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عبروا عن أطيب التمنيات باستمرار التقدم واالزدهار

مهنئون: نعتز بدور «األنباء» في الدفاع عن الحق والثوابت الكويتية
«صحارى» و«الريجنسي» و«هيلتون»

 باركوا لـ «األنباء» في عيدها

بني بلدينـــا اجلارين الصديقني 
وكل عام وأنتم بخير.

وبـــدوره هنـــأ املذيع نواف 
النومس اسرة «االنباء» بعيدها 
الـ٣٤ متمنيا لها املزيد من العطاء 
والرقي في الرأي واملصداقية في 
احلـــوار، واطيب امنياته بدوام 

التوفيق.
وتقديرا منها لدور «األنباء» 
الناشـــطة  اإلعالمـــي باركـــت 
السياسية شيخة الغامن ألسرة 
«األنباء» في عيدها الـ ٣٤ وقالت 
الغامن في رسالة وجهتها الى مدير 
التحرير الزميل محمد احلسيني: 
كانت «األنباء» ومازالت نبراسا 
مضيئا للمصداقية والشفافية 
والكلمة احلرة، وجهود القائمني 
عليهـــا والعاملني فيها واضحة 
ومواقفها مشرفة ومتيزت دائما 
بالنهـــج املعتدل حتى أصبحت 
جريدة اجلميع متمنية التوفيق 

واستمرار االزدهار والتقدم.
وشارك مدير عام املؤسسة 
العربية للبحوث والدراســـات 
االستشارية – فرع الكويت – خالد 
شحومي ببطاقة تهنئة عبر فيها 
التهاني والتبريكات  عن أطيب 
مبـــرور ٣٤ عاما علـــى إصدار 
«األنباء» الغراء متمنيا لها املزيد 

من النجاح والتوفيق.
نهج بناء

وشـــارك عضـــو اجلمعية 
العمومية في نادي الصليبيخات 
الرياضي فالح عبداهللا الهاجري 
أسرة «األنباء» فرحتهم بعيدها الـ 
٣٤ ومتنى الهاجري لـ «األنباء» 
دوام النجاح والتقدم ألنها كانت 
وماتزال وستبقى رمزا للمصداقية 
والكلمة احلرة ملا تتمتع به من 
مهنية عالية ونهج وطني بناء.

نائب رئيس التحرير املدير العام 
الزميل عدنان الراشد هنأه فيها 

بعيد «األنباء» الـ ٣٤.
التوعية السليمة

ومـــن جهتـــه بارك ســـفير 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
لـ  الكويـــت علـــي جنتي  لدى 
«األنباء» في عيدها الـ ٣٤ ووجه 
رسالة الى رئيس التحرير قال 
فيها: يطيب لي ان أشارككم فرحة 
العيد السنوي لصدور صحيفتكم 
الغـــراء وهي تضيء شـــمعتها 
الرابعة والثالثني ألقدم لسعادتكم 
الكرام  وأفراد أســـرة «األنباء» 
أصدق التهاني متمنيا للصحيفة 
ان تكون نبراسا للكلمة الصادقة 
واملسؤولية اإلعالمية وااللتزام 
أداءها في  املهنـــي، وتواصـــل 
التوعية السليمة خلدمة العالقات 

وأسرة حترير جريدة «األنباء» 
الغراء في عيدها الـ ٣٤ ونؤكد 
اعتزازنا بدورها املتميز في الدفاع 
عن احلـــق والثوابت الكويتية، 
والبد من اإلشـــادة مبا تقوم به 
اجلريدة في الدفاع عن احلريات 
الصحافية وتنوير الرأي العام 

في الكويت.
ونثمن الدور الذي تقوم به 
جريـــدة «األنباء» فـــي متابعة 
االنشـــطة الثقافية والفنية في 
الكويت ومنها انشطة املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

بكفاءة ومهنية عالية.
أمتنى لكم شخصيا وألسرة 
التحرير دوام التقدم واالستمرار 
الرائد خلدمة  على هذا الطريق 
الكويت وأهلها والدفاع عن القيم 

واملبادئ.
كما أرسل رسالة مماثلة الى 

جريدتكم الغراء «األنباء» والتي 
النابض للشـــارع  القلب  كانت 
الكلمات تسبقنا  الكويتي، وان 
الى تهنئتكم والعاملني لديكم، اذ 
كانت جريدتكم والتي ما تركت 
مناسبة من املناسبات اال كانت 
السباقة الى التغطية والقريبة من 

احلدث بكل صدق وأمانة.
فلكم مني أسمى آيات التقدم 
واالجناز على جميع االصعدة، 

وفقكم اهللا وسدد خطاكم.
الى  كما بعث رسالة مماثلة 
مديـــر التحريـــر الزميل محمد 

احلسيني.
وبدوره، بـــارك االمني العام 
املساعد للمجلس الوطني للثقافة 
والفنـــون واآلداب عبدالهـــادي 
العجمي لرئيس التحرير برسالة 
تهنئة قال فيها: يسرني أن أقدم 
خالص التهاني لشخصكم الكرمي 

تواصلت برقيات ورســـائل 
قـــراء ومحبي  التهنئـــة مـــن 
«األنبـــاء» تعبيرا عن تقديرهم 
الذي  البناء  واعتزازهم بالدور 
تقـــوم به «األنبـــاء» في خدمة 
قضايا الوطن ومصلحة املواطنني 
التي  وللمصداقيـــة واحليادية 
تتمتع بهـــا صحيفتهم التي لم 
تبخل عليهم في يوم من االيام 
بتقدمي كل ما يهمهم من قضايا 
وحقائق مبهنيـــة راقية بعيدا 
عن االثارة والتأجيج وفيما يلي 

بعض من هذه التهاني:
شارك رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية د.حسني 
دويهيس أسرة حترير «األنباء» 
االحتفـــال بعيدها الـ ٣٤ ووجه 
رسالة تهنئة الى رئيس التحرير 
الزميل يوســـف خالد يوســـف 
املرزوق قال فيها: أربعة وثالثون 
عاما مضت على اصدار جريدتكم 
الغراء «األنباء» حافلة بالعطاء 
الالمحدود واالسهامات اجلليلة 
في نشـــر الوعي والثقافة لدى 
املجتمـــع الكويتـــي وتغطيتها 
ومتابعاتهـــا اللحظية والدائمة 
ملختلف االحداث على الصعيدين 
احمللي واخلارجي وأفقها الواسع 

لكل صاحب قلم حر بناء.
بهـــذه املناســـبة العظيمة 
وببالغ الســـرور نتوجه اليكم 
والى جميع العاملني بجريدتكم 
الغراء بأخلص التهاني وأطيب 
التبريكات، مشيدين مبواقفكم 
النبيلـــة ودوركـــم الرائـــد في 
متابعة وتغطية اخبار املجتمع 
الكويتي اثناء االحتالل الغاشم 
للكويت، كما ال ننسى ان نشيد 
بتعاونكـــم البناء مـــع حركتنا 
التعاونية االســـتهالكية اميانا 
منكم برســـالتها السامية جتاه 
املجتمع، آملني جلريدتكم مواصلة 
جناحاتها وحتقيق املزيد واملزيد 

من االجنازات اجلليلة.
نبض الشارع

وبدوره، بارك رئيس قســـم 
االعـــالم في احتـــاد اجلمعيات 
التعاونية بداح السهلي برسالة 
بعثهـــا الـــى رئاســـة التحرير 
قـــال فيها: حتيـــة عطرة تفوح 
باالحتـــرام مـــن أعمـــاق قلبي 
وبكل مشاعر الصدق أبارك لكم 
عيدكم السنوي باالحتفال للسنة 
الرابعـــة والثالثني على إصدار 

التعاون مع  وأكدت استمرار 
«األنبــــاء» ملا تتميــــز به من 
مصداقية وتطور ومســــتمر 
متمنيــــة االزدهــــار الدائم لـ 
«األنبــــاء» والقائمــــني عليها 

والعاملني فيها.

وشــــاركت مديرة العالقات 
العامة والتسويق في منتجع 
هليتون الكويت ربيحة العثمان 
في تهنئة «األنباء» حيث زارت 
اجلريدة وقدمت التهاني ملدير 
الزميل فريد سلوم  التسويق 

تقديرا منه لدور «األنباء» 
البناء في نقل الكلمة الصادقة 
ونشر احلقيقة، شارك مدير 
عام منتجع صحارىـ  الكويت 
حسان بايرلي باسمه وبالنيابة 
عن أســــرة منتجع صحارى 
فرحة أســــرة «األنبــــاء» في 
عيدها الـــــ ٣٤ وزار «األنباء» 
حيث قــــدم التهاني إلى مدير 
التحرير الزميل محمد احلسيني 
ومدير التسويق الزميل فريد 
سلوم، واشاد بايرلي مبا تقدمه 
«األنباء» متمنيا لها مزيدا من 

التقدم واالزدهار.
كمــــا زار «األنباء» كل من 
مدير التســــويق هاني قابيل 
التنفيذي والعالقات  واملدير 
العامة في فندق «الريجنسي» 
السيد العاصي لتقدمي املباركة 
والتهنئة باسميهما ونيابة عن 
أسرة «الريجنســــي»، حيث 
التسويق  اســــتقبلهما مدير 
الزميل فريد ســــلوم وتبادل 
معهما األحاديث الودية، حيث 
عبرا عن تقديرهما لـ «األنباء» 
وإلجنازاتها املستمرة ومتيزها 

في الطرح وتغطية األخبار.

مدير التحرير الزميل محمد احلسيني ومدير عام «صحارى» حسان باريلي والزميل فريد سلوم

ربيحة العثمان وأسرة منتجع هيلتون هنأوا «األنباء»

كيكة مقدمة من أسرة «الريجنسي»

كيكة رائعة من منتجع صحارى الكويت

كيكة جميلة من منتجع هيلتون في عيد «األنباء»

الزميل فريد سلوم متوسطا هاني قابيل والسيد العاصي
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فالح الهاجريبداح السهلي

علي جنتي

بدر الردعان

د. حسني الدويهيس خالد شحوري

زهور جميلة من نواف النومس  خالد شحوري عايد «األنباء» بالزهور

نواف النومس

شيخة الغامن


