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جاللته رعى مهرجان البحرين اأوالً الذي نظمته وزارة الرتبية مب�شاركة 28 األف طالب وطالبة.. امللك:

تخ�سي�ص بعثات للموهوبني وبناء 12 مدر�سة جديدة

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

�شيدي ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظكم اهلل ورعاكم،،

االأبناء  الكرام،،  احل�شور  واملعايل،،  ال�شمو  اأ�شحاب 

الطالب والطالبات،، ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

االعتزاز  بكل  اجل��الل��ة،،،  �شاحب  ح�شرة  �شيدي   

والتقدير ي�شرفني اأن اأقف اأمام جاللتكم، معربا عن اأ�شمى 

برعاية  الكرمي،  جاللتكم   لتف�شل  واالمتنان  ال�شكر  اآيات 

ال�شابعة، والذي تقيمه  اأوالً يف ن�شخته  مهرجان البحرين 

الوزارة، تعبرًيا ّعما تكنه نفو�شنا وقلوبنا من اأ�شدق معاين 

املحبة والوالء جلاللتكم، قائداً وذخراً للجميع.

الطلبة، جتتمع  اأبنائكم  اإن هذه اجلموع املحت�شدة من 

اليوم، تعبريا عن �شادق الوفاء جلاللتكم على ما قدمتموه 

يف  حتقق  وما  منقطع،  غري  عطاء  من  وللمواطن،  للوطن 

لقيادتكم  ووفاء  م�شهودة،  اجنازات  من  امليمون  عهدكم 

املظفرة.

دعمكم  من  ت�شتمد  ال��وزارة  باأن  جلاللتكم   موؤكدين 

الدءوب  ال�شادق  للعمل  احلما�س  روح  وتوجيهاتكم، 

لتطوير برامج التعليم، التي اأ�شبحت اليوم -وهلل احلمد-

على  بالتقدير  وحتظى  االإجن���ازات،  من  املزيد  حتقق 

ال�شعيدين املحلي والدويل، ي�شهد بذلك ما حققته الوزارة 

متقدمة يف  مراكز  على  باحل�شول  م�شهودة،  اإجنازات  من 

بف�شل  ن�شري  باأننا  يوؤكد  مبا  املخت�شة،  الدولية  التقارير 

توجيهات جاللتكم يف الطريق ال�شحيح لالرتقاء مب�شتوى 

التعليم وباأداء املدر�شة البحرينية.

 لقد عملت الوزارة، بناء على توجيهات جاللتكم، بعد 

اأن عممت برنامج حت�شني اأداء املدار�س على جميع املدار�س 

احلكومية هذا العام، وطورت الزمن املدر�شي، بداأت الوزارة 

الدرا�شية، مبا يف ذلك مناهج التعليم  يف  تطوير املناهج 

يجعلها  مبا  م�شتوياته،  بكافة  والتدريب  واملهني  الفني 

من�شجمة مع متطلبات التنمية والتطورات العاملية.

التعليم  بتوفري  الدولة  التقارير  البحرين  وت�شدرت 

اىل  ادى  الذي  االمر  التوايل  على  اخلام�س  للعام  للجميع 

انخفا�س ن�شبة االمية لت�شل اىل %2.7،

والت�شامح  االإن�شان  والعمل كذلك  على تعزيز حقوق 

املدار�س  يف  اإلزاميا  مقررا  لتكون  امل�شرتك،  والعي�س 

احلكومية واخلا�شة، ويف اجلامعات، وذلك بالتعاون مع 

منظمة اليون�شكو ومع مكتب الرتبية الدويل بجنيف، هذا 

املكتب الذي حتتل فيه مملكة البحرين اليوم من�شب نائب 

الرئي�س، تاأكيدا مبا حتظى به من �شمعة دولية م�شرفة.

اإن هذا املهرجان الوطني، وغريه من االأن�شطة املتنوعة 

مرتبطة  وفعالية  ن�شاط  اآالف   5 عددها  يتجاوز  والتي 

ارتباطا وا�شحا باملناهج الدرا�شية وبالقيم الرتبوية التي ال 

ميكن عزلها عن بع�س البع�س، يف بناء �شخ�شية الطالب، 

مبا يعزز الدور الرتبوي الريادي للمدر�شة البحرينية.

�شيدي ح�شرة �شاحب اجلاللة،،،

التقدير  خال�س  عن  اعرب  بان  جاللتكم  يل  ا�شمحوا 

من  املهرجان،  هذا  وتنظيم  اإع��داد  يف  اأ�شهم  من  جلميع 

ومربيات  ومربني  وخليجيني  بحرينيني  وفنانني  �شركات 

اجلهات  وكافة  الكرام  االأمور  واأولياء  وطالبات  وطالب 

املتعاونة االأخرى، ملا قدمته من دعم وم�شاندة.

التقدير  خال�س  �شيدي  جمددا،  تقبلوا  اخلتام   يف  و 

واالمتنان من هذه اجلموع من اأبنائكم الطلبة الذين جاءوا 

عالية،  وطنية  ومبعنويات  املحبة  بروح  بكم،  لاللتقاء 

توؤكد وحدة �شعبكم الويف وا�شطفافه وراء قيادة جاللتكم، 

مرددين ب�شوت واحد:)مرحبا بكم قائدنا(.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

 وتف�شل جاللة امللك بالقاء كلمة �شامية هذا ن�شها:-

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

والطالبات  الطالب  واأبنائي وبناتي  االأفا�شل  االأ�شاتذة 

اهلل  ورحمة  عليكم  ال�شالم  الكرام،  االأمور  اأولياء  االأعزاء، 

وبركاته،، ي�شرنا اأن نعرب لكم عن خال�س �شكرنا وتقديرنا 

الذي  الوطني  ح�شكم  وعلى  لنا،  ا�شتقبالكم  ح�شن  على 

جت�شدونه اليوم، يف هذا املهرجان الوطني الرائع، والذي 

تعربون من خالله عن طيب امل�شاعر الوطنية الغالية التي 

نقدرها عاليا.

ورعايتنا  امل�شتمر،  اهتمامنا  جميعاً  لكم  موؤكدين 

باعتباره  البحرين،  مملكة  يف  التعليم  لتطوير  الدائمة، 

ع�شب التنمية ال�شاملة، للعبور اإىل امل�شتقبل امل�شرق، باإذن 

اهلل تعاىل.

واأنه، وبف�شل املعلمني واملعلمات الكرام، والقائمني على 

التعليم يف مملكة البحرين، �شنحتفل مبرور مائة عام على 

اإن �شاء اهلل،  النظامي، بحلول عام 2019م  التعليم  ن�شاأة 

كما نفخر اليوم، باأن التعليم اأ�شبح يف متناول اجلميع.

باإذن  وتاأكيدا على هذا االهتمام بالتعليم، ف�شوف يتم 

اهلل تعاىل زيادة عدد املدار�س خالل هذا العام والعام القادم،  

جودة  معايري  اأحدث  وفق  جديدة،  مدر�شة   12 باإن�شاء 

املقدمة  التعليمية  باخلدمات  لالرتقاء  املدر�شية،  البيئة 

لالأبناء الطلبة..

بتخ�شي�س  اأمرنا  الطالبية،  املواهب  برعاية  واعتزازا 

يف  واملتميزين  للموهوبني  الدرا�شية  البعثات  من  عدد 

يف  املوهبة  مكانة  يعزز  مبا  املختلفة،  املدر�شية  االأن�شطة 

نظامنا التعليمي.

وطلبة  وم�شرفني،  معلمني  جميعاً،  ن�شكركم  ختاما، 

واأولياء اأمور، على هذه امل�شاركة املتميزة. 

الغالية  البحرين  اأجل  من  دائماً  نلتقي  اخلري  وعلى 

وعزتها وازدهارها. ودمتم �شاملني وال�شالم عليكم ورحمة 

تذكارية  هدية  بتقدمي  الوزير  ت�شرف  ثم  وبركاته.   اهلل 

اإ�شدارات  اإىل �شاحب اجلاللة وهي عبارة عن كتابني من 

الوزارة، وهما كتاب )عقد من اإجنازات الريا�شة املدر�شية(، 

والذي يج�شد االإجنازات التي حتققت على �شعيد الريا�شة 

املدر�شية خالل ع�شر �شنوات، وكتاب )تعابري يف حب امللك(، 

ويت�شمن ر�شائل حمبة وتقدير وامتنان اإىل جاللة امللك من 

اأبنائه طلبة وطالبات املدار�س احلكومية واخلا�شة. 

 بعد ذلك بداأ االحتفال مبدخل حواري لطلبة املدار�س 

)دارن��ا  اأوب��ري��ت  تقدمي  ذل��ك  تال  اجلاللة،  �شاحب  مع 

)وطن  وهي  فنية،  لوحات  �شت  ت�شمن  والذي  البحرين( 

الوجدان  كمال وظماأ  االأ�شتاذ ح�شن  كلمات  من  النوار�س( 

من  الوحدة(  �شانع  )يا  اجل�شمي،  ح�شني  الفنان  وغناء 

كلمات علي ال�شرقاوي وغناء الفنان حممد الكعبي، )واهلل 

نحبك( من كلمات ظماأ الوجدان وغناء الفنانة هند، عر�شة 

)مرحبا بك( من كلمات عبداهلل رمزان النعيمي وغناء الفنان 

را�شد املاجد والفنان حممد الكعبي، )غايل علينا يا وطن( 

من كلمات يو�شف احلمدان وغناء الفنان �شالح الزدجايل، 

)دارنا البحرين( من كلمات عبداهلل رمزان النعيمي وغناء 

جا�شم  االأ�شتاذ  االأوبريت  بتلحني  قام  كما  اأحالم،  الفنانة 

ما  مبثل  امللك  جاللة  ودع  احلفل  نهاية  ويف  احلربان. 

ا�شتقبل به من حفاوة وترحيب.

رعى ح�شرة �شاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة �م�س على ��شتاد �لبحرين �لوطني مهرجان �لبحرين �أوالً 2013 �لذي نظمته وز�رة �لرتبية و�لتعليم مب�شاركة �كرث من 28 �ألف طالب 

وطالبة.

ولدى و�شول موكب جاللة �مللك كان يف �ال�شتقبال �لدكتور ماجد �لنعيمي وزير �لرتبية و�لتعليم وعدد من �مل�شوؤولني بالوز�رة، حيث قوبل جاللته بالرتحيب و�لهتاف من قبل �مل�شاركني باملهرجان 

�لذين قدر عددهم باأكرث من 30 �ألف طالب وطالبة من �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة. 

وبد�أ �الحتفال بعزف �ل�شالم �مللكي، ثم �آيات بينات من �لقر�آن �لكرمي تالها �لطالب عبد�لرحمن �لذو�دي. ثم �لقى وزير �لرتبية و�لتعليم كلمة هذ� ن�شها:
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مدربو مهرج�ن »�لبحرين �أوال«.. جهود كبرية ومف�ج�أة للجمهور
يف  الطلبة  مّدربو  بذلها  كبرية  جهود 

القلّة.  اإال  بجهودهم  يعلم  اأن  دون  اخلفاء 

الكوالي�س.  خلف  املجهولون  اجلنود  هم 

بني  متنقلني  الطويلة  ال�ساعات  يق�سون 

جرت  حيث  البحرين  بوليتكنيك  �ساحة 

االإ�ستاد  ملعب  وبني  االأولية  التدريبات 

يف  �سفق  من  اأقّل  يكونون  رّبا  الوطني. 

مرّكزين  كونهم  املهرجان  لفقرات  امللعب 

متام الرتكيز على الفقرات القادمة وانتظام 

بالتاأكيد  ولكنهم  االأوبريت،  وجناح  الطلبة 

بعد  الوطني  االإ�ستاد  من  خرج  من  اأ�سعد 

النجاح الكبري للمهرجان.

هذه  واأخذنا  املدربني  من  بعدد  التقينا 

الت�سريحات.

حر�سن� على حتقيق �الن�سج�م

ق�سم  رئي�سة  القعود  لطيفة  الدكتورة 

فقرات  من  فقرتني  على  اأ�سرفت  املر�سدات 

و»يا  البحرين«  »دارن��ا  وهما  املهرجان 

عن  حتدثتا  واالأغنيتان  الوحدة«.  �سانع 

تطورها  ومدى  واأجمادها  البحرين  مملكة 

ح�سارات  عدة  على  وانفتاحها  وازدهارها 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  عهد  يف  وثقافات 

مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

الطالبات  تدريب  يف  ورك��زت  البحرين 

االأغاين  كلمات  عن  تعرب حركاتهن  اأن  على 

ومنها على �سبيل املثال عند جملة »اأهديتنا 

�سكل  الطالبات  �سكلت  حيث  م�ستقبل« 

اإىل التطلع للم�ستقبل،  ال�سم�س كونها ترمز 

الطالبات  رفعت  خري«  »متطر  جملة  وعند 

من  »نعمة  وجملة  ال�سماء،  باجتاه  اأيديهن 

الطالبات  فرفعت  و�سكر«  حمد  تبي  ربنا 

النعم  هلل على  و�سكراً  اأكفهن بخ�سوع حمداً 

التي منها �سبحانه وتعاىل على هذا الوطن.

لطيفة  د.  فقالت  للمالب�س  بالن�سبة  اأما 

على  لالأقم�سة  اختيارها  يف  اعتمدت  باأنها 

االألوان اجلذابة والزاهية فالقما�س املتموج 

املطر  هطول  بعد  قزح  القو�س  اإىل  يرمز 

اإ�سافة اإىل االأحمر واالأبي�س اللذين يرمزان 

األوانا  اختارت  كما  البحرين،  مملكة  لعلم 

التفاوؤل  اإىل  وترمز  النف�س  تبهج  متعددة 

بامل�ستقبل.

�لت�ريخ جت�سيد 

الدكتور نادر حممد جمايل اخت�سا�سي اأول 

»�سن�سافر  بالقول  حديثه  بداأ  ريا�سية  تربية 

التاريخية  باحلقبات  لنمر  التاريخ  عرب  بكم 

واحل�سارات التي مرت بها مملكة البحرين منذ 

اآل خليفة الكرام  ح�سارة دملون اإىل حكم عائلة 

يف فقرة ح�سارات البحرين«. 

ك�سر  على  ع��ام  كل  »نحر�س  واأ���س��اف 

العام  وه��ذا  جذابة  اإبداعية  بفكرة  القاعدة 

البنني  فقرة  تكون  اأن  على  االتفاق  مت  حتديداً 

جم�سمات  عمل  مت  حيث  امل�سمى،  هذا  حتت 

لالأختام الدملونية اإ�سافة اإىل الدروع التي متثل 

حقبة النزاعات واحلروب واملعارك«.

اللوحة  ه���ذه  ب���اأن  ن���ادر  د.  وي���رى 

ربط  مت  فقد  باجلدية  تت�سم  اال�ستعرا�سية 

املالب�س  اإىل  اإ�سافة  باالأغنية  العر�س  حركات 

ان  واأكد   ح�سارة.  كل  متثل  التي  واملج�سمات 

للح�سور،  كثرية  اأجوبة  �سيقدم  العر�س 

التاريخ  حول  تتحدث  التي  فقراته  بني  تظهر 

البحرين  ململكة  العريقة  واحل�سارة  العظيم 

وال��دروع  التاريخية  واالأختام  املالب�س  عرب 

وبان�سجام تام مع كلمات الق�سيدة وحلنها.

للمهرج�ن �لتخطيط 

اأو�سحت االأ�ستاذة ر�سا �سهدة اخت�سا�سية 

ملهرجان  التخطيط  باأن  ريا�سية  مهرجانات 

املا�سي  العام  �سيف  منذ  بداأ  اأوالً  البحرين 

توجه  والتعليم  الرتبية  وزارة  لدى  كان  حيث 

ب�ساركة عدد من املدار�س من جميع حمافظات 

اململكة اخلم�س يف هذا املهرجان ال�سخم والتي 

للمهرجان  اأويل  ت�سور  و�سع  مت  اأ�سا�سها  على 

الروتني  عن  والبعد  التجديد  على  احلر�س  مع 

تقدم  مل  جديدة  ا�ستعرا�سية  لوحات  وابتداع 

املخت�س  العمل  فريق  باأن  واأ�سافت  قبل.  من 

ملف  با�ستعرا�س  البداية  يف  قام  باملهرجان 

النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اأمام  املهرجان 

اأوىل  بداأت  وبعدها  والتعليم،  الرتبية  وزير 

الطلبة  باختيار  الفعلي  التطبيق  خطوات 

والطالبات وخماطبة اأولياء اأمورهم اإ�سافة اإىل 

وقت  يتعار�س  ال  بحيث  املدار�س  مع  التن�سيق 

من  وللتاأكد  الدرا�سية.  احل�س�س  مع  التدريب 

العمل  فريق  اجتمع  عوائق  بدون  العمل  �سري 

التدريب،  جدول  لتن�سيق  باملدار�س  املدراء  مع 

املعلمني واملعلمات على  االتفاق مع  ومن ثم مت 

الطلبة  لتدريب  م�ساعد  عمل  فريق  ت�سكيل 

واالإ�سراف عليهم خارج املدر�سة.

الطلبة  �سريتديها  التي  املالب�س  اأم��ا 

اأ. ر�سا  اأثناء املهرجان فقد اأو�سحت  والطالبات 

اللوحات  مع  لتتوافق  خ�سي�ساً  �سممت  باأنها 

العمل  فريق  �سافر  وقد  اال�ستعرا�سية،  الفنية 

حتقق  التي  االأقم�سة  ل�سراء  خ�سي�ساً  للخارج 

الهدف املن�سود.

للجمهور مف�ج�أة 

تربية  معلمة  ح�سن  اإميان  االأ�ستاذة  قالت 

ريا�سية بحما�س باأن الطالبات خالل املهرجان 

»دارن��ا  فقرة  ومنها  عديدة  فقرات  �سيقدمن 

البحرين« التي تعرب عن اأجماد عائلة اآل خليفة 

الكرام على مر ال�سنني، وفقرة »كلنا حمد« التي 

واالجنازات  للملك  ال�سعب  مدى حب  عن  تعرب 

الطالبات  و�ستفاجئ  عهده،  يف  حتققت  التي 

“كلنا  عبارة  بت�سكيل  الفقرة  بختم  اجلمهور 

البحرين  مملكة  اأبناء  حب  توؤكد  التي  نحبك” 

ووالئهم للقيادة. 

مدربة  الدو�سري  خلود  االأ�ستاذة  واأكدت 

اإن  الثالثة  لل�سنة  اأوال  البحرين  مهرجان  يف 

كلكمات  جديد  العام  هذا  باملهرجان  ما  كل 

االأغاين واحلركات التعبريية واالأزياء وغريها، 

واأ�سارت اإىل اأن حما�س الطالبات كبري جدا هذا 

العام.

�ال�ستعر��سية �للوح�ت  �أجمل 

تربية  اخت�سا�سي  �سند  حممد  االأ�ستاذ  اأكد 

ريا�سية باأن فقرة »ح�سارات البحرين« �ستكون 

التي  اال�ستعرا�سية  الفنية  اللوحات  اأجمل  من 

انها  حيث  البحرين،  مملكة  بح�سارة  تتغنى 

وتبني  التاريخ  �سجلها  التي  احلقائق  �سترتجم 

اأهمية االآثار كاالأختام الدملونية والدروع، وذلك 

املعطيات  كافة  بها  توفرت  فنية  م�ساهد  عرب 

التي  اجلميلة  التعبريية  واحلركات  واملقومات 

تنقل الفكرة باإبداع.

�سعراء اأوبريت »دارنا البحرين« ي�سفقون لنجاح الفقرات ويوؤّكدون:

كلم�تن� �لغن�ئية هي �أب�سط م� نقّدمه لوطنن� ولقي�دتن� �لر�سيدة
�سمن فقرات مهرجان البحرين اأوالً نّفذ اآالف الطالب 

والطالبات اأوبريتاً غنائياً حتت عنوان “دارنا البحرين”، 

وا�ستعر�سوا  امل��دار���س  اأطفال  حناجز  به  �سدحت 

ت�سكيلية  لوحات  وقّدموا  الر�سيقة  الفنية  بحركاتهم 

الر�سيدة،  وللقيادة  للوطن  الوالء  روح  ج�ّسدت  جميلة 

مما اأ�سعل املدّرجات بالت�سفيق ونال الثناء من اجلميع.

اجليب  �سيخة  الدكتورة  اأعربت  االأوبريت  وبعد 

واملر�سدات  والك�سفية  الريا�سية  الرتبية  اإدارة  مديرة 

الكرمية جلاللة  بالوزارة عن �سكرها وتقديرها للرعاية 

امللك على  “ن�سكر جاللة  قالت  املهرجان حيث  لهذا  امللك 

رعايته واحت�سانه للمهرجان ونحن االآن نقدم املهرجان 

لل�سنة ال�سابعة بعد اأن انتهينا من ال�ست جتارب املا�سية 

بكل جناح تاركني ب�سمة لن تن�سى يف تاريخ البحرين. 

كافة  ذاك��رة  يف  جميلة  �سورة  نطبع  �سنة  كل  ويف 

امل�ساركني وامل�ساهدين للمهرجان، ونحن كاإدارة الرتبية 

الريا�سية منثل وزارة الرتبية والتعليم اأمام جاللة امللك 

وباقي احل�سور من طلبة ومعلمني، كما اأن كافة الطلبة 

كبري  بحما�س  ي�سعرون  الفنية  اللوحات  يف  امل�ساركني 

اأيدي خمت�سني،  التي �سممت على  اللوحات  لتقدمي هذه 

اأقدم  اأن  اأنهم �سعيدون جدا للقاء جاللة امللك. واأود  كما 

خال�س �سكري لوزير الرتبية والتعليم الهتمامه ودعمه 

الريا�سية  والفعاليات  االأن�سطة  ولكافة  املهرجان  لهذا 

التي تعرب عن الوالء للوطن”.

االأ�ستاذ يو�سف احلمدان رئي�س ق�سم  اأكد  من جانبه 

االأوبريت  �سعراء  واأحد  بالوزارة  االحتفاالت  خدمات 

من  تعد  فعالية  يف  بامل�ساركة  جدا  فخور  “اأنا  قائالً 

يف  تقام  التي  الكرنفالية  الوطنية  الفعاليات  واأهم  اأكرب 

وعيد  الوطني  العيد  بنا�سبة  �سنويا  البحرين  مملكة 

االأوىل  هي  يل  بالن�سبة  امل�ساركة  هذه  وتعد  اجللو�س، 

على �سعيد كتابة الن�س الغنائي لهذا املهرجان، و�سبق 

يل اأن تعاونت مع مدير اإدارة اخلدمات الطالبية االأ�ستاذ 

كفنان  وبخربته  به  اأثق  واأنا  احلربان  بن  حممد  جا�سم 

نكهته  الوطني  بح�سه  ي�سفي  حيث  مهم،  وملحن  كبري 

واأنتجهما  فيهما  وبحث  ت�سربهما  الذي  ال�سعبي  ولونه 

“ملفى  ق�سيدة  جتد  اأن  متمنيا  كبرية  فنية  فعاليات  يف 

اخلليفة” �سداها الطيب لدى احل�سور”.

كاتب  النعيمي  ال��رم��زان  عبداهلل  ال�ساعر  وق��ال 

“تعد  البحرين”،  و”دارنا  البحرين”  “عر�سة  ق�سيدتي  

هذه امل�ساركة الرابعة يل يف مهرجان البحرين اأوال، ومن 

املوؤكد اأنه مهرجان ناجح ومهم حمل معه �سدى وا�سعا 

على مدى االأعوام املا�سية واليزال م�ستمرا يف جناحاته 

كل عام، فهو ميثل عامالً مهما يف الرتبية الوطنية وواجبا 

�سكل  باأي  فيه  امل�ساهمة  عن  نتاأخر  ال  اأن  يجب  وطنيا 

الفر�سة  اأن كل مواطن يجد  ثقة  واأنا على  االأ�سكال،  من 

املنا�سبة �سي�سارك بكل ما لديه وهذا اأقل ما ميكن تقدميه 

اأن تكون م�ساهمتي  اأمتنى  امللك ووطنا احلبيب.  جلاللة 

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ�سكر  اأن  واأود  ومثمرة،  مفيدة 

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  وخا�سة 

والتعليم على ن�ساطاته امل�ستمرة للرقي بالعلم والتعلم، 

الذين  الطلبة  وكافة  املهرجان،  هذا  على  القائمني  وكافة 

بذلوا جهدا كبريا من اأجل نيل اإر�ساء احلا�سرين”.

مهرجان  كمال حول  االإعالمي ح�سن  قال  جانبه  من 

التي  اجلميلة  الفكرة  هذه  مع  “جتاوبا  اأوال  البحرين 

تغر�س فينا حب الوطن وجتعلنا نتغنى به وب�سعادتنا 

ال�سعور  اأن نعرب عن هذا  فاإننا نحاول  يف وجودنا فيه 

الوطن  جمال  عن  فيها  نعرب  ق�سائد  كلمات  ب�سياغة 

وانتمائنا له، فهذه الق�سائد تفتح لنا املجال باأن نتغنى 

وامتنانا  حبنا  مدى  عن  ونعرب  حني  كل  يف  بوطننا 

هذه  على  القائمني  واأحيي  الر�سيدة.  وللقيادة  للوطن 

اأن  متمنيا  الغايل  وطننا  حب  يف  جتمعنا  التي  الفكرة 

جميعا  لنا  الوطن  اأهمية  تربز  التي  الفعاليات  تزداد 

�سغارا وكبارا”.

واأكد ال�ساعر علي ال�سرقاوي كاتب ق�سيدة “يا �سانع 

امل�ساريع  من  اأوال”  “البحرين  مهرجان  اأن  الوحدة”، 

واإي�سال  البحريني  الطالب  وجدان  ت�سكيل  يف  املهمة 

يف  بالتعليم  دفع  الذي  امللك  جلاللة  اخلال�سة  املحبة 

جميع مراحله وخطواته اإىل االأمام، ومن خالل املهرجان 

يتعلم الطلبة والطالبات اأهمية امل�ساركة اجلماعية التي 

اأوؤكد  هنا  ومن  الوا�سع،  بعناها  املواطنة  روح  ت�سكل 

الكبري،  الوطني  امل�سروع  هذا  ا�ستمرارية  �سرورة  على 

امل�سروع  على  والقائمني  والتعليم  الرتبية  وزير  واأحيي 

الذي يبني مدى حب الطالب واملواطنني ململكتنا الغالية.

“وطن  ق�سيدتي  كاتبة  الوجدان  �سما  ال�ساعرة  اأما 

النوار�س” و”قلوبنا ت�سبقنا له باحلب” فقالت “مهرجان 

هو  واإمنا  به،  نتغنى  فقط  �سعرا  لي�س  اأوال  البحرين 

نحن  ومازلنا  ووطنية،  تربوية  لقيم  كامل  جت�سيد 

ال�سعراء نبذل كافة جهودنا للتعبري عن حبنا ووالئنا من 

اأن ن�ستثمرها  التي حتلينا بها فال بد لنا  خالل موهبتنا 

اململكة.  نطاق  على  تقام  التي  املهرجانات  هذه  مثل  يف 

واأ�سكر جاللة امللك لتبنيه ملثل هذه الفعاليات التي حتث 

والتم�سك  العلم  على حب  وت�سجعهم  والطالبات  الطلبة 

به، كما اأحث وزير الرتبية والتعليم لال�ستمرار يف مثل 

االعتبار  عني  يف  تو�سع  التي  الرتبوية  الفعاليات  هذه 

وتعد �سهادة جناح ملا تطمح له الوزارة”.



ر�سالة  الر�سيدة  ولقيادته  له  وال��والء  الوطن  حب 

منذ  طياته  بني  اأوال  البحرين  مهرجان  يحملها  متجددة 

االأ�سيلة  الرتبوية  للقيم  م�سافة  قيمة  هو   .2006 عام 

والتي  والتعليم  الرتبية  وزارة  عليها  حتر�ص  التي 

بني  الوطنية  واللحمة  الوحدة  مفاهيم  تر�سيخ  على  تعمل 

هذا  حول  قيل  ما  بع�ص  وهنا  وامل�ساركني.  الطالب  جميع 

ال�سخم. املهرجان 

ح�ضارية تربوية  ر�ضالة 

وكيل  خليفة  ال  عبدالعزيز  بن  ه�سام  ال�سيخ  اأكد 

اأوال  البحرين  مهرجان  “اإن  واخلدمات  للموارد  الوزارة 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  من  كرمية  برعاية  حظي  الذي 

حفظه  املفّدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

واملعلمني  الطلبة  قبل  من  وا�سعة  ومب�ساركة  ورعاه،  اهلل 

لقائد  والوفاء  الوالء  معاين  عن  للتعبري  االأمور   واأولياء 

ياأِت  مل  وللوطن،  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  امل�سرية 

االأهداف  من  له جمموعة  واإمنا و�سعت  للت�سلية،  اأو  عبثاً، 

اأهداف املواطنة وخدمة  التي ت�سعى الوزارة لتحقيقها مثل 

املجتمع من خالل العديد من الربامج الرتبوية والفعاليات 

وكذلك  واملو�سيقية  والتمثيلية  الت�سكيلية  والفنية  الثقافية 

اإ�سافة  وال�سحية  واملهنية  والنف�سية  االجتماعية  الربامج 

باملهرجانات  اخلا�سة  والفعاليات  الرتبوية  امل�سابقات  اإىل 

تدعم  االأن�سطة  وهذه  الوطنية،  باملنا�سبات  واالحتفاالت 

واملواطنة  الوطنية  بالرتبية  املتعلقة  املدر�سية  املناهج 

 3 تراثيات  ومهرجان  احلبيب  وطني  برنامج  بينها  ومن 

وبرنامج  ال�سغري  العامل  وبرنامج  وطنك  اعرف  وبرنامج 

تدعم  التي  والفعاليات  االأن�سطة  من  عروبة وطن، وغريها 

التوجه”.  ذلك 

اأوال،  البحرين  مهرجان  “اإن  ه�سام  ال�سيخ  واأ�ساف 

كامل  جت�سيد  هو  واإمّن��ا  به،  نتغّنى  فقط  �سعاراً  لي�ص 

وزارة  ت�سعى  ومازالت  �سعت  ووطنية  تربوية  لقيم 

جميع  نفو�ص  يف  وجتذيرها  لتعميقها  والتعليم  الرتبية 

عليكم  يخفى  وال  وطالب.  موظفني  من  الوزارة  من�سوبي 

املخل�سني،  اأبنائه  نفو�ص  يف  غالية  مكانة  من  للوطن  ما 

املحافل ويف جميع  ا�سمه يف جميع  بحمل  يت�سّرفون  الذين 

املنا�سبات”.

ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ح�سرة  قالها  لقد 

بهذا  اأّنكم  اأبنائه،  اإىل  بها  تف�سل  التي  كلماته  اإحدى  يف 

بو�سفها  للوطن  والوفاء  الوالء  قيم  جت�ّسدون  االحتفال 

اإّن  “نعم  جزءا ال يتجّزاأ من الرتبية الوطنية، ونحن نقول 

تتمثل يف   مهمة،  ووطنية  تربوية  ر�سالة  تف�سل جاللته  ما 

اأبنائنا  النبيلة يف نفو�ص  القيم  تلك  اأمانة غر�ص  اأن نتحمل 

املختلفة  وبراجمها  واأن�سطتها  الوزارة  مناهج  عرب  وبناتنا 

ال�سامية”. املعاين  تلك  من  انطلقت  التي 

الرتبوية  التجربة  بهذه  ه�سام  ال�سيخ  واأ���س��اد 

واإن  خ�سو�سا  متوا�سل  جناح  من  حققته  وما  والثقافية 

امل�ساركة  حيث  من  نوعه  من  االأول  هو  املهرجان  هذا 

ال�سورة  بهذه  ويقام  للطالب  الوا�سعة   اجلماهريية 

اأر�ص اململكة، وهو  دليل على جناح الوزارة  املنظمة على 

اأوال  الوطن  اأّن  تتمثل يف  للجميع  اإي�سال ر�سالة جميلة  يف 

النجاح  اكتمال  اأّن  ظني  “ويف  واأ�ساف  �سيء.  كّل  وقبل 

ياأتي من خالل قيام املعلمني يف املدار�ص كّل بدوره يف زرع 

الطالب، حتى  نفو�ص  الوطن يف  والوالء وحّب  الوفاء  قيم 

اإىل  االحتفايّل  موقعه  من  اجلماهريّي  املهرجان  باأثر  ننتقل 

وتنمية  الطلبة،  اأفكار  يف  وال�سلوكّي  الرتبوّي  احل�سور 

لوطنهم”. ووالئهم  حّبهم 

ووالء وفاء  ر�ضالة 

وكيل  املطوع  يو�سف  عبداهلل  الدكتور  قال  جانبه  من 

اأوال  البحرين  مهرجان  “اإن  واملناهج  للتعليم  ال��وزارة 

وطنية  تظاهرة  اأك��رب  ي�سكل  وطنيا  مهرجانا  بو�سفه 

الرتبويني،  من  كبرية  ح�سودا  ي�سّم  حيث  البحرين  يف 

األف   20 عددهم  يتجاوز  االأم��ور  واأول��ي��اء  والطلبة، 

لتج�سيد  الوطني  البحرين  ا�ستاد  يف  اجتمعوا  م�سارك، 

مملكة  احتفال  مع  تزامنا  للوطن،  والوفاء  ال��والء  قيم 

البحرين  فقرة  ولعّل  املجيد،  الوطني  بعيدها  البحرين 

نه�سة  من  �سهدته  وما  البحرين  حّب  عن  تعرّب  التي  اأوال 

اأ�سدق  القيادة احلكيمة  �ساملة يف خمتلف املجاالت يف ظّل 

يحملها  التي  ال�سادقة  واملواطنة  الوالء  روح  عن  تعبري 

والقائد.  للوطن  والتعليم  الرتبية  وزارة  منت�سبي  جميع 

تعريفا  يعترب  كاحتفال  اأوال  البحرين  مهرجان  ان  كما 

منها   اأذكر  وممتعة  جميلة  بفقرات  الوزارة  اإجنازات  باأهّم 

التعّمق  تعك�ص  التي  حمد  امللك   � اليون�سكو  جائزة  لوحة 

جمال  يف  واالت�سال  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستخدام  يف 

على  اأهمية  من  اجلائزة  هذه  متثله  عّما  وتعرّب  التعليم، 

بتخ�سي�ص  جاللته  مببادرة  واالإ�سادة  الدويل،  ال�سعيد 

املعلومات يف  تكنولوجيا  ا�ستخدام  جائزة عاملية يف جمال 

تنظيم  يف  الوزارة  توا�سل  اأن  واأطمح  والتعليم،  االت�سال 

باإجنازاتها  العاّم  اجلمهور  لتعريف  املهرجانات  هذه  مثل 

والرتبوية”. التعليمية  باخلدمات  االرتقاء  اإىل  الرامية 

االأمني  حمزة  يو�سف  ريا�ص  الدكتور  اأكد  جانبه  من 

الوطنية  الدالالت  عمق  على  العايل  التعليم  ملجل�ص  العام 

الرامية  وغاياته  اأوالً  البحرين  مهرجان  يت�سمنها  التي 

وللقيادة  للوطن  والوالء  واالنتماء  املواطنة  تر�سيخ  اإىل 

الطلبة  بحر�ص  منّوهاً  ويرعاها،  اهلل  يحفظها  الر�سيدة 

امل�ساركة  على  واملعلمني  املدار�ص  واإدارات  االأمور  واأولياء 

�سنوياً. الكربى  الوطنية  االحتفالية  هذه  يف 

الوطني احل�ّس  تنامي 

االأ�ستاذ  والفّني  العام  للتعليم  امل�ساعد  الوكيل  اأ�سار 

برامج  من  املهرجان هو جزء  هذا  “اأن  ال�سيخ  نا�سر حممد 

الرتبية، ولعل رعاية جاللة امللك املفدى له ياأتي من منطلق 

املجتمع  اإىل  املهرجان  هذا  يو�سلها  التي  القوية  الر�سالة 

االعتبارات  كل  فوق  واأنها  اأوال  البحرين  باأن  املدر�سي، 

م�سريا  الوطني،  الرتبوي  الدر�ص  جوهر  وهذا  والرايات، 

اأّوال  البحرين  ملهرجان  حمد  امللك  جاللة  رعاية  اأن  اإىل 

الويف،  �سعبه  مع  بالتوا�سل  البالغ  جاللته  اهتمام  يوؤّكد 

للوطن،  والوفاء  ال��والء  لقيم  جت�سيداً  يعّد  فاملهرجان 

الوا�سعة  وامل�ساركة  الوطنية  الرتبية  من  يتجّزاأ  ال  وجزءا 

منت�سبي  جميع  لدى  الوطني  احل�ّص  تنامي  عن  تنّم  التي 

واإداريني، وم�سرفني  تربويني،  والتعليم من  الرتبية  وزارة 

هذا  ي�سّكل  كما  اأمورهم،  اأولياء  اإىل  باالإ�سافة  وطالب، 

التي  املواطنة  ملاّدة  الرتبوي  للمفهوم  تر�سيخا  املهرجان 

املدار�ص  التعليمية يف  املراحل  بتدري�سها يف  الوزارة  تقوم 

اململكة”. د�ستور  عليه  ن�ّص  ملا  كاّفة 

اإيجابية ر�ضالة 

امل�ساعد   العام  االأمني  البلو�سي  منى  الدكتورة  قالت 

هذا  يحملها  التي  الر�سالة  “اإن  واالعتمادية  للتقييم 

من  ووطنية  تربوية  ر�سالة  البداية  منذ  املهرجان 

فوق  البحرين   اأّن  الرئي�سي  م�سمونها  االأوىل  الدرجة 

وكبارا،  �سغارا  اجلميع  واجب  الوطن  وحّب  اجلميع، 

عطاء  واالنتماء  الوفاء  وذلك  الوالء  ذلك  يرتجمون  حيث 

يف  واجتهادا  للعلم  وطلبا  ال�سلوك  يف  ومتيزا  للوطن، 

وبروزها  تقّدمها  مملكتنا  توا�سل  حتى  العمل،  يف  التمّيز 

نثبت  وحتى  وخارجياً،  حملّياً  االأ�سعدة  جميع  على 

كانت �سغرية يف حجمها  واإن  الغالية  اأّن مملكتنا  للجميع 

بالن�سبة  الوطن  اأ�سبح  الذين  واأبنائها  بقادتها  كبرية  فهي 

العني«.   قّرة  اإليهم 

للقائد والوفاء  املحبة   

اخلا�ص  للتعليم  امل�ساعد  الوكيل  اأ�سارت  بدورها 

البحرين  مهرجان  “اإن  املو�سوي  وداد  االأ�ستاذة  وامل�ستمّر 

عن  تعبري  باأ�سدق  عرّب  الوطن،  لكّل  وطنّي  عر�ص  اأوال 

امللك  القائد  امللك  جلاللة  والوفاء  والوالء  املحبة  معاين 

بفقرات  التعبري  خالل  من  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

الوزارة  اإجنازات  بع�ص  عن  ومتمّيزة  وحمدودة  ب�سيطة 

ملدار�ص  امللك  جاللة  م�سروع  يف  متثلت  متنّوعة  بلوحات 

امل�ستقبل، وجائزة اليون�سكو، وقد بادرت الوزارة وجميع 

ما  على  للتاأكيد  املمّيز  احلدث  هذا  بامل�ساركة يف  منت�سبيها 

الوطن،  للقيادة وحّب  الوالء  من  املواطنة  قيم  عليه  تن�ّص 

الراأي  احرتام  واإ�ساعة  ال�سامية  القيم  مبادئ  ن�سر  مع 

جيل  لبناء  الوزارة  م�ساعي  �سمن  ياأتي  ذلك  وكل  االآخر، 

اململكة. يف  والتطوير  التنمية  مل�سرية  �سنداً  يكون  �سالح، 

متكامل كٌل  املواطنة  الرتبية 

الوكيل  خليفة  اآل  خليفة  بنت  لولوة  ال�سيخة  اأكدت 

املواطنة  تربية  اأن  الرتبوي  واالإ�سراف  للمناهج  امل�ساعد 

الدرا�سية  املناهج  فيه  تت�سافر  يتجزاأ،   ال  متكامل  كٌل 

بعد  املنطلق  هذا  ومن  �سفية،  والال  ال�سفية  واالأن�سطة 

اأ�سكال التعبري عن معاين  اأوالً �سكالً من  مهرجان البحرين 

املواطنة، حيث �سارك اآالف الطلبة يف هذه الفعالية ب�سكل 

واالنتماء  امل�سرية  لقائد  وال��والء  املحبة  فيه  اجتمعت 

الرتبوية  بجوانبه  املهرجان  جناح  “اأن  واأ�سافت  للوطن. 

بذلته  التي  الكبري  اجلهد  حجم  يعك�ص  والفنية  والثقافية 

ليكون  ومنت�سبوها  وم�سوؤولوها  والتعليم  الرتبية  وزارة 

الالئق”. امل�ستوى  يف  املهرجان  هذا 

املواطنة على  الرتبية 

اأو�سح الدكتور خالد اإ�سماعيل العلوي الوكيل امل�ساعد 

درجت  “لقد  الطالبية  واالأن�سطة  الرتبوية  للخدمات 

املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل  والتعليم  الرتبية  وزارة 

االأن�سطة  منظومة  لتطوير  اجلهود  من  املزيد  بذل  على 

ما  ذلك  ومن  والوجدان،  والعقل  اجل�سد  لت�سمل  الطالبية 

البحرين  مهرجان  اأن  �سك  وال  املواطنة،  برتبية  يتعلق 

عما  التعبري  يف  الطالبية  امل�ساركة  وجود  من  وجه  اأوال 

امل�سرية  لقائد  حب  من  وم�ساعرهم  وعقولهم  قلوبهم  يف 

وعت  مبا  اأجنزت  الأنها  لها،  ووفاء  للقيادة  عرفان  ومن 

خمل�سا  تعبريا  املهرجان  يعد  كما  االأ�سعدة،  خمتلف  على 

خال�ص  عن  والفني-  امل�سموين  ال�سعيد  -على  وراقيا 

للقيادة”. والوفاء  للوطن   الوالء  معاين 

للوطن الوالء  معاين  يف 

واالإعالم  العامة  العالقات  اإدارة  مدير  قال  جهته  من 

اأّوال  البحرين  مهرجان  “جاء  ال�سروقي   فواز  االأ�ستاذ 

والقيادة احلكيمة  وامللك  للوطن  والوالء  لالنتماء  تر�سيخا 

اختالفها  على  للبالد  ال�سكانّية  املكّونات  كّل  قبل  من 

واملعلّمني،  واالإداريني،  امل�سئولني،  بكبار  بدءا  وتنّوعها 

اأجيال  الطالب  اإىل  و�سوال  االأمور،  واأولياء  وامل�سرفني، 

يحت�سنهم.  الذي  للوطن  ُعر�سا  ُيعّد  مهرجان  يف  الغد 

يف  ت�ساعد  وتربوية  نوعية  نقلة  املهرجانات  هذه  ومثل 

الكتب  من  جمموعة  فقط  لي�ست  فاملواطنة  املواطن،  بناء 

تكوين  يف  ي�ساعد  تربوّي  ن�ساط  هي  اإمّنا  والدرو�ص، 

الذي  املجتمع  يف  فاعال  عن�سرا  ليكون  الطالب  �سخ�سية 

اإليه”. وينتمي  فيه  يعي�ص 

الوطن راية 

جا�سم  االأ�ستاذ  الطالبية  اخلدمات  اإدارة  مدير  قال 

“ي�سكل هذا  حممد بن احلربان واأحد فر�سان هذا املهرجان 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  بني جاللة  مفتوحا  لقاء  املهرجان 

والطالبات  الطلبة  اأبنائه  وبني  املفدى  البالد  ملك  خليفة 

راية  رافعني  اململكة،  اأنحاء  جميع  من  ج��اوؤوا  الذين 

معتزين  والوفاء،  العلم  م�ساعل  حاملني  الواحد،  الوطن 

جاللته  مبقدم  احتفاء  الواحدة  البحرينية  االأ�سرة  بلواء 

اأبدى  وقد  التعليم.  مل�سرية  بدعمه  واعتزازاً  ال�سامي، 

التي  املهرجان  بفقرات  كبرية  وفرحة  �سعادة  جاللته 

الرئي�سية  ة  املن�سّ اأمام  العر�ص  طابور  مرور  اأبرزها  كان 

وال��والء  التاأييد  عبارات  وامل�ساركني  الطلبة  وترديد 

جت�ّسد  ا�ستعرا�سية  فقرات  عّدة  جانب  اإىل  امللك،  جلاللة 

اململكة. يف  التعليم  اإجنازات  من  جوانب 

م�سوؤولو وزارة الرتبية والتعليم متحّدثني عن مهرجان البحرين اأوالً:
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