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حسان حوحو عبداللطيف السريع سيد محمد شهابي عبدالعزيز الفهيد بسام عبداملجيد

مهنئون وديبلوماسيون: »األنباء« نبراس للكلمة الصادقة والمسؤولية اإلعالمية
المس�ؤولعبدالمجيد: جه�ود مخلصة في نقل الخب�ر وإيصاله بحرفية الح�ر  اإلع�الم  ركائ�ز  م�ن  واح�دة  الفهي�د: 

الغّراء في نقل اخلبر وإيصاله 
بحرفية الى القراء، وفي تغطية 
األحداث بشكل حيادي ولدورها 

الوطني املميز.
مج���ددا أتقدم اليك���م بوافر 

التهنئة.

ركيزة اعالمية

وكذلك توجه سفير دولة قطر 
الش���قيقة لدى الكويت السفير 
عبدالعزيز الفهيد بأخلص التهاني 
الى أس���رة »األنباء« في رسالة 
وجهها الى رئاسة التحرير جاء 

فيها:
األخ األستاذ الفاضل/ يوسف 

خالد يوسف املرزوق احملترم
رئيس التحرير

الذكرى  يسعدني مبناس���بة 
 ال� 35 لصدور جريدة »األنباء« 
الغ���ّراء ان أتقدم لكم ش���خصيا 
وألسرة التحرير الكرمية بأصدق 
التهاني وأطيبه���ا، آمال ان تظل 
»األنباء« كما عهدناها احدى منارات 
الصحاف���ة الصادقة وواحدة من 

ركائز اإلعالم احلر املسؤول.
مع متنياتنا لكم بدوام التقدم 

والنجاح.

التوعية السليمة

وبدوره، بارك القائم بأعمال 
س���فارة اجلمهورية االسالمية 
االيرانية في الكويت سيد محمد 
شهابي بأطيب التهاني من خالل 
رسالة الى رئيس حترير »األنباء« 

جاء فيها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الفاضل يوسف  سعادة األخ 
خالد يوسف املرزوق احملترم

رئي���س حتري���ر صحيف���ة 
»األنباء« الغراء

حتية طيبة وبعد
ل���ي أن أش���ارككم  يطي���ب 
فرحة العيد الس���نوي لصدور 
الغراء وهي تضيء  صحيفتكم 
شمعتها اخلامسة  والثالثني ألقدم 
لسعادتكم وأفراد أسرة »األنباء« 
التهاني متمنيا  الكرام أص���دق 
للصحيفة أن تكون نبراسا للكلمة 
الصادقة واملسؤولية االعالمية 
وااللتزام املهني، وتواصل اداءها 
ف���ي التوعية الس���ليمة خلدمة 
العالقات بني بلدين���ا اجلارين 

الصديقني.
وكل عام وانتم بخير.

دقة الطرح

ومن جهته ارسل املدير العام 
للجهاز املرك���زي لتكنولوجيا 
املعلومات عبداللطيف السريع 
برس���الة تهنئة مبناس���بة عيد 

»األنباء« ال� 35 قال فيها:
الفاضل يوس���ف خالد  األخ 

املرزوق احملترم
رئي���س حتري���ر جري���دة 

»األنباء«
حتية طيبة وبعد

يسعدني أن اتقدم لكم باسم 
اجله���از املرك���زي لتكنولوجيا 
املعلومات بخالص التهاني وأصدق 
التبري���كات مبناس���بة الذكرى 
اخلامسة والثالثني لصدور جريدة 
»األنباء« الغراء التي استطاعت 
طوال مدة صدورها أن تش���غل 
حيزا مهما في الوسط الصحافي 
الكويت���ي، حيث متي���زت بدقة 
الط���رح املوضوعي واملصداقية 
العالية في نقل االخبار والتعامل 
مع االحداث، راجيا لكم وألسرة 
»األنباء« كل التقدم واالستمرار 
في أداء دوركم املتميز في تعزيز 
احلركة االعالمية والثقافية في 
بلدنا احلبيب الكويت واملساهمة 
في تقدمه وازدهاره في ظل قيادة 
صاحب السمو األمير حفظه اهلل 
ورعاه وسمو ولي عهده األمني.

وتفضلوا بقبول وافر التحية 
واالحترام.

سيدة الكلمات

وبدوره عايد احلاج حسان 
وفيق حوحو اس����رة »األنباء« 
برسالة تهنئة وبالزهور وقال في 
رسالته: األخ الكرمي يوسف خالد 
يوس����ف املرزوق املكرم رئيس 
حترير صحيفة »األنباء« وإلى 
السادة نائب الرئيس واملدير العام 
احملترمني وإلى جميع الس����ادة 
العاملني، العائلة الكبيرة »األنباء« 
بحثت في صفحات الكلمات عن 
عبارات اعبر عنها بإعجاب وتقدير 
عن مس����يرة 35 عاما من الزمن 
مشتها س����يدة الكلمات تغوص 
في رم����ال الصحراء وتبحر في 
بحر من االمواج وتصمد في وجه 
الرياح وتبقى صامدة في كل هذه 
السنني.. ال لش����يء، بل ألن في 
تأسيس����ها اعمدة ترسخت من 
كبير، وفي مس����يرتها حماة لها 
بأقالم من ضمير، ويتربعها اآلن 

أناس هم لها خير نصير.
اال وهي صحيف���ة »األنباء« 
احييها واعيدها بعيدها اخلامس 
والثالثني، آملني من اهلل عز وجل 

أن تبقى للعطاء دائمة تنير.
كل عام وأنتم جميعا يا عائلة 

»األنباء« بألف خير.

األستاذ يوسف خالد املرزوق 
احملترم

رئيس حترير جريدة »األنباء« 
الغّراء

حتية طيبة،
الذكرى  مبناس���بة حل���ول 
اخلامسة والثالثني لصدور جريدة 

»األنباء« الغّراء.
فإنه يطيب لي أن أتقدم اليكم 
وإل���ى جميع العامل���ني بأطيب 
التهاني وأخلص التمنيات بدوام 

التقدم واالزدهار.
وانه م���ن دواعي س���رورنا 
االش���ادة بجهودك���م املخلصة 
وجميع العامل���ني في »األنباء« 

يوسف غانم
تقديرا منه لدور »األنباء« 
والقائمني عليها في نقل اخلبر 
مبصداقي���ة ومهنية ولدورها 
البناء في تبني قضايا الكويت 
العربية  الوطنية والقضاي���ا 
وتغطيته���ا لألحداث بش���كل 
حيادي أرسل سفير اجلمهورية 
الس����ورية الشقيقة  العربية 
لدى الكويت الس���فير بس���ام 
عبداملجي���د برس���الة تهنئ���ة 
ومباركة مبناسبة عيد »األنباء« 
ال� 35 الى رئيس التحرير الزميل 
يوسف خالد يوسف املرزوق 

قال فيها:


