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أكدوا أنها إحدى الركائز األساسية لصحافتنا المحلية
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.. وب���كل احل���ب والتقدي���ر 
النجاح  وبأمني���ات باس���تمرار 
واالزده���ار واصل���ت رس���ائل 
التهنئة وباقات املباركة التوافد 
على »األنباء« في عيدها ال� 34، 
حيث عبر مرسلوها عن عشقهم 
ل���� »األنباء« وأك���دوا تواصلهم 
املس���تمر م���ع جريدته���م التي 
متيزت باملصداقي���ة واحليادية 
والنزاهة، وفيما يلي بعض من 

هذه الرسائل:
شارك رئيس حترير الزميلة 
»عالم اليوم« الزميل عبداحلميد 
الدعاس أسرة »األنباء« فرحتهم 
بالعيد ال� 34 وارسل رسالة تهنئة 
الى رئيس التحرير الزميل يوسف 
خالد يوسف املرزوق قال فيها: 
يطيب لي باسمي وباسم الزمالء 
والزمي���الت في جري���دة »عالم 
الي���وم« ان أتق���دم لكم بخالص 
التهنئة مبناسبة مرور 34 عاما 
عل���ى صدور جري���دة »األنباء« 

الغراء.
ان جريدة »األنباء« تعد وبكل 
جترد إحدى الركائز األساس���ية 
لصحافتن���ا احمللي���ة وكان لها 
طوال هذه الس���نوات دور بارز 
في تعزيز احلري���ة الصحافية، 
كما ان دورها مشهود في تقدمي 
أعمال صحافية من الطراز الرفيع 
املتمس���ك باملصداقية واملهنية 
العالية، لكم مني وللعاملني في 
جريدة »األنباء« الغراء كل التقدير 

واملعزة.

تقدم وازدهار

وكذلك شارك رئيس حترير 
الزميلة »النه���ار« الزميل عماد 
بوخمسني أسرة »األنباء« االحتفال 
بعيدها ال� 34 وقال في رس���الة 
وجهها الى الزميل رئيس التحرير: 
يطيب لي ويس���عدني باألصالة 
عن نفسي ونيابة عن إخوانكم 
في »النهار« ان أزف اليكم أطيب 
التهاني واجمل التبريكات مبناسبة 
احتفال جريدتكم الغراء مبرور 34 
عاما على صدورها، متمنني لكم 
وجلميع العاملني في الش���قيقة 
التق���دم واالزدهار،  »األنب���اء« 
مثمنني الدور الكبير الذي تلعبه 
صحيفتكم في مس���يرة اإلعالم، 

وفقكم اهلل وسدد خطاكم.
كما بارك نائب رئيس حترير 
أنور  الزميل  الزميلة »النه���ار« 
بوخمسني ألس���رة »األنباء« في 
عيدها ال� 34 برسالة وجهها الى 
رئاسة التحرير جاء فيها: يطيب 
لي وأنت���م حتتفلون مبرور 34 
عاما على ص���دور أول عدد من 
جريدتكم الغ���راء ان أتقدم لكم 
بخالص التهاني والتبريكات بهذه 
املناس���بة العزيزة على قلوبنا، 
متمنني لكم وجلميع العاملني في 
اجلريدة كل تطور وازدهار وتقدم 

وجناح.

نبراس للحق

وش���ارك أيضا مدير حترير 
الزميل حسني  الزميلة »النهار« 
الفضلي برسالة وجهها الى الزميل 
رئيس التحرير جاء فيها: يطيب 
لي ويس���عدني وأنتم حتتفلون 
بالذكرى الرابعة والثالثني لصدور 
الغراء  أول عدد م���ن جريدتكم 
ان أتقدم لك���م بخالص التهاني 
والتبريكات بهذه املناسبة العزيزة 
على قلوبنا، متمنيا لكم وجلميع 
العاملني في صحيفتكم  االخوة 

دوام التوفيق واالزدهار.
لقد كانت »األنباء« وستظل 

جناح.
وتقديرا منه لدور »األنباء« 
شارك املدير العام والعضو املنتدب 
لشركة مركز براك الدولي احلاج 
حس���ان حوحو أسرة »األنباء« 
فرحتهم بعيده���ا ال� 34 وبعث 
رسالة تهنئة الى الزميل رئيس 
التحرير قال فيها: ان هذا التاريخ 
لعيد جري���دة »األنباء« يجعلنا 
طوال الس���نة متابع���ني لعملها 
الدؤوب في نش���ر الكلمة احلرة 
واملوضوع القّيم واملضمون الشّيق 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، 
لقد تابعنا منذ أربع وثالثني سنة 
على نشأتها وشهدنا تألقها الى 
ان أصبحت في الصفوف األولى، 
تقدم���ت وتقدمتم وكنتم ثابتني 
على تقدمكم.. وفقكم اهلل ورعاكم 

جميعا وكل عام وأنتم بخير.
وبدوره هنأ قبالن اخلرينج 
باسمه وبالنيابة عن أسرة املركز 
األوروبي للدعاية واإلعالن أسرة 
حترير »األنباء« متمنيا املزيد من 

التقدم واالزدهار.

حروف من نور

وكذلك شارك رئيس مجلس 
ادارة اجلمعية الكويتية للمقومات 
األساس���ية حلق���وق اإلنس���ان 
د.عادل الدمخي بتهنئة »األنباء« 
والعامل���ني فيها برس���الة جاء 
فيها: بحروف من نور، وكلمات 
معبقة بعطر الزهور، نرفع لكم 
فيها أجمل التهاني والتبريكات 
مبناسبة االحتفال مبرور 34 عاما 
على ص���دور صحيفة »األنباء« 
الغراء مبلف حافل باإلجنازات 

والنجاح.
لق���د كان���ت ومازالت  نعم، 
جريدتكم الغراء مشعال ومنبرا 
لل���رأي والصحافة احلرة حتى 
غدت مثاال يحتذى عند اإلعالميني 
في حرية الكلمة والتعبير التي 
كفلتها ونادت بها مواثيق حقوق 
اإلنسان الشرعية والدولية. واننا 
اذ نبارك لكم هذه املناسبة نسأل 
املولى عز وجل لكم وجلميع طاقم 
العاملني في هذا الصرح السداد 
والتوفيق ملزي���د من التألق في 
س���ماء اإلعالم املقروء إنه ولي 

ذلك والقادر عليه.
وبدورها ش���اركت رئيس���ة 
اجلمعية الوطنية حلماية الطفل 
د.س���هام الفريح أسرة »األنباء« 
ال���� 34 متمنية  فرحتها بعيدها 
استمرار النجاح والتقدم للقائمني 
عل���ى »األنب���اء« والعاملني فيها 
لتميزه���ا مبواقفها الثابتة ودقة 

الطرح.
وشاركت أسرة مسرح السالم 
لإلنتاج اإلعالمي ممثلة مبديرها 
العام عبدالعزيز املسلم برسالة 
التحرير جاء  الى رئاسة  بعثها 
فيها: تهدي أسرة شركة مسرح 
الس���الم لإلنت���اج اإلعالمي في 
الكويت أطيب حتياتهم لشخصكم 
الكرمي ويس���رنا ان نتقدم لكم 
التهان���ي والتبريكات  بخالص 
مبناسبة احتفاالتكم مبرور 34 
عاما على مسيرة جريدة »األنباء« 
الغراء داخل الكويت، متمنني لكم 

مزيدا من التقدم واالزدهار.
وكذلك بارك املدير التنفيذي 
ف���ي »مس���رح الس���الم« محمد 
دشتي أسرة »األنباء« في عيدها 
ال�34 متمنيا اس���تمرار النجاح 

واالزدهار.
وبدورها شاركت اسرة فندق 
موڤنبيك أسرة »األنباء« احتفالها 

بعيدها  ال� 34.

واملفقودين الكويتية فايز العنزي 
برسالة بعثها الى رئيس التحرير 
قال فيه���ا: ها نحن نطفئ معكم 
الش���معة الرابعة والثالثني من 
عمر جريدتن���ا الغراء »األنباء« 
وتتسابق لدينا عبارات التهاني 
والتبريكات لتختلط باملشاعر 
الصادقة متمنية لكم اس���تمرار 
مس���يرة التألق والريادة والتي 
جعلت من »األنباء« اس���ما البد 
الكويتي  منه ضم���ن اإلع���الم 
املقروء، وصرحا شامخا يشار 

إليه بالبنان.
ونح���ن إذ نهنئك���م به���ذه 
العزيزة لنستذكر  المناس���بة 
المتميزة  مس���يرة »األنب���اء« 
وم���ا صاحبه���ا م���ن مواق���ف 
وقضايا قامت بتبنيها والدفاع 
عنه���ا، وعلى رأس���ها قضايانا 
الوطنية بش���كل عام وقضية 
 ش���هداء وأسرى الكويت بشكل 
خاص مما جعلها بالنسبة لنا 
الحضن اإلعالم���ي الدافئ الذي 
نلجأ إليه كلما ضاقت بنا السبل 
ونج���ده دائما عل���ى أكثر مما 
نتوقع، وال غرابة في ذلك وهي 
»األنباء« من حملت الهم الوطني 
على عاتقه���ا دون كلل أو ملل، 
بل ودون أي تغيير في الرسالة 
الوطنية التي حملتها وناضلت 
من أجلها. وقد تكون ش���هادتنا 
مجروحة في »األنباء« ألننا نظن 
اننا األقرب الى ضميرها ولكنها 
كلمة احلق، والبد من قولها دون 

مجاملة أو حتيز.
وختاما سيستمر دعاؤنا لكم 
بالتوفيق والنج���اح واالزدهار 
وكلنا ثقة بأن مسيرة »األنباء« 
الى  س���تتواصل م���ن جن���اح 

ذات ط���رح موضوع���ي وذات 
مصداقية ومكانتها مرموقة في 
قلوب جميع أبناء الكويت بسبب 
مواقفها الوطنية املش���هودة في 
مختل���ف املج���االت متمنيا لها 
النجاح  وللعامل���ني به���ا دوام 

واالزدهار.

فخر وعزة

ادارة  وارسل رئيس مجلس 
جمعية العالقات العامة الكويتية 
د.بدر املديرس رسالة الى الزميل 
رئيس التحرير قال فيها: يسعدني 
ان أتقدم لكم باس���مي وباس���م 
أعضاء مجل���س ادارة العالقات 
العامة الكويتية بخالص التهاني 
وأجمل التبريكات مبناسبة مرور 
34 عام���ا على ص���دور جريدة 
»األنباء« التي نفخر ونعتز بها 
كونها وجهة مش���رفة ومضيئة 
لإلع���الم الكويتي م���ع خالص 
شكرنا على تواصلكم الدائم مع 
جمعية العالقات العامة الكويتية 
بنشر أخبارها مع متنياتنا بدوام 

التوفيق والنجاح.
كما بارك الناش���ط السياسي 
ومرشح مجلس األمة السابق فهد 
عياد املطيري ألس���رة »األنباء« 
احتفاله���م بالعيد ال���� 34 على 
الصدور األول ومتنى ل� »األنباء« 
والقائمني عليها والعاملني فيها 
دوام النج���اح واالزدهار لتبقى 
دائما صرحا إعالميا وطنيا شامخا 
ورمزا للكلمة احل���رة والطرح 

البناء.

مسيرة متميزة

وشارك رئيس مجلس االدارة 
جلمعية أهالي الشهداء األسرى 

نبراسا للحق ومثاال للصحافة 
الوطنية احلرة وس���نظل نعتز 
دوما بدوره���ا الوطني الصادق 

على كل األصعدة.

معشوقتي »األنباء« 

وكذلك ش���ارك رئيس القسم 
الرياض���ي في الزميلة »الرؤية« 
الزميل خالد العدواني برس���الة 
بعثها الى رئاس���ة التحرير قال 
فيه���ا: يطي���ب ل���ي ان أهنئكم 
مبناس���بة العيد ال� 34 جلريدة 
»األنباء« متمنيا لكم دوام التقدم 
واالزدهار لتبقى »األنباء« دوما 
في الطليعة ونبراسا لكلمة احلق 
بالتزامها احليادية في الطرح ونقل 
األحداث للقراء بشفافية ووضوح 

وعدالة.
لق���د تش���رفت بالعم���ل في 
معش���وقتي »األنباء« في القسم 
الرياضي من���ذ ان انخرطت في 
مجال العمل الصحافي وتتلمذت 
بها عل���ى أي���ادي قياديني كبار 
وخاصة األستاذة الفاضلة بيبي 
خالد املرزوق رئيس���ة التحرير 
الس���ابقة ط���وال 16 عاما كانت 
األجمل في حياتي وتعلمت أصول 
العمل الصحافي من »األنباء« التي 
تعتبر مدرسة كبيرة لكل العاملني 

في اجلسم الصحافي.
هنيئ���ا ل� »األنب���اء« بعيدها 
وهنيئا ل� »األنباء« بكم ملواصلة 
العمل اجلاد واملميز والنجاحات 
تلو األخرى متمنيا لكم استمرار 
التميز الثراء الساحة اإلعالمية.

وتقديرا منه لدور »األنباء« 
ش���ارك مختار »الرق���ة« ناصر 
احلويلة أسرة »األنباء« االحتفال 
بعيدها ال� 34 مؤكدا ان »األنباء« 

ورود جميلة من احملامي زيد اخلباز

أرسل س����فير مملكة البحرين 
الشقيقة لدى الكويت الشيخ خليفة 
بن حمد آل خليفة رس����الة تهنئة 
الى رئيس التحرير الزميل يوسف 
خالد يوسف املرزوق مبناسبة العيد 
ال� 34 ل� »األنب����اء« جاء فيها: إنه 
ملن دواعي غبطتي وس����روري أن 
أتقدم لس����عادتكم وألسرة جريدة 
»األنباء« الغراء بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات مبناسبة مرور 34 عاما 
على تأسيس جريدة »األنباء« الغراء، 
وعلى ما حققته »األنباء« من جناح 
ومتيز طيلة هذه السنوات بفضل 
رؤيتكم اإلعالمية املستنيرة، وجهد 
ومثابرة كوكبة من النبوغ املهني 
التي تزخر به����ا جريدة »األنباء« 
الغراء وكوادرها الكرمية التي تفتخر 
برئاس����تكم لها، والتي ارتقت بها 

لتكون من جنوم القمة.
الكرمي  متنيات����ي لش����خصكم 
الكرمية  وجلميع كوادر »األنباء« 
املزيد م����ن التوفيق والنجاح لكل 
ما من ش����أنه رفعة دولة الكويت 
الشقيقة وعزتها وتقدمها في ميدان 

اإلعالم والصحافة والثقافة.
كما أرسل الس����فير البحريني 
رسالة تهنئة مماثلة الى نائب رئيس 
التحرير املدير العام الزميل عدنان 
الراشد عبر فيها عن أطيب األمنيات 

ألسرة »األنباء« باستمرار النجاح، وقال الشيخ خليفة 
بن حمد في رس����الته: يطيب لي التقدم لكم بأس����مى 
آي����ات التهاني والتبريكات مبناس����بة مرور 34 عاما 
على إصدار جريدة »األنباء« الغراء، وعلى ما أحرزته 
األنباء من جناح ومتيز طيلة هذه السنوات والذي لم 
يأت من فراغ وإمن����ا كان وراءه جهد ومثابرة ورؤية 
إعالمية مستنيرة من قبلكم ومن جميع العاملني على 

هذه اجلريدة الغراء.
وكذلك أرسل سفير مملكة البحرين الشقيقة الشيخ 
خليفة بن حمد آل خليفة رسالة تهنئة الى مدير التحرير 
الزميل محمد احلس����يني جاء فيها: يطيب لي التقدم 
لكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة مرور 
34 عاما على إصدار جريدة »األنباء« الغراء، وعلى ما 
أحرزته »األنباء« من جناح ومتيز طيلة هذه السنوات 
والذي لم يأت من فراغ وامنا كان وراءه جهد ومثابرة 
ورؤية إعالمية مستنيرة من قبلكم ومن جميع العاملني 

على هذه اجلريدة الغراء.
متنياتي ل� »األنباء« وجلميع كوادرها الكرمية املزيد 
م����ن التوفيق والنجاح لكل ما من ش����أنه رفعة دولة 
الكويت الش����قيقة وعزتها وتقدمها في ميدان اإلعالم 

والصحافة والثقافة.
وبدوره شارك سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة 
في الكويت طاهر فرحات أسرة »األنباء« فرحتهم بعيد 
»األنباء« ال� 34 ووجه رسالة الى رئاسة التحرير قال 
فيها: باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء البعثة 
الديبلوماسية جلمهورية مصر العربية بدولة الكويت، 
يطيب لي ان أتقدم لكم ومن خاللكم الى أعضاء أسرة 
الصحيفة والعاملني به����ا بأصدق التهاني والتمنيات 
مبناس����بة العيد الرابع والثالث����ني لصدور جريدتكم 
الغراء »األنباء« والتي تتسم باملصداقية واملوضوعية 

وتعكس دائما نبض الوطن مما جعلها منارة رائدة في 
مجال اإلعالم احمللي والعربي.

راجيا لكم كامل التوفيق والنجاح في أداء أمانة اإلعالم 
الدميوقراطي احلر النزيه، التي دأبت يوميتكم املوقرة 
على حملها بإخالص واقتدار كما يسرنا ان نعبر لكم عن 
اعتزازنا بالتعاون الكبير الذي تبديه جريدة »األنباء« 
حيال تغطية أنشطة البعثة الديبلوماسية املصرية. 
وإني إذ أمتنى جلميع السادة العاملني باجلريدة وعلى 
رأسهم ادارة التحرير املزيد من التقدم والنجاح، ألرجو 

من اهلل عز وجل ان يوفقكم ويسدد خطاكم.

مهمة نبيلة

كما أرس���ل رئيس املكتب اإلعالمي في س���فارة 
جمهورية مصر العربية في الكويت املستشار معتز 
أمني رسالة ته��نئة وجهها الى الزميل رئيس التحرير 

قال فيها:
يطيب لي ان أنتهز هذه املناس���بة الطيبة وهي 
مرور 34 عاما على إصدار صحيفتكم الغراء »األنباء« 
وان أتقدم إليكم والى االخوة زمالئكم الكرام بأطيب 
التهاني، على جهودك���م الدؤوبة، وما تبذلونه في 
خدمة اإلع��الم والصحافة في دولة الكويت الشقيقة، 
متمنيا لكم املزيد من النجاح والتوفيق في مهمتكم 
الصحافية النبيلة، وجلريدتكم املزيد من التقدم في 
مواصلة دعم منبر العمل الصحافي، وترسيخ قيم 
ومبادئ الصحافة احلرة الصادقة النبيلة من خالل 

الكلمة احلرة واملصداقية واملهنية العالية.
كما أرس����ل احملامي زيد اخلب����از بطاقة تهنئة الى 
رئاس����ة التحرير متنى فيها دوام التوفيق والنجاح 
ألس����رة »األنباء« وان تبقى دوم����ا منبرا إعالميا حرا 

للكلمة الصادقة واألفكار البناءة.

عبداحلميد الدعاس


