــه عثمــان , جــاال , احمــد 
, لينــدا ,الــن. 

ميســاء والتــي تزوجــت مــن  حســن عبدالرحيــم مــكاوي وانجبــت  لــه اســماء , 
القاســم , حمــزة , مالــك , عبدالرحيــم. 

ــد ,  ــم , عاب ــه ري ــت ل ــي وانجب ــة برع ــن فادي ــزوج م ــذي ت ــيد وال ــد الرش احم
ــيدة.  رش

طــارق الرشــيد والــذي تــزوج مــن نجــالء قــريش وانجبــت لــه رشــيد , رامــة , 
دنــان وتاليــة. 
مروان الرشيد 

ســيدة احمــد الربيــر  والتــي تزوجــت مــن محــي الديــن محمــد احمــد الربيــر 
وانجبــت لــه:- 

كمال محي الدين والذي تزوج من نجوي عبدالحميد وانجبت له :- 
محي الدين 

ليديا والتي تزوجت من من عصمت زيادة وانجبت له احمد , مهند ,منة 
إيفون والتي تزوجت من محمد عمر وانجبت له عمر وأياد. 

انجي
سعود محي الدين والذي تزوج من سعاد مستغفر غندور وانجبت له:- 

كوثر والتي تزوجت خالد عثمان خر وانجبت له فاطمة واحمد 
نوران والتي تزوجت احمد مالك وانجبت له امن وياسن. 
نعيمة والتي تزوجت احمد صديق وانجبت له ارين وانر. 

ــر  ــد الربي ــد احم ــالح محم ــا ص ــن دين ــزوج م ــذي ت ــن وال ــي الدي ــا مح رض
ــه :-  ــت ل وانجب

صالح والذي تزوج من ريناد محمد حسن لطفي. 
سماء والتي تزوجت من عيل مامون محمد الحسن. 

ممــدوح محــي الديــن والــذي تــزوج مــن رنــدا ابوبكــر احمــد الربيــر وانجبــت 
لــه مــرح ,معتصــم وســيدة. 

عزة محي الدين والتي تزوجت من عمر الدرديري وانجبت له:- 
والء والتي تزوجت مصعب املهدي وانجبت له محمد وكريم. 

محمد والذي تزوج نادية سوار الذهب وانجبت له كنان. 
احمد والذي تزوج دعاء محمد حسب الرسول وانجبت له ياسن. 

ابوبكر والذي تزوج من هبة الخاتم الياس وانجبت له عيل
ســنية احمــد الربيــر والتــي تزوجــت مــن الســيد عــيل عبــد الرحيــم وانجبــت 

لــه :- 
بهاء الدين والذي تزوج من سوزان عبدالله عيل صالح وانجبت له:- 

ــة ,  ــه تالي ــت ل ــح وانجب ــيل صال ــن ع ــد الزي ــن محم ــت م ــي تزوج ــمر  والت س
ــام.   ــيل وهش ــن , ع الزي

عبدالرحيم والذي تزوج من ايمان منصور عيل حسيب وانجبت له :- 
رزان والتي تزوجت من مبارك الهادي وانجبت له رهف ,عيل ,لن ,زهاء 

هناء
ــه ســنية , ســوالرا  عبدالباقــي والــذي تــزوج مــن ســناء عبدالكريــم وانجبــت ل

ــان ,نورهــان  ,فيفي
 عبدالباســط والــذي تــزوج مــن نهلــة هاشــم عــروة وانجبــت لــه ارساء , نــدي 

, نــون 
مني والتي تزوجت من محمد حسن لطفي وانجبت له:- 

رنيم والتي تزوجت من عثمان عبدالله وانجبت له انيا.
ريــان والتــي تزوجــت مــن ارشف عبدالعظيــم حســن لطفــي وانجبــت لــه ارام , 

غــرام , ليلــن. 
ريناد والتي تزوجت صالح رضا محي الدين الربير 

الوليد
أنوار  احمد الربير  والتي تزوجت من مكي الشيخ احمد وانجبت له :- 

إقبال مكي والتي تزوجت الفاتح احيمر وانجبت له:- 
رشيــف والــذي تــزوج مــن نهــي مصطفــي عــدالن وانجبــت لــه الفاتــح , انــوار 

, منــي 
غسان والذي تزوج من هبة صديق ابوزيد وانجبت له فرح, اوس. 

احمد والذي تزوج زينب زهر مصطفي وانجبت له نور , تالية ,ياسن
مروة والتي تزوجت فواز مكاوي وانجبت له العالم , عمر ,زينة. 
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نعمة والتي تزوجت من محمد عبداللطيف بك. 
لييل مكي والتي تزوجت من صالح السنويس وانجبت له:- 

مازن والذي تزوج من رباب عبدالحافظ وانجبت له لن ,ملا 
فدوي والتي تزوجت خالد ابراهيم عجباني وانجبت له نادية , لييل

عمر والذي تزوج اسيا عبدالرحمن ابوبكر وانجبت له عيل
برشي

سمية مكي والتي تزوجت من برشي املليح وانجبت له :- 
عمرو  

ــم  ــه كري ــت ل ــرش وانجب ــن اب ــري حس ــارس ازه ــن ي ــت م ــي تزوج ــرام والت م
ــمن.  وياس

رشيف والذي تزوج من يرسا عزام حسن 
مكي والذي تزوج من لينا صالح الدين بانقا. 

 عمر مكي والذي تزوج من رشا ابراهيم سوارالذهب وانجبت له:- 
مكي 

ابراهيم 
لينا 

احمد 
عيل مكي والذي تزوج من  امل قناوي وانجبت له انوار  وعزة 

 ايمن مكي والذي تزوج من هند نديم وانجبت له محمد وسالم. 
ــش  ــو الري ــم أب ــاء إبراهي ــن رج ــزوج م ــذي ت ــر وال ــد الربي ــر احم ــو بك أب

ــه :-  ــت ل وانجب
اكــرم والــذي تــزوج مــن اينــاس حســن ابوالعــالء وانجبــت لــه ابوبكــر , تالــة , 

احمــد , تيمــة ,عمــر
رنــدا والتــي تزوجــت مــن ممــدوح محــي الديــن وانجبــت لــه مــرح , معتصــم 

,ســيدة. 
تامر

دنيا والتي تزوجت من حاتم عوض الله وانجبت له تانا ,ليا. 
شــهرزاد والتــي تزوجــت مــن عبــد اللــه الطيــب حســب الرســول وانجبــت لــه 

محمــد , حبــاب ,نــور. 
عمــر  احمــد الربيــر والــذي تــزوج مــن نفيســة صــالح محمــد احمــد الربيــر 

وانجبــت لــه :- 
سفانة والتي تزوجت عادل سليمان بدوي وانجبت له عمر 
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ــاس ,  ــه عب ــت ل ــم وانجب ــاس رس الخت ــم عب ــن هيث ــت م ــي تزوج ــيماء والت ش
ــر ــة , عم حبيب

ــر  ــد الربي ــد احم ــم محم ــن هاش ــت م ــي تزوج ــر والت ــد الربي ــاف احم  إنص
ــه:-  ــت ل وانجب

ارشاقة والتي تزوجت من هاشم حسن وانجبت له خالد , احمد , تهجد. 
هويدا

محمد 
محــي الديــن والــذي تــزوج مــن ســامية الســني وانجبــت لــه ســهي , هاشــم , 

انصــاف , ســاجد
مؤمن والذي تزوج من سعاد الشفيع وانجبت له هاشم.  

ــيب  ــيل حس ــذوب ع ــراء مج ــن عف ــزوج م ــذي ت ــر وال ــد الربي ــان احم عثم
ــه:-  ــت ل وانجب

كريــم والــذي تــزوج مــن ايــات صديــق عيــي وانجبــت لــه منــة اللــه , عمــرو 
, ميــان , هاشــم

شــرين والتــي تزوجــت مــن إيهــاب عبــد الســالم وانجبــت لــه كمــال الديــن , 
نــور الديــن , اســيل. 

شهاب 
حياة 
احمد

ــت  ــي وانجب ــي الكوارت ــان يح ــي تزوجــت مــن عثم ــر والت ــة احمــد الربي نادي
لــه:- 

إسالم والتي تزوجت من يارس محمد عيل وانجبت له محمد ومؤمن. 
احمــد والــذي تــزوج مــن راويــة عبدالغفــور والتــي انجبــت لــه ســاجد , عثمــان 

, يــرسا 
 إرساء والتي تزوجت من حاتم وانجبت له قاسم , فارس , نورا. 

 إجالل 

الصورة من اليمن  : عمر احمد
 الربير ...عتمان  احمد الربير.. أبوبكر احمد الربير
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عائشة الطيب احمد الربير عى بك الربير

فاروقمعتصمرشيدةسارة

عيل بك الربير

عى بك الربير
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 تــزوج عــيل بــك الربيــر مــن  عائشــة الطيــب احمــد الربيــر وانجبــت لــه ســارة 
,رشــيدة,  معتصــم ، فــاروق

سارة عيل الربير 
رشــيدة عــيل الربيــر والتــي تزوجــت الرشــيد احمــد الربيــر وانجبــت لــه رجــاء , 

احمــد , طــارق , مــروان. 
رجاء الرشيد  والتي تزوجت عثمان الدابي وانجبت له :- 

سفيان 
نجــالء والتــي تزوجــت مــن احمــد املامــون وانجبــت لــه عبدالرحمــن ,تســنيم , 

عثمــان , مامــون , احمــد واســيل. 
عليــاء والتــي تزوجــت مــن صــداح فــاروق وانجبــت لــه عثمــان , جــاال , احمــد 

, لينــدا ,الــن. 
ميســاء والتــي تزوجــت مــن  حســن عبدالرحيــم مــكاوي وانجبــت  لــه اســماء , 

القاســم , حمــزة , مالــك , عبدالرحيــم. 
ــد ,  ــم , عاب ــه ري ــت ل ــي وانجب ــة برع ــن فادي ــزوج م ــذي ت ــيد وال ــد الرش احم

ــيدة.  رش
طــارق الرشــيد والــذي تــزوج مــن نجــالء قــريش وانجبــت لــه رشــيد, رامــة , 

دنــان وتاليــة. 
مروان الرشيد 

معتصــم عــيل الربيــر والــذي تــزوج مــن عفــاف مجــذوب عــيل حســيب )ابنــة 
حيــاة محمــد احمــد الربيــر( وانجبــت لــه: 

 ســارة والتــي تزوجــت مــن جمــال البكــري ابــو حــراز وانجبــت لــه ضحــي , 
كريــم 

ــم ,  ــه معتص ــت ل ــم وانجب ــان عبدالكري ــن عثم ــن سوس ــزوج م ــذي ت ــيل وال ع
ــان.  ــارة , عثم س

ــه  ــت ل ــب وانجب ــاروق الطي ــب ف ــوم / الطي ــن املرح ــت م ــي تزوج ــرسا والت ي
ــمن.  ــارة , ياس ــم , س ــاروق , قاس ف

ــدي  ــل امله ــه الفاض ــات عبدالل ــن نعم ــزوج م ــذي ت ــر  وال ــيل الربي ــاروق ع ف
ــه:  ــت ل وانجب

عيل والذي تزوج من امل جعفر  ابوحاج وانجبت له فاروق , فاطمة 
ــان,  ــه إتق ــت ل ــدي وانجب ــادق امله ــق الص ــن الصدي ــت م ــي تزوج ــة والت عائش

ــور.  ــد املنص ــارة , محم ــاء , س نعم
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برة الربير :-

سكينةحسنحنينةمختارفاطمة رس الختممبارك

الشيخ / احمد نورينبرة الربير

برة الربير
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أكرب أشقائها و شقيقاتها سنا ويأتي من بعدها :-
محمد احمد الربير 
عبد الرحيم الربير

احمد الربير 
فاطمة الربير
زينب الربير 

عى الربير
نفيسة الربير 
عائشة الربير 

بــرة الربيــر: ولــدت ىف بدايــات القــرن املــاىض و تزوجــت الشــيخ / احمــد نورين 
و انجبــت لــه عــى التــواىل مبــارك , فاطمــة , مختــار , حنينــة , حســن , ســكينة 

ورس الختــم. 
ــه  ــت ل ــد و انجب ــد احم ــة محم ــن نفيس ــزوج م ــن :- ت ــد نوري ــارك احم املب

ــن  ــة , محاس ــة , بثين ــن )رشف( , صفي ــال الدي ــارث , جم الح
الحارث املبارك تزوج من فريدة محمد وداعة الله وانجبت له :- 

فيصــل والــذي تــزوج مــن عائشــة وانجبــت لــه عبدالرحمــن , الحــارث , ابراهيــم.  
 . رك مبا

ــدي ,  ــالح , ه ــه ص ــت ل ــن وانجب ــالح الدي ــم ص ــن ابراهي ــت م ــة وتزوج ارشاق
ــد  محم

سارة وتزوجت من وليد رشيف وانجبت له مزن , مالذ , مأمون. 
جمــال الديــن املبــارك )رشف( والــذي تــزوج مــن نعمــات مختــار احمــد نوريــن 

وانجبــت لــه:- 
ســناء وتزوجــت مــن جمــال عبداملنعــم وانجبــت لــه نعمــات , عبداملنعــم واحمــد 

الــذي تــزوج مــن هبــة وانجبــت لــه عــالء وعمــر. 
ــد ,  ــه احم ــت ل ــاس وانجب ــن عب ــاء عبدالرحم ــن هيف ــزوج م ــذي ت ــون وال مأم

ــا.  ــارة , لين س
ســعود والــذي تــزوج مــن صابريــن حســن وانجبــت لــه مؤمــن , محمــد ومــروة 

التــي تزوجــت مــن احمــد مــازن وانجبــت لــه مريــم ومؤيــد.
مروان والذي تزوج من سالفة احمد سالم وانجبت له احمد ونور. 

صفــاء والتــي تزوجــت مــن مــريس ســعد الديــن وانجبــت لــه ســعدالدين , جمــال 
 . ين لد ا

صفيــة املبــارك والتــي تزوجــت مــن اســحق العبــاس وانجبــت لــه حنــان والتــي 
تزوجــت مــن بشــر ســامي. 

بثينة املبارك والتي تزوجت من بشر الشيخ وانجبت له عصام ودرية. 
محاسن املبارك. 

ــه محمــد  ــت ل ــم و انجب ــزوج مــن عائشــة رس الخت ــن : ت ــار احمــد نوري مخت
ــة                    وشــادية. ــدة , فادي ــد , عمــر , نعمــات , عــى , خال ــان , احم عثم

محمد عثمان مختار والذي تزوج من مني العتباني وانجبت له:- 
ــا ,  ــه رب ــت ل ــم ادريــس وانجب ــد ابراهي ــي تزوجــت مــن مــن محم مايســة والت

ــار  رزان , بش
إيهاب والذي تزوج من سحر محمد وانجبت له وتن , يس , الن. 

امجد والذي تزوج من جوليا وانجبت له مني ولينا. 
نعمات والتي تزوجت من هشام التيجاني وانجبت له كريم وحال. 

احمد والذي تزوج من ميساء السيد ابراهيم وانجبت له يرسا وابراهيم 
محمد والذي تزوج من هبة حسن. 

نعمات مختار والتي تزوجت جمال الدين مبارك )رشف( وانجبت له : 
ســناء وتزوجــت مــن جمــال عبداملنعــم وانجبــت لــه نعمــات , عبداملنعــم واحمــد 

الــذي تــزوج مــن هبــة وانجبــت لــه عــالء وعمــر. 
ــد ,  ــه احم ــت ل ــاس وانجب ــن عب ــاء عبدالرحم ــن هيف ــزوج م ــذي ت ــون وال مأم

ــا.  ــارة , لين س
ســعود والــذي تــزوج مــن صابريــن حســن وانجبــت لــه مؤمــن , محمــد ومــروة 

التــي تزوجــت مــن احمــد مــازن وانجبــت لــه مريــم ومؤيــد.
مروان والذي تزوج من سالفة احمد سالم وانجبت له احمد ونور. 

صفــاء والتــي تزوجــت مــن مــريس ســعد الديــن وانجبــت لــه ســعدالدين , جمــال 
 . ين لد ا

احمد مختار والذي تزوج من دارالسالم حسن الطاهر وانجبت له:- 
مختار والذي تزوج من مني الحاج احمد املبارك  وانجبت له:- 
 مهاد والتي تزوجت من مازن العباس وانجبت له احمد وتالية 
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مــالذ والتــي تزوجــت مــن محمــد الفاتــح مختــار وانجبــت لــه ماهينــار , ميــادة 
, احمــد , محمــد 

ــه محمــد , ريــان ,  مهــا وتزوجــت مــن عبدالباســط عثمــان كــردش وانجبــت ل
مشــكاة , نــور 

ــد , امــن ,  ــه احم ــت ل ــزوج مــن فاطمــة حســن عثمــان وانجب ــذي ت ــذر وال من
ــوف , اســامة  ن

حســناء والتــي تزوجــت مــن مرتــي احمــد حمدنــا اللــه وانجبــت لــه محمــد , 
مصطفــي , مظفــر , مهــاب , فــرح. 

ــه , محمــد ,  ميســون والتــي تزوجــت مــن مجــدي الحــرب وانجبــت لــه منــة الل
احمــد , فريــدة. 

خالدة مختار والتي تزوجت من عبدالرحمن عباس وانجبت له :- 
اكــرم والــذي تــزوج مــن ســحر العربــي وانجبــت لــه مــن االبنــاء ســاجد , اواب 

, عابــد , لينــا. 
ــمر ,  ــه س ــت ل ــارك وانجب ــد املب ــاج احم ــال الح ــن من ــزوج م ــذي ت ارشف وال

ــن.  عبدالرحم
مايســة والتــي تزوجــت مــن ممــدوح الحــاج وانجبــت لــه مــن االبنــاء عبدالرحمن 

, رحمــة , محمــد , رهــام , كريــم , حســام.
هيفــاء والتــي تزوجــت مــن مأمــون جمــال الديــن وانجبــت لــه مــن االبنــاء احمــد 

, ســارة , لينــا. 
محمــد والــذي تــزوج مــن االء محمــد عبدالكريــم وانجبــت لــه احمــد , جــوان , 

خالــدة , يوســف.
رحــاب والتــي تزوجــت مــن عمــار احمــد عبدالكريــم وانجبــت لــه مريــم ومــن 

ثــم تزوجــت مــن ابراهيــم عبدالكريــم وانجبــت لــه خالــدة وكريــم. 
عمــر مختــار والــذي تــزوج مــن بثينــة احمــد عمــر نوريــن وانجبــت لــه مــن 

االبنــاء:- 
هيثم والذي تزوج من خديجة الرس تبيدي

هشــام والــذي تــزوج مــن نجــالء محمــد الفكــي شــداد وانجبــت لــه عمــر , رتــاج 
, منــة , بثينــة , محمــد 

طالل 
محمــد والــذي تــزوج مــن ليميــاء صــالح محمــود وانجبــت لــه مــن االبنــاء امجــد 

, دانيــة ديمــة , زيــاد. 
وليــد والــذي تــزوج مــن رحــاب عبداللطيــف عبداللــه وانجبــت لــه بثينــة , امــر 

, لــن. 
مختار والذي تزوج من رشا عبدالرحيم وانجبت له جودي وفارس. 

شــادية والتــي تزوجــت مــن عثمــان محمــد احمــد بلــة وانجبــت لــه مــن االبنــاء 
بثينــة , احمــد , إيــان , ان , هيثــم. 

مبارك
عيل مختار والذي تزوج من نفيسة ياسن حمزة وانجبت له:- 

ــن ,  ــن , حن ــيل , ياس ــه ع ــت ل ــيل وانجب ــاء ع ــن صف ــزوج م ــذي ت ــام وال حس
ــم. كري
محمد 
ياسن 

مختار والذي تزوج من اريج عمر 
احمد 
رضا

فادية مختار والتي تزوجت من جمال محمد احمد كمبيل وانجبت له :- 
نعم والتي تزوجت من احمد صديق عبدالرحمن وانجبت له حنن واياد. 

محمد 
مهند 
مازن

شادية مختار 
ــن  ــيخ/ األم ــن الش ــت م ــة( تزوج ــا )حكام ــن : و كنيته ــد نوري ــة احم فاطم

ــه:-  ــت ل ــر و انجب األحم
اســيا االمــن االحمــر  والتــي تزوجــت حســن محمــد ابراهيــم االحمــر وانجبــت 

لــه:- 
 ثنية والتي تزوجت من عثمان محمد  االحمر وانجبت له عيل التوايل : 

طالل والذي تزوج من ربا عيل  وانجبت له  عيل , تبيان , ملك. 
 اسيا والتي تزوجت من مايكل جوزيف        

امنة 
حسن 
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 أمرة والتي تزوجت من  هاينز مايسنرز وانجبت له نور , نعمة.  
عابدة والتي تزوجت من ظافر الدرديري  وانجبت له  دينا , زين , جود.    

 الفاتح 
ــان  ــه بنت ــت ل ــود وانجب ــد محم ــيد محم ــد س ــن محم ــت م ــي تزوج ــاف الت  عف

ــة واالء.  ــا اي هم
خالــد االمــن االحمــر والــذي تــزوج مــن امنــة االمــن الحــاج املقبــول وانجبــت 

 - : له
 مرتــي والــذي تــزوج مــن منــي عثمــان البشــر وانجبــت لــه محمــد , امنــة , 

ماجــد وعمــرو.
اسامة 

حاتــم والــذي تــزوج مــن دريــة عبدالرحمــن محمــد وانجبــت لــه خالــد, احمــد , 
امنيــة , اســيل واســامة .

محمد االمر 
االمــن والــذي تــزوج مــن الهــام احمــد العاقــب وانجبــت لــه خالــد ,هبــة اللــه 

وايــة
ــد ,  ــه خال ــت ل ــن وانجب ــد الرحم ــد عب ــة محم ــن فاطم ــزوج م ــذي ت ــر وال  عم

ــة ــد وامن ــارق , احم ط
 عيل  تزوج من هند حسن عبداملنعم وانجبت له دانية ويس.  

عبداللــه االمــن االحمــر والــذي تــزوج فائغــة الطاهــر  عبداللــه نــر وانجبــت 
لــه عــيل التــوايل:- 

ــة ,  ــه مــازن , معــز , امني ــه وانجبــت ل  طــارق والــذي تــزوج د/ســالفة عبدالل
ايــات

هشام تزوج  سارة امن وانجبت له ريم , ريهام وكريم
عادل تزوج داليا طه عيل البشر وانجبت له احمد و منة

حاتم تزوج منال حيدر وانجبت له محمد , مامون , احمد وريل.
ــادة ,  ــال , مي ــه ع ــت ل ــر وانجب ــد جعف ــم محم ــن عبداملنع ــت  حس ــي وتزوج من

ــاب ــن , مه حن
غازي تزوج سارة بدوي وانجبت له رامي , باسل , غسان وياسمن.

سعود وتزوج  زينب األمن وانجبت له حال , عبد الله

هبة وتزوجت أمن محمد كرم الله وانجبت له يس. 
هاشــم األمــن األحمــر والــذي تــزوج هــدي احمــد الشــيخ محيميــد وانجبــت 

لــه عــيل التــوايل :- 
اسعد 

إيمان والتي تزوجت جمال إبراهيم حامد وانجبت له امجد واية
اكرم والذي تزوج حنان إبراهيم وانجبت له التوأم عيل وعال 

ارشف 
امجد 

احمد وتزوج من نارمن صالح مرغني. 
ايمن  

الرشيد األمن األحمر  وتزوج من نادية سيد حلمي وانجبت له :- 
اسيا وتزوجت حاج رشيف احمد حمد وانجبت له نفيسة, نادية , احمد. 

محمد والذي تزوج من أمل محمد سعيد وانجبت له الرشيد, ملار و زياد. 
متوكل 

معتز تزوج من والء إسماعيل محمد وانجبت له لن 
األمن وتزوج نون عصام جاد وانجبت له تالن , ميار ونادية. 

ســيدة األمــن األحمــر  وتزوجــت مــن ســلمان جعفــر محمــد نــر  وانجبــت 
لــه عــيل التــوايل:- 

ســامية وتزوجــت مــن توفيــق حمــزة جعفــر وانجبــت لــه ســارة , عــزة , ســلمان 
. وحمزة

معتصــم تــزوج مــن منــي طــه األمــن وانجبــت لــه  ســلمان , مــروان , دعــاء , 
عــال و وعــد. 

ــيل  ــه ع ــت ل ــن وانجب ــن حس ــد الرحم ــمن عب ــن ياس ــة م ــرة الثاني ــزوج للم وت
ــد.  ــا واحم ــوايل ديم الت

ــوايل  ــه عــيل الت ــد العزيــز أبــو عيــى وانجبــت ل ســعد وتــزوج مــن أمانــي عب
ــدة ,ياســمن واحمــد. ــر , عاب عــال , عب

ســلوي وتزوجــت مــن صــالح حمــزة جعفــر وانجبــت لــه عــيل التــوايل ايمــان, 
داليــا , طــارق , دعــاء , ريــان وكريــم. 

اســامة وتــزوج مــن ســالفة عثمــان محجــوب وانجبــت لــه عــيل التــوايل ريــم , 
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عــزة , حســام وباســل.
يارس وتزوج من ايمان عكاشة وانجبت له نور, محمد.

بعــد وفــاة ســلمان تزوجــت ســيدة االمــن االحمــر  مــن شــقيقه حمــزة وانجبــت 
لــه :- 

محمــد والــذي تــزوج مــن ايمــان كمــال والتــي انجبــت لــه عــيل التــوايل  مؤمــن 
, كمــال ومهيمــن. 

 حيــاة االمــن االحمــر  وتزوجــت مــن محمــد احمــد  االحمــر وانجبــت لــه عــيل 
التــوايل كل مــن :- 

ايناس 
ناجي وتزوج من سمرة محمد الحسن 

ــم  ــن ث ــادل وم ــه ع ــت ل ــر وانجب ــد عم ــم احم ــن عبداملنع ــت م ــاب وتزوج حب
تزوجــت الســفر / ابوالقاســم عبدالواحــد شــيخ ادريــس وانجبــت لــه هبــة اللــه 
احمــد وتــزوج مــن هويــدا عــيل عثمــان وانجبــت لــه عــيل التــوايل الوليد,عــيل , 

ــد ومصطفــي.  خال
عمر مقيم بالواليات املتحدة االمريكية. 

يــارس وتــزوج مــن رزان هاشــم عبدالصمــد وانجبــت لــه ســامية, هاشــم , محمــد 
, ناجــي

 امال االمن االحمر  
 معاويــة االمــن االحمــر  وتــزوج مــن دينــا الرشــيد مرغنــي حمــزة وانجبــت 
ــي  ــادر احمــد عريب ــة مــن هاجــر عبدالق ــزوج ثاني ــن وت ــة وعــالء الدي ــه راوي ل

وانجبــت لــه االمــن. 
حنينــة احمــد نوريــن و تزوجــت مــن الشــيخ / محمــد الحســن بــاى و انجبــت 

لــه ابوبكــر , عمــر و وداد.
 ابوبكــر محمــد الحســن  تــزوج مــن عائشــة عبدالصمــد وانجــب الشــفيع , ســارة 

ــد وعبدالصمد.  , محم
 الشــفيع والــذي تــزوج  مــن ســارة االســد وانجــب منهــا ايــة , منصــور , محمــود 

,االء
سارة

 محمد والذي تزوج من نرسين مدثر وانجبت له ابوبكر, لن و ليان. 

عبدالصمد والذي تزوج من من االء احمد عيل. 
ــامر  ــد , س ــه محم ــت ل ــم وانجب ــي قاس ــن من ــزوج م ــن ت ــد الحس ــر محم عم

ــوي. ونش
محمد  والذي تزوج من صفاء الحسن وانجبت له فئ  , كادي.

سامر والذي تزوج من نبيلة شوقي وانجب منها حال. 
 نشوي والتي تزوجت من محمد كريم وانجبت له حمزة

وداد محمد الحسن وتزوجت من هاشم عبدالصمد وانجبت له: 
رانية والتي تزوجت من عماد محجوب وانجبت له حنن , ريهام 

 ريــل والتــي تزوجــت مــن حســام محمــد وانجبــت لــه ســهام , احمــد , ســجي , 
محمــد , ســجود , معتــز.

رزان والتــي تزوجــت رزان هاشــم مــن يــارس محمــد االحمــر وانجبــت لــه ســامية 
, هاشــم , محمــد األحمــر وناجــي.  وليــد 

حسن احمد نورين. 
ســكينة احمــد نوريــن وتزوجــت مــن الشــيخ/ عبداللــه ابــو شــامة و انجبــت 

لــه:- 
الفاتح والذي تزوج من ست البنات ابوشامة وانجبت له كل من :

نــادر والــذي تــزوج مــن مديحــة صــالح الديــن وانجبــت لــه االء وعــال تزوجــت 
االء مــن مصطفــي قاســم وانجبــت لــه قاســم والهــادي. 

ــر ,  ــن هاج ــه كل م ــت ل ــامة وانجب ــور ابوش ــن منص ــت م ــي تزوج ــاب والت رح
احمــد , الفاتــح وتزوجــت هاجــر مــن هشــام احمــد الحــاج وانجبــت لــه ســمرة 

واحمــد. 
ربــاب والتــي تزوجــت مــن بكــري حســن وانجبــت لــه حســناء وهيفــاء وتزوجت 

حســناء مــن احمــد عثمــان الحــاج وانجبــت لــه امــن. 
عــادل والــذي تــزوج مــن تمــارض بابكــر الخليفــة وانجبــت لــه محمــد , مجتبــي 

, امنيــة. 
ريــم والتــي تزوجــت مــن محمــد عثمــان مكــي وانجبــت لــه الصــادق , احمــد , 

ملــك , نــور. 
ابوشامة والذي تزوج من افنان محمد وانجبت له ست البنات ومحمد. 

ــكينة  ــة س ــت الحاج ــامة تزوج ــه ابوش ــيخ/ عبدالل ــن الش ــال م ــد االنفص بع
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ــه: ــت ل ــد و انجب ــيخ محيمي ــد الش ــم / احم ــل املقي بالراح
هدى والتي تزوجت من هاشم االمن االحمر وانجبت له: 

اسعد 
ايمان والتي تزوجت جمال ابراهيم حامد وانجبت له امجد واية

اكرم والذي تزوج حنان ابراهيم وانجبت له التوأم عيل وعال 
ارشف 
امجد 

سليمي 
محمــد والــذي تــزوج مــن نــدي مبــارك الطيــب وانجبــت لــه ســها , احمــد , عــالء 
ــد  ــد محمــد عاب الديــن , ســناء وتزوجــت ســها محمــد احمــد الشــيخ مــن  عاب

وانجبــت لــه كل مــن محمــد , مؤيــد , مؤمــن.
ســمية احمــد الشــيخ والتــي تزوجــت مــن محمــد عــيل عمــر وانجبــت لــه كل مــن 

احمــد , عــيل , مــازن. 
عماد 

عمار والذي تزوج من  رحاب عثمان عبداملحمود وانجبت له والء 
مها احمد الشيخ 

رس الختم )عثمان(. 

محي الدين الربير ببورصة لندن للقطن ممثال ملرشوع السوكي الزراعي

هشام الربير مع ملك املغرب
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نفيسة الربير :-

سمرةالفاتحآمنة بنت وهبفتحية عواطف

أحمد الشيخ محيميد نفيسة الربير
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ــد و  ــيخ محيمي ــد الش ــم / احم ــل املقي ــت الراح ــر: تزوج ــة الربي أوال :-نفيس
انجبــت لــه عــى التــواىل عواطــف ,  فتحيــة , امنــة بنــت وهــب ,الفاتــح , ســمرة. 
ــد وتزوجــت مــن صــالح محمــد احمــد الربيــر   عواطــف احمــد الشــيخ محيمي

ــه :-  وانجبــت ل
نفيســة صــالح محمــد احمــد الربيــر  والتــي تزوجــت مــن عمــر احمــد الربيــر 

وانجبــت لــه :- 
شــيماء عمــر الربيــر والتــي تزوجــت مــن هيثــم عبــاس رس الختــم وانجبــت لــه 

دينــا , عبــاس , حبيبــة , عمــر 
ســفانة عمــر الربيــر والتــي تزوجــت مــن عــادل ســليمان بــدوي وانجبــت لــه 

عمــر 
ــن  ــالح الدي ــا ص ــن  مه ــزوج م ــذي ت ــر وال ــد الربي ــد احم ــالح محم ــامة ص اس

ــه:-  ــت ل ــعيد وانجب ــد س محم
حبــاب والتــي تزوجــت مــن محمــد عبــاس رسالختــم وانجبــت لــه عبــاس , عــيل 

 . يم ومر
نــون اســامة صــالح والتــي تزوجــت مــن  العالــم تــاج الديــن العالــم وانجبــت 

لــه زينــة 
صالح 
احمد 

امــن صــالح محمــد احمــد الربيــر  والــذي تــزوج مــن احســان عبداملاجــد عوض 
ــت له :-  ــم وانجب الكري

محمد 
صالح 
يمني 

منة 
دينــا صــالح محمــد احمــد الربيــر والتــي تزوجــت رضــا محــي الديــن محمــد 

احمــد الربيــر وانجبــت لــه :- 
صالح 
سماء 

ــم  ــن عبدالعظي ــن نرسي ــزوج م ــذي ت ــر وال ــد الربي ــد احم ــالح محم ــان ص حس
ــه :-  ــت ل وانجب

محمد 
صالح 
عابدة 
دانية 

ــد والتــي تزوجــت مــن مامــون بشــر  ــة بنــت وهــب احمــد الشــيخ محيمي امن
ــه :-  ــت ل ــد وانجب محيمي

ــه  ــت ل ــد وانجب ــف حام ــالم يوس ــد الس ــناء عب ــن حس ــزوج م ــذي ت ــارس وال ي
ــة.  داني

ــه محمــد  ــت ل ــم بابكــر وانجب ــرازق ابراهي ــد ال ــي تزوجــت مــن عب ــر والت كوث
ــن  وحن

ــه  ــت ل ــر  وانجب ــيل نم ــد ع ــود محم ــد محم ــن محم ــت م ــي تزوج ــر والت تيس
ــزن  ــا , ي ــون , لين مام

طارق والذي تزوج من عبر احمد االديب  وانجبت له احمد 
رشــا والتــي تزوجــت مــن امجــد فــؤاد رمضــان وانجبــت لــه فــارس , محمــد 

ورغــدة
فتحيــة احمــد الشــيخ محيميــد والتــي تزوجــت مــن  محمــود محمــد عــيل نمــر 

وانجبــت لــه:- 
اخالص والتي تزوجت من عبد اللطيف إبراهيم محمد وانجبت له :- 

نــورا والتــي تزوجــت مــن يــارس عبدالرحمــن مــويس  وانجبــت لــه عبدالرحمــن 
ومحمــد 

نرسين والتي تزوجت من محمد احمد مدني وانجبت له احمد وروان 
عبر والتي تزوجت من محمود محمد مويس وانجبت له بنان

ســمر والتــي تزوجــت مــن محمــد النفــراوي محمــد عبداللــه  وانجبــت لــه احمــد 
, اواب , نفــراوي , اســيل واالء. 

ســارة والتــي تزوجــت مــن مهــدي حســن مهــدي العونــي وانجبــت لــه ليــال , 
حســن ومحمــد. 

محمد
منذر 

وصال والتي تزوجت من  بركات الرشيف احمد وانجبت له:- 
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احمد 
مؤيد والذي تزوج من سارة حسبو عبدالله البشر وانجبت له عمر 

مهند 
اســماء والتــي تزوجــت مــن طــارق احمــد دفــع اللــه الفيــل وانجبــت لــه احمــد 

, زيــاد ولــن. 
ابتهاج والتي تزوجت من نبيل عبداملاجد ابوقصيصة وانجبت له :- 

ماجد 
عصمت 

عالء 
مودة والتي تزوجت من امر محمد صالح مختار وانجبت له :- 

مهند والذي تزوج من لييل حسام وقيع الله وانجبت له جنان , بيثان
 مامون
ممدوح

هند 
هديل والتي تزوجت من مازن محجوب رشيف

درة والتي تزوجت من بكري عيل حسن جوهر وانجبت له :- 
وليد والذي تزوج من اروي مامون محمد الخر

 محمود 
ربا والتي تزوجت من مامون محمد محمود محمد عيل نمر 
عاصم والذي تزوج من هناء عبدالله بخاري وانجبت له:- 

 طالل 
احمد 

 محمد 
اياد 

 ايهم 
محمد والذي تزوج من تيسر مامون بشر محيميد وانجبت له :- 

 مامون 
لينا 

 يزن 
الفاتح احمد الشيخ محيميد والذي تزوج من  سعاد وانجبت له :- 

ــد ,  ــه احم ــت ل ــار وانجب ــح مخت ــزوج مــن امــل محمــد صال ــذي ت ــد وال  محم
هبــة , نــون ثــم تــزوج مــن رغــدة ابراهيــم ابوزيــد وانجبــت لــه ســارة , عــيل 

, عمــر. 
هشام 

ــة ,  ــه اي ــت ل ــي وانجب ــه مدن ــان عبدالل ــيماء عثم ــن ش ــزوج م ــذي ت ــد وال  خال
ــن.  ــد وحس محم

ــه االء ,  ــت ل ــي وانجب ــط عبدالح ــان عبدالباس ــن حس ــت م ــي تزوج ــاء والت وف
ــي.  ــم وضح مله

ــد  ــم محم ــان ابراهي ــن عثم ــت م ــي تزوج ــد والت ــيخ محيمي ــد الش ــمرة احم س
ــه :-  ــت ل ــس وانجب ادري

 امانــي والتــي تزوجــت مــن صــربي بــرشي حســن الشــاذيل وانجبــت لــه اســالم 
والــذي تــزوج مــن ايمــان الضــو ســليمان وانجبــت لــه ديمــا.

حسام
 محمد 

ــان  ــم , بن ــه كري ــت ل ــب وانجب ــد الطي ــون احم ــن ميس ــزوج م ــذي ت ــن وال ايم
ــم.  ورحي

 مؤمــن والــذي تــزوج مــن رزان عبداللــه محمــد عــوض اللــه وانجبــت لــه عمــرو 
, ليــم , يامــن , يزيــد
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زينب الربير

بثينةسعادشامةقمر حسن

عبد الحفيظ محمد 
منصور زينب الربير

زينب الربير
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 زينــب الربيــر وتزوجــت مــن عبــد الحفيــظ محمــد منصــور و انجبــت لــه عــى 
التــوايل: حســن , قمــر , شــامة , ســعاد وبثينــة

ــه  ــت ل ــة انجب ــان نفيســة وامن ــه زوجت ــظ محمــد منصــور ل ــد الحفي حســن عب
)نفيســة( املعــز , ســعدالدين , امــال واحــالم وانجبــت لــه )امنــة( عبــد الحفيــظ 

, مجــدي وهاشــم. 
ــر   ــد خ ــي محم ــن مصطف ــت م ــور  وتزوج ــد منص ــظ محم ــد الحفي ــر عب قم
وانجبــت لــه مــن االبنــاء عثمــان , شــمس الديــن , عــيل , ابوبكــر , جعفــر  وانجبت 

لــه مــن البنــات حيــاة , وداد , نعمــات , نجــاة , ابتســام واخــالص. 
شــامة عبدالحفيــظ محمــد منصــور  وتزوجــت مــن احمــد محيميــد وانجبــت لــه 

مــن االبنــاء عاصــم , عــادل , عاكــف ومــن البنــات نعيمــة وســهر. 
ســعاد عبدالحفيــظ محمــد منصــور  وتزوجــت مــن محمــد عــيل محيميــد وانجبــت 

لــه ســعود, ماهــر , فيصــل , عصمــت ,ضيــاء , عامــر واســعد. 
بثينــة عبدالحفيــظ محمــد منصــور  وتزوجــت مــن عبداللــه ابوســن وانجبــت لــه 

امــر وتيســر
ــن  ــه م ــت ل ــر وانجب ــهام الربي ــن س ــزوج م ــر وت ــد خ ــي محم ــان مصطف عثم

ــا.  ــدي ورن ــات ن ــن البن ــد وم ــزار ومحم ــاء ن االبن
عــيل مصطفــي محمــد خــر وتــزوج مــن علويــة طــه وانجبــت لــه مــن االبنــاء 

يــارس وخالــد ومــن البنــات ســوزان وشــراز. 
جعفــر مصطفــي محمــد خــر وتــزوج مــن فتحيــة الرسيــرة  وانجبــت لــه مــن 

االبنــاء وليــد ومصطفــي ومــن البنــات وجــدان وليميــاء. 
ــه  ــت ل ــا املــريض وانجب شــمس الديــن مصطفــي محمــد خــر وتــزوج مــن دين

ــادي.  ــي وهن ــؤي , مصطف ــات ل ــاء والبن ــن االبن م
ــان  ــه غس ــت ل ــرار وانجب ــي ك ــن من ــزوج م ــر وت ــد خ ــي محم ــر مصطف ابوبك

ــا.  ودالي
حيــاة مصطفــي محمــد خــر تزوجــت عابديــن الحــاج وانجبــت لــه مــن االبنــاء 

والبنــات حاتــم , عــادل ,نــادر , وصــال ,منــال , هبــة. 
ــن  ــه م ــت ل ــرار وانجب ــم ك ــن عبداملنع ــت م ــر وتزوج ــد خ ــي محم وداد مصطف

ــن.  ــد ونرسي ــامر , محم ــام , س ــات حس ــاء والبن االبن
ــه  ــم هاشــم وانجبــت ل نعمــات مصطفــي محمــد خــر وتزوجــت مــن عبدالرحي

ــة , ناهــد.  ــاء والبنــات طــالل, طــارق , امــل , هال مــن االبن
نجــاة مصطفــي محمــد خــر وتزوجــت مــن مختــار التيجانــي وانجبــت لــه مــن 

االبنــاء والبنــات محمــد , إيمــان وأســامة.
إبتســام مصطفــي محمــد خــر وتزوجــت مــن يوســف إبراهيــم احمــد وانجبــت 

لــه مــن االبنــاء والبنــات إبراهيــم , يــرسا , قمــر. 
إخــالص مصطفــي محمــد خــر وتزوجــت مــن مــن حمــزة فضــل اللــه وانجبــت 

لــه مــن االبنــاء محمــد , مصطفــي , فــارس واحمــد. 
عاصــم محيميــد وتــزوج مــن ســهر دهــب لــه مــن البنــات شــرين , شــهد , ايــة 

 . ونرسين
عــادل احمــد محيميــد تــزوج مــن عاطفــة الشــيخ بشــر وانجبــت لــه مــن االبنــاء 

احمــد , عمــرو وســمانتا. 
ــن  ــه م ــت ل ــر وانجب ــيخ بش ــاء الش ــن هيف ــزوج م ــد وت ــد محيمي ــف احم عاك

ــاء.  ــيماء ودع ــد ,ش ــد , محم ــات احم ــاء والبن االبن
نعيمــة احمــد محيميــد وتزوجــت مــن حســن حــاج عــيل وانجبــت لــه طــارق , 

غــادة. 
ــاء  ــه مــن االبن ــت ل ــد وتزوجــت مــن امــن الصديــق وانجب ســهر احمــد محيمي

ــم ورفــاء. يــارس , احمــد , ري
نــوال احمــد محيميــد وتزوجــت ســعود محمــد عــيل محيميــد وانجبــت لــه مــن 

االبنــاء والبنــات احمــد , ابتهــال , نــورة وامانــي. 
سعود محمد عيل محيميد 

ماهــر محمــد عــيل محيميــد وتــزوج مــن ســوزان عــيل وانجبــت لــه مــن االبنــاء 
والبنــات محمــد , عــيل , ســعاد ونــرباس. 

فيصل محمد عيل محيميد وتزوج من ماريا وانجبت له عيل , عمرو ومي. 
عصمت محمد عيل محيميد وتزوج من هند كنان وانجبت له ريان وخالد. 

ــه  ــد وتــزوج مــن وصــال جيالنــي وانجبــت ل ــاء الديــن محمــد عــيل محيمي ضي
ــا.   محمــد , مــازن وماي

ــاء  ــن االبن ــه م ــت ل ــن وانجب ــن ابوس ــن نرسي ــزوج م ــن وت ــه ابوس ــر عبدالل ام
ــن  ــي ول مصطف

تيسر عبدالله  ابوسن وانجبت من االبناء هميم 
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سمرةالفاتحامنة بنت وهبفتحية عواطف

أحمد الشيخ محيميد نفيسة الربير
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نفيســة الربيــر: تزوجــت الراحــل املقيــم / احمــد الشــيخ محيميــد و انجبــت لــه 
عــى التــواىل عواطــف ,  فتحيــة , امنــة بنــت وهــب ,الفاتــح , ســمرة. 

ــر  ــد الربي ــد احم ــالح محم ــن ص ــت م ــد وتزوج ــيخ محيمي ــد الش ــف احم  عواط
ــه :-  ــت ل وانجب

ــر  ــي تزوجــت مــن عمــر احمــد الربي ــر  والت نفيســة صــالح محمــد احمــد الربي
ــه :-  ــت ل وانجب

 شــيماء عمــر الربيــر والتــي تزوجــت مــن هيثــم عبــاس رس الختــم وانجبــت لــه 
دينــا , عبــاس , حبيبــة , عمــر 

ــه  ــت ل ــدوي وانجب ــليمان ب ــادل س ــن ع ــت م ــي تزوج ــر والت ــر الربي ــفانة عم س
عمــر 

ــن  ــالح الدي ــا ص ــن  مه ــزوج م ــذي ت ــر وال ــد الربي ــد احم ــالح محم ــامة ص  اس
ــه:-  ــت ل ــعيد وانجب ــد س محم

 حبــاب والتــي تزوجــت مــن محمــد عبــاس رسالختــم وانجبــت لــه عبــاس , عــيل 
ومريــم 

نــون اســامة صــالح والتــي تزوجــت مــن  العالــم تــاج الديــن العالــم وانجبــت 
لــه زينــة 

 صالح 
احمد 

امــن صــالح محمــد احمــد الربيــر  والــذي تــزوج مــن احســان عبداملاجــد عــوض 
الكريــم وانجبــت لــه :- 

 محمد 
صالح 
 يمني 

منة 
ــن محمــد  ــي تزوجــت رضــا محــي الدي ــر والت ــا صــالح محمــد احمــد الربي دين

ــه :-  ــت ل ــر وانجب ــد الربي احم
 صالح 

سماء 
ــم  ــن عبدالعظي ــن نرسي ــزوج م ــذي ت ــر وال ــد الربي ــد احم ــالح محم ــان ص حس

ــه :-  ــت ل وانجب

 محمد 
صالح 
 عابدة 
دانية 

ــر  ــون بش ــن مام ــت م ــي تزوج ــد والت ــيخ محيمي ــد الش ــب احم ــت وه ــة بن امن
ــه :-  ــت ل ــد وانجب محيمي

يارس والذي تزوج من حسناء عبدالسالم يوسف حامد وانجبت له دانية. 
ــد  ــه محم ــت ل ــر وانجب ــم بابك ــرازق ابراهي ــن عبدال ــت م ــي تزوج ــر والت  كوث

ــن  وحن
ــه  ــت ل ــر  وانجب ــيل نم ــد ع ــود محم ــد محم ــن محم ــت م ــي تزوج ــر والت تيس

ــزن  ــا , ي ــون , لين مام
طارق والذي تزوج من عبر احمد االديب  وانجبت له احمد 

ــد  ــارس , محم ــه ف ــت ل ــؤاد رمضــان وانجب ــي تزوجــت مــن امجــد ف رشــا والت
ــدة ورغ

فتحيــة احمــد الشــيخ محيميــد والتــي تزوجــت مــن  محمــود محمــد عــيل نمــر 
وانجبــت لــه:- 

اخالص والتي تزوجت من عبداللطيف ابراهيم محمد وانجبت له :- 
 نــورا والتــي تزوجــت مــن يــارس عبدالرحمــن مــويس  وانجبــت لــه عبدالرحمــن 

ومحمــد 
نرسين والتي تزوجت من محمد احمد مدني وانجبت له احمد وروان 

 عبر والتي تزوجت من محمود محمد مويس وانجبت له بنان
ســمر والتــي تزوجــت مــن محمــد النفــراوي محمــد عبداللــه  وانجبــت لــه احمــد 

, اواب , نفــراوي , اســيل واالء. 
 ســارة والتــي تزوجــت مــن مهــدي حســن مهــدي العونــي وانجبــت لــه ليــال , 

حســن ومحمــد. 
 محمد
منذر 

 وصال والتي تزوجت من  بركات الرشيف احمد وانجبت له:- 
 احمد 

مؤيد والذي تزوج من سارة حسبو عبدالله البشر وانجبت له عمر 
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 مهند 
اســماء والتــي تزوجــت مــن طــارق احمــد دفــع اللــه الفيــل وانجبــت لــه احمــد 

, زيــاد ولــن. 
ابتهاج والتي تزوجت من نبيل عبداملاجد ابوقصيصة وانجبت له :- 

 ماجد 
عصمت 

 عالء 
مودة والتي تزوجت من امر محمد صالح مختار وانجبت له :- 

 مهند والذي تزوج من لييل حسام وقيع الله وانجبت له جنان , بيثان
مامون

 ممدوح
هند 

 هديل والتي تزوجت من مازن محجوب رشيف
درة والتي تزوجت من بكري عيل حسن جوهر وانجبت له :- 

 وليد والذي تزوج من اروي مامون محمد الخر
محمود 

 ربا والتي تزوجت من مامون محمد محمود محمد عيل نمر 
عاصم والذي تزوج من هناء عبدالله بخاري وانجبت له:- 

 طالل 
احمد 

 محمد 
اياد 

 ايهم 
محمد والذي تزوج من تيسر مامون بشر محيميد وانجبت له :- 

 مامون 
لينا 

 يزن 
الفاتح احمد الشيخ محيميد والذي تزوج من  سعاد وانجبت له :- 

 محمــد والــذي تــزوج مــن امــل محمــد صالــح مختــار وانجبــت لــه احمــد , هبــة 
, نــون ثــم تــزوج مــن رغــدة ابراهيــم ابوزيــد وانجبــت لــه ســارة , عــيل , عمــر. 

هشام 
ــة ,  ــه اي ــت ل ــي وانجب ــه مدن ــان عبدالل ــيماء عثم ــن ش ــزوج م ــذي ت ــد وال  خال

ــن.  ــد وحس محم
وفــاء والتــي تزوجــت مــن حســان عبدالباســط عبدالحــي وانجبــت لــه االء , ملهــم 

 . ضحي و
ــد  ــم محم ــان ابراهي ــن عثم ــت م ــي تزوج ــد والت ــيخ محيمي ــد الش ــمرة احم س

ــه :-  ــت ل ــس وانجب ادري
 امانــي والتــي تزوجــت مــن صــربي بــرشي حســن الشــاذيل وانجبــت لــه اســالم 

والــذي تــزوج مــن ايمــان الضــو ســليمان وانجبــت لــه ديمــا.
حسام

 محمد 
ــان  ــم , بن ــه كري ــت ل ــب وانجب ــد الطي ــون احم ــن ميس ــزوج م ــذي ت ــن وال ايم

ــم.  ورحي
 مؤمــن والــذي تــزوج مــن رزان عبداللــه محمــد عــوض اللــه وانجبــت لــه عمــرو 

, ليــم , يامــن , يزيــد
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سنهوري األمن الريح عائشة الربير

الحاجة/ عائشة الربير
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ــه  ــت ل ــح. و أنجب ــن  الري ــنهوري األم ــت س ــر:  تزوج ــة الربي ــة عائش الحاج
ــاة: ــة , حي ــيدة , بثين ــي , س ــي , الفك ــرة , النابل الرسي

  الرسيرة سنهوري  األمن  و تزوجت الريح األمن الريح وانجبت له : 
 فتحية والتي تزوجت من جعفر مصطفي محمد خر وانجبت له 

ــان , ارس ,  ــر , دن ــه جعف ــت ل ــن وانجب ــر حس ــن مزاه ــزوج م ــذي ت ــد وال ولي
ــف.  يوس

وجدان والتي تزوجت من اسامة يس وانجبت له محمد , ربا , ريماز. 
مليــاء والتــي تزوجــت مــن يــارس عثمــان محمــود وانجبــت لــه صــالح , ملــا , عــال 

, لينــا , احمــد. 
مصطفي والذي تزوج من زينب مصطفي سالم وانجبت له ليليان وخالد. 

فوزية والتي تزوجت من مدثر محمد الريح وانجبت له: 
محمد

مشــاعر والتــي تزوجــت مــن معــز مدثــر التنقــاري وانجبــت لــه مبــن , منيــب 
, مهنــد. 

معتز والذي تزوج من نهالء مرغني وانجبت له عمار , مازن. 
مواهب والتي تزوجت من محمد عثمان وانجبت له جود. 

مودة والتي تزوجت من فتحي ابراهيم. 
 عفاف والتي تزوجت من مكي حاج عربي وانجبت له: 

مازن
حبــاب والتــي تزوجــت مــن طــارق محمــد االمــن وانجبــت لــه ميــار , ريفــال , 

مهنــد. 
إقبال والتي تزوجت من سامي حسن حجازي. 

 احالم والتي تزوجت من صالح الخليفة الحسن وانجبت له: 
عمــار والــذي تــزوج مــن ســارة ســيد طالــب وانجبــت لــه احمــد , ايــة , ســجود 

, ســحر 
ــه محمــد , احمــد , شــهد ,  ــت ل ــد وانجب ــذي تــزوج مــن شــيماء مقل هشــام وال

هبــة. 
محمد والذي تزوج من سماح سيد طالب وانجبت له مريم , مليكة. 

رشا 
 فيصــل والــذي تــزوج مــن ايمــان ســيد وانجبــت لــه رنيــم ,روان , الريــح وتــزوج 

للمــرة الثانيــة مــن نجــاة الطيــب وانجبــت لــه رزان ,ريــان , احمــد , تالــن. 
شادية والتي تزوجت من متوكل محمد احمد الربير وانجبت له : 

هيثم والذي تزوج من حسناء عثمان وانجبت له منة , مهند , شادية. 
ــه ياســن , يوســف ,  ــت ل ــد وانجب ــد محم ــزوج مــن هن ــذي ت ــد وال ــد احم محم

ــم.  مري
لينا 

سابي
سيدة والتي تزوجت من مرتي محمد احمد الربير وانجبت له : 

مهند والذي تزوج هنادي شمس الدين وانجبت له مرتي. 
محمد والذي تزوج من ريان صديق حسن وانجبت له سيدة , اسيا. 

ميساء 
مجتبي 

تبيان 
احمد

احمد والذي تزوج من رحاب مامون الربير وانجبت له: 
حنن والتي تزوجت من احمد النور وانجبت له منن , عبدالله. 

يقن والتي تزوجت من كمال احمد حسن وانجبت له احمد , تالية. 
سيدة

محمد 
محمود

ــه محمــد , ســارة ,  ــذي تــزوج مــن ريــم محمــد صالــح وانجبــت ل معاويــة وال
ــد. ــز , خال عبدالعزي

ــل ,  ــه ري ــت ل ــح وانجب ــد الري ــب محم ــن رزان الطي ــزوج م ــذي ت ــنهوري وال س
ــاد   ــة , ريت ــال , يمن ــيل , رئ اس

عــادل والــذي تــزوج مــن الطــاف الطيــب وانجبــت لــه ســارة , ســمر , محمــد , 
مصطفــي. 

ــر   ــد الربي ــد احم ــون محم ــن مام ــت م ــي تزوج ــن والت ــنهوري االم ــيدة س  س
ــه :  ــت ل وانجب

 سلوي  والتي تزوجت من عبدالعظيم عبدالرؤوف وانجبت له: 
نرسيــن والتــي تزوجــت مــن حســان صــالح محمــد احمــد الربيــر وانجبــت لــه 
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عابــدة , محمــد , لينــا , صــالح. 
احمــد والــذي تــزوج مــن اروة ابوالنجــا وانجبــت لــه ســلوي , مجتبــي , اســيل , 

جــود. 
محمــد والــذي تــزوج مــن فاطمــة شــلقامي وانجبــت لــه عبدالعظيــم زمــن ثــم 

تــزوج مــن ســيدة ســليمان وانجبــت لــه ملــك , نــور. 
ــم  ــن ث ــن وم ــه زي ــت ل ــم وانجب ــد عبدالرحي ــن محم ــت م ــي تزوج ــة والت خديج

ــد.  ــن , احم ــلوي , نرسي ــة , س ــه زين ــت ل ــر وانجب ــد البش ــن محم ــت م تزوج
مامون والذي تزوج من سهي جالل وانجبت له يوسف ومجتبي. 

سعود والذي تزوج من هنادي محمد الريح وانجبت له : 
ــعود ,  ــه س ــت ل ــر وانجب ــن الزب ــن رزان صالحالدي ــزوج م ــذي ت ــون وال مام

ــف. ــي , يوس مصطف
مهند والذي تزوج من روان نقد وانجبت له مامون 

احمد 
محمد 

لينا  
 غازي والذي تزوج من خديجة عبدالعزيز تربال وانجبت له: 

محمد والذي تزوج من سلسبيل وصفي والتي انجبت له يوسف , جوان. 
ــه هشــام , رهــف ,  ــذر هشــام الربيــر وانجبــت ل ــام والتــي تزوجــت مــن من هي

ريمــة. 

احمد 
مامون

طالل والذي تزوج من جيهان رضوان وانجبت له :
اية والتي تزوجت من محمد هشام الربير وانجبت له هيا , جنان. 

سعود 
مامون

احمد
 اميمة والتي تزوجت من عمر كمبال وانجبت له : 

االء والتــي تزوجــت مــن يــارس كمبــال وانجبــت لــه جنــا , غــال , عــال , احمــد , 
محمــد 

محمد والذي تزوج من هانية شلقامي وانجبت له احمد , عمر. 
ابوبكر 
خر 

سيدة والتي تزوجت من منتر تبيدي وانجبت له اقبال , يارس. 
 رحاب والتي تزوجت من احمد الريح االمن وانجبت له: 

حنن والتي تزوجت من احمد النور وانجبت له منن , عبدالله. 
يقن والتي تزوجت من كمال احمد حسن وانجبت له احمد , تالية. 

سيدة
محمد 
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محمود
ــه يحــي , مامــون ,  ــت ل ــح وانجب ــد الري ــزوج مــن نهــال محم ــذي ت ــد وال محم

ــم :-  ــة , ري ــف , من ــذر , يوس من
ــرو ,  ــيدة , عم ــه س ــت ل ــونة وانجب ــد حس ــة محم ــن اي ــزوج م ــذي ت ــد وال  خال

ــون.  مام
ــيل  ــة خوج ــد خليف ــن عبداملجي ــت م ــي تزوج ــن والت ــنهوري االم ــة س بثين

ــه:  ــت ل وانجب
 اباء والتي تزوجت من بكري يوسف الرب وانجبت له: 

شهد والتي تزوجت من احمد عبدالرحيم وانجبت له عبدالرحيم.
يوسف

عبداملجيد 
محمد 

الشاذيل 
عبدالعال

ارشف 
 هدباء والتي تزوجت من خالد عبدالوهاب عثمان وانجبت له : 

عبدالوهاب 
اباء 

احمد 

االء
 عفــراء والتــي تزوجــت مــن محمــد عبدالرحمــن مــويس وانجبــت لــه نــور , جــود 

, ايــاد.  
حياة سنهوري االمن والتي تزوجت من خليل هاشم امن وانجبت له: 

ــال , رواء ,  ــارا , ري ــه ي ــت ل ــيل وانجب ــد الجعي ــن محم ــت م ــي تزوج ــذي والت ش
ــزة  ــاء , حم رف

ندي 
داليا والتي تزوجت من محمد عيل خر 

محمــد والــذي تــزوج مــن فوزيــة عبدالقــادر وانجبــت لــه دانيــة , عبدالكريــم , 
حيــاة 
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هشام الربير مع الرئيس املري االسبق حسني مبارك والسيمحمد عثمان املرغني

هشام الربير مع ملك املغرب
أول حفيدة للربير عفاف مجذوب عيل حسيب مع السيدة أم كلثوم بالقاهرة يف الستينات 

مأمون الربير قنصال فخريا لجمهورية رسيالنكا
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سينما أمدرمان والتي تربع محمد أحمد الربير بقطعة االرض التي شيدت عليها

صالح محمد احمد الربير االول من الشمال

مدرسة بنات الربير ملرحلة األساس 

أم درمان القديمة
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املعتز  - األمن - الواثق - هند محمد أحمد الربير

من اليمن لليسار جلوساً : معاوية - منى - سهام - خالد - من اليمن لليسار وقوفاً : املعتز - هند - األمن - الواثق محمد أحمد الربير

حواء وحياة  محمد أحمد الربير

زين العابدين أول إبن ملحمد أحمد الربير ومعه الطفل صالح
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الجالس - مختار نورين  يحمل محي الدين ومعتصم الربير

من اليمن - أبو بكر أحمد الربير والحاجة بريدوها وإنصاف الربير

د. معتز الربير والشيخ قريب الله



56

من اليمن سارة معتصم الربير عواطف الربير...صالح 
الربير  عفاف حسيب..األطفال من اليمن عيل معتصم 

الربير..حسان صالح الربير

هشام الربير مع الرئيس املري حسني مبارك وموالنا محمد عثمان املرغني

كلية فكتوريا 1٩٣6 م الثاني من اليسار فاروق الربير والسابع من اليسار امللك حسن طالل

محمد أحمد الربير وعى يساره السيد / الصادق املهدي


