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أجمل التهاني وأرق التبريكات القلبية نزفها للطالبة/

عبير محمد علي ناصر المسوري..

بمناسبة تخرجها من جامعة صنعاء 

- كلية اآلداب- قسم انجليزي..

فألف ألف مبروك.. وعقبال الدكتوراة..

األكثر فرحًا:

اخوانك/

عادل وماجد ومختار وطارق ويعقوب وفهد..

اجمل التهاني والتبريكات 
نهديها لألخ مجاهد السعيدي 

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف
 فألف الف مبروك

المهنؤون 
محمد ناصر علي السعيدي

عبدالقادر الصوفي 
وجميع االهل واالحبة

أجمل التهاني وأطيب التبريكات نزفها
 للدكتور/ هايل أحمد الرباحي

بمناسبة الزفاف ودخوله القفص الذهبي

األشد فرحًا:
عبدالخالق علي مسعد السماوي،

 سعيد محمد السماوي، محمد حميد السماوي،
 جمال محمدي الصبر، مجاهد أحمد السماوي، 

وكافة آل السماوي بمديرية عتمة - محافظة ذمار

من أعماق قلوبنا نهنئ الشاب الخلوق
أمين علي أحمد رشيد

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف.. 
فمبروك  ونسأل الله أن يتم السعادة

 لألخ أمين
المهنئون:

العميد/ علي صدقة، 
والدكم علي أحمد رشيد - أحمد الزيدي،

- خالد أحمد رشيد،- زكريا أحمد الزيدي،
 زياد أحمد الزيدي، وجميع األهل واألصدقاء

نهنئ ونبارك الشابين الخلوقين
قايد محمد محمد قايد الريشاني

و
عدنان علي حمود الريشاني

بمناسبة زفافهما ودخولهما القفص الذهبي وعقبى للبكارى
فألف ألف مبروك

المهنئون:
محمد اسماعيل الحملي وجميع األهل واألصدقاء

التهاني القلبية تزف للشابين 
محمد ووليد محمد الزنداني

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف
المهنئون:

سعيد صالح الحمزي
عبدالله صالح الصانع
ريدان علي علوان

وجميع األهل واألصدقاء

أضاءت شمعة جديدة في منزل األخ العزيز
عامر عبدالله عبده الحمادي

بارتزاقه المولود الجديد الذي أسماه
)معمر(

جعله الله قرة عين لوالديه وأنبته نباتًا حسنًا
المهنئون:

عمك/ عبداللطيف- بدر سهل- صالح مهدي العولقي- 
رفقي العولقي - ارتياح الحمادي- أفراح األسد

وجميع األهل واألصدقاء

اجمل التهاني والتبريكات 
لألخ العزيز الغالي /
بشير سيف مرشد 

بمناسبة المولود الجديد الذي 
اسماه )تميم(
المهنئون:

عائلة سيف مرشد القحطاني 
وجميع االهل واالصدقاء

 وكل آل الحزمي 

شدت البالبل طربًا وزغردت العصافير 
ابتهاجًا وفرحًا بزفاف الشاب الخلوق/

بسام حمود العماري
ألف ألف مبروك.. وبالرفاه والبنين..

المهنئون:
صحيفة »الميثاق« 

و»المركز اإلعالمي« و»المؤتمر نت«..

بقلوٍب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بالتعازي القلبية للزميل/

محمد حسن شعب
وذلك في وفـــــــــــــــــــــــــــــاة

»والدته«
سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان..

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

األسيفون:
جميع العاملين في صحيفة »الميثاق- المركز اإلعالمي- المؤتمر نت«

التهاني القلبية للطالبة عبير 
عبده سنجر بمناسبة نجاحها 
بتفوق وانتقالها إلى الصف 

السادس من التعليم األساسي.. 
فألف ألف مبروك وعقبى 

للجامعة
المهنئون:

والدك عبده سنجر
عصام سنجر

وكافة األهل واألصدقاء

أجمل التهاني والتبريكات نهديها للشاب الخلوق
فاروق يحيى الحرازي

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

نجيب شجاع الدين- أيمن الحرازي
محمد عبدالرحمن- وليد الحرازي

أحمد الحرازي-فارس الحرازي-عبدالغني يحيى


