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يوم ترفيهي ألسرة »األنباء« في عيدها الـ 35 بالجزيرة الخضراء

مسابقات وجوائز للحضور

الزمالء حسام عبداملنعم ومصطفى عبد املوجود وتامر صامي وعبد الرحمن السيد

الزميل حسني سالمة وعائلته

الزمالء في قسم التسويق ماهر الشيخ ومحمد جاموس وثائر اخلطيب وطلعت فخري استمتعوا

الزميالن شاكر سليمان ويوسف الرفاعي مع العائلة الزمالء في قسم التصحيح محمد وعبداهلل وهشام وطه وصقر وحسام وسعيد استمتعوا بأجواء اجلزيرة اخلضراء الزميل جمال توفيق وجنله توفيق

جانب من احلضور الزميل طارق شعلة وأوالده

هدايا من املشروعات السياحية ألسرة »األنباء«

الزميل قرشي عبدالرحمن وأسرته

حضور اسري

الزميل مصطفى عبد املوجود مع ولديه

الزميل ماجد سمير وحرمه

الزميلة حنان عبداملعبود وأسرتها

محمد راتب
نظمت شركة املشروعات 
السياحية يوما مفتوحا 
ملوظفي جريدة »األنباء« 
وأس���رهم ف���ي اجلزيرة 
اخلض���راء، احتفاال منها 
وعلى طريقتها اخلاصة 
بع����ي���د »األن������ب����اء« 
ومبناسبة مرور 35 عاما 
على تأسيس���ها، وذل����ك 
بدعوة م���ن نائب رئيس 
الع����ضو  اإلدارة  مجلس 
لش���ركة  املن���ت���دب 
السياحية  املش���روعات 
الغامن، وبالتنسيق  خالد 
مع مديرة إدارة العالقات 
العامة والتس���ويق هدى 
الصال���ح، وبالتعاون مع 

مدير إدارة الواجهات البحرية في الشركة عبداهلل 
الكوح.

وتخلل اليوم املفتوح حفل غداء على شرف 
ضيوف اجلزيرة اخلضراء من أس���رة »األنباء« 
وبرنامج ترفيهي حافل باألنشطة املتنوعة من 
املس���ابقات الثقافية الت���ي ادخلت البهجة على 
احلاضرين من الزمالء واس���رهم وابنائهم، أو 
ضيوف اجلزي���رة اخلضراء والذين ش���اركوا 
»األنباء« فرحتها وهو ما يتناغم مع اهداف الشركة 

التي ترم���ي الى االندماج 
مع جميع اجلهات العامة 

واخلاصة.
وشارك الفنانون بهاء 
داالتي وعيسى حداد ومحمد 
عدوية في فقرات البرنامج 
ومت توزيع اجلوائز والهدايا 
على املشاركني في فقرات 
الذي  الترفيهي  البرنامج 
السادسة  الساعة  بدأ من 
والنصف مساء، واستمر 

حتى العاشرة ليال.
وف���ي ختام احلفل، مت 
قطع كيكة االحتفال بعيد 
جريدة »األنباء« ال� 35 والتي 
قامت بتجهيزها وتقدميها 
إدارة ابراج الكويت التابعة 
للمشروعات السياحية، 
كما مت تقدمي الدروع التذكارية والهدايا من جريدة 
»األنب���اء« الى كل من عبداهلل الكوح وحس���ام 
الزواوي مش���رف اجلزيرة اخلض���راء، وخالد 
فوزي رئيس فريق االعالم واالعالن في شركة 
املشروعات الس���ياحية وعادل شعبان مشرف 
االنشطة والبرامج ورياض عواد منفذ البرامج 
كما قدمت إدارة الشركة دروعا تذكارية الى رئيس 
حترير جريدة »األنب���اء« ونائبه وإلى مديري 

اإلدارات في اجلريدة.
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