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ألف مبروك

أجمل التهاني والتبريكات نتقدم بها 
للدكتورة/ رفيدة عبده الحاج

بمناسبة حصولها على بكالريوس 
مختبرات.. فألف مبروك.. وعقبال الدكتوراه 

ومستقبل زاهر..
األكثر فرحًا:

والدك الدكتور عبده الحاج
يوسف الحقل

وشقيقك الدكتور حلمي عبده الحاج
أيمن شعب
وليد شعب

وكافة األهل واالصدقاء..

أجمل التهاني وأرق وأطيب التبريكات نهديها 
ونزفها معطرة بأريج الورد والفل والياسمين 

الى الشاب الخلوق/
أمين علي احمد رشيد

بمناسبة زفافه الميمون.. ألف ألف مبروك.. 
وبالرفاه والبنين..

المهنئون:
والدك علي احمد رشيد - جدك علي صدقة

اخوانك مازن ومحمد واحمد
عمك خالد احمد رشيد وأوالده مروان وأمجد وعمر

الشيخ فرج الجومري
احمد زيدي

م.محيي الدين العلفي
حسين محمود - محسن الشبامي 
 جميل رشيد عبدالقادر الوصابي 
 هيثم العدوفي - حسام السروري 

 وكافة األهل واالصدقاء..

ألف مبروك

أجمل التهاني والتبريكات نزفها الى األخ/
محمد غالب العبسي

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف ألف 
مبروك..

المهنئون:
محمد الذرحاني، ماجد الذرحاني، الشيخ 
ضيف الله الشبامي، حسن غدر، العقيد 
سمير المسمري، وليد اللداني، عبده 
الدومري، وجميع األهل واالصدقاء..

أجمل التهاني والتبريكات 
نزفها الى األخ/

عبد الكريم علي األسد
بمناسبة ارتزاقه المولود البكر

 الذي أسماه
)أصيل(

فألف مبروك وأنبته نباتًا حسنًا وجعله 
قرة عين لوالديه.
 األكثر فرحًا/

والدك وأعمامك وأخوك
وأصهارك 

وكاف األهل واألصدقاء

ألف مبروك

نهنئ ونبارك للطالب/
محمد فتح جبران

بمناسبة نجاحه وانتقاله من الصف الرابع الى 
الخامس..

ألف ألف مبروك ومزيدًا من التفوق إن شاء الله..
المهنئون:

األستاذ أحمد الكبسي
فرحان صالح فرحان
مجلي ناصر جبران
مطيع محمد جبران
جبران فتح جبران
فتح ناصر جبران

أجمل التهاني والتبريكات القلبية نهديها 
للدكتور/ محمد الجرموزي

بمناسبة ارتزاقه المولود الجديد الذي أسماه/
»رامي«

وكذلك نهديها للدكتور/
حلمي عبده الحاج

بمناسبة ارتزاقه المولود الجديد الذي أسماه/
»نادر«

فألف مبروك وأنبتهما نباتًا حسنًا وجعلهما قرة 
عين لوالديهما.. األكثر فرحًا/

يوسف الحقل
الدكتور عبده الحاج

جميل ومروان وبسام يوسف الحقل
أيمن شعب
وليد شعب

وكافة األهل واالصدقاء..

ألف مبروك
نهيئ ونبارك 
للشاب الخلوق/

جالل عبدالفتاح احمد 
عباد 

بمناسبة دخوله القفص 
الذهبي 

فألف الف مبروك 
المهنئون/

 عبدالناصر شرف الدين
 حافظ العماري 

  محمد عبده عباد.. 
وجميع األهل واالصدقاء..

ألف مبروك
احتفل القيادي 
يحيى الصورعي 

بزفاف نجله/
»ياسر«

وسط فرحه االهل 
واالصدقاء

تمنياتنا له بحياة زوجية سعيدة
 وبالرفاه والبنين..

المهنئون:
رئيس واعضاء قيادة المؤتمر 

بمديرية شعوب
وجميع االهل واالصدقاء

ألف مبروك
أجمل التهاني والتبريكات القلبية نزفها 

للشابين الخلوقين/
صدام حسين البوني
محمد محمد البوني

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

أوالد المدحوم علي حسن البوني

ة باألسى والحزن نتقدم بالتعازي  بقلوب مملوء
القلبية لألخ/

ناجي علي شبعان
في استشهاد ولده/

»علي«
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع 

رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون..

األسيفون/
محمد الوادي
علي الوادي
هاشم جيالن

وليد وأيمن ونبيل وسالم وسليم شعب

أجمل التهاني والتبريكات القلبية 
نزفها للشاب الخلوق/
فاروق صالح البنا

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

الشيخ يوسف صالح البنا، الدكتور صالح يحيى 
عيظه، الشيخ علي مصلح عيظه،

 الشيخ محمد مصلح عيظه، العميد صالح حزام 
عبيد، العميد عيسى السعيدي، الدكتور طاهر 

يحيى عيظه، الدكتور محمد سعد الحملي، 
القاضي يحيى الدعيس، عبدالغني نصر عيظه

 الشيخ حسن الجرماني، خليل علي عيظه
 مجدي الصايغ، علي عبدالله المطري، 

الشيخ صادق اسكندر العريقي، صالح اسكندري 
العريقي، خليل الشعري، اسماعيل علي القاضي، 
أمجد جهاد الصلوي، قاسم الصعدي، عارف الجولحي

تتقدم  بأجمل التهاني واصدق التبريكات، للشابة 
الخلوقة، صديقة األسرة/

حنان جميل عبدالله الجعدبي
بمناسبة دخولها القفص الذهبي..

 فألف ألف مبرك..
المهنئون/

فاطمة الهيال، بشرى محمد احمد، وفاء على 
احمد، زهور محمد صالح، سميرة مهدي 

حسين،مريم احمد مهدي، احالم محمد حسين، 
فادية على قطران، الخنساء مقبل هادي، بسمة 
محمد مهدي، خولة محمد حمود، إلهام هادي 

الجعدبي..  وكافة زميالتك..
أسرة تحرير الميثاق 
أسرة تحرير المؤتمرنت

جميع العاملين في المركز االعالمي
وقطاع االعالم بالمؤتمر الشعبي العام


