
43 31االثنين 11  يناير 2010  لـ «األنباء» في عيون احملبنيالعيد الرابع والثالثون
لتميزها في نشر الخبر وموضوعيتها في التغطية اإلعالمية الشاملة

نواب وشخصيات باركوا لـ »األنباء«: أبرزت وجه الكويت الحضاري

شركات الوزان، ضاري الوزان السرة »األنباء« 
في عيدها الـ 34 ووجه رسالة الى الزميل رئيس 
التحرير قال فيها: يسعدنا ان نتقدم اليكم بأحر 
التهاني والتبريكات بالعيد الرابع والثالثني لـ 
»األنباء«، وان نشارككم فرحة جناحكم املتميز 
الذي اثبتموه من خالل عملكم الدؤوب ومثابرتكم 
املستمرة في تكريس قضايا الوطن ومصلحته 
من خالل منبركم االعالمي احلر والشامخ، هنيئا 
لكــــم مبا وصلتم اليه والــــى املزيد من التقدم 

واالزدهار.
كما ارسل الوزان رسالة تهنئة مماثلة ايضا 

الى مدير التحرير الزميل محمد احلسيني.

مصداقية وشفافية

ومن جانبه شارك عضو مجلس إدارة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت خالد املضاحكة اسرة 
»األنباء« في العيد الـ 34 برســــالة وجهها الى 
الزميل رئيس التحرير قال فيها: مبناسبة العيد 
الرابع والثالثني جلريدتكم الغراء، أتوجه لكم 
وألســــرة التحريــــر واالدارة وجميع العاملني 
بالتهنئة بهذه املناسبة السعيدة ويسرني ان 
اهنئكم باحملافظة على مكانة اجلريدة بني افضل 
جرائد الكويت والتي كانت ومازالت منبرا اعالميا 
حرا يتميز باملصداقية والشفافية خلدمة هذا 
الوطن الغالــــي، وفقكم اهلل ملا فيه اخلير لهذا 
البلد الغالي، سائلني اهلل لكم املزيد من التوفيق 

والنجاح.

الكلمة الحرة

وبدوره شارك االمني العام للحركة السلفية 
بدر الشبيب برسالة تهنئة الى الزميل رئيس 
التحرير قال فيها: نهنئكم ونبارك لكم مناسبة 
مرور العام 34 علــــى صدور جريدتكم الغراء 
والتي اصبحت صرحا اعالميا متميزا ومنيرا 
ونبراسا للكلمة احلرة الصادقة، راجني من اهلل 

لكم مزيدا من االزدهار والرقي والتقدم.
كما شارك رئيس املكتب السياسي للحركة 
السلفية فهيد الهيلم بتهنئة »األنباء« برسالة 
وجهها الـــى الزميل رئيـــس التحرير جاء 
فيها: »األنباء« صرح اعالمي شامخ في عالم 
الكويتية ولقد متيزت مسيرتكم  الصحافة 
باجلد واملثابرة فكنتم بتعاطيكم مع االحداث 
قبلـــة القراء التي يتوجهون لها لينهلوا من 
معـــني مصداقيتها ودقـــة اخبارها، نهنئكم 
ونهنئ الكويت بعطائكم املستمر وطرحكم 

احليادي اجلريء.

جهود مشرفة

وتقديرا منها لدور »األنباء« شاركت مدير 
عام منطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر 
اسرة »األنباء« فرحتهم بالعيد الـ 34 برسالة 
وجهتها الى الزميل رئيس التحرير قالت فيها: 
يطيب لي ان اتقدم نيابة عن نفسي وعن جميع 
العاملني مبنطقة الفروانية التعليمية بصادق 
التهاني واملباركة مبناسبة العيد الرابع والثالثني 
جلريدة »األنباء« الغراء وكذلك تهنئة اســــرة 
التحرير واإلدارة وجميع العاملني مثمنني في 
الوقت نفسه اجلهود املشــــرفة واجلريئة في 
القضايا الوطنية والتعبير عن تطلعات شعبنا 
وآمالــــه في احلرية والدميوقراطية وما قدمته 
لقرائها من خدمة إعالمية متميزة تدعو للفخر 
واالعتزاز واتسمت بالصدق واإلخالص واألداء 

املهني الرفيع.
متمنني لكم وللقائمني عليها دوام التوفيق 
والسداد في القادم من االصـــدارات ملا فيه خير 

وطننا العزيز ورفعة شأن أهله الكرام.

34 عاما على صدور صحيفة »األنباء« الغراء، 
استطعتم خاللها ان تكونوا العني الساهرة 
على مصلحة الوطن واملواطن، وساهمتم في 
ابراز وجه الكويت املشرق وقدمتم منوذجا 
لاللتزام املهني، مع متنياتنا لكم بالتوفيق 
والنجاح والصحـــة والعافية ودوام التقدم 

واالزدهار والرقي.
من جانبه، بارك الشيخ خالد احمد اخلالد 
ببطاقة تهنئة ومباركة مبناسبة عيد »األنباء« 
الـ 34، وعبر عن اطيب امنياته لـ »األنباء« 
والعاملني فيها باستمرار النجاح واالزدهار 

والتقدم ملا فيه مصلحة الوطن واملواطن.

نبراس مضيء

وتقديرا منه لدور »األنباء«، ارسل امير قبيلة 
الرشايدة عوض املسيلم رسالة تهنئة الى الزميل 
رئيس التحرير قال فيها: يطيب لي ان ابعث لكم 
بأصدق التهاني والتبريكات مبناسبة الذكرى 
الرابعة والثالثني لصــــدور صحيفة »األنباء« 
الغراء وان اتقدم لكم شخصيا والسرة التحرير 
الكرمية بأصدق التهاني واطيبها، آملني ان يستمر 
عطاؤكم االعالمي البارز ليكون نبراسا يضيء 
الطريق للجميع، سائال املولى العلي القدير ان 
يحفظ بالدنا عزيزة آمنة ومستقرة وان يدمي 
عليها نعمة االمن واالمان، وفقكم اهلل وســــدد 

على دروب اخلير خطاكم.

صرح شامخ

بدوره، بارك املدير التنفيذي في مجموعة 

اســــتطعتم خاللها ان تكونوا العني الساهرة 
على مصلحة الوطن واملواطن، وساهمتم في 
ابراز وجه الكويت املشــــرق وقدمتم منوذجا 
لاللتزام املهني، مــــع متنياتنا لكم بالتوفيق 
والنجــــاح والصحة والعافيــــة ودوام التقدم 

واالزدهار والرقي.
وارسل الشيخ فيصل احلمود برقية تهنئة 
ايضـــا الى جميع العاملني في »األنباء« جاء 
فيها: يطيب لي ويسعدني ان اهنئكم مبرور 

خاللها ان تكونوا العني الساهرة على مصلحة 
الوطن واملواطن، وســــاهمتم في ابراز وجه 
الكويت املشرق وقدمتم منوذجا لاللتزام املهني، 
مع متنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والصحة 

والعافية ودوام التقدم واالزدهار والرقي.
كما ارســــل برقية تهنئة الى نائب رئيس 
التحرير املدير العام الزميل عدنان الراشد جاء 
فيها: يطيب لي ويسعدني ان اهنئكم مبرور 
34 عاما على صدور صحيفة »األنباء« الغراء، 

باقي اجلرائد اليومية، وهذه احلقائق عني 
الصواب ويشهد لها الداني والقاصي.

الحق والثوابت

كما أرســــل االمني العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي برسالة 
تهنئة وجهها الى الزميل رئيس التحرير قال 
فيها: باسمي وباسم زمالئي في االمانة العامة 
للمجلــــس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
أقدم اخلص التهاني جلريدة »األنباء« الغراء 
في عيدها الـ 34 ونؤكد على اعتزازنا بدورها 
املتميز في الدفاع عن احلق والثوابت الكويتية، 
والبد من االشــــادة مبا تقوم به اجلريدة في 
الدفاع عن احلريات الصحافية وتنوير الرأي 

العام في الكويت.
ونثمن الدور الذي تقوم به جريدة »األنباء« 
في متابعة االنشطة الثقافية والفنية في الكويت، 
ومنها انشطة املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب بكفاءة ومهنية عالية.
أمتنى لكم شخصيا وألسرة التحرير دوام 
التقدم واالستمرار على هذا الطريق الرائد خلدمة 

الكويت وأهلها والدفاع عن القيم واملبادئ.

مصلحة الوطن

من جهته، ارسل سفيرنا لدى اململكة االردنية 
الشقيقة الشيخ فيصل احلمود برقية تهنئة 
الــــى الزميل رئيس التحرير قال فيها: يطيب 
لي ويسعدني ان اهنئكم مبرور 34 عاما على 
صدور صحيفة »األنباء« الغراء، اســــتطعتم 

تواصلت رسائل التهنئة وبرقيات املباركة 
في عيد »األنباء« الـ 34 من قرائها ومحبيها 
الذين عبروا عن ثقتهم بجريدتهم »األنباء« 
ومتيزهـــا من حيث املصداقيـــة واحليادية 
والنزاهة في نقل اخلبر، واشـــادوا بدورها 
الوطني منذ بدايتها وعبر مسيرتها الطويلة 
مبا حملته على عاتقها من مسؤولية وأمانة 
في نشر احلقيقة والدفاع عن مصالح الوطن 
واملواطنـــني وإبراز وجه الكويت احلضاري 
محليا واقليميـــا وعامليا، وفيما يلي بعض 

من هذه التهاني:
شارك النائب حسني مزيد أسرة »األنباء« 
فرحتهم بالعيد الـ 34 برســـالة وجهها الى 
رئيس التحرير الزميل يوسف خالد يوسف 

املرزوق قال فيها:
انه ملـــن دواعي ســـروري أن أتقدم لكم 
وألســـرة جريدة »األنباء« الغـــراء وجميع 
العاملني بها بأسمى آيات التهاني ملرور 34 
عاما على تأسيسها وعلى ما حققته وحتققه 
هذه اجلريدة من متيز في صفوف الصحف 
اليومية بالكويت، وذلك ان دل امنا يدل على 
حسن ادارتكم ومتيزكم املهني والعمل الدؤوب. 
واملثابرة على اجناح هذه اجلريدة وجعلها 
متميزة في ميدان االعالم الصحافي املقروء. 
ونسأل اهلل عز وجل لكم وجلميع العاملني 
بجريدة »األنباء« التوفيق والسداد لرفع اسم 
الكويت عاليا فـــي جميع امليادين االعالمية 

والصحافية.
وكذلـــك شـــارك النائب مـــرزوق الغامن 
القائمني على »األنباء« والعاملني فيها فرحتهم 
بعيدها الـ 34 متمنيا لهم اســـتمرار التقدم 

واالزدهار.

مصداقية كبيرة

كما هنأ النائب خالــــد العدوة جريدة 
»األنباء« مبرور 34 عاما على تأسيســــها، 
النجــــاح والتفــــوق  متمنيــــا لهــــا دوام 

واالزدهار.
وأشار العدوة في برقية تهنئة بعث بها 
لـ »األنباء« الى انها كانت دائما املنبر احلر 
للكلمات وفي نفــــس الوقت هي احلصن 
احلصني للوحدة الوطنية ونبذ الطائفية 
واالخبــــار امللفقــــة الكاذبة، مما أكســــبها 
مصداقية كبيرة لــــدى قرائها، متمنيا ان 
تستمر »األنباء« في نهجها لتبقى صرحا 
اعالميا كبيرا ومنبرا حرا للكلمة الصادقة 
احلقيقية، مثمنا كل مواقفها السابقة في 
جميع القضايا التي مرت بها البالد والتزامها 

باملهنية الشديدة واحليادية ايضا.
وتقدم بــــأرق التهاني ألســــرة حترير 
»األنباء« وعلى رأســــها رئيس حتريرها 
الزميل يوســــف خالد يوســــف املرزوق 
وجميع العاملني بها بهذه املناسبة السعيدة، 
متمنيا من اهلل ان يعيدها سنوات عديدة 

ومديدة.
وأرسلت رئيسة اللجنة العليا جلائزة 
األم املثالية الشيخة فريحة االحمد تهانيها 
وأمنياتهــــا الطيبة لـ »األنباء« في عيدها، 
مشــــيدة بدورها البناء في خدمة قضايا 

الوطن واملواطنني.

موضوعية وواقعية

وبدوره، أرسل السيد محمد باقر املوسوي 
املهري رسالة تهنئة في عيد »األنباء« قال 
فيها: نبارك ونهنئ أســــرة حترير جريدة 
»األنباء« املوقرة مبناسبة مرور 34 عاما 
على صدورها، ونتمنى لهم دوام التوفيق 
والصحة والعافيــــة، ان جريدة »األنباء« 
متتاز مبوضوعيتها وواقعيتها وتكريسها 
وتعزيزها للروح الوطنية وتأكيدها على 
الوحدة الوطنية املنشودة وابتعادها كامال 
عن اثارة القضايا التي تعكر صفو الوحدة 
الوطنية وهي اجلريدة التي حتافظ على 
مصلحة الكويت وعلى عالقاتها اخلارجية 
فلم نسمع يوما من االيام انها خرجت عن 
اطار املصالح العليا للوطن العزيز أو أثارت 
قضية أو موضوعا ضد الــــدول التي لها 
عالقات واسعة مع الكويت، خصوصا دول 
اجلوار ودول املنطقة، كما نشكر موقفها 
الرائع الوطني جتاه جميع فصائل وقطاعات 
ومكونات الشعب الكويتي، فهي تنظر الى 
جميع الكتل السياسية واجلماعات بنظرة 
واحدة، وكذلك موقفها الوطني مع حركة 
املقاومة البطلة ضد العدو االسرائيلي فما 
ذكرناه ميزة جريدة »األنباء« املوقرة عن 
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املهني الراقي. ارجو ان تنقلوا اطيب 
حتياتي واجمل تبريكاتي الى جميع 
العاملني في »األنباء« متمنيا املزيد من 

االبداع والتفوق واالحتراف.

اإلنجاز الكبير

كما ارسل رسالة تهنئة ثانية الى 
ــر املدير العام  ــب رئيس التحري نائ
ــال فيها:  ــد ق الزميل عدنان الراش
يسرني مبناسبة العيد السنوي الرابع 
والثالثني لصحيفة »األنباء« الغراء ان 
اوجه لكم شخصيا والسرة التحرير 
واالدارة اطيب التهاني اخلالصة على 
هذا االجناز الصحافي الكبير املسمى 

»األنباء«.
ان هذه املناسبة العزيزة تذكرني 
اجنازاتكم االنسانية واملهنية الرفيعة 
الرائعة  ــم  ــن بينها رحلتك والتي م
واجلريئة واملميزة الى البوسنة والى 
بقية انحاء منطقة البلقان، حيث كنتم 
الصحيفة العربية االولى التي تصل 
الى كوسوڤو ومناطق غير معروفة 

في ذلك اجلزء املهم من اوروبا.
ان االحترام واملصداقية العاليتني 
ــام رفيع على  ـــ »األنباء« هما وس ل
ــدور العاملني في هذه الصحيفة  ص
احملترمة على مستوى قراء العربية 

في كل مكان.

34 موجها رسالة مباركة الى رئيس 
التحرير قال فيها: يسرني مبناسبة 
ــع والثالثني  ــنوي الراب ــد الس العي
ــاء« الغراء ان اوجه  لصحيفة »األنب
لكم باسمي واسم العاملني واجلالية 
البوسنية العاملة في الكويت اطيب 

التهاني واجمل التبريكات.
ــباقة  ــة »األنباء« الس ان صحيف
والرائدة في تغطية االحداث احمللية 
واالقليمية والعاملية القت وتالقي اكبر 
التقدير واالحترام واالهتمام مني ومن 
زمالئي افراد الوسط الديبلوماسي مما 
يعطي لصحيفتكم العريقة هذا البعد 

ــرق  »األنباء« الوجه احلضاري املش
ــي مختلف  ــم الثاني عمان ف لبلدك
امليادين، كما يهمنا االشادة بتعاونكم 
ومتابعتكم املثمرة معنا والتي جتلت 
واضحة من خالل اهتمامكم بالزيارة 
ــلطان قابوس بن  ــي قام بها الس الت
سعيد ـ حفظه اهلل ورعاه ـ الى دولة 
الكويت الشقيقة مؤخرا، حيث ستبقى 
جهودكم هذه محل تقديرنا العميق 

على الدوام.
ــفير البوسنة  ــارك س وكذلك ش
والهرسك في الكويت ياسني رواشدة 
ــرة »األنباء« احتفالهم بالعيد الـ  اس

لكم والسرة صرحكم االعالمي االغر 
عن خالص مشاعر التقدير واالعجاب، 
فإننا نثمن لـ »األنباء« مصداقيتها 
وحياديتها في نقل اخلبر عن طرح 
ــا احمللية  ــف القضاي ــزن ملختل مت
ــة،  ــة والعاملي ــة والعربي واخلليجي
االمر الذي اكسبها مكانتها الريادية 
املتميزة التي يشهد بها اجلميع محليا 

وعامليا.
ــارككم فرحة هذه  ونحن اذ نش
ــا نؤكد على  ــبة الغالية، فإنن املناس
بالدور االيجابي  ــديد  الش اعتزازنا 
وامللموس الذي طاملا ابرزت من خالله 

ــني  ــادم احلرم ــفير خ ــر س عب
الفايز عن  ــريفني د.عبدالعزيز  الش
ــه احلارة جلريدة »األنباء« في  تهاني

عيدها الـ 34.
وقال د.الفايز: أقدر جهود جريدة 
»األنباء« ومساهمتها في اثراء النشاط 
االعالمي في الكويت، مشيرا الى انها 
من الصحف الرصينة واملوضوعية، 
الفتا الى ان جريدة »األنباء« في تطور 

مستمر.
وذكر د.الفايز ان القارئ يستفيد 
ــز بالدقة  ــي تتمي ــن اخبارها الت م
واملوضوعية وكذلك في الطرح وفي 

استقاللية كتاب الرأي فيها.
ــعادته للمشاركة  واعرب عن س
ــد »األنباء«، متمنيا  في التهنئة بعي
ــد من النجاح  ــتمرار واملزي لها االس
على الساحة االعالمية صوتا للحق 

وجريدة عاقلة ومتزنة.

وجه مشرق

وكذلك شارك سفير سلطنة عمان 
الشقيقة الشيخ صالح املعشني برسالة 
تهنئة وجهها الى رئيس التحرير قال 
فيها: يسعدنا ان نتقدم لشخصكم 
الكرمي بأحر التهاني القلبية مبناسبة 
العيد الرابع والثالثني لصدور العدد 
االول من جريدتكم املوقرة، واذ نعبر 

عوض املسيلم


