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أكدوا بقاءها نموذجًا لاللتزام والمهنية وريادتها صحافيًا

وزراء ونواب وشخصيات: »األنباء« صرح إعالمي متميز ومنبر حّر للكلمة الصادقة

املهنة وعملوا على تنوير الرأي العام 
وتثقيفه وحرصوا على ثوابت املجتمع 
الكويتي، وحيث متيزمت بدقة الطرح 
املوضوعي واملصداقية العالية في نقل 

اخلبر والتعامل مع االحداث.
داعيا اهلل عز وجل ان يعينكم على 
اداء مهامك����م على اكمل وجه مبا يخدم 
مصلحة البالد في ظل القيادة احلكيمة 
لوالدنا صاحب الس����مو األمير املفدى 
حفظه اهلل ورعاه، وس����مو ولي العهد 
األمني حفظه اهلل ورعاه، وسمو رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه.

منارة إعالمية

كما ارس����ل األمني العام لشؤون 
اللجان واجللسات يوسف الصقعبي 
برسالة قال فيها: اتقدم بأرق التهاني 
واطيب التبري����كات لرئيس حترير 
جريدة »األنباء« يوسف خالد يوسف 
امل����رزوق وجلميع العامل����ني فيها، 
وذلك مبناس����بة مرور 34 عاما على 

صدورها.
وفي هذا املقام ال يس����عنا اال ان 
نثم����ن كل املواقف الت����ي خاضتها 
جريدة »األنباء« ض����د اعداء حرية 
الرأي والتعبير، وقد امتاز العاملون 
فيها بالبحث عن احلقائق كما امتاز 
كتابها بصدق الكلمة وشرف املهنة 
وعملوا عل����ى تنوير ال����رأي العام 
وتثقيفه وحرصوا على ثوابت املجتمع 

الكويتي.
فهي بكل حق تعتبر منارة اعالمية 
كويتية ذات قيمة كبيرة للش����عب 

الكويتي والعالم العربي اجمع.
فكل عام وانتم بخير متمنني لكم 

دوام التوفيق والرقي والنجاح.

بأجم����ل التهاني وأصدق التبريكات 
مبناسبة مرور اربعة وثالثني عاما 
على صدور العدد االول من جريدة 
»األنباء« والتي اس����تطاعت بفضل 
جهود القائمني عليها ان تكون دعامة 
من دعائم اإلع����الم الكويتي املقروء 
ومنبرا حرا للتعريف بقضايا الوطن 
وان تش����غل حيزا مهما بني اوساط 
القراء على جميع مستوياتهم الثقافية، 
حيث متيزمت بدقة الطرح املوضوعي 
واملصداقي����ة العالية في نقل اخلبر 

والتعامل مع االحداث.
داعية املولى عز وجل ان يعينكم 
على اداء مهامكم على اكمل وجه مبا 
يخدم مصلح����ة البالد، مع متنياتنا 
لكم مبزيد من التقدم مبستوى االداء 
لتقدمي افضل ما لديكم من سبل ترتقي 
باإلعالم الكويتي القائم بسواعدكم وان 
يحفظ وطننا احلبيب حتت القيادة 
احلكيمة لوالدنا صاحب السمو األمير، 
وسمو ولي العهد األمني، وسمو رئيس 

مجلس الوزراء.

حرية الرأي

وبعث عضو املجلس البلدي مانع 
العجمي برسالة الى الزميل رئيس 
التحرير قال فيها: يسرني ان اتقدم 
لس����يادتكم بأجمل التهاني وأصدق 
التبريكات مبناس����بة م����رور اربعة 
وثالثني عاما على صدور العدد األول 
جلريدة »األنباء«، وفي هذا املقام ال 
يسعنا اال ان نثمن كل املواقف التي 
خاضتها جريدة »األنباء« ضد اعداء 
حرية الرأي والتعبي����ر، وقد امتاز 
العاملون فيها بالبحث عن احلقائق، 
كما امتاز كتابها بصدق الكلمة وشرف 

املرزوق في بناء هذا الكيان والصرح 
الش����امخ بني صحف الوطن العربي 
الذي بات نبراسا للحق ومدافعا عن 
قضايا الكويت وأهلها وال ننسى دور 
شقيقتكم األستاذة بيبي املرزوق في 
احلف����اظ على هذا الكيان، كما بهرنا 
التطور الكبير والواضح الذي تشهده 
جريدتكم املوقرة خالل توليكم رئاسة 

التحرير.

الصوت الحر

وبدوره ش����ارك عض����و املجلس 
البلدي احمد البغيلي أسرة التحرير 
فرحتهم باملناشسبة، وقال البغيلي في 
رسالته: يسرني أن أتقدم اليكم بأسمى 
آيات التهاني والتبريكات على مرور 
34 عاما على تأسيس اجلريدة، متمنيا 
لكم استمرار النجاح واالزدهار لتبقى 
دوما في الصدارة ملا تنشره جريدتكم 
من صادق اخلبر وهي الصوت احلر 
املدافع عن قضايا الوطن واملواطنني، 
وجريدة »األنباء« الغراء دعامة من 
الدعائم األساسية لإلعالم املقروء في 
الداخل واخلارج ومنبر حر للكلمة 
الصادقة النزيهة التي ال تعرف سوى 
احليادية في الرأي وطرح املوضوعات 
على صفحاتها الغنية باملوضوعات 
املختلف����ة مما جعله����ا تتبوأ مكانة 

مرموقة في عالم الصحافة.

مصلحة البالد

وكذل����ك ش����اركت عضو مجلس 
البلدي م.أش����واق املضف »األنباء« 
الفرحة مبرور 34 عاما برسالة وجهتها 
الى رئاسة التحرير وقالت املضف: 
الكرمي  اتقدم لشخصكم  ان  يسرني 

التي حافظت عليها طوال السنوات 
املاضية، مستمرة في القيام بدورها 
الرائد والفعال في الدفاع عن القضايا 
الكويتية والقضايا العربية، اضافة 
الى ما تقدمه م����ن تغطية إخبارية 
ورياضية واجتماعية ترضي جميع 
القراء على اختالف ميولهم، ما أكسبها 
حب وثقة القراء داخل وخارج الوطن 

وحققت انتشارا واسعا.
وال شك ان ذلك لم يأت من فراغ 
وإمنا نتاج عمل دؤوب وجهد جهيد 
يستحق الشكر والتقدير وأمنياتنا 
لكم باستمرار جناحاتكم واجنازاتكم 
وإلى األمام لتبقى »األنباء« في قلوبنا 
ووجداننا وش����كرا من األعماق لكم 
ولكل العامل����ني والقائمني على هذا 

الصرح الكبير.
كما ش����اركت مجموعة البابطني 
أسرة »األنباء« احتفالها مبرور 34 
عاما عل����ى صدورها، ووجه رئيس 
مجلس اإلدارة خالد البابطني رسالة 
الى الزمي����ل رئي����س التحرير قال 
فيها: يسعدني أن أتقدم لكم بأصدق 
التهاني والتبريكات مبناسبة االحتفال 
بالذك����رى ال� 34 لص����دور صحيفة 
»األنباء« الغ����راء، راجيا لكم مزيدا 

من التقدم والنجاح.

صرح شامخ

الع����ام جلماعة  وش����ارك األمني 
أنصار الشورى د.أحمد املزيني أسرة 
»األنباء« فرحتهم، وقال املزيني في 
التحرير:  الى رئاسة  رسالة وجهها 
مبناسبة مرور 34 عاما على صدور 
جريدة »األنباء« نتذكر بكامل التقدير 
واالحترام دور والدكم الفاضل خالد 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعق����وب الرفاعي رس����الة تهنئة 
الى الزمي����ل رئي����س التحرير قال 
فيها: مبناس����بة مرور 34 عاما على 
صدور صحيفتكم الغراء، يطيب لي 
أن أتقدم إلى شخصكم الكرمي وإلى 
أسرة العاملني في صحيفة »األنباء« 
التهاني والتبريكات  آيات  بأس����مى 
والتمنيات مبزيد من التقدم واالزدهار 
واالستمرار على هذا النهج املوضوعي 
في نقل األخب����ار احمللية والدولية 
وطرح املواضيع ووجهات النظر بكل 
مصداقية والت����ي تعكس اهتمامات 

أبناء املجتمع الكويتي.
ونح����ن إذ نكرر تهانين����ا بهذه 
املناسبة العزيزة نرجو منكم املزيد 
من التوفيق واالستمرار في دوركم 
اإلعالمي املتميز ونتمنى لكم وألسرة 
العاملني في »األنباء« املزيد من العطاء 
والس����ير على ه����ذا النهج اإلعالمي 

البارز.

تغطية شاملة

وشاركت أس����رة النادي العلمي 
أس����رة »األنباء« فرحتها بالعيد ال� 
34 وبعث األمني العام للنادي العلمي 
الكويتي م.أحمد املنفوحي رس����الة 
تهنئة الى رئاسة التحرير جاء فيها: 
إنه ملن دواعي الفخر والس����عادة ان 
نشارككم االحتفال مبرور 34 عاما على 
إصدار جريدة »األنباء« الغراء وأن 
نبعث إليكم بأجمل التهاني القلبية 
والتبريكات املقرونة بأطيب األمنيات 
باملزيد م����ن التقدم واالزدهار لتظل 
»األنباء« صرحا إعالميا متميزا ومنبرا 
حرا للكلمة الصادق����ة واملصداقية 

وان تبقى »األنباء« دوما نبراسا مضيئا 
في سماء اإلعالم ومدافعة عن مصالح 
الوطن واملواطنني وان حتافظ دوما 
على نهجها السليم بالطرح املوضوعي 
والبناء في جميع املجاالت والقضايا 

وان تبقى دوما رمزا للمصداقية.
وكذل���ك هن���أ النائ���ب د.محم���د 
احلويلة مدير التحرير الزميل محمد 
احلسيني معبرا عن امنياته الطيبة 
ل� »األنباء« ب���دوام التقدم واالزدهار 
وان تستمر مسيرة العطاء التي بدأت 
منذ 34 عاما والتي متيزت باملصداقية 
العالية والطرح  والعطاء واملهني���ة 

املوضوعي.

شفافية ومصداقية

وكذلك عبر النائب س���يد حسني 
القالف عن امنياته ألس���رة »األنباء« 
وجميع العاملني باس���تمرار النجاح 
والتقدم، مشيدا مبسيرة »األنباء« عبر 
تاريخها ودفاعها عن القضايا الوطنية 
وبحثها عن احلقيق���ة اليصالها بكل 

شفافية ومصداقية.

استمرار النجاح

ومن جانبه، ارسل الرئيس املنتخب 
لالحتاد الدولي للمنظمات الهندسية 
م.عادل اخلرافي بطاقة تهنئة الى رئاسة 
التحرير قال فيه���ا: نهنئكم ونبارك 
لكم مبناسبة مرور العام ال� 34 على 
صدور جريدتكم املوقرة، متمنني لكم 
استمرار النجاح واالزدهار في كل ما 

يخدم قضايا الكويت.

دور متميز

وبدوره أرس����ل مدير عام الهيئة 

بكلمات محمل���ة بأطيب االمنيات 
وصادق التهان���ي، تواصلت برقيات 
التهنئة ورس���ائل املباركة من محبي 
وقراء »األنباء« مبناسبة العيد ال� 34 
الصدارها االول، مؤكدين دورها البناء 
في الدفاع عن قضايا الوطن واملواطنني 
وحفاظها على ما متتعت به من دور 
ريادي وفعال مبا تطرحه من قضايا 
تهم جميع شرائح املجتمع وسعيها 
الدؤوب الظهار احلقيقة مبا تقدمه من 
تغطية اخباري���ة في جميع املجاالت 
وجلميع الفئات، واوضحوا مدى ثقة 
القراء في صحيفتهم »األنباء«، وفيما 
يلي بعض م���ن التهاني التي وردت 

الى »األنباء«:
شارك النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ جابر 
املبارك أسرة »األنباء« فرحتهم بالعيد 
ال� 34 لصدورها األول ووجه رسالة 
تهنئ���ة إلى رئي���س التحرير الزميل 
يوسف خالد يوس���ف املرزوق هنأه 
بهذه املناسبة، وقال املبارك في رسالته: 
خالص متنياتنا الصادقة لكم ولالخوة 
العاملني في اجلري���دة بدوام التقدم 
واالزدهار مبناسبة االحتفال بذكرى 
الغراء، مش���يدين  صدور جريدتكم 
مبواقفكم الوطنية وبجهودكم في اجلو 
الدميوقراطي ال���ذي تنعم به دولتنا 
احلبيبة، مس���تذكرين عل���ى الدوام 
اس���هاماتكم املتواصلة وتفاعلكم مع 
القضايا احمللية والعربية والدولية، 
س���ائلني املولى جلت قدرته ان يأخذ 
بأيديكم ملا فيه مصلحة وخدمة وطننا 
العزيز في ظل القيادة احلكيمة لسيدي 
حضرة صاحب السمو  الوالد القائد 
أمير البالد املفدى وس���مو ولي عهده 
األمني وسمو رئيس الوزراء حفظهم 

اهلل ورعاهم.
وكل عام وانتم بخير

نبراس مضيء

وكذلك أرسل الشيخ مبارك عبداهلل 
املبارك ببطاقة تهنئة مباركا لرئاسة 
التحرير معبرا عن امنياته بالنجاح 
الدائم ل� »األنباء«، وجاء في الرسالة: 
نتقدم منكم بخالص التهاني والتبريكات 
مبناسبة مرور 34 سنة على مسيرة 
املصداقية والعطاء للنبراس املضيء في 
سماء اإلعالم الكويتي جريدة »األنباء«، 
داع���ني املولى عز وج���ل ان يوفقكم 
ويس���دد خطاكم مع اطيب التمنيات 
ب���دوام التوفيق والنجاح واملزيد من 

التقدم واالزدهار.

صوت المواطن

وبدوره ش���ارك النائ���ب د.محمد 
احلويلة اسرة التحرير وجميع العاملني 
في »األنباء« احتفالهم بالعيد ال� 34 
ببطاقة تهنئة وباقة من الزهور وجهها 
الى رئيس التحرير الزميل يوس���ف 
خالد يوسف املرزوق قال فيها: نهنئكم 
وجميع االخ���وة واالخوات االفاضل، 
بجريدة »األنب���اء« وانتم تضيئون 
الش���معة الرابعة والثالثني من عمر 
اجلريدة املديد والتي أسهمت بشكل 
فعال في نقل صوت املواطن ومعاناته 

لدى جميع اجلهات.
كما ارسل بطاقة مماثلة الى املدير 
العام ونائب رئيس التحرير الزميل 
عدنان الراشد قال فيها: نهنئكم مبرور 
اربعة وثالثني عاما على انشاء اجلريدة، 
ونتمنى لكم استمرار التوفيق والتقدم 

يوسف الصقعبي

بوكيه زهور من النائب حسني القالف

.. وكيكة من د.أحمد املزيني في عيد »األنباء« د.أحمد املزيني عايد »األنباء« بالورود ورود من م.عادل اخلرافي في عيد »األنباء« زهور من الشيخ مبارك العبداهلل

.. وثالثة من د.احلويلة الى الزميل مدير التحرير .. وباقة ثانية إلى الزميل مدير عام »األنباء« باقة جميلة من النائب د.محمد احلويلة إلى الزميل رئيس التحرير

د.يعقوب الرفاعي

مانع العجمي

م.عادل اخلرافي

م.أشواق املضف

حسني القالف

أحمد البغيلي

د.محمد احلويلة

د.أحمد املزيني

الشيخ مبارك العبداهلل الشيخ جابر املبارك

م.أحمد املنفوحي

خالد البابطني


