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رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية باإلنابة الشيخ جابر املبارك يقلد اللواء أحمد املشعل رتبته اجلديدة الشيخ جابر املبارك مصافحا مدير أمن األحمدي اللواء عبدالفتاح العلي بعد تقليده رتبته اجلديدة

اللواء جاسم الفيلكاوي بعد تقليده رتبة لواء

الشيخ جابر املبارك مقلدا اللواء محمد إدريس الدوسري رتبته اجلديدة

العميد محمد الصبر يتقلد رتبته اجلديدة

الشيخ جابر املبارك يقلد أحد الضباط رتبته اجلديدة

املبارك مقلدا سعود العياده رتبة عميد

اللواء محمد رافع الديحاني مصافحا وئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية باإلنابة الشيخ جابر املبارك

العميد محمد عامر العجمي

الفريق يوسف السعودي

المبارك: يجب مضاعفة الجهود للحفاظ على أمن الوطن
السعودي: ثقة القيادة السياسية العليا وسام على صدورنا

في حفل تقليد رتبتي لواء وعميد للضباط القادة المرقّين في »الداخلية«

وبعدها القى مدير عام االدارة 
العامة للتحقيقات الفريق يوسف 
السعودي كلمة نيابة عن الضباط 
املرقني اكد فيها على مشاعر الوالء 
واالخالص التي يشعرون بها في 
العليا  القي����ادة السياس����ية  ظل 

احلكيمة للوطن.
واعرب ع����ن اس����مى معاني 
االمتنان واالعتزاز بالثقة الغالية 
التي اولتهم اياها القيادة السياسية 
العليا، متوجها بالشكر والتقدير 
لرئيس مجل����س الوزراء باإلنابة 
الداخلية  الدف����اع ووزير  ووزير 
باالنابة الشيخ جابر املبارك والى 
الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد 
على ما يولي����ه للقيادات االمنية 
م����ن رعاية واهتم����ام. كما اعرب 
عن خالص تقديره لوكيل وزارة 
الداخلية الفري����ق احمد الرجيب 
الدقيقة  التقييمية  على نظرت����ه 

لالداء االمني.

واضاف املبارك ان رجال األمن 
هم ابن����اء الوط����ن األوفياء وهم 
العيون اليقظة الساهرة دوما على 
أمن هذه االرض الطيبة، واحلصن 
احلصني ف����ي مواجهة التحديات 
واملخاطر، والس����يف القاطع لكل 
من تسول له نفسه جتاوز القانون 
أو تهديد أمن البالد. واوضح ان 
الضب����اط الق����ادة املرقني مناذج 
مضيئة وقدوة يحتذى بها، داعيا 
اياهم الى مضاعفة البذل والعطاء 
واحلفاظ على اليقظة واجلاهزية 

في مواجهة املستجدات األمنية.
الى الضباط  التهنئ����ة  وجدد 
املرقني باسمه وباسم وزير الداخلية 
الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد، 
مشيرا الى انهم اهل لهذه املسؤولية 
وجديرون بهذه الترقية، متمنيا لهم 
النجاح والتوفيق في مسؤولياتهم 
اجلدي����دة وان يكونوا دائما عند 

حسن الظن.

السياسية العليا بسبب عطائهم 
األمني املتميز.

مشددا على ان الترقية تعني 
مسؤولية اكبر واعباء اضخم وانهم 

أهل لها وجديرون بالثقة.

الكبير الذي بذلوه والخالصهم في 
خدمة الوطن واس����تقراره وامان 
مواطني����ه، وان هذه الترقيات لم 
تأت من فراغ، وامنا جاءت تأكيدا 
على الثقة التي أولتهم اياها القيادة 

ق����ام رئيس مجل����س الوزراء 
باالناب����ة ووزير الدف����اع ووزير 
الش����يخ جابر  الداخلية باالنابة 
املبارك وبحض����ور وكيل وزارة 
الداخلية الفري����ق احمد الرجيب 
امس بتقليد الرتب اجلديدة للعمداء 
الذين متت ترقيتهم الى رتبة اللواء، 
والعقداء الذين متت ترقيتهم الى 

رتبة العميد.
املبارك خ����الل حفل  ووج����ه 
التقليد ال����ذي اقيم بقاعة الفريق 
اول يوسف بدر اخلرافي بديوان 
وزارة الداخلي����ة كلمة الى القادة 
الضباط املرقني نقل اليهم خاللها 
حتيات وتهنئة القيادة السياسية 
العليا متمثلة في صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الش����يخ نواف األحمد 
وس����مو رئيس مجل����س الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، مؤكدا على 
ان هذه الترقية دليل على اجلهد 

 وصل رئيس مجلس 
الوزراء باالنابة وزير 
الدفاع ووزير الداخلية 
باالنابة الش���يخ جابر 
ال���ى قاع���ة  املب���ارك 
الفريق اول يوسف بدر 
اخلرافي في متام الساعة 

والواحدة والنصف.
 بدا الق��ادة الضباط 
املرقون في غاية السعادة 
ي�ت�ب�ادل��ون  واخ��ذوا 
التهان��ي ويؤك��دون ان 
وزير الداخلية يعطي كل 

ذي حق حقه.
 بلغ ع���دد العمداء 
املرقني الى رتبة اللواء 
39 عميدا، وعدد العقداء 
املرقني الى رتبة عميد 

65 عقيدا.
 ام�ت��د االح�ت�ف�ال 
األلوية  تقليد  مبراس��م 
والعم��داء مل��دة س��تني 

دقيقة.

لقطات من 
القاعة

 اللواء عبدالفتاح العلي مدير عام مديرية امن محافظة 
االحمدي قال عقب تقلده رتبته اجلديدة: اش���كر سيدي 
معالي وزير الداخلية، وس���يدي وكي���ل وزارة الداخلية 
على ثقتهما وترشيحهما لي ولزمالئي لنيل هذه الترقية 
التي نعتبرها وساما على صدورنا جميعا وهي تكليف 
وتشريف، وحافز معنوي كبير لنا كقيادات لبذل املزيد 
من اجلهد والعطاء لبلدنا العزيز في ظل قيادته السياسية 

العليا الرشيدة.
 اللواء مرتضى بهبهان��ي مدير عام االدارة العامة للدعم 
التقني والنوعي: كل الش��كر لسيدي صاحب السمو االمير 
وس��مو ولي العهد ولس��يدي معالي وزير الداخلية وسيدي 
وكيل الوزارة مبناس��بة ترقيتي لرتبة لواء، وارجو ان اعمل 

دائما خلدمة هذا البلد وحفظ امنه.
 العميد فراج الزعبي مدير ادارة مباحث االموال: نشكر 
معالي وزي���ر الداخلية ألنه مينح كل ذي حق حقه، فقد 
حصلنا على ترقيتنا حسب االقدمية وفي موعدها دون 
تأخير كما ان معاليه وفر لنا الدعم املعنوي واالستقرار 
النفسي، وامتنى ان يكون ذلك دافعا لنا خلدمة وطننا ولرد 
اجلميل لهذا البلد حتت راية سيدي حضرة صاحب السمو 

األمير وسمو ولي العهد االمني حفظهما اهلل ورعاهما.
 العمي��د عبداهلل العل��ي مدير ادارة العمال��ة املنزلية: انه 
ملن دواعي س��روري ان اتوجه بالشكر لسيدي معالي وزير 
الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر خالد الصباح ولوكيل 
وزارة الداخلي��ة الفري��ق احمد عبداللطي��ف الرجيب، فهما 
يثبتان كل يوم دعمهم��ا الكامل ورعايتهما الدائمة البنائهما 

الضباط.
واب��ارك لزمائي رفاق الس��اح، ونح��ن اآلن مكلفون 
مبس��ؤولية كبرى وواجب وطني مهم، نسأل اهلل العظيم ان 
يوفقن��ا في خدم��ة بلدنا الذي اعطانا الكثي��ر في ظل قيادة 
س��يدي صاحب الس��مو األمير وس��مو ول��ي العهد االمني 

حفظهما اهلل.

قالوا عن حفل التقليد


