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«الشاهد» في عيدها الحادي عشر  ...إشادات واسعة

ولي العهد :أداء مهني يساهم
في إثراء الحركة اإلعالمية بالكويت
انهالت التهاين والتربيكات والإ�شادات على ال�شيخ
�صباح املحمد ،رئي�س حترير «ال�شاهد» و�أ�رسة
التحرير والعاملني يف اجلريدة ،مبنا�سبة مرور �أحد
ع�رش عام ًا على �صدور العدد الأول لـ«ال�شاهد».
وقد ت�صدر �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد،
و�سمو ال�شيخ �سامل العلي رئي�س احلر�س الوطني،
و�سمو ال�شيخ نا�رص املحمد ،و�سمو ال�شيخ جابر
امل��ب��ارك رئي�س جمل�س ال���وزراء املهنئني ،حيث
�أ�شادوا مب�سرية «ال�شاهد» خالل ال�سنوات املا�ضية،
م�ؤكدين �أنها �رصح اعالمي مهم وداعم مل�سرية التنمية

يف الكويت ،وانها قدمت م�ستوى مهني ًا راقي ًا حازت
به مكانة مرموقة عرب م�سرية �إعالمية متميزة ات�سمت
بامل�صداقية وال�شفافية الوا�ضحة ومواكبة االحداث
والتطورات يف خمتلف املجاالت ،متمنني لها مزيدا
من التقدم والنجاح يف ال�سنوات املقبلة.
وقد بعث �سمو ويل العهد ال�شيخ ن��واف الأحمد،
بربقية تهنئة الى ال�شيخ �صباح املحمد ،رئي�س
حترير «ال�شاهد» قال فيها �سموه:
ال�شيخ �صباح املحمد رئي�س حترير جريدة «ال�شاهد»:
ي�سعدنا مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية ل�صدور العدد

ناصر المحمد :نأمل أن يتواصل عطاؤكم
وبذلكم لخدمة الوطن

سالم العلي:
اتسمت بالصدق
واإلخالص واألداء
المهني الرفيع
• سمو الشيخ سالم العلي

على مواقفها اجلريئة يف الق�ضايا الوطنية،
ومتيزها يف اخلدمة الإعالمية التي من �ش�أنها
التعبري عن تطلعات �شعبنا و�آماله يف احلرية
والدميقراطية ،والتي تدعو للفخر كونها ات�سمت
بال�صدق والإخال�ص والأداء املهني الرفيع.
وفقكم الله جميعا ملوا�صلة عملكم يف اجلو
الدميقراطي ال��ذي تنعم ب��ه �صحافتنا احلرة
ونتمنى لهذا ال�رصح الإعالمي املتميز دوام التقدم
والرقي.

مسيرة إعالمية مشرقة

علي الجابر :دقة في الطرح
وصدق في الكلمة
ونقل المعلومة

• الشيخ علي اجلابر

بعث �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد،
بربقية تهنئة �إل��ى «ال�شاهد»
مبنا�سبة عيدها ال�سنوي ،م�ؤكد ًا
تقدير �سموه للجهود الطيبة
التي تبذلها «ال�شاهد» يف م�سرية
العمل ال�صحايف.
وج���اء يف ن�ص ال�برق��ي��ة :الأخ
ال�شيخ �صباح املحمد رئي�س
حت��ري��ر ج��ري��دة «ال�����ش��اه��د»،
ي�رسنا ان نبعث لكم ب�صادق
ال��ت��ه��اين و�أط���ي���ب التمنيات
مبنا�سبة الذكرى احلادية ع�رشة
ل�صدور العدد الأول من جريدة
«ال�شاهد».
يف
لكم
نعرب
ان
ي�سعدنا
كما
• سمو الشيخ ناصر احملمد
املنا�سبة عن خال�ص تقديرنا
للجهود الطيبة التي تبذلونها والإخوة يف اجلريدة من �أجل دعم
وتطوير م�سرية العمل ال�صحايف� ،آملني لكم مزيدا من التوفيق
وال�سداد ،و�أن يتوا�صل عطا�ؤكم وبذلكم خلدمة وطننا احلبيب،
ورعاية م�صالح ابنائه الكرام.
خال�ص تهانينا م�صحوبة ب�أطيب التمنيات لكم وللإخوة يف
اجلريدة بدوام التقدم والنجاح ،ولبلدنا العزيز بدوام الرفعة
واالزده��ار يف ظل القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو �أمري البالد
املفدى ،و�سمو ويل عهده الأمني.

دور كبير ...وجهود متميزة

اعتماد الخالد :نقدر جهودكم في االهتمام

بالقضايا التي تمس المواطنين
هن�أت رئي�س دي��وان �سمو رئي�س جمل�س
الوزراء ال�شيخة اعتماد اخلالد «ال�شاهد»
مبنا�سبة عيدها ال�سنوي قائلة :يطيب لنا
ان نتوجه اليكم بخال�ص التهاين واطيب
التمنيات مبنا�سبة الذكرى احلادية ع�رشة
ل�صدور جريدتكم الغراء «ال�شاهد».
وي�رسنا بهذه املنا�سبة الطيبة ان نعرب
لكم عن بالغ تقديرنا جلهودكم املتميزة
ودوركم الكبري يف تعزيز القيم الثقافية
واالجتماعية ببالدنا احلبيبة مقدرين

بعث ال�شيخ علي اجلابر بربقية تهتئة �إلى «ال�شاهد» مبنا�سبة
عيدها ال�سنوي ,جاء يف ن�صها :مع �إ�رشاقة عام جديد من عمر
جريدتكم الغراء ي�سعدين ان اتقدم �إليكم و�إلى ا�رسة التحرير
ب�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات مبنا�سبة الذكرى احلادية ع�رشة
ال�صدار جريتكم «ال�شاهد» املوقرة.
وال ي�سعنا يف هذه املنا�سبة �إال �أن اعرب لكم عن خال�ص تقديرنا
و�إعجابنا بتميزكم طوال م�سريتكم الإعالمية امل�رشقة من دقة
الطرح و�صدق الكلمة ونقل املعلومة مبهنية وحيادية عالية مما
جعلها �رصحا اعالميا مرموق ًا ي�شار اليه بالبنان.
داعني الله ان تبقى كما عهدناها �شعلة م�ضيئة يف عامل الإعالم
احلر والبناء.
• الشيخة اعتماد اخلالد

البابطين :جريدة غراء
نكن لها التقدير واالحترام
هن�أ ع�ضو جمل�س �إدارة
ن��ادي القاد�سية �سعود
ع��ب��دال��ع��زي��ز البابطني
ال�شيخ �صباح املحمد
رئي�س حترير «ال�شاهد»
مبنا�سبة عيد «ال�شاهد»
ال�����س��ن��وي ق���ائ�ل�اً  :الأخ
ال�شيخ �صباح املحمد،
يطيب يل ان �أت��ق��دم من
�سعادتكم ب�أحر التهاين
و�أط����ي����ب ال��ت�بري��ك��ات
مبنا�سبة م���رور �إح��دى
ع�رشة �سنة على ت�أ�سي�س
ج��ري��دت��ك��م ال���غ���راء،
• سعود البابطني
جريدة «ال�شاهد» ،هذه
ال�صحيفة التي نكن لها
التقدير واالحرتام ون�س�أل الله ان يعيد عليكم هذه الذكرى باخلري
والتوفيق واملزيد من النجاح.

• سمو ولي العهد

جهود طيبة في مسيرة العمل الصحافي

مواقف جريئة في القضايا الوطنية

تقدم �سمو ال�شيخ �سامل العلي ،رئي�س احلر�س
الوطني ،ب�أحر التهاين �إلى «ال�شاهد» متمني ًا لها
مزيد ًا من التقدم وموا�صلة العطاء.
وجاء يف ن�ص برقية �سموه ما يلي :الأخ ال�شيخ
�صباح املحمد رئي�س حترير جريدة «ال�شاهد»:
ي�رسنا تهنئتكم مبنا�سبة الذكرى احلادية ع�رشة
على �صدور جريدتكم الغراء وكذلك تهنئة �أ�رسة
التحرير والإدارة وجميع العاملني فيها.
وقد حافظت جريدتكم على مدى الأعوام ال�سابقة

الأول من جريدة «ال�شاهد» ان نبعث لكم والإخوة
الكرام العاملني باجلريدة ب���أرق التهاين و�أزكى
التربيكات.
و�إذ ن�شيد ب��الأداء املهني ل�صحيفتكم الغراء الذي
ي�سهم يف �إث��راء احلركة الإعالمية بوطننا الغايل،
جت�سيدا ملا تكر�سه مبادئ الدميقراطية يف الكويت،
ف�إننا ن�س�أل املولى عز وجل ان يوفقنا جميعا خلدمة
بلدنا احلبيب يف ظل القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ �صباح الأحمد �أمري البالد املفدى حفظه الله
ورعاه ذخرا للبالد .وقائد ًا للعمل االن�ساين.

موضوعية وحرفية إعالمية

المزرم« :الشاهد» تبوأت مكانة
مرموقة بين الصحف

�أ�شاد وكيل وزارة الإع�لام طارق املزرم مب�سرية
«ال�شاهد» الإعالمية خالل ال�سنوات املا�ضية ،قائ ً
ال
يف برقية :ال�شيخ �صباح املحمد ،رئي�س حترير
جريدة «ال�شاهد» يطيب لنا ان نتقدم ل�شخ�صكم
الكرمي ولأ��سرة جريدة «ال�شاهد» ب�أ�سمى و�أرق
�آيات التهاين والتربيكات مبنا�سبة الذكرى الـ 11
ل�صدور جريدة «ال�شاهد» والتي ا�ستطاعت ان تتبو�أ
مكانتها املرموقة بني ال�صحف املحلية والدولية
بف�ضل اجلهود املتميزة لأ�رسة جريدة «ال�شاهد»
وحر�صهم على املو�ضوعية واحلرفية الإعالمية.
ندعو الله املولى عز وجل ان ي�سدد خطاكم ويوفقكم
الى ما فيه خري وم�صلحة بلدنا احلبيب الكويت،
مع متنياتنا لكم مزيد ًا من التقدم والنجاح.

• طارق املزرم

لكم جهودكم يف ن�رش الوعي واالهتمام
باملو�ضوعات والق�ضايا التي تهم الوطن
واملواطنني.
وخال�ص تهانينا ومتنياتنا لكم مبوفور
ال�صحة والعافية ولأ�رسة اجلريدة دوام
النجاح ولوطننا العزيز دوام نعمة الأمن
والأمان والتقدم واالزدهار يف ظل القيادة
احلكيمة وال��رع��اي��ة الكرمية ل�صاحب
ال�سمو ام�ير البالد املفدى و�سمو ويل
العهد الأمني.

