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رواد الكشافة العرب زاروا «األنباء» واطلعوا على آلية سير العمل فيها

عبدالعزيز الفضلي

قامــت الوفود املشــاركة 
فــي امللتقــى اإلعالمي األول 
لرواد الكشافة العرب والذي 
تســتضيفه الكويت متمثلة 
بجمعية الكشــافة الكويتية 
بزيــارة إلــى مقــر جريــدة 
«األنباء» وكان في استقبالهم 
نائب رئيس التحرير الزميل 
عدنان الراشــد، حيث أطلع 
أقســام  علــى  الضيــوف 
«األنباء»، وآلية سير العمل 
فيها كمــا اطلعوا على فيلم 
وثائقي جلريدة «األنباء» منذ 

نشأتها.
ورحــب نائــب رئيــس 
الزميــل عدنــان  التحريــر 
احلركــة  بــرواد  الراشــد 
الكشــفية في بلدهم الثاني 
الكويت وبزيارتهم إلى جريدة 
«األنباء»، متمنيا لهم طيب 
اإلقامة في الكويت، وتبادل 
معهم األحاديث حول احلركة 
الكشفية وتاريخها وأهمية 
االرتقاء بها السيما أنها حركة 

تطوعية.

األمور في العديد من الدول، 
مشــيرا إلــى أنه جنــح في 
حتمل املســؤولية، مضيفا: 
نحن فخــورون بالكشــافة 

نــرى دائمــا أبناء الكشــافة 
في أي مناسبة يعملون من 
خاللها ملساعدة أفراد املجتمع، 
موضحا أن الكشاف يعد قدوة 

العلي عن سعادته وزمالئه 
الرواد فــي بزيــارة جريدة 
«األنباء»، مشيدا في الوقت 
نفسه بحسن االستقبال من 

العربيــة وتاريخها العريق 
منذ انطالقتها على املستوى 

الدولي عام ١٩٠٧.
وذكر أننــا، وهللا احلمد، 

طيبة يعتمد عليها.
مــن جانبــه، عبــر قائد 
لــرواد  امللتقــى اإلعالمــي 
الكشــافة واملرشــدات علي 

قبــل أســرة اجلريــدة ومن 
نائب رئيس التحرير الزميل 
عدنان الراشد الذي أسعدنا 
جميعا عندما قدم لنا منوذجا 
وشرحا وافيا وعرضا مرئيا 
عن جريدة «األنباء» العريقة.

وأضاف العلي أن الزيارة 
تضمنت االطالع على األقسام 
املختلفة وكيفية اســتقبال 
احملرريــن  مــن  األخبــار 
ومراجعتهــا كل في قســمه 
ومــن ثم طباعتهــا وإصدار 
العــدد، مؤكــدا أن «األنباء» 
صرح إعالمي كبير، يشــكل 
واجهة إعالمية مشرفة على 
مســتوى الكويــت والوطن 
العربي والعالم أجمع السيما 
أن لديهــا موقعــا إلكترونيا 

مميزا.
وأوضح أن «األنباء» تهتم 
كثيرا بأخبار الكشافة بشكل 
عام واالحتاد بشــكل خاص 
وهذا ليــس بغريــب عليها 
السيما أنها جريدة اجلميع، 
معربا عن بالغ شكره وتقديره 
للجريدة وأسرة التحرير على 
حسن االستقبال والضيافة.

على هامش مشاركة وفود احتاد الكشافة العرب في امللتقى اإلعالمي األول الذي تستضيفه الكويت ممثلة بجمعية الكشافة الكويتية

مدير إدارة اإلنتاج الزميل عمرو جاد يطلع أعضاء الوفد على آلية العمل في مطبعة «األنباء»

درع تقديرية إلى «األنباء» من وفد رواد الكشافة العرب يتسلمها نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد بحضور الزمالء يوسف إبراهيم وعبدالعزيز الفضلي ووليد جمعة

الوفد خالل اطالعه على آلية عمل إدارة التسويق واملبيعات من الزميل هيثم شاتيال

الزميل مصطفى عبدالصادق يطلع ضيوف «األنباء» على آلية عمل قسم املونتاج جانب من جولة الوفد في أروقة «األنباء» جانب من زيارة الوفد إلى «األنباء»

مدير إدارة التوزيع واالشتراكات الزميل هاني فتوح متحدثا مع وفد رواد الكشافة العرب

(هاني الشمري) نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومديرة مكتب رئيس التحرير الزميلة دينا روكس ومسؤول قسم العالقات العامة الزميل يوسف إبراهيم والزميل عبدالعزيز الفضلي والزميلة رضا صادق مع وفد رواد الكشافة العرب خالل زيارتهم إلى مقر «األنباء»  

وفد رواد الكشافة مع مديرة مكتب رئيس التحرير الزميلة دينا روكس خالل تفقدهم مقر اإلدارة العامة في «األنباء»

الراشد إن النشاط  وقال 
الكشــفي صنع قادة في كل 
األجهــزة احلكوميــة وخلق 
قــادرا علــى قيــادة  جيــال 

الراشد: النشاط الكشفي صنع قادة في كل األجهزة احلكومية وخلق جيًال قادرًا على قيادة األمور في العديد من الدول وجنح في حتمل املسؤولية

العلي: «األنباء» تهتم كثيرًا بأخبار الكشافة بشكل عام واالحتاد الكشفي بشكل خاص وهذا ليس بغريب عليها  فهي جريدة اجلميع 

ملشاهدة الڤيديو


