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الزميل محمد حامد في مطار الكويت قبل املغادرة

الزميل محمد احلسيني في احلرم املكي مبالبس اإلحرام الزمالء إبراهيم مطر ويوسف غامن وأسامة دياب ومسعد حسني ومحمد حامد وأحمد الشرقاوي في الطريق الى مكة املكرمة

السعي بني الصفا واملروة

مدير سفريات املرجاح علي الزهيري متوسطا األمني املالي للجمعية الزميل عدنان الراشد ود.عبداهلل سهر

)هاني الشمري( الزمالء عدنان الراشد ومحمد احلسيني ويوسف غامن ومسعد حسني وأحمد الشرقاوي وابراهيم مطر أثناء وصولهم الى احلرم املكي 

منظر عام من داخل احلرم اثناء الطواف

الزمالء صالح الكوح ود.مصطفى معرفي وفيصل القناعي ونافع الظفيري وعدنان الراشد ود.يوسف زلزلة وأحمد أبوسيدو وكرم الشناوي

الزميل مسعد حسني داخل احلرم املكي بعد تأديته العمرة الزميل أسامة دياب بعد أداء العمرة

وفد »الصحافيني« عاد من رحلة العمرة السنوية

هذه الرح���ل���ة، وكذلك توجه 
الى مدير  الراش����د بالش���كر 
الطيران السعودي في  مكتب 
الكويت عبدالرزاق بن ابراهيم 
البحر والى مدير عام سفريات 
الزهيري على  املرجاح عل���ي 
جهودهم���ا املبذولة في إجناح 
الرحلة وتوفير الوقت واخلدمة 
املميزة من حيث احل��جوزات 
التفاصيل  ب������أدق  واالهتمام 
املع���تمرين،  ل���تأمني راح���ة 
والش���كر موصول أي���ضا الى 
جميع املشاركني في ال����رحلة 
على م���ا أب�����دوه م���ن روح 
ج����ماعية وتعامل أخوي أث����مر 
عم���رة ناجحة، ونس���أل اهلل 
تعالى ان يت���قبل من اجلميع 

الطاعة.

يعكس الص���ورة احلضارية 
للزمالء الصحافيني، كما أبدى 
الرحلة  ف�����ي  املش������اركون 
س���عادتهم وتقديرهم للجهود 
املبذول���ة والتنظيم املميز من 
املشرفني عليها وتوجهوا بالشكر 
ال���ى القائمني عل���ى اجلمعية 
الذي تقوم  مش���يدين بالدور 
به اجلمعي���ة خلدمة أعضائها 
وأس���رهم في جميع املجاالت 
س���واء اجتماعيا أو ثقافيا أو 

ترفيهيا.
الراش���د  الزميل  وقد تقدم 
بالش���كر ال���ى س���فير خادم 
احلرمني الشريفني في الكويت 
د.عبدالعزي���ز الفاي���ز عل���ى 
التس���هيالت املقدم���ة للوف���د 
وملتابعت���ه احلثيث���ة إلجناح 

جريا عل���ى عادتها نظمت 
الكويتية  جمعية الصحافيني 
رحلة العمرة السنوية ألعضائها 
وعائالتهم والتي أشرف عليها 
الزميل  املالي للجمعية  األمني 

عدنان الراشد.
 وقد ع���اد الوفد بعد زيارة 
الى مك���ة املكرم���ة حيث أدى 
املشاركون بالعمرة املناسك في 
أج���واء إميانية خصوصا انها 
كانت امل���رة األولى للكثير من 
الزمالء الذين شعروا بسعادة 

ال توصف.
املالي  املدي���ر   وقد أش���اد 
للجمعية مشرف الرحلة الزميل 
عدنان الراشد بالتعاون البناء 
من جميع املشاركني في العمرة 
وفي جميع املراحل األمر الذي 


