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آن دسته از خوانندگاني كه مايل هستند پيام هاي تبريك ،تولد ،تشكر و قدرداني شان در اين صفحه چاپ
شود لطفًا از ساعت  9صبح الي ( 16شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن 29993358 :تماس بگيرند يا به
شماره  22271813نمابر ارسال دارند و يا به نشاني مجله (بخش پيام از شما ،چاپ از ما) پيام خود را
حداكثر در دو سطر و حداقل يك هفته قبل از رسيدن موعد آن ارسال كنند.

پدر و مادر و خواهر نازنین کتابی ـ تهران

مینا جانم ،خواهر عزیزم ،ای زیباترین ترانه هس��تی،بدان که شب میالد تو
برایم ارمغان خوبیها و زیباییهاس��ت و به ماندگاری ستارگان آسمان ،همیشه
دوس��تت دارم وزیباترین گلهارابرای زیبایی زندگیات وکوتاهی عمرش��ان را
خواهرت مریم راجی پور ـ شوشتر
برای غمهایت آرزومندم		
مادر عزیز تر از جان ،هميشه در زندگي تو را طواف میکنيم ،تويي که برای
لمس دستانت هم باید وضوگرفت ۱۵آذر سالروز میالدت مبارک

ملیحه،معصومه،امید و محمود بابایی ـ قم

پسرعزيزم،اميرمحمدجان،بهترين آهنگ زندگي تپش قلب تو و قشنگترين
روز ما ،روز شكفتن توست .دوستت داريم

پدر و مادر ابراهيم و صديقه پارسا ـ اصفهان

آقايمهندسابوالقاسمحسينجاني،مصيبت فوت برادرزاده عزيزتان را به
		
شما و خانواده محترمتان تسليت ميگوييم
بهاره سليماني ،ستاره و رضا موقري ـ بندر انزلي

روش��نترين س��تاره زندگي ام ،مينا جان،تولدت همراه با دلنوازترين ترنم
باران پاييزي ميتواند دلنشينترين خاطره براي ما باشد ،ميالدت مبارك

مادر و خواهرانت ،مريم و مونا بياني ـ تهران

دختر گلم ،كتايون و داماد عزيزم بابك 13،آذر سالگرد پيوند و ازدواجتان
را ب��ا تقديم س��بدي پر از گل س��رخ تبري��ك ميگوييم ،با آرزوي س�لامتي و
تندرستي براي شما

مادران گوهر و زهرا ،پدران بيوك و عزيز و دايي كوروش و فرزندان هستي و حامي ـ تهران

خواه��ر زاده عزي��زم ،فيروزه جان،پيوندت را با آق��اي محمد امير فخريان
تبريك ميگويم و اميدوارم در زندگي موفق و خوشبخت و سربلند باشيد

خاله بزرگت فروغ الزمان ضرغامي ـ مشهد

خواهر گلم ،روز تولد انسانهادر هيچ تقويمي يافت نميشود ،چرا که فقط در
قلب کساني که به آنها عشق ميورزند حک شده است،اي سرآمد خوبيها روز
خواهرت مهسا ـ شوشتر
			
زميني شدنت مبارک
برادر عزيزم ،محمدجان،ماههاس��ت كه زيباتري��ن جمالت را براي امروز
كن��ار ميگذارم ،امروز اما همه جمالت از يادم رفتهاند و همينطور بيتكلف و
خواهرت الهه احمدي ـ گرگان
		
ساده ميگويم تولدت مبارك
اميدج��ان ،همس��ر عزيزم،اگر تم��ام دنيا را بگ��ردم و به هم��ه خوبيها و
خوش��بختيهايش فكر كنم جز تو چيزي را پيدا نميكنم .به تو همس��ر مهربانم
افتخ��ار ميكن��م و تولدت را جز خوش��بختي چيزي نميدان��م و براي خودم و
مينا قاسمي ـ تهران
خودت بهترينها را آرزو دارم ،تولدت مبارك

پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید

بقيه از صفحه 47

پاسخ دوازده اختالف
در تصویر قرقاول
پاسخ شکلهای پنهان در تصویر پیست اسکی

مادرت ،رويا كرمي و پدرت سيامك ديدار ـ تهران

سركار خانم دكتر پرستو خراساني و خانمها سادات حسيني ،فاطمه مقدس،
راضيه غالمي ،الهام زرگري ،اعظم حاجي بگلو و آقاي مراديان كه براي درمان
بيماران ،تالش بيوصفي را به كار ميبنديد ،بينهايت سپاس��گزارتان هستم و
داود حتم پوری خامنه ـ گلستان
زحمات صادقانه شما را قدرمیدانم
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همس��ر عزيزم ،مرتضي جان ،امروز روز تولد توس��ت و من هر روز بيش از
پيش به اين راز پي ميبرم كه تو خلق ش��دهاي براي من تا زيباترين لحظهها را
همسرت ،معصومه آبدار ـ كرج
		
برايم بسازي ،تولدت مبارك
نريمان جان ،پسر عزيزم 12،آذر بيست و هفتمين سالروز ميالدت مبارك،
پدر و مادرت ،محمد و زهرا دُري ـ كرج
بينهايت دوستت داريم
دامادبزرگم،آقاشاهين 16،آذر،سالروزتولدتراصميمانهتبريكميگوييم
و از ايزد منان س�لامتي ،خوش��بختي و آرام��ش را براي ش��ما و خانواده عزيزت
پدر خانم و مادر خانم ،محمدابراهيم و هديه سياميان گرجي
		
خواستاريم
پريدخت جان،عزيز خاله ،روزي كه به دنيا آمدي هرگز نميدانستي زماني
خواهد رس��يد كه آرامش بخش روح و روان كس��ي ش��وي كه با بودن تو دنيا
خاله فاطيما ـ تهران
برايش زيباتر است ،بهانه زندگيام تولدت مبارك
هانيه جان،تمام لحظههاي عمرم ،بدرقه نفس كش��يدن توس��ت ،به دنبال
كوچكتري��ن فرصت بودم ت��ا بزرگترين تبريك را نثار قل��ب مهربانت كنم و
ورق خوردن برگ س��بز ديگري از زندگ��يات را تبريك بگويم ،تولدت آذين
خواهرت فاطيما ـ تهران
		
زندگيام باد
مهن��وش جان ،دختر عزيزتر از جانمان،چه زيباس��ت روز قش��نگ به دنيا
آمدن��ت و چه زيبات��ر حضورت در كنارمان ،بدان كه ش��ب ميالدت برايمان
ارمغان تمام زيباييهاست 16 .آذر سالروز ميالدت را در كنار همسر مهربانت
وگل هميشه بهارمان كيانا تبريك ميگوييم

آرمان رستمي و اميرحسين بيات ـ مارليك

		
شادي مومن در چهرهاش و اندوه او در قلبش است

همس��ر عزيزم ،زهرا جان،كنارم كه هس��تي ،زمان هم دستپاچه ميشود و
عقربهها دو تا يكي ميپرند ،اما همين كه ميروي ،تاوان دستپاچگيهاي ساعت
را هم من بايد بدهم ،جانم را ميگيرند لحظههاي بيتو ،پس در كنارم باش يار
هميش��گي من چون دنيا را با تمام خوبيها و بدي هايش با تو ميخواهم دوستت
آرمان رستمي ـ مارليك
		
		
دارم
محمدطاها جان ،پسر گلم ،مي دانم بارها و بارها تولدت را تبريك گفته اند،
اما عش��قي كه من به همراه تبريكم روانه قلبت ميكنم قابل قياس نيست .روز
ميالد تو ،روز شكفتن غنچههاي مهرباني ست ،ماه آبان ،ماه تولدت مبارك

جناب س��رهنگ يوسفوند ،رئيس اداره بازرس��ي شهرستان مالرد،كساني
ك��ه در قالب نيروي پليس س��عي ميكنند آرامش ،امنيت و آس��ايش را براي
شهروندان فراهم كنند در حقيقت مجاهدان واقعي در راه خدا هستند ،با تشكر
از زحمات و آرزوي توفيق براي شما و خانواده گراميتان

پ

