
برعاية الشيخ مشعل األحمد 
ن��ائ��ب رئ��ي��س احل���رس الوطني 
وبحضور وكيل احلرس الوطني 
ال��ف��ري��ق ال��رك��ن مهندس هاشم 
الرفاعي احتفل احلرس الوطني 
بتخريج دورة » القتال عن قرب 
» )CQB( التي اقيمت بالتعاون 
م��ع ال��وح��دة ال��دول��ي��ة ملكافحة 
اإلره��اب في اجليش البريطاني 
ال��ص��دي��ق وك��ت��ي��ب��ة العمليات 

اخلاصة 67.
وأش����اد ال��وك��ي��ل باملستوى 
املتميز ال��ذي ظهر به املنتسبون 
وبقدرتهم على التفاعل مع النظم 
التدريبية احلديثة املتبعة في 
اجل��ي��وش املتقدمة ف��ي عمليات 
مكافحة اإلره��اب، وأكد أن جناح 
التمرين النهائي في جزيرة فيلكا 
ي��دل على فعالية التدريب بكل 

كفاءة واقتدار. 
وأوضح الفريق الركن هاشم 
الرفاعي أهمية التمرين في رفع 
الكفاءة القتالية للقوات ملواكبة 
أح���دث امل��س��ت��ج��دات التدريبية 
ف��ي مكافحة اإلره����اب وإح��ك��ام 
السيطرة األمنية بالتعاون مع 
اجل��ي��ش البريطاني الصديق. 
مشيرا إل��ى أن وثيقة األه��داف 
االستراتيجية للحرس الوطني 
2020 )األم��ن أوال( تسعى إلى 
تطوير مستوى وحدات احلرس 
ال��وط��ن��ي ع��ن ط��ري��ق ال��ت��دري��ب 
وال���ت���ع���اون وال��ت��ن��س��ي��ق مع 
املؤسسات العسكرية في الدول 

الشقيقة والصديقة.
وأض����اف أن ال��ت��م��ري��ن حقق 
األه�����داف امل���رج���وة ف��ي ت��ب��ادل 
امل���ع���ل���وم���ات واخل����ب����رات بني 
اجلانبني والتعامل مع األحداث 
ال��ط��ارئ��ة وت��أه��ي��ل املنتسبني 
وعناصر مكافحة اإلره��اب على 
القيام بالواجبات املنوطة بهم في 
مختلف الظروف واألجواء وعلى 

أكمل وجه.
وشملت مراحل ال��دورة عددا 
من احملاضرات النظرية، ومترين 
ميداني في جزيرة فيلكا تضمن 
ت��دري��ب��ات ال��ق��ت��ال امل��ت��اح��م عن 

ق���رب، وتنفيذ مهمات ملكافحة 
اإلره���اب اشتملت على رمايات 
حية وعمليات القنص املختلفة 
ح��ي��ث أظ��ه��ر ع��ن��اص��ر احل���رس 
الوطني كفاءة عالية في التنفيذ 

العملي ملراحل التدريب. 

ش��ه��د ح��ف��ل ال��ت��خ��رج ق��ائ��د 
العمليات واخلطط اللواء الركن 
فالح شجاع فالح، ومدير ديوان 
ن��ائ��ب رئ��ي��س احل���رس الوطني 
اللواء جمال محمد ذي��اب، وقائد 
احلماية والتعزيز العميد الركن 

حمد سالم أحمد، وم��ن اجلانب 
البريطاني امللحق العسكري 
في السفارة البريطانية فيناي 
ماكلني، وآم��ر ال��وح��دة الدولية 
ملكافحة اإلره����اب ف��ي اجليش 

البريطاني املقدم بني فوستر.  
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»احلرس الوطني« نفذ مترينا ميدانيا ملواجهة اإلرهاب بالتعاون مع اجليش البريطاني

  الرفاعي: مواكبة أحدث املستجدات التدريبية 
في مكافحة اإلرهاب وإحكام السيطرة األمنية

جانب من التمرين امليداني

»املهن الطبية األهلية« هنأ وزير الصحة وأشاد 
بكفاءته وقدرته على إصالح القطاع الصحي

رح��ب إحت���اد أص��ح��اب املهن 
الطبية األه��ل��ي��ة بتعيني وزي��ر 
الصحة اجلديد د. باسل الصباح 
الذي يعتبر من الكفاءات الطبية 
ال��وط��ن��ي��ة ف��ي اجل��س��د الصحي 

الكويتي.
وه��ن��أ رئ��ي��س مجلس إدارة 
اإلحتاد د.ع��ادل أشكناني القادم 
اجل���دي���د الع���ت���اء ه���رم وزارة 
الصحة، التي حتتاج إلى شخص 
بقامة الوزير د.باسل الصباح 
حلصوله على ثقة صاحب السمو 
أمير الباد الشيخ صباح األحمد، 
وُح��س��ن أخ��ت��ي��ار س��م��و رئيس 
مجلس ال����وزراء الشيخ جابر 

املبارك للوزير الشاب. 
وقال إن هذا املنصب احليوي 
كان يحتاج إلى من تواله أخيرا، 
نظرا حلساسيته وأهميته على 
املستوى الوطني وكثرة مشاكله 
وتعقيد املشهد الصحي املتداخل 
ف��ي ال��ب��اد وحاجته لشخصية 

ق��وي��ة ف��اع��ل��ه ت��س��ت��ط��ي��ع أخ��ذ 
القرارات الفنية الثاقبة ملعاجلة 
امل��ش��اك��ل ال��ت��ي تعصف ب��ه منذ 
س��ن��وات على جميع األص��ع��دة 
حتى ب��ات��ت ت��ؤث��ر على رديفه 
القطاع الطبي األهلي الذي يقدم 
للمواطنني واملقيمني مايصل 
ل%40 م��ن ال��رع��اي��ة الصحية 
للشعب الكويتي واجل��ال��ي��ات 

الوافدة على هذه األرض الطيبة. 
وأض���اف أشكناني إن وج��ود 
وزير للصحة من أبنائها املدركني 
حلقيقة الوضع الصحي في الباد 
ومن اصحاب األيادي النظيفة، أمر 
يدعو لاعتزاز، مضيفا نأمل بأن 
ميتلك الطاقة الكبيرة الستيعاب 
املشاكل القائمة وتشخيصها، 
فضا عن إنتمائه لاسرة الكرمية 
مما سيعطيه دفعة قوية التخاذ 
القرارات الصائبة التي نأمل أن 
ت��ض��ع ال��ق��ط��اع ال��ص��ح��ي برمته 
على امل��س��ار الصحيح وأن يتم 

رس��م االستراتيجية الصحية 
باحترافية لتناغم الواقع وتواكب 
التطلعات املستقبلية للتطوير 
وذلك لتنفيذ رؤية صاحب السمو 
األمير حفظه الله ورع��اه بجعل 

الكويت م��رك��زا ماليا وجت��اري��ا 
عامليا برؤية الكويت 2035.

وخ��ت��م رئ��ي��س مجلس إدارة 
اإلحت���اد تصريحه بالقول لقد 
نالت الصحة باختيارك توفيقا 
وس���دادا فا ع��ذر لقطاعاتها من 
التأخر عن ركب التنمية، وال عذر 
ل��ك ب��ع��دم مم��ارس��ة صاحياتك 
اإلدارية وخبراتك جلعل القطاع 
الصحي يلحق بركب املؤسسات 
الصحية ال��ع��امل��ي��ة.   واض���اف: 
أمامك فرصة ذهبية بالتسابق 
م��ع قطاعات اجل��ذب السياحي 
للباد فالصحة هي األسرع دائما 
في إستدراج السياحة العاجية 
لتكون راف���دا إق��ت��ص��ادي��ا مهما 
ي��دع��م االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي على 
امل��دى املنظور وستجد القطاع 
الطبي األهلي دائما وأبدا متفاعا 
ومتناغما مع القطاع العام إذا 
ما حتقق التكامل والتطوير بني 

القطاعني.

هيئة التحكيم العربية تزكي ممثل جمعية 
»املهندسني« عضوا في جلنتها التنفيذية

زك��ت هيئة التحكيم الهندسي 
– العربية ممثل جمعية املهندسني 
الكويتية املهندس ناصر حسن 
املطيري ممثا للكويت في جلنتها 
التنفيذية، وذل���ك ف��ي االجتماع 
الذي عقدته الهيئة التابعة الحتاد 
امل��ه��ن��دس��ني ال��ع��رب مب��ق��ره��ا في 

القاهرة. 
وق�����ال مم��ث��ل اجل��م��ع��ي��ة في 
االجتماعات املهندس محمد فهيد 
السبيعي: أن اجماعا عربيا شهده 
االجتماع لتزكية املطيري ليمثل 
جمعية املهندسني الكويتية في 
اللجنة التنفيذية لهيئة التحكيم 
الهندسي العربية، موضحا أن 
هذا االجماع يعبر عن ثقة كبيرة 
مي��ن��ح��ه��ا األش���ق���اء ال���ع���رب في 
املهندسني الكويتيني س���واء في 

املجلس األعلى الحت��اد املهندسني 
ال��ع��رب أو ف��ي الهيئات واللجان 

العاملة فيه. 
وذك���ر السبيعي: أن الزميل 
ن��اص��ر املطيري يتمتع بخبرات 

تؤهله لتمثيل مهندسي الكويت 
في هذه الهيئة العربية، مشيرا الى 
أن جمعية املهندسني من األعضاء 
املؤسسني لاحتاد وعضو فاعل 
ف��ي��ه وت���ش���ارك ف��ي ك��اف��ة جلانه 

وفعالياته، حيث ت��رأس ع��دد من 
أعضاء اجلمعية االحت��اد بدورات 
سابقة أك��ث��ر م��ن م��رة على مدى 
مسيرة عمله التي متتد الى أكثر من 

خمسني عاما. 

ناصر املطيري و محمد السبيعي خال مشاركتهما باجتماع القاهرة 

د. عادل الفيلكاوي

الفريق هاشم الرفاعي خال حضور التمرين


