
اجتماعيات 18االثنين:  العدد:  
(١٨٤١)

16 / يناير/ 2017م  
17/ ربيع الثاني/ 1438هـ

أجمل التهاني وأطيب التبريكات 

نهديها ونزفها للشاب الخلوق/

كريم محمد علي حاج
بمناسبة زفافه الميمون..

ألف ألف مبروك وبالرفاه والبنين..

المهنئون:
جده.. ووالده واخوانه: أكرم ونسيم

أعمامه: علي وأوالده مهدي وهاني.. 
خالد وأوالده حميد ومحمد.. 

فؤاد وولده محمد.. 
نبيل أحمد أحمد صالح وأوالده 

وعبدالعزيز اسماعيل علي محسن
 احمد الكبسي..

وجميع األهل واألصدقاء..

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره 
نتقدم بأحر التعازي القلبية

 للعقيد/ مطيع علي سعد الجند
بوفـــاة أخيه

هالل علي سعد الجند..
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد

 الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته 
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

األسيفون:
محمد حسن شعب- أنور شعب

وليد شعب..

تشارك قيادة المؤتمر الشعبي 
 بمحافظة ذمار الشابين الخلوقين/

الدكتور/ مرشديحيى الشرجبي
الدكتور/ عمار علي يحيى الشرجبي

أفراحهم بمناسبة زفافهما الميمون
فألف ألف مبروك

المهنئون:
قيادات وكوادر المؤتمر بمحافظة ذمار 
عنهم: حسن عبدالرزاق- رئيس الفرع

انتقل الى رحمه الله الوالد/

علي محمد الحاج
إثر حادث مروري خط صنعاء الحديدة
وبهذا نتقدم بخالص العزاء والمواساة 

لولده

أنور علي محمد الحاج
وجميع إخوانه وأهله وأصدقائه 

المعزون:
رئيس فرع المؤتمر الشعبي 

 بباجل الدائرة «١٩٢»
الشيخ محمد الشرفي 
واألستاذ أحمد مكين

المسؤل اإلعالمي للفرع 
سلطان احمد الجعفري

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نشاطر األخوة/
درهم بن محمود احمد علي سفيان

واخوانه وعمه عبدالله بن احمد علي سفيان
أحزانهم بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى

 الشيخ/محمود بن احمد علي سفيان
سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان. إنا لله وإنا إلي راجعون..

األسيفون:
العميد/سنان بن محسن شمسان

العميد/احمد سنان شمسان
العقيد/محمود سنان شمسان
العقيد/خالد سنان شمسان
وكافة األهل واالصدقاء..

أجمل التهاني والتبريكات
 نهديها معطرة بالفل والياسمين

 للشابين الخلوقين/

إبراهيم محمد العزي
و

عبده ناجي العزي
بمناسبة الزفاف ودخولهما القفص الذهبي

ألف مبروك

المهنئون:
عبدالله العصيمي- محمد العصيمي
- عصام العصيمي- وليد العصيمي
- صالح العصيمي- محمد الزاهري

- محمد عصام العصيمي
- خالد محمد الصلوي- اياد ناجي البعداني

وجميع أبناء حارة الرقاص واألهل واألصدقاء

«رحمة» في بيت المشخر

اسمى آيات التهاني وأطيب التبركات
 نهديها معطرة بالفل 

والرياحين إلى األخ/

العزيز أحمد صالح المشخر
 بمناسبة ارتزاقه المولودة الجديدة

 التي اسماها 

«رحمـــة»
جعله الله قرة عين لوالديها وأنبتها نباتًا حسنًا في ظل 

رعاية والديها الكريمين
 فألف ألف مبروك ...

المهنئون:
 علي أحمد المشخر- الحاج محمد علي القربي

الحاج احمد محمد الشاهري- محمد صالح المشخر
ماهر صالح المشخر-أحمد صالح المشخر

 محمد حسين العزاني..- وصالح الدين ناصر الذري
 ونوح سعيد الذهب - وكافة األهل واألصدقاء

أجمل التهاني القلبية محملة مع باقة من الفل والورد والياسمين نهديها لإلخوة الشباب/

 إسماعيل حسن محمد عبدالرزاق 
وعبدالباسط عبدالوهاب عبدالرزاق 

وعادل عبدالوهاب عبدالرزاق
 بمناسبة زفافهم ودخولهم  القفص الذهبي..

المهنئون: عبده البنا -  أحمد الصومعي - عبدالباري عبدالرزاق
                                        -عبدالمغني عبدالرزاق- عبدالخالق المنجر - عبدالمجيد مفتاح

بفرحة غامرة وسعيدة وبحضور االهل 
واألصدقاء.. احتفل الشاب الرائع/ 

طارق هاشم محمد حامد العلوي
بزفافه الميمون ودخوله القفص الذهبي 

وتوديع حياة العزوبية.. 
وبهذه المناسبة نزف اجمل التهاني وأرق 
التبريكات القلبية.. سائلين الله لهما السعادة.

المهنئون: 
محمدالعلـــوي - الوالد محمود خالد العلوي

 قحطان العلوي.. 
ومن اخوانك: محمد وصفوان وبسام هاشم 

العلوي - عبده محمود، محمد محمود، 
مروان محمود- ومن جميع اداريي وموظفي 

شركة الصرابي، واألهل في صنعاء وذمار..

خالص التهاني واطيبها
 نزفها مع باقة ورد للشاب الخلوق

 هاني عبدالرب الشويع
بمناسبة زفافه الميمون.. متمنين له 

السعادة وبالرفاه والبنين.
الف الف مبروك ياهاني.

المهنئون:
امين الخجل - اكرم الشويع

عمر الآنسي
وديع ومحمد غانم

أجمل التهاني القلبية 

بفرحة غامرة وسعيدة وبحضور االهل 

أجمل التهاني والتبريكات نزفها لألخ/
محمد علي علي الضياني

بمناسبة ارتزاقهم المولودة التي اسماها:  (إيمان)..
جعلها الله قرة عين لوالديها..

المهنئون:
  الدكتور/ عصام وعادل علي الضياني  -  االستاذ عارف الضياني - المهندس/ دارس البشاري

الدكتور/ طه عباد البحيري  وجميع األهل واألصدقاء

أجمل التهاني والتبريكات نهديها 
ونزفها الى األخ/

فائد فؤاد سليمان الشميري
بمناسبة ارتزاقه المولود البكر والذي أسماه/

ّيم»
َ
«ت

جعله الله قرة عين لوالديه وجعله من 
مواليد السعادة.. وألف ألف مبروك..

المهنئون:
والدك/ فؤاد سليمان الشميري
احمد فؤاد سليمان الشميري
نصر فؤاد سليمان الشميري

ضياء سليمان الشميري-رفقي العولقي
حاشد البخيتي-يوسف البخيتي
أنور فؤاد سليمان الشميري..

وجميع آل البخيتي والشميري..

أجمل التهاني والتبريكات
 نزفها لألخ/

راشد أحمد مقولة
بمناسبة ارتزاقه مولودًا جديدًا أسماه/

«صالح»
وهي أيضًا لألخ/

عبدالله يحيى الشاكري
بمناسبة ارتزاقه مولودًا جديدًا أسماه/

«ريان»
كما نهنئ اإلخوة/

ماجد وصالح.. ومحمد 
عبدالله مقولة..

بمناسبة ارتزاقهم مواليد جددًا أسموهم/

«نادية، وعمرو، ونشوان»
جعلهم الله قرة أعين لوالديهم 

وأنبتهم نباتًا حسنًا..

األكثر فرحًا:
ربيع عبدالله الحرازي

وجميع االهل واالصدقاء


