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»الحرس« شارك في مؤتمر صناع المستقبل:

مساعدة خريجي  الثانوية على إيجاد وظائف مالئمة

شارك احلرس الوطني ممثال في مديرية التوجيه 
املعنوي ومديرية القوى البشرية في مؤمتر »صناع 
املستقبل« الذي نظمته جلنة الشروق للشباب في 
الهيئة اخليرية االس����المية العاملية يومي 23 و24 

اجلاري والذي عقد للسنة الثانية على التوالي.
وهدف مشاركة احلرس الوطني في املؤمتر الذي 
رعاه مدير عام الهيئة العامة للش����باب والرياضة 
اللواء متقاعد فيصل اجلزاف وافتتحه نائب املدير 
العام في الهيئة جاسم يعقوب، الى مساعدة خريجي 
الثانوية العامة في ايجاد وظائف تالئم طموحاتهم 
ورغباتهم بعد التخرج.وحرص ركن اول عالقات عامة 
بالوكالة في مديرية التوجيه املعنوي النقيب جهيم 
حمد صالح على تقدمي نب����ذة عن احلرس الوطني 
ودوره في مجاالت االمن والدفاع ودعمه ملؤسسات 

املجتمع املدني.
كما قام ركن اول س����جالت واحتي����اط بالوكالة 
ف����ي مديرية القوى البش����رية النقيب فيصل هزاع 
صالح بتقدمي ش����رح تفصيلي عن طرق التسجيل 
في احلرس الوطني وش����روط القب����ول واملميزات 
التي يتمتع بها منتسبو احلرس من حيث التدريب 
والتأهيل واخلدمات التي تقدم جلميع املنتسبني فور 

التحاقهم باخلدمة.
والقى جناح احلرس الوطني في املعرض الذي 
اقي����م على هامش املؤمتر اقب����اال كثيفا من ضيوف 
املؤمتر واملش����اركني في اعماله، فيما اشاد اجلميع 
بالتطور الذي يش����هده احلرس الوطني في ش����تى 
قطاع����ات العمل ودوره الفاعل ف����ي منظومة االمن 

والدفاع عن البالد.

الطلبة في جناح احلرس الوطني في مؤمتر »صناع املستقبل«

»الرحمة الكويتية« في غزة تصرف 600 ألف دوالر لـ 6 آالف يتيم
 ليلى الشافعي

صرفت جمعية الرحمة لالغاثة والتنمية امس 
دفع����ة جديدة من كف����االت االيت����ام لنحو 6 آالف 
يتيم، وبلغت قيمة الكفاالت املقدمة نحو 600 ألف 

دوالر.
وقال املدير التنفيذي للجمعية م.كمال مصلح 
ان هذه الصرفية هي الكبرى التي تقدمها اجلمعية 
لاليت����ام بعد ان ارتفع ع����دد االيتام املكفولني لدى 
اجلمعية.واشار ممثل الرحمة العاملية في قطاع غزة 
الى ان جمعية الرحمة تسعى دائما الى زيادة اعداد 

املكفولني من االيتام واستيعاب اعداد جديدة.
واضاف ان اجلمعي����ة تنفذ العديد من البرامج 
املوازي����ة لبرنامج الكف����االت وخصوصا البرامج 

الترفيهية والتنشيطية والتعليمية والدينية.

وعبر عن اعتزازه بكون جمعية الرحمة تكفل 
اكبر عدد من االيتام في القطاع، مشيرا الى ان هذا 
نابع من مسؤوليتها الكبيرة جتاه هذه الشريحة 
التي تتزايد باستمرار نتيجة احلروب االسرائيلية 

وظروف احلصار.
واشاد مصلح بالشعب الكويتي اميرا وحكومة 
وش����عبا على دعمهم املعطاء والس����خي للشعب 
الفلسطيني، كما اشاد بجمعية االصالح االجتماعي 
والرحمة الكويتية.الى ذلك وزعت اجلمعية امس 
عش����رات الطرود الغذائية على املواطنني الفقراء 

في مدينة غزة.
وفي سياق آخر ش����اركت اجلمعية في مؤمتر 
اقتص����ادي ومعرض للمنتج����ات الوطنية نظمته 

أحد األيتام يتسلم إعانة »الرحمة الكويتية«اجلامعة االسالمية مبدينة غزة امس.


