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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بالتعازي 
والمواساة القلبية العميقة إلى األخوة /

عباس و محمد علي المسوري واخوانه
في وفاة والدهم الفاضل األستاذ/
علي أحمد عبدالله المسوري

 سائلين الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد الفقيد 
بواسع برحمته ويسكنه فسيح جناته
 ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون
األسيفون:

محمد صالح الخلقي
أحمد علوان

البقاء لله 

تتقدم قيادة واعضاء المؤتمر بالدائرة الثامنة 
عشرة بخالص العزاء والمواساة 

للشيخ/ حزام الرميم
 عضو المجلس المحلي بمديرية شعوب 
في وفاة نجله.. تغمده الله بواسع رحمته 

وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان. 
انا لله وانا اليه راجعون..

المعزون:
قيادة واعضاء المؤتمر- بالدائرة )18(

الف مبروك
احتفل العقيد/

قائد عبده سفيان
بزفاف نجله/جهاد

 ألف ألف مبروك.. وبالرفاه والبنين..
المهنئون:

نجيب شمس الدين، محمد شمسان، محمد الخلقي
وجميع الزمالء في شعبة المطابع بدائرة التوجيه المعنوي..

تهانينا للشاب الخلوق/

حسين النقيب القعمه
بمناسبة الخطوبة.. فألف مبروك..

المهنئون:
الشيخ سعيد الحمزي، ماهر السالمي، صالح النقيب القعمه، 

نايف القعمه، محمد علي صقره، محمد مبخوت صقره، 
عبدالحي القعمه.. وجميع األهل واالصدقاء

أجمل التهاني وأطيب التبريكات نهديها معطرة 
بالفل والياسمين للشباب الخلوقين/ 
علي وقاسم محمد عمر الثريا

هشام حسين التورة
إبراهيم محمد عزي القربي

بمناسبة زفافهم الميمون ودخولهم القفص 
الذهبي وسط حضور كبير من األهل واألصدقاء 

بمدينة البيضاء.. ألف ألف مبروك..
المهنئون:

 الشيخ احمد ومحمد حسين الثريا 
ومحمد عمر الثريا ونبيل زيد شراحة 
وشداد الماوري وهائل البحري وجمال

 ناصر القربي واخوانه وعبدالله احمد الثريا 
والعاقل حسين وسالم علي الحارثي وأوالدهم 

ومحمد صالح المشخر 
وكافة األهل واألصدقاء 

بمدينة البيضاء

مبروك أيمن
أجمل التهاني وأطيب وأرق التبريكات 

المعطرة بأريج الورد وعبير الفل 
والياسمين، نهديها ونزفها للشاب الخلوق/

أيمن أحمد يحيى الكبسي
بمناسبة زفافه الميمون.. 
مليون مليون مبروك.. 

وبالرفاه والبنين..
المهنئون:

والدك العقيد/أحمد يحيى الكبسي
اخوانك/يحيى وعبدالملك 

وأكرم وأشرف
األستاذ/أحمد الكبسي 
وجميع األهل واالصدقاء..

الف مبروك
التهاني القلبية 

نزفها للشاب الخلوق/
يحيى محمود صومل

بمناسبة زفافه الميمون.. 
فألف مبروك وعقبى للبكاري

المهنئون:
علي أحسن صومل

عزيز صومل
الحسن بن علي صومل
أخوك/محمد صومل

يحيى عيسى
وكافة األهل واالصدقاء..

التهاني القلبية نزفها للشابين الخلوقين/
عبدالله وكمال صالح محمد 

عبدالله المالحي
بمناسبة زفافهما الميمون..

فألف مبروك وعقبى البكاري..
المهنئون:

والدكم األستاذ/ صالح محمد المالحي
عمكما العقيد/ محسن المالحي

أحمد الرمعي - وليد شعب
وجميع األهل واالصدقاء..

عظيم التهاني وأغلى التبريكات معطرة 
بالفل والرياحين نهديها

للشيخ محمد عبدالكريم ذعفان.. 
وأخوانه

بمناسبة زفاف الشابين الخلوقين/
أحمد وعبدالهادي 
نجلي الشهيد البطل

 الشيخ عبدالكريم أحمد ذعفان..
الف الف مبروك ودامت دياركم 

عامرة باألفراح..
المهنئون:

قيادات وأعضاء فرع المؤتمر الشعبي 
العام والتحالف الوطني الديمقراطي

بمحافظة ذمار
 وفرع الجامعة 

أجمل التهاني وأرق وأطيب التبريكات المعطرة 
بالورد والفل والياسمين نهديها للشاب الخلوق/

ضياء غالب الهبوب
بمناسبة دخوله القفص الذهبي..

 ألف ألف مبروك..
المهنئون:

والدك واخوانك وأنسابك
صالح مهدي العولقي

رفقي صالح مهدي العولقي
وليد صالح مهدي العولقي

أيمن علي مصلح
صدام علي مصلح

أجمل وأرق التهاني وأطيب التبريكات معطرة 
بأريج الورد وعبير الفل والياسمين
 نهديها  ونزفها للشاب الخلوق/

أيمن محمد عبدالله ناصر حميد راجح
بمناسبة زفافه ودخوله القفص الذهبي..

ألف ألف مبروك.. وبالرفاه والبنين..
المهنئون:

والدك/محمد عبدالله راجح
رفقي صالح مهدي العولقي
أحمد جمال حسين خالد

إياد عوض عبدالله عسيري
وجميع الزمالء في المعهد 

الوطني للعلوم االدارية

أجمل التهاني وأرق التبريكات 
نهديها لألخ العزيز/
وليد محمد الحياسي

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف.. 
ألف ألف مبروك..

المهنئون:
والدك/محمد الحياسي
اخوانك/عبدالله ويحيى

عبدالله العصيمي، محمد محمد 
العصيمي، عصام العصيمي

وليد العاصمي، صالح العاصمي 
العقيد عبدالله الحياسي وأوالده عادل 

وخالد الحياسي، محمد الزاهري
 وجميع األهل واالصدقاء..

الف مبروك
أجمل التهاني والتبريكات 

نهديها للطفل/

ضياء عبده سعد صالح
بمناسبة عيد ميالده الثاني..

المهنئون:
والدك الدكتور عبده سعد صالح 

واخوانك
وجميع األهل
وصديقك

 مازن احمد الرمعي

الف مبروك
أجمل التهاني والتبريكات 
القلبية نزفها للشاب الخلوق/

حسين النقيب القعمه
بمناسبة الخطوبة.. فألف 

مبروك..
المهنئون:

 الشيخ سعيد الحمزي
ماهرالسالمي

صالح النقيب القعمه
نايف القعمه

محمد علي صقره 
محمد مبخوت صقره

عبدالحي القعمه

أجمل التهاني والتبريكات 
القلبية نهديها للشاب الخلوق/

محمد علي العماري
بمناسبة الزفاف.. فألف 

مبروك..
المهنئون:

حمود العماري، خالد العماري
نبيل الحضراني، رياض الجنيد

رشاد نجاد، فؤاد المهدي عبدالرحمن 
سنان، حسن اسحاق محمد العراسي

الشيخ عصام عايش
 وكافة آل العماري

 وجميع األهل واالصدقاء..

احتفل األخ/فارس محمد الطويل العليمي
 واخوانه بزفاف الشاب الخلوق/

خالد وليد
كما احتفل األخ/ سند علي فارع الدبعي

 بزفاف الشباب الخلوقين/
مدين، ماهر، رائد، ربيع

وبهذه المناسبة الغالية نتقدم للعرسان بأحر 
التهاني وأطيب التبريكات متمنين لهم حياة 

زوجية سعيدة..
المهنئون:

صادق قاسم العليمي واخوانه
أشرف عبدالغفور العليمي واخوانه

فتحي احمد المنصوري
طارق محمد صغير المعمري واخوانه

الحاج علي راجح المعمري
توفيق عبدالرحيم القرشي
الدكتور جميل العليمي

أجمل التهاني والتبريكات القلبية 
نزفها للشاب الخلوق/

مختار احمد فارع الحميضة
بمناسبة عقد القران وقرب الزفاف.. 

فألف مبروك..
األكثر فرحًا:

ناجي عبده فارع 
شعاف واخوانه
األستاذ علي 

الحميضة
محمد عبده بركات

نهنئ ونبارك لألخ/
ياسر احمد نعمان الشيباني
بمناسبة ارتزاقه مولودين 

اسماهما /
»ريان - وليد«

جعلهما الله قرة عين لوالديهما 
وانبتهما نباتًا حسنًا..

األكثر فرحًا: 
وثيق احمد نعمان -صدقي األفندي 

 احمد عبده علي
كارم محمود - جمال الشيباني

عبدالرحمن الشيباني

نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات 
القلبية وباقات الورد والياسمين 

الى األخوين/
شهاب وصدام عبدالحكيم دحومة

بمناسبة دخولهما القفص الذهبي
سائلين المولى العزيز القدير أن يحفظهما 

وأن يجعل جميع أيامهما أفراحًا ويبارك 
زواجهما ويرزقهما الذرية الصالحة..

المهنئون:
محمد العماري
 خالد السعيدي
زايد الجبوبي

نتقدم بأجمل التهاني وأطيب التبريكات لألخ/
 الشيخ محسن حمود ناشر بن قاسم  بمناسبة زفاف نجله الشاب/ 

علي محسن  ونجل أخيه زكريا ناجي 
تمنياتنا للعريسين حياة زوجية سعيدة وبالرفاة والبنين.. وألف مبروك 

المهنئون:
 عبدالناصر شرف الدين- محمد بن محمدالزوقري- عبده محمد 

الزوقري- صديق محمد الزوقري- محمد ناجي حميد- محمد علي عباد
اسماعيل القصري- نبيل الزوقري- جمال عبدالناصر شرف الدين - 

تميم عبد الناصر شرف الدين- محمد انعم - ياسين ناصر العبادي
وكافه األهل واألصدقاء في مديرية الشعر ومدينة إب


