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االربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢

مهنئون في عيد «األنباء»: نستذكر دورها الرائد ودعمها لقضايا الوطن

يوسف غامن 

بأطيب األمنيات باستمرار 
التقدم واالزدهــار وبعبارات 
التقدير واإلعجاب مبسيرتها 
اإلعالمية احلافلــة بالعطاء، 
شارك محبو «األنباء» وقراؤها 
الســنوية  الذكــرى  فرحــة 
السادســة واألربعــني، حيث 
أشادوا باألسلوب املهني القائم 
على املصداقية واحليادية في 
تناول جميع القضايا واألخبار 
التي تهم املواطنني واملقيمني 
بعيدا عن التأجيج أو اإلساءة 
ولتثبت «األنباء» أنها جريدة 
اجلميــع بطرحها املوضوعي 
وشــمولية مــا تتناولــه من 
موضوعــات علــى صفحاتها 
تعكس اهتمام القارئ واملتابع 
ألي من املجاالت السياســية 
واالقتصاديــة والرياضيــة 
والثقافيــــــــة  والصحيــة 
واالجتماعيــة، وغيرهــا من 
اهتمامات الناس، وفيما يلي 

التفاصيل:
في البداية، تقدم الشــيخ 
د.إبراهيم الدعيج بالتهنئة إلى 
أسرة «األنباء» بعيدها الـ ٤٦ 

برسالة قال فيها:
األخ العزيز/ يوسف خالد 
احملترم يوسف املرزوق 

رئيــس حتريــر جريــدة 
«األنباء»

يســعدنا ان نبعــث لكــم 
وألســرة التحرير بجريدتكم 
التهانــي  بخالــص  الغــراء 
والتبريكات مبناســبة مرور 
٤٦ عاما على صدورها، التي 
تعــد صرحــا اعالميــا مهما، 
ومنــارة صحافية تســتحق 
التقدير مبــا تقدمه من طرح 
متزن، وما تنتهجه من سياسة 
اعالمية جادة، وتفاعل صادق 
مع القضايا احمللية والعربية 
والدولية بكل شفافية وحياد، 
التوفيــق  متمنــني لكــم كل 
والسداد، ســائلني املولى عّز 
وجــّل ان يتواصــل عطاؤكم 
خلدمة وطننا احلبيب في ظل 
رعاية حضرة صاحب السمو 
أمير البالد املفدى وسمو ولي 
عهده األمــني - حفظهما اهللا 

ورعاهما.
منارة أصيلة

النائب حمدان  بــارك  كما 
العازمي لـ «األنباء» في عيدها 

برسالة قال فيها:
األخ/ يوسف خالد املرزوق   

احملترم
رئيــس حتريــر جريــدة 

«األنباء»
حتية طيبة وبعد،،،

أتقــدم لكم  يســعدني أن 
ولســائر العاملــني بجريــدة 
الغــراء بخالــص  «األنبــاء» 
التهنئة والتبريكات مبناسبة 
عيدها الـ ٤٦، هذه اجلريدة التي 
ومنذ انطالقتها كانت والتزال 
منارة إعالمية كويتية اصيلة 
تتمتع باملصداقية والشفافية، 
وتصــدع باحلــق واحلقيقة، 
وســاهمت والتزال في إعالء 
الكلمــة احلــرة املســؤولة، 
وطرحت والتزال أهم القضايا 

بكل موضوعية وحيادية.
وفقكم اهللا وسدد خطاكم 
ملا فيه اخلير لوطننا الغالي.

اجلريــدة الرصينة، وصوت 
احلق.

وأشــار الروضان إلى أن 
تفوق «األنباء» نابع من جهود 
متواصلة ليل نهــار بقيادة 
الشاب النشط رئيس التحرير 
يوسف خالد املرزوق وفريق 
عملــه الناجــح املتميز لكي 
يقدموا للقارئ وجبة صحفية 
دسمة من األخبار والتحليالت 
التــي تنير العقــول وتضئ 

الطريق أمام املسؤولني. 
وقال الروضان: إن في هذه 
املناسبة العزيزة علينا وهي 
عيد «األنباء» الـ ٤٦ بإصدار 
أول عــدد، علينــا أن نقــدم 
التهانــي والتبريكات  أطيب 
لرئيــس التحريــر وجميــع 
العاملــني باجلريــدة، علــى 
اجلهود التي ساهمت في دعم 
املسيرة اإلعالمية والصحافية 
املتواصلــة، كما يســرنا أن 
نعــرب لكــم عــن تقديرنــا 
الغــراء وللدور  جلريدتكــم 
البناء املخلص الذي تقوم به 
في أداء رســالتها الصحافية 
في املجتمع الكويتي، بنشر 
كل ما يحقق النهوض بأمتنا، 
لذا فإنني أدعو املولى عز وجل 
مبزيد من النجاح واالزدهار 
اإلعالمي في ظل قيادة صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وســمو ولــي العهد 
األمني الشيخ مشعل األحمد، 
مبا يوفرانه من حرية الرأي 

وحرية النشر.
مــن جانبــه، هنــأ النائب 
الســابق يعقــوب  والوزيــر 

واالزدهار لتبقى صحيفة كل 
الكويت.

بدوره، تقدم رئيس مجلس 
إدارة شركة املرافق العمومية 
د.محمد العبداجلادر بالتهنئة 
إلى رئاســة التحرير ببطاقة 

جاء فيها:
األخ الفاضل/ يوسف خالد 

املرزوق  املوقر
رئيــس حتريــر جريــدة 

«األنباء» الكويتية
إليكــم بخالــص  نتقــدم 
التهانــي وأطيــب التمنيــات 
مبناسبة حلول الذكرى الـ ٤٦ 
لصدور العدد األول من جريدة 

«األنباء» الكويتية.
ونبــارك لكــم جهودكــم 
وعطاءكم املستمر، متمنني لكم 
وجلميع العاملني في اجلريدة 
دوام التوفيق والسداد والتميز.
كمــا هنــأ نائــب الرئيس 
التنفيــذي فــي شــركة إدارة 
املرافق العمومية صالح يوسف 
العثمان أسرة حترير «األنباء» 
ببطاقة مماثلة تقديرا لدورها 

اإلعالمي املميز.
مــن جهته، بــارك رئيس 
مجلس إدارة احتــاد املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتيــة م.بدر الســلمان لـ 
«األنباء» في عيدها برســالة 

قال فيها:
األخ الفاضل/ يوسف خالد 
املــرزوق   احملتــرم رئيــس 

حترير جريدة «األنباء»
حتية طيبة وبعد،،،

بفائــق االحترام والتقدير 
نتقــدم لكــم بأحــر التهانــي 

اخلبر دون حتيز، ورائدها في 
ذلك احلق واملصداقية.

القائمــني علــى  ونشــكر 
«األنباء» على تغطية األخبار 
واملناسبات الدينية وتثقيف 
القــراء دينيــا عــن طريــق 
اإلجابــة عن أســئلتهم والرد 
علــى فتاواهم ولهــم الفضل 
بعد اهللا فــي بداية عملنا في 
املجــال الصحافي في الكتابة 
وذلك في ملحق اإلميان وغيره، 
ومما امتازت به هذه اجلريدة 
مواكبة العصر في استغالل كل 
ما هو جديد في عالم الوسائل 

احلديثة.
 متنياتنــا للقائمني عليها 
بالتوفيق والنجاح ومواصلة 
املسير على ما هم عليه ومزيدا 
مــن التقــدم والنجــاح واهللا 

يرعاكم.
كذلك بارك رئيس مجلس 
إدارة رابطــة االجتماعيــني 
عبــداهللا الرضــوان وأعضاء 
الرابطة ألسرة «األنباء» متمنني 
لهم املزيد من التقدم والنجاح.
الزميلــة  كذلــك تقدمــت 
د.فاطمة يوسف العلي بالتهنئة 
لـ«األنباء» بعيدها برسالة قالت 
فيهــا: الزميل الفاضل رئيس 

حترير جريدة «األنباء»، 
األســتاذ يوســف خالــد 

املرزوق احملترم، 
الزميــل الفاضل األســتاذ 
عدنان خليفة الراشد احملترم، 
السالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته...
«األنباء» بعيدها السادس 
واألربعني ترفــل على الدوام 
بقبــس من نــور وضياء في 
الكويتية  ســاحة الصحافــة 
بلســان احلــق واحلقيقــة، 
وشــعاع مــن نــور تضــيء 
إلعالمنــا الصحافــي بنهجها 
املتفــرد الذي نتمناه لها على 
الدوام، وبنجاح مســتمر من 
أجــل خدمة الكلمة في رحاب 

صحافة الوطن العزيز.
طرح متوازن

مختــار  بــارك  كذلــك 
املستشــار  املنصوريــة 
عبدالوهاب النقي لـ «األنباء» 

في عيدها برسالة قال فيها:
األخ األستاذ/ يوسف خالد 
املرزوق احملترم رئيس حترير 

جريدة «األنباء» الغراء،
حتية طيبة وبعد،،

الذكرى  ننتهــز مناســبة 
السادســة واألربعني لصدور 
جريدة «األنباء» الغراء لنزف 
لكم آيات التهنئة والتبريكات 
لدوركــم اإلعالمــي الصــادق 
وملا تتمتع بــه جريدتكم من 
طرح متوازن يلتزم الشفافية 
واملوضوعية ومثمنني جهودكم 
في نشر الفكر والثقافة ونصرة 

قضايا الوطن واملواطنني.
متمنني جلريدة «األنباء» 
واإلخوة القائمني عليها دوام 

التقدم والتوفيق والنجاح.
في ظل القيــادة احلكيمة 
حلضــرة صاحــب الســمو 
أميــر البــالد املفدى الشــيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد اجلابر الصباح، 

حفظهما اهللا ورعاهما.
بدوره، بارك الزميل حماد 

الصانع أسرة «األنباء» بعيدها 
الســادس واألربعني برسالة 
وجهها إلى رئاســة التحرير 

جاء فيها: 
األخ يوسف خالد املرزوق 
احملترم رئيس حترير جريدة 
«األنبــاء» اتقــدم إليكم وإلى 
جميــع العاملني في جريدتنا 
«األنبــاء» بأطيــب األمنيات 
والتهاني باالحتفال بالذكرى 
الـ ٤٦ لتأسيسها،  الســنوية 
ونستذكر بهذه املناسبة دور 
املغفور له بــإذن اهللا تعالى 
العــم خالد يوســف املرزوق 
منذ تأسيسها والنهج الوطني 
الــذي أراده لها، والذي ســار 
عليه القائمون على اجلريدة 
والعاملون فيها بكل إخالص 

وتفان.
وتقبلوا منا أطيب األمنيات 

بالنجاح والتقدم واألزدهار.
كذلك هنــأ رئيس جمعية 
املهندسني م.فيصل دويح العتل 
«األنباء» بعيدها بكتاب تهنئة 

جاء فيه:
األســتاذ الفاضل/ يوسف 

خالد املرزوق   احملترم
رئيــس حتريــر صحيفة 

«األنباء»،
السالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته،،،
بكل املودة وفائق االحترام، 
جندد لكم ولألساتذة األفاضل 
العاملــني مبختلــف أقســام 
«األنبــاء» التهاني مبناســبة 
الذكرى السادســة واألربعني 
الغــراء،  لصــدور اجلريــدة 
متمنني لهــا املزيد من التقدم 

مبناســبة الذكرى السادســة 
واألربعــني لصــدور جريــدة 
«األنبــاء» الغراء، متمنني لها 
املزيــد من التقــدم واالزدهار 

لتبقى صحيفة كل الكويت.
وبهذه املناســبة نستذكر 
الــدور الرائد لعائلة املرحوم 
العــم خالد يوســف املرزوق 
وإميانهم بدعم هذا املشــروع 
التنويري الذي أضاء ســماء 
اإلعــالم بالكويت والصحافة 
الكويتيــة خصوصــا، داعني 
املولــى عّز وجــّل ان يتغمده 

بواسع رحمته.
كمــا نســتذكر املواقــف 
الكبيرة لصحيفــة «األنباء» 
وكافة العاملني فيها، متمنني 
لكــم ولهــا املزيد مــن التقدم 

واالزدهار.
تثقيف القراء

بدوره، بارك الشيخ د.ناظم 
املســباح لرئاســة التحريــر 
فــي الذكرى الســنوية الـ ٤٦ 
لـ«األنباء» برسالة قال فيها:

األخ/ يوسف خالد املرزوق 
رئيس حترير جريدة «األنباء» 

حفظه اهللا ورعاه،
نهنئكم مبناسبة مرور ٤٦ 
عاما من عمر جريدتكم الغراء 
«األنباء»، هذه اجلريدة التي 
أكن لها وللقائمني عليها مكانة 
ومنزلــة مميزتني فــي قلبي، 
وذلــك ملا تقدمه فــي اجلانب 
اإلعالمــي من عــرض هادف 
وطرح هادئ ومتزن وفتحها 
صفحاتها لكل املجتمع الكويتي 
فهي جتمــع وال تفرق وتنقل 

مشعان النومسي لـ «األنباء» 
في عيدها برسالة قال فيها:

الســيد/  األخ..  ســعادة 
يوسف خالد املرزوق   احملترم

رئيــس حتريــر جريــدة 
«األنباء» الغراء

بالتهنئــة  لــك  أتقــدم 
والتبريكات بعيد «األنبـــاء» 
الـ ٤٦ وبهذه املناسبة السعيدة 
والعزيزة على نفوسنا نستذكر 
دور بيتنــا الثانــي «جريــدة 
األنبــاء» في جميــع املواقف 
املشــرفة لها على املســتوى 
وعلــى  الدولــي  اإلنســاني 
العربي ومناصرة  املســتوى 
جميع القضايا العربية احلقة 

واملستحقة.
وبكل تأكيد نستذكر دورها 
ودور مؤسســيها األكارم في 
الدفــاع عــن الكويــت وعلى 
جميع األصعدة وفي كل احلقب 

واألزمان.
كما ال يفوتنا شكر «األنباء» 
على دورها في محراب اإلعالم 
والكلمة الصادقة واخلبر املهني 
الهادفة  والرســالة اإلعالمية 
والرصينة. والتهنئة بكل تأكيد 
موصولة لكل القراء والزمالء 
العاملــني  الكتــاب وجميــع 
واملنتسبني جلريدة «األنباء» 
الغراء. متمنيا لها االستمرار 
واالســتقرار واالزدهار دائما 

وأبدا.
كما تقدم الزميل عيســى 
أبوطفــرة بالتهنئــة ألســرة 

«األنباء»، وقال أبو طفرة:
االســتاذ الفاضل/ يوسف 

خالد املرزوق، حفظه اهللا
رئيــس حتريــر جريــدة 

«األنباء» الغراء
أن أشــارككم  يســعدني 
وأسرتنا في جريدة «األنباء» 
فرحــة االحتفــال بالذكــرى 
السنوية الـ ٤٦ لصدور العدد 
األول من جريدتنا التي كانت 
لنــا مبثابــة املدرســة التــي 
تعلمنا فيهــا الكثير وأتاحت 
لنــا الفرصــة للوصــول إلى 
القراء عبر صفحة الرأي، وال 
ننسى دور «األنباء» منذ بداية 
تأسيسها على يد املغفور له 
بــإذن اهللا تعالــى العم خالد 
يوســف املرزوق، رحمه اهللا 
تعالى، وكيف استمرت بنهجها 
الوطني في الدفاع عن قضايا 
الكويت والكويتيني، كما نثمن 
دور رئاســة وإدارة التحرير 
وجهــود جميــع الزمــالء في 
جميع إدارات وأقسام اجلريدة.

وتقبلوا منا فائق التقدير 
واالحترام

كما هنأ الشاعر واإلعالمي 
الزميل ســعد العجمي أسرة 
«األنباء» برسالة مباركة وجهها 
إلى رئاسة التحرير قال فيها:

اهنــئ جريدتكــم املوقرة 
بعيدها السادس واألربعني 

ويســرنا ان نتقــدم لكــم 
التهنئــة وأســمى  بخالــص 
بهــذه  التبريــكات  معانــي 
املناســبة، والتي أشرقت في 
سماء الصحافة بخطى ثابتة 
وتبوأت مكانا مرموقا وأثبتت 
حرفية ومهنية صحافية راقية 
من خالل قوة الطرح وصدق 

املعلومة والشفافية.
األمنيــات  اطيــب  مــع 

بالتوفيق للجميع.

د.فاطمة العليد.محمد العبد اجلادر

الزميل سعد العجمي عبدالوهاب النقي

م. بدر السلمان

الزميل حماد النومسي

يعقوب الصانعروضان الروضان

الزميل عيسى أبوطفرة

د. ناظم املسباحصالح العثمان

الشيخ د.إبراهيم الدعيج بارك لـ«األنباء» بالزهور

زهور مميزة من رئيس وأعضاء رابطة االجتماعينيبوكيه ورود من نائب الرئيس التنفيذي في «املرافق العمومية» صالح العثمانورود من رئيس مجلس إدارة «املرافق العمومية» د.محمد العبداجلادر

النائب حمدان العازمي هنأ «األنباء» بالورود

عبد اهللا الرضوان

كذلك، شارك وزير اإلعالم 
السابق عبدالرحمن املطيري 
أسرة «األنباء» فرحة االحتفال 
بعيدها الـ ٤٦ برسالة وجهها 
إلى رئاسة التحرير قال فيها:

األســتاذ/ يوســف خالــد 
احملترم املرزوق 

رئيــس حتريــر جريــدة 
«األنباء» الغراء

يسعدني أن أشارككم فرحة 
االحتفال بالذكرى الســنوية 
السادســة واألربعــني علــى 
اإلصــدار األول لـــ «األنبــاء» 
والــذي كان بدايــة مســيرة 
حافلــة بالعطاء لــكل ما فيه 
اخليــر لكويتنــا احلبيبــة، 
حيث ســاهمت «األنباء» وال 
تزال في ترسيخ مكانة اإلعالم 
والصحافــة الكويتية بفضل 
توجيهــات القائمــني عليهــا 
والعاملني فيها، وأثبتت انها 
جريــدة كل الكويتيــني مــن 
خالل نهجهــا الوطني الثابت 
وحرصها على ترسيخ الوحدة 
الوطنية. وفقكم اهللا وســدد 

خطاكم على طريق النجاح.
كذلك بــارك األمــني العام 
للمجلــس الوطنــي للثقافــة 
كامــل  واآلداب  والفنــون 
العبداجلليل ألسرة «األنباء» 
بعيدها الـ٤٦ برسالة قال فيها:

األخ الفاضل/ يوسف خالد 
املرزوق احملترم

رئيــس حتريــر صحيفة 
«األنباء»

السالم عليكم ورحمة اهللا 
وبركاته،، 

يســرني أن أعــرب لكــم 
عن خالــص التهاني وصادق 
التبريكات مبناســبة الذكرى 
الـ٤٦ لتأسيس جريدة «األنباء»
وبهذه املناسبة يطيب لي 
باألصالة عن نفسي وعن جميع 
العاملــني في األمانــة العامة 
للمجلــس الوطنــي للثقافــة 
والفنــون واآلداب أن نثمــن 
مبزيد مــن التقدير والعرفان 
الدور الذي تقوم به جريدتكم 
الغراء منذ تأسيســها في أن 
تكون منبرا رئيسا في تشكيل 
وتوجيه الرأي العام، ومشعال 
مضيئــا لإلصــالح واحلرية 
ونشر الوعي، سائلني املولى 
عز وجل ان تواصل مسيرتها 
االعالميــة الرائــدة املواكبــة 
للتطــور االعالمــي املعاصر 
كصحيفــة رائدة ومســؤولة 
تــؤدي رســالتها فــي تنوير 
وتوجيه الرأي العام وخدمة 
كل القضايا، ســواء محليا أو 
اقليميــا أو عامليا، وال ســيما 
الثقافية والفنية واألدبية منها 
مستنيرة بتوجيهات املؤسس 
الراحل خالد يوسف املرزوق 
يرحمه اهللا في خدمة قضايا 
وطننا احلبيب في ظل القيادة 
الســامية واحلكيمة لصاحب 
السمو املفدى وسمو ولي العهد 
األمني حفظهما اهللا ورعاهما.

وفقكــم اهللا ودمتــم فــي 
رعايته تعالى وحفظه.

بناء نهضة أمتنا

كمــا هنــأ عميــد عائلــة 
الروضان العم روضان مشاري 
الروضــان أســرة «األنبــاء» 
مبناسبة مرور ٤٦ عاما على 
صــدور أول عــدد مــن تلــك 

بوكيه ورود من رئيس جمعية املهندسني م.فيصل العتل


