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تمنوا استمرار مسيرتها شامخة قوية ملتزمة بمبادئها ووفائها للوطن والمواطنين

مهنئون: »األنباء« كانت وستبقى صاحبة الكلمة الحرة والطرح المعتدل

الصادق بالدفاع عن العدل واحلق 
وشرح قضايا الكويت الوطنية في 
الداخل واخلارج وال ننسى مواقفكم 
املنشودة مع بيت الكويت لالعمال 
الوطنية. فلكم منا جميعا كل حب 

واحترام وتقدير.
وكذلك باركت مي البابطني وملى 
البابطني باسميهما ونيابة عن اسرة 
 TBWAIBAAD\BCOMAD ش����ركة
التحرير والعاملني في  لرئاس����ة 
»األنباء« متمنني مزيدا من التقدم 

والنجاح.

كوادر إعالمية

كما ش����ارك الزميل الكاتب في 
الزميلة »الوس����ط« وليد إبراهيم 
األحمد برسالة وجهها الى الزميل 
رئيس التحرير قال فيها: شهادتي 
في بيتي الثاني »األنباء« مجروحة، 
ومش����اركتي اف����راح صحيفتن����ا 
الغراء وهي حتتفل بعامها ال� 34 
ال حتتاج إلى مقدمات و»بهارات« 
متهيدية حيث كتبت بها أكثر من 
10 س����نوات عبر عمودي اليومي 
»اوضاع مقلوبة« فعايشت منهجها 
»الوسطي« املعتدل وطرحها الهادئ 
الذي يسعى لتقريب وجهات النظر، 
والنظر الى البالد ومستقبل الوطن 
بعني التف����اؤل واحلماس والدفاع 
»املستميت« عن قضاياه في مختلف 
احملافل السياس����ية واالقتصادية 
واالجتماعية حتى نالت تلك السمعة 
اليوم فاستحقت  التي تتمتع بها 

احترام اجلميع.
التي  الكلم����ات  ووس����ط تلك 
اسطرها لرئيس حتريرها الزميل 
العزيز يوس����ف املرزوق »وأرفع 
القبعة« له تقديرا لدوره امللموس 
في دف����ع صحيفتنا نحو مصاف 
املتميزة البد  الصحف اخلليجية 
لي من ذكر رئيسة مجلس اإلدارة 
اآلنسة الفاضلة بيبي خالد املرزوق 
وبصماتها امللموس����ة على مسار 
الصحيفة في شارع الصحافة... 
دون ان انسى زميلنا نائب رئيس 
التحري����ر عدنان الراش����د ومدير 
التحري����ر النش����ط الزميل محمد 

احلسيني.
حتياتي م����ن جدي����د جلميع 
العاملني بصحيفتنا »األنباء« متمنيا 
لها مواصلة مس����يرتها االعالمية 
الهادفة عبر الكلمة الصادقة السيما 
انها تتميز بالكوادر اإلعالمية التي 
تخرجت من مدرستها لتنطلق الى 

شارع الصحافة بثقة واقتدار.
اس����أل اهلل ان يوفقكم الى ما 
يحبه ويرضاه في نش����ر الكلمة 
والص����ورة الصادقة متأس����ني 
بكتاب اهلل عز وجل وسنة نبيه 
محمد ژ. وإلى مزيد من التقدم 

واالزدهار والعطاء املتجدد.

امير البالد املفدى وسمو ولي العهد 
االمني حفظهما اهلل ورعاهما.

موضوعية وواقعية

كما تقدم عضو املجلس البلدي 
م.عبداهلل العنزي بأطيب التهاني 
إلى أسرة جريدة »األنباء« والقائمني 
عليه����ا مبناس����بة العي����د ال� 34 
للجريدة، متمنيا أن تستمر »األنبا ء« 
في نهجه����ا لتبقى صرحا إعالميا 
كبيرا ومنبرا حرا للكلمة الصادقة 
احلقيقية، مثمنا كل مواقفها السابقة 
في جميع القضايا التي مرت بها 
البالد والتزامها باملهنية الشديدة 

واحليادية أيضا.
واشار العنزي إلى دور »األنباء« 
البن����اء في خدم����ة قضايا الوطن 
واملواطنني. واتسامها باملوضوعية 
والواقعية وتكريسها وتعزيزها 
الوطني����ة وتأكيدها على  للروح 
الوحدة الوطنية املنشودة وابتعادها 
متاما عن إثارة القضايا التي تعكر 
صفو الوحدة الوطنية، معربا عن 
أمل����ه أن تواصل »األنباء« نهجها 

املتميز والبناء.
وب����ارك رئيس بي����ت الكويت 
لالعمال الوطنية يوسف العميري 
باسمه وبالنيابة عن بيت الكويت 
لألعمال الوطنية في رسالة وجهها 
الى الزميل رئي����س التحرير قال 
أتقدم لكم باس����مي وباسم  فيها: 
زمالئي أعضاء بيت الكويت لالعمال 
الوطنية بأجمل التهاني والتبريكات 
مبناسبة مرور اربعة وثالثني عاما 

على اصدار جريدتكم املوقرة.
قدمتم من خالله����ا كل ما هو 
ح����ق.. وكنتم املنب����ر الصحافي 

بخير.
كما شارك املدير العام للزميلة 
»الدار« الزمي����ل منصور محمود 
حيدر ببطاق����ة تهنئة وجهها الى 
رئيس التحرير الزميل يوسف خالد 
يوسف املرزوق جاء فيها: تهانينا 
القلبي����ة لكم مبرور 34 عاما على 
اصدار جريدتكم الغراء متمنني لكم 
ولكل الصحافة الكويتية املزيد من 

التقدم واالزدهار.
وبدوره شارك عضو املجلس 
البلدي فرز املطيري بالتهنئة في 
عيد »األنب����اء« وقال املطيري في 
رسالة وجهها  الى الزميل رئيس 
اليكم  اتقدم  ان  التحرير: يسرني 
بأجمل التهاني والتبريكات مبناسبة 
مرور الذكرى الس����نوية النطالق 
جريدتكم الغ����راء، كما يطيب لي 
ان اهنئكم وجميع االخوة العاملني 
بهذه املناس����بة متمنيا لكم مزيدا 
من النجاح والتوفيق في رسالتكم 
االعالمي����ة املتميزة داعيا اهلل عز 
وجل ان يعينكم على اداء مهامكم 
على اكم����ل وجه مع متنياتي لكم 

بالتوفيق والنجاح الال محدود.
وكذلك ارس����ل عضو املجلس 
البل����دي م.محمد الهدية رس����الة 
تهنئة الى رئاسة التحرير قال فيها: 
أتقدم لكم بأس����مى آيات التهاني 
والتبريكات مبناسبة مرور 34 عاما 
مقرونة بالدعاء الى املولى تبارك 
وتعالى ان يعيد هذه املناسبة عليكم 
في تقدم وازدهار وتطور مستمر، 
وان يحفظ الكويت من كل مكروه 
وان تزه����و كويتنا الغالية بثوب 
االمن واالمان حت����ت ظل القيادة 
احلكيمة حلضرة صاحب السمو 

الوع����الن »األنب����اء« وجمي����ع 
العاملني بها مبناسبة عيدها ال� 
34 مشيرا الى ان »األنباء« تعد 
من الصحف الرائدة على مستوى 
الكويت والوطن العربي، وتتمتع 
بقاعدة قراء كبيرة ومتميزة نظرا 
التسامها باملصداقية واحليادية 

والنزاهة في نقل اخلبر.
وأشاد النائب الوعالن بالدور 
ل�»األنباء« منذ بدايتها  الوطني 
وعب����ر مس����يرتها الطويلة مبا 
حملته على عاتقها من مسؤولية 
وأمانة في نشر احلقيقة والدفاع 
عن مصال����ح الوطن واملواطنني 
الكويت احلضاري  وابراز وجه 

محليا واقليميا وعامليا.
وقال النائب الوعالن إن جريدة 
»األنباء« كانت دائما املنبر احلر 
الوقت نفسه هي  للكلمات وفي 
احلصن احلصني للوحدة الوطنية 
امللفقة  الطائفية واألخبار  ونبذ 
الكاذبة، مما اكس����بها مصداقية 
كبيرة لدى قرائها متمنيا للجريدة 
والقائمني عليها استمرار التقدم 

واالزدهار.

خدمة الكويت وأهلها

وتقديرا منه لدور »األنباء« 
ب����ارك رئيس الهيئ����ة اخليرية 
العم يوسف  العاملية  اإلسالمية 
احلجي ألس����رة »األنب����اء« في 
العي����د ال� 34 وق����ال احلجي في 
رسالة وجهها إلى الزميل رئيس 
التحرير: االبن الفاضل/ يوسف 
خالد يوس����ف املرزوق الس����الم 
عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد: 
تتقدم الهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية لكم وجلميع القائمني على 
جريدة »األنباء« املوقرة بأطيب 
التهاني والتبريكات مبناس����بة 
حل����ول الذكرى ال����� 34 لصدور 
جريدتكم الغ����راء التي ما فتئت 
تس����اهم منذ صدورها بفاعلية 
في خدمة جميع قضايا الكويت 
واهلها داخليا وخارجيا، وهذه 
مناس����بة نش����كر جهود جريدة 
»األنباء« إدارة ومحررين في خدمة 
انش����طة الهيئة ونشر اخبارها 
واالهتمام بعموم العمل اخليري، 
دعاؤنا لك����م وجلريدة »األنباء« 
التوفيق والنجاحات  مبزيد من 
وعقبال االحتفال باليوبيل الذهبي 

واملاسي، واهلل املوفق.

حرية مسؤولة

ومن جهتها هنأت الش����يخة 
اعتماد اخلالد وكيل ديوان سمو 
رئيس الوزراء »األنباء« بعيدها 
الى رئاس����ة  برس����الة وجهتها 
التحرير قالت فيها: يس����رنا ان 
نبعث لكم بخالص التهاني واطيب 
التمنيات مبناسبة الذكرى الرابعة 
والثالثني لصدور العدد االول من 
جريدة »األنباء«، كما يطيب لنا 
ان ننتهز هذه املناس����بة لنؤكد 
اعتزازن����ا بال����دور الكبير الذي 
تقوم به جريدتك����م املوقرة في 
الوجه احلضاري لوطننا  ابراز 
العزيز، ونش����ر الوعي والثقافة 
لدى ابنائه، مشيدين مبا متيزت به 
مسيرتكم الصحافية منذ نشأتها 
من حرية مسؤولة، حترص على 
اعالء مصال����ح الوطن وتقدميها 

فوق كل اعتبار.

نتمن����ى لك����م دوام التوفيق 
العز  والس����داد، ولوطننا دوام 
والرفاه، في ظل القيادة احلكيمة 
لسيدي حضرة صاحب السمو 
امير البالد املفدى وس����مو ولي 
عهده االمني وسمو رئيس مجلس 

الوزراء حفظهم اهلل ورعاهم.

ناطق وطني وشعبي

كما ش����ارك رئي����س جمعية 
الكويتي����ة م.طالل  املهندس����ني 
القحطان����ي بالتهنئ����ة في عيد 
»األنباء« وقال في رسالة وجهها 
ال����ى الزميل رئي����س التحرير: 
مبناسبة العيد الرابع والثالثني 
الغراء، اجد  لصحيفة »األنباء« 
نفس����ي عاجزا عن التعبير عما 
يجيش في النفس لتهنئتكم بهذا 
الذي يسعدنا مشاركتكم  العيد 
به، فقد كانت صحيفة »األنباء« 
على مدار هذه الس����نني ش����علة 
متقدة انارت الدروب جلميع ابناء 

الكوي����ت، وجمعتهم على صدر 
صفحاتها، كما كانت ناطقا وطنيا 
وشعبيا، باسمهم فعبرت من خالل 
ما تدونه اق����الم كتابها بحروف 
مداد اجلد واالجتهاد، حتى باتت 
»األنباء« من ابرز صحفنا احمللية 
والتي تقوم بايصال صوت ابناء 
الكويت البررة الى جميع انحاء 

املعمورة.
اننا اذ نهنئكم بهذه املناسبة 
فإننا نهنئ انفسنا الن »األنباء« 
وكم����ا عودتنا ه����ي »أنباء« كل 
الكويتيني، متمنني لكم مزيدا من 
التقدم واالزدهار ونحن على ثقة 
بأن استمراركم في تولي رئاسة 
حتريرها سيحقق مزيدا من التقدم 
وسيكمل مسيرة االخوة واآلباء 
واالجداد الذين سهروا على تقدمي 
كل ما ميلكون في سبيل الكويت 
والذود عنها بالغالي والنفيس.

وفقكم اهلل وسدد خطاكم، وكل 
عام وانت����م و»األنباء« وقراؤها 

منصور حيدر م.طالل القحطاني

وليد األحمد

الكاتبة عواطف البدر.. وزهور في عيد »األنباء« حلويات من الزميل منصور حيدر وأسرة »الدار« فرز الديحاني بارك بالورود في عيد »األنباء« زهور من مي وملى البابطني

الشيخة اعتماد اخلالد

م.محمد الهدية

م.طالل القحطاني.. ومباركة بالزهور لـ »األنباء«ورود من النائب خالد الطاحوس في عيد »األنباء«

يوسف العميري

يوسف احلجي

مي البابطني

مبارك الوعالن م.خالد الطاحوس د.فاضل صفر

ملى البابطنيم.عبداهلل العنزيفرز الديحاني

كتب محب »األنباء« وصديقها 
عبداحملسن محمد املشاري أبياتا 
شعرية تغنى فيها بحب »األنباء« 

ووجه رسالة قال فيها:
ــس هذا الصرح  اتقدم ملؤس
ــل واجرأ وأقدم  االعالمي واجم
جريدة العم خالد يوسف املرزوق 
العاملني في  ــع  وألبنائه وجلمي
جريدة »األنباء« بالتهنئة الحتفالها 
بالعام الـ 34.. مبروك ألف مبروك 
لكم وجلميع قراء ومحبي »األنباء« 
ــات كتبتها بخصوص  وهذه ابي

هذه املناسبة:

ــاتني ــه أحلى الفس ــه ولبس ــي ربع ــر ف العم
ــماء الس ــور  ن ــة  خلطب ــط  أخط ودي 

ــني ثالث ــه...  وفوق ــع  أرب ــل  كم ــا  عمره
ــاء ــمها أنب ــا واس ــت وآخذه ــا بن ــا ليته وي

ــني مبالي ــا  ونفديه ــا  جلريدتن ــروك  مب
ــاء ــر بالفض ــنة وقم ــة س ــال مي ــا عقب وي

ــنني وس ــر  عم ــن  م ــا  صحيفتن ــاء  األنب
ــروي الظماء ــش األنباء ت ــا عط وان كان فين

ــاتني وبس ورد  ــاء  لألنب ــدي  أه ودي 
ــراء ق ــادي  ألحف ــا  وأقرأه ــا  أقرأه ــل  وأظ

ــن ــها زي ــا وأساس ــا حبيبتن ــذي جريدتن ه
وراء ــع  ترج ــا  م ــدام  ق دامي  ــاء  األنب

ــني مالي ــة  صحيف ــا  ي ــروك  مب ــول  واق
ــاء بالفض ــر  وقم ــون  ملي ــال  وعقب

عبداحملسن املشاري

أقول: مبروك
 يا صحيفة الماليين

ــة  التهنئ ــائل  ــت رس تواصل
ــد »األنباء« الـ  ــة في عي واملبارك
ــراء »األنباء«  ــن محبي وق 34 م
ــني عليها  القائم ــاركوا  الذين ش
ــا فرحتهم مبرور  والعاملني فيه
ــا األول،  ــا على اصداره 34 عام
متمنني استمرار النجاح والتميز 
ــا عهدوها  ــا كم ــى دائم وان تبق
ــن وللمواطنني وان  ــة للوط وفي
واحليادية  املصداقية  دائمة  تظل 
ــل اخلبر وتغطية االحداث  في نق
ــن باقات  ــي بعض م ــا يل وفيم

التهنئة:

بداية أرسل وزير األشغال العامة 
ووزي����ر الدولة لش����ؤون البلدية 
د.فاضل صفر برقي����ة تهنئة في 
العيد ال� 34 ل� »األنباء« وجهها الى 
رئيس التحرير الزميل يوسف خالد 
يوسف املرزوق قال فيها: يسرني 
أن أتقدم لشخصكم الكرمي وجلميع 
العاملني في جريدة »األنباء« بأطيب 
التهاني وأجمل التبريكات مبناسبة 
العيد 34 لص����دور اجلريدة التي 
كانت ومازالت وستبقى صاحبة 
ذات الكلمة احلرة واخلبر الصادق 
والطرح املعتدل، سائال املولى عز 
وجل ان يوفقكم ملا فيه خير الوطن 

واملواطنني.

الذود عن الوطن

النائ����ب م.خالد  كما ش����ارك 
الطاحوس اسرة »األنباء« فرحتهم 
مبرور 34 عاما على صدورها األول 
برسالة وجهها إلى الزميل رئيس 
التحرير قال فيها: إنه ملن دواعي 
ان اس����جل لكم  الفخر واالعتزاز 
خالص تهانين����ا القلبية في عيد 
ميالد جري����دة »األنب����اء« الغراء 
الرابع والثالثني وإني إذ أشارككم 
في فرحتكم بهذا احلدث السعيد 
اثمن لكم جهودكم اإلعالمية املبذولة 
ط����وال هذه احلقب����ة وأبارك لكم 
خطواتكم الس����ديدة نحو التقدم 

والرقي.
فلقد كان لهذا الصرح اإلعالمي 
الكبير أبلغ األثر في الذود عن قضايا 
الوط����ن والدفاع عن مصاحله في 
الداخل واخلارج واألحداث واملواقف 
خير ش����اهد على مدى فاعليتكم 
ودوركم املتميز وجناح رسالتكم 

اإلعالمية.
وإني على يقني بأن »األنباء« 
ستبقى كما عهدناها شامخة قوية 
ملتزم����ة مببادئه����ا وقيمها وفية 

لعهدها بالوطن واملواطنني.

مصداقية وحيادية

وبدوره، هن����أ النائب مبارك 


