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أطيب التهاني وأجمل التبريكات ممزوجة بالورد 
والفل والياسمين نهديها ونزفها للشباب: 

إبراهيم احمد فرج
 محمد قاسم مفلح

 جمال ناصر المعمري
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف فألف ألف مبروك

المهنئون:
 قيادة وقواعد وانصار المؤتمر بمديرية الرجم

عنهم: رئيس الفرع
الشيخ/ عبدالله صالح العرابي

عضو اللجنة الدائمة

أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات 
القلبية نزفها للشاب الخلوق/

علي قطيري العثماني
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف.. 

فألف مبروك..
المهنئون:

المهندس/محمد قطيري العثماني- 
حسين قطيري العثماني- العقيد/

عبدالعزيز حسين الداعري
الدكتور/عبدالله حسين الداعري- 

عبدالرحمن حسين الداعري- محمد حسين 
الداعري- مرتضى حسين الداعري
علي احمد الوادي- وليد شعب

وجميع األهل واالصدقاء..

أسمى آيات التهاني والتبريكات محملة بأريج الفل 
والياسمين نهديها للشاب الخلوق/

عمر  عبدالعزيز المجذوب
بمناسبة زفافه الميمون ودخول عش الزوجية السعيد.. 
الف الف  مبروك ودام الله االفراح والسرور وبالرفاه والبنين..

األكثر فرحًا:
والدك/عبدالعزيز المجذوب

يحيى الضلعي، وليد علي الشيخ، فؤاد مثنى العماري، 
أسامة عبدالعزيز المجذوب، إبراهيم المجذوب، فارس 

العماري، عرفات جسار، مروان المحمدي

أجمل التهاني وأطيب التبريكات مكللة بعقود الفل وباقات 
الورد والزهور نهديها للعرسان/

صفوان عبدالجليل الشميري- رضوان عبدالجليل الشميري
مازن محمد بن محمد الشميري

بمناسبة زفافهم الميمون وبالرفاه والبنين ألف مبروك
المهنئون:

صادق محمد عبدالجبار الشميري- رياض أحمد عبدالجبار 
الشميري- علي عبدالله أحمد الشميري

نزف أجمل التهاني والتبريكات للشاب الخلوق/

عالء علي عبده ناجي الفقيه
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف..

المهنئون:
محمد علي غالب - محمد محمد غالب

عبدالعزيز محمد غالب
خليل محمد أنعم- يوسف ومصطفى أنعم

عارف وعمارة وعمرو الفقيه- وجميع األهل واالصدقاء

نشاطر األخ العزيز 

جمال شائع القطيني واخوانه
 أحزانهم بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى

»والدتهم«
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة 

ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون..

األسيفون:
أ.عبدالحافظ السمه - القاضي رضوان النمر -عبدالقوي شرف الدين- 

فتح المليكي- عمار العوجري- شائف الحميدي صالح المليكي- 

أجمل التهاني والتبريكات للشاب الخلوق/

محمد رشدي قاسم عقالن الشيباني
بمناسبة الخطوبة وعقد القران.. فألفف مبروك..

المهنئون:
فائز قاسم الشيباني وأوالده- مهند قائد الشيباني- كمال قائد الشيباني

أيمن قائد الشيباني- وكافة األهل واألصدقاء

نزف أجمل التهاني  للشاب الخلوق/
فؤاد علي ناجي حميد

بمناسبة عقد القران وقرب الزفاف..
المهنئون:

والدكم/علي ناجي حميد
محمد ناجي حميد-مطيع الحاج نعمان
طاهر العماري-عبده مسعد الورد

بشير وحميد وعقيل وصالح علي ناجي
رشاد وعبدالله محمد ناجي

محمد صالح عبدالله
خليل أنعم-مصطفى أنعم

نزف أجمل التهاني للمهندس الجيولوجي /

 نايف محمد خليل
بمناسبة التخرج كلية العلوم

 _ علوم االرض والبيئة هندسة جيولوجية ..
المهنئون :

الشيخ/احمدصالح دويد
- الشيخ /عصام دويد

عبدالله المغربي
- إبراهيم دويد- 

والدك محمد علي خليل
وإخوانك سلطان وابراهيم

 ومحمد وعلي خليل - 
وكافة آل خليل .

أجمل التهاني والتبريكات نزفها لألخ/

محمد أحمد الوادي
بمناسبة ارتزاقه مولودته الجديدة

 التي أسماها
»رضية«

جعله الله قرة عين لوالديها وأنبتها نباتًا 
حسنًا.. وجعلها الله من مواليد السعادة.. 

فألف ألف مبروك..

األكثر فرحًا:
والدك/أحمد الوادي- أخوك/علي احمد الوادي

هاشم محمد جيالن- مهدي شبعان
وليد شعب..

وجميع األهل واالصدقاء..

أطفأ الطفل
 ضياء عبده سعد صالح 

شمعته األولى معلنًا إشعال شمعته الثانية من عمره 
المديد بمشيئة الله

فألف مبروك وعقبال مائة عام
المهنئون:

والدك الدكتور/ عبده سعد صالح
وجميع أفراد األسرة - وكافة األهل واألصدقاء

احتفلت الطفلة الحبوبة/
سيدار سعيد الحمزي

بعيد ميالدها الثالث.. وسط لفيف من األهل واألصدقاء.. 
تهانينا.. وتمنياتنا لها بموفور الصحة والسعادة

المهنئون:
والدك/سعيد الحمزي- األستاذ/ صالح الصانع
واخوالك/ هيثم، عبدالله، محمد وحمزة..

وكافة األهل واألصدقاء.. يعلن يونس عبدالواسع معمر الشيباني عن فقدان بطاقة 
شخصية صادرة من صنعاء برقم »001100339722« 

فمن وجدها إيصالها الى أقرب مركز شرطة..

إعالن 
فقدان

أطيب التهاني وأجمل التبريكات ممزوجة 
بالورد  والياسمين نزفها للشاب الخلوق/ 
عرفات عبده محمد الزوقري

بمناسبة زفافه الميمون
ودخوله القفص الذهبي

ألف مليون مبروك
المهنئون:

والدك/ عبده محمد الزوقري
عبدالناصر محمد شرف الدين

محمد عبدالله بن نايف
عبدالحليم األشول

محسن حمود صالح عن قاسم وزكريا 
ناجي حمود صالح عن قاسم وفواز فضل 

صالح وعبداإلله محن

نزف أجمل التهاني والتبريكات للشاب الخلوق/
محمد احمد مرشد شرف الدين

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف.. ألف ألف مبروك..
المهنئون:

والدك/ احمد مرشد شرف الدين-
 الشيخ/عبدالقوي شرف الدين

علي ناجي حميد- عبدالناصر شرف الدين
عبده محي الدين- عبدالرحمن شرف الدين- محمد أنعم

اخوانك/ مثنى وعلي -وجميع األهل واالصدقاء..


