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أجمل التهاني وأرق التبريكات نزفها لألخ/
محمد صالح الجرادي

بمناسبة ارتزاقه المولود الجديد الذي أسماه
»عاصم«

فألف ألف مبروك.. وجعله الله قرة عين لوالديه وأنبته 
نباتًا حسنًا..
المهنئون:

أبوبكر صالح عبدالله الجرادي
عمران صالح السعيدي
محسن علي المسوري

خالص العزاء والمواساة لألخ/
محمد محمد البشاري

في وفاة المغفور له بإذن الله
»والده«

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون..

المعزون:
عبدالله صالح العرابي

رئيس فرع المؤتمر بمديرية الرجم- المحويت
غالب البشاري

نائب رئيس الفرع..

أجمل التهاني والتبريكات نزفها إلى الشاب الخلوق/
محمد محمد جمعان

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفافألف ألف مبروك
المهنئون:

الشيخ/ علي غدر- الشيخ/ ماجد الذرحاني - محمد الذرحاني - مقدم/ سمير 
المسمري- المهندس/ عبدالله منصر -النقيب/ عالء دحان حسن غدر -  

وسيم جمعان- محمد الذرحاني

اجمل التهاني والتبريكات القلبية نزفها لألخوة/
نعمان القاضي- يوسف القاضي- رضوان علي أمين

بسام عبدالرحيم علي محمد القاضي
بمناسبة الزفاف ودخول القفص الذهبي.. فألف مبروك..

المهنئون:
الشيخ عبدالواحد القاضي وأوالده
الشيخ نعمان عبدالرحمن ا وأوالده

وكافة األهل واألصدقاء..

ت البهجة والسعادة والسرور منزل
َّ
هل

 األخ العزيز الدكتور/ رشاد الحمادي
وزوجته/ أنيسة القرشي

بقدوم مولودهما الجديد الذي أسمياه
)إبراهيم(

جعله الله قرة عين لوالديه وأنبته نباتًا حسنًا
المهنئون:

عبدالقادر عبدالرزاق الحمادي- محمد عبدالرزاق الحمادي- صالح مهدي العولقي- رفقي صالح 
العولقي- أفراح األسد- آسيا الحمادي- وجميع األهل واألصدقاء في المعهد العالي

اجمل التهاني واطيب  االماني القلبية نزفها  لالخ العزيز
منور الحمادي بمناسبة ارتزاقه المولود البكر الذي اسماه

»سفيان«
نسأل الله ان ينبته نباتًا حسنًا ويقر به عيني والديه.

الف الف مبروك

المهنئون :
سعيد الحمزي

وجميع االهل واالصدقاء

نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات مصحوبة بباقة من الفل والورد والياسمين للعرسان:
جبران احمد علي الشمج  و  اكرم احمد صالح الشمج  و علي احمد صالح الشمج و صدام حسين زياد و محمد عبدالله زياد

بمناسبة زفافهم قائلين لهم كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم على خير وألف مبروك

المهنئون:
 الشيخ / محمد القيفي- الشيخ / حاشد العشملي- المهندس / ياسر التويتي - األستاذ / خالد غليس - 
كامل الخوذاني- اللواء الركن / عزيز ملفي- العميد الركن / عبدالملك العرار-  العقيد الركن / خالد الشمج

المقدم / عبدالله السدمي - محمد أنعم- وجميع األهل واالصدقاء..

بمناسبة زفاف الشابين الخلوقين/ 
نايف احمد الرداعي وعمر احمد الرداعي

 نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
للعريسين.. متمني لهم حياة سعيدة.. ألف مبروك 

المهنئون:
كامل الخوداني- مجاهد المطري

- لطف الرداعي
وجميع االهل واالصدقاء

أجمل التهاني والتبريكات 
نزفها للشاب الخلوق/

إسامة عبدالله أحمد مكرم
بمناسبة زفافه الميمون ودخوله القفص 

الذهبي.. ألف مبروك

المهنئون:
عبدالله مكرم وأوالده- 
أحمد علي قاسم واخوانه

أبوزيد علي قاسم واخوانه- 
محمد الغزالي واخوانه

جميل عبدالله القاسم واخوانه- 
العزي الصلوي وأوالده
وجميع األهل واألصدقاء

أجمل التهاني والتبريكات القلبية نهديها لألخ/
علي محمد بن محمد نعمان البريهي
بمناسبة ارتزاقه المولود الجديد..

فألف مبروك.. وجعله من مواليد السعادة.. وأنبته 
نباتًا حسنًا.. وجعله الله قرة عين لوالديه..

المهنئون:
الشيخ عبدالله احمد وأوالده

عبدالرحيم علي محمد القاضي وأوالده
حمود مهيوب القاضي وأوالده

وكافة األهل واالصدقاء..


