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وورود جميلة من نوال الدرويش د.محمد الرميحي هنأ »األنباء« بالورود وباقة جميلة من أسرة الزميلة »اجلريدة«

ورود من إبراهيم دبدوب في عيد »األنباء«زهور لـ »األنباء« من الشيخ سالم العلي نوال الدرويش
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زهور مها مال حسني زينت »األنباء«

س�الم العلي: مواقف »األنباء«  مشرفة وجريئة في القضايا الوطنية
محمد الخالد: دقيقة وصادقة ومنب�ر حر للتعريف بقضايا الوطن

محم�د الصب�اح: متميزة بما تعكس�ه م�ن رؤية إعالمية مس�ؤولة
علي الجراح: صرح إعالمي مميز يخدم الوطن بكل أمانة ومس�ؤولية

.. وتتواصل باقات التهنئة احململة بعبير الود وأطيب 
األمنيات النابعة من قلوب محبي وقراء »األنباء« الذين 
شاركوا اس�رة »األنباء« فرحتهم بالعيد ال� 34 لصدور 
الع�دد األول من جريدتهم الت�ي تابعوها منذ بدايتها 
واستمروا مواكبني ملسيرتها التي ازدادت ألقا ورسوخا 
يوما بعد يوم وثبتت في مواقفها املبدئية القائمة على 
أداء رسالتها اإلعالمية الوطنية املتميزة باملصداقية 
واحليادي�ة والنزاهة وطرح القضاي�ا التي تهم الوطن 
واملواطنني بأسلوب راق وبناء بعيدا عن كل ما من شأنه 
إثارة الفنت والنعرات، رافعني مصلحة الكويت فوق اي 
اعتبار لتستمر »األنباء« صرحا إعالميا شامخا، وفيما يلي 

عدد من رسائل وبرقيات التهنئة التي وصلت »األنباء«:

مهنئون في عيد »األنباء«: مكانتها كبيرة في نفوسنا لتميزها بالوطنية والمصداقية
تمنوا ألسرتها المزيد من اإلنجاز والعطاء واستمرار النجاح

الشيخ د.محمد الصباح سمو الشيخ سالم العلي

د.محمد الرميحيالشيخ د. أحمد ناصر احملمد

»األنباء« في عيدهـــا الـ 34 وقدموا املباركة 
وأطيب األمنيات باستمرار التقدم والنجاح 
ودوام االرتقاء باملسيرة االعالمية التي تنتهجها 
»األنباء« في طرحها املوضوعي والبناء جلميع 

القضايا التي تهم الوطن واملواطنني.
ومن جهته، شارك الزميل رئيس حترير 
الزميلة »أوان« د.محمد الرميحي أسرة »األنباء« 
مبناسبة مرور 34 عاما على االصدار األول، 

متمنيا دوام التقدم والنجاح.
وكذلـــك بـــارك رئيس حتريـــر الزميلة 
»اجلريدة« خالد الهالل وأســـرة »اجلريدة« 
للزميل رئيس التحرير وأسرة حترير »األنباء« 
مبناســـبة العيد الـ 34 لـ »األنباء« وتقدموا 
بأطيب األمنيات باستمرار النجاح والتقدم 

واالزدهار.

نهج بّناء

وكذلك شاركت مديرة العالقات العامة 
واالعالم في شركة األولى لتسويق الوقود 
نوال الدرويش أســــرة »األنباء« فرحتهم 
مبرور 34 عاما على اصدارها األول، متمنية 
املزيد من التقدم والنجاح املســــتمر وأن 
تبقى »األنبــــاء« متميزة من خالل الطرح 
الراقي والنهج البناء الذي اتبعته وتتبعه 

خالل مسيرتها.

املنير يطيب لي ان اتقدم اليكم بخالص التهنئة 
على هذا االجناز االعالمي الرائد واملتميز اذ 
كان لكم االثر الكبير فـــي ارتقاء الصحافة 
الكويتية قدما الى املراكز االولى بني صحافة 
الدول العربية، لقد امتهنتم الصحافة بالدرجة 
األولى وكنتم على الدوام نبراسا للمصداقية 

واملسؤولية في النشر.
نبارك ألنفســـنا وللكويت نافذة احلرية 
االعالمية جريدة »األنباء« اذ في صباح كل 
يوم، يشرق نهار دميوقراطي جديد مع كل 
اصدار لصحيفتكم العريقة واملتجددة على 
الدوام، كل التوفيـــق والنجاح لك ولالخوة 

األفاضل في جريدة »األنباء«.

أخلص األمنيات

كما أرسلت رئيسة مجلس االدارة والعضو 
املنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية 
مها مال حســـني بطاقة تهنئة الـــى الزميل 
رئيس التحرير ضمنتهـــا اخلص االمنيات 
واملباركة مبرور 34 عاما على االصدار األول 

لـ »األنباء«.

مسيرة راقية

وبدوره شارك عبدالرحمن البابطني وأسرة 
شـــركة مينز وجميع العاملني فيها اســـرة 

بأداء رسالتها االعالمية كاملة منذ صدورها 
حتى اآلن واثبتت قدرتها على حمل األمانة 
واملسؤولية جتاه قضايا الوطن واملواطنني 

بل والذود عنهم في الداخل واخلارج.
ونحن اذ نثمن لكـــم جهودكم االعالمية 
الفاعلة على امتداد 34 عاما من االجناز والعطاء 
ســـائلني العلي القدير لكـــم موفور الصحة 

والعافية.

أطيب األمنيات

ومن جانبه وتقديرا لدور »األنباء« اإلعالمي 
أرســـل الرئيس التنفيذي في بنك الكويت 
الوطني ابراهيـــم دبدوب بطاقة مباركة الى 
رئيس التحرير عبر فيها عن خالص التهاني 
والتبريكات بالعيد الـ 34 لتأسيس جريدة 
»األنباء« الزاهرة، وأطيب التمنيات باملزيد 

من التقدم والنجاح.

مصداقية ومسؤولية

ومن جهته، أرســـل النائب األول لرئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب في شـــركة 
مجموعة عيسى حسني اليوسفي وأوالده عادل 
اليوسفي رسالة تهنئة الى رئاسة التحرير 
قال فيها: في بداية هذا العام اجلديد ومبناسبة 
مرور 34 عاما على سطوع جنمكم الصحافي 

وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح رعاه اهلل.

وكذلك شارك مدير إدارة مكتب نائب رئيس 
الشـــيخ د.احمد  الوزراء ووزير اخلارجية 
ناصر احملمد أسرة »األنباء« احتفالهم بالعيد 
الــــ 34 وقال في رســـالة وجهها إلى رئيس 
التحرير: يطيب لي ان ابارك لشخصكم الكرمي 
وجلريدة »األنباء« مبناسبة حلول الذكرى الـ 
34 لصدورها حيث سعيتم من خاللها للتميز 
بصدق الكلمة واتزان الطرح واسبقية اخلبر 

سموا بحريات الوطن الى آفاق رحبة.
واذ ابارك لكم جهودكم القيمة، فإنني امتنى 
لكم دوام التألق والتميز للقادم من إصداراتكم 
ملا فيه خير املسيرة االعالمية املسؤولة، رفعة 

لوطننا العزيز وعزه ومنائه.

إنجاز وعطاء

وبدوره بعث محافظ حولي عبداهلل الفارس 
ببرقية تهنئة إلى رئاسة التحرير جاء فيها: 
نبعث إليكم بأحـــر التهاني القلبية واطيب 
االمنيات لكم بدوام التقدم والنجاح مبناسبة 
مرور 34 عاما على صدور جريدة »األنباء« 
الكويتية ذلك الصرح االعالمي املهم الذي يحتل 
مكانة كبيرة في نفوسنا جميعا، وال نبالغ 
في القول إذا قلنا ان جريدة »األنباء« قد قامت 

داعني املولى عز وجل أن يعينكم على اداء 
مهامكم علـــى أكمل وجه مبا يخدم مصلحة 
البالد، مع متنياتنا لكـــم مبزيد من التقدم 
مبستوى األداء لتقدمي افضل ما لديكم من سبل 
ترتقي باإلعالم الكويتي القائم بسواعدكم وان 
يحفظ وطننا احلبيب حتت القيادة احلكيمة 
لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا سيدي حضرة 
صاحب السمو أمير البالد املفدى، وسيدي 
سمو ولي عهده األمني وسيدي سمو رئيس 

مجلس الوزراء حفظهم اهلل ورعاهم.

خدمة الوطن

كما أرســـل نائب وزير شـــؤون الديوان 
األميري الشيخ علي اجلراح رسالة مباركة 
أيضا عبر فيها عن تهانيه ألسرة »األنباء« في 
عيدها الـ 34 وقال اجلراح: يسرنا مبناسبة 
العيد الرابع والثالثني إلصدار جريدة »األنباء« 
الغراء أن نتقدم إليكم بأسمى آيات التهنئة 
والتبريكات كمـــا يســـرنا أن نهنئ جميع 
العاملني باجلريدة الغراء التي نعتبرها صرحا 
إعالميا مميزا يخـــدم االهداف الوطنية بكل 
أمانة ومسؤولية، ومتنياتنا لكم مبزيد من 
التقدم واالزدهار في ظل قيادة سيدي حضرة 
صاحب الســـمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصبـــاح حفظه اهلل ورعاه 

ارســـل رئيـــس احلرس الوطني ســـمو 
الشيخ ســـالم العلي ببرقية تهنئة وجهها 
إلـــى رئيس التحرير الزميل يوســـف خالد 

يوسف املرزوق.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

يطيب لنا تهنئتكم مبناسبة العيد الرابع 
والثالثني جلريدة »األنباء« الغراء وكذلك تهنئة 

أسرة التحرير واإلدارة وجميع العاملني.
وإذ حافظـــت جريدتكم الغراء على مدى 
الســـنوات املاضية على مواقفها املشـــرفة 
واجلريئة في القضايـــا الوطنية والتعبير 
عـــن تطلعات شـــعبنا وآماله فـــي احلرية 
والدميوقراطية وما قدمته لقرائها من خدمة 
اعالمية متميزة تدعو للفخر واالعتزاز اتسمت 

بالصدق واالخالص واالداء املهني الرفيع.
متمنني لكم وأسرة العاملني بهذا الصرح 

اإلعالمي املتميز دوام التقدم واالزدهار.
وكل عام وأنتم بخير.

الكلمة الحرة

ومـــن جهته بعث نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشـــيخ د.محمد 
الصباح برســـالة تهنئة وجهها إلى رئاسة 

التحرير جاء فيها:
حتية طيبة وبعد،،،

يطيـــب لي أن أتقدم لشـــخصكم الكرمي 
ولكافة منتســـبي جريـــدة »األنباء« الغراء 
بأطيب التهاني والتبريكات مبناسبة احتفالها 
بالذكرى السنوية )34( إلصدارها ومتيزها مبا 
تعكسه من رؤية إعالمية مسؤولة وتغطية 
للخبر الصادق والكلمة احلرة، متمنيا لكم 
وللقائمني عليها دوام التوفيق والسداد في 
القـــادم من اإلصدارات ملا فيـــه خير وطننا 

العزيز ورفعة شأن أهله الكرام.
كما أرسل رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
محمد اخلالد رسالة تهنئة وجهها إلى الزميل 
رئيس التحرير يوسف خالد يوسف املرزوق 
قال فيها: يسرني أن أتقدم لكم بأجمل التهاني 
وأصدق التبريكات مبناســـبة مرور أربعة 
وثالثني عامـــا على صدور جريدة »األنباء« 
والتي استطاعت بفضل جهود القائمني عليها 
ان تكـــون دعامة من دعائم اإلعالم الكويتي 
املقروء ومنبرا حرا للتعريف بقضايا الوطن 
وان تشغل حيزا مهما بني اوساط القراء على 
جميع مســـتوياتهم الثقافية، حيث متيزمت 
بدقة الطرح املوضوعي واملصداقية العالية 

في نقل اخلبر والتعامل مع االحداث.

عبداهلل الفارس.. وباقة جميلةورود من رئيس األركان الشيخ أحمد اخلالد


