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سالم العلي استقبل القادة الضباط المرقين لـ »عميد« والضباط الجدد 
بالحرس الوطني: الكويت نبض قلوبكم وقرة أعينكم فأوفوا بقسمكم لها

مشعل األحمد:  كونوا أهاًل للثقة لقيادتكم ولغيركم من الدفعات المقبلة

هدية تذكارية لسمو الشيخ سالم العلي

سمو الشيخ سالم العلي والشيخ مشعل األحمد خالل اللقاء مع القادة الضباط

حتية من الضباط اجلدد باحلرس الوطني

الشيخ مشعل األحمد يتوسط الضباط املرقني

سمو الشيخ سالم العلي متحدثا إلى القادة الضباط

الوطني للقادة الضباط املرقني لرتبة عميد 
وضباط احلرس الوطن����ي اجلدد خريجي 
الدفعة الس����ابعة والثالث����ني من كلية علي 
الصباح العسكرية عن تهانيه لهم ومتنى 
للقادة املرقني مواصلة العمل مبا عهد عنهم من 
تفان واخالص في سبيل رفعة شأن الكويت 
الغالية، كما اكد لضباط احلرس الوطني اجلدد 
على ضرورة االس����تمرار في حتقيق املزيد 
من التدريب والتحصيل العلمي ومواصلة 
العطاء اجلاد ومداوم����ة البذل والتضحية 
للحفاظ على أمن الوطن واستقراره حتى 
يكونوا قدوة لغيرهم من الدفعات املقبلة، 
ويكونوا أهال للثقة الغالية التي أولتهم اياها 
قيادة احلرس الوطني ممثلة بسمو الشيخ 
سالم العلي رئيس احلرس الوطني حفظه 
اهلل. ومتنى نائب رئيس احلرس الوطني 
ان يوفق اهلل اجلميع ملا فيه رفعة الكويت 
الغالية وعلو شأنها في ظل القيادة الرشيدة 
حلضرة صاحب السمو األمير القائد األعلى 
للقوات املسلحة وس����مو ولي عهده األمني 

حفظهما اهلل ورعاهما.
حضر اللق����اء وكيل احل����رس الوطني 
اللواء ناصر الدع����ي ونائب وكيل احلرس 
الوطني العميد الركن زاي����د ناصر وكبار 

القادة والضباط باحلرس الوطني.

نبض قلوبكم وقرة أعينكم وهي كما أعطتكم 
تنتظر منكم الوفاء بالقسم الذي قطعتموه 

على أنفسكم يوم تخرجكم.
وفي ختام اللقاء متنى سمو الشيخ سالم 
العلي التوفيق والسداد للقادة الضباط املرقني 
والضباط اجلدد باحلرس الوطني، واألمن 

والرخاء للكويت العزيزة.
م����ن جهته، عبر نائ����ب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله 
في القاعة املركزية بالرئاسة العامة للحرس 

من كلية علي الصباح العسكرية »اننا سعداء 
بحصولكم على املراكز االولى في هذه الدفعة 
وهذا بفضل اهلل ثم بجهودكم وحرصكم على 
التفوق«. وأضاف سموه: ان بداية مسيرتكم 
العملية باحلرس الوطني تبشير بجيل جديد 
مزود بالعلم العسكري والرغبة واحلماس 
في اثبات ذاته ووضع بصماته على مسيرة 
العمل من اجل الكويت، وأوصيكم مبواصلة 
التعلم من قادتكم وزمالئكم وتنمية خبراتكم 
العملية، واحرصوا على ان تكون الكويت 

استقبل س����مو رئيس احلرس الوطني 
الش����يخ س����الم العلي في مكتبه بالرئاسة 
العامة للحرس الوطني نائب رئيس احلرس 
الوطني الش����يخ مش����عل األحمد الذي قدم 
لس����موه الضباط املرقني لرتبة عميد وهم 
العقيد مش����عل راشد محمد والعقيد الركن 
م.هاش����م عبدالرزاق سيد يوسف والعقيد 
الركن وليد خالد زيد والعقيد طبيب د.وليد 
محمد احمد والعقيد الركن خالد عبدالعزيز 
محمد والعقيد م.د.عبدالرحمن فرج حمود 

والعقيد سابح مجبل معيوف.
كما استقبل سموه ضباط احلرس الوطني 
اجلدد خريجي الدفعة السابعة والثالثني من 

كلية علي الصباح العسكرية.
القادة الضب����اط املرقني  وهنأ س����موه 
مبناسبة ترقيتهم لرتبهم اجلديدة، متمنيا 
لهم التوفيق والسداد للنهوض مبسؤولياتهم 
وأداء واجبهم، ومؤكدا ان الترقية دافع لبذل 
مزيد من اجلهد والعطاء من اجل رفعة شأن 
الوطن العزيز واحلفاظ على امنه واستقراره 
في ظل القي����ادة احلكيمة حلضرة صاحب 
السمو األمير القائد االعلى للقوات املسلحة 
وسمو ولي عهده األمني حفظهما اهلل ورعاهما. 
وقال س����موه في مع����رض حديثه لضباط 
احلرس الوطني اجلدد خريجي الدفعة 37 

أبا الخيل: أنتجنا ألف 
حلقة جديدة 

من الموسوعة الفقهية

ليلى الشافعي
ادارة االعالم  افاد مدي���ر 
الدين���ي ب���وزارة األوق���اف 
والشؤون االسالمية واملشرف 
العام على املوسوعة الفقهية 
االذاعية صالح ابا اخليل بأنه 
مت االنتهاء من انتاج 1000 حلقة 
جديدة من حلقات املوسوعة 
الفقهية االذاعية، الفتا الى ان 
ذلك يتماشى مع استراتيجية 
االوقاف الرامي���ة الى تهيئة 
املناخ القيمي والثقافي بجميع 
التي من  الطرق والوس���ائل 
ش���أنها ان تساهم في تعزيز 
الهوية االس���المية، وتعمل 
على تدعيم النواحي الفقهية 
ل���دى املواطنني  والتثقيفية 
واملقيمني مبا يتالءم ويتواكب 

مع التحديات املعاصرة.
واكد ابا اخليل ان املوسوعة 
الفقهية كما شهد بذلك العلماء 
واالكادمييون تعتبر من ابرز 
العالمات واالجنازات العلمية 
والشرعية في العصر احلديث 
خاصة وقد احتوت على مسائل 
ودقائق الفقه بأسلوب حواري 
اذاعي تربوي يغني عن كثير 
املثقفني  املراجع لعام���ة  من 
واملهتم���ني مبعرف���ة احكام 
الدين وتعاليم���ه فضال عن 
كونها معاجلة عملية وواقعية 
لفوضى الفتاوى التي امتألت 
بها الساحة وزينت املعمورة 

في اآلونة االخيرة.

دعـــوة
ي�سـر 
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