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1976
1995

* �سدور حكم من جمل�س الوزراء بوقف »الأنباء« عن ال�سدور وحجبها ملدة 5 اأيام ب�سبب حواراتها اجلريئة مع 

ال�سخ�سيات الكويتية، ما اعتربته احلكومة اإ�ساءة للم�سلحة الوطنية. وقد قفزت مبيعاتها بعد التعطيل.

* الأ�ستاذة بيبي خالد املرزوق تولت رئا�سة التحرير يف  2 مايو 1995 وقد كانت يف حينها اأول رئي�سة حترير 

ل�سحيفة يومية يف العامل العربي، حيث عملت على اأن تكون »الأنباء« �سحيفة اأهل الكويت التي تعمل مل�سلحة 

الوطن واملواطنني.

�سهدت ال�سحيفة يف عهدها تطورات كبرية يف ال�سكل وامل�سمون وا�ستطاعت اأن تتبواأ املركز الأول عام 1997، 

املوقع  اإطالق  عهدها  يف  مت  كما  القراء.  عند  وا�سعًا  �سدى  لقت  والتي  املتنوعة  املالحق  اإ�سدار  على  وعملت 

الإلكرتوين لل�سحيفة على الإنرتنت، وا�ستمرت الزميلة يف من�سب رئا�سة التحرير حتى 8 فرباير 2009.

1991
* »الأنباء« تعود اإىل ال�سدور من 

 الوطن الأم الكويت  بعد حتريرها 

يف 21 دي�سمرب 1991.

1992
* »الأنباء« ت�سدر اأول عدد من ملحق 

 »الإميان« الذي كان نقلة نوعية  
يف ال�سحافة الإ�سالمية.

1979
* انتقلت »الأنباء«  اإىل �سارع ال�سحافة 

دورها  ملوا�سلة  ال�سويخ  منطقة  يف 

ال�سحايف والإعالمي، مت�سدرة احلركة 

ال�سحافية اليومية يف الكويت.

1990
* �سدور »الأنباء« من القاهرة اأثناء فرتة احتالل الكويت، باأوامر من �ساحبها وموؤ�س�سها 

املغفور له باإذن اهلل تعاىل الأ�ستاذ خالد يو�سف املرزوق )رحمه اهلل(.

الكويت  �سوت  لتحمل  اخلارج،  من  ت�سدر  كويتية  �سحيفة  اأول  »الأنباء«  وكانت 

والكويتيني مطالبة بحقوقهم امل�سروعة حتى مت التحرير.

* املغفور له باإذن اهلل تعاىل الأ�ستاذ وليد خالد املرزوق )رحمه اهلل( راأ�س حترير 

�سهدت  وقد   ،1995 مايو   1 حتى   1990 يونيو   26 من  �سنوات  خم�س  ملدة  »الأنباء« 

فرتة رئا�سته حمنة احتالل الكويت، حيث ت�سدى من خالل منرب »الأنباء« للعدوان 

الغا�سم، وكانت كتاباته قذائف موجهة ل�سدر املحتل.

اأول عدد من »الأنباء« من منطقة �سرق )دوار  * �سدور 

حاول  نف�سه  العام  من  يونيو  منت�سف  ويف  املقهوي(، 

وباءت  مكاتبها  تفجري  فتم  منها  النيل  الكلمة  اأعداء 

العملية بالف�سل ومل تثن »الأنباء« عن دورها وم�سوؤولياتها 

ال�سحافية. 

رئي�س  اأول  املرزوق  العزيز  عبد  نا�سر  الأ�ستاذ   *

رئا�سة حتريرها منذ  توىل  »الأنباء«،  حترير ل�سحيفة 

نوفمرب   1 حتى   1976 يناير   5 يف  الأول  العدد  �سدور 

.1978

1977
اأ�سبوعية  مع  اتفاقًا  تعقد   »الأنباء«   *

ت�سدر  التي  والدويل«  العربي  »النهار 

يف باري�س خدمة للقارئ.

1987
 * �سدر حكم ق�سائي بتعطيل »الأنباء« ملدة 7 اأيام يف اأول  حكم ق�سائي نوعي يف تاريخ املحاكم، 

ما اأعطى »الأنباء«  �سعبية كبرية. 

اأجرتها  ودرا�سات  بحوث  ح�سب  الكويت  م�ستوى  على  الأوىل  ال�سحيفة  لقب  »الأنباء«  نالت  نف�سه،  العام  * ويف 

اأطياف  جميع  بني  ال�سحيفة  انت�سار  من  زاد  ما  وال�ستطالعات،  بالبحوث  املتخ�س�سة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 

و�سرائح املجتمع.

1978
باري�س  يف  له  مكتبًا  تفتتح  * »الأنباء« 

وت�سدر ملحقها الأ�سبوعي ب�سكل  جديد 

وغري تقليدي.

1994
* نقلة حتريرية مميزة لـ »الأنباء« 

ببدء �سدورها بـ 48 �سفحة.

1997
* »الأنباء« حتتفل بتبوئها مركز ال�سدارة 

بني ال�سحف الكويتية.

1998
* »الأنباء« حتتل املركز الأول للعام 

الثاين بني ال�سحف الكويتية.

2001
* اأطلت »الأنباء« على قرائها بحلة 

جديدة و�سعار جديد ومالحق متنوعة، 

بالإ�سافة اإىل ا�ستحداث حرف جديد 

خا�س بال�سحيفة.

2000
* تكرمي »الأنباء« من وزارة التخطيط 

مل�ساهمتها يف التغطية الإعالمية لتخطي 

امل�سكلة الألفية.

ــها ــاملة، أسســـ ــية، شــــ ــة، سيـــاســ ــة، يوميــــ ــة كويتيــــ ــاء« صحيفــــ  »األنبـ
األســـتاذ خالـــد يوســـف المـــرزوق )رحمـــه اللـــه( فـــي 5 ينايـــر 1976. وخـــال 

رفـــت »األنبـــاء« بمواقفهـــا التاريخيـــة فـــي كل 
ُ

 ع
ً
مســـيرتها علـــى مـــدى 47 عامـــا

المراحل المفصلية في التاريخ المعاصر للكويت والعالم العربي.
وتعــد »األنبــاء« مــن المؤسســات اإلعاميــة العريقــة المعروفــة فــي الوطــن العربــي, 

والمشــهود لها بالمهنية والبحث الدائم عن الســبق الصحافي والتغطيات والتحليالت 
والتقارير المميزة.

إضاءات ومحطات

لمحة تاريخية عن »األنباء«
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اقة في الحوارات الجريئة والتغطيات الشاملة 
ّ
»األنباء« السب

 
ً
والتحليات المتميزة والتقارير الصادقة، ومن أكثر الصحف انتشارا

 بين أطياف وشرائح المجتمع.
ً
وتنوعا

«« وتستمر اإلضاءات والمحطات

* اإطالق موقع »الأنباء« الإلكرتوين على �سبكة الإنرتنت، لتبداأ 

وقرائها  جمهورها  مع  التوا�سل  يف  جديدًا  ع�سرًا  ال�سحيفة 

حول العامل.

2006
2012

* اإ�سافة العديد من ال�سفحات اجلديدة واخلدمات 

الإخبارية وان�سمام كفاءات اإعالنية ووجوه متميزة 

لـ »الأنباء« وتنظيم عدد كبري من الأن�سطة الجتماعية 

ما �ساهم يف جعلها ال�سحيفة الأكرث تقدمًا ومنوًا 

بن�سختيها الورقية والإلكرتونية. 

* جملة فورب�س ت�سنف »الأنباء« �سمن اأقوى 25 �سحيفة 

عربية على الإنرتنت والثامنة عربيًا �سمن ال�سحف 

الأكرث تفاعاًل مع اجلمهور على ال�سبكة.

2016
* �سمو نائب الأمري  يهنئ »الأنباء« بالذكرى الـ 40 ل�سدورها.

»ال�سحفي  »الأنباء« يف ختام دورة  تقديره جلريدة  يعرب عن  الإعالم  * وزير 

املواطن« التي اأقيمت برعاية »الأنباء«.

* »الأنباء« حتتفل بعيدها الـ 40 وسط حضور كبير من العالم العربي وتكّرم 

أبرز املساهمني يف نهضة الكويت العلمية.
* إلى جانب تصدرها املواقع اإللكترونية للصحف، تتبوأ »الأنباء« املركز الثاني 

الثالث وتقترب من الصدارة بني الصحف املطبوعة  وبفارق كبير عن املركز 
وذلك عبر استطالع ملركز اآلراء اخلليجية.

* »الأنباء« الراعي البالتيني لأن�سطة املوؤمتر ال�سنوي الـ 52 لحتاد طلبة الكويتـ  

فرع اململكة املتحدة واإيرلندا حتت �سعار »معًا ن�سنع املجد لكويت الغد«.

* »الأنباء« تواصل رعايتها للمؤمتر الـ 33 الحتاد طلبة الكويت - فرع أميركا 

يف مدينة سان فرانسيسكو.

2017
*  جريدة »الأنباء« تفتتـح ركنها اخلاص يف مدينـة كيدزانيا الترفيهية لألطفال إللهامهم حب 

القراءة واملعرفة وتعليمهم أسس ومبادئ العمل الصحايف.
*  للعام الثالث، واصلت »الأنباء« مشاركتها كراٍع بالتيني للمؤمتر الـ 34 الحتاد طلبة الكويت 

ـ فرع أميركا يف أتالنتا.
*  »الأنباء« أول جريدة تتيح إمكانية مشاهدة ڤيديوهات للمواضيع املنشورة على صفحاتها.

* »الأنباء« أول جريدة يومية متكن القراء من مشاهدة مقاطع الڤيديو اخلاصة باألحداث 

املطبوعة يف النسخة الورقية، بحيث يصبحون متفاعلني مع احلدث بشكل كامل من خالل 
عبر  املتحركة  البصرية  باملواد  الورقية  النسخة  تربط  التي  املعزز،  الواقع  تقنية  إدخال 
املوبايل، مبا يجعل النسخة الورقية من جريدة »األنباء« تتحدث إلى موبايالت القراء، فتحيا 

حياة جديدة يف الواقع االفتراضي.

2007
* الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

تكرم جريدة »الأنباء«.

2008
ي�سيد  الأحمد   نواف  ال�سيخ  العهد  ويل  * �سمو 

مب�سرية »الأنباء« وباأدائها املهني والراقي.

2011
* اإطالق العالمة التجارية اجلديدة  لـ »الأنباء« 

بعدما  �سهدت  تعديالت جوهرية بدءًا من 

ال�سعار وتبويب ال�سفحات حتى الإخراج.

2009
بدءًا  التحرير  رئي�س  من�سب  توىل  املرزوق  خالد  يو�سف  الأ�ستاذ   * 

النهو�س  2009، عمل بروح �سابة متلوؤها العزمية واحلما�س على  8 فرباير  من 

بكل  قطاعات العمل يف ال�سحيفة، وتكللت جهود الزميل يو�سف خالد املرزوق 

بالنجاح الذي اأكدته ا�ستطالعات الراأي التي اأكدت موقع »الأنباء« كواحدة من 

ال�سحف الثالث الأكرث انت�سارًا يف الكويت.

 وكان من اأولوياته حتديث العالمة التجارية لل�سحيفة، واإجراء الكثري 

من التح�سينات على الن�سخة الإلكرتونية لل�سحيفة.

2013
* اإ�سدار كتاب »الأنباء امل�سوؤولية 

 »2012 اإلنسانية  الجتماعية 

التي   الأن�سطة  ع�سرات  مت�سمنًا 

يف  »الأنباء«  أ�سرة  بها  �ساركت 

خدمة املجتمع الكويتي.

2014
�سباح  ال�سيخ  الأمري  ال�سمو  �ساحب   *

الوطني  »الأنباء«  بنهج  ي�سيد  الأحمد 

الثابت وتبني ق�سايا الوطن واملواطنني.

الإلكرتوين بجائزة  * فوز موقع »الأنباء« 

بني  اإلكرتوين  موقع  كاأف�سل  التميز 

ال�سحف واملجالت لعام 2014 يف دبي.

2010
* اختيار موقع »الأنباء« الإلكرتوين �سمن قائمة فورب�س 

لأقوى 50 �سحيفة عربية انت�سارًا على الإنرتنت.

2015
* ح�سول »الأنباء« على تفاعل أ�سبوعي و�سل اإىل 25 مليون 

زائر على ح�ساب الفي�سبوك. 

* مرحلة جديدة دخلتها »الأنباء« مع تد�سني مطابعها احلديثة 

وفاخرة  خمتلفة  نوعية  تقدمي  يف  القارئ  تطلعات  لتواكب 

للطباعة الورقية عرب مطابع تعترب الأحدث يف املنطقة. 

الإعالمي  دورها  تاأكيد  على  »الأنباء«  من  حر�سًا   *

العام  هذا  برعايتها  »الأنباء«  �سملت  جمالته  مبختلف 

الأن�سطة والفعاليات ويف مقدمتها »كرنڤال  العديد من 

وغريها  املرافقة  الغنائية  واحلفالت  فرباير«  هال 

العديد من الفعاليات املتنوعة.

بعنوان  متخ�س�ستني  �سفحتني  »الأنباء«  اأطلقت   *

لالأطفال  هادفة  توجيهية  ر�سالة  يف  ال�صغار«  »اأبنائي 

حلثهم على القراءة واملطالعة.

احتفالياتها  اإقامة  »الأنباء«  وا�سلت  الرابع  للعام   *

احتفال  يف  وذلك  الوطنية  الأعياد  مبنا�سبة  ال�سنوية 

ال�ساملية  �سوق  يا بالدي« يف  »عيدي  �سعار  حا�سد حتت 

عرب فقرات متنوعة.

الثاين  العربي  الإعالمي  امللتقى   2015 اأبريل   26  *

التحرير  رئي�س  يف  ممثلة   »الأنباء«  جريدة  يكّرم  ع�صر 

رئي�س  �سمو  بح�سور  املرزوق  خالد  يو�سف  الزميل  

من  كبري  وح�سد  املبارك  جابر  ال�سيخ  الوزراء  جمل�س 

الوزراء وال�سيوخ والديبلوما�سيني وجنوم الإعالم و�سبكات 

التوا�سل الجتماعي.

 * »الأنباء« حتتل املركز الثاين بني ال�سحف الأكرث قراءة 

يف الكويت بح�سب درا�سة جي اأف كي ميديا ري�سريت�س.

من  وا�سعة  مبجموعة  قرائها  على  تطل  »الأنباء«   *

ال�سفحات املتخ�س�سة اجلديدة واملطورة.

* »الأنباء« حتتفي باليوم العاملي للم�سنني.

 32 الـ  ال�سنوي  املوؤمتر  اأن�سطة  برعايتها  ت�سمل  * »الأنباء« 

لحتاد طلبة الكويت ـ فرع اأمريكا يف مدينة �سان دييغو يف 

ولية كاليفورنيا.
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2018
*  �سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة يكرّم »الأنباء« تقديراً لدورها الداعم لق�صايا الأطفال.

*  »الأنباء« تطلق �سعلة »الأنباء« للدراما الرم�صانية للجائزة التي مينحها النقاد لأف�صل الأعمال واملمثلني يف ماراثون دراما رم�سان.

*  جمل�س املراأة العربية يكرّم »الأنباء« لدورها الريادي يف دعم املراأة.

*  »الأنباء« ت�صمل برعايتها لهذا العام العديد من الفعاليات واملوؤمترات كموؤمتر احتاد الطلبة يف الوليات املتحدة، »اأ�سبوع اكت�سف اأمريكا«، معر�س الكويت للطريان، معر�س الكويت لل�سيارات، مهرجان فرباير للت�سوق، مهرجان »عيدي يا كويت«، امللتقى الإعالمي 

العربي الـ 15، وغريها العديد من الفعاليات.

2022

2020
*  »الأنباء« حتتفل بذكرى �صدورها الـ 44 بحفل كبري حتول اإىل تظاهرة اإعالمية وفنية وثقافية، و�سهد توزيع ثاين ن�سخة من جائزة �سعلة »الأنباء« 

 بح�سور كبار النجوم من الكويت والعامل العربي.

*  »الأنباء« اأول �سحيفة يومية �سيا�سية �ساملة حت�سل على �سهادتي الأيزو 2015/9001 لإدارة اجلودة و 2018/10002 خلدمة العمالء. 

*  »الأنباء« اأول جهة يف الكويت حت�سل على �سهادة S.A.F.E العاملية لتباعها ال�سرتاطات ال�سحية والحرتازات ال�سحية مبواجهة ڤريو�س كورونا .

* »الأنباء« توقع اتفاقية تعاون م�سرتك مع مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني.

* موؤمتر امل�ستثمرات العرب يُكرّم »الأنباء«

«« وتستمر اإلضاءات والمحطات

2021
* اإطالق حملة »فالك طيب« لربح ع�سرات اآلف الهدايا الفورية والقيمة من »الأنباء«

* »الأنباء«  ت�ست�سيف اجتماع روؤ�ساء حترير ال�سحف املحلية لبحث املالحظات املقرتحة  على قوانني الإعالم.

* »الأنباء« ت�سدر ملحق »يورو 2020« اليومي الذي ا�ستحوذ على اهتمام ريا�سي وا�سع.

* اإطالق حملة »أملا�س لكل النا�س«.

* »الأنباء« ت�سمل برعايتها منا�سبات عدة: »اليوم العاملي للتعليم«، »اليوم العاملي ملكافحة ال�سرطان«، 

    »اليوم العاملي للمراأة«، »اليوم العاملي للغة برايل ومتالزمة داون«.

* »الأنباء« توزع جوائز قائمتها الذهبية ل�سنة 2021 للفائزين يف »�سعلة الأنباء للدراما«.

2019
*  »الأنباء« احتفلت بعيدها الـ 43 واملنا�سبة �سهدت توزيع اأول ن�سخة من جائزة �سعلة »الأنباء« للدراما.

*  تعاقدت »الأنباء« مع "بي بي �سي" اإحدى أعرق املوؤ�س�سات الإعالمية يف العامل، يف تعاون ح�سري عزز �سدارة املوقع الإلكرتوين لـ »الأنباء« كاأف�سل موقع بني ال�سحف الكويتية.

*  يف خطوة جديدة مب�سريتها التطويرية الرائدة التي تدمج من خاللها بني تقنيات ال�سحافة الورقية والإلكرتونية يف إعالم �سامل وموحد، أطلقت »الأنباء« خدمة الأخبار ال�سوتية )ا�ستمع لـ »الأنباء«(.

*  تكرمي »الأنباء«  يف افتتاح امللتقى الثاين مل�سرح املونودراما "املمثل الواحد" الذي ينظمه النادي الثقايف العماين يف مدينة �ساللة.

*  اإ�سدار عدد خا�س من »الأنباء« لأطفال كيدزانيا حول مو�سوع الدينا�سورات.

* �سمو ويل العهد ال�سيخ م�سعل الأحمد ي�سيد بدور »الأنباء« الإعالمي يف ذكرى �سدورها الـ 46.

* رئي�س التحرير بحث مع روؤ�ساء حترير ال�سحف القطرية تعزيز التعاون الإعالمي.

* حفل م�سغر يف جريدة »الأنباء« ل�ستالم الفنانني الفائزين يف »�سعلة الأنباء 4« للدراما.

* »الأنباء«  ت�سمل برعايتها لهذا العام العديد من الفعاليات واملهرجانات كـم�سابقة »�سحتك يف �سورة«، 

    »معر�س الكويت لل�سيارات«، مهرجان »اكت�سف اأمريكا«، انطالق »منتدى احلكومة الإلكرتونية«.

* تكرمي »الأنباء« من »قوة الإطفاء العام« ، »جمعية عطاء للم�سوؤولية الجتماعية يف البحرين«  

   و»موؤمتر ال�ستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدويل«.

*  اإطالق حملة »فالك طيب« مع »الأنباء« مع ع�سرات اآلف الهدايا الفورية للم�سرتكني.

* اإ�سدار ملحق يومي خا�س بكاأ�س العامل - قطر وال�سحف القطرية ت�سيد بـ »الأنباء«.

* اإ�سدار املالحق ال�سنوية اخلا�سة: »الأنباء موتورز« ، ملحق »القت�ساد« ،جملة »رم�سانيات« وملحق »نتائج الثانوية العامة«.

* اإ�سدار مالحق خا�سة عن اأبرز اأحداث العام حمليًا وعامليًا برعاية                    .
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 على الحفاظ 
ً
تحرص »األنباء« دائما

على قيمها األساسية منذ 
تأسيسها عام 1976، 

وفي مقدمتها المهنية 
والمصداقية واالعتدال 

 والموضوعية في نقل الخبر 
دون توظيف أو توجيه.

ويشهد تاريخ »األنباء« على 
مسيرتها المضيئة في ممارسة 

الحرية التـي يكفلها دستور الكويت 
والدفاع عنها في إطار المسؤولية 

الوطنية. وتدرك »األنباء« 
 مسؤوليتها تجاه المجتمع 
إلى جانب دورها اإلعامـي 

األساسي، لذلك نواصل تكثيف 

جهودنا في مجال الخدمة 
االجتماعية واإلنسانية ومد 
جسور التواصل مع كل أبناء 

مجتمعنا عبر رعاية ودعم عشرات 
األنشطة والمناسبات التي تخدم 

أبناء الكويت واإلخوة المقيمين 
فيها وأصدقاءها في المجتمع 

 الدولي، مع التركيز بشكل رئيسي 
على فئة الشباب ومشروعاتهم 

 منا بأنهم 
ً
وطموحاتهم إيمانا

عماد المستقبل.

م »األنباء«
َ
ِقي

رسالة »األنباء«
االلتزام بمسافة واحدة

من الجميع بكل موضوعية
ودون توظيف أو توجيه للخبر
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 من كونها صحيفة واسعة االنتشار، تحرص »األنباء« على تلبية 
ً
 انطاقا

كل ما تتطلع إليه شرائح قرائها وتسعى على الدوام لتكون "جريدة كل الكويت" التي يجد فيها الجميع ما يلبي احتياجاتهم 
ويرضي أذواقهم من مواد وتغطيات صحافية.

ك لعمل أسرة »األنباء« سواء على المستوى التقني لجهة تزودها بأحدث التقنيات 
ِّ
التجديد المستمر هو العنوان المحر

الطباعية والتكنولوجية، أو لجهة الخدمات اإلعالمية لجمهورها الكبير بنسختيها الورقية واإللكترونية.

، تسعى »األنباء« إلى التشجيع على القراءة واالطاع كأساس لتطوير الثقافة في مجتمعنا وتعزيز التواصل واالطاع 
ً
 وإلكترونيا

ً
ورقيا

لتبقى كويتنا الحبيبة منارة للحرية والديموقراطية تشع في المنطقة.

إستراتيجية »األنباء«
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صحيفة 
»األنباء« تعزز 

موقعها 
المتقدم وانتشارها 

الواسع

اء »األنباء«
ّ
حقـائـق عن قر

• ما يزيد عن 75 % من القراء الكويتيين للنسخة الورقية من »األنباء« هم من فئة المهنيين.
• أكثر من نصف قراء »األنباء« من ذو� الدخل العالي وحملة الشهادات العلمية.

• 51 % من قراء »األنباء« هم من الكويتيين.
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جريدة »األنباء« الرقمية 
تحلق بأدائها المتميز 

وتعزز التصنيف المتقدم 
لموقعها اإللكترونـي 

وقنوات التواصل 
االجتماعـي.

www.alanba.com.kwhttps

ذكور إناث

% 73 % 25 % 2
جهاز ذكي حاسوب  جهاز لوحي

الكويت دول مجلس التعاون دول أخرى

 معدل الزيارات
وفق الدولة

 الفئة
العمرية

 نوع
الجهاز

النوع

تحليات جوجل

% 61 % 39

% 84 % 11 % 5 *لعام 2022

المستخدمينمشاهدة الصفحات
83,170,27332,441,260

18>>24 25>>34 35>>44 45>>54 55>>64 65+

% 16 % 23 % 26 % 19 % 11 % 5

35 + 35 + 35 + 35 + 35 + 3516 + 23 + 26 + 19 + 11 + 5
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تقديرات من حسابات مواقع التواصل االجتماعي

+965 50351115

 23

5k+ شترك
م

ق
ائ

حق
 »

»

51

5 K+ متابع

@alanbanews

• 28 % من متابعي انستغرام 
يفضلون مشاهدة الفيديوهات 

)ريلز(. 

• 85 % من المتابعين فوق
    25 من العمر

• 11,957,800 متوسط عدد 
.
ً
المشاهدات شهريا

1.1
 Million+ متابع

 • 90 % من متابعي فيسبوك
من الكويت. 

• 69 % من متابعي فيسبوك 
هم فوق 25 سنة و 31 % 

بين 18-24 سنة. 

• 23,070,900 متوسط عدد 
.
ً
المشاهدات شهريا

/alanbaa.newspaper

57

0 K+ متابع

• 89 % من متابعي تويتر هم 
فوق 25 سنة

• 9,126,000 متوسط عدد 
.
ً
المشاهدات شهريا

@alanba_news_kw
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»األنباء« الواقع المعزز

أدخلــت »األنبــاء« فــي العــام 2017 تقنيــة الواقــع المعــزز  

 مشــاهدة كل 
ً
بــات ممكنــا إلــى كل صفحاتهــا، حيــث 

المــواد المكتوبــة معــززة بمــواد مصــورة، والقيــام بتجارب 

ــة لمــواد اإلعانــات مــن ســاعات وأثــاث ومجوهــرات 
ّ
حي

وغيرها...

وبشكل غير مسبوق في أي صحيفة أخرى.
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»األنباء« في المقدمة

كل التقدير من »األنباء« 
إلى قرائها على 
ثقتهم المستمرة

»األنباء« جريدة كل أهل الكويت، تصل 
إلى جميع شرائح المجتمع الكويتي دون 

استثناء، وتواصل تقدمها بثبات ونجاح 
 والتي 

ً
مع مزيد من األفكار الرائعة سنويا

تعزز تواصلها مع قرائها والمجتمع في 
مختلف المجاالت.

نجاح »األنباء« تتويج لجهود مميزة على 
كل المستويات من التحرير المشهود 

له بالموضوعية واالعتدال إلى 
التسويق وأفكاره المبتكرة، والتـوزيع 

الحريص على إيصـال »األنباء« بأفضـل 
صورة.

كل هذه العوامل مجتمعة تستمر في 
ترسيخ صورة »األنباء« وموقعهاالمتقدم 
على مستوى اإلعام الكويتي ككل.

ً
جدا

وتفتخر »األنباء« بمواكبتها لكل تطور 
في مجال اإلعام تزامنا مع الحرص على 
الدقة واألمانة في نقل الخبر واالهتمام 

بالتحقيقات والقضايا التي تشغل 
المواطن والمقيم في دولة الكويت.

كما تعتز »األنباء« بشهادة القيادة 
السياسية لها، وعلى رأسها صاحب 

السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
الجابر الصباح وسمو ولي عهده األمين 

الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح 
وبثناء سموهما على مهنيتها 

وسياستها المتزنة في التعامل مع 
القضايا الوطنية ومقاربتها.

ونعتز كذلك بثقة وتقدير األسرة 
الديبلوماسية في الكويت وبجهودنا في 

العالم العربي الذي يتابعنا عبر الموقع 
اإللكتروني ونسخة الـ PDF ومواقع 

التواصل.
وإلى جانب المضمون، تعمل »األنباء« 
 على التقدم في الشكل، سواء 

ً
دائما

في نسختها الورقية أو موقعها 
اإللكتروني المشهود له بالتميز 

والتفوق، وهو ما يشجع على انضمام 
عشرات اآلالف اإلضافيين من 

المشتركين والمتابعين لـ »األنباء« 
.
ً
سنويا
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