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أكادميية سعد العبدالله للعلوم األمنية تزهو بتخريج دفعة جديدة من أبناء الوطن 

أمير البالد يكرم املتفوقني في حفل تخريج ضباط الشرطة

سمو األمير يتقدم كبار احلضور

حتت رعاية وحضور صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد القائد 
األع��ل��ى للقوات املسلحة أقيم صباح 
أم��س حفل تخريج الدفعة اخلامسة 
واألرب��ع��ن من الطلبة الضباط بكلية 
الشرطة وذل��ك مبيدان أكادميية سعد 

العبدالله للعلوم األمنية.
ووصل موكب سموه إلى مكان احلفل 
حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من 
قبل كل من نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي��ر الداخلية الشيخ خالد اجلراح 
ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام 
النهام ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
ل��ق��ط��اع ش���ؤون التعليم وال��ت��دري��ب 
اللواء الشيخ م��ازن اجل��راح والوكالء 

املساعدين بوزارة الداخلية.
وشهد حفل التخرج سمو ولي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد و رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن وسمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس 
املجلس األعلى للقضاء ورئيس محكمة 
التمييز ورئيس احملكمة الدستورية 
املستشار ي��وس��ف امل��ط��اوع��ة وكبار 
املسؤولن بالدولة وجمع غفير من 

أهالي الطلبة اخلريجن واملواطنن.
وب���دأ احل��ف��ل بالسالم الوطني ثم 
تالوة ما تيسر من آيات الذكر احلكيم، 
بعدها أل��ق��ى وك��ي��ل وزارة الداخلية 
املساعد ل��ش��ؤون التعليم والتدريب 

كلمة قال فيها:
اليوم يلتقي األب القائد بأبنائه.. 
نعتز ونفتخر بتشريفكم صاحب 
السمو أمير البالد القائد األعلى للقوات 
املسلحة و سمو ول��ي العهد لصرح 
ش��ام��خ م���ن ص����روح ال��ع��ل��م واألم���ن 
أكادميية سعد العبدالله للعلوم األمنية 
التي تزهو اليوم بتخريج دفعة جديدة 
من أبناء هذا الوطن العزيز لتتواصل 
األجيال في حماية أمن كويتنا الغالية 

في ظل قيادتكم احلكيمة والرشيدة.
صاحب السمو القائد األعلى للقوات 
املسلحة يطيب لي أن أرفع إلى مقامكم 
السامي باسم أبنائكم اخلريجن أسمى 

آيات العرفان والتقدير والوالء وصدق 
االنتماء والتضحية وال��ف��داء وجندد 
أمامكم بأننا نحفظ العهد ب��أن نقدم 
أرواحنا فداء لتظل رايات الوطن العزيز 
خفاقة عالية بفضل ق��ي��ادة سموكم 

وسمو ولي العهد األمن.
إن أب��ن��اءك��م اخلريجن يتطلعون 
اليوم بكل ثقة وأمل لإلسهام في دعم 
أمن الوطن وتنميته وتطويره في ظل 
توجيهات سموكم التي تعد منارة 

تضيء لنا الطريق.
سيدي رع��اك��م الله ..أت��ض��رع الى 
امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن يحفظكم ي��ا قائد 
مسيرتنا األمنية التي شهدت بفضل 
رؤيتكم الثاقبة حتديثا وإجن���ازا لم 

يسبق له مثيل.
وندعو الله سبحانه وتعالى أن يدمي 
على سموكم وسمو ولي العهد األمن 
م��وف��ور الصحة والعافية ويجعلكم 
ذخ��را دائ��م��ا للكويت وس��ن��دا وراعيا 

ألبنائه األوفياء.
ث���م ب�����دأت م���راس���م ت��س��ل��ي��م علم 
األكادميية من طلبة الدفعة اخلامسة 
واألرب���ع���ن إل���ى ال��دف��ع��ة ال��س��ادس��ة 
واألرب��ع��ن وت��اله��ا ال��ق��رار ال���وزاري 
والنتائج النهائية للخريجن بقوة 
الشرطة ألقاها مدير عام أكادميية سعد 
العبدالله للعلوم األمنية اللواء ناصر 

ناصر بورسلي.
بعد ذل��ك ق��ام قائد طابور العرض 
باالستئذان م��ن سموه ببدء مراسم 
ال���ع���روض اخل���اص���ة أع��ق��ب��ه دخ���ول 
اخلريجن إل��ى ساحة ال��ع��رض ألداء 
القسم وال��ذي ألقاه مساعد مدير كلية 

الشرطة العقيد عبداللطيف احلداد.
وق��د تفضل ص��اح��ب السمو أمير 
ال��ب��الد بتسليم اجل��وائ��ز والشهادات 
على املتفوقن م��ن اخلريجن كما مت 
إه��داء سموه وسمو ول��ي العهد درع 
األكادميية. وفي اخلتام مت عزف السالم 
الوطني إيذانا بانتهاء احلفل وقد غادر 
سموه مكان احلفل مبثل ما استقبل به 

من حفاوة وترحيب.

وصول موكب سمو األمير
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أمير البالد يوقع على سجل الشرف

األمير يكرم أحد اخلريجنالشيخ خالد اجلراح يرحب بسمو األمير

.. وتقدمي هدية لسمو ولي العهدتقدمي هدية لسمو األمير

تسليم علم الدورةجانب من حفل التخرج

اجل��������������راح: ال����ط����ل����ب����ة اخل������ري������ج������ون ي���ت���ط���ل���ع���ون 
ل�����������إس�����������ه�����������ام ف��������������ي دع�������������������م أم�������������������ن ال����������وط����������ن

اللواء الشيخ مازن اجلراح يلقي كلمة خالل احلفل


