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األمير هّنأ الرئيس المصري بالعيد القومي

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمد 
حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها عن خالص تهانيه 
مبناس���بة العيد القومي جلمهورية مصر العربية الشقيقة متمنيا له دوام الصحة 
والعافية وجلمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكرمي كل التقدم واالزدهار 

في ظل القيادة احلكيمة له.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

)كرم دياب( الشيخ جابر املبارك والفريق غازي العمر والفريق سليمان الفهد واللواء فهد الشرقاوي واللواء سيف السيف في صورة جماعية مع اخلريجني  

دعا الخريجين إلى مواصلة مسيرة البحث والتحصيل العلمي والتزود بكل جديد في مجال األمن

المبارك شهد حفل تخريج كوكبة جديدة من الضباط: 
»الداخلية« حصن الكويت الحصين وحريصون على دعم ثقافة أبنائنا األمنية
الش�رقاوي: توفير كل ما تحتاجه أكاديمية سعد العبداهلل من وس�ائل وأدوات وإمكانات لتطوير منظومة التعليم والتدريب

برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء باالنابة وزير الدفاع ووزير الداخلية باالنابة الشيخ 
جاب���ر المبارك، أقيم صباح امس حفل تخريج الدورة الس���ابعة لضباط الصف الجامعيين 
الذين تخرجوا ضباطا برتبة مالزمين من معهد تدريب الضباط وعددهم 85 خريجا، واثنان 
من الطلبة الضباط تخصص أدلة جنائية من جامعة فرجينيا بالواليات المتحدة االميركية، 

وذلك في نادي ضباط الشرطة بمنطقة أبوالحصانية.
وكان في استقبال الشيخ جابر المبارك لدى وصوله الى مقر نادي ضباط الشرطة وكيل 
وزارة الداخلية باالنابة الفريق غازي العمر ووكيل وزارة الداخلية المس���اعد لشؤون األمن 
الخاص رئيس مجلس ادارة ضباط الش���رطة الفريق سليمان الفهد، ووكيل وزارة الداخلية 
المساعد لشؤون التعليم والتدريب باالنابة مدير عام اكاديمية سعد العبداهلل للعلوم االمنية 
اللواء فهد الشرقاوي ومدير عام االدارة العامة لمراكز الخدمة أمين سر نادي ضباط الشرطة 

اللواء سيف السيف وعدد من قيادات االكاديمية.
وهنأ الشيخ جابر المبارك ابناءه الخريجين ونقل اليهم تحيات القيادة السياسية العليا 

ممثلة في صاحب السمو األمير القائد االعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح األحمد، وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ووزير 
الداخلية الفريق الركن.م الش���يخ جابر الخالد، واكد ان هذا يوم مش���هود في سجل وزارة 
الداخلي���ة، حيث تنضم كوكبة جديدة من الطلب���ة الضباط وضباط الصف الجامعيين الى 
قوة الش���رطة، متس���لحين بااليمان باهلل واالنتماء للوطن وبالعلم والمعرفة من اجل دعم 

أمن الوطن وأمان المواطنين.
وتوجه الش���يخ جابر المب���ارك الى ابنائه الخريجين بنصائحه وإرش���اداته، داعيا الى 
مواصلة مس���يرة البحث والتحصيل العلم���ي والتزود بكل جديد في مجال األمن، مؤكدا ان 

وزارة الداخلية تتيح كل الفرص امام ابنائها لدعم ثقافتهم األمنية.
وأوضح ان أبناء وزارة الداخلية حصن الكويت الحصين، متمنيا لهم كل النجاح والتقدم 

والتوفيق.
ثم تم توزيع الشهادات والجوائز على الخريجين والتقاط عدد من الصور التذكارية.

وأعرب وكيل وزارة الداخلية المس���اعد لش���ؤون التعليم والتدري���ب باالنابة مدير عام 
اكاديمية سعد العبداهلل للعلوم االمنية اللواء فهد الشرقاوي، عن ترحيبه برئيس مجلس 

الوزراء باالنابة وزير الدفاع ووزير الداخلية باالنابة الشيخ جابر المبارك.
وأوضح ان القيادة االمنية ممثلة بوزير الداخلية الفريق الركن. م الش���يخ جابر الخالد 
ووكي���ل الوزارة الفريق احمد الرجيب والوكالء المس���اعدين، حريصون على الدعم الدائم 
لالكاديمية وتوفير ما تحتاج اليه من وس���ائل وأدوات وامكانات لتطوير منظومة التعليم 

والتدريب وهي منظومة متكاملة.
وأعرب عن س���عادته بانضمام هذه الكوكبة الى اخوانه���م، مؤكدا ان الوطن أوال وثانيا 

وأخيرا، فالوطن أعطانا الكثير.
وفي ختام الحفل، أهدى اللواء فهد الش���رقاوي درعا تذكارية للشيخ جابر المبارك بهذه 

المناسبة.
وقام اللواء الشرقاوي بعد ذلك بتوزيع الشهادات على الخريجين.

اللواء فهد الشرقاوي مكرما الشيخ جابر املبارك

جانب من اخلريجنياخلريج يوسف املطيري تكرمي أحد اخلريجني

الشيخ جابر املبارك يلقي كلمته في احلفلالشيخ جابر املبارك مكرما أحد اخلريجني


