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أوضحوا أنها متميزة في الذود عن قضايا الوطن والدفاع عن مصالحه داخليًا وخارجيًا

شخصيات في عيد «األنباء»: منبر إعالمي حّر وصرح صحافي شامخ

اإلعالميــــة في الكويــــت والعالم 
العربي مبا يخدم قضايانا الفكرية، 
ويشيد قراء اجلريدة وأنا منهم 
برسوخ القيم واجلدية، والتطور 
في جميع املناحي التي تناولتها، 
فلهــــا منا في هذه املناســــبة كل 
التقديــــر متمنني لكــــم املزيد من 

النجاح والرقي واالزدهار.
وشارك مدير مديرية التوجيه 
العامة في  املعنوي والعالقــــات 
العامة للجيش  رئاســــة األركان 
العقيد عدنان اخلشــــتي بتهنئة 
«األنبــــاء» باســــمه ونيابــــة عن 
التوجيه املعنوي قائال:  أســــرة 
تتقدم مديرية التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة باجليش الكويتي 
بأجمل التهانــــي والتبريكات من 
شــــخصكم الكرمي والــــى جميع 
العاملني بجريدتكم الغراء «األنباء» 
مبناســــبة حلول السنة الرابعة 

والثالثني على صدورها.
كما أرســــل مدير عام منطقة 
االحمــــدي التعليمية طلق الهيم 
رسالة تهنئة قال فيها: يطيب لنا 
وبقلوب ملؤها االفتخار واالعتزاز 
بكم وبدوركم املميز البارز ان ابعث 
اليكم بأخلص التهاني والتبريكات 
القلبية مبناسبة الذكرى الرابعة 
الغراء،  والثالثــــني جلريدتكــــم 
متمنيا لها وجلميع العاملني بها 
دوام التوفيق واالزدهار في خدمة 
قضايانا الوطنية، وكل عام وانتم 

بخير.

صوت الحق

بدوره رئيس جمعية الشيخ 
النوري اخليرية د.نادر  عبداهللا 
النوري قال: «األنباء« مؤسســــة 
صحافيــــة متميزة تقــــوم بجهد 
مشكور في التنوير وفي التثقيف 
السيما في اسلوبها حيث تبتعد عن 
املهاترات واملناقشات التي تؤدي 
الى الشقاق وهي صحيفة متميزة 
ولها دور واضح في نشر الثقافة 
االسالمية من خالل صفحات االميان 
منذ نشأتها وظلت على هذا املنهاج 
الى هذا الوقت، واآلن تشق طريقها 
نحو نصف قرن من االداء املتميز، 
فشكرا جلهودها ونتمنى ان تظل 
دائما صوتا ناطقا باحلق ومعبرا 
عن هموم املواطــــن وتؤدي اداء 
دورها في مقاومة االفكار والعادات 
الوافدة الضارة بشابنا، وان تبقى 
على سمعة مؤسسها معبرة عن 
التي  رأيها باالعتدال والوسطية 

اتسمت بها.

االعتدال والمصداقية

كما هنــــأ املراقب العام بإدارة 
الثقافة االســــالمية فالح العجمي 
الـــــ٣٤ فقال:  «األنبــــاء» بعيدها 
«األنبــــاء» لهــــا دور قيمي ثابت 
وتعتبر صرحا اعالميا شامخا ملا 
تتميز به من اسلوب ابداعي مميز، 
كما انها تتسم باالعتدال واملصداقية 
في اخبارها وحترص على نشر كل 
ما يتعلق بالشــــريعة االسالمية، 
فكل التهنئة مبناســــبة مرور ٣٤ 
عاما وندعو اهللا ان يبارك لرئيس 

حتريرها في حمل االمانة.
ومن جانبه شارك الفنان بشار 
الشطي اســــرة «األنباء» فرحتهم 
الـــــ٣٤ لصدورها متمينا  بالعيد 
دوام التقدم والنجاح للقائمني على 

اجلريدة وجلميع العاملني فيها.

ــى التوالي  ــث عل ــوم الثال للي
تواصلت برقيات ورسائل التهنئة 
واملباركة من محبي وقراء «األنباء» 
ــي عيدها الـ ٣٤  الى جريدتهم ف
ــب األمنيات  ــن أطي ــن ع معبري
ــار  ــاح واالزده ــتمرار النج باس
لـ«األنباء» لتبقى دوما في الصدارة 
مبا تنشره من صادق اخلبر ودقيق 
ــوا ان «األنباء»  املعلومة وأوضح
كانت الصوت احلر ومازالت املدافعة 
عن قضايا الوطن واملواطنني، وفيما 

يلي بعض من هذه الرسائل:
أرســــل نائــــب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد ببطاقة تهنئة 
الى رئيس التحرير الزميل يوسف 
خالد يوسف املرزوق مبناسبة عيد 
«األنباء» الـ ٣٤ متمنيا دوام التقدم 
واالزدهار لتبقى «األنباء» نبراسا 

مضيئا في سماء الكويت.
 وكذلك أرسل رئيس املراسم 
والتشريفات األميرية الشيخ خالد 
العبداهللا ببطاقة تهنئة وباقة زهور 
تعبيرا عن تقديره ألسرة «األنباء»  
مثمنا الدور البناء الذي تؤديه على 

الساحة الوطنية. 
وبدوره شارك رئيس مجلس 
االدارة املدير العام لوكالة األنباء 
الكويتية الشــــيخ مبارك الدعيج 
أسرة «األنباء» في عيدها بالتهنئة 
واملباركــــة واألمنيــــات الطيبــــة 

باستمرار النجاح.

عزم وإرادة

النائب مبارك  وكذلك أرســــل 
اخلرينج ببطاقة تهنئة ومباركة 
الى الزميل رئيس التحرير حملها 
مباركته وقــــال اخلرينج: أطيب 
األمنيات بالتوفيق والنجاح الدائم 
املميزة  في رســــالتكم اإلعالمية 
بنفس اخلط والعزم واإلرادة التي 
رسمها العم الفاضل خالد املرزوق 
أدام اهللا عليه نعمة الصحة والعمر 

املديد، أطيب األمنيات. 
كما هنأ النائب السابق عصام 
الدبوس أســــرة «األنبــــاء» بباقة 
زهور جميلة وببطاقة عبر فيها 
لـ  النجاح  أمنياته باستمرار  عن 
«األنباء» وأسرتها وعن أمله في 
أن تظل نبراسا للكلمة الصادقة 

واملهنية املثلى.

دور مميز

وبدوره بــــارك محافظ مبارك 
الكبير الشــــيخ علــــي العبداهللا 
برسالة وجهها الى الزميل رئيس 
التحرير قال فيها: ال شك ان جريدة 
«األنباء» قدمت الكثير من العطاء 
في مجال صاحبة اجلاللة وكانت 
خير عون للجميع في تأدية دورها 
املميز طوال مسيرتها الصحافية 
والتاريــــخ لــــن ينســــى املواقف 
البطوليــــة جلريدة «األنباء» منذ 
صدورها وعدم توقفها إبان الغزو 
العراقي الغاشم على كويتنا الغالية 
والصــــدور مــــن جمهورية مصر 

العربية.
ومبناسبة مرور ٣٤ عاما على 
تأسيس جريدة «األنباء» يسرني ان 
أتقدم من جريدتكم الغراء بأطيب 
التهانــــي والتبريكات لعيد ميالد 
جريدتنا «األنباء» الذي تزامن مع 
حلول عام ٢٠١٠ لندعو لكم وجلميع 
العاملني بالصحة والعافية واألماني 

واألمنيات الطيبة لتحقيق املزيد 
من التقدم والنجاح والنقد البناء 
السلطات األخرى  واملساهمة مع 
بالدولة ملواصلة املســــيرة نحو 
مســــتقبل أفضل لوطننا العزيز 
وشعبنا الوفي حتت قيادة صاحب 
السمو األمير املفدى الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 
الشــــيخ ناصــــر احملمد  الوزراء 

واحلكومة الرشيدة.

صرح كبير

ومن جهتــــه أرســــل محافظ 
الفروانيــــة الفريــــق عبداحلميد 
احلجي رســــالة تهنئــــة في عيد 
«األنباء» الـ ٣٤ جاء فيها: إنه ملن 
دواعي الفخر واالعتزاز ان أسجل 
لكم خالص تهانينا القلبية في عيد 
ميالد جريدة «األنباء» الغراء الرابع 
والثالثني وإني إذ أشــــارككم في 
فرحتكم بهذا احلدث السعيد أثمن 
لكم جهودكــــم اإلعالمية املبذولة 
طــــوال هذه احلقبــــة وأبارك لكم 
خطواتكم الســــديدة نحو التقدم 
والرقي. فلقــــد كان لهذا الصرح 
اإلعالمــــي الكبير أبلــــغ األثر في 
الذود عن قضايا الوطن والدفاع 
عن مصاحله في الداخل واخلارج 
واألحداث واملواقف خير شاهد على 
مدى فاعليتكــــم ودوركم املتميز 
وجناح رسالتكم اإلعالمية. وإني 
على يقني بأن «األنباء» ســــتبقى 
كما عهدناها شامخة قوية ملتزمة 
مبادئهــــا وقيمها وفيــــة لعهدها 

بالوطن واملواطنني، .

مسيرة الشفافية

وتقديرا منه لــــدور «األنباء» 

التقدم واالزدهار في خدمة وطننا 
احلبيب الكويت.

مرآة صادقة

كما بعث مدير ادارة العالقات 
العامة بالهيئة شاكر عوض ببرقية 
مماثلة هنــــأ فيها جميع العاملني 
والقائمني على إصــــدار اجلريدة 
مشــــيدا باحليادية التي تنتهجها 
اجلريدة في طــــرح املوضوعات 
التي ترتبط باملواطنني  والسيما 
العام واصفا  واملقيمني والصالح 
التي  باملــــرآة الصادقــــة  إياهــــا 
يرى فيهــــا املجتمع بكل وضوح 
وشفافية وصدق قضاياه وهمومه 

اليومية.
الزميل  التحرير  وتلقى مدير 
محمد احلسيني تهنئة من رئيس 
املكتب التنفيذي واالتصاالت في 
البنك الوطني أحمد حافظ توجه 
خاللها بخالص التهاني والتبريكات 
لـ «األنباء» بعيدها الـ ٣٤ متمنيا 
التقدم  مــــن  املزيد  لـ «األنبــــاء» 

والنجاح.
وتلقى مدير التحرير رســــالة 
من رئيس جمعية متابعة وتقييم 
األداء البرملاني مطلق السويط متنى 
فيها لـ «األنباء» املزيد من االزدهار 

والنجاح.
كما اســــتقبل مديــــر التحرير 
النائب الســــابق رجــــا حجيالن 
الذي أكد انه «يحرص على زيارة 
«األنبــــاء» شــــخصيا ليعبر عن 

تقديره واحترامه ألسرتها».
وبدورها أرسلت عضو املجلس 
البلدي م.منى بورســــلي رسالة 
تهنئة الى رئاسة التحرير قالت 
اليكم  أتقدم  ان  فيها: يســــعدني 
وجلميــــع االخــــوة فــــي جريدة 
«األنباء» بالتهاني اخلاصة والقلبية 
والتمنيات الطيبة مبنسابة احتفال 
جريدة «األنبــــاء» الغراء بعيدها 
الرابع والثالثــــني، فمنذ صدور 
عددها األول في اخلامس من يناير 
عام ١٩٧٦ وحتى يومنا هذا، يشهد 
لها اجلميع باإلجنــــازات الطيبة 
التي حققتها اجلريدة على مدار 
إصداراتها ومتيزها بكل املقاييس، 
وقد بلغت اجلريدة مستوى من 
التقــــدم والتطور الــــذي يفرض 
اإلشــــادة مبســــتواها اإلعالمــــي 
وتنوعه، من أجل نشــــر الثقافة 
واخلبر الصادق، واثراء الساحة 

شــــارك رئيس حتريــــر الزميلة 
«النهــــار» الزميــــل عمــــاد جواد 
بوخمسني رئيس حترير «األنباء» 
الزميل يوسف خالد يوسف املرزوق 
وأسرة «األنباء» مهنئا مبرور ٣٤ 
عاما في مسيرة الشفافية في شارع 
الصحافة متمنيا استمرار التقدم 

واالزدهار.

منبر حر

االدارة  وبعث رئيس مجلس 
املدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
البدر ببرقية تهنئة لرئيس حترير 
جريدة «األنباء» مبناسبة مرور 
٣٤ عاما على إصدارها قال فيها ان 
جريدة «األنباء» الغراء دعامة من 
الدعائم األساسية لإلعالم املقروء 
في الداخــــل واخلارج ومنبر حر 
التي ال  النزيهة  للكلمة الصادقة 
تعرف سوى احليادية في الرأي 
وطرح املوضوعات على صفحاتها 
الغنية باملوضوعات املختلفة مما 
جعلهــــا تتبوأ مكانة مرموقة في 
عالــــم الصحافــــة ونالت إعجاب 
واستحســــان جميــــع القراء من 
مواطنني ومقيمني حتى أصبحت 
من أولى الصحف احمللية والعربية 
التي تستحوذ على رصيد كبير 
مــــن جمهور القــــراء ملا حتتويه 
من موضوعات وأبواب متنوعة 
ترضــــي أذواق جميــــع الفئــــات 
بجميع اجتاهاتهــــم وانتماءاتهم 
بجانب تعرضها للقضايا التي تهم 
املواطنني واملقيمني والصالح العام 

بأسلوب راق ومتحضر .
واختتم البدر برقيته بتهنئة 
لكل العاملــــني باجلريدة متمنيا 
لهم وجلريدتهم املوقرة مزيدا من 

عبداحلميد احلجي

جمعة العبادي د. خالد راجح شيخ عبدالعزيز الفهيد
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مبارك اخلرينج

شاكر عوض

.. وزهور من بشار الشطيباقة من الشيخ مبارك الدعيج

زهور الزميل عماد بوخمسني وأسرة «النهار»

زهور من عصام الدبوس ألسرة «األنباء»

زهور من السفير القطري عبدالعزيز الفهيد

محافظ الفروانية.. وزهور رائعةورود من الشيخ خالد العبداهللا

مبارك اخلرينج عايد «األنباء» بالورود

باقة جميلة من الشيخ أحمد الفهد بعيد «األنباء»

ديبلوماسيون: «األنباء» منارة لإلشعاع الفكري 
وملتقى حر للرأي والرأي اآلخر

والثالثني لصدور صحيفة «األنباء» الغراء، والتي 
حازت خاللها مكانة متميزة، وحظيت باالحترام 
والتقدير للكفاءة واملهنية العالية التي متيزت بها، 
وعكست الدرجة العالية من املصداقية واالحترام، 
في خدمة قضايا أمتنا العربية، وفي إبراز رسالتها 

اإلعالمية.
أنتهز هذه املناسبة الطيبة ألتقدم إليكم ولالخوة 
زمالئكم الكرام بأطيب التمنيات، راجيا لكم مزيدا 

من التقدم والنجاح.

بارك عدد من السفراء والديبلوماسيني لـ«األنباء» 
في عيدهـــا الـ ٣٤ حيث بارك ســـفير دولة قطر 
الشقيقة عبدالعزيز الفهيد لرئيس التحرير الزميل 
يوسف خالد يوســـف املرزوق برسالة قال فيها: 
يسعدني مبناســـبة الذكرى ٣٤ لصدور جريدة 
«األنباء» الغراء ان أتقدم لكم شـــخصيا وألسرة 
التحرير الكرمية بأصدق التهاني وأطيبها آمال ان 
تظل «األنباء» كما عهدناها إحدى منارات الصحافة 
الصادقة واملسؤولة، مع متنياتنا لكم بدوام التقدم 

والنجاح.
كما أرسل سفير اجلمهورية اليمنية د.خالد راجح 
شيخ رسالة مباركة الى رئاسة التحرير قال فيها: 
مبناسبة دخول «األنباء» عامها الـ ٣٤ من عمرها 
املديد، يسرني وأعضاء سفارة اجلمهورية اليمنية 
بدولة الكويت الشقيقة ان نتقدم إليكم شخصيا 
وإلى جميع اإلخوة احملررين والعاملني في صحيفة 
«األنباء» بأحر التهاني بهذه املناسبة، متمنيا لكم 
مزيدا من النجاح والتوفيق في مسيرتكم الظافرة 
والتي مثلت منارة إشـــعاع فكري أثرت معارف 
القراء على اختالف مشاربهم، ومثلت ملتقى حرًا 

للرأي والرأي اآلخر.
أمتنى لكم شـــخصيا دوام الصحة والعافية، 
ولصحيفتكـــم الغراء املزيد واملزيـــد من التقدم 

والنجاح.
كما شارك ســـفير اململكة األردنية الهاشمية 
جمعة العبادي أســـرة «األنباء» في عيدها الـ ٣٤ 
برســـالة وجهها الى الزميل رئيس التحرير قال 
فيها: يســـعدني ان أبعث إليكم بأصدق التهاني 
والتبريكات مبناسبة االحتفال بالذكرى الرابعة 
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