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الزميل هشام أبوشادي يسلم الزميل أحمد سمير هدية قسم االقتصاد بحضور رئيس التحرير الزمالء يوسف خالد املرزوق وعدنان الراشد ومحمد احلسيني وأحمد سمير يقطعون كعكة االحتفال

عدد من الزمالء في صورة تذكارية مع الزميل أحمد سمير الزميل أحمد سمير متوسطا الزمالء في قسم االقتصاد حامال هديتهم له

..وصورة مع الزمالء في قسم الكمبيوتر ..ومتوسطا الزمالء حسن ماهر ومسعد حسني وأسامة دياب ومفرح الشمري ومحمد السيد والشافعي سالمة وهشام صقر ومحمد طه

عدد من الزمالء يودعون الزميل أحمد سمير الزميل علي صالح متمنيا للزميل أحمد سمير كل التوفيق الزميل أسامة دياب مصافحا الزميل أحمد سمير

أسرة »األنباء« تقيم حفاًل وداعيًا للزميل أحمد سمير
اقامت اس���رة »األنباء« حفال وداعيا لس���كرتير حترير قسم 
الشؤون االقتصادية الزميل أحمد سمير، مبناسبة انتهاء عمله في 
اجلريدة، تكرميا جلهوده املخلصة على مدار عمله في »األنباء« 

منذ نحو 17 عاما.
افتت���ح احلفل رئيس حترير »األنباء« الزميل يوس���ف خالد 
املرزوق، معربا عن متنياته بالتوفيق للزميل احمد س���مير في 
حياته املستقبلية، الفتا الى ان جهود »ابونور« ستظل محل تقدير 

اجلميع حيث بدأ رحلته في العمل منذ 17 عاما.
من جهته حتدث الزميل احمد س���مير قائال: ال احب الكالم في 
حلظات ال���وداع ولكن في هذا اليوم عل���ّي ان اتكلم واوضح ان 
»األنباء« مدرس���ة تعلمت فيها بجد واجتهاد وسط مجموعة من 
الصحافيني املخلصني الخراج اجلريدة بالش���كل املطلوب، وزاد: 
هنا البد ان اشير الى اننا كنا اثنني فقط في قسم االقتصاد، وكان 
عدد الصفحات االقتصادي���ة ال يتجاوز صفحتني او ثالثا، لكننا 
حاليا ننتج نحو 14 صفحة وينتسب للقسم فريق عمل من خيرة 
الصحافيني، وهؤالء الصحافيون قادرون على استكمال املسيرة، 
مس���تدركا ان هذه طبيعة احلياة، وحكمة الزمن لذا فإن القدرة 

على مواصلة املسيرة اهم من املسيرة ذاتها.
وخ��تم الزميل س���مير كلمته املقتضبة بتمنياته للزمالء في 
اجلري���دة وخصوصا في قس���م االقتصاد باملزي���د من التوفيق 

والتقدم.

لفتة كريمة

ق������ام ال���زمالء في قس���م االقتصاد بتقدمي هدية 
تذكارية لس���كرتير حتريرهم الس���ابق الزميل احمد 
س���مير، كانت عبارة عن لوحة حتم���ل عددا من اهم 
لقاءاته الصحافية التي اجراها على مدار مشواره في 

»األنباء«.
وقد عبر الزميل س���مير عن سعادته البالغة بهذه 
الهدية، مؤكدا انه يعتبرها افضل هدية وصلته، شاكرا 
الزمالء في قسم االقتصاد على طيب مشاعرهم وحسن 

اختيارهم.

هدية قسم االقتصاد
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