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 مباركون لـ «األنباء» في عيدها الـ ٣٥: نجم ساطع في فضاء اإلعالم الكويتي

العامة باجليـــش الكويتي بأجمـــل التهاني 
والتبريكات من شخصكم الكرمي والى جميع 
العاملني بجريدتكم الغراء «األنباء» مبناسبة 
حلول السنة الـ ٣٥ على صدورها، والتي متيزت 
في الطرح والنهج واألسلوب الصحافي البارز 

الذي جعل منها منبرا إعالميا مميزا.
  نتمنى لكـــم دوام التوفيق والنجاح فيما 

يخدم الكويت ومصاحلها.

  تألق ونجاح

  وأيضا بعث مدير إدارة اإلعالم والعالقات 
العامة بالوكالة في ديوان احملاســـبة فيصل 
علي األنصاري برســـالة تهنئة ومباركة من 
ديوان احملاسبة الى أسرة «األنباء» مبناسبة 
مرور ٣٥ عاما على صدورها، وقال األنصاري 

في رسالته: 
  األستاذ يوســـف خالد يوسف املرزوق.. 

احملترم
  رئيس حترير جريدة «األنباء»

  حتية طيبة وبعد
  يسر ديوان احملاسبة ممثال بإدارة اإلعالم 
والعالقات العامة أن يتقدم لكم بأجمل التهاني 
وأصدق التبريكات مبناســـبة الذكرى الـ ٣٥ 
لصدور العدد األول من جريدة «األنباء» الغّراء، 
وكذلـــك نتقدم بالتهنئة الى أســـرة التحرير 
واإلدارة وجميع العاملني في املؤسســـة بهذه 
املناسبة السعيدة التي تؤكد مسيرة «األنباء» 
املتميزة بالرؤية اإلعالمية املسؤولة والتغطية 

الصحافية الصادقة والكلمة احلرة.
  متمنـــني لكم وللعاملني فـــي هذا الصرح 
اإلعالمي الكبير املزيد من التألق والنجاح ملا فيه 

خير وطننا العزيز الكويت ورفعة شأنه. 

بقبول وافر التقدير واالحترام.

  جرأة وثقة

  ومـــن جهتها بعثت عضو املجلس البلدي 
م.منى بورســـلي برســـالة تهنئة إلى رئاسة 
التحرير قالت فيها: حضرة الســـيد يوسف 
خالـــد املرزوق احملترم رئيس حترير جريدة 

«األنباء»:
   حتية طيبة وسالما مباركا لكم من عنده 
تعالى، يسعدني ان اتقدم إليكم ولكل العاملني 
في جريدة «األنباء» الغراء بأطيب التهاني بالعام 
امليالدي اجلديد وأخلص تهنئة مبناسبة مرور 
خمســـة وثالثني عاما على استمرار جهودكم 
املثمرة بصدور جريدة «األنباء» وإني ألسجل 
تقديري لكم باستمرار املساهمة في التعبير 
احلر ونشر اخلبر والثقافة والتحقيق املميز 
في خدمة املجتمع وتوخي األســـلوب الثاقب 

اجلريء في تغطية احلدث وحتليله.
  لقد صنعت «األنباء» لنفسها منبرا مستقال 
للدفاع عن قضايا املجتمع ولإلسهام في التنمية 
واحلوار، فلها ولفريق عملكم في هذه املناسبة 
جزيل الشـــكر، متمنية لكم املزيد من السبق 

االعالمي والتقدم.
  واهللا املوفق إلى سواء السبيل.

  الصوت الحر

  وكذلك أرســـلت عضو املجلـــس البلدي 
م.جنان بوشهري رســـالة مماثلة الى أسرة 
«األنباء» قالت فيها: السادة «جريدة األنباء» 

احملترمون.
  حتية طيبة، وبعد:

  يسرني أن أتقدم اليكم بأسمى آيات التهاني 

خمسة وثالثني عاما على صدور العدد األول 
من جريدة «األنباء» والتي استطاعت بفضل 
جهـــود القائمني عليها ان تكـــون دعامة من 
دعائم اإلعـــالم الكويتي املقروء ومنبرا حرا 
للتعريف بقضايا الوطن وان تشـــغل حيزا 
مهما بني أوساط القراء على جميع مستوياتهم 
الثقافية، حيث متيزمت بدقة الطرح املوضوعي 
واملصداقية العالية في نقل اخلبر والتعامل 

مع األحداث.
  داعية املولى عز وجل ان يعينكم على اداء 
مهامكم على أكمـــل وجه مبا يخدم مصلحة 
البـــالد، مع متنياتنا لكـــم مبزيد من التقدم 
مبستوى األداء لتقدمي أفضل ما لديكم من سبل 
ترتقي باإلعالم الكويتي القائم بسواعدكم وان 
يحفظ وطننا احلبيب حتت القيادة احلكيمة 
لوالدنا صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ 
صباح األحمد حفظه اهللا ورعاه، وسمو ولي 
العهد األمني الشيخ نواف األحمد حفظه اهللا 
ورعاه، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد حفظه اهللا ورعاه.
  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

  منبر إعالمي

  وكذلك شاركت مديرية التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة في رئاســـة األركان العامة 
أســـرة «األنباء» فرحتها بعيدها الـ ٣٥ حيث 
أرسل العقيد عدنان عبدالرزاق اخلشتي رسالة 

مباركة الى رئاسة التحرير قال فيها: 
  األخ الفاضل رئيس حترير جريدة «األنباء».. 

احملترم
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  تتقدم مديرية التوجيه املعنوي والعالقات 

اجلابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد األحمد الصباح.

  حفظهم اهللا ورعاهم.
  وتفضلـــوا بقبـــول فائـــق االحتـــرام 

والتقدير.

  مصداقية عالية

  وأيضا أرســـلت عضو املجلـــس البلدي 
م.أشـــواق املضف رسالة تهنئة وجهتها إلى 
رئاســـة التحرير قالت فيها: السيد يوسف 

خالد يوسف املرزوق احملترم.
  رئيس حترير جريدة «األنباء».

  حتية طيبة، وبعد.
  يسرني أن أتقدم لشخصكم الكرمي بأجمل 
التهاني وأصدق التبريكات مبناســـبة مرور 

والتبريكات على مرور خمسة وثالثني عاما 
على تأسيس اجلريدة، متمنية لكم استمرار 
النجـــاح واالزدهار لتبقى دوما في الصدارة 
ملا تنشره جريدتكم من صادق اخلبر ودقيق 
املعلومة وهي الصوت احلر املدافع عن قضايا 
الوطن واملواطنني، وذلك االســـتمرار ما كان 
ليتحقق اال بفضل جهودكم الكبيرة في توصيل 
املعلومة واخلبر الى الناس وتوصيل صوت 
وهموم املواطنني الى أسماع املسؤولني، متمنية 
من العلي القدير ان يوفقكم ويجعل السداد 
حليفكم في اداء ما تشرفتم بحمله من أمانة وان 
تتواصل عطاءاتكم خلدمة دولتنا احلبيبة حتت 
ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البالد 
املفدى الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد 

 يوسف غانم
  تواصلت برقيات التهنئة ورسائل املباركة 
وباقات الزهور مـــن محبي وقراء «األنباء» 
في عيدها الـ ٣٥ تعبيرا عن مشاعرهم جتاه 
صحيفتهم «األنباء» والقائمني عليها والعاملني 
فيها، حيث ارسل األمني العام للنادي العلمي 
الكويتي م.احمد املنفوحي رسالة تهنئة الى 
رئاسة التحرير باملناسبة قال فيها: السيد/ 
يوسف خالد املرزوق احملترم رئيس حترير 
جريدة «األنباء» السالم عليكم ورحمة اهللا 
وبركاته: إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز ان 
اسجل لكم خالص التهاني القلبية مبناسبة 
حلول عام جديـــد من عمر جريدتكم املديد، 
ومبناســـبة مرور ٣٥ عاما على اصدار هذا 

الصرح الصحافي املتميز.
  كما أنها مناســــبة طيبة لنعرب لكم عن 
خالص التهاني والتبريــــكات على النجاح 
والرقي الذي متيزت به اجلريدة في مسيرتها 
املمتدة طوال هذه السنوات كما استطاعت 
ان حتافظ خالل مســــيرتها على املصداقية 
واملوضوعيــــة واملهنيــــة العالية في طرح 
القضايا احمللية واالقليمية  ومعاجلة كافة 
والعاملية والتغطية املتميزة ملختلف األحداث 
مما أكســــبها ثقة وحب القــــراء في الداخل 
واخلارج. فتحية تقدير من القلب الى جميع 
القائمني على جريدة «األنباء» ونشـــد على 
أيديهم للمضي قدما الستكمال مسيرة العطاء 
لتظل «األنباء» جنما ساطعا في سماء الفضاء 

االعالمي بالكويت.
  وتهنئة من االعماق مقرونة بأطيب األمنيات 
لشخصكم الكرمي بدوام التوفيق وجلريدتكم 
املوقرة باملزيد من االزدهار واالنتشار وتفضلوا 

 أوضحوا مساهمتها في التعبير الحر ونشر الخبر والثقافة والتحقيق المميز لخدمة المجتمع

 م.أشواق املضف العقيد عدنان اخلشتي فيصل األنصاري
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