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 في الصـميم
بوادر انفراج أزمة كورونا في الكويت وأغلب 
دول العالم بإذن الله، تعد فرحة كبيرة تتوافق 
مع فرحتنا بعيد الفطر السعيد، فأضحت الفرحة 
فــرحــتــان ، اجلــائــحــة كــانــت امــتــحــان إلمياننا، 
وضـــرورة للجوئنا إلــى املولى جل وعــا لرفع 
الباء ، وكما هي طبيعة االمتحان جنح من جنح 
وخسر من خسر .. الرحمة للشهداء واحلمد لله 

على كرمه برفع الباء .

  

@Alwasatkuwait

Retweet

al_moqatei@ د.حممد املقاطع
إيران الفارسية دمرت أربع دول عربية، وتسيطر عليها بالوقت الراهن 
)سوريا والعراق واليمن ولبنان(،هي خط األمان للكيان الصهيوني بفلسطني 
وحمايته. إن كان كالمي غير صحيح -كما سيدعي البعض- فلم ولن نرى 
أي حتركات أو هجوم أو تصعيد عسكري أو احتجاجي من إيران، أو بالدول 

احملتلة عسكريا منها غريب!

Shaikha Ahmadi @S_RedCarpet
قد اليعلم الكثيرون ان مرزوق الغامن صاحب القلب الكبير هو من يسعى 
فى هدوء فى العمل على عودة كل املهجرين فى اخل��ارج وليس من  تركيا 
فحسب هذا هو الرجل الذين يظلمونه بكرة واصيال لكنها سيئات تؤخذ من 
اصحابها لتتحول الى حسنات تضاف الى اعماله يوم يفر املرء من أخيه وامه 

وابيه وصاحبته وبنيه.

Meshal_Alnami@  م�صعل النامي
بعد أن استنكرت جميع دول اخلليج وجامعة ال��دول العربية واالحت��اد 
األوروب��ي واألمم املتحدة وأمريكا إج��رام الصهاينة بحق الفلسطينيني في 
األقصى ..ما موقف بعض اخلليجيني الذين تغزلوا بالصهاينة وزعموا أنهم 

مساملني وقالوا عنهم ما لم يقله قيس بليلى من كلمات العشق والغرام ؟!

AliKbehbehani@ علي خالد بهبهاين
لو كنت وزي��راً لألوقاف لفرضت على كل أئمة املساجد  توحيد خطبة 
اجلمعة لتتمحور ح��ول القضية الفلسطينية كل أسبوع إل��ى حني حترير 
فلسطني ..  أراضينا ُتغتصب، كرامتنا ُتنتهك، لسنا بحاجة إلى املزيد من 

الفتاوى، نحتاج انتفاضة في مستوى الوعي!

talghanim@ طالل فهد ثنيان الغامن
يا د. باسل... روح دقق على طلبات مواعيد كورونا... مقاول الصحي كان 
مقدم من ٣ شهور و ما جاله موعد، واحد من بلدياته قال له غير املهنة و اكتب 
طاقم طبي... صار موعده عقب يومني... و خدم البيت صار لنا شهرين ما 

حددوا لهم موعد... و يخالطون احلرمي الكبار..

HamadYaseen@ حمد حممد يا�صني
كان من االفضل لو مت تكليف وزارة الصحة و جلان الصحة العامة فيها 
بعمل شرح بياني على التلفزيون ُيبني مدى فعالية احلظر اجلزئي و اثره على 
الوضع الوبائي بالبالد. اخلطاب العلمي املدعم باألدلة و البيانات ضروري 

لبناء الثقة مع مجتمع اصبح ملم معرفيا بالوباء.

AhdiAlmarzouq@ عهدي فهد املرزوق
الفلسطينون بالقدس يحاربون اليهود بصدور عارية وحجارة ولم نسمع 
عن أي حترك”لفيلق القدس” غير حتركه في اليمن وسوريا ولبنان والعراق 
فيلق القدس أسم على غير مسمى. نقول أليران هذا وقت فيلق القدس للتحرك 
ومع األسف بعض الفلسطينيني يشتمون العرب أنهم لم يتحركوا لنصرة 

القدس ونسوا فيلقه اإليراني

mullajumaahamd@ عبد اخلالق
السادة وزارة الكهرباء  بعد التحية  ما يصير  نراجع صبحان لدفع 
التكاليف ايصال تيار  يلزموننا بالرابط واحيانا الروابط ما تستقبل !!!  طيب 

ملاذا ال ندفع بالكي نت ؟  بدل الذهاب الى الوزارة الر ئيسية؟

إرسل كلمة  »اشتراك«
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إشادات مبحتواها اإلعالمي املتميز

 تتلقى التهاني بعيدها الرابع عشر

حتتفل »الــوســط«، اليوم ببداية 
عامها الرابع عشر، ومرور   14 عاماً 
على الصدور، حرصت خالها على 
اإللــتــزام بالقيم املهنية الصحافية 
الراقية واحليدة والنزاهة والتجرد 
عـــن الـــغـــرض، وكــــان الـــقـــارئ هو 

اعتبارها األول ومحور كل نشاطها.
وتلقت الوسط برقيات التهنئة 
من املسؤولني الذين أشــادوا مبهنية 
الصحيفة والقراء الذين حرصوا على 
متابعة الوسط ورقياً وإلكترونياً منذ 

الصدور.
إذ تتواصل »الوسط« مع قارئها 
ــق معا  ــم ــع ــاً بــالــبــســاطــة وال ــي ــوم ي
وتفاعلت مع مصادرها الصحافية 
على األصــعــدة كافة باحلرص على 
احلــقــيــقــة، والــبــعــد عــن التجريح 
والتطاول فارتبطوا بها وارتبطت 
هي أيضاً بهم وحــازت لديهم مكانة 

مرتفعة.
ــت »الــوســط« مستجدات  ــب وواك
الساحة الداخلية اإلقليمية، واعتبرت 
أن تدفق املعلومات منها إلى القارئ 
هدف في حد ذاته من دون توجيه أو 
ــارات او تلميح.. إال في ما تعتقد  اش
بــانــه يــخــدم الصالح الــعــام للدولة 

وأبناء الشعب الكويتي الكرمي.
مسيرة مشرقة

ـــل ســمــو الــشــيــخ سالم   وقـــد أرس
العلي، رئيس احلرس الوطني، بطاقة 
ــط«  ــوس تهنئة لــرئــيــس حتــريــر »ال
األستاذ عدنان الوزان مبناسبة العيد 

احلادي عشر للصحيفة، جاء فيها:
مبناسبة ذكــرى صــدور جريدتكم 
الغراء يسرنا أن نهدي إليكم وأسرة 
التحرير وجميع العاملني أخلص 
تهانينا وأطيب متنياتنا لصحيفتكم 

املتميزة بدوام التقدم واالزدهار.
ــزت به  ــي وإنــنــا إذ نــعــتــز مبــا مت
جريدتكم وماحققته فــي مسيرتها 
املشرقة من إجنازات ومواقف وطنية 
مخلصة، كما حــرصــت على أدائــهــا 
املميز في الــدور الوطني فإننا نشيد 
بهذا الصرح اإلعامي املبدع، متمنني 
أن تواصل جريدتكم الغراء دورهــا 
الريادي في اجلو الدميقراطي الذي 
تنعم به صحافتنا احلرة، وأن تكون 

على الدوام نبراساً للرأي احلر.
كلمة صادقة

كما أرســل الشيخ الدكتور أحمد 
ناصر احملمد، وزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء تهنئة 
خاصة لـ »الــوســط« بعيدها الرابع 

عشر جاء فيها:
يطيب لــي أن أتــقــدم إليكم وإلــى 
أسرة الصحيفة بأسمى آيات التهاني 
ــرى  ــذك ــات مبــنــاســبــة ال ــك ــري ــب ــت وال
السنوية إلصدار هذا الصرح اإلعامي 
املــمــيــز، مثمنني مــاقــدمــتــمــوه طــوال 
مسيرتكم اإلعامية املشرفة من صدق 
الكلمة ودقة الطرح ونقل املعلومة بكل 
شفافية ومهنية عالية. داعني املولى 
عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم في 
خدمة وطننا احلبيب في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو أمير الباد 
ــي العهد  ــواف األحــمــد، وول الشيخ ن
ــني سمو الشيخ مشعل األحمد،  األم
وسمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء.
طرح متزن

كما تلقت صحيفة »الوسط« تهنئة 
خاصة مــن محافـــظ “األحمــدي” 
ـــواز اخلــالــد، مبناسبة  ــخ    ف ــي ــش ال
عيدها الرابع عشر. وجاء في رسالة 

التهنئة: 

 يسعدنا ومبناسبة دخول جريدة 
الوسط الغراء عاماً جديداً من عمرها 
املديد زاخــراً باإلزدهار والرقي ، أن 
نتقدم لكم وألســرة التحرير بأصدق 
آيــــات الــتــهــانــي مــقــرونــة بأخلص 
األمنيات باملزيد من التقدم واإلزدهار 
ــاح لــكــم ولــكــل  ــج ــن ــق وال ــي ــوف ــت وال
الصروح اإلعامية الوطنية املرموقة 
على الُصعد كافة، متمنني جلريدة 
الوسط مواصلة مسيرتها اإلعامية 
املتميزة في خدمة الكويت وقضاياها 
ـــوازن والـــرؤيـــة  ـــت عــبــر الـــطـــرح امل
الصائبة وأن يتواصل عطاءها املهني 
ومواكبتها املتميزة على الساحة 
التنموية والفكرية والثقافية كمنارة 

ــة، ســائــلــني املــولــى  ــل ــاع ــة ف ــي ــام إع
سبحانه أن يــســدد خطانا جميعا 
خلدمة بادنا احلبيبة وإعاء شأنها 
في ظل رعاية صاحب السمو أمير 
الباد وسمو ولي عهده األمني وسمو 

رئيس مجلس الوزراء. 
مكانة مرموقة

كــمــا تلقى رئـــس حتــريــر جــريــدة 
“الوسط “، األستاذ عدنان الــوزان، 
رســـالـــة تــهــنــئــة مـــن  الــشــيــخ علي 
اجلابر، جــاء فيها: يسرنا أن نتقدم 
اليكم  وألسرة اجلريدة  بأسمى  آيات 
التهاني والتبريكات مبناسبة الذكرى 
الــرابــعــة عــشــر  لــصــدور جريدتكم 

ــراء  والــتــي استطاعت  ــغ الــوســط ال
خــال مسيرتها اإلعامية  أن تتبوأ 
مكانة مرموقة بني الصحف احمللية 
واإلقليمية والدولية  والتي جاءت 
ــرة  تــرجــمــة  للجهود املــتــمــيــزة ألس
اجلريدة وحرصكم على املوضوعية 
واملهنية االعامية فــي تعاملها مع 

األحداث والقضايا احمللية.
وإنني إذ أهنئ “الوسط “ بعيد 
إصــدارهــا، فإنني أثمن مصداقيتها 
وشفافيتها في نقل اخلبر مبوضوعية 
وحيادية، متمنياً لكم وألسرة اجلريدة 

مزيداً من العطاء والنجاح .
كما أرسل رئيس  الديوان األميري، 
الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح 

تهنئة لصحيفة »الوسط« مبناسبة 
عيدها الرابع عشر، وجــاء في كتاب 
التهنئة: يطيب لــي أن أبــعــث لكم 
وجميع األخوة العاملني في »الوسط« 
ــب األمــانــي  ــي أخــلــص الــتــهــانــي وأط
مبناسبة الذكرى السنوية لصدور 

العدد األول من جريدتكم املوقرة.
وإذ يسعدني أن أهنئكم بهذه 
ـــســـارة، فــإنــنــي أمتنى  املــنــاســبــة ال
لصحيفتكم الغراء، املزيد من التوفيق 
والسداد، وأن تواصل دورها في إثراء 
الساحة اإلعامية والثقافية بكويتننا 
الغالية، داعــيــاً املــولــى عــز وجــل أن 
يوفقنا جميعاً ملا فيه اخلير خلدمة 
بلدنا العزيز وأهله األوفياء، في ظل 
الــقــيــادة احلكيمة لصاحب السمو 
أمــيــر الــبــاد الشيخ نـــواف االحــمــد، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد، حفظهما الله ورعاهما ذخراً 

للباد.
كما تلقت صحيفة »الوسط« تهنئة 
بعيدها الرابع عشر، من فايز العنزي، 
رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي 
الشهداء األسرى واملفقودين الكويتية، 

جاء فيها:
يطيب لــي أن اتــقــدم عــن نفسي، 
ونيابة عن أعضاء اجلمعية لشخصكم 
الكرمي وجلميع العاملني في جريدتكم 
الــغــراء بخالص التهاني مبناسبة 
ــــ 14 على  ـــرةى الــســنــويــة ال ـــذك ال

انطاقتها املجيدة.
واليسعني في هذا املقام إال أن أشيد 
بدعم جريدتكم الــدائــم واملتواصل 
لكاً مــن قضية الــشــهــداء واألســرى 
واملــفــقــوديــن بشكل عــام وأنشطة 
اجلمعية وفعالياته بشكل خاص. 
وأســـأل الله تعالى أن يــدمي عليكم 
النجاحات املتواصلة واإلجنـــازات 
امللموسة في خدمة اإلعــام الكويتي 

املقروء، والوطن بشكل عام.

الشيخ علي اجلابر الشيخ فواز اخلالد الشيخ د. أحمد ناصر احملمد سمو الشيخ سالم العلي

باقة ورود من وزارة اخلارجية تهنئة من احلرس الوطني

ســــــالــــــم الــــــعــــــلــــــي:   تــــتــــمــــيــــز مبـــــســـــيـــــرة مــــشــــرقــــة 
مـــــــــــن اإلجنـــــــــــــــــــــــــــــازات واملـــــــــــــــواقـــــــــــــــف الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة املـــــخـــــلـــــصـــــة 

أحــــــــمــــــــد الـــــــــنـــــــــاصـــــــــر: مـــــســـــيـــــرتـــــهـــــا اإلعـــــــــالمـــــــــيـــــــــة املــــــشــــــرفــــــة 
متـــــــــــــــيـــــــــــــــزت بـــــــــــــــصـــــــــــــــدق الـــــــــــكـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــة ودقـــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــطــــــــــــرح 

مــــــــــحــــــــــافــــــــــظ »األحـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــدي«: مــــــــــســــــــــيــــــــــرة إعـــــــــالمـــــــــيـــــــــة 
مـــــــــتـــــــــمـــــــــيـــــــــزة فـــــــــــــــي خـــــــــــــدمـــــــــــــة الــــــــــــكــــــــــــويــــــــــــت وقـــــــــضـــــــــايـــــــــاهـــــــــا 

عـــــــــلـــــــــي اجلـــــــــــــــابـــــــــــــــر: تـــــــــــــبـــــــــــــوأت مـــــــــكـــــــــانـــــــــة مــــــــــرمــــــــــوقــــــــــة بـــــن 
الــــــــــصــــــــــحــــــــــف احملــــــــــلــــــــــيــــــــــة واإلقــــــــــلــــــــــيــــــــــمــــــــــيــــــــــة والـــــــــــدولـــــــــــيـــــــــــة  


