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عبير صالح الهران

سارة احمد محمد

حنان عبداهلل الزامل

سارة بيشي احلربي

اماني عبداألمير مرزوق

شريفة حسني حيدر

رامية مجبل العنزي

بشاير زيد احمليطيب
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نوف شديد ناصر

دعاء علي عبداهلل بندر
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هديل عيد بن عبيد

نورة عيد احلربي

انوار ناصر محمد

ميثة سعد السعد

اميان احمد احلجي

هبة جاسم بوصفر

اجلازي عادل الدويسان

انتصار خليل الراشد

مي احمد السعد

فجر سليمان الصدي
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دانة شاكر السبيعي

بشاير فهد املطيري
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جلني عبداهلل الرشيد

شيماء وليد التميمي
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عذاري محمد الصفي

حسن فيصل بوعباس

بدر ناصر بورسلي

حمد سعيد املطيري

بندر محمد ابوشيبة

احمد ولد عبدالسالم

حامد مطر الشمري

ابراهيم عبداهلل اخلليفي

حمد عبدالوهاب بن رزق

ثامر أورنس احلامت

احمد نبيل الدواس

جراح سعود القوز

بدر مطلق العجمي

حمد فرحان العنزي

ثامر  نايف الرشيدي

احمد محمد الزياني

جاسم محمد الشطي

بدر مجالد الظفيري

حمد ناصر الكندري

ثالب سالم الهاجري

احمد فيصل الشمري

ابراهيم  محمد العبداجلليل

بدر حمدان املطيري

حمدان محمد النقيب

جاسر سعد املطيري
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أن أك����ون وف��ي��ًا ل��دول��ة ال��ك��وي��ت
أم����ي����ن����ًا ع���ل���ى ح��ق��وق��ه��ا
م��خ��ل��ص��ًا ألم���ي���ره���ا امل��ف��دى

احلق���ة األوام��ر  جلمي���ع  مطيع��ًا 
ال��ت��ي ت��ص��در إل����ّي م���ن رؤس��ائ��ي
م��ح��اف��ظ��ًا ع��ل��ى ش��رف��ي وس��اح��ي

واألمانة بالص��دق  وظيفتي  أعم�ال  مؤديًا 
الن��اس وحق��وق  الب��اد  قوانني  محترم�ًا 
شهي����د. أق����ول  م���ا  عل�ى  والل�ه 

ق���س���م 
ط��ة لشر ا

صاحب السمو يتسلم درعا تذكارية من اللواء الشيخ أحمد النواف 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مصافحا عددا من قيادات وزارة الداخليةواللواء فهد الشرقاوي

صاحب السمو األمير مكرما احد اخلريجني ويبدو اللواء أحمد النوافصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي والشيخ جابر العبداهلل والشيخ مشعل األحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك ورئيس وزراء بلغاريا خالل النشيد الوطني

شمل الدفعة 36 من الطلبة الضباط والدفعة 21 من طلبة ضباط االختصاص والدفعة 2 من طالبات الهيئة المساندة

صاحب السمو رعى حفل تخريج الطلبة الضباط وطلبة االختصاص 
 وطالبات معهد الهيئة المساندة في أكاديمية سعد العبداهلل

أمير زكي
الس����مو  تفض����ل صاحب 
األمي����ر املف����دى القائد األعلى 
للقوات املسلحة الشيخ صباح 
األحمد، صباح أمس بحضور 
ورعاية حف����ل تخريج الدفعة 
ال����� 36 من الطلب����ة الضباط 
والدفعة 21 من الطلبة ضباط 
االختصاص والدفعة الثانية من 
طالبات معهد الهيئة املساندة 
من الشرطة النسائية في مبنى 
أكادميية سعد العبداهلل للعلوم 

األمنية.
واس����تهل حف����ل التخريج 
مبجرد وصول صاحب السمو 
األمير حفظه اهلل ورعاه، حيث 
كان في استقبال سموه كل من 
وزير الداخلية الفريق ركن م. 
الش����يخ جابر اخلالد ووكيل 
الفريق احمد  الداخلية  وزارة 
الرجيب ووكيل وزارة الداخلية 
املس����اعد لش����ؤون التعلي����م 
والتدريب الشرطي اللواء أحمد 
النواف ومدي����ر عام أكادميية 
سعد العبداهلل للعلوم األمنية 
اللواء فهد الشرقاوي، الى جانب 
الوكالء املساعدين وكبار ضباط 
األكادميية، وشهد حفل التخريج 
للمرة األولى عرضا للمهارات 
القتالية لقوة الشرطة النسائية، 
وحضر احلفل سمو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد وكبار 
الشيوخ ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والنائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 

املبارك ورئيس  الشيخ جابر 
وزراء بلغاريا، واستهل احلفل 
بالسالم الوطني ومن ثم تليت 
آيات م����ن الذكر احلكيم ألقاها 

أحد ضباط األكادميية.

كلمة مدير عام األكاديمية

بعده����ا ألق����ى مدي����ر عام 
أكادميية سعد العبداهلل للعلوم 
اللواء فهد الشرقاوي  األمنية 

كلمة قال فيها:
س����يدي حض����رة صاحب 
الس����مو الشيخ صباح األحمد 
اجلاب����ر الصب����اح أمير البالد 

)حفظه اهلل ورعاه(.
سيدي سمو الشيخ نواف 
األحمد اجلاب����ر الصباح ولي 

العهد )حفظه اهلل(.
معالي السيد جاسم محمد 
اخلرافي رئيس مجلس األمة 

)املوقر(.
الش����يوخ  املعالي  أصحاب 

املوقرين.
سيدي سمو الشيخ ناصر 
احملمد األحمد الصباح رئيس 
مجلس الوزراء )حفظه اهلل(.

الس����يد بويك����ر  معال����ي 
بوريسوف املوقر، رئيس وزراء 

جمهورية بلغاريا.
معالي الوزراء احملترمني.

الضيوف الكرام.
السالم عليكم جميعا ورحمة 

اهلل وبركاته،
قال رسول اهلل ژ: »عينان 
ال متسهما النار.. عني بكت من 
خشية اهلل، وعني باتت حترس 

في سبيل اهلل«.

سيدي صاحب السمو حفظكم 
اهلل ورعاكم:

إن األكادميية، وهي تقوم بذلك، 
البد ان تذكر، وبكل فخر، وإحقاقا 
للحق، املساندة الدائمة، واملتابعة 
احلثيثة، من قبل سيدي معالي 
الركن  الفريق  الداخلي���ة  وزير 
الشيخ جابر خالد الصباح، ووكيل 
الوزارة الفريق احمد عبداللطيف 
الرجيب، وكذا قائد قطاع التعليم 
والتدريب اللواء الش���يخ احمد 
نواف األحمد الصباح، كما تتوجه 
األكادميية، بكل الشكر والتقدير، 
لكل من بذل جهدا، وس���اهم في 
إجناز اخلطط، والبرامج التنفيذية 

للعام الدراسي 2010/2009.
سيدي صاحب السمو:

أستأذن سموكم، وأغتنم هذه 
الفرصة، لكي أتوجه إلى أبنائنا 

اخلريجني، فأقول: أبنائي..
تودعون الي���وم مرحلة من 
عمركم، كي تس���تقبلوا مرحلة 
جديدة، تقبلون فيها على احلياة 
العملية، وتفتح لكم تلك احلياة 
ذراعيها، وتستقبلكم بكل ترحاب، 

وتنتظر منكم اخلير الكثير.
أبنائي:

هناك مستقبل مشرق على 
موعد معكم، س����تنجحون في 
الوصول اليه باجلد واإلخالص 
في العمل، وبالوالء املطلق للوطن 
وحلضرة صاحب السمو أمير 
البالد املفدى، إنه هذا الوالء الذي 
يسمو على كل رابطة مهما كانت، 
وهو صمام أمننا، والرابط الذي 
يربطنا جميعا، ويحفظ علينا 

متاسكنا، ووحدتنا الوطنية.

أبنائي:
إن الكويت، هذا الوطن املعطاء، 
وطننا جميعا، ننعم في خيره، 
ونهنأ بالعيش فيه، في ظل طاعة 
سيدي حضرة صاحب السمو أمير 
البالد املفدى )حفظه اهلل ورعاه( 
القائد األعلى للقوات املسلحة، ال 
نسمح مطلقا، بأن ينغص علينا، 
او ميزق وحدة مجتمعنا، كائن من 
كان، وأنتم يا أبنائي لها باملرصاد 

إن شاء اهلل تعالى.
سيدي صاحب السمو األمير 

القائد:
وأخيرا يا سيدي، إن لسان 
حالنا في هذا اليوم، وفي كل زمان 
ومكان، يقول بكل فخر، الكويت 
الصباح، والصباح الكويت، يبقى 
الزمان،  الش����عار من قدمي  هذا 
أعلنت بالقلوب، توجت كل بيت، 
نهتدي باألمير وهو ظل األمان، 
نسأل املولى سبحانه وتعالى ان 
يحفظكم ويرعاكم، وسيدي سمو 
ولي العهد األمني وسمو رئيس 
مجلس الوزراء برعايته وعنايته، 
وأن يسبغ عليكم موفور الصحة 
والعافية وان يسدد على دروب 
اخلير خطاكم، وأن تبقى الكويت 
دائما، واحة أمن وأمان، منطلقة 
نحو التقدم والرقي واالزدهار، 
انه س����بحانه نعم املولى ونعم 

النصير.
وليبق شعارنا دائما
اهلل.. الوطن.. األمير

وآخ����ر دعوانا أن احلمد هلل 
رب العاملني

والسالم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته

ب����كل الفخ����ر واالعت����زاز، 
والعزمي����ة الصادقة، يس����عد 
أكادميية سعد العبداهلل للعلوم 
األمنية، ويشرفها ان ترحب أجمل 
ترحيب بسيدي صاحب السمو 
أمير الب����الد املفدى، وصحبه 
الكرام مبناسبة، حفل تخريج 
الدفع����ة السادس����ة والثالثني 
من أبنائك����م الطلبة الضباط، 
والدفعة احلادية والعش����رين 
من الطلبة ضباط االختصاص، 
والدفعة الثاني����ة من طالبات 
ضباط االختصاص خريجات 

معهد الهيئة املساندة.
سيدي صاحب السمو:

إن تش����ريفكم، وح����رص 
س����موكم الدائم، على حضور 

التخ����رج للدفعات  احتفاالت 
املتعاقبة من منتسبي أكادميية 
سعد العبداهلل للعلوم األمنية، 
لهو ش����رف نعتز به، وحافز 
عظيم، يعلي من همتنا، ويدفعنا 
الى املزيد من العمل واإلجناز، 
وإذ ميثل اليوم بني يدي سموكم 
بناتكم وأبناؤكم من اخلريجات 
واخلريجني، وهم على أعتاب 
مرحلة جديدة، تبدأ معها حياتهم 
العملية، وهم مفعمون باألمل 
والتفاؤل، والش����عور بالفخر 
واالعتزاز، باهتمامكم ورعايتكم 

الكرمية لهم.
الس����مو  س����يدي صاحب 

حفظكم اهلل ورعاكم:
إن أكادميية سعد العبداهلل 

للعلوم األمني����ة، وهي تدرك 
امللقاة  املسؤوليات اجلسيمة 
على عاتقها، ودورها في إعداد 
البش����رية املدربة،  الك����وادر 
والقادرة على النهوض بأعباء 
احلفاظ على أمن الوطن، فإنها 
على يقني بأن التطوير الدائم 
واملستمر، هو السبيل الوحيد 
للتقدم والنهضة، ولقد وضعت 
األكادميي����ة نصب أعينها هدفا 
استراتيجيا، هو حتقيق رسالتها، 
املتمثلة في إعداد رجل أمن مهني 
ومحت����رف، يتمت����ع باملهارات 
الش����رطي  األساس����ية للعمل 
امليداني، حيث اعتمدت األكادميية 
في حتقيق هذه الرس����الة،على 
إتاحة مس����احة أكبر من الزمن 

للتدريب املتط����ور، واملدعوم 
مبنظوم����ة علمي����ة متكاملة، 
تسانده وتوفر له البيئة املناسبة 
كي يحق����ق أهدافه املرجوة، ان 
اعتم����اد األكادميية على املنهج 
العلمي إلعداد منتسبيها، يعتمد 
بكل تأكيد على هيئتي تدريب 
وتعليم متميزتني، وهيئة إدارية 
تتسم بالكفاءة واإلخالص، وهو 
األمر الذي تولي����ه األكادميية، 
جل اهتمامها، وبصفة خاصة، 
فيما يتعلق باستقطاب أفضل 
العناصر من الكوادر الوطنية، 
العلمية، والتدريبية، التي تتوافر 
فيها الشروط التي يلزم توافرها 
التدريس  في أعضاء هيئت����ي 

والتدريب.

الش�رقاوي: األكاديمي�ة تعتم�د عل�ى منه�ج علم�ي إلع�داد منتس�بيها وتخري�ج رجل أم�ن مهن�ي محترف
)محمد ماهر(
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محمد دخيل احملطب

عبداهلل احمد الشرقاوي

راشد علي الكتبي

عبداهلل احمد السعودي

راشد علي الكبيسي

محمد خالد ابراهيم

عبدالعزيز محمد املعيلي

راشد سلطان املهندي

عبداهلل باتع الرشيدي

راشد محمد الهاجري

محمد حمدان العجمي

عبدالعزيز محمد علي

دعيج فهد الفجي

عبداهلل بداي العبدلي

راكان خالد جمران

محمد حمد العازمي

عبدالعزيز غازي العتيبي

خليفة مساعد السويلم

عبداهلل بدر  الرومي

رامي عبدالعزيز بن حيتور

محمد جاسم محمد

عبدالعزيز جاسم الناصر

خليفة دعيج اليتامى

عبداهلل جمال الكندري

سطام عادل الفضلي

محمد جاسم املهندي

عبدالعزيز بندر الديحاني

خالد مطلق الساقان

عبداهلل جمال البصري

سعد سالم الهرشاني

محمد ثالب الهاجري

عبدالرزاق فارس العنزي

خالد عبداهلل املناور

عبداهلل حسني الدحملي

سعد سالمة السهلي

محمد بن سعيد الكلباني

عبدالرحمن مشاري املنصور

حمود عبداهلل العنزي

عبداهلل حمد الدريع

سعد عبدالعزيز املنصور

محمد احمد  بويابس

عبدالرحمن سيد الطبطبائي

حمود عبداهلل الفجي

فايز عيد املطيري

سعد عوينان العدواني

محمد احمد التنيب

عادل عابد الرشيدي

حمود سليمان عبدالعزيز

فرحان رصد العجمي

سعد ناصر الزريق

محمد احمد الربيعة

طالل محمد العتيبي

احمد طارق العبداجلادر

فهد فالح الهاجري

سعد ناصر أبومرزوق

محمد ابراهيم بوربيع

طالل سالم املناعي

احمد خالد اجلناحي

فهد محمد الديحاني

سعود محمد اجلويعد

مبارك وليد بوقماشة

طالل زيد احلربي

احمد حسني القالف

فهد مناحي املطيري

سلطان بن غازي العتيبي

ماجد خالد الشمري

طالل حمد العنزي

احمد  حسن الفيلكاوي

فهد منصور املطيري

سلطان عماش املطيري

فيصل ايوب حسن

شمالن  حسني الرومي

احمد جمعة الطنيجي

فواز بندر العتيبي

سليمان فهد املجرن

فواز فهد املطيري

سيف عادل اخلتالن

حمود سعد الشريدة

احد الضباط اخلريجني يطبع قبلة على رأس والده

فواز  حسن  الصميم

سليمان مصطفى عبدالغفور

وزير الداخلية: صاحب السمو أمر بمنح شهيد كلية سعد العبداهلل 
رتبة مازم والكندري اعتبر نيل ابنه الشهيد رتبة مازم وسام فخر

صاحب السمو األمير مكرما أحد اخلريجنيصاحب السمو األمير مكرما إحدى اخلريجاتصاحب السمو األمير لدى وصوله إلى احلفل

جانب من اخلريجني لدى مرورهم أمام املنصة الرئيسية

كونا: قال وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد ان صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد أمر مبنح شهيد كلية سعد العبداهلل 

للعلوم االمنية الطالب ضابط عبداهلل حسن الكندري رتبة مالزم.
وذكر الوزير اخلالد مبناسبة حفل تخريج الدفعة ال� 36 من الطلبة 
الضباط والدفعة ال� 21 من الطلبة ضباط االختصاص والدفعة الثانية 
من طالبات معهد الهيئة املساندة برعاية صاحب السمو األمير امس انه 
سعيد بتخرج كوكبة جديدة من الطلبة الضباط الكويتيني وابناء دول 

مجلس التعاون اخلليجي وخريجي طلبة اليمن.
وقال ان تواجد الطلبة اخلليجيني في اكادميية سعد العبداهلل للعلوم 
األمنية ميد جس����ور التعاون بني دول املجلس وتقريب الفكر اخلليجي 

املوحد وحفظ األمن واألمان لدولنا مجتمعة.
واضاف ان اداء طلبة اكادميية سعد العبداهلل يدل على الثقة والعطاء 
املتكامل والعلم الوثيق مبينا ان عرض الس����يارات الذي قام به الطلبة 
هو عمل اختصاصي ملطاردة املجرمني واخلارجني على القانون وتتبعهم 

وقطع دابر اي مجرم يحاول العبث بأمن البالد.
من جهته، اعتبر محمد حسن الكندري والد الشهيد عبداهلل نيل ابنه 
رتبة مالزم رغم وفاته وسام فخر على صدر جميع آل الكندري مشيرا 
الى أن هذه املبادرة وان دلت على شيء فإنها تدل على ان صاحب السمو 
األمير حفظه اهلل ورعاه الشيخ صباح األحمد هو أب جلميع الكويتيني. 
وثمن الكندري جهود وكيل وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون التعليم 
والتدريب الشرطي اللواء الشيخ أحمد النواف التي كانت وراء نيل ابنه 

رتبة مالزم رغم وفاته.
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أق����س����م ب������اهلل ال��ع��ظ��ي��م
أق����س����م ب������اهلل ال��ع��ظ��ي��م
أق����س����م ب������اهلل ال��ع��ظ��ي��م

أن أك����ون وف��ي��ًا ل��دول��ة ال��ك��وي��ت
أم����ي����ن����ًا ع���ل���ى ح��ق��وق��ه��ا
م��خ��ل��ص��ًا ألم���ي���ره���ا امل��ف��دى

احلق���ة األوام��ر  جلمي���ع  مطيع��ًا 
ال��ت��ي ت��ص��در إل����ّي م���ن رؤس��ائ��ي
م��ح��اف��ظ��ًا ع��ل��ى ش��رف��ي وس��اح��ي

واألمانة بالص��دق  وظيفتي  أعم�ال  مؤديًا 
الن��اس وحق��وق  الب��اد  قوانني  محترم�ًا 
شهي����د. أق����ول  م���ا  عل�ى  والل�ه 

ق���س���م 
ط��ة لشر ا

محمد عبداهلل جمعة مشاري حمد السمحان مصعب رياض الربيع نايف حمد الغربللي نواف محمد العازمي يحيى جاسم الشراح يوسف فهد الصباح محمد صالح النهام محمد سمير الشهاب محمد سلطان الوشاحي محمد سامي الطراروة محمد سالم العازمي محمد زيد النقي

نايف شبيب العجمي

محمد عادل علي

محمد حمد املطيري

ناصر عبدالنبي عبدالرسول

نواف عادل بورحمة

علي بن ناصر الغيثي

فيصل عبدالعزيز املهنا

ناصر عامر الهاجري

نواف عبداهلل السليطي

علي حامد الوهيب

فيصل جاسم تقي

ناصر خالد العدواني

همالن سعد الهمالن

علي دودان العازمي

فهد محمد العازمي

ناصر حوفان الرشيدي

وائل محمد املعراج

علي منصور الديحاني

عبداهلل محمد فرس

ناصر بدر النجار

ياسر داود الظاهري

عمرعيسى الذوادي

عبداهلل ماجد السمحان

منصور عبدالكرمي الهمالن

يوسف سليمان الشطي

عيسى بدر العبداجلادر

عبداهلل عبدالعزيز حياة

مشعل نايف الدرعة

يوسف مفلح الوسمي

عيسى عماد الناصر

عبداللطيف عبداحلكيم الفالح

مشاري محمد اليعقوب

بدر مساعد السبيعي

غصاب منصور الغصاب

عبدالعزيز علي العنزي

مشاري حمود الرشيدي

سعود محمد املري

فالح عبداهلل املنير

حمد سالم العلي

مشاري احمد اجلفيري

عمر عدنان الطبطبائي

محمد عبداهلل مقلد

اسماعيل عادل فيلكاوي

مساعد خالد العدواني

محمد سعيد اخليارين

محمد عوض العنزي

اسامة محمد السداني

محمود شاكر الياسني

احمد جواد سراج

محمد فهاد العازمي

احمد عبداهلل ابوربيع

محمد يوسف دشتي

عبداحلميد جاسم الصقر

محمد فيصل القطان

احمد صالح احلسيني

محمد هشام بن غيث

عبدالرحمن فهد املضاحكة

محمد مرزوق العازمي

ناصر بدر الديكان

محمد هاني القالف

مسعود شليقم الهاجري

محمد مسفر القحطاني

مشاري مبارك اخلرينج

محمد ناجي الردهان

الزميل غالب حجازي متوسطا ابنتي شقيقته اخلريجتني سارة ومرمي احمد درويش ويبدو والدهماجانب من استعراض املهارات األمنية خالل احلفل

اخلريجون يسجدون شكرا هلل بعد انتهاء مراسم حفل التخريجمواطنون يرفعون ابنهم اخلريج عاليا احتفاال بتخرجه

من أجواء الحفل
< حضر صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد القائد 
األعلى للقوات املسلحة حفظه اهلل إلى أكادميية سعد العبداهلل 
للعلوم األمنية نحو العاش���رة و25 دقيقة وكان في اس���تقبال 
سموه س���مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والذي وصل إلى 

األكادميية نحو العاشرة و15 دقيقة.
< كمكرمة من صاحب الس��مو األمير حفظ��ه اهلل أصدر وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد قرارا وزاريا مبنح الشهيد عبداهلل حسن 
الكندري والذي وافته املنية قبل حفل التخرج رتبة مالزم وتس��لم 

كتاب حصوله على رتبة مالزم والد الشهيد الكندري.
< للمرة األولى خالل حف���الت التخرج أقيم عرض للفنون 
واملهارات والذي قامت بتنفيذه خريجات وقوة الشرطة النسائية 

والقى العرض استحسان جميع املتابعني للحفل.
< كعادته أبدع مدير ادارة العالقات العامة والتوجيه املعنوي العقيد 
عادل احلش��اش في التقدمي لالحتفال وكان صوتا محركا للمشاعر 
اجلياشة بالنس��بة جلميع احلضور سواء كانوا من املتواجدين في 

املنصة الرئيسية أو من ذوي اخلريجني.
< دخل حضرة صاحب الس���مو األمير الى ساحة االحتفال 
فقوب���ل بحفاوة بالغة من قبل ذوي اخلريجني وانطلقت أمهات 

وشقيقات اخلريجات في »اليباب«.
< بل��غ عدد اخلريجني من الدول العربية 25 ضابطا بواقع 4 من 
اإلمارات و4 من مملكة البحرين و5 من س��لطنة عمان و8 من دولة 

قطر و2 من موريتانيا و2 من جمهورية اليمن.
< قام العقيد هارون العمر بتالوة القرارات الوزارية بشأن 
تعيني اخلريجني في قوة الشرطة برتبة مالزم اعتبارا من تاريخ 

24 اجلاري )أمس(.
< انطلق طابور العرض بعد أن قام أحد ضباط الدفعة السادسة 
والثالث��ني بتس��ليم علم الكلي��ة إلى أحد ط��الب الدفعة الس��ابعة 

والثالثني.
< تفضل حضرة صاحب السمو األمير بتسليم أبناء اخلريجني 
واخلريجات اجلوائز والشهادات، كما قدمت هدية تذكارية باسم 
األكادميية الى صاحب الس���مو األمير حفظه اهلل وس���مو ولي 
العهد وقام بتس���ليم الدروع التذكارية وكي���ل وزارة الداخلية 

اللواء أحمد النواف.
< ف��ي نهاية احلفل انطلق الطلب��ة اخلريجون ملصافحة ذويهم 

والتقاط الصور التذكارية لهذه املناسبة العزيزة.
< امتألت ساحة االحتفال بالورود اذ حرصت معظم األسر 
على اصطحاب احللوى والورود ملناسبة تخرج أبنائهم فيما قام 
جميع احلضور بالتصفيق احلاد حال سماعهم مكرمة صاحب 

السمو مبنح الشهيد عبداهلل حسن الكندري رتبة مالزم.
< حرص��ت وزارة الداخلية على اغ��الق بعض الطرقات املؤدية 
الى األكادميية وقامت بتوفير باصات لنقل أسر اخلريجني وشهدت 
بعض الطرقات احمليطة باألكادميية ازدحاما نسبيا وقت انتهاء حفل 

التخرج. 
< العقيد محمد راش���د الوديعي مساعد مدير عام أكادميية 
س���عد العبداهلل للعلوم األمنية لشؤون اخلدمات املساندة قام 

بإلقاء القسم على اخلريجني.

جانب من الطالبات اخلريجاتعائلة الضابط ابراهيم محمد العبداجلليل في لقطة تذكارية بعد تخرجه
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أحد اخلريجني متوسطا أفراد أسرته

املالزم إبراهيم العبداجلليل مقبال راس والدته بعد تخرجهوزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد متوسطا خريجني

 أهالي اخلريجني استقبلوا فرحة التخرج بالورودفرحة التخرج 

 جانب من ذوي اخلريجني عناق ما بعد التخرج 

اخلريجات في عرض قتالي خالل حفل التخرج اخلريجات أثناء مرورهن أمام املنصة الرئيسية

جتمع أسري في أكادميية سعد العبداهلل احتفاال بتخرج أبنائهم

وزير الداخلية يستقبل الوفود الخليجية
اس���تقبل وزير الداخلية الفريق الركن الش���يخ جابر اخلالد 
بحضور وكيل وزارة الداخلي���ة الفريق احمد الرجيب والوكالء 
املساعدين الوفود اخلليجية املشاركة في احتفاالت اكادميية سعد 
العبداهلل للعلوم االمنية مبناسبة تخريج الدفعة 36 من الطلبة 
الضباط والدفعة 21 من ضباط االختصاص والدفعة الثانية من 
معهد الهيئة املس���اندة وذلك مببنى االكادميية بعد االنتهاء من 

حفل التخرج.
في بداية اللقاء، اعرب عن س���عادته مبا ش���اهده في العرض 
من���ذ اللحظة االولى، مش���يرا الى انه يدل عل���ى الكم الهائل من 
املعلومات التي تصل الى الطلبة لالرتقاء مبس���توى االداء اثناء 
اخلدم���ة، مؤكدا ان ذلك ليس من اجل الكويت فقط لكن من اجل 

الدول اخلليجية.
واكد ان االمن واحد والهدف واحد والبد من البحث والدراسة 
بعد احلصول على التدريب الالزم، مشيرا الى ان شعب اخلليج 
من ارقى الش���عوب ومنضبط، باالضافة الى وجود اكثر من 120 

جنسية تتطلب جهود امنية غير عادية.
ودعا الى ضرورة التعاون بني الشباب اخلليجي للحفاظ على 

االمن، مؤكدا ان امن اخلليج كل ال يتجزأ.
واوضح ان تبادل الطلبة يق���رب االفكار ويزيد من التواصل 
بينهم في املس���تقبل مما يخلق روح املنافسة من اجل امن دول 

مجلس التعاون.
وشدد على ان االمن اخلليجي امانة في ايدينا، وقد اقسمنا على 
ذلك امام شعوبنا، مؤكدا اهمية االمن الداخلي الستقرار البالد والبد 

من محاربة الفساد بشتى انواعه للحفاظ على امن اجلميع.
واكد وزير الداخلية على ضرورة اكتساب اخلبرات امليدانية 
للتعامل بها مع متطلبات العمل خارج دور العلم االمني، مشددا 
على دور القيادات االمنية في هذا اجلانب من خالل تواصلها مع 

اخلريجني.
واوضح الوزير ان اخلريجني واخلريجات ال فرق بينهما، حيث 
ان اخلريجات اثبنت وجودهن خالل الفترة الوجيزة التي التحقن 
فيها بالعمل االمني، مش���يرا بذلك الى دور املدربات اخلليجيات، 
حيث ان املجتمع اخلليجي واح���د والدم اخلليجي واحد، مؤكدا 
انهن بني اهلهن وقلوبنا مفتوحة لهن، مشيدا بجهودهن في تعليم 

اخلريجات ومتمنيا للجميع التوفيق والسداد.
ورحب اخلالد بالوفود اخلليجي���ة، مؤكدا عمق العالقة التي 
تربط بني االش���قاء في دول مجلس التع���اون اخلليجي، ومهنئا 
اياهم بتخريج الطلبة من بلدانهم في االكادميية، مش���يرا بذلك 
الى ان ابناء اخلليج اينما كانوا في اي وطن منه فهم في وطنهم 
وبني اهليهم. كما هنأ اخلريجني، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم 
العملية، مؤكدا ضرورة االستفادة مما حصلوا عليه في دراستهم 
من مواد نظرية وتدريبات عملي���ة في خدمة االمن وان يكونوا 

مخلصني من اجل امن وطنهم ومواطنيهم.
بدورها، اعربت الوفود املشاركة عن شكرها وتقديرها للكويت 
مشيدين بخريجي اكادميية سعد العبداهلل للعلوم األمنية والذين 
سبقوا خريجي هذه الدفعة، وقد انخرطوا في العمل والذين اكدوا 
متيزهم في االداء وتفوقهم بني اقرانهم في الس���لك الشرطي في 

بالدهم، متمنني للكويت حكومة وشعبا كل تقدم وازدهار.

حفل غداء بأبراج الكويت
على شرف الوفود الخليجية األمنية

أقام مدير عام أكادميية سعد العبداهلل للعلوم األمنية اللواء 
فهد الشرقاوي أمس األربعاء حفل غداء بأبراج الكويت على شرف 
رؤساء وأعضاء الوفود األمنية بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية املشاركة في حضور حفل تخريج الدفعة السادسة والثالثني 
من الطلبة الضباط والدفعة احلادية والعشرين من طلبة ضباط 
االختصاص والدفعة الثانية من معهد الهيئة املساندة الذي أقيم 
حتت رعاية وبحضور صاحب السمو األمير القائد األعلى للقوات 

املسلحة الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل ورعاه.

أق����س����م ب������اهلل ال��ع��ظ��ي��م
أق����س����م ب������اهلل ال��ع��ظ��ي��م
أق����س����م ب������اهلل ال��ع��ظ��ي��م

أن أك����ون وف��ي��ًا ل��دول��ة ال��ك��وي��ت
أم����ي����ن����ًا ع���ل���ى ح��ق��وق��ه��ا
م��خ��ل��ص��ًا ألم���ي���ره���ا امل��ف��دى

احلق���ة األوام��ر  جلمي���ع  مطيع��ًا 
ال��ت��ي ت��ص��در إل����ّي م���ن رؤس��ائ��ي
م��ح��اف��ظ��ًا ع��ل��ى ش��رف��ي وس��اح��ي

واألمانة بالص��دق  وظيفتي  أعم�ال  مؤديًا 
الن��اس وحق��وق  الب��اد  قوانني  محترم�ًا 
شهي����د. أق����ول  م���ا  عل�ى  والل�ه 

ق���س���م 
ط��ة لشر ا


