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الزمالء علي محمد علي وأسامة أحمد حامد وأحمد صبري وعلي رباح وأحمد شعبان ومحمد ناصر    

الزميل عبد احلميد اخلطيب أثناء تسلم جائزته

الزميل مفرح الشمري مع املطربة اللبنانية دليدا

الفنان أحمد السلمان يتوسط الزميلني عالم اخلطيب ومي العيداناملذيعة سودابة علي تتوسط د.هند الشومر والزميل محمد املشعان

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد متوسطا مدير التحرير محمد احلسيني ومدير التسويق واإلعالن فريد سلوم ومدير الشؤون املالية واإلدارية بدر احلماد ومدير اإلنتاج موسى عبدو ومساعد مدير التوزيع عامر املصري

رئيس قسم املطبعة الزميل بيار األسمر ومدير إدارة اإلعالن والتسويق فريد سلوم وابتسامة لعدسة »األنباء«

الزميل بشار جاسم مع الزميلني مهند سلطان ومفرح الشمري

النجم داود حسني مع مدير اإلنتاج الزميل موسى عبدو وعدد من العاملني في اإلدارة

)كرم دياب( الشيخ دعيج اخلليفة والزميلة نوال الدرويش 

الشيخ دعيج اخلليفة وسفير املعاقني عبد الكرمي العنزي

الزميل عدنان الراشد مع الكاتبة القديرة عواطف البدر والزمالء مفرح الشمري ومحبوب العبد اهلل ومحمد دشيش

أجواء مميزة في غبقة »األنباء« الرمضانية في الـ »هوليداي إن«
أمضى موظفو »األنباء« أمسية مميزة خالل الغبقة الرمضانية 
التي أقامتها »األنباء« على ش���رفهم في فندق »هوليداي ان« 
الساملية وحضر الغبقة عدد من أصدقاء »األنباء« بينهم الشيخ 
دعيج اخلليفة باإلضافة الى عدد من جنوم أهل الفن يتقدمهم 
داود حس���ن وأحمد الس���لمان وعميد املعهد العالي للفنون 

املسرحية د.فهد السليم وآخرون.
وفي بداية الغبقة القى نائب رئيس التحرير الزميل عدنان 
الراشد كلمة رحب فيها باحلضور، متمنيا ان يعيد اهلل تعالى 
هذا الشهر الفضيل على اجلميع باخلير واليمن والبركة وان 

ينعموا بالصحة والعافية والنجاح.
واشاد بجهود املوظفن ف�������ي مختلف اإلدارات وتفانيهم 

ف�������ي العمل وحرصهم على تقدمي األفضل دوما. 
واستمتع اجلميع باألجواء الرمضانية الساحرة التي وفرها 

»هوليداي ان« والقائمون عليه.
وتخلل احلفل سحب على العديد من اجلوائز في أجواء من 

املرح والسعادة.
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الزميل محمد احلسيني وعدد من الزمالء والزميالت في إدارة التحرير 

الزميالت مليس بالل وبشرى الزين ودارين العلي ورندى مرعي وبشرى شعبان أثناء الغبقةالنجم داود حسني في صورة تذكارية مع الزميل مسعد حسني وجنله أحمد والزميل شافعي سالمة وعدد من احلضور

الزميلة زينب أبوسيدو تتسلم جائزتهااملذيعة سحر بسيسو تتسلم جائزة زميلتها املذيعة سودابة علي 

الزمالء د.بدر اخلضري وذعار الرشيدي ود.هند الشومر ومسعد حسني ومحمد املشعان والطفل أحمد مسعداملعد أحمد دشتي متسلما جائزته

مساعد مدير التوزيع عامر املصري يتسلم جائزته

د.فهد السليم مع النجم داود حسني والفنان بدر الطيار

نائب رئيس التحرير يرحب باحلضورد.هند الشومر

صورة تذكارية ملدير التحرير مع عدد من الزمالء العاملني في مختلف أقسام »األنباء«

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد في حديث مع عدد من ضيوف غبقة »األنباء«


