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التلميذ العسكري/
 دعيج عبداهلل علي الجالهمة

المتفوقون من التالميذ العسكريين - الدفعة الثانية
جائزة التفوق 

في المجموع العام

عبداهلل عبدالرحيم عبدالمجيد
بالشكر  وأتقدم  الصرح  هذا  من  وزمالئي  تخرجي  على  وجل  عز  اهلل  أحمد 
والعرفان إلى كل من ساهم في انجاح هذه العملية التي كان دربها شاقا وطويال 

وأتقدم بالشكر إلى وزارة الداخلية التي أودعت ثقتها بنا.

التلميذ العسكري/
عبدالواحد فالح العصفور

جائزة التفوق 
في العلوم الشرطية

التلميذ العسكري/
دعيج عبداهلل علي الجالهمة

جائزة التفوق 
في العلوم القانونية

التلميذ العسكري/
عبداهلل عبدالرحيم األنصاري

األول في المشاة

التلميذ العسكري/
محمد حبيب علوي عبداهلل

األول في الرماية

التلميذ العسكري/
عبدالعزيز عبداهلل الخالدي

األول  في اللياقة البدنية

التالميذ العسكريون الخريجون - الدفعة الثانية
تركي محمد الماجد

من  االنتهاء  بعد  وفرحتي  ش��ع��وري  أوص��ف  كيف  أع��رف  ال  الحقيقة  ف��ي 
الجهد  الجميع  من  تطلبت  بالكلية  تدريبنا  فترة  خالل  وشاقة  طويلة  مرحلة 
والصبر والمثابرة والعزم وهذا كله بفضل اهلل سبحانه وتعالى وبدعم وجهود 

الضباط بالكلية الملكية وأيضًا بفضل تشجيع ودفع األهل لنا.

إبراهيم يوسف عبدالغفار
تتضافر المشاعر وتتزاحم األحاسيس في هذه اللحظة، عبارات كثيرة 

تدور داخل صدري فأحاول ان أقدم تلك المشاعر التي تعتريني وكأن السفينة 
التي سارت في بحر اللقاء سنين ولحظات خالدة ونحمد اهلل على ما حققناه 

وكنا نطمح إليه وما يسعنا إلى أن نقدم شكرنا وامتناننا إلى كل من ساهم في 
وصولنا إلى هذه المرحلة.

علي سلمان العلوان
في  ساهم  من  كل  وإلى  والشكر  بالنجاح  لنا  توفيقه  على  ونشكره  اهلل  نحمد 

وصولي إلى هذا المستوى التعليمي والتدريبي.

محمد علي الخشرم
في  دور  له  كان  أو  ساهم  من  كل  إلى  االمتنان  وعظيم  الشكر  بجزيل  أتقدم 
للشرطة  الملكية  باألكاديمية  قضيناها  التي  الماضية  الفترة  طوال  تأسيسنا 
األمن  ومفهوم  الجديدة  الرؤية  لتحقيق  وعمليًا  نظريًا  اعدادنا  تم  فيها  والتي 
على  واالنفتاح  المستجدات  على  واالط���الع  الخبرة  امتالك  يستوجب  ال��ذي 

التجارب األمنية والمضي في بناء الوطن ورفعته وعزته.

علي إبراهيم القيسي
أحمد اهلل سبحانه وتعالى على التخرج والنجاح كما أتقدم بالشكر والعرفان 

إلى معالي وزير الداخلية وسعادة رئيس األمن العام وآمر الكلية الملكية 
للشرطة وكل من ساهم في تطوير قدراتنا متمنيًا التوفيق لي ولزمالئي في 

حياتنا العملية.

سعود إبراهيم البوفالح
لهذا  انضمامي  في  وساهم  شجعني  مّن  لكل  واالمتنان  الشكر  بعظيم  أتقدم 
الوطن  خدمة  فرصة  ومنحي  العسكرية  الحياة  في  واالنخراط  العظيم  الصرح 
واالنتماء  الوطن  حب  فينا  غرس  من  ولكل  والدي  إلى  هدية  االنجاز  هذا  وأقدم 

إليه.

إبراهيم سعد الرميحي
نحمد اهلل ونشكره سبحانه أن ّمن علينا بالتخرج من األكاديمية الملكية للشرطة وبهذه 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  سيدي  لمقام  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  أرفع  المناسبة 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  وسيدي  المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وسيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة ولي العهد نائب القائد االعلى داعيًا المولى أن يحفظ مملكة البحرين.

يوسف أحمد مال بخيت
بالشكر  أت��وج��ه  كما  عليها  وج��ل  ع��ز  اهلل  وأح��م��د  الحياة  لحظات  أجمل  إنها 
والعرفان لكل من شجعني وحثني على الجد واالجتهاد وأخص بالذكر والدي 

داعيًا المولى عز وجل أن يوفقني وزمالئي في الحياة العلمية والعملية.

حمد عوض الخالدي
الشكر  بخالص  وأت��ق��دم  ك��ث��ي��رًا  ش��ك��رًا  ل��ه  وال��ش��ك��ر  توفيقه  على  هلل  الحمد 
واالمتنان لجميع من بذل من وقته أو جهده في سبيل ايصالنا إلى هذه المرتبة 

لنبدأ مرحلة العطاء لهذا البلد حفظه اهلل في ظل مليكنا المعظم.

إبراهيم أحمد دليم
إنه لشرف واعتزاز أن أقف امام هذا الصرح الشامخ، حيث تحقق هذا بفضل 
هذا  على  والقائمين  المسئولين  من  وبجهود  األهل  من  وبدعم  سبحانه  اهلل  من 
كافة  في  وخبرات  دعم  من  لنا  قدموه  ما  على  جميعا  اشكرهم  أن  وأود  الصرح 
مراحل التدريب ويعجز اللسان عن وصف السعادة الكبيرة التي اشعر بها بعد 

تحقق الحلم الذي طال انتظاره.

محمد سعد العازمي
للتخريج  المقرر  المدة  انهيت  بكوني  وفرحتي  اليوم  هذا  عن  أتحدث  أن  قبل 
ومتطلبات التخرج أود أن أشكر كل من ساعدني وكما اهدي نجاحي هذا إلى كل 
أم وأب وإلى وطني الحبيب وأسأل اهلل المولى عز وجل ان يوفقنا لما فيه الخير 

والعطاء لهذا البلد المعطاء.

عبدالعزيز عبداهلل الخالدي
نحمد اهلل ونشكره على توفيقه لنا بالنجاح وأتوجه بجزيل الشكر والعرفان 

إلى كل من ساهم في تدريبي وتعليمي أكاديميًا إلنجاح هذه الدورة.

نايف خليفة المقهوي
إنني فخور جدًا وسعيد ايضًا حيث وهلل الحمد أخطو بثقة نحو الحياة العملية 
خارج االكاديمية الملكية للشرطة بعد تأسيس وتطوير منها وأتمنى من اهلل عز 
اهدي  وأنني  االكاديمي  الصرح  هذا  في  لي  قدم  ما  كل  رد  في  يوفقني  أن  وجل 

هذا النجاح إلى الوالدين العزيزين.

عبداهلل يوسف مبارك
الكلية  في  قضيناها  سنوات  أربع  بعد  واالعتزاز  الفخر  هو  اليوم  شعورنا 
سبحانه  هلل  والشكر  تعبنا  ثمار  فيه  نجني  الذي  اليوم  جاء  وقد  والصبر  بالعزم 
وتعالى على التوفيق وال ننسى دعم جميع القائمين على الكلية وتشجيع األهل 

لنا.

علي حسين يوسف
بحمد من اهلل ورعايته وبجهود  المسئولين وبعزيمة قوية قمنا باجتياز هذه 
لنا  العون  يد  مد  في  ساهم  من  جميع  إلى  بالشكر  اتقدم  حيث  بنجاح،  المرحلة 

الجتياز هذه الدورة بيسر ونجاح.

دعيج عبداهلل الجالهمة
أبوء بشكري وثنائي هلل سبحانه وتعالى الالمحدود وعلى نعمة النجاح التي وهبني 
إياها بالجهد والعمل واالصرار والعزيمة لتخطي الصعاب وكافحنا وواجهنا العوائق 
ونتيجة لذلك إننا جنينا ثمرة تعبنا بنجاح وحصلنا على مبتغانا الذي كنا نسعى وراءه 
أمن  على  فالحفاظ  الغالي  وطننا  رفعة  أجل  من  كله  وه��ذا  والمعرفة  العلم  سالح  وهو 

وأمان هذا الوطن وترابه والوالء لهذا الوطن هو الهدف األسمى الذي نصبوا إليه.

محمد عمران الجميري
للوصول  وساعدني  ساندني  من  جميع  إلى  واالمتنان  الشكر  بعظيم  أتقدم 
إلى هذه المرحلة لخدمة هذا الوطن الغالي وبهذه المناسبة أهنئ جميع زمالئي 

على التخرج وأتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية.

عبد الرحمن فاروق الهاجري
أحياء  مادمنا  نذكره  الخريجين  واخواني  أنا  سنظل  ال��ذي  اليوم  هذا  وفي 
كما  التخرج.  لحفل  الكريمة  بالرعاية  بتشريفنا  يوصف  ال  وشعورنا  اهلل  بإذن 
من  جهد  من  بذلوه  لما  الصرح  هذا  على  القائمين  جميع  أشكر  أن  اال  يسعني  ال 
لوال  لنتجاوزها  ماكنا  شاقة  مرحلة  كانت  فقد  التدريبية  أو  التعليمية  الناحية 

أخذهم بأيدينا.

أحمد درويش بوعنق
هذا  وأهدى  التخريج  هذا  في  ساهم  من  لكل  والتقدير  الشكر  بجزيل  أتقدم 

النجاح إلى الوالدين العزيزين أدام اهلل عليهما الصحة والعافية.

عيسى راشد جنيد
شعور  ف��ع��اًل  ألن���ه  ي��وص��ف  ال  ال��ي��وم  ب��ه��ذا  واالع���ت���زاز  ب��ال��ف��رح��ة  ال��ش��ع��ور 
باالنتصار بعد مرحلة طويلة جدا وشاقة مرت بنا خالل تواجدنا بالكلية ولكن 
والقوة  والعزيمة  والمثابرة  وبالصبر  وتعالى  سبحانه  اهلل  بفضل  تخطيناها 

وبدعم وحث جميع القائمين على الكلية ومساندتهم وبتشجيع األهل لنا.

محمد ناجي السماهيجي
طيلة  والتعب  المشقة  هذه  بعد  أمنيتي  تحقيق  على  اعانني  ال��ذي  اهلل  أشكر 
علينا  القائمين  بفضل  ثم  وتعالى  سبحانه  اهلل  بفضل  هذا  وكل  سنوات  األربع 

في الكلية.

عبدالواحد فالح العصفور
ال استطيع فعال وصف شعوري وفرحتي بهذا اليوم بعد ان تخطينا مرحلة 
طويلة وشاقة كانت تتطلب منا الصبر والجهد والمثابرة خالل تواجدنا بالكلية 
اهلل  بفضل  كله  وهذا  الكلية  على  القائمين  قبل  من  والدعم  بالتعاون  وتخطيناها 

سبحانه وتعالى وبفضل تشجيع ودفع األهل وحبهم لنا.

حسن عبداهلل السبع
جهدًا  بذلنا  حيث  الحافل  ال��ي��وم  ه��ذا  أج��ل  م��ن  الصبر  ب��ف��ارق  انتظرنا  لقد 
الميدانية  المهارات  اكتساب  في  قضيناها  سنوات  أرب��ع  بعد  إليه  للوصول 
أمره   وولي  البلد  هذا  يحفظ  ان  المولى  وأدعو  اهلل  من  بفضل  العلمي  والتحصيل 

وأهله بعنايته ورحمته وأن يجعله بلدًا  آمنًا ومستقرًا.

محمد حمد النشمي
الملكية  االكاديمية  من  تخرجنا  بيوم  واالع��ت��زاز  السرور  دواع��ي  لمن  إن��ه 
والقائمين  االكاديمية  آلمر  نتقدم  أن  اال  السياق  هذا  في  يسعنا  وال  للشرطة، 
طيلة  واهتمام  وتوجيه  وإرش��اد  رعاية  من  لمسناه  لما  الجزيل  بالشكر  عليها 

وجودنا فيها.

خالد جمال السيب
للشرطة  الملكية  الكلية  وإلدارة  الرشيدة  القيادة  إلى  والعرفان  الشكر  أوجه 
بذلوها  التي  الكبيرة  جهودهم  على  الكلية  في  التدريس  هيئة  أعضاء  وجميع 

خالل فترة الدراسة بالكلية والتي امتدت على مدار أربع سنوات.

علي حسن الفاو
سنوات  أرب��ع  طيلة  جهدي  ثمار  اجني  وأن��ا  واالع��ت��زاز  بالفخر  لشعور  إن��ه 
مضت وأشكر اهلل عز وجل على ذلك راجيًا ان يوفقني في رد الجميل لهذا الوطن 

الغالي.

راشد عيسى الكعبي
وقد  الكلية  في  ال��دراس��ة  فترة  بانقضاء  لنا  توفيقه  على  والشكر  هلل  الحمد 
بقيادة  الغالي  الوطن  هذا  لخدمة  جاهزين  وأصبحنا  والمعرفة  بالعلم  تسلحنا 
أثناء  ساندوني  الذي  األهل  جميع  أشكر  أن  إال  يسعني  وال  المفدى  الملك  جاللة 

فترة الدراسة وكذلك إدارة االكاديمية.

عبداهلل حسن صالح
وتطوير  بناء  في  أسهم  من  لكل  والعرفان  الشكر  بجزيل  اتقدم  أن  يشرفني 
ترعى  التي  للكوادر  منبعًا  وجعله  الشامخ  واالكاديمي  العسكري  الصرح  هذا 
األيام  طوال  سعادتنا  مدى  وصف  عن  التعبير  يسعنا  وال  وتحميه  الوطن  هذا 
التي قضيناها والتي كنا فيها نصقل انفسنا ونهب انفسنا فداء لهذا الوطن الذي 

يستحق في هذا اليوم العظيم.

عبدالرحمن عيسى الدوسري
العناء  كان  فلقد  واالعتزاز  بالفخر  وأشعر  والدي  أمنية  حققت  فقد  هلل  الحمد 
ساهم  من  كل  اشكر  كما  العملية  الحياة  في  التوفيق  يرافقني  ان  واتمنى  طويال 
وزي��ر  س��ي��دي  بالشكر  وأخ���ص  االك��ادي��م��ي  ال��ص��رح  ه��ذا  وت��ط��وي��ر  ان��ج��از  ف��ي 

الداخلية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة .

محمد حبيب العلوي
خالقي  شكر  سوى  علّي  يلح  فالشيء  منتظر  يوم  إال  هو  ما  البهيج  اليوم  هذا 
داعيًا  إليها  وصلت  التي  والنجاح  المتقدمة  الدرجة  هذه  على  وجل  عز  وموالي 
دائمًا  ساندتني  التي  لعائلتي  اليوم  نجاحي  وأه��دي  رض��اه  في  وطامعا  إي��اه 

للوصول لهذه المرتبة.

عبدالرحمن نبيل شويطر
أرى  حتى  والعافية  بالصحة  علّي  انعم  ال��ذي  تعالى  اهلل  إلى  بالشكر  أتقدم 
على  عمرهما  في  اهلل  أط��ال  العزيزين  وال���دّي  أشكر  كما  السنوات  ه��ذه  نتيجة 

دعمهما لي وأهديهما  هذا النجاح.

يوسف محمد الكواري
بركب  لاللتحاق  اليوم  هذا  في  أمامكم  الوقوف  شرف  بّلغنا  الذي  هلل  الحمد 
وانجازاته،  مكتسباته  على  والحفاظ  العزيز  الوطن  هذا  خدمة  في  سبقني  من 
أهدي تخرجي إلى روح المغفور له بإذن اهلل والدي رحمة اهلل عليه وإلى والدتي 

الحبيبة.

داعيـًا إلـى االلتفـاف حول رايـة البحرين وتحقيق األمن واالستقرار

رئيس الوزراء يرعى تخريج 33 تلميذًا عسكـرّيًا مـن طلبة »الملكية للشرطة«


