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الحرس الوطني: إصدار خاص حول عودة سمو الشيخ سالم العلي من رحلة العالج

أصدرت مديرية التوجيه املعنوي عددا خاصا من مجلة 
احلرس الوطني الكويتي، جاء حافال بشتى املوضوعات وفي 
مقدمتها ملف خاص عن رئيس احلرس الوطني سمو الشيخ 
سالم العلي بعنوان »س���مو الشيخ سالم العلي الصباح.. 
مسيرة من اخلير والعطاء«، مبناسبة عودة سموه الى ارض 

الوطن ساملا معافى بعد رحلة عالج تكللت بالنجاح.
وتطرق امللف الى أهم احملطات في حياة س���مو الشيخ 
سالم العلي واملناصب التي تبوأها وأعمال سموه اخليرية 

واالس���تقبال الرسمي والشعبي لس���موه لدى عودته الى 
ارض الوطن.

كما تناول العدد أبرز األنش���طة ف���ي احلرس الوطني، 
ومن بينها زيارة نائب رئيس احلرس الوطني الس���عودي 
للشؤون التنفيذية صاحب السمو امللكي األمير متعب بن 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود للحرس الوطني الكويتي 
ولقاؤه نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد 
ووكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي وتفقده ملجمع 

ميادين الرماية في معسكر كاظمة.
وفي افتتاح الع���دد األربعني من مجلة احلرس الوطني 
تطرق مدير مديرية التوجيه املعنوي رئيس حترير مجلة 
احلرس الوطني العقيد محمد عبداهلل الى عملية التطوير التي 
يشهدها احلرس الوطني في شتى املجاالت وصدور تشكيل 
جديد يستهدف ضخ دماء جديدة في شرايني هذه املؤسسة 

العسكرية العريقة لتواصل عطاءها بسواعد أبنائها.
وأشار الى اعتماد اخلطة االستراتيجية للحرس الوطني 

انطالق���ا من الرؤية الثاقبة لقي���ادة احلرس الوطني حتت 
شعار »األمن أساس التنمية«.

وف���ي الصفحة األخيرة من املجل���ة تناول مدير حترير 
مجلة احل���رس الوطني النقيب جدع���ان جدعان ما تقوم 
به مجلة احلرس الوطني منذ انش���ائها عام 1998 من دور 
توعوي في ش���تى املجاالت، منوها مبا ش���هدته املجلة من 
تطوير ملموس س���اهم فيه من تتابع على ادارة املجلة من 

رؤساء ومديري التحرير.

السقاف: مجلس شباب 
»لوياك« حقق إنجازات 

في وقت قياسي

أوضح����ت نائ����ب الرئيس 
والعضو املنتدب في لوياك فارعة 
السقاف انه مت تأسيس مجلس 
ش����باب لوياك منذ أقل من عام، 
وحقق اجنازات مهمة في وقت 
قياسي. وبينت انه انطالقا من 
امياننا بضرورة اشراك الشباب في 
التخطيط للمستقبل واالستعانة 
برؤيتهم قمنا باختيار مجموعة 
من خيرة الشباب الكويتي الفعال 
واملؤثر في املجتمع في مجلس 
شباب لوياك ومكناهم مبجموعة 
من الصالحيات، وحدد أعضاء 
املجلس اللجان التي عملوا من 
خاللها وتوزعت عليهم حسب 
قدراتهم وميولهم، فكانت جلنة 
أكادميية كرة القدم التي ترأسها 
فيصل الهارون والتي أس����فرت 
عن تأسيس وتشغيل أكادميية 
لوياك اي سي ميالن. كما كانت 
هناك جلنة املساعدات اخلارجية 
برئاسة الزين احلميضي، وجلنة 
االتصاالت التي يرأسها يوسف 
البعيجان التي دش����نت منتدى 
لوياك االلكتروني »بلوجياك«. 
التي  البيئة  اضافة الى جلن����ة 
يرأس����ها عبداللطيف املشاري 
وكانت لها اجنازات مهمة خلدمة 
البيئة من خالل العمل املشترك مع 
منظمة UN Habitat وهناك جلنة 
K4K الت����ي تتضاعف اجنازاتها 

برئاسة سارة األنصاري.

ليلى الشافعي
أك����د مدي����ر إدارة الثقاف����ة 
اإلس����المية ب����وزارة األوق����اف 
والشؤون اإلسالمية بدر السنني 
التزام اإلدارة مبنهجيتها الرامية 
الى تعزي����ز غايتها في صناعة 
املناخ الثقافي اإلس����المي، جاء 
ذلك عقب إعالن السنني في بيانه 
الصحافي عن انتهاء عملية الفرز 
اإللكتروني للفائزين في املسابقة 
الثقافية اجلامعية اإللكترونية 
الثالثة والتي أس����فرت عن فوز 

التالية أسماؤهم:
ابتسام هالل العنزي  ٭

إسراء العنزي  ٭
آمال عريقات  ٭

انتصار الشايقي  ٭
أمين محمد  ٭

حصة الشايع  ٭
حنان حميد  ٭

حوراء سلمان  ٭
دالل العجمي  ٭

رشدي الصالح  ٭
زبن الزبن  ٭

سارة العبيد  ٭
سارة الشمري  ٭
سالم العابدين  ٭

سعد حسني  ٭
سمية اليتامى  ٭
شيخنا مبكي  ٭

شيماء سفينة  ٭
ضاري بويابس  ٭

طيبة الطويل  ٭
عبدالرحمن عواد  ٭

علي الشمري  ٭
علي الوسمي  ٭
عمر احلمود  ٭

فيصل عبداحملسن  ٭
لطيفة البالول  ٭
محبوب خان  ٭

محمد العميري  ٭
محمد صالح  ٭

محمد لو  ٭
مرمي مشرف  ٭

منال الطريجي  ٭
منيرة املطيري  ٭

مها العجمي  ٭
موضي الصقر  ٭
هبة العميري  ٭
هند أبااخليل  ٭

وضحى االستاد  ٭
ياسمني ابواجلبني  ٭

يوسف بوحمد  ٭

فارعة السقاف

أسماء الفائزين 
بالمسابقة الجامعية 


