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شهد توقيع بروتوكول بين الحرس الوطني ونادي الرماية في إطار التعاون الكامل لرفع المستوى الفني والتكتيكي للرماية 

مشعل األحمد: نسعى لتنمية مهارات الرماية لمنتسبي الحرس 

الشيخ سلمان احلمود واللواء ناصر الدعي يوقعان االتفاقية بحضور نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد

الشيخ مشعل األحمد والشيخ سلمان احلمود واللواء ناصر الدعي يتوسطون احلضور نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد ملقيا كلمته

الحمود: نثّمن دعم مش�عل األحمد لمجمع ميادين الشيخ صباح األحمد األولمبي للرماية حتى يواصل مسيرته المتميزة على مستوى الشرق األوسط
بحضور نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
االحمد، مت توقيع بروتوكول تعاون بني الرئاسة العامة 
للحرس الوطني ونادي الرماية، حيث وقعه من جانب نادي 
الرماية رئيس مجلس ادارة النادي الشيخ سلمان احلمود، 
ومن جانب احلرس الوطني وكيل احلرس اللواء ناصر 
الدعي. وبارك الشيخ مشعل االحمد توقيع البروتوكول، 
مؤكدا على ضرورة توطيد التعاون والتنسيق املشترك 
بني احلرس الوطني وجميع اجلهات املختصة بأنش����طة 
الرماية وفي مقدمتها ن����ادي الرماية الكويتي الرياضي، 
وذلك من خالل تبادل اخلبرات وتكثيف الدورات التدريبية 
والتعرف على االساليب والطرق احلديثة املعمول بها في 
مجاالت الرماية املختلفة مبا يس����اهم في تنمية املهارات 
والكفاءات والنهوض باملستوى وتعزيز مكانة الكويت في 
جميع احملافل العربية والدولية في ظل القيادة الرشيدة 

لصاحب السمو االمير وسمو ولي عهده االمني.
من جانبه، اشاد الشيخ سلمان احلمود مببادرة الشيخ 
مشعل االحمد الرائدة لدعم وابراز مجمع ميادين الشيخ 
صب����اح االحمد االوملبي للرماية حتى يواصل مس����يرته 
الرياضية املتميزة على مستوى الشرق االوسط وليكون 
مركزا عامليا وشاهدا على تطور الكويت في املجال الرياضي 

بوجه عام ورياضة الرماية بشكل خاص.
ويأتي توقيع البروتوكول انطالقا من رغبة احلرس 
الوطني في إبراز الدور التنموي واملجتمعي على مستوى 

الدولة باالنفتاح على مؤسس����ات املجتمع املدني وتقدمي 
املساعدة والدعم لها في إطار قانون إنشاء احلرس الوطني، 
فيما حترص قيادة احلرس الوطني على االس����تفادة من 
اخلدمات واالمكانيات املتميزة واملتخصصة التي يوفرها 
نادي الرماية واملرافق التابعة له خصوصا مجمع ميادين 
الشيخ صباح االحمد االوملبي للرماية بهدف تعزيز ودعم 
موارده واستثمار ما حققته رياضة الرماية الكويتية من 
اجنازات مرموقة، باالضافة الى تنظيم وتنس����يق نشاط 
رياضة الرماية والعمل على نشرها ورفع مستواها الفني 
والتكتيكي على مستوى الدولة بشكل عام ولرماة احلرس 

الوطني على وجه اخلصوص. 
حضر حفل التوقيع قائد التعليم العس����كري العميد 
الركن م.هاشم الرفاعي ومدير مديرية التوجيه املعنوي 
العقيد محمد الفرحان ومدير مكتب نائب رئيس احلرس 
الوطن����ي العقيد جمال الذياب وآمر امليادين بالوكالة في 
قيادة التعليم العسكري املقدم الركن سالم املسيطير، وآمر 
ميادين الرماية املقدم الركن منصور حجيل، ونائب رئيس 
مجلس ادارة نادي الرماي����ة الكويتي الرياضي م.دعيج 
العتيبي، وامني السر العام عبيد العصيمي، وامني السر 
املس����اعد محمد الغربة، وامني الصندوق املساعد عدنان 
االبراهيم، واملستشار القانوني اللواء متقاعد عبدالوهاب 
الرومي، وعضو مجلس االدارة محمد كرم، وعضو مجلس 

االدارة د.نضال عمر.


