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اجلزيرة اخلضراء.. متعة ومرح واجواء عائلية

بمناسبة عيدها الـ 35 وتوطيدًا ألواصر التعاون

»المشروعات السياحية« تستضيف موظفي
 »األنباء« وأسرهم في الجزيرة الخضراء الجمعة

املتنوعة واملتعددة للكبار  الفقرات 
والصغار وانه سيتم استقبال موظفي 
جريدة »األنباء« واسرهم من الساعة 
الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء، 
وستبدأ فقرات البرنامج من الساعة 
السادسة والنصف مساء، حيث سيتم 
قط���ع كيكة االحتف���ال التي اعدتها 
ادارة ابراج الكويت وتقدمي الدروع 

التذكارية.
كما س���تقدم فرقة شرف للفنون 
الشعبية عروضها املميزة ويشترك 
ف���ي فقرات البرنامج الفنان س���عد 
الفرج والفنان بهاء داالتي والفنان 
عيسى حداد والفنان محمد عدوية، 
وس���توزع اجلوائ���ز والهدايا على 
املشاركني في فقرات البرنامج التي 
اعدته���ا ادارة التس���ويق واالعالن 

بجريدة »األنباء«.

واخلاصة، واش���ار الك���وح الى ان 
اجلزيرة اخلض���راء اعدت برنامجا 
ترفيهي���ا وترويجيا يش���تمل على 

اخلضراء استمرار الهداف الشركة 
التي ترم���ي الى االندماج مع جميع 
الفئ���ات من جميع اجله���ات العامة 

بدعوة م���ن نائب رئيس مجلس 
االدارة العض���و املنت���دب لش���ركة 
املشروعات الس��ياحية خ��الد الغامن 
تستضيف الش��ركة موظفي جريدة 
ف���ي اجلزيرة  »األنباء« واس���رهم 
اخلضراء يوم اجلمع���ة 2011-1-7 
وذلك مبناس���بة احتفاالت اجلريدة 
بعي���دها ال���� 35 ويق���ول عبداهلل 
الكوح مدير ادارة الواجهات البحرية 
بشركة املش���روعات السياحية انه 
الع���القات  ادارة  بالتنس������يق مع 
العامة والتس���ويق بالش���ركة تتم 
استضافة موظفي الصحف احمللية 
املخت���لفة واسرهم باجلزيرة اخلضراء 
وذلك توطيدا الواصر الت���عاون مع 
وسائل االعالم املختلفة وان الدع���وة 
ملوظ����في تلك اجلهات واس���ره���م 
ل ق���ضاء يوم مف���توح باجلزيرة 

يوسف غانم
برسائل وبرقيات نابعة من قلوب أصحابها 
املليئة بأطيب األمنيات ل� »األنباء« والقائمني 
عليها والعاملني فيها عبر محبو »األنباء« عن 
خالص تهانيهم ومباركت���هم مبن��اسبة م���رور 
35 عاما على صدور العدد األول لها والذي كان في 
يوم 1976/1/5 حيث أرسل محافظ حولي عبداهلل 
الفارس بكتاب تهنئة الى رئيس التحرير الزميل 

يوسف خالد يوسف املرزوق جاء فيه:
األخ الكرمي/ يوسف خالد يوسف املرزوق 

احملترم
رئيس حترير جريدة »األنباء« الكويتية

حتية طيبة وبعد..
نبعث اليكم بأحر التهاني القلبية وأطيب 
األمنيات لكم بدوام التقدم والنجاح مبناسبة 
مرور 35 عاما على ص����دور جريدة »األنباء« 
الكويتي����ة، ذلك الصرح اإلعالم����ي املهم على 
الساحتني احمللية والدولية والتي حتتل مكانة 
كبيرة في نفوسنا جميعا وال نبالغ في القول اذا 
قلنا ان جريدة »األنباء« قد قامت بأداء رسالتها 
اإلعالمية كاملة فمنذ صدورها حتى اآلن وأثبتت 
قدرته����ا على حمل األمانة واملس����ؤولية جتاه 
قضايا الوطن واملواطنني ب����ل الذود عنها في 

الداخل واخلارج.
ونحن اذ نثمن لكم جهودكم اإلعالمية الفاعلة 
على امتداد حقبة من الزمن كانت لها بصمتها 
وتاريخها ومدادا جلسر من العطاء واإلجناز.

سائلني املولى العلي القدير لكم موفور الصحة 
والعافية. وتفضلوا بقبول فائق االحترام.

رأي صادق

كما ارسل عميد الس����لك الديبلوماسي في 
الكويت وسفير جمهورية السنغال عبداالحد 
امباكي رسالة تهنئة الى رئيس حترير جريدة 
»األنباء« الزميل يوسف خالد يوسف املرزوق 
قال فيها: حتية طيبة وبعد، مبناس����بة مرور 
خمسة وثالثني عاما على اصدار جريدة »األنباء«، 
يش����رفني ان اتقدم اليكم والى جميع العاملني 
بجريدتك����م املوقرة بأطيب حتياتي ومتنياتي 
لكم ولصحيفتكم املميزة التي تعبر دائما عن 
الرأي الص����ادق والتوجه املعتدل والتحليالت 
املفيدة، متمنيا لكم دوام التوفيق وخدمة الكويت 

واصدقاء الكويت، وكل عام وانتم بخير.

إخالص واقتدار

بدوره، بعث سفير جمهورية مصر العربية 
الش����قيقة لدى الكويت السفير طاهر فرحات 
برسالة مباركة الى رئاسة التحرير جاء فيها:

األس����تاذ يوس����ف خالد يوس����ف املرزوق 
احملترم

رئيس حترير صحيفة »األنباء«
باالصالة عن نفس����ي وبالنيابة عن اعضاء 
البعثة الديبلوماسية جلمهورية مصر العربية 
بالكويت، يطيب لي ان اتقدم لكم ومن خاللكم 
الى اعضاء اسرة الصحيفة والعاملني بها بأصدق 
التهاني والتمنيات مبناس����بة العيد اخلامس 
والثالثني لص����دور جريدتكم الغراء »األنباء« 
ذات االسهامات الصحافية رفيعة الطراز والتي 
تتسم باملصداقية واملوضوعية وتعكس دائما 

مهنئو »األنباء« في عيدها الـ 35: رسالة إعالمية أمينة ومسؤولة
الفارس: صرح إعالمي مهم محليًا ودوليًا ومكانتها كبيرة في نفوسنا

فرحات: إسـهامات صحافية تتسـم بالمصداقية وتعكس نبض الوطن

شـيخ: مسـيرة ظافرة مثلت منارة إشـعاع فكري أثرت معارف القراء على اختالف مشـاربهم
الخميـس: إرث كبيـر يحمل بيـن طياته تاريخـًا كبيرًا غرس أولـى بذراته اآلباء المؤسسـون
اليوسفي: صرح متميز وعالمة مضيئة بين الصحف الكويتية ولها أثرها في االرتقاء بالصحافة العربية

إمباكـي: معبـرة دائمـًا عـن الـرأي الصـادق والتوجـه المعتدل

العبادي: دور فاعل في خدمة القضايا العربية وإرساء قواعد العمل الصحافي
والتبريكات مبناسبة حلول الذكرى اخلامسة 

والثالثني لصدور صحيفتكم الغراء.
ونحن إذ نستذكر األعداد األولى من صحيفتنا 
الغراء »األنباء« ال ميكننا ان ننسى الفترة التي 
عايشناها عن قرب جتاوزت ال� 10 سنوات كأحد 
كتابها. واليوم ونحن نشهد تسارع وتيرة تطورها 
وتألقها اإلعالمي ال يسعنا إال ان نحيي اجلهود 
املبذولة بقيادة رئيس التحرير الزميل يوسف 
خالد امل���رزوق وبخطى ثابتة من نائب رئيس 
التحرير الزميل عدنان الراش���د وبنشاط مدير 
حتريرها الزميل محمد احلسيني وجميع العاملني 
فيها دون أن ننس���ى بصمات رئيسة التحرير 
السابقة اآلنسة بيبي خالد املرزوق وسياستها 
التي عايشناها عن قرب في تلك الفترة. ندعو 
اهلل ان يوفقكم في رسالتكم اإلعالمية الرائدة وان 
تستمروا في التألق وسباق التقدم اإلعالمي بني 
الزميالت وتسليط الضوء على مختلف األخبار 
احمللية والدولي���ة بالكلمة الصادقة والصورة 
املعبرة متأسني بكتاب اهلل سبحانه وسنة نبيه 

محمد ژ، ومنها لألعلى.
بدوره، أرسل النائب األول لرئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب في شركة عيسى حسني 
اليوسفي وأوالده عادل عيسى اليوسفي بكتاب 

تهنئة إلى رئاسة التحرير جاء فيه:
حضرة السيد/ يوسف خالد يوسف املرزوق.. 

احملترم
رئيس حترير جريدة »األنباء«

حتية طيبة وبعد:
في بداية هذا العام اجلديد، ومبناسبة مرور 
35 عاما على سطوع جنمكم الصحافي املنير، 
يطيب لي ان أتقدم اليك بأجمل التهاني وأصدق 
التبريكات مبناس����بة احتفالكم بذكرى صدور 
جريدتكم الغراء. لق����د كانت جريدة »األنباء« 
ومازالت املنبر احلر والصادق في نقل األخبار 
واألحداث مبهنية عالية وحيادية مطلقة وهي 
بكل أمانة صرح متمي����ز وعالمة مضيئة بني 
الصحف الكويتية كافة، وكان لها األثر الكبير 
بوضع الصحافة الكويتية في مرتبات متقدمة 
إقليميا وعامليا. وكان لكم ايضا األثر الكبير في 
ارتقاء الصحافة الكويتية قدما بني صحافة الدول 
العربية. نتمنى لكم ولكل العاملني في جريدة 
»األنباء« كل التقدم والنجاح ووفقكم اهلل لكل 

ما هو خير لبلدنا العزيز الكويت.
وأرسل اخلبير العقاري عبدالعزيز دغيشم 
الدغيشم رسالة مباركة مبناسبة عيد »األنباء« 

ال� 35 قال فيها:
السادة/ جريدة »األنباء«.. احملترمني

التحري����ر..  الس����ادة/ رئي����س وأس����رة 
احملترمني

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
وحتية طيبة وبعد..

يطيب لي مبناس����بة حلول الذكرى ال� 35 
إلطاللة جريدة »األنب����اء« وقيام هذا الصرح 
اإلعالم����ي املميز ان أتقدم لش����خصكم الكرمي 
العاملني بجريدتكم  التحرير وجميع  وألسرة 
الغراء بأطيب التهاني والتبريكات، متمنني لكم 
دوام الرقي واالرتقاء بالصحافة الوطنية، داعيا 
املولى عز وجل ان يوفقكم ويسدد خطاكم على 

طريق اخلير.

»األنباء« كجريدة حازت التقدير واالحترام من 
كل املهنيني والقراء من����ذ انطالقتها في العام 
1976، ويسعدني باالصالة عن نفسي وبالنيابة 
عن جميع العاملني في هيئة امللتقى االعالمي 
العربي ان ابارك لكم على هذه املسيرة الرائعة 
ف����ي العمل الصحافي والذي كانت الش����فافية 
وهموم الوطن اهم االولويات، وانها ملناس����بة 
رائعة كي نشد على أيديكم ونؤازركم من أجل 
االستمرار على هذا النهج الصحافي املسؤول 
الذي تس����يرون على دربه، سائلني اهلل تبارك 
وتعالى ان يوفقكم ملا فيه خير ومصلحة بالدنا 
احلبيبة، داعيا املولى عز وجل أن يعينكم على 
أعباء األمانة الثقيلة التي تتحملونها وهي ارث 
كبير يحمل بني طيات����ه تاريخا كبيرا، غرس 
أولى بذراته اآلباء املؤسسون الذين تركوا لكم 
جريدة غنية مبحبة الناس، وثرية باحترامهم 
لتوجهاتها االيجابية التي كانت دائما مع اهل 
الكويت داعمة لوحدتهم ومساندة حلقوقهم، 
سائلني اهلل لكم املزيد من التوفيق والنجاح.

وتيرة تألق تتسارع

وكذلك شارك الكاتب الصحافي الزميل وليد 
األحمد أسرة »األنباء« فرحتهم مبرور 35 عاما 
وقال األحمد في رس����الة بعث بها الى رئاسة 

التحرير:
السيد/ يوسف خالد املرزوق.. احملترم

رئيس حترير صحيفة »األنباء« 
الس����الم عليك����م ورحم����ة اهلل وبركاته.. 

وبعد
يطي����ب لنا ان ن����زف لك����م وللعاملني في 
التهاني  الرائدة أطيب  مؤسس����تكم اإلعالمية 

التقدم والنجاح. وتفضلوا بقبول فائق االحترام، 
مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.

حرية الرأي

من جانبه ايضا ارس����ل سفير اجلمهورية 
اليمنية الشقيقة لدى الكويت السفير د.خالد 
راجح شيخ برسالة تهنئة إلى رئيس التحرير 
الزميل يوس����ف خالد املرزوق جاء فيها: األخ 
األستاذ يوس����ف خالد يوسف املرزوق رئيس 
حترير جريدة »األنباء« احملترم، حتية طيبة 
وبعد، مبناسبة دخول »األنباء« عامها اخلامس 
والثالثني من عمرها املديد، اتقدم اليكم شخصيا 
والى كل احملررين والعاملني في جريدة »األنباء« 
بأح����ر التهاني متمنيا لك����م مزيدا من النجاح 
والتوفيق في مسيرتكم الظافرة والتي مثلت 
منارة اش����عاع فكري أثرت معارف القراء على 
اختالف مش����اربهم ومثلت ملتقى حرا للرأي 

والرأي اآلخر.
امتنى لكم شخصيا دوام الصحة والعافية، 
ولصحيفتك����م الغراء املزيد واملزيد من التقدم 

والنجاح.

هموم الوطن

وأيضا عبر األمني العام للملتقى االعالمي 
العربي الزميل ماضي اخلميس عن اطيب امنياته 
السرة »األنباء« بدوام التوفيق، وقال اخلميس 
في رسالته: السيد يوسف خالد املرزوق احملترم 
رئيس حترير جري����دة »األنباء« الغراء حتية 
طيبة وبعد، يطيب لي أن أبعث اليكم بخالص 
القلبي����ة بدوام النج����اح والتوفيق  االمنيات 
والس����داد مبناسبة مرور 35 عاما على صدور 

ان يوفقكم ويسدد خطاكم.
فكل عام وانتم وصحيفتكم بخير مع متنياتي 

لكم مبزيد من التقدم والنجاح.

مكانة مرموقة

من جهته ارسل س���فير اململكة االردنية 
الهاشمية الشقيقة لدى الكويت السفير جمعة 
العبادي رسالة عبر فيها عن تهانيه القلبية 
مبناسبة مرور 35 عاما على إصدار »األنباء« 

األول وقال السفير العبادي في رسالته:
سعادة األخ األستاذ يوسف خالد املرزوق، 
حفظ���ه اهلل ورعاه، رئيس حترير صحيفة 
األنباء الغراء، حتية طيبة وبعد، األخ العزيز،  
يسعدني أن أبعث إليكم بأطيب التهاني وأصدق 
التبريكات بالذكرى اخلامسة والثالثني لصدور 
صحيفة »األنباء« الغراء، والتي حازت خاللها 
مكانة مرموقة ومتميزة، وحظيت باالحترام 
والتقدير للكفاءة واملهنية العالية التي متيزت 
بها، األمر الذي عكس التقدير العالي للجهود 
التي بذلتموها خالل مسيرتكم الصحافية، 
واسهاماتكم ودوركم الفاعل في خدمة القضايا 
الكويتية والعربية، وابراز رسالتها اإلعالمية، 
وإرس���اء قواعد العم���ل الصحافي باجلرأة 
واخلبرة واملصداقية واملهنية العالية، األمر 
الذي أثرى العمل الصحافي على الساحتني 
الكويتية والعربية، وجعل من اجلسم االعالمي 
في الكويت الشقيقة عالمة بارزة، وقامة عالية 

في سماء إعالمنا وصحافتنا العربية.
أنتهز هذه املناس����بة الطيبة ألتقدم اليكم 
ولإلخوة زمالئكم الكرام بأطيب التمنيات، راجيا 
لكم وملؤسس����تكم االعالمية الرائدة مزيدا من 

نبض الوطن مما جعلها منارة رائدة في مجال 
االعالم احمللي والعربي.

راجيا لكم كامل التوفيق والنجاح في اداء 
امان����ة االعالم الدميوقراطي احلر النزيه، التي 
دأبت يوميتكم املوق����رة على حملها بإخالص 
واقتدار، كما يسرنا ان نعبر لكم عن اعتزازنا 
بالتعاون الكبير الذي تبديه جريدة »األنباء« 
الديبلوماسية  البعثة  انش����طة  حيال تغطية 

املصرية.

فكر مميز

وكذلك ارس����ل رئيس املكتب االعالمي في 
س����فارة جمهورية مصر العربية لدى الكويت 

املستشار معتز امني بكتاب تهنئة قال فيه:
األس����تاذ يوس����ف خالد يوس����ف املرزوق 

احملترم
رئيس حترير صحيفة »األنباء«

انتهز هذه املناسبة الطيبة وه��ي م��رور 
35 عاما على اصدار صحيفتكم الغراء »األنباء« 
لكي اتقدم بتهنئتكم، مشيدا مبجهودكم الرائع 
الذي تبذلونه لك���ي تتقدم اجلريدة بخطى 
ثابتة نحو دور اعالمي حقيقي يعكس فكرا 
وشخصية مميزة لصحيفتكم الناجحة الداء 
دور اعالمي حقيقي يهدف الى تعريف املجتمع 
وتوعيته باحلقائق والتعبير عن مصاحله مع 
التزامكم باملوضوعية والصدق في تناولكم 
لشتى املواضيع والقضايا، مما كان له ابلغ 

االثر في كسب ثقة قراءكم.
واني اذ امتن����ى جلميع الس����ادة العاملني 
باجلريدة وعلى رأس����هم ادارة التحرير املزيد 
من التقدم والنج����اح الرجو من اهلل عز وجل 


