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وبها نتعلم هندسة العبارة.
السر  من جهته، شارك امني 
العام للنادي الكويتي الرياضي 
للمعاقني شافي الهاجري برسالة 
وجهها الى الزميل رئيس التحرير 
هنأه فيها بعيد »األنباء« وجاء 
فيها: يطيب لي ان اتقدم لسيادتكم 
باسمي ونيابة عن جميع اخواني 
اعض���اء مجل���س ادارة النادي 
الكويت���ي الرياض���ي للمعاقني 
وجميع منتسبيه بأطيب وأرق 
التهاني مبناسبة احتفالكم بعيد 
الرابع والثالثني وانه  »األنباء« 
من دواع���ي الفخر واالعتزاز ان 
اسجل لكم خالص تهانينا القلبية 
الغراء  في عيد ميالد جريدتكم 
اذ اشارككم فرحتكم بهذا  واني 
اثمن جهودكم  احلدث السعيد، 
املبذول���ة طوال هذه  االعالمية 
احلقبة واب���ارك لكم خطواتكم 
السديدة نحو التقدم والرقي فقد 
كان لهذا الصرح االعالمي الكبير 
ابلغ االث���ر في الذود عن قضايا 
الوطن والدف���اع عن مصاحله. 
وان���ي على يق���ني ان »األنباء« 
س���تبقى كما عهدناها ش���امخة 
قوية، كما انها تتسم باملصداقية 
في اخبارها واكرر تهانينا لكم 
وجلمي���ع العامل���ني بجريدتكم 
النجاح  الغراء متمنيا لها دوام 
والتوفيق في ظل القيادة احلكيمة 
حلضرة صاحب الس���مو األمير 

منتسبي جريدة »األنباء« الغراء 
باسمى آيات التهاني والتبريكات 
مبناسبة العيد الرابع والثالثني 

الصدار اجلريدة.
ويسعدني بهذه املناسبة الغالية 
على قلوبنا ان اعرب لش����خصكم 
الكرمي وألس����رة التحرير وجميع 
العاملني عن تقدي����ري وامتناني 
الذي  الرائع  لالجناز الصحاف����ي 
حققتموه وال����ذي كان مميزا في 
الطرح والنهج واالسلوب الصحافي 
مما جعلها ترفع راية حرية الكلمة 

والرأي.
وتبقى »األنب����اء« على الدوام 
منوذجا لاللتزام واملهنية ومدرسة 
رائدة من مدارس الصحافة الكويتية 

واخلليجية.
كما ارس����ل س����كرتير حترير 
الزميل����ة »الصباح« الزميل حامد 
اجلوراني رسالة تهنئة الى الزميل 
رئيس التحرير قال فيها: يفرحني 
ان اشارككم في عيد »األنباء« ال� 
34 واهنئكم بهذه املناسبة العزيزة 
على قلوبنا، وهنا نستذكر مواقف 
»األنباء« الوطنية والثابتة واملشرفة 
التي يسجل لها التاريخ الصحافي 
الكويتي واحملفورة في اذهان قرائها، 
وكلنا ثقة بأن اللبنة االولى التي 
وضعها العم خالد يوسف املرزوق 
� حفظه اهلل � والذي رسم سياستها 
منذ انطالقة املس����يرة الصحافية 
ل� »األنب����اء« كانت خارطة طريق 
ملجال����س االدارات املتعاقبة نحو 
صوت احلق وص����وت احلقيقة. 
االخ يوسف املرزوق: لقد تعلمت 
الصحافة احلقيقية في »األنباء« 
على يد اساتذة لهم فضل علي امثال 
االخت رئيس مجلس االدارة االنسة 
بيبي املرزوق واالستاذ الكبير يحيى 
حمزة واالستاذ الراحل محمد خالد 
قطمة وأظل ادين لهم بالوفاء على 
املهنية معي ومع زمالء  مواقفهم 

آخرين. 
وبدوره شارك محب »األنباء« 
عبدالعزيز اخلالدي اسرة »األنباء« 
فرحته����م بعيدها ال����� 34 ومتنى 
العاملني  للقائمني عليها وجلميع 
فيه����ا دوام التقدم واالزدهار وان 
تبقى »األنباء« دوما نبراسا مضيئا 
في س����ماء الكلمة احلرة والفكرة 

وسمو ولي العهد االمني وسمو 
الوزراء حفظهم  رئيس مجلس 
اهلل ورعاهم، كما ارسل رسالتي 
تهنئة مماثلتني إلى الزميل رئيس 
قس���م احملليات والزميل رئيس 

قسم الرياضة.
بدوره ارسل رئيس احتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
جاسم ناصر رسالة وجهها إلى 
رئاسة التحرير جاء فيها: يسر 
التنفيذي الحتاد عمال  املجلس 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
ان يتقدم لك����م بخالص التهاني 
الذكرى  والتبريكات مبناس����بة 
الرابعة والثالث����ني على إصدار 
الصحيف����ة والتي متيزت خالل 
عمرها املديد بالسبق الصحافي 
التعبير  ف����ي  والرقي واألصالة 
وحتري الدق����ة ومتثيل وحتمل 
أمانة السلطة الرابعة خير متثيل. 
وبهذه املناس����بة فإنه يسرنا أن 
نتقدم لكم بجزيل الشكر وعظيم 
االمتنان على حسن تعاونكم مع 
احتاد عم����ال البترول وصناعة 
البتروكيماويات بنشر ما يخصه 
من تصريح����ات صحافية كاملة 
واهتمامكم بنشر نشاطات احلركة 

النقابية الكويتية.
الكاتبة عواطف  كما ارسلت 
البدر بطاقة تهنئة للزميل رئيس 
التحرير جاء فيها: متنياتي لكم 
بالتوفيق مب����رور 34 عاما على 
صدور »األنباء« الكرمي آملني ان 
يستمر عطاء هذه الصحيفة ملافيه 

مصلحة الوطن.
وباركت احملامية جنالء النقي 
ألسرة »األنباء« احتفالها بالعيد 
ال� 34 متمنية مزيدا من الت��قدم 
واالزدهار جلميع العاملني فيها.

كذلك ارس����ل احملامي جمال 
احلربي رسالة تهنئة الى اسرة 
حترير »األنباء« ش����اركهم فيها 
فرحتهم بالعيد ال� 34 حملها اطيب 
عبارات املباركة واجمل األمنيات 
باستمرار النجاح والتوفيق ملا فيه 

مصلحة الوطن واملواطن.
وب����دوره وّجه احملامي طالل 
اجلالل رسالة تهنئة ومباركة الى 
رئيس التحرير باملناسبة قال فيها: 
يطيب لي ان اتقدم اليكم وجلميع 

اجلريئة مشيدا مبواقفها الوطنية 
الثابتة منذ تأسيسها ومسيرتها 

احلافلة بالعطاء واالجناز.

نبراس مضيء

وبارك م.عبداحملسن الصفار 
الوطني  املهندس في املجل����س 
للثقافة والفنون واالداب السرة 
»األنباء« في عيدها فقال: نتذكر 
التقدي����ر واالحترام دور  بكامل 
الفاض����ل خالد املرزوق  والدكم 
ف����ي بناء هذا الكي����ان والصرح 
الشامخ بني صحف الوطن العربي 
الذي بات نبراسا للحق ومدافعا 
عن قضايا الكوي����ت واهلها وال 
ننسى دور ش����قيقتكم االستاذة 
بيبي امل����رزوق في احلفاظ على 
ه����ذا الكيان كم����ا بهرنا التطور 
الكبير والواضح الذي تش����هده 
جريدتكم املوقرة خالل توليكم 

رئاسة التحرير.
الى  كما ارسل بطاقة مماثلة 
املدير العام ونائب رئيس التحرير 
الراشد قال فيها:  الزميل عدنان 
نهنئكم مبرور 34 عاما على انشاء 
اجلريدة ونتمنى لكم اس����تمرار 
التوفي����ق والتق����دم وان تبقى 
»األنباء« دوما نبراس����ا مضيئا 
في س����ماء االعالم ومدافعة عن 

مصالح الوطن واملواطنني.
اما د. عبداحملس����ن السهيل 
فقال في مباركته ل� »األنباء« ان 
ل� »األنباء« وقعا خاصا بقلوبنا 
فهي دائم����ا معنا حتى في احلك 
الظروف، وال ننس����ى وجودها 
معنا في الغزو الغاش����م خلدمة 
الكويت والكويتيني، فكانت وال 
تزال البلسم املريح ككلمة صادقة 

نابعة من القلب الى القلب.
وب����دوره ش����ارك الناش����ط 
السياسي محمد الهاجري بتهنئة 
وجهها الى الزميل رئيس التحرير 
قائ����ال: نهنئكم عل����ى مرور 34 
عاما من التميز والش����موخ في 
ه����ذا الصرح الذي يفتخر به كل 
كويتي على هذه االرض الطيبة مبا 
تقومون به من قضايا تهم الوطن 
واملواطن، ونتمنى لكم االستمرار 
في خدمة وطنكم وشعبكم حتت 

قيادتكم الكرمية.

عبروا عن أطيب األمنيات وأخلص التهاني بمرور 34 عامًا على إصدارها األول

مباركون لـ »األنباء«: مسيرة حافلة بالعطاء وثبات في الدفاع عن الوطن

زهور من الناشط السياسي محمد الهاجري ورود من جمال احلربي ألسرة »األنباء« زهور جميلة من محمد الرشيد

سعود البابطني هنأ »األنباء« بالورود

ناصر العيار أحمد العوضي

محمد الهاجري

فاطمة األمير

عبدالعزيز اخلالديحامد اجلوراني

د.يوسف الكندري

عواطف البدر

سعود البابطني سعد طامي عدنان عبدالصمد

جنالء النقيجاسم الناصرشافي الهاجري

حلوى من احملامية جنالء النقي طالل اجلاللمحمد الرشيد باقات رائعة من شافي الهاجري ونادي املعاقني م.عبداحملسن الصفارجمال احلربي

زهور من النائب السابق سعد طامي

النائب عدنان عبدالصمد.. وزهور جميلة 

تواصلت برقيات ورس���ائل 
التهنئة في عي���د »األنباء« 34 
من محبيها وقرائها الذين عبروا 
عن تقديره���م واعتزازهم بدور 
»األنباء« وفي مايلي بعض من 

هذه املباركات:
تقديرا منه ل���دور »األنباء« 
املتميز في طرح القضايا الوطنية 
بأسلوب مهني راق وبكل نزاهة 
النائب عدنان  وحيادية، شارك 
عبدالصم���د اس���رة »األنب���اء« 
احتفاله���م بالعيد ال� 34 متمنيا 

استمرار النجاح واالزدهار.
السابق  النائب  وكذلك بارك 
سعد طامي لرئاسة التحرير في 
عيد »األنباء« ومتنى دوام التوفيق 
واستمرار النهج البناء الذي تتبعه 
»األنباء« منذ تأسيسها قبل 34 
عاما ومازالت مستمرة فيه من 

مصداقية ووطنية.

الرأي الصادق

كما ارسل سعود عبدالعزيز 
البابطني رس���الة تهنئة وجهها 
الى رئاس���ة التحرير قال فيها: 
يس���عدني ويطيب لي تهنئتكم 
على مرور 34 عاما على االصدار 
لصحيفتكم الغراء التي نتمنى لها 
النجاح واالزدهار، وحمل االمانة 
الصحافي���ة، وان تك���ون منبرا 
الرأي الصادق والعطاء  حلرية 

املتواصل خلدمة الوطن واملواطنني 
واالبتعاد عن املزايدات على جميع 
االصعدة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، وتكون منارا حلرية 
التعبير، ورصد جميع االحداث 
اجلارية محليا واقليميا وعربيا 
وعاملي���ا، وابعث اليك���م اجمل 
التهاني والتبريكات لكم وجلميع 

العاملني في صحيفتكم.
بدوره، شارك رئيس مجلس 
االمناء مبكتب الشهيد � الديوان 
الكندري  االمي���ري د.يوس���ف 
»األنباء« فرحتهم بتهنئة وجهها 
الى اس���رة التحرير ق���ال فيها: 
عندم���ا يكون الص���دق طريقا، 
والهم الوطني شاغال، واخالقيات 
الصحافة وقيمها شعارا، وااللتزام 
بأدبيات االعالم نبراسا، يتحقق 

التفوق والتميز.
هنيئا ل� »األنباء« في عيدها 
الرابع والثالث���ني، وهنيئا لكم 
لرهافة حسكم الوطني، وهنيئا 
لكم لشمولية تغطياتكم احمللية 
واالقليمي���ة والدولية، وهنيئا 
لكم بأسلوبكم التحريري املميز 

الواضح.
مع متنياتي لكم بدوام التألق 
والنجاح خدمة لقضايانا الوطنية 

والعربية.
وكذلك شارك مدير عام مكتب 
الش���هيد فاطمة االمير بتوجيه 

تهنئة الى رئاسة التحرير قالت 
فيه���ا: »األنباء« جري���دة رائدة 
متوازنة الطرح، عميقة االحساس 
باملسؤولية جتاه الوحدة الوطنية، 
تسعى حثيثا ودون كلل للتمسك 
بالتميز وشرف االمانة االعالمية، 
جهودها واضحة خدمة لقضايانا 
الوطنية، مكتب الشهيد يهنئها 
بعيدها الرابع والثالثني ويتمنى 
التفوق، ويش���كر لها  لها دوام 
اهتمامها بكل ما يتعلق بقضايا 
شهداء الكويت ونشاطات مكتب 

الشهيد.
بدوره، ارس���ل مدي���ر إدارة 
التكرمي في مكتب الشهيد احمد 
العوض���ي رس���الة تهنئ���ة في 
عيد »األنباء« ال���� 34 قال فيها: 
من كل قلب���ي اتقدم الى رئيس 
حترير جريدة »األنباء« االستاذ 
يوسف املرزوق وكافة العاملني 
في جريدة »األنب���اء« بالتهنئة 
الصادقة بعيدها الرابع والثالثني، 
واهنئكم على االجناز والعطاء 
الالمحدود وحس���ها  واالب���داع 
الوطن���ي ال���ذي ينبض بحس 
الش���ارع الكويتي الذي يتلمس 
كل مشاعره وأحاسيسه وابراز 
دور مكتب الشهيد جتاه شهداء 

الكويت األبرار وذويهم.
ال شك ان جريدتنا »األنباء« 
عندم���ا حتتفل بعيدها نش���تم 

عط���ر األقالم احل���رة واملبادئ 
الوطنية، فكل ع���ام تتجدد بها 
الروح ونرى من خاللها التميز 

احلر الصادق.
وأبارك هذا التميز واحليادية 
في الطرح وباملرآة الصادقة التي 
يرى فيها املجتمع بكل وضوح 

وشفافية.
34 عاما م���ن العطاء اثبتت 
انها دعامة اساسية  مس���يرتها 
لإلع���الم املق���روء ف���ي الداخل 

واخلارج.
كذلك، ش���ارك االم���ني العام 
ملبرة خير الكويت ناصر العيار 
برسالة تهنئة باسم اسرة مبرة 
خير الكويت جاء فيها: يس���رنا 
باسم رئيس مبرة خير الكويت 
الش���يخة فريال دعيج الصباح 
وجميع منسوبي املبرة ان اتقدم 
اليكم بخالص التهاني والتبريكات 
مبناسبة احتفال »األنباء« الغراء 
بعيدها الرابع والثالثني متمنني 
العاملني  لكم وجلميع االخ���وة 
لديكم كل التوفيق والنجاح لتبقى 
صحيفتنا »األنباء« كما عهدناها 
منذ اليوم األول النطالقتها عام 
1976 منبرا إعالميا حرا ونزيها، 
تعكس في كل ما تتناول نش���ر 
آمال وتطلعات دولتنا احلبيبة 

الكويت ومواطنيها األعزاء.

مثال االلتزام

وارس���لت ادارة مكتب وزير 
األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
اطي���ب حتياته���ا ومتنياتها ل� 
»األنباء« ب���دوام التوفيق وقال 
محمد الرشيد في رسالة وجهها 
الى رئاسة التحرير: يطيب لي ان 
ارسل لكم تبريكاتي مبرور 34 
عاما على صدور جريدة »األنباء« 
التي تتميز بصدق اخلبر وثبات 
املب���دأ أصلها فيه���ا العم خالد 
يوسف املرزوق صاحب العطاء 
املتميز للكويت واهلها حيث كان 
نعم املثال في االلتزام بالقضايا 
الوطني���ة واجلدية ف���ي تنمية 
بلده وتوعي���ة اهلها، ولم يغب 
العم خالد يوسف املرزوق  عنا 
ونحن نرى جهودكم واضحة من 
بعده فأصبحت »األنباء« تخط 
االبتسامة وتطبعها على أحزاننا 


