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بأسف بالغ تلقينا نبأ وفاة والدة العقيد/
عبدالله مرشد النجار
وكذا وفاة عم القاضي/
عبدالله علي النجار
الحاج/ احمد مسعد

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع 
الرحمة المغفرة ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما 

وذويهما الصبر والسلوان..
األسيفون:

احمد العديني - د.علي المخالفي
العميد محمد مارش - عبدالقوي العديني

البقاء لله
نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة للوالد العزيز/

عبدالله حسن عمري
في وفاة نجله/

»يحيى«
راجين من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان 

يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
»إنا لله وإنا إليه راجعون«.

المعزون:
العاقل داوود أحمد باشا، وأوالده

الف مبروك
أجمل التهاني وأرق التبريكات القلبية نزفها للشاب 

الخلوق/
محمد فيصل انعم

بمناسبة زفافه الميمون فألف مبروك.. 
وعقبال البكاري..

المهنئون:
باسم أنعم

مصطفى أنعم
عمر أنعم

كليم محمد غالب
وجميع األهل واالصدقاء

أسمى آيات التهاني والتبريكات نزفها لألستاذ/
سعد احمد الورد

بمناسبة زفاف نجله الشاب الخلوق/ محمد
فألف ألف مبروك..

المهنئون:
توفيق عثمان الشرعبي

عمار يحيى المراني
أنور غازي - محمد الزنين
علي درهم السامعي 

 خالد عصام
خالد االشموري 
 ماهر القديمي
عصام الملحاني

وكافة األهل واالصدقاء..

أجمل التهاني والتبريكات القلبية نهديها للشاب الخلوق/
طارق محمد علي المسوري

بمناسبة عقد القران وقرب الزفاف.. فألف مبروك..
األكثر فرحًا اخوانك/عادل وعبده وماجد 

وفهد ويعقوب محمد علي المسوري..
أعمامك/ناصر المسوري وأوالده ومنصور المسوري وأوالده 

وحسين المسوري وأوالده
أخوالك/محمد السموري وأوالده وعبده 

المسوري وقاسم المسوري وأوالده 
ومنصور المسوري..

وليد وأيمن ونبيل وسالم 
وسليم شعب..

وكافة األهل واالصدقاء..

أجمل التهاني والتبريكات القلبية 
نزفها للشابين الخلوقين/

شهاد وصدام عبدالحكيم 
دحومة

بمناسبة دخولهما القفص الذهبي..
سائلين المولى العزيز القدير أن 

يحفظهما، وأن يجعل جميع أيامهما 
أفراحًا ويبارك زواجهما ويرزقهما 

الذرية الصالحة وأن يمن عليهما بطول 
العمر..

المهنئون:
محمد العماري
خالد السعيدي
زايد الجبوبي

أكاليل الورد والزهور وأرق وأطيب التهاني وأجمل التبريكات 
نهديها ونزفها للشاب الخلوق/

د.سام محمد راجح
بمناسبة زفافه الميمون.. مليون مبروك.. وبالرفاه والبنين..

المهنئون:
محمد احمد راجح- م.محمد عبدالله منصور

هايل احمد راجح
د.سليمان محمد راجح راجح أحمد راجح

 أحمد محمد راجح
فيصل علي الدولي
يوسف صالح البنا

فواز الدولي
 يوسف شمسان

رفقي صالح العولقي

أجمل التهاني وأطيب التبريكات نهديها 
ونزفها لألخ العزيز/

إبراهيم عبدالله راشد الصماط
بمناسبة ارتزاقه مولودًا جديدًا أسماه/

»عزالدين«
جعله الله قرة عين لوالديه وأنبته نباتًا 

حسنًا.. ألف ألف مبروك..
المهنئون:

والدك/عبدالله راشد الصماط
األستاذ/ أحمد الكبسي

وجميع األهل واالصدقاء..

نزف آيات التهاني والتبريكات
 الى الشاب الخلوق/

أحمد بن علي النقيب
بمناسبة زفافه الميمون ودخوله القفص الذهبي.. 

فألف الف مبروك
المهنئون:

الحاج علي بن علي النقيب والحاج علي محمد 
النقيب وعبدالغني وحسين ومصطفى وصالح 
ومحمد وعبدالقادر علي النقيب والحاج احمد 

الثوعاني وعبدالغني علي النقيب وعبدالله محمد 
الباللي واحمد حسين النقيب واخوانه وناجي االصوع 

وعبدالسالم الباللي وصالح دهمش 
ومحمد صالح المشخر.
وحسين محمد الباللي..

الف مبروك
أجمل آيات التهاني والتبريكات 

القلبية نزفها للدكتور/
احمد عبدالقوي احمدالسباعي

بمناسبة دخوله القفص الذهبي..
فألف مبروك..
المهنئون:

محمد غالب الجهالني
توفيق عثمان الشرعبي
وكافة االهل واالصدقاء..

وسط جمع غفير من األهل 
واالصدقاء احتفل الشابان الخلوقان/

صالح وحذيفة
 احمد صالح الصفاري

بزفافهما الميمون..
نتمنى لهما حياة زوجية سعيدة 

وألف ألف مبروك.. وعقبال البكاري..
المهنئون:

عبدالناصر شرف الدين - محمد علي عباد
محمد ناجي حميد - هشام محمد الورد

طاهر العماري - عبده مصلح قايد العقبي
احمد علي عايض - حاشد العشملي
محمد أنعم - فؤاد شرف الدين 

وجميع األهل واالصدقاء في قرية الملحكي

أجمل التهاني والتبريكات لألخ/
نشوان ناجي علي نشوان

بمناسبة ارتزاقه مولودًا جديدًا أسماه/
»جمال«..

سائلين الله أن يجعله من مواليد السعادة.. 
وقرة عين لوالديه وان ينبته نباتًا حسنًا.. 

والف الف مبرووك..
المهنئون:

قيادة واعضاء وشباب وفرسان الدائرة 
السادسة بأمانة العاصمة 
وأسرة  تحرير" الميثاق" 

وكافة زمالئه الباحثين والطالب

احتفل األخ/محمد صالح عبدالله 
بزفاف نجله الشاب/

بشار
وبهذه المناسبة السعيدة نزف أجمل التهاني 
والتبريكات للعريس متمنين له حياة زوجية 

سعيدة وألف مبروك.
المهنئون:

محمد أنعم
بشير علي ناجي
محمد احمد انعم
جمال عبدالناصر

بشير الورد
علي ملهي البحر - أمين العماري

وجميع األهل واالصدقاء..

وسط جمع غفير من األهل واالصدقاء 
احتفل االستاذ محمد عبدالرحمن 
الذاري بزفاف نجله الشاب الخلوق/

إبراهيم
نتمنى للعريس حياة زوجية سعيدة.. 

وألف مبروك..
المهنئون:

جدك/عباس السراجي
والدك/محمد عبدالرحمن الذاري

خالك/محمد عباس السراجي
نشوان البردي

وجميع األهل واالصدقاء..

نزف اجمل التهاني والتبريكات مع اجمل باقات الفل 
والرياحين للعرسان/

معاذ وعادل وعلي 
ونصر ومحمد الواقدي

بمناسبة دخولهم القفص الذهبي فألف الف مبروك
المهنئون:

العميد الركن /محمد محمد عبدالله صالح 
الشيخ راكان محمد الطلوع 
الشيخ علي صالح الواقدي 
الشيخ مدين صالح الواقدي 
القاضي عبده صالح الواقدي 
علي محمد محسن الوزير 

امير طاهر الصباحي

الف مبروك

أجمل التهاني والتبريكات القلبية 
زفها للشاب الخلوق/

حسين يحيى سنبل
بمناسبة زفافه الميمون..

 فألف مبروك..
المهنئون:

إبراهيم سلمان العزي
حسين علي الغانمي

وجميع االهل واالصدقاء


