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)فريال حماد(باقة جميلة من محمد الصقر وأسرة »اجلريدة« زهور من النائب محمد طنا   كيكة رائعة من الشيخ أحمد الفهد  )هاني الشمري(

أكدوا مكانتها وطرحها للموضوعات بحيادية وشفافية ومتيزها في عالم الصحافة

مهنئون في عيد »األنباء« الـ 39: منارة تصدح باحلق وصدق الكلمة

كإعالميني وكمواطنني كويتيني.
وبارك رئيس حترير جريدة 
»كوي����ت تامي����ز« عبدالرحم����ن 
العليان لرئاس����ة التحرير قائال: 
اتقدم لكن بخالص متنياتنا بدوام 
التقدم واالزدهار مبناس����بة عيد 
ص����دور جريدتكم الغ����راء التي 
كانت ومازالت منبرا حرا ونبراسا 
ساطعا للقراء، سائلني اهلل عز وجل 
ان يأخذ بأيديكم ملا فيه مصلحة 

وخدمة وطننا العزيز.
كما هنأ رئيس حترير جريدة 
»ذا تاميز« طارق الشميمري السرة 
التحرير متمنيا ل� »األنباء« مزيدا 
من النجاح في السنوات املقبلة.

التنفيذي  الرئيس  كما متنى 
للشركة الكويتية لصناعة األنابيب 
واخلدم����ات النفطي����ة م.ط����الل 
القحطان����ي ل�»األنباء« مزيدا من 

التقدم والتوفيق.
وب����دوره بارك مختار منطقة 
الواحة مشعل العيار قائال: أتقدم 
بالتهنئة لرئيس حترير »األنباء« 
ولكل القائمني عليها مبناسبة مرور 

39 عاما على إصدارها.
وأض����اف: »األنب����اء« متيزت 
بالطرح املعتدل واحملترم ومتثل 
صوت احلق والرأي والرأي اآلخر، 
فهذه الصحيفة كما عودتنا دائما 
الكويتي بكل  توح����د املجتم����ع 
أطيافه ومتتاز كذلك باإلخالص 
واألداء املهني الرفيع واملصداقية 
واحليادية في كل ما تطرحه بدقة 

وبكل صدق.

مهامكم النبيلة.
بدوره، هن����أ رئيس حترير 
جري����دة »اجلري����دة« خالد هالل 
املطيري في عيد »األنباء« قائال:

يطيب ل���ي ان ابعث اليكم 
اجمل التهاني واصدق االمنيات 
باالحتفال السنوي لصحيفتكم 
آمل���ني لصحيفتكم  الغ���راء، 
الواع���دة كل التميز والنجاح 
واملضي قدما بخطى راس���خة 
البراز دورها الصحافي املرتقب 
وتأكيد مكانته���ا املرموقة في 

بالط الصحافة الكويتية.
ب����ارك رئيس حترير  كذلك، 
جريدة »الكويتية« ماضي اخلميس 

لرئاسة التحرير قائال:
الزميل الفاضل خالد يوسف 

املرزوق احملترم،
رئيس حترير »األنباء«،

حتية طيبة وبعد،،
التهنئة  اتقدم لكم بخال����ص 
التبريكات مبناس����بة  واص����دق 
الذكرى التاسعة والثالثني لصدور 

جريدة »األنباء«.
كم���ا يطي���ب ل���ي ان ابارك 
جلميع الزمالء في ادارة التحرير 
والعاملني في هذا الصرح االعالمي 
بهذه املناسبة، مع متنياتنا السرة 
»األنب���اء« باملزيد م���ن النجاح 
والتقدم عل���ى اخلط الثابت من 
الطرح الوطني التي يش���هد به 
اجلميع لهذه الصحيفة، وللقائمني 
عليها، لتبق���ى »األنباء« منبرا 
حرا وصرحا اعالميا نفتخر به 

كما باركت م.أش����واق املضف 
مبرور 39 عاما على صدور العدد 
األول من جريدة »األنباء« متمنية 

دوام النجاح والتقدم.

التعاطي المتوازن

من جهته، بارك سفير جمهورية 
اذربيج����ان ت����ورال رضاييف ل� 

»األنباء« في عيدها قائال:
الى سعادة السيد يوسف خالد 

املرزوق احملترم،
رئيس حترير »األنباء«،

حتية طيبة وبعد،،
باالصالة عن نفسي وبالنيابة 
عن منسوبي س����فارة جمهورية 
اذربيجان لدى الكويت الصديقة، 
يطيب لي ان اتقدم الى سعادتكم 
الكرمي والى اسرة جريدة »األنباء« 
آي����ات التهاني  الغالية بأس����مى 
والتبريكات مبناس����بة العيد ال� 
39 لصدور اجلريدة التي متكنت 
خالل تلك السنوات من ان تكون 
لها بصمتها الصحافية املميزة من 
خالل الكلم����ة الصادقة، واثبتت 
حرفية ومهني����ة صحافية راقية 
جعلتها في مقدمة الصحف العربية 
من خ����الل قوة الط����رح وصدق 
املتوازن مع  املعلومة والتعاطي 
كل ما يتعل����ق بالقضايا احمللية 

واالقليمية.
وبهذه املناسبة الغالية، امتنى 
لسعادتكم الكرمي واسرة »األنباء« 
العزيزة موفور الصحة والعافية 
التوفيق والنجاح في  واستمرار 

يطيب ل����ي أن أهنئكم بالعيد 
ال����� 39 جلريدتكم الغ����راء التي 
أصبحت مثاال ونبراسا في األداء 
الصحافي الراقي وفي املمارس����ة 
الصحافية التي تتميز بالشفافية 
واملوضوعية وحتري الصدق في 
كل املوضوعات املطروحة، وذلك 
نابع من أنكم تعون جيدا مصلحة 
الوطن واملواطن والتي تضعونها 
دائما نصب أعينكم في كل ما يتم 
طرحه بجريدتكم التي نتمنى لها 
دوام التوفيق والنجاح واستكمال 
مسيرة اإلجنازات وخدمة وطننا 
احلبيب الكويت حتت قيادة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح املفدى وسمو ولي 
العهد األمني الشيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح وس����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

احلمد الصباح.

التهنئة  تواصل����ت رس����ائل 
احململة بأصدق عب����ارات الوفاء 
وبأطيب االمنيات باخلير والتقدم 
واالزده����ار ل�»األنباء« والقائمني 
عليها والعاملني فيها مبناسبة مرور 
39 سنة على اصدارها االول. واكد 
املهنئون دور »األنباء« االعالمي 
املتمي����ز منذ تأسيس����ها وطوال 
مسيرتها احلافلة بالعطاء ملا فيه 
خير الكويت وطنا ومواطنني من 
خالل دفاعها عن مصالح الوطن 
وتبنيها للقضايا التي تهم ابناء 
الكويت واملقيم����ني على ارضها 
في مختل����ف املج����االت احتراما 
منها لقرائها وجتسيدا للمبادئ 
الثابتة التي تسير عليها، والتي 
طبقتها رغم التحديات والصعاب 
الكثيرة التي واجهتها في الكثير من 
املراحل فكانت مثاال في الوطنية 

واملصداقية وحرية الكلمة.
وفيما يل����ي بعض من تهاني 

قراء وعشاق »األنباء«:
في البداية، تقدم رئيس املجلس 
االوملبي اآلسيوي ورئيس االحتاد 
الدولي للج����ان االوملبية الدولية 
»انوك« الشيخ أحمد الفهد بالتهنئة 
لرئاسة التحرير، متمنيا ل�»األنباء« 

دوام التقدم واالزدهار.

نهضة الوطن

كما ب����ارك الرئيس التنفيذي 
في شركة ناقالت النفط الكويتية 
الش����يخ طالل اخلالد لرئاس����ة 

التحرير برسالة جاء فيها:
السيد/ يوسف خالد يوسف 
املرزوق احملترم - رئيس حترير 
جري����دة »األنباء« - حتية طيبة 

وبعد:
يطيب لنا مبناسبة مرور 39 
عاما على صدور جريدتكم »األنباء« 
الغراء ان نرس����ل اليكم وجلميع 
االخوة الكرام العاملني مبؤسستكم 
االعالمية ب����أرق التهاني واطيب 

التبريكات والتمنيات.
واود ان اعرب لكم عن تقديرنا 
للدور املميز للجريدة ومسيرتها 
املشرفة في رحاب الدميوقراطية 
الداعمة حلرية الصحافة وابداء 
الت����ي تتمتع به����ا بالدنا  الرأي 
احلبيب����ة الكويت حي����ث كانت 
جريدتكم وال تزال منارة تصدح 
باحل����ق وصدق الكلم����ة وتنقل 
التعبير الصادق بإحساس امني 
الى جمهورها وتسعى جاهدة الى 
الوطن والعمل على  دعم قضايا 
رفعته ونهضته، متمنيا لكم املزيد 
من النجاح والتوفيق والس����داد 
واالرتقاء في مستوى االداء وان 
تظل جريدتكم على العهد بها دوما 
منارة للتنوير ونافذة لآلراء احلرة 
الصادقة تعلي كلمة احلق وتغلب 

املصالح الوطنية.
وادعو املولى عز وجل ان يسدد 
خطاكم ويوفقكم الى ما فيه خير 
ومصلحة بلدنا احلبيب الكويت 
حتت ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
وس����مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وس����مو رئي����س مجلس 
الوزراء الش����يخ جاب����ر املبارك، 

حفظهم اهلل ورعاهم.
الش����يخة بيبي  كما هن����أت 
اليوسف أسرة »األنباء« بالزهور 
تقديرا منه����ا لل����دور املتميز ل� 

»األنباء«.
وب����دوره هن����أ النائب محمد 
التحرير وأس����رة  طنا رئاس����ة 
»األنباء« متمنيا مزيدا من التقدم 

واالزدهار.
النائب الس����ابق  كذلك هن����أ 
والناشر ل� »اجلريدة« محمد الصقر 
أسرة »األنباء«، متمنيا لها مزيدا 

من االزدهار والتقدم.
بدوره ب����ارك رئيس املجلس 
البل����دي مهلهل اخلال����د في عيد 

»األنباء« برسالة قال فيها:
األخ الفاضل/ يوس����ف خالد 

يوسف املرزوق احملترم
رئيس حترير »األنباء«

حتية طيبة وبعد،،

م.طالل القحطانيالشيخة بيبي اليوسف عبد الرحمن العليان خالد هالل املطيري

ورود من م.طالل القحطاني

 ..وباقة من خالد هالل املطيري وأسرة »اجلريدة«

زهور من م.أشواق املضف

زهور من ماضي اخلميس وأسرة »الكويتية« »The time« كيكة من طارق الشميمري وأسرة

زهور من سفير أذربيجان تورال رضاييف زهور من عبدالرحمن العليان وأسرة »كويت تاميز«

زهور من الشيخة بيبي اليوسف

مشعل العيار م.أشواق املضف

ماضي اخلميسالسفير تورال رضاييفالشيخ طالل اخلالد

النبهان يهنئ »األنباء« 
بقصيدة رائعة وكلمات معبرة

تقدم األديب والشاعر هاني النبهان بالتهنئة إلى رئاسة التحرير 
ــبة عيد »األنباء« الـ 39 برسالة تهنئة وقصيدة مباركة،  مبناس

حيث قال النبهان:
رئيس حترير جريدة »األنباء«/ يوسف خالد املرزوق احملترم 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ــعدني أن  ــب لي ويس يطي
أزف إليكم سيال من التهاني 
والتبريكات مبناسبة مرور 
ــيس  ــى تأس ــا عل 39 عام
ــم الغراء »األنباء«،  جريدتك
متمنيا لكم االستمرار على 
هذا النهج املميز الذي يبحث 
ــا كانت  ــن احلقيقة أينم ع

ويلتزم بها.
ــرة  ــرى العط ــذه الذك وبه
نستذكر ذاك الرجل احلكيم 
الذي أسس »األنباء« ورسم 
الرزين  املنهج احليادي  لها 
املرزوق  العم خالد يوسف 

-رحمه اهلل- سائلني له الرحمة والغفران من العلي القدير.
فسر أيها الشاب املميز صاحب اخللق الرفيع وأنت واثق اخلطى 
ــى على نهج أولئك  ــك عهدا بأن تبق ــا دمت قطعت على نفس م
ــل الذين لم يورثوا إال كل ما يجلب الوئام والود، وكل ما  األوائ
ــا عهدناك قائدا حكميا لهذه  ــث على العطاء واجلد، وكن كم يح
اجلريدة لكي تبقى منارة باهية يستظل بها كل من يريد اخلبر 

اليقني اخلالي من الغبش.
ختاما، أسأل اهلل لكم ولكل العاملني بجريدكم الغراء دون استثناء 
ــمو، وتقبلوا مني  مزيدا من التوفيق والتميز، ومزيدا من الس

أسمى التحيات العطرات.. وخذوا مني هذه األبيات:
»إهداء«

اس�تمروا ف�ي طري�ق االت�زان
واس�تمروا في طريق املخلصني

وارس�موا بديارن�ا روح األم�ان
وابحث�وا ع�ن احلقاي�ق واليقني

وابعدوا عن الش�عب كل احتقان
وازرع�وا حب األمل ي�ا الغامنني

وابشروا بكسب الصدارة والعنان
وابش�روا في حبنا طول الس�نني

يبق�ى بني الناس له ق�در ومكان
راعي اإلخ�اص وال�راي الرزين

وم�ن يغره ملع�ة أض�واء الزمان
ف�ي عيون الن�اس ماضن�ه يبني 

ما ين�ال املجد من ح�ب الهوان
وما يشوف الهون من صان اليدين

كل ش�ي نكتبه بأط�راف البنان
بالصحف محفوظ عند احلافظني

ميكن الل�ي ندون�ه بك�ره يدان
احذروا يا أه�ل الفهم يا العارفني

احس�بوا احس�ابكم ف�ي كل آن
كلن�ا ضي�وف وبك�رة مغادرين

م�ا ي�دوم إال الكرمي املس�تعان
خال�ق األك�وان رب العامل�ني
األديب: هاني عبدالرزاق القعود النبهان  ٭

هاني النبهان

»األنباء« مسيرة 
إجنازات في خدمة 

وطننا احلبيب


