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تواصل التهاني والتبريكات بمناسبة مرور  11عام ًا على صدور العدد األول للجريدة

				
ناصر الصباح :جهود

المشرق للكويت

توا�صلت التهاين والتربيكات والإ�شادات على ال�شيخ �صباح املحمد،
رئي�س حترير جريدة «ال�شاهد» ،و�أ�رسة التحرير والعاملني يف
اجلريدة ،مبنا�سبة مرور �أحد ع�رش عام ًا على �صدور العدد الأول
للجريدة.
وقد ت�صدر النائب الأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع
ال�شيخ نا�رص ال�صباح ،املهنئني �أم�س ،بربقية تهنئة �إلى

تبرز الوجه اإلعالمي

ال�شيخ �صباح املحمد ،رئي�س حترير جريدة «ال�شاهد»� ،أ�شاد
فيها بجهود ال�شيخ �صباح املحمد ،املخل�صة التي تبذل يف
�سبيل االرتقاء بالعمل يف اجلريدة و�إظهار الوجه الإعالمي
امل�رشق لبلدنا العزيز.
وقال ال�شيخ نا�رص ال�صباح يف برقيته :ال�شيخ �صباح املحمد رئي�س
حترير جريدة «ال�شاهد» ننتهز منا�سبة احتفالكم بذكرى �إ�صدار

جريدتكم الغراء لنبعث لكم ولأ�رسة اجلريدة وجميع العاملني
فيها بوافر تهانينا و�أطيب متنياتنا م�شيدين بجهودكم املخل�صة
التي تبذلونها يف �سبيل االرتقاء باجلريدة و�إظهار الوجه الإعالمي
امل�رشق لبالدنا العزيزة.
مت�رضع ًا للمولى عز وجل �أن يوفقكم �إل��ى املزيد من العطاء
املتوا�صل و�أن ي�سدد خطاكم ملزيد من الرقي والنجاح.

حصة العبداهلل :ألف مبروك لـ

أحمد الفهد :أتمنى لكم مزيداً
من التألق

هن�أت ال�شيخة ح�صة عبدالله اخلليفة ،ال�شيخ
�صباح املحمد رئي�س حترير «ال�شاهد» مبنا�سبة
الذكرى ال�سنوية ل�صدور �أول �أع��داد اجلريدة،
متمنية املزيد من التقدم واالزده��ار مل�سريتها
الإعالمية.
وقالت يف برقيتها �« :أل��ف م�بروك لـ«ال�شاهد»
و�صاحب «ال�شاهد» وع�سى عمرك مدد مو عدد،
وتظل خيمة لـ «ال�شاهد».

قال وكيل الديوان الأم�يري مدير مكتب �سمو
�أمري البالد �أحمد الفهد� :أمتنى جلريدة «ال�شاهد»

مزيد ًا من التوفيق والت�ألق وذلك مبنا�سبة مرور
 11عام ًا على �صدور العدد الأول من اجلريدة.

• أحمد الفهد

• الشيخة حصة العبدالله

فواز الخالد:

إعالمية فاعلة

هن�أ حمافظ الأحمدي ال�شيخ ف��واز اخلالد،
ال�شيخ �صباح املحمد ،رئي�س حترير «ال�شاهد»
مبنا�سبة مرور  11عام ًا على ا�صدار اجلريدة،
متمني ًا لـ«ال�شاهد» املزيد من التقدم والرقي
واالزدهار.
وج��اء يف ن�ص الربقية :الأخ ال�شيخ �صباح
املحمد رئي�س حترير جديدة «ال�شاهد» ي�سعدنا
ومبنا�سبة دخول جريدة «ال�شاهد» الغراء عاما
جديدا من عمرها املديد زاخ��را باالزدهار
وال��رق��ي ،ان نتقدم لكم ولأ��س�رة التحرير
ب�أ�صدق �آيات التهاين مقرونة ب�أخل�ص الأمنيات
باملزيد م��ن التقدم واالزده����ار والتوفيق

منارة
والنجاح لكم ولكل ال�رصوح االعالمية الوطنية
املرموقة على ال�صعد كافة ،متمنني جلريدة
«ال�شاهد» يف عيدها احل��ادي ع�رش موا�صلة
م�سريتها االعالمية املتميزة يف خدمة الكويت
وق�ضاياها عرب الطرح املتزن والر�ؤى ال�صائبة
وان يتوا�صل عطا�ؤها املهني ومواكبتها الفاعلة
على ال�ساحة التنموية والفكرية والثقافية
كمنارة اعالمية فاعلة� ،سائلني املولى �سبحانه
ان ي�سدد خطانا جميعا خلدمة بالدنا احلبيبة
واعالء �ش�أنها يف ظل رعاية �صاحب ال�سمو �أمري
البالد و�سمو ويل عهده االمني و�سمو رئي�س
جمل�س الوزراء.

خالد العبداهلل :كل التوفيق والتقدم

• الشيخ فواز اخلالد

مبارك الصباح هنأ

			

بعيدها الـ 11

ت��ل��ق��ت «ال�����ش��اه��د»
ب����اق����ة ورد م��ن
رئ��ي�����س امل��را���س��م
وال���ت�����ش�ري���ف���ات
ب��دي��وان �سمو ويل
العهد ال�شيخ مبارك
ال�����ص��ب��اح ،وذل���ك
مبنا�سبة م��رور 11
ع��ام � ًا على ا�صدار
ال���ع���دد الأول من
اجل��ري��دة ،متمني ًا
املزيد من النجاح
واالزدهار يف الفرتة
املقبلة.

• الشيخ خالد العبدالله

هن�أ رئي�س املرا�سم والت�رشيفات
الأمريية يف الديوان الأم�يري ال�شيخ
خالد العبدالله جريدة «ال�شاهد»
مبنا�سبة مرور  11عام ًا على �صدور
العدد االول من اجلريدة.
ومتنى ال�شيخ خالد العبدالله كل
التوفيق وال��ت��ق��دم لـ«ال�شاهد» يف
م�سريتها االعالمية خ�لال ال�سنوات
املقبلة.

• الشيخ مبارك الصباح

إبراهيم الدعيجّ :
نقدر جهودكم

لدعم وتطوير مسيرة العمل الصحافي
بعث ال�شيخ د�.إبراهيم الدعيج ،بربقية تهنئة �إلى
ال�شيخ �صباح املحمد ،رئي�س حترير جريدة «ال�شاهد»
مبنا�سبة الذكرى احلادية ع�رشة ال�صدار العدد االول
للجريدة قال فيها« :الأخ ال�شيخ �صباح املحمد رئي�س
حترير جريدة «ال�شاهد» ،ي�سعدنا ان نبعث لكم
بخال�ص التهاين والتربيكات مبنا�سبة مرور  11عام ًا
على �صدور جريدتكم الغراء ،ونعرب لكم عن خال�ص
تقديرنا للجهود الطيبة التي تبذلونها واالخوة يف
جريدة «ال�شاهد» من اجل دعم وتطوير م�سرية العمل
ال�صحايف ،متمنني لكم كل التوفيق وال�سداد� ،سائلني
املولى عز وجل �أن يتوا�صل عطا�ؤكم خلدمة وطننا
احلبيب يف ظل رعاية �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد
املفدى و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو رئي�س جمل�س
الوزراء.

• الشيخ إبراهيم الدعيج

• الشيخ ناصر الصباح

بدر الخرافي مهنئ ًا :واصلوا التقدم

• بدر اخلرافي

بعث نائب رئي�س جمل�س الإدارة الرئي�س التنفيذي
ملجموعة «زين» لالت�صاالت بدر اخلرايف ،بربقية
تهنئة �إلى جريدة «ال�شاهد» مبنا�سبة مرور 11
عام ًا على ا�صدار عددها الأول ،متمني ًا للعاملني
باجلريدة املزيد من التقدم واالزده��ار ،قائالً:
«وا�صلوا التقدم».

