
حضر� �مد ظفر �هللا خا� بني بعض �بنا� �جلماعة � �ليمن

�%ديو� سو#يو� ���ئل
�جلالسو�: عبد �لر0�= �حلص5،  مصطفى �لنويال:، من8 �حلص5، علي بيك �أل#نا0/، #شد( �لبسطي، %د( �لزكي 

�لو�قفو�: عال� �لدين �لنويال:، عمر �أل#نا0/، �نو# �أل#نا0/، �بن علي �أل#نا0/، غ8 معر�=
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 Aاعتنا � �لعر�C
Dقبل حو�

 Fانني عاًما 

Cاعتـنا
 � عـد�

Hقبـل عـد� عقـو 

بعض من �بنا� Cاعتنا 
� لبنا� 
مع �لد�عية

 شيخ نو# �%د من8



مع   Lعر ضيو= 
�لر�بع  �خلليفة  حضر� 

#%ه �هللا � �ملانيا

 Lبعض �أل%ديني �لعر
مع  �ملانيا   � �ملقيمني 
�لر�بع  �خلليفة  حضر� 

#%ه �هللا

 Lبعض �أل%ديني �لعر
مع  �ملانيا   � �ملقيمني 
�لر�بع  �خلليفة  حضر� 

#%ه �هللا



�ليمني:  �لكر�سي من  على 
سعيد  عامر،  �ملجيد  عبد 
نذير  �لشو�،  سوقية، �مد 

�ملر��H ،UH�H �%د عابد

 �لوقو=: نويد �%د سعيد، 
�%د  �مد  �لز�يد،  مأمو� 
�حلص5،   Wلفر� �بو  نعيم، 
�لغ5  عبد   ،Z�#لد� بديع 
ندمي،  طاهر  �مد  _Hل^، 

�غسا� �لaتا�(      

 من �ليمني: غامن �%د غامن، �موH مناصر�، �حلاW �مد �موH يوسف (�بو عماH)، عبد �ملؤمن طاهر، 
_بر�هيم مناصر�، جاH �هللا �لدير( - �جللوh: عبد �لر%ن �مد يوسف، �بن _بر�هيم مناصر�

ضيو= عرL � �جللسة �لسنوية 
 ١٩٨٥ oنيسا� عا � Hباp oسال_ �

�ألستاr طه �لقزA، �ألستاr عطا� �ملجيب #�شد،
 �ألستاr �مد منH_ 8ل^

�ألستاr �موH �%د عو�H، �ألستاr مصطفى ثابت، 
Hباp oسال_ � Aطه �لقز rألستا�



 #vَ�ْغس ها��قي، خالد �لليل، عبد �هللا �aعلي �ل .H ،من �ليمني: �لد�عية �ملاليز( عني �ليقني
٢٠٠٥ oيا� � �جللسة �لسنوية عاHبنه � قا�� Z�#مسلم �لد .H ،اعة �ملانياC 8م�

� Hبيت �ملسيح �ملوعو �أل~ خالد �لليل � فنا� _خو� من �ملغرL مع �لد�عية سيد عبد �هللا ندمي

Uملانيا مع هد�ية �هللا هبش �ألملا� � Lجلماعة � سو#يا_خو� عر� �ثلة من �بنا



 H. ماجد عو�H يلقي كلمة � جلسة سنوية � �لكباب8

٢٠٠٥ oطاهر �  _خو� من �لكباب8 مع �لضيو= � جلستهم �لسنوية عا Uحسا� ها_� oمعه _سال�لد�عية �مد عثما� �لصي5، �
٢٠٠٧ oعيد �لفطر عا oيو Hباp oسال_

من �ليمني: عبا�H بربو� ��بنه، H. �مد حامت حلمي �لشافعي،
UHنص8 �%د قمر، نذير �ملر� 

H. �مد حامت �لشافعي مع �ألستاr �ملرحوo �مد 
�%د جليل (مف� �جلماعة) 

ضيو= عرL � �جللسة �لسنوية
٢٠٠٥ oعا 



 ،�Hعبد �هللا �سعد، عكرمة جنمي، عبد �ملؤمن طاهر، ضيفا�، فال� �لدين عو
�Hمن8 عو ،�Hمد شريف عو�

ضيو= عرL � �جللسة �لسنوية 
عاo ٢٠٠٦ � حديقة �ملهد(

طه �لقزA، كما� بر�جه، عبد �لر%ن سعيد بد#، عبد �لر%ن، _بر�هيم �ا#(

_خو� عرL � حديقة �ملهد( بعد �جللسة �لسنوية عاo ٢٠٠٨ _خو� عرL � بريطانيا � قاعة � مسجد بيت �لفتو�

 �  Lعر _خو� 
�جللسة  خيمة 
 oعا �لسنوية 

٢٠٠٨

 _خو� عرL � قاعة � مسجد بيت �لفتو�



ضيو= عرL مع �ألستاr عطا� �ملجيب #�شد

ثلة من �بنا� �جلماعة � �ليمن

�موعة من شباL �لكباب8 ينشد�� قصيد� � �جللسة �لسنوية ٢٠٠٨

_خو� مغا#بة مع �بن �لد�عية �أل�� � _سبانيا كرo _�ي ظفر




