
11
اخلميس ٧ يناير ٢٠٢١

حتتفل بعيدها الـ

ديبلوماسيون وشخصيات: «األنباء» مثال بتغطياتها محليًا وعربيًا ودوليًا

يوسف غامن

عّبــر عــدد مــن الســفراء 
والديبلوماســيني املعتمدين 
البــالد والشــخصيات  لــدى 
عــن تقديرهم الكبير ملا تقوم 
به «األنبــاء» من دور إعالمي 
رصني في متابعة األخبار ونقل 
األحــداث احملليــة والعربيــة 
والدوليــة بــكل موضوعيــة 
وحيادية ونزاهــة بعيدا عن 
التجريــح، مبــا  أو  اإلســاءة 
يســهم في االرتقاء بالعالقات 
الثنائـــية بني الكويت وبلدانهم 

والعالـــم.
وقدمــوا التهانــي ألســرة 
«األنبــاء» في عيدهــا الـ ٤٥، 
مشيدين بدفاعها عن احلرية 
والدميوقراطيــة، متمنني لها 
وللقائمني عليها والعاملني فيها 
دوام التقــدم واالزدهار، وأن 
تبقى دوما نبراسا مضيئا في 
سماء الصحافة الراقية، وفيما 

يلي التفاصيل:
في البداية، هنأت الشيخة 
حصة احلمود الســالم أسرة 

«األنباء» برسالة قالت فيها:
حتــــل الذكـــــرى الـــ ٤٥ 
لتأســيس عمــالق الصحافة 
الكويتية جريدة «األنباء» التي 
ساهمت منذ تأسيسها عام ١٩٧٦ 
العم  الراحل األســتاذ  بفضل 
خالد يوسف املرزوق، رحمه 
اهللا، في ترسيخ قواعد حرية 
الرأي والتعبير، والتي جعلت 
الكويــت حتتل صــدارة دول 
املنطقة في املناخ الدميوقراطي 
الذي يقره الدســتور ويدافع 
عنه الكويتيون بال كلل أو ملل 
حفاظا على النهج املســتقيم 
جيال بعــد جيل. وقــد تبنت 
«األنبــاء» منذ أيامهــا األولى 
في سبعينيات القرن املاضي 
االحترافية في العمل، وكانت 
والتــزال حاضــرة بقــوة في 
املراحل املفصلية واملنعطفات 
التاريخية التي مير بها وطننا 
العزيز، تدافع بالكلمة والرأي 
عن حقوق الوطن واملواطن في 
الداخل واخلارج حتى صارت 
منبــرا وطنيا نزيها شــريفا 
يحظى بثقة الكويتيني قيادة 
وشــعبا ال تخيــب رجاءهــم 
وال تتهــاون فــي حقوقهــم 
وواجباتهــم، تدعم الناجحني 
والشرفاء وتكشر عن أنيابها 
في وجه الفســاد واملفسدين، 
هنيئا لنا بهذا الكيان اإلعالمي 
العظيم وكل التحية والتقدير 
للعاملني فيه وعلى رأسهم ربان 
السفينة األستاذ يوسف خالد 
املرزوق، مــع أطيب األمنيات 
لهــم بالتوفيق ودوام التفوق 
الفكر ونزاهة  واإلبداع ورقي 

الرأي.
الدميوقراطية الرصينة

كما بارك سفير جمهورية 
الســلك  وعميــد  الســنغال 
الديبلوماســي فــي الكويــت 
السفير عبداألحــــد امباكـــي 
لـ «األنباء» في عيدها برسالة 
وجههــا الى رئاســة التحرير 

قال فيها:
الى السيد الفاضل يوسف 

خالد املرزوق املوقر،

لدى الكويت صقر أبوشــتال 
بالتهنئة لـ «األنباء» في عيدها 

برسالة قال فيها:
سعادة السيد يوسف خالد 

املرزوق املوقر
رئيــس حتريــر صحيفة 

«األنباء»
 حتيــة االحترام والتقدير 

لسعادتكم،،
يطيــــب لـــــي أن أبعــث 
لســعادتكم وأســرة جريــدة 
بالتهنئــة  الغــراء  «األنبــاء» 
اخلالصــة والتمنيات الطيبة 
مبناســبة عيدهــا اخلامــس 
بــه  واالربعــني، ملــا تتمتــع 
«األنباء» مــن الدور االعالمي 
الرائــد ومــا متيــزت بــه من 
مصداقيــــة وموضوعيـــــة 
وطرح معتدل مع شــقيقاتها 
من الصحف الكويتية، حيث 
أضحت «األنباء» منارة اعالمية 
شامخة ملا تتضمنه من تنوع 
موضوعاتها التي تهم الشأن 
الداخلي واخلارجي بأسلوب 

مهني عالي املستوى.
متمنيــا جلميــع القائمني 
عليهــا والعاملني فيهــا دوام 
التقــدم واالزدهار، وان تبقى 
دومــا صوتا للحق ونبراســا 
مضيئا في سماء الكلمة احلرة 
والصحافــة؛ خدمــة للكويت 
الشقيقة العزيزة على قلوبنا، 
ونسأل اهللا ان يحفظ الكويت 
قيادة وحكومة وشعبا من كل 
مكروه وان يدمي عليها نعمة 

االمن واالمان واالستقرار.
احلرية واملسؤولية

ســفير  هنــأ  بــدوره، 
اجلمهوريــة التونســية لدى 
الكويت الهاشمي عجيلي رئاسة 
التحرير بعيد «األنباء» برسالة 

قال فيها:
حضرة السيد يوسف خالد 
املرزوق احملترم، رئيس حترير 

جريدة «األنباء»
حتية طيبة وبعد،،،

يسعدني وجريدة «األنباء» 
الغراء حتتفل بذكرى مرور ٤٥ 
عاما على صدورها، أن اتقدم 
اليكم بأصدق التهاني واطيب 
التمنيــات مبوفــور الصحــة 
والعافية لكم ولكل الصحافيني 
والعاملني باجلريدة على درب 
التألق والتوفيق والنجاح في 

رسالتكم االعالمية النبيلة.
وهــي مناســبة تتــاح لي 
ألشــيد بدور جريدتكم الرائد 
في نشــر االخبــار وحتليلها 
ومقاربتهــا وفق رؤية ترتكز 
علــى احلريــة واملســؤولية 
واملصداقية، الســيما في هذه 
الظــروف االســتثنائية التي 

د.أوليكساندر باالنوتسا ألسرة 
«األنبــاء» في عيدهــا بكتاب 
وجهه إلــى رئاســة التحرير 

جاء فيه:
السيد يوسف خالد املرزوق 

احملترم
رئيــس حتريــر جريــدة 

«األنباء»
حتية طيبة،،،

يســعدني أن أتقدم إليكم 
بخالــص التهانــي مبناســبة 
احتفالكــم وأســرة جريــدة 
«األنباء» الغراء بالعيد اخلامس 
واألربعني لصدور عددها األول، 
والذي شــكل إضافــة مميزة 
للصحافة القائمة على املهنية 
واحلياديــة في نقــل األخبار 
احملليــة والدوليــة بأنواعها 
االقتصاديــة والسياسيـــــة 
واالجتماعية وكل ما يهم القارئ 
العربي ويضع املعلومات بني 

يديه بكل مهنية ومصداقية.
كما نشكركم على تعاونكم 
في نشــر أخبار أوكرانيا وما 
يتعلــق بهــا بأســلوب راق 
وحيــادي، ومبا يشــجع على 
تطوير العالقات الثنائية بني 
البلدين والشعبني الصديقني 
في الكويت وأوكرانيا، متمنني 

لكم دوام التوفيق والنجاح.
صداقة وأخوة

كذلك، بارك سفير جمهورية 
اذربيجان لدى البالد إيلخان 
قهرمان ألســرة «األنباء» في 

عيدها برسالة جاء فيها:
سعادة السيد يوسف خالد 

املرزوق احملترم
رئيــس حتريــر جريــدة 

«األنباء»
حتية طيبة وبعد،،،

يطيب لــي ان اتقــدم الى 
ســعادتكم بأطيــب التهانــي 
والتبريكات مبناســبة مرور 
٤٥ عاما على تأسيس جريدتكم 

الكرمية.
وانني واثق بــأن عالقات 
الصداقــة واالخوة بني بلدينا 
ســتتطور وتخــدم مصالــح 
البلدين والشعبني الصديقني.

وانني انتهز هذه الفرصة 
ألعرب لســعادتكم واالســرة 
الكرميــة عن اطيــب متنياتي 
بالصحة والسعادة والتوفيق 

في عملكم الدؤوب.
مسؤوليات كبيرة

كما بارك النائب البطريركي 
الكاثوليك في الكويت  للروم 
واخلليج العربي األرشمندريت 
بطرس غريب بالتهنئة برسالة 
وجهها الى رئاسة التحرير جاء 

فيها:

يعيشها العالم.
واذ اعرب لكم عن تقديرنا 
للــدور الــذي تضطلعون به 
ملواصلة مسيرتكم الصحافية 
واالعالمية التي بوأتكم مكانة 
متميزة في املشــهد االعالمي 
بدولة الكويت الشقيقة، اؤكد 
لكم حرصنا الدؤوب على مزيد 
من تعزيز عالقات التعاون ملا 

فيه خير بلدينا الشقيقني.
مالذ لكل باحث

كذلك تقدم القائم باألعمال 
فــي ســفارة ســلطنة ُعمــان 
باإلنابة الوزير املفوض هالل 
بــن علي الشــنفري بالتهنئة 

بكتاب جاء فيه:
األخ العزيز يوســف خالد 
يوسف املرزوق احملترم، رئيس 

حترير جريدة «األنباء»
حتية طيبة وبعد،،،

يســعدنا ان نتقــدم الــى 
شخصكم الكرمي بأحر التهاني 
القلبية مبناسبة العيد اخلامس 
واالربعني لصحيفتكم الغراء، 
والتي تبوأت مكانتها املرموقة 
الدؤوبــة  بفضــل جهودكــم 
وتوجيهاتكم السديدة واخالص 
اســرة العاملــني لديكــم فــي 
نقل اخلبر بشــفافية وعطاء 
متجــدد معــروف بثوابتــه 
الوطنية والتــزام واضح في 
شرح قضايا الوطن والقضايا 
االقليمية والدولية مبصداقية 
وحيادية، االمر الذي جعل من 
صرحكم االعالمي العظيم مالذا 

لكل باحث عن احلقيقة.
ونحن اذ نشارككم فرحتكم 
هــذه، يهمنا تأكيــد اعتزازنا 
بالدور االيجابي وامللموس الذي 
طاملا ابرزت من خالله «األنباء» 
الوجــه احلضــاري املشــرق 
لبلدكم الثاني ُعمان في شتى 
املياديــن، كما يهمنا االشــادة 
بتعاونكم ومتابعتكم املثمرة 
معنا والتي جتلت واضحة من 
خــالل اهتمامكم امللحوظ في 
تغطية كل املناسبات الوطنية 
والثقافية للســلطنة، السيما 
احتفاالت اليوبيل الذهبي للعيد 
الوطني اخلمسني املجيد والتي 
نعتبرها مناسبة مميزة جدا، 
وقمتم بتســليط الضوء على 
االجنازات الكبيرة التي متت 
بفضل اهللا تعالى خالل سنوات 
النهضة املباركة بأسلوب مهني 
مميز، حيث ستبقى جهودكم 
هذه محل تقديرنا العميق على 

الدوام.
مهنية وحيادية

بــــارك سفيـــر  بـــدوره، 
أوكرانيا لدى الكويت السفير 

حضرة السيد يوسف خالد 
يوسف املرزوق احملترم

رئيــس حتريــر جريــدة 
«األنباء»

حتية طيبة وبعد،،،
اتقدم باسمي وباسم املجلس 
الرعــوي والرعيــة بأســمى 
آيات التهاني والتبريكات الى 
حضرتكم مبناسبة الذكرى ٤٥ 

الصدار جريدة «األنباء».
داعــني اهللا عــز وجــل ان 
يحفظكــم ومينحكــم القــوة 
والصبــر واحلكمــة للقيــام 
باملســؤوليات الكبيرة امللقاة 
علــى عاتقكــم ملــا فيــه خير 
الكويت وتقدمها وازدهارها، 
القائمــني  متمنــني جلميــع 
عليها والعاملــني فيها بدوام 
التقــدم واالزدهار، وان تبقى 
دومــا صوتا للحق ونبراســا 
مضيئا في سماء الكلمة احلرة 

والصحافة.
القدير  العلي  سائلني اهللا 
املزيد من التقدم واالزدهار، وان 
يحفظ الكويت حكومة وشعبا 
من كل مكروه، وان يدمي عليها 
نعمة االمن واالمان واالستقرار.

مجهودات مشكورة

كما تقــدم القمص بيجول 
األنبــا بيشــوي نيابــة عــن 
كاتدرائية مارمرقس بالكويت 
بالتهنئة واملباركة برسالة قال 

فيها:
سعادة السيد يوسف خالد 

املرزوق احملترم
رئيــس حتريــر جريــدة 

«األنباء»
يســعدنا كثيــرا ان نهنئ 
بالعــام اجلديــد،  ســعادتكم 
جعلــه اهللا عام خير وســالم 
على الكويــت والعالم اجمع، 
كما يسعدنا ان نشارك بالتهنئة 
بالذكرى اخلامسة واالربعني 
لتأســيس جريــدة «األنباء» 
الغراء املشهود لها من اجلميع.

ذاكرين املجهودات املشكورة 
التي تقوم بها في كل املجاالت، 
راجني لها املضي قدما في خدمة 
الكويــت احملبوبة وشــعبها 
الطيب املضياف بقيادة سمو 
أمير البالد املفدى حفظه اهللا 

ورعاه.
كذلك، هنــأ ميتروبوليت 
بغــداد والكويــت وتوابعهما 
للــروم األرثوذكــس املطران 
غطاس هزمي «األنباء» برسالة 

جاء فيها:
حضــرة الســيد يوســف 
خالد املرزوق رئيس التحرير 

احملترم، بعد خير األدعية،،،
الــروم  كنيســة  باســم 
الــى  اتوجــه  االرثوذكــس 
جريدتكــم الكرميــة بالتهنئة 
بالذكرى اخلامسة واالربعني 
للتأسيس. هذه الذكرى ستبقى 
مفرق طرق في تاريخ الصحافة 
الكويتية، ملا للجريدة من متيز 
فــي طرحهــا وادارتهــا التي 
جعلتها رائدة على مســتوى 

الصحافة العربية.
نسأل اهللا جل جالله ان ميد 
ادارة وكتاب وعاملي اجلريدة 
بالعضــد واحلكمة؛ لتســتمر 
اجلريدة مبســاعيكم املباركة 

في التقدم واالزدهار.

اعتبروها رمزاً وعالمة بارزة على رقّي الصحافة الكويتية ودعمها للحياة الدميوقراطية

القمص بيجول األنبا بيشوي قدم الزهور ألسرة «األنباء» في عيدها الـ ٤٥ حلوى من السفير التونسي الهاشمي عجيلي في عيد «األنباء» (هاني الشمري) سفير أذربيجان عايد «األنباء» بالزهور  

الوزير املفوض هالل الشنفري

املطران غطاس هزمي

السفير ايلخان قهرمان السفير د.أوليكساندر باالنوتساالسفير بندر العطية السفير صقر أبوشتال

األرشمندريت بطرس غريب

السفير الهاشمي عجيلي
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القمص بيجول األنبا بيشوي

السفير عبداألحد إمباكي

رئيــس حتريــر جريــدة 
«األنباء»

حتية طيبة وبعد،،،
الــى  اتقــدم  يســرني ان 
التهانــي  ســعادتكم بأجمــل 
والتبريكات باســمي وباســم 
احلكومة وشــعب جمهورية 
الســنغال وجميــع العاملــني 
بالسفارة الى جريدتكم الغراء 
«األنباء» مبناســبة مرور ٤٥ 
عامــا على اصدارهــا. ان هذا 
الصرح االعالمي الذي بفضل 
جهودكم وجهود جميع العاملني 
فيــه لهو عالمة بارزة تشــهد 
على رقي الصحافة الكويتية 
وداللة واضحــة على احلياة 
الدميوقراطية الرصينة في هذا 
البلد الصديق، والتي ما برحت 
جريدتكم تدافــع عن احلرية 
والدميوقراطية وترقبها الراقي 
لالخبار بكل صراحة وحيادية 

وموضوعية.
مع خالص متنياتنا القلبية 
لشخصكم الكرمي وجلريدتكم 
املوقــرة وجلميــع العاملــني 
بها بــدوام التقــدم واالزدهار 
وللكويت باالمن واالستقرار 
حتت القيادة احلكيمة حلضرة 
صاحب الســمو أميــر البالد 
املعظــم حفظــه اهللا ورعاه، 
وسمو ولي عهده االمني حفظه 
اهللا، وســمو رئيــس مجلس 
الوزراء املوقــر، حفظ املولى 
تعالى الكويت وشعبها وقادتها 

من كل مكروه.
ثقة القراء

كما هنأ ســفير دولة قطر 
الشقيقة بندر بن محمد العطية 
ألسرة «األنباء» فرحتها بالعيد 
الـ ٤٥ ببرقية تهنئة قال فيها:

األســتاذ الفاضل يوســف 
خالد يوسف املرزوق احملترم
رئيــس حتريــر صحيفة 

«األنباء»
حتية طيبة وبعد،،،

اتقـــــدم  يسعدنـــــي ان 
لشــخصكم الكــرمي والســرة 
التحرير املوقرة وكل العاملني 
لدى الصحيفة الغراء بأطيب 
التهانــي واصــدق التبريكات 
وانتــم حتتفلــون بالذكــرى 
اخلامســة واالربعني لصدور 

العدد االول منها.
فقد أثبتت «األنباء» بفضل 
جهودكم املقدرة أداءها املتميز 
ومهنيتها العالية عبر طرحها 
الراقي الذي حظي بثقة القراء 
واملتابعني لها، وإشادتهم بهذا 
الصرح االعالمي واجنازاته في 
ارســاء قيم العمل الصحافي 
امللتزم، لتكون نبراسا للرأي 
احلر وداعما للمسيرة االعالمية 
والثقافيــة واالجتماعيــة في 
االوســاط الصحافية احمللية 

والعربية.
ونحن اذ نتمنى لـ«األنباء» 
مستقبال مديدا حافال بالعطاء، 
نسأل اهللا لكم وجلميع العاملني 
تتواصــل  ان  بالصحيفــة 
عطاءاتكــم املخلصــة باملزيد 
من التقدم والتوفيق والسداد.

منارة شامخة

كذلك تقدم ســفير اململكة 
الشقيقة  الهاشــمية  االردنية 

هاني النبهان.. 
«األنباء» والنهج القومي

بارك الكاتب واألديب هانــي عبدالرزاق القعود 
النبهان ألســرة «األنباء» في عيدها بقصيدة خطها 
بهذه املناســبة وبكلمات معبــرة عن حبه وتقديره 

لـ«األنباء» والعاملني فيها، حيث قال:
ســعادة األستاذ العزيز/ يوســف خالد يوسف 

املرزوق.. املوقر
رئيس حترير جريدة «األنباء»

بعد التحية والسالم.. من القلب نبارك لكم ولكل 
اإلخوة الكرام في جريدة «األنباء» الغراء مرور (٤٥) 
عاما على بزوغ جنم جريدة «األنباء» في عالم الصحافة 
الكويتية والعربية، راجيا لكم التألق والرفعة في عالم 

الصحافة واإلعالم.
وبهذه املناسبة السعيدة نستذكر العم الراحل خالد 
يوســف املرزوق، طيب اهللا ثراه، الذي ترك لنا هذا 
الصرح الشامخ وجعل «األنباء» منوذجا يحتذى به 
في دقة املعلومة وصدق الرســالة، سائال له الرحمة 
واملغفرة.. وبإذن اهللا ستبقى «األنباء» منارة ال تنطفئ، 

وتبقى كما هي دائما شمعة في سماء اإلعالم. 
وختاما، تقبلوا مني أطيب التحيات والتقدير.

بقلم الكاتب واألديب:
هاني عبدالرزاق القعود النبهان

@hanialnbhan

«النهج القومي»
العظيم تاريــخ األمجــاد  ينبنــي 
ال صدقنــا في جميــع اللي نقول
وال كذبنــا صــار كل مجــد رميم
وضاع مــا كان وجترعنــا الذبول
القومي النهــج  والصحافــة نورها 
ال مشــت بالصدق حتظى بالقبول
وال بدى فــي نهجها كــذب ذميم
وأغرســت فتنة.. وجــارت بامليول
وأصبحــت نار على كل مســتقيم
وغيــرت حــق.. وعاثــت بالعقول
تســقط بــدرك املهالــك واجلحيم
ومجدها يفنــى.. وال ميكن يطول
من مضى باحلق والدرب الســليم
الصــدارة.. ما يزول ينجح بكاس 


