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أكدوا تميزها بالطرح المتزن لمختلف القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية

وزراء ونواب وشخصيات في عيد »األنباء«: صرح إعالمي معّبر بأمانة عن ضمير الكويت

احملافل الدولية والعربية.

حرفنة ومهنية

وشارك رئيس احتاد ألعاب غرب آسيا 
الشيخ طالل الفهد مبباركة الى »األنباء«، 
وقال في رسالة وجهها الى الزميل رئيس 
التحرير: قبل ان أهنئ األستاذ يوسف 
خالد املرزوق على االحتفال الذي تعيشه 
أسرة »األنباء« الغراء هذه األيام مبناسبة 
العيد ال� 34، أج����د لزاما علي ان اهنئ 
نفسي وكل املنتسبني للجسد الرياضي 
واإلعالم����ي ملا تتميز ب����ه »األنباء« من 
حرفن����ة ومهنية في الطرح والرقي في 
التعامل مع األحداث السياسية والرياضية 
بعقالنية، وهذا ليس وليد الس����اعة ف� 
»األنباء« تزخر بالكوادر املتميزة في ادارة 
التحرير والتي تتابع االحداث بصورة 

متطورة وحديثة وتواكب العصر.
لألمانة من يعمل ب� »األنباء« ال يكل 
وال مي����ل في بذل اجله����د حتى حتظى 
هذه املطبوع����ة بالتميز وحجز املوقع 
األفضل لها في ش����ارع الصحافة ولدى 
القارئ، باالضافة الى التنوع في التغطية 
االعالمي����ة ومواكبة االح����داث احمللية 
والعاملية واالنفراد في احلوارات الساخنة 
وهذا بحد ذاته جناح غير طبيعي نتمنى 

ان يستمر لألمام.
اليوم ونحن نحتفل ب� »األنباء« للعام 
34 على التوالي دون توقف حتى في أحلك 
الظروف، وهذا ما كان واضحا للعيان 
حني تفرغت أختنا العزيزة األس����تاذة 
بيبي خالد امل����رزوق إلصدار اجلريدة 
خالل الغزو الغاشم على دولتنا احلبيبة 
من العاصمة املصرية القاهرة، وإذا كنت 
أهنئ »األنباء« وجمي����ع العاملني بها، 
فانني امتنى من العلي القدير ان يوفق 
اس����رة التحرير وعلى رأسهم االستاذ 
يوسف املرزوق، وان تكون املصداقية 
التي تعودنا عليها هي ش����عار التميز 
ل� »األنباء« لتحت����ل املرتبة األولى في 

الصحافة احمللية في القريب العاجل.
وكذلك تقدم رئيس االحتاد الكويتي 
للتنس رئيس حترير مجلة اخبار التنس 
الشيخ احمد اجلابر العبداهلل بأخلص 
التهاني والتبريكات مبناسبة االحتفال 
بالعيد الرابع والثالثني إلصدار جريدة 
»األنباء« الغراء مع متنياتنا لكم بالتوفيق 

واالزدهار.

بخال����ص التهنئة مبناس����بة العيد 
الرابع والثالث����ني جلريدتكم الغراء 
وجلميع العاملني بهذا الصرح الشامخ 
الذي اتسم باملصداقية والكلمة احلرة 
والتغطية الصادقة للخبر بنهج بناء 
وراق وموضوعي وتضحية بذلتها 
خالل مسيرتها حيث ان هذه امليزات 
التي اتس����مت بها جريدتكم الغراء 
كلها ات����ت بجهود والدكم أطال اهلل 
في عمره ومن س����انده الذي كرس 
جهده باجلريدة لصالح الكويت في 
الس����راء والضراء واأليام العصيبة 
التي مرت على الكويت وبجهودكم 
بامتام املس����يرة الس����ابقة لصالح 
الكويت والعالم العربي واالسالمي، 
وفي اخلتام أمتنى لكم دوام التوفيق 
ومزيد التقدم والعطاء املثمر في ظل 
قيادة صاحب السمو األمير وسمو 

ولي العهد حفظهما اهلل ورعاهما.
وش����ارك املدير العام للصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
عبدالوهاب البدر برسالة مباركة الى 
رئيس التحرير قال فيها: يسرنا ان 
نشارككم احتفالكم مبرور 34 عاما 
على صدور جريدة »األنباء« الغراء، 
وان نتقدم منكم ومن القائمني على 
حتريرها جميعا بص����ادق التهاني 
وأطيب التمني����ات، كما نغتنم هذه 
الفرصة لنعرب لكم ع����ن تقديرنا 
لدوركم اإلعالمي الرائد في التوعية 
الكويت في دعم املس����اعي  بجهود 
البشرية،  التنمية  الدولية لتحقيق 
كما يسرنا بهذه املناسبة ان نشيد 
بدوركم البن����اء في توعية املجتمع 
الكويتي بقيم����ه وثوابته وقضاياه 

امللحة.
وكذلك شاركت مديرة إدارة اإلعالم 
في الصندوق منى العياف برسالة 
مماثلة جاء فيها: يطيب لي وجريدة 
»األنباء« الغراء تدخل عامها الرابع 
والثالثني، في مسيرتها الصحافية 
والتنويرية املمت����دة بإذن اهلل، أن 
اتق����دم منكم ومن جمي����ع القائمني 
عليها والعاملني فيها بخالص التهاني 
وأصدق األماني، بأن تظل »األنباء« 
الغراء متميزة في مسيرتها، وانتهز 
الفرصة ألش����يد بدفاعكم الدائم عن 
قضايا الكويت العادلة في مختلف 

وكذلك شارك رئيس مجلس إدارة 
جمعية الهالل األحمر الكويتي برجس 
البرجس برسالة تهنئة إلى رئاسة 
التحرير ق����ال فيها: تهديكم جمعية 
الهالل األحمر الكويتي أطيب حتياتها 
الرابع والثالثني  ونهنئكم بالع����ام 
لصدور صحيفة »األنباء« العزيزة 

على أنفسنا.
وال شك ان هذا التواصل لصحيفتكم 
يعكس دوركم اإلعالمي الكبير املميز 
في جناحها وانتشارها واستمرارها، 
متمنني لك����م دوام التوفيق والرقي 

لصحيفتكم الغراء.
االدارة  وش����ارك رئيس مجلس 
املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياض����ة لواء  .فيص����ل اجلزاف 
التحرير  الى رئاسة  برسالة تهنئة 
قال فيها: يطيب ل����ي ان اتقدم لكم 
بخالص التهان����ي وأطيب األمنيات 
مبناس����بة العيد الراب����ع والثالثني 
لصدور العدد االول من صحيفتكم 
الغراء، مثمنني الدور اإلعالمي الرائد 

الكوي����ت كل يوم بتغطي����ة عاملية 
متميزة ومقاالت هادفة وبناءة لصفوة 
الكتاب واحملللني والنقاد والصحافيني 
ليقف القارئ عل����ى ما يدور حوله 
في العالم والوطن أدام اهلل الكويت 
ودمتم عزا وفخرا ومنبرا للقلم احلر 

واخلبر الصادق.

مشوار من اإلنجازات

وكذلك ش����ارك محافظ اجلهراء 
الشيخ مبارك احلمود برسالة تهنئة 
الى الزميل رئيس التحرير قال فيها: 
يطيب لي ويسعدني مبناسبة العيد 
الرابع والثالثني جلريدة »األنباء« ان 
اغتنم هذه الفرصة ألش����ارككم هذه 
املناس����بة الطيبة ألعبر من خاللها 
عن م����دى اعجابن����ا واعتزازنا مبا 
حققته وقدمته جريدتكم الغراء خالل 
مشوارها من إجنازات عظيمة ومكانة 
سامية والتي جاءت ثمرة جهودكم 
وجهود العاملني عليها، وفقكم اهلل 

وسدد على دروب اخلير خطاكم.

الذي لعبته صحيفتكم الغراء في اثراء 
منظومة اإلعالم الكويتي ومتيزت به 
من مصداقية وطرح مميز ملختلف 
القضايا السياس����ية واالقتصادية 
واالجتماعية، كما نشيد باملستوى 
الراقي لصحيفتكم »األنباء« في دعم 
مس����يرة العمل الشبابي والرياضي 
املتمي����زة  والتغطي����ة االعالمي����ة 
للهيئات الشبابية والرياضية التي 
تشرف عليها الهيئة العامة للشباب 

والرياضة.
سائلني املولى عز وجل ان يوفقكم 
ملا فيه خير وطننا العزيز حتت ظل 
القيادة احلكيمة والرشيدة لصاحب 
الس����مو األمير وس����مو ولي العهد 

حفظهما اهلل ورعاهما.

صرح شامخ

وبدوره أرس����ل وكي����ل الديوان 
للمراسم والتشريفات خالد احلجرف 
رس����الة تهنئة الى رئيس التحرير 
قال فيه����ا: يس����رني ان ابعث لكم 

األمن واألمان. مع خالص حتياتي لكم 
بالتوفيق والنجاح، وتفضلوا بقبول 

فائق االحترام والتقدير.
كما أرسل أيضا رسالة الى الزميل 
مدي����ر التحرير قال فيها: يطيب لي 
ان أتق����دم إليكم بأص����دق التهاني 
والتبريكات مبناسبة مرور 34 عاما 
على صدور جريدة »األنباء« الكويتية 
كما يسرنا ان نهنئ جميع العاملني 
الت����ي نعتبرها  الغراء  باجلري����دة 
صرحا إعالميا مميزا يخدم األهداف 
الوطنية بكل أمانة ومسؤولية وهي 
من الصح����ف التي برزت ووضعت 
لها بصمة واضحة بجهود العاملني 
فيها من خ����الل املصداقية واملهنية 
والتواجد باحل����دث والدقة في نقل 
اخلبر وصدق الكلم����ة متمنيا لكم 
دوام الصح����ة والعافية، والتوفيق 
خلير ش����عبنا الكرمي، سائال املولى 
العلي القدير ان يحفظ بالدنا عزيزة 
آمنة ومستقرة، وان يدمي عليها نعمة 
األمن واألمان، مع خالص حتياتي لكم 
بالتوفيق والنجاح، وتفضلوا بقبول 

فائق االحترام والتقدير.

الحق والصدق

وبدوره شارك النائب علي الراشد 
أسرة »األنباء« فرحتهم بالعيد ال� 34 
ووجه رس����الة الى رئاسة التحرير 
قال فيها: يطيب ل����ي ان أبعث لكم 
بأص����دق التهاني وأزكى التبريكات 
الرابعة والثالثني  الذكرى  مبناسبة 
لصدور صحيف����ة »األنباء« الغراء 
وان أتقدم لكم ش����خصيا وألس����رة 
التحرير الكرمي����ة بأصدق التهاني 
وأطيبها متمنيا بقاءها منبرا يظهر 
احلق والصدق في مجال الصحافة 
احلرة، وبهذه املناسبة فإنني أمتنى 
لصحيفتكم الغراء املزيد من املتقدم 
والتطور وجلميع العاملني فيها دوام 

النجاح والتوفيق.

تغطية متميزة

من جانبه شارك النائب الصيفي 
مبارك الصيف����ي ببطاقة تهنئة الى 
رئاسة التحرير جاء فيها: 34 عاما 
من التميز واإلب����داع حتملون فيها 
مش����اعل النور لتضيئ����وا بها فكر 

تقدي��راً منهم ل��دور »األنباء« البناء 
في تغطي��ة جميع القضايا السياس��ية 
واالقتصادية واالجتماعية ش��ارك عدد 
م��ن ال��وزراء والنواب والش��خصيات 
أسرة »األنباء« فرحتهم مبرور 34 عاما 
على االصدار األول ومتنوا ل� »األنباء« 
دوام التقدم والنجاح وعبروا عن أطيب 
تهانيه��م به��ذه املناس��بة، وفيما يلي 

التفاصيل:
أرس����ل وزير الداخلية الش����يخ 
جاب����ر اخلال����د رس����الة تهنئة الى 
رئيس التحرير الزميل يوسف خالد 
يوسف املرزوق عبر فيها عن أخلص 
األمنيات بالتوفيق وقال اخلالد في 
أتقدم بوافر  رسالته: »يسعدني ان 
التهنئ����ة وخالص التحية والتقدير 
الى شخصكم الكرمي وأسرة جريدتكم 
املوقرة مبناسبة مرور 34 عاما على 
صدورها امليمون، آملني أن يستمر 
عطاؤكم اإلعالمي البارز ليكون نبراسا 
الطري����ق للجميع، وصوتا  يضيء 
معب����را بأمانة ع����ن ضمير الكويت 
كما عودمتونا دائما، نتمنى ان يكلل 
عطاؤكم اإلعالمي بالتوفيق وان يشهد 
املس����تقبل مزيدا من النجاح لتبقى 

صحيفتكم صرحا متميزا«.

مسيرة متواصلة

كما ارسل وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل الفريق د.محمد العفاس����ي 
رس����الة الى الزميل رئيس التحرير 
جاء فيها: انه ملن دواعي سروري أن 
أتقدم لكم وجلريدتكم الغراء بأطيب 
التهاني والتبريكات مبناسبة مرور 
34 عاما على تأسيس جريدة »األنباء« 
تزامنا مع حلول عام 2010 لندعو لكم 
وجلميع العاملني بالصحة والعافية 
وحتقيق املزيد من التقدم والنجاح 
والنقد البناء واملساهمة في االرتقاء 
ومواصلة املس����يرة نحو مستقبل 
أفضل لوطننا احلبيب وأبنائه حتت 
قيادة صاحب السمو األمير املفدى 
وسمو ولي عهده األمني وسمو رئيس 
مجلس الوزراء حفظهم اهلل ورعاهم، 

مع أطيب متنياتنا لكم.
وكذل����ك أرس����ل النائ����ب مخلد 
العازمي رس����الة تهنئة الى الزميل 
رئي����س التحرير ق����ال فيها: يطيب 
ل����ي ان أتقدم اليكم بأصدق التهاني 
والتبريكات مبناسبة مرور 34 عاما 
على صدور جريدة »األنباء« الكويتية 
كما يسرنا ان نهنئ جميع العاملني 
الت����ي نعتبرها  الغراء  باجلري����دة 
صرحا إعالميا مميزا يخدم األهداف 
الوطنية بكل أمانة ومسؤولية وهي 
من الصح����ف التي برزت ووضعت 
لها بصمة واضحة بجهود العاملني 
فيها من خ����الل املصداقية واملهنية 
والتواجد باحل����دث والدقة في نقل 
اخلبر وصدق الكلم����ة متمنيا لكم 
دوام الصح����ة والعافية، والتوفيق 
خلير ش����عبنا الكرمي، سائال املولى 
العلي القدير ان يحفظ بالدنا عزيزة 
آمنة ومستقرة، وان يدمي عليها نعمة 
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