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رئيس األركان كّرم الفريق متقاعد زهير الحاج
أشاد بما بذله من جهد وعطاء خالل فترة عمله

الفريق الركن أحمد اخلالد مكرما د.زهير احلاج

تكرمي أحد املتفوقني

الفريق عبداهلل الفارس خالل لقائه العاملني املدنيني والعسكريني باحملافظة

أقام رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن أحمد الخالد 
بمكتبه صباح امس حفل تكريم للفريق متقاعد د.زهير رس���مي 

الحاج رئيس هيئة الخدمات الطبية بمناسبة احالته للتقاعد.
وألقى الفريق الخالد كلمة بالمناسبة نقل خاللها تحيات وشكر 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
المبارك والقيادة العس���كرية على ما بذل���ه الفريق د.زهير من 
جه���د وعطاء خالل فترة عمله وما قدمه من تفاٍن وإخالص على 
جميع األصعدة والمس���تويات لالرتقاء بمستوى هيئة الخدمات 
الطبية للقوات المسلحة، متمنيا له التقدم واالزدهار في حياته 

القادمة.
من جانبه، قدم الفريق متقاعد د.زهير رس���مي الحاج الشكر 
والثناء للنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر المبارك ورئيس األركان العامة للجيش والقيادة العسكرية 
عل���ى هذا التكريم، مؤكدا انه س���يظل دائما في خدمة الوطن من 

أي موقع.
حض���ر حفل التكريم نائب رئيس األركان الفريق الركن خالد 
الجراح ومجلس الدفاع العسكري وقيادات الوحدات المستقلة.

الفرحان: تنشئة جيل محصن تربويًا وثقافيًا 
يواجه تحديات الحياة وتطورات المستقبل

الفارس يثني على قدرة العاملين في »حولي« 
على تحّمل المسؤولية والعمل الدؤوب

بحض����ور مدير مديري����ة التوجيه املعنوي 
ورئيس مجل����س إدارة نادي الضباط وجمعية 
احلرس الوطني العقيد محمد الفرحان، وجريا 
على العادة السنوية، أقيم بنادي ضباط احلرس 
الوطني حفل تكرمي املتفوقني من أبناء الضباط 
وأعضاء النادي وبحضور أولياء أمورهم، ومت 
منحهم الش����هادات التقديرية والهدايا العينية 

تكرميا لهم على تفوقهم العلمي.
وألقى العقيد محمد الفرحان كلمة بهذه املناسبة 
عبر فيها عن س����عادته البالغ����ة ملا وصل إليه 
أبناؤه املتفوقيني دراسيا وهنأهم على التميز في 
التحصيل العلمي ودعاهم ملواصلة هذا اجلهد في 

جميع مراحل حياتهم العلمية والعملية.
ويأتي ه����ذا النهج والدعم من قيادة احلرس 
الوطني ممثلة بس����مو رئيس احلرس الوطني 

الشيخ سالم العلي ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد ووكيل احلرس الوطني اللواء 
ناصر الدعي لتشجيع أبناء الضباط املتميزين 
دراسيا ولتنشئة جيل محصن تربويا وثقافيا 
يواجه حتديات احلياة وتطور املستقبل بإرادة 
وعزمية على أسس علمية وتربوية متينة، ويأتي 
هذا النشاط متاش����يا مع اخلطة االستراتيجية 
اخلاصة باحلرس الوطني واألهداف التشغيلية 
للخطة وهي تشجيع املؤسسة العسكرية للكفاءات 
العلمية التي يزخر به����ا املجتمع املدني وبناء 
كوادر وطنية قادرة على العطاء وخدمة الوطن 

في شتى املجاالت وفي مختلف الظروف.
واش����تمل احلفل على العديد م����ن الفقرات 
الترفيهية للمش����اركني التي القت استحس����ان 

احلضور.

ثمن محافظ حول���ي الفريق عبداهلل الفارس 
اجلهود املبذولة من العاملني في محافظة حولي 
على حس���ن تعاونهم وإخالصهم وإحساس���هم 
باملس���ؤولية. جاء ذلك خ���الل تكرميه للعاملني 
املدنيني والعس���كريني العاملني باحملافظة، حيث 

أثنى الفارس على جهودهم امللموس���ة في العمل 
وقدرتهم الفائقة على حتمل املس���ؤولية والعمل 
الدؤوب على حتقيق االهداف العليا للمحافظة في 
خدمة الوطن واملواطن على كل االصعدة، وهو ما 

يعكس الوجه احلضاري حملافظتنا.

تكريم المتفوقين من أبناء الضباط وأعضاء نادي الحرس الوطني

السفير علي الهيفي خالل لقائه د.شبيب الزعبي

الهيفي: العمل الخيري الكويتي
إحدى المنارات المضيئة

أكد س����فيرنا لدى قطر علي الهيفي أن العمل 
اخليري الكويتي يعتبر إحدى املنارات املضيئة 

في التاريخ الكويتي منذ القدم.
وقال الس����فير الهيفي في تصريح ل� »كونا« 
بعد لقائه األمني العام جلمعية الشيخ فهد االحمد 
االنسانية د.ش����بيب الزعبي ان العمل اخليري 
في الكويت عميق اجلذور أصيل املنش����أ عرفته 
الكويت في أيام الشدة والضنك كما عرفته أيام 

الرفاهية.
وأشار الى ان املتابع للعمل اخليري في الكويت 
يقف وقفة إجالل وتقدير للعاملني في هذا القطاع 
االنساني النبيل جلهودهم الرائدة واملبدعة التي 
انطلقت بالعمل اخليري في شتى امليادين احمللية 
واخلارجية مجسدة في معاني التكافل والتعاون 

بني أبناء املسلمني.
وأضاف في هذا السياق ان ذلك العمل االنساني 
أبرز وجه الكويت املش����رق ف����ي مجاالت اخلير 

والعطاء حتى أصبح العمل اخليري الكويتي من 
أهم صادرات الكويت في املجال االنساني والتنموي 

وركنا أساسيا في املنظومة اخليرية العاملية.
من جانبه قال االمني العام جلمعية الش����يخ 
فهد االحمد االنسانية د.شبيب الزعبي ان اللقاء 
مع سفير الكويت لدى قطر علي سلمان الهيفي 
يأتي في إطار التنس����يق املستمر مع السفارات 
الكويتية في املجاالت االنس����انية التي تعمل بها 

اجلمعية.
وذكر انه مت خالل اللقاء ش����رح أهم املشاريع 
التنموية التي تعود على املجتمع بالنفع واخلير 
إضافة الى تس����ليط الضوء على جائزة الشهيد 
فهد االحمد الدولي����ة للعمل اخليري وما حققته 
من إجناز في نسختها االولى وما تتطلع اليه في 
نسختها الثانية التي ستكون حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد في 

يناير املقبل.

التقى األمين العام لجمعية الشيخ فهد األحمد اإلنسانية 


