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رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق مستقبال مدير عام مؤسسة »أخبار اليوم« الزميل خالد طه ومدير حترير »أخبار اليوم« الزميل رفعت فياض ومدير عام اإلعالنات
في املؤسسة الزميل وائل كمال بحضور مستشار اإلدارة العامة الزميل حسام فتحي         )هاني الشمري(

مدير التوزيع الزميل هاني فتوح يقدم للوفد شرحا عن آلية العمل بحضور مستشار اإلدارة العامة الزميل حسام فتحي ومدير اإلدارة املالية الزميل أشرف عبدالعزيز

أعضاء الوفد خالل جولة في مطبعة »األنباء«

استقـــــبل رئيـــــس 
التحرير الزميل يوســف 
خالد املرزوق وفدا إعالميا 
مصريــا رفيعا ضم مدير 
عــام مؤسســة »أخبــار 
اليــوم« خالد طه، ومدير 
اليوم«  حتريــر »أخبــار 
رفعت فياض ومدير عام 
إعالنات مؤسسة »أخبار 

اليوم« وائل كمال.
وقــد تطــرق احلديث 
خالل اللقاء إلى التعاون 
بــن »األنباء«  اإلعالمــي 
ومؤسسة »أخبار اليوم« 
وسبل تدعيم هذا التعاون 
فــي املجــاالت املتعددة. 
وتناول احلــوار إمكانات 
تطويــر العمــل اإلعالمي 
عموما في ظل بروز وسائل 
االجتماعــي  التواصــل 

مبختلف صنوفها.
الوفــد اإلعالمي  وقام 
املصري برفقة مستشار 
الزميــل  العامــة  اإلدارة 
حســام فتحــي بجولــة 
تفقدية في »األنباء« اطلع 
خاللها على آليات العمل 
في أقسامها املختلفة بدءا 
من صالة التحرير ومرورا 
بإدارة التســويق وإدارة 

التوزيع.
وقد أشاد أعضاء الوفد 
مبــا عاينوه مــن تطوير 
كبيــر في آليــة العمل بـ 

»األنباء«.

مستشار اإلدارة العامة الزميل حسام فتحي ومدير التحرير الزميل محمد بسام احلسيني مع أعضاء الوفد خالل االطالع على آلية العمل في قسم الكمبيوتر من الزميل حسني مروة 

نائب مدير إدارة التسويق واملبيعات الزميل أحمد فياض متحدثا مع أعضاء الوفد

مدير عام اإلعالنات في »أخبار اليوم« الزميل وائل كمال مدير حترير »أخبار اليوم« الزميل رفعت فياض مدير عام مؤسسة »أخبار اليوم« الزميل خالد طه

»املهندسني« و»اخلليجية للصيانة« تتعاونان
 في املجاالت البحثية والتقنية

وّقعت جمعية املهندسن مع 
اجلمعية اخلليجية للصيانة 
واالعتمادية في البحرين مذكرة 
للتعاون املشترك في املجاالت 
األكادميية والبحثية والتدريبية 
والتقنية. وقع املذكرة رئيس 
املهندســن م.فيصــل العتــل 
ورئيــس اجلمعية اخلليجية 
نزار الشماســي، وذلك خالل 
زيارة الوفد البحريني للكويت 
وبحضــور أمــن الصنــدوق 
الفيلــكاوي. وتقضي  م.علي 
املذكــرة املوقعة بن اجلانبن 
بأن يعمل الطرفان على تعزيز 
أواصــر التعاون في املجاالت 
البحثية والتدريبية، مع تبادل 
اخلبرات في االعتماد الهندسي 
والتدريب وإقامة احملاضرات 
والنــدوات  العمــل  وورش 
املشتركة، مع تشجيع تبادل 
الزيارات بن أعضاء اجلمعيتن 

بغية تدعيم مجاالت املذكرة، 
باإلضافة إلى إجراء مشــاريع 
مشــتركة في املجــاالت التي 
ذكرت في مذكرة التفاهم بشكل 

خاص.
وتنص املذكرة أيضا على أن 
يقــوم كل من الطرفن بتحديد 
ضابط اتصال للمســاعدة في 
تطبيق بنودها ملدة 3 سنوات، 
وهي مدة ســريان املذكرة، مع 
إمكانية إقامة مشــاريع تعاون 
مشتركة منفصلة وال تتضمنها 

م.فيصل العتل ونزار الشماسي يتبادالن مذكرة التعاوناملجاالت احملددة باملذكرة.

خالد بن سبت يتفرغ 
ألعماله اخلاصة

قدم خالد محمد بن سبت 
التنفيذي  الرئيــس  مســاعد 
الترويحية بشركة  للشؤون 
الســياحية  املشــروعات 
استقالته، وذلك بعد أكثر من 
خمسة وعشرين عاما قضاها 
فــي العمــل بالشــركة، تقلد 
خاللها العديد مــن املناصب 
القياديــة منذ إعــادة اإلعمار 
بعد التحريــر، وحتى تاريخ 
تقدمي استقالته مؤخرا، ليتفرغ 

ألعماله اخلاصة.
كل التمنيــات لنب ســبت 

بالتوفيق.

خالد بن سبت

رئيس التحرير استقبل وفد مؤسسة »أخبار اليوم«

د 

عائلة سلطان أسد سلطان
تنعى مبزيد من احلزن واألسى

 فقيدها الغالي املغفور له بإذن الله تعالى

ناصـــر نعـمـــة سلطـــان
الذي وافته املنية عن عمر يناهز 56 عامًا

وقد ووري جثمانه الرثى  
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