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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

إشادات مبحتواها اإلعالمي املتميز

مواقيت

الصالة

تتلقى مزيد ًا من التهاني بعيدها الثاني عشر
تلقت «الوسط» مزيدا ً من برقيات التهنئة مبناسبة الذكرى الـ
 12على صدورها ،إذ حرصت خاللها على اإللتزام بالقيم املهنية
الصحافية الراقية واحليدة والنزاهة والتجرد عن الغرض ،وكان
القارئ هو اعتبارها األول ومحور كل نشاطها.
وأشادت برقيات التهنئة مبهنية الصحيفة والقراء الذين حرصوا
على متابعة الوسط ورقيا ً وإلكترونيا ً منذ الصدور.
إذ تتواصل «الوسط» مع قارئها يوميا بالبساطة والعمق معا
وتفاعلت مع مصادرها الصحافية على األصعدة كافة باحلرص
على احلقيقة ،والبعد ع��ن التجريح وال��ت��ط��اول فارتبطوا بها
وارتبطت هي أيضا ً بهم وحازت لديهم مكانة مرتفعة.
وهنأ محافظ «العاصمة» الشيخ طالل اخلالد األستاذ عدنان
محمد الوزان رئيس حترير جريدة «الوسط» ،وأسرة الصحيفة،
وقال :يسعدني أن أتقدم اليكم وإلى أسرة التحرير بأطيب التهاني
والتبريكات مبناسبة الذكرى ال 12جلريدتكم الوسط املوقرة .
حيث استطاعت «الوسط» أن تقدم منوذج يحتذى به في االرتقاء
باملستوى الثقافي وحرية الكلمة للقراء واملتابعني لها وذلك من
خالل املهنية والشفافية التي انتهجتها طوال مسيرتها اإلعالمية،
داعيني من الله العلي القدير أن تستمر جريدتكم صرحاً صحافياً
مميزا ً يشار إليه بالبنان بني الصحف احمللية في وطننا احلبيب.
كما هنأ الشيخ علي اجلابر رئيس التحرير عدنان محمد الوزان
وأسرة حترير الصحيفة ،وقال :يطيب لي أن أتقدم اليكم وإلى أسرة
التحرير بأسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة الذكرى الـ 12
جلريرتكم الوسط الغراء.
مثمنني ومقدرين جهودكم الواضحة في االلتزام بالقيم املهنية
الصحافية والطرح اإلعالمي املتزن وتناولكم للقضايا التي تصب
في صالح الوطن واملواطنني و اعالء قيم الوالء واالنتماء لكل القراء
واملتابعني لكم
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في الصـميم
اج��ت��م��اع ح��ك��وم��ة ال��ي��م��ن ال��ش��رع��ي��ة م��ع ممثلي
امليليشيات احل��وث��ي��ة االن��ق�لاب��ي��ة ف��ي األردن لن
يسفر عن نتيجة تفيد الشعب اليمني ..احلوثيون
ع��رائ��س وحت��رك خيوطها األي���دي الفارسية التي
تتمنى استمرار احلرب والصراع العربي ..ستفشل
احمل��ادث��ات كما فشلت محادثات الكويت ..لو أنهم
يريدون السالم ما ضربوا أنابيب النفط السعودية
بطائرات بدون طيار لصالح إيران!
الشيخ طالل اخلالد

الشيخ علي اجلابر

سائلني من الله أن تبقى جريدتكم عامرة مزدهرة وأن يتواصل
عطائكم في إثراء املسيرة اإلعالمية املسؤولة لوطننا احلبيب.
كما قدمت جمعية النجاة اخليرية التهنئية للسيد رئيس
التحرير صحيفة «ال��وس��ط» ،وأس��رة التحرير بهذه املناسبة،
وقال املدير العام للجمعية د .محمد األنصاري :تتقدم لكم جمعية

النجاة اخليرية بأطيب التهاني الفلبية مبناسبة شهر رمضان
املبارك ،ومبناسبة الذكرى الـ  12على صدور اجلريدة ،واليخفى
على اجلميع أن اجلريدة ساهمت في إبراز دور الكويت اإلنساني
واخليري محليا ً وخارجيا ً .راجني لكم دوام التوفيق والنجاح ،وأن
يسدد الله على طريق اخلير خطاكم في كل ماتقومون به من عمل.

Retweet
Dr Smart @DrSmart5
أثبتت مئات ال��دراس��ات من منظمات ال��غ��ذاء العاملية أن corn
 flakesمنتج ضار بالصحة وأن البيرجر يحضر جتاريا من بقايا
عظام وحواشي وده��ون وبطانات جلود احليوانات واآلن التجارة
املصونة تضمه للتموين! وهل خلت أجسامنا في الكويت من أمراض
مستعصية فتاكة لنصبح فئران جتارب لكم؟!!

 @dalaaalmouftiدلع املفتي
أهم ما في الصلح هو كلمة «آس��ف» .اعتذر ولكن ليس بأسلوب
«رفع العتب» بكلمة طائرة في الهواء .اعتذر بصدق ومبشاعر حقيقية
عن األلم الذي سببته لشريكك مهما كنت تراه بسيطا أو سخيفا .كلمة
آسف وضمة للقلب ،وقبلة ..ستحل كل املشاكل صدقوني .وال تنسوا،
أحلى ما في اخلصام ..هو الصلح .

 @albasri7777الب�رصي
متى تتطور رياضتنا ياأندية ؟! هل سوف تساهم األندية بتطوير
رياضتنا بترشيح الكفاءات واملتخصصني باملجال واألك��ادمي�ين
ل�لإحت��ادات؟ف��إذا كانت بعض األندية لم تساهم بتطويرالأللعاب
واملسابقات الرياضية بأنديتهم،فكيف يساهمون بالتطويرلرياضتنا
باإلحتادات ؟ فأرجو أن الترشحوا الغرباء لإلحتادات!

� @saadiahmufarrehسعدية مفرح
احلكاية بسيطة؛ كلما امتألت مخازنهم باألسلحة اجلديدة حتركوا
لبيعها علينا وتفريغ املخازن ملا ستنتجه مصانعهم من أسلحة جديدة!

@Alwasatkuwait

«الشريك» ..عنصر
أساسي على مائدة اإلفطار
باملدينة املنورة
يالزم السفرة الرمضانية في كل بيت من بيوت املدينة املنورة قطعة من
الشريك احلجري «السحيرة» ،حيث يعد وجوده أساسيا ً في سفرة اإلفطار،
ويرتبط بتاريخ أهالي املدينة املنورة ،وله طعم لذيذ تتفرد به طيبة الطيبة
عن بقية مدن اململكة.
ووفق تقرير وكالة األنباء السعودية «واس» ،من أول يوم من أيام
رمضان ،يزيد اإلقبال على شراء «الشريك املديني» حتى اللحظات األخيرة
ألذان املغرب حيث تزدحم املخابز ومحالت بيعه قبل ص�لاة املغرب،
ويصطف املشترون بالطوابير لشرائه ألنه املفضل على مائدة اإلفطار في
رمضان وقد ال تكتمل املائدة بدونه عند الكثير.
ويخبز الشريك على شكل دوائ��ر ي��رش عليه من اخل��ارج القليل من
السمسم الذي يكسبه طعماً مميزا ً ليجد طريقه بعد ذلك إلى األف��ران ثم
املائدة.
واشتهرت بعض أسر املدينة املنورة بتجهيز خبز الشريك ،إذ توارثوها
من اآلباء واألجداد حتى أصبح اخلبز عالمة جتارية يُعرف بأسماء األسر.
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