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اجمل التهاني نزفها لالخ العزيز 
وائل العزي الصلوي

بمناسبة ارتزاقه مولود جديد اسماه 
عفاش

جعله الله من والي السعاد وقر به عيني
 والديه وانبته نباتًا حسنًا.

والف الف مبروك يا بوعفاش

المهنئون:
الدكتور محمد ناصر الجند

عبدالله المحمدي
امين جمعان

عبدالعزيز احمد البكير
محمد الشميري- يوسف الحيدري

يوسف السامدي واوالده
حمود الصوفي

احمد فرحان المخالفي

خالص العزاء والمواساة لألخ/

محمد أحمد المطري
في وفاة المغفور لها بإذن الله 

»والدته«
سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها 
وذويها الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون..

المعزون:
أسرة تحرير »الميثاق«»المركز اإلعالمي«

»المؤتمر نت«

اطيب التهاني للشاب الخلوق/
حسين عبدالقادر البهلولي

بمناسبة نجاحه بالثانوية العامة وحصوله
 على تقدير %97.

المهنئون: 
والدك عبدالقادر البهلولي 
.محمد عبدالقادر البهلولي 
 الشيخ نبيل صالح البهلولي

عبدالله محمد الذره
نبيل عبدالله الذره

العميد الركن احمد علي القري
العميد الركن علي حمود النمري

وجميع االهل واالصدقاء

يحتفل الشاب الخلوق/
وسيم أحمد عبدالله 

شبيل
بزفافه الميمون اليوم 

االثنين.. وبهذه المناسبة 
نزف إليه أجمل التهاني 

والتبريكات، ونتمنى له حياة زوجية سعيدة 
وبالرفاه والبنين

المهنئون:
حمدي البدوي بليغ الحطابي

واخوانك/ نجيب وجمال ووليد أحمد شبيل، 
عماد الحطابي، هيثم المطري

أسمى آيات التهاني والتبريكات
 معطرة بأجمل الزهور وأريج المسك 

نهديها للطالبة/
زهور حسن البعداني

 بمناسبة نجاحها بتفوق وحصولها 
على 86% علمي وعقبال الشهادة الكبرى.. 

ألف ألف مبروك
المهنئون:

والدك/ حسن البعداني
وأعمامك علي وأنور 

وجميع األهل واألصدقاء

أسمى آيات التهاني 
والتبريكات 

معطرة بأجمل الزهور 
وأريج المسك نهديها 

للطالب/
أحمد محمد أحمد سعيد
بمناسبة نجاحه بتفوق 

وحصوله 
على %93

وعقبال الشهادة 
الكبرى.. ألف ألف مبروك

المهنئون:
والدك/ محمد أحمد سعيد- عمك/ علي احمد سعيد

وأوالد عمك وأوالد خالك
صالح مهدي

وجميع األهل واألصدقاء

التهاني القلبية نزفها 
للشاب الخلوق/

ناهض حيدر كامل
بمناسبة زفافه 

الميمون..

فألف مبروك وعقبى 
للبكاري

المهنئون:
محمد البكير وأوالده

العقيد/ أحمد جميل وأوالده
علي البكير وأوالده

وكافة األهل واألصدقاء

أجمل التهاني وأرق التبريكات
 نهديها للشاب الخلوق/

عبدالله العامري
بمناسبة زفافه الميمون

 ودخوله القفص الذهبي متمنين له
 حياة زوجية سعيدة..

المهنئون:

كافة آل العامري
عصام عكروت

وجميع األهل واألصدقاء..

أجمل التهاني والتبريكات نزفها للشباب 
الغالين/

عزمي الشاوش
 عبداإلله الحضاري

 عبدالخالق الحضاري
 عزالدين الطيبي

 لحصولهم على نسبة متفوقة 
بالثانوية العامة.. وألف مبروك.. 

وعقبال الشهادة الكبرى..

المهنئون:
عبده محمد الشاوش

أمجد الحضاري

تتعالى األصوات وتمتزج العبارات وتتحرك األنامل لتحط 
بضع كلمات نرسم من خاللها أسمى آيات التهاني وأطيب 

التبريكات للطالبة المتفوقة/

 سارة توفيق عبدالحميد الصلوي
 نجاحًا 

ً
 لحصدها ثمار جهد وتعب وسهر ليالي محققة
بامتياز وحصولها على معدل %93 
في الثانوية العامة القسم العلمي..

المهنئون:
عماتها فاتن وفوزية عبدالحميدالصلوي
 ومن والدتها وجدها وإخوانها سامي 

وأسامة وميرفت وبليغ وأسرة ماجد عبدالحميد 
وجميع االهل واألصدقاء

أجمل التهاني وأطيب التبريكات  نهديها معطرة بالفل 
والياسمين للشاب الخلوق/

 عبدالسالم الطالبي
 بمناسبة زفافه الميمون

ودخوله القفص  الذهبي وسط
حضور كبير من  األهل واألصدقاء بمدينة البيضاء 

ألف ألف مبروك

المهنئون:
الشيخ محمد احمد الحبابي 

و محمد عمر الحارثي وعبدالله محمد
الجحدري واحمد عبدالله الجحدري وعلي عمر الحارثي 
وعبدالله عمر الحارثي ومحمد صالح المشخر  وعادل علي 

عرمان وكافة األهل واألصدقاء بمحافظةالبيضاء

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نشاطر األخوة/
أحمد وعلي وعبدالله عبده علي البحر.. وجميع 

أفراد أسرتهم الكريمة..
 بوفاة المغفور له الوالد الحاج/

عبده علي البحري
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون..

األسيفون:
عبدالقوي شرف الدين- عبدالناصر شرف الدين

علي ناجي حميد- عبده محمد أنعم
طاهر العماري- طاهر عبده محسن

محمد مطيع- شمسان العماري
محمد صالح عبدالله - محمد أحمد أنعم

فهمي الورد
وكافة األهل واألصدقاء 

في قرية الملحكي -الشعر- إب..ـ


