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 رعى مهرجان البحرين اأواًل مب�شاركة 30 األف طالب.. جاللة امللك:

الطلبة املوهوبون ثروة الوطن وم�شتقبله امل�شرق

وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  القى  بعدها 

مقام  اإىل  فيها  رفع  املنا�سبة،  بهذه  كلمة  والتعليم  الرتبية 

جاللة امللك بالنيابة عن جميع منت�سبي الوزارة، والطلبة 

واأولياء االأمور الكرام، اأخل�س التهاين والتربيكات، مقرونة 

برعاية  جاللته  لتف�سل  والعرفان  ال�سكر  اآيات  باأ�سمى 

مهرجان البحرين اأوالً، والذي تقيمه الوزارة للعام التا�سع 

ووالء  حمبة  من  القلوب  تكنه  عّما  تعبرًيا  التوايل،  على 

امللكية، متثل و�سام فخر  الرعاية  اأن هذه  جلاللته، موؤكًدا 

واعتزاز للجميع.

واأ�ساف الوزير اأن الوزارة وا�سلت، بف�سل من اهلل ثم 

برعاية جاللة امللك وحكومته الر�سيدة، حتقيق املزيد من 

بالعمل  االأ�سعدة،  كافة  والنوعّية، على  الكمّية  االإجنازات 

على اإن�ساء املزيد من املدار�س احلديثة واملن�ساآت التعليمية 

جاللة  روؤية  عن  تعرّب  والتي  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف 

امللك يف العمل على وجود مدار�س متطورة وحديثة �سكالً 

وم�سموًنا، وتقدمي اأف�سل اخلدمات التعليمية، مبا يف ذلك 

التو�سع ال�سريع والكبري يف دمج ذوي االحتياجات اخلا�سة 

القادرة على دجمهم حتى بلغت 72  بزيادة عدد املدار�س 

مدر�سة، كما مت البدء يف تنفيذ التوجيهات املت�سمنة تطبيق 

م�سروع التمكني الرقمي كمرحلة متقدمة لتعزيز امل�سروع 

التعليمي املهم املتمثل يف مدار�س امل�ستقبل، اإذ بداأت الوزارة 

يف تطبيق التمكني الرقمي يف مرحلته اجلديدة يف عدد من 

املدار�س، من خالل التوا�سل مع كربيات ال�سركات العاملية 

واالت�سال،  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  املتخ�س�سة 

متهيًدا لتعميم هذه املنظومة على باقي املدار�س بعون اهلل، 

تنفيذ  على  الوزارة  عملت  فقد  النوعي،  ال�سعيد  على  اأما 

وتوثيق  للمواطنة،  الرتبية  بتعزيز  املت�سلة  التوجيهات 

ال�سرف  �ساحات  يف  وم�ساهماتهم  البحرين،  اأبناء  جهود 

والفداء، من اأجل خدمة وطنهم واأمتهم، كما بداأت الوزارة 

هذا العام بتطبيق اأول جتربة للمدار�س املعززة للمواطنة 

وحقوق االإن�سان، بحيث تعمل املدر�سة كوحدة متكاملة يف 

تر�سيخ هذه القيمة االإن�سانية، اإىل جانب تنفيذ العديد من 

االأن�سطة والربامج والفعاليات التي ت�سمل خمتلف جوانب 

املعرفة واملوهبة والتي �سيتجاوز عددها ثالثة اآالف ن�ساط، 

للمواطنة  املعززة  والفعاليات  االأن�سطة  على  الرتكيز  مع 

وحقوق االإن�سان، التي ت�سمل حاليا 420 برناجماً، اإ�سافة 

من  وك�سفية  ريا�سية  اأن�سطة  من  الوزارة  تنفذه  ما  اإىل 

فعاليات، بلغت هذا العام 578 فعالية ريا�سية، ي�ستفيد 

منها 31200 من الطلبة واملعلمني.

�ساحب  اإىل  تذكارية  هدية  بتقدمي  الوزير  ت�سرف  ثم 

اجلاللة.

ثم تف�سل جاللة امللك بكلمة �سامية هذا ن�سها:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

االأ�ساتذة االأفا�سل،، 

اأبنائي وبناتي االأعزاء،، 

اأولياء االأمور الكرام،،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

اإنه ملن دواعي حر�سنا وتقديرنا اأن ن�سارككم احتفالكم 

تنظيمه  على  عودمتونا  الذي  اأوالً«،  »البحرين  ال�سنوي، 

من  تعربون  والذي  واجلميلة،  املفرحة  الفنية  بلوحاته 

انتمائكم  وعمق  بوطنكم،  واعتزازكم  حبكم  عن  خالله 

�ساكرين  االأ�سيلة.  الوطنية  بهويتكم  وفخركم  الأر�سكم، 

لوزارة الرتبية والتعليم ح�سن اإ�سرافها على هذا االحتفال 

كل  من  االأعزاء  وبناتنا  الأبنائنا  واجلامع  ال�سامل  الوطني 

الذين نرد لهم حتيتهم وترحابهم بتحية  اأنحاء البحرين، 

مليئة باملحبة والفخر واالعتزاز.

املوؤ�س�سات  به  تقوم  مبا  ن�سيد  املنا�سبة  بهذه  ونحن 

الوزارة،  قبل  من  حثيثة  مبتابعة  الوطنية،  الرتبوية 

التعليمية  الدولة  �سيا�سات  تنفيذ  يف  وا�سحة  جهود  من 

والتمكني  العلمي  التاأ�سي�س  على  القائمة  والرتبوية 

التعليم  اإىل االرتقاء مبخرجات  املعريف لطالبها، والهادفة 

ومن  الوطني.  اقت�سادنا  واحتياجات  متطلبات  وتلبية 

اأ�سدرنا توجيهاتنا لتطوير مركز رعاية  املنطلق، فقد  هذا 

تنمية  على  ي�ساعد  الذي  بال�سكل  املوهوبني،  الطلبة 

قدراتهم وتطوير اإبداعاتهم، وذلك باعتبارهم، ثروة الوطن 

وم�ستقبله امل�سرق. كما ي�سعدنا تقديًرا منا البنائنا وبناتنا 

اأن يكون يوم غد اإجازة لهم، وكل عام واأنتم بخري.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

�سعرية  ق�سيدة  ت�سمن  الذي  االحتفال  بداأ  ذلك  بعد 

بعنوان )يا �سحاب املزن( من كلمات ال�سيخ خالد بن اأحمد 

اآل خليفة واإلقاء ال�ساعر ح�سن كمال، كما مت تقدمي اأوبريت 

وهي  فنية،  لوحات  �ست  ت�سمن  والذي  الزاهر(  )العهد 

كمال  ح�سن  ال�ساعر  كلمات  من  للبحرين(  النبي  )ر�سالة 

كلمات  من  االأجمل(  )�سبحنا  احللو،  حممد  الفنان  وغناء 

ر�سا،  حنان  الفنانة  وغناء  االأن�ساري  اإبراهيم  ال�ساعر 

ال�سرقاوي  علي  ال�ساعر  كلمات  من  االأول(  ال�سوا  )كتاب 

وغناء الفنانة دنيا بطمة، )احنا جنودك يا حمد( من كلمات 

ال�ساعر علي ال�سرقاوي وغناء الفنان ع�سام كمال، )اأجمل 

الفنان  وغناء  اجللواح  حممد  ال�ساعر  كلمات  من  احلور( 

ال�ساعر عبداهلل  املنادي( من كلمات  العبدالت، )�ساح  عمر 

الرمزان النعيمي وغناء الفنان حممد البكري والفنان حممد 

الكعبي، كما قام بتلحني االأوبريت االأ�ستاذ جا�سم احلربان. 

ويف ختام احلفل ودع جاللة امللك مبثل ما ا�ستقبل به 

من حفاوة وترحيب.

تف�سل ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل 

خليفة ف�سمل برعايته �لكرمية مهرجان �لبحرين �أوالً 2015م، 

و�لذي تنظمه وز�رة �لرتبية و�لتعليم، وذلك ع�سر �م�س با�ستاد 

�لبحرين �لوطني. 

ولدى و�سول موكب جاللة �مللك كان يف �ال�ستقبال �لدكتور 

ماجد بن علي �لنعيمي وزير �لرتبية و�لتعليم وعدد من كبار 

�مل�سوؤولني بالوز�رة، حيث قوبل جاللته بالرتحاب و�لهتاف من 

قبل �مل�ساركني باملهرجان و�لذين يقدر �أعد�هم بحو�يل 30 �ألف 

طالب وطالبة من �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�سة.

وبد�أ �الحتفال بال�سالم �مللكي، ثم �ألقى عريف �حلفل كلمًة 

قال فيها:

�سيدي ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل 

خليفة عاهل �ملفدى حفظه �هلل ورعاه.

يف هذ� �ليوم �لوطني �ملجيد نرفع �أيدينا بالدعاء �ل�سادق 

�إىل �هلل �لعلي �لقدير �أن يتقبل جميع �سهد�ئنا �الأبر�ر بو��سع 

رحمته و�ن يدخلهم ف�سيح جناته �نه على كل �سيء قدير. ثم 

قـــرئت �آيات بينات من �لقر�آن �لكرمي تالها �لطالب عبد�هلل 

�سعود حم�سن.

ت�����ط�����وي�����ر م������رك������ز رع��������اي��������ة ال�����ط�����ل�����ب�����ة امل�������وه�������وب�������ن ل����ت����ن����م����ي����ة ق�����درات�����ه�����م
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تقديًرا من امللك جلهود اإجناح مهرجان البحرين اأواًل.. وزير الرتبية:

اخلمي�ض اإجازة للمدار�ض احلكومية واخلا�صة وريا�ض الأطفال
رفع د. ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم، بالأ�سالة عن نف�سه ونيابة 

اأخل�ص  اأمورهم،  عن جميع منت�سبي وزارة الرتبية والتعليم وجميع الطلبة واأولياء 

معاين ال�سكر والتقدير والمتنان اإىل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة لرعايته امللكية ال�سامية ملهرجان البحرين اأولً، الذي ت�سرفت وزارة الرتبية 

والتعليم بتنظيمه حتت عنوان »العهد الزاهر«، تعبريًا عن الولء للوطن والوفاء للقيادة 

احلكيمة لبلدنا العزيز.

واأكد وزير الرتبية والتعليم اأن هذا املهرجان الوطني الكبري الذي تنظمه الوزارة 

له  امللك  برعاية جاللة  والذي يحظى  املدار�ص احلكومية واخلا�سة،  مب�ساركة طلبة 

امل�سرية  وتطوير  ودعم  الطلبة  اأبنائه  بت�سجيع  جاللته  اهتمام  مدى  يوؤكد  �سنوًيا، 

التعليمية، وتعزيز وتر�سيخ قيم الولء والنتماء واملواطنة.

واأ�ساد وزير الرتبية والتعليم مبا ت�سمنته الكلمة امللكية ال�سامية من معاٍن تربوية 

ودعم وم�ساندة للموؤ�س�سات التعليمية، وكذلك التوجيهات التي تف�سل جاللته الكرمي 

واملت�سمنة دعم برامج مركز رعاية املوهوبني، مما �سيكون له اأطيب الأثر بعون اهلل 

منحها  التي  الإجازة  وكذلك  الدرا�سية،  املراحل  الطلبة يف خمتلف  رعاية  تعاىل يف 

هذا  اإجناح  يف  جلهودهم  تقديرا  واخلا�سة،  احلكومية  املدار�ص  يف  للطلبة  جاللته 

الطلبة،  عند  الأثر  اأبلغ  له  كان  امل�سرفة، مما  بال�سورة  واإخراجه  الوطني  املهرجان 

م�سريًا وزير الرتبية والتعليم اإىل اأن هذه الإجازة ت�سمل الهيئات الإدارية والتعليمية 

يف املدار�ص احلكومية واخلا�سة وريا�ص الأطفال.
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