
أجمل وأرق وأطيب التهاني
 والتبريكات نهديها ونزفها للشاب الخلوق 

المهندس/أحمد محمد علي الهمداني
بمناسبة زفافه الميمون..

متمنين له السعادة الدائمة
وبالرفاه والبنين.. فألف ألف مبروك

المهنئون:
مجموعة فرسان المعرفة

عنهم  األستاذ/ عبدالله علي الوهبي
مدير مدرسة سيف بن ذي يزن

احتفل عدد من شباب المؤتمر في عزلة بني عيسى المركز 
»هـ« بالدائرة »58« مديرية جبل حبشي بتعز خالل إجادة 

عيد األضحى المبارك بزفافهم الميمون وهم:
غمدان سعيد عبدالله سيف المليك
عمار عبدالله سعيد سيف المليك
صادق محمد عبدالله سيف المليك
أبوبكر احمد مهيوب عساج المليك

مهران خالد محمد الفارعي
محمدعبدالله سالن هزاع

محمد علي حزام غالب حسان
ماجد أحمد حسان محمد

مبارك محمد سعيد محسن
يونس حسان محسن غالب
موسى غالب عبده شمسان
عصام صادق أحمد عبيد

فألف ألف مبروك وعقبال البكاري..

المهنئون:
قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 58 

مديرية جبل حبشي عنهم الشيخ/ علي قائد الوافي
عضو مجلس النواب - عضو اللجنة الدائمة

الشيخ/ محمد بجاش الحمودي- رئيس فرع الدائرة
محمد عبده سفيان المليكي

عبق الزهور ورياحين الورد نهديها للخريجة اإلعالمية/

ريم صالح الحس
بمناسبة تخرجها من كلية اإلعالم بتفوق

نتمنى لها التوفيق في خدمة الوطن في مجال اإلعالم
الف مبروك..
المهنئون:

والدتك تسنيم العنسي - اختك ياسمين الحس
الدكتورة هبة القوسي

ابراهيم المطري 
وجميع الزميالت في الدفعة

خالص التهاني وأطيبها نزفها للشاب الخلوق

عبدالواسع الحجي
بمناسبة زفافه الميمون نتمنى له السعادة الدائمة

والف ألف مبروك يا عبدالواسع
المهنئون:

د.محمود احمد غالب الحجي والقاضي محمد احمد غالب 
الحجي ومطيع وعبد االله احمد الحجي والمهندس عدنان 
الحجي والقاضي ماجد عبدالله الحجي وحمود علي حمود 

الغفري واالستاذ امين درهم وفوزي العريقي واسرة الحجي

بين فرحة االهل وزغاريد االصدقاء وتحت 
اضواء النيون المتأللئة احتفل

 العميد ركن محمد احمد مارش
 بزفاف نجله

 الدكتور/ محمد 
فألف الف مبروك

المهنئون:
د. جالل الرويشان- د. علي المخالفي 
عضو مجلس النواب- محمد الماوري

 -عبده سنجر-عصام سنجر
- عبدالقوي االميري

أضاء وشعَّ نورًا منزل األخ العزيز/

يونس عبدالقادر الحمادي 
وزوجته الفاضلة

بارتزاقهما المولود البكر الذي أسمياه/

»باسم«
جعله الله قرة عين لوالديه وأنبته نباتًا حسنًا..

المهنئون:
د.رشاد عبدالرزاق الحمادي

عبدالقادر عبدالرزاق الحمادي
محمد عبدالرزاق الحمادي

صالح حميد الحمادي
وجدي حميد الحمادي
وجميع األهل واالصدقاء
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أجمل التهاني والتبريكات نزفها ونهديها للشاب 
الخلوق/ محمد أحمد الشيخ

بمناسبة زفافه الميمون.. فألف مبروك.. 
األكثر فرحًا:

والدتك.. وأخواتك.. واخوانك/رضوان وعدنان ورفيق 
ومرتضى ومصطفى..-منصور الجمل - ابراهيم 

الجمل.. وليد شعب.. وكافة األهل واالصدقاء..

أجمل وأرق وأطيب التهاني والتبريكات معطرة بالفل 
والورد والياسمين نهديها ونزفها للشابين الخلوقين/

وائل أحمد علي نجاد و علي أحمد علي نجاد
بمناسبة زفافهما الميمون وتوديع العزوبية ودخولهما 

القفص الذهبي..مليون مليون مبروك وبالرفاه والبنين..
المهنئون:

والدكما المقدم/ أحمد علي محمد نجاد
أخوكما/ أبو رأفت وهيب نجاد

علي حسين نجاد- محمد حسين نجاد- أحمد يحيى نجاد- 
علي يحيى نجاد- أوالد الشهيد »طه« حسين ومحمد- محمد 

عاطف- علي عاطف- عصام بن عصام الرجامي
وجميع األهل واألصدقاء في )أرتل(

صبرًا آل خليل
خالص العزاء وعميق المواساة لألخ/

حسين حسين خليل
في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقه 

المهندس/ علي
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون..

المعزون:
كافة موظفي الدائرة التنظيمية بالمؤتمر 

عنهم األستاذ/ احمد الزهيري
رئيس الدائرة - عضو اللجنة العامة

< نهنئ ونبارك للشاب الخلوق/

هاشم قاسم الشامي 
بمناسبة دخوله القفص الذهبي 

وتطليقه العزوبية.. ألف ألف مبروك 
وعقبى للبكارى
المهنئون:

والدك واخوانك وأعمامك 
وبنو عمومتك وكافة آل الشامي، 

ومحمد الحملي، وليد شعب
 وجميع األهل واألصدقاء

< اجمل التهاني والتبريكات نزفها للعريسين/
 صفوان وعيسى عبده أحمد علي الغفري ..

بمناسبة الزفاف ودخولهما القفص الذهبي.. 
ألف مبروك..
المهنئون:

والدكما عبده احمد علي الغفري،
محمد العلوي،

 علي حسن الغفري،ومن األخوة محمد 
وحسن،وعبدالله، وقناف علي حسن، وكذلك من 
رضوان،واحمد ويونس امين ومحمد وعبداالله 

عبده احمد علي الغفري..
ومن االخ علي حنش الغفري 

أجمل التهاني وأطيب األماني والتبريكات
 نزفها للشابين الخلوقين 

علي وعبده أحمد محمد عبدالله الحصني
 بمناسبة زفافهما الميمون

 ودخولهما القفص الذهبي.. ألف ألف مبروك، 
وبالرفاه والبنين.

المهنئون:

ربيع الحرازي-مثنى صالح علي-فؤاد صالح
-مراد صالح-هارون أحمد-معاذ صالح

وجميع األهل وكافة األصدقاء
 في قرية حصن زيد بمخالف منقذه

 "عنس" بمحافظة ذمار.

صبرًا آل الشهاري

خالص العزاء والمواساة  للدكتور
 عبدالفتاح علي الشهاري

 واخوانه أحمد ومحمد وحسين الشهاري
بوفاة المغفور له بإذن الله  والدهم الفاضل

االستاذ/ علي الشهاري
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

المعزون:
محمد العصيمي، عبدالله العصيمي

،، عصام العصيمي، وليد وصالح العصيمي
، ومحمد نبيل الرقاص، واالستاذ أحمد 

الرقاص، وجميع بيت الرقاص 

< أجمل التهاني والتبريكات لألخ/
احمد محمد الكبسي

بمناسبة ارتزاقه المولود الجديد الذي 
أسماه

»كنعان«
مبروك.. وجعله الله قرة عين والديه 

وأنبته نباتًا حسنًا..
المهنئون:

والدك/محمد الكبسي-عادل الحرازي
 - نبيل شعب - أسعد مجمل - زكريا المهلل - 

أحمد جبران - منير الجفني - مهدي الرحبي
. وكافة موظفين وزارة المالية

< اجمل التهاني والتبريكات
 للشاب الخلوق/

 امين حموداالكوع ..
بمناسبة دخوله القفص الذهبي..

المهنؤون
 سعيدالحمزي- ونبيل االكوع-

 وليد وعبدالعزيز
 ومحمد وبشير وابراهيم االكوع - 

صالح النقيب
وجميع االصدقاء

التهاني الخالصة نهديها لالخ/
طالل عبدالعزيزالجالل

بمناسبةارتزقةالمولود الجديد 
الذي اسماه

»عبدالعزيز«فالف مبروك..
المهنؤون: 

االستاذ صالح الصانع
 وسعيد صالح الحمزي

وهيثم الصانع  
وعبدالله الصانع


