
 5  محليات  السبت ١٥ يناير ٢٠١١   

 شجاعة وبسالة من عناصر احلرس الوطني في مواجهة أعمال الشغب

 املشاركون في الدورتني التدريبيتني في صورة تذكارية مع العقيد الركن عدنان السعيد

 عناصر الحرس أنقذت محطة الدوحة الغربية من أعمال شغب وسيارة مفخخة
 خالل تمرين عملي في تخريج دورة مشتركة لكتيبتي حماية وتأمين المنشآت الثالثة والرابعة

 برعاية قائد الشـــؤون االمنية في احلرس 
الوطنـــي العميد الركن خالد الرقوة وحضور 
آمر كتائب حماية وتأمني املنشآت العقيد الركن 
عدنان السعيد، احتفل بتخريج دورة تدريبية 
مشتركة لكتيبتي حماية وتأمني املنشآت الثالثة 

والرابعة.
  وقدم خريجو الدورة مترينا عمليا في محطة 
الدوحة الغربية اشتمل على ثالث مراحل تهدف 
الى رفع مستوى التدريب على اعمال التفتيش 
والتصرف في احلاالت الطارئة، وصد سيارة 
مفخخة وكيفية التعامل معها والتصدي ألعمال 

شغب.
  واشـــاد آمر كتائب حماية وتأمني املنشآت 
العقيد الركن عدنان السعيد مبستوى اخلريجني 
وما قدموه من عروض ومهارات قتالية عالية 
تنم عن الكفاءة واالستعداد ألي طارئ، مشيرا 
الى ان الدورة استمرت ستة اسابيع واشتملت 
على تدريبات نظرية وعملية حول الرماية في 
األوقات املختلفة واقتحـــام املباني وتفتيش 

األفراد واآلليات ومكافحة الشغب.

  ونوه السعيد بجهود القائمني على الدورة 
واملشـــاركني فيها، الفتا الى ان قيادة احلرس 
الوطني ممثلة بسمو رئيس احلرس الوطني 
الشـــيخ ســـالم العلي ونائب رئيس  احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد ووكيل احلرس 
اللواء ناصر الدعي، حترص على اعداد كوادر 
مؤهلة من العسكريني تكون على مستوى عال 
من الكفاءة في األداء وقادرة على فهم مشكالت 
العمل األمني والعسكري والتعامل معها بأسلوب 
علمي ومواجهتها بأســـاليب متطورة تتســـم 

باالبتكار والتجديد.
  شـــهد احلفل ركن عمليات وتدريب كتائب 
حماية وتأمني املنشآت املقدم الركن طالل راشد 
الزوير وركن أول عمليات املقدم ركن مســـفر 
عبداهللا وركن اول تدريب املقدم ركن بدر سعيد 
سعد وركن اول كتيبة حماية وتأمني املنشآت 
الثالثة النقيب مشاري محمد ناصر وركن اول 
كتيبة حماية وتأمني املنشآت الثانية النقيب 
فهد عبداحملسن ومشـــرف الدورة املالزم أول 

مساعد ناشي احلميدي. 

 وّقع رئيس مجلس ادارة جمعية 
مشرف التعاونية م.مؤيد السريع 
في مبنى االدارة مبركز الضاحية 
عقد انشاء واجناز وصيانة فرع 
املنجرة في منطقة مشرف بقطعة 
٤ التابع جلمعية مشرف التعاونية 
بعد قبول عطاء املقاول وبعد موافقة 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
مت االتفاق مع الشركة االنشائية 
الزراعية املتحدة الجناز املشروع 
خالل ٩٠ يوما من تاريخ تســــلم 
املقاول نسخته من العقد املعتمد من 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
وبإشراف وحضور مكتب فاضل 
تيفوني لالستشارات الهندسية وهو 

املكتب املشرف على املشروع.
  وعقب مراسم توقيع العقد أكد 
م.مؤيد الســــريع ان هذا املشروع 
يأتي في اطار اهتمام مجلس االدارة 
باجناز املشاريع التي تخدم املنطقة 
وأبنائها، فضال عن الدور الذي ميكن 

ان يؤديه املشروع لزبائنه.
  وقــــال: ان جمعيــــة مشــــرف 
التعاونية شهدت خالل عام ٢٠١٠ 
نقلة وحتــــوال كبيرا في التنظيم 
االداري واملالي وفق أسس علمية 
ومتخصصة لرفع كفاءة التطوير 
ومســــتوى اخلدمات للمساهمني 
وأبناء املنطقة ومواكبة الطموحات. 
وأشــــار الى ان عام ٢٠١١ سيشهد 
العديد من البرامج واالنشــــاءات 
واملشــــاريع وبعضها ســــتتم في 
القريب العاجل لتعزيز اخلدمات 
وفق رؤية شاملة حتقق املطالب 
وتوفر كل ما حتتاجه املنطقة وتعزز 
التعاونية  دور جمعية مشــــرف 

الرائدة في مجال التعاونيات. 

 رفع مستوى الخدمات وتطويرها وإنجاز المشاريع وفق رؤية احتياجات المنطقة

 السريع: توقيع عقد إنشاء وإنجاز وصيانة المنجرة في مشرف
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