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15االثنين: 

اجمل التهاني واطيبها نهديها للشاب الخلوق
 سام احمد حزام مهدي شعاف

بمناسبة ارتزاقه مولوده البكر الذي اسماه
 وسام 

جعله الله من مواليد 
السعادة وقر به 

عيني والديه.تهانينا 
يا ابا وسام
المهنئون:

والدك احمد حزام مهدي 
شعاف

واخوانك وائل وغازي 
وسليمان شعاف

 وناجي عبده فارع شعاف وكافة اخوانه
كما هي من اكرم احمد قائد شويع

التهاني القلبية نزفها مع باقات
 الفل للشاب الخلوق / 

محمد محمد صالح العرابي 
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف..

فألف مبروك

    المهنئون : 
والدك محمد صالح العرابي

  رئيس فرع المؤتمر بالرجم
   الشيخ

      عبدالله صالح العرابي
       عضو اللجنة الدائمة

أجمل التهاني وأرق التبريكات 
نزفها للشاب الخلوق/

هيثم الرهمي
بمناسبة ارتزاقه المولودة 

الجديدة التي اسماها/
ة« »براء

جعلها الله قرة عين لوالديها 
وأنبتها نباتًا حسنًا.. ألف ألف 

مبروك..
األكثر فرحًا/
خالك/فواز الرهمي

محمد الوادي
علي الوادي
هاشم جيالن
وليد شعب

وكافة األهل واالصدقاء..

أجمل التهاني وأرق التبريكات نهديها للشابين الخلوقين/
دحان و  صالح محمد احمد القادري

بمناسبة زفافهما الميمون ودخولهما القفص 
الذهبي.. ألف مبروك..

المهنئون:
والدكما/محمد أحمد القادري

وأخوكما/عبدالوهاب القادري-حمزة السماوي
وليد صالح مهدي-أحمد صالح مهدي

صبرًا ال طالب 
 تتقدم قبيلة ال طنبح 

الطماحي  مراد / الرياشية   
بخالص العزاء وصادق 

المواساه .. النسابهم ال 
طالب الكرام خاصة  .. وقبائل  
مراد عامة في وفاة  المناضل 
وفقيد الوطن  المغفور له 
باذن لله .. الوالد الشيخ / 

احمد العجي طالب الطالبي 
رحمة الله عليه  نفس الكالم السابق 

المعزون :
 قبيلة ال طنبح الطماحي ) الرياشية / مراد (

خالص العزاء وعميق المواساة للزميل/
يحيى الضلعي

 في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى
»جــده«

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم 

الصبر والسلوان..
المعزون:

الدائرة اإلعالمية بالمؤتمر الشعبي العام
أسرة تحرير الميثاق- المؤتمر نت

المركزي اإلعالمي

أجمل وأرق وأطيب التبريكات 
رة بأريج الورد الفل 

َّ
والتهاني المعط

والياسمين نهديها ونزفها للشابين 
الخلوقين/

علي زيد وهاس
عماد أحمد وهاس

بمناسبة زفافهما الميمون 
ودخولهما القفص الذهبي.. ألف ألف 

مبروك.. وبالرفاه والبنين..
المهنئون:

فارس زيد وهاس
عبدالرحمن الصماط
علي محمد وهاس
محمد احمد وهاس

ثابت وهاس
وجميع األهل واالصدقاء..

أجمل وأرق التهاني القلبية نهديها للشاب 
الخلوق/

عبدالعزيز عبدالله الهبوب
بمناسبة دخوله القفص الذهبي..

ألف ألف مليون مبروك..
المهنئون:

الشيخ محمد احمد بهرم
الشيخ غالب الهبوب

الشيخ احمد عبدالله الهبوب
صالح مهدي العولقي-رفقي صالح العولقي

نشوان الهبوب
األستاذ عبدالله الهبوب
وجميع األهل واالصدقاء

أجمل التهاني

 والتبريكات

 نزفها لألخ/

أكرم عبدالكريم حجر
بمناسبة عقد القران..

 فألف مبروك..

المهنئون:
والدك 

عبدالكريم حجر
وكافة

 أفراد األسرة..
راسل عمر القرشي..

التهاني القلبية تزف مع باقات الفل 
والرياحين للشابين /

غيان محمد الحيدري
 ، واكرم  العقاري

بمناسبة الزفاف.. فالف مبروووك. 

المهنئون :
الشيخ سعيد الحمزي

هيثم الصانع
محمد الصباحي
خالد الرباحي

خالد الغويدي ،
عبدالكريم العرومي 

وجميع االهل واالصدقاء.

أجمل التهاني والتبريكات القلبية 
نزفها لألخ/

إبراهيم الغزي
بارتزاقه المولودة الجديدة التي 

أسماها/
»منى«

جعلها الله قرة عين لوالديها 
وأنبتها نباتًا حسنًا..
ألف ألف مبروك..

المهنئون:
حسين الغانمي
حذيفه داوود
محمد القحوي

وكافة األهل واالصدقاء..

أجمل التهاني وأطيب التبريكات 
نهديها معطرة بالفل والياسمين 

للشابين الخلوقين/
صالح وطارق عبدالله النجار

بمناسبة الخطوبة وعقبى للفرحة 
الكبرى دخولهم القفص الذهبي 

بألف ألف مبروك..
المهنئون:

اإلخوة / ناجي علي قاسم القربي 
وإخوانه.. وعثمان محمد الرماح.. 

وطه واحمد حسين القاضي.. 
وعبدالرزاق صالح الرماح.. ومحمد 

صالح المشخر.. والخضر احمد 
الخضر.. وحمدي ناصر الرماح.. 

ومحمد عبده سالم.. وأكرم الحداد.. 
وناجي الجحدري.. ومحمد السالمي.. 
وعبدالله صالح القربي.. وإبراهيم 

دنبوس.. وخالد عبدالرحمن 

أجمل التهاني وأطيب التبريكات 
نهديها للعرسان/

باسم محمد الشرفي
ميثاق محمد الشرفي

هداس ناجي احمد العودي
بمناسبة زفافهم الميمون 

ودخولهم القفص الذهبي.. متمنين 
لهم حياة سعيدة..

المهنئون:
عبدالواحد الدباء
محمد الشرفي

ناجي احمد العودي
خالد ناجي احمد العودي

عبدالرقيب محمد الشرفي
وجميع األهل واالصدقاء..

أجمل التهاني وأطيب التبريكات 
نهديها معطر بالفل والياسمين للشاب 

الخلوق العزيز/
 بشار محسن احمد العقبي

 بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف 
الميمون فألف ألف مبروك

المهنئون
 الدكتور محمد عبدالولي السماوي 
-رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 

بمحافظة البيضاء-
الشيخ محسن احمد العقبي -نائب 

رئيس فرع المؤتمر بمديرية الرياشية 
احمد صالح النوبي - أمين عام المجلس 

المحلي بمديرية الرياشية
ومرزوق الرياشي.. ووليد الصريمي.. 
محمد صالح المشخر.. وكافة األهل 
واألصدقاء بمديرية الرياشية في رداع


