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يســر الشركة اليمنية
لالستثمارات النفطية والمعدنية

ألف مبروك

أن ترفع اسمى آيات التهاني والتبريكات لالخ:

أسمى آيات التهاني والتبريكات محملة بالفل
والرياحين نزفها للشاب الخلوق/

عبدربه منصور هادي

مراد يحيى حميد السلطان
بمناسبة ارتزاقه المولود البكر

الذي أسماه «يحيى»

رئيس الجمهورية
والى جماهير الشعب اليمني العظيم
بمناسبة عيد الفطر المبارك ..سائلين اهلل أن يعم
األمن واالستقرار في وطننا الحبيب

ألف ألف مبروك..
المهنئون:
قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام
بمديرية الرجم م/المحويت
عنهم االستاذ  /عبدالله صالح العرابي
رئيس الفرع

املهندس /علي صالح القاضي
المدير العام التنفيذي
وجميع العاملين

أجمل التهاني والتبريكات نهديها لألخ

وسط لفيف من األهل واألصدقاء احتفل األخ

بمناسبة ارتزاقه
مولودًا جديدًا أسماه

بزفاف نجله الشاب الخلوق

بالل الخوالني

نزف أجمل التهاني وأطيب التبريكات
للشباب الخلوقين

ابراهيم حمود المخالفي

أكرم سرحان الكبسي
و
عاصم محمد علي الكبسي
و
علي يحيى الكبسي

«عفيف»

«معتز»

جعله الله قرة عين والديه وأنبته نباتًا
حسنًا ،وألف مبروك..
المهنئون:
يحيى الحسيني ،محمد عبدالواسع
الرويشان ،علي المعمري

فألف ألف مبروك..
المهنئون:

عبدالعزيز أحمد المخالفي  -توفيق عثمان الشرعبي
أمين أحمد المخالفي  -مهيوب أحمد المخالفي
عالء عبدالعزيز المخالفي  -رضوان حمود المخالفي
طه حمود المخالفي  -عبدالله حمود المخالفي
وهيب حمود المخالفي  -معاذ حمود المخالفي  -محمد مهيوب المخالفي

خالص التعازي وعظيم المواساة للزميل العزيز /جمال محمد فاضل
نائب مدير التحرير صحيفة «الثورة»
واخوانه وكافة آل فاضل في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى

«والدته الفاضلة»

سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم
أهلها وذويها الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون..
المعزون :
اسرة تحرير «الميثاق»

عنهم /محمد أنعم

بمناسبة زفافهم ودخولهم القفص الذهبي..
المهنئون :
محمد أحمد الكبسي  -رفيق عبدالودود الكبسي
حمود الكبسي  -وليد ناجي الكبسي
أيمن يحيى الكبسي  -أشرف يحيى الكبسي
يحيى هالل الكبسي  -عبدالله أحمد الكبسي

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

نتقدم بخالص العزاء وعميق المواساة لألخ/

محمد مطهر شجاع الدين

وكافة آل شجاع الدين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى

«والده»

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم
أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون
األسيفون :
طارق علي شجاع الدين
بشير عبدالرحمن شجاع الدين

