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 تف�صل ح�صرة �صاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

الكرمية،  برعايته  ف�صمل 

ع�����ص��ر اأم�������س، م��ه��رج��ان 

ن�صخته  يف  اأوال  البحرين 

الثانية ع�صرة للعام 2019، 

والذي نظمته وزارة الرتبية 

البحرين  با�صتاد  والتعليم 

ُخ�ص�س  وال��ذي  الوطني، 

مبرور  لالحتفال  العام  هذا 

التعليم  بدء  على  عام   100
النظامي احلكومي يف مملكة 

البحرين.

م�شيًدا بالنتائج املتميزة التي حققتها البحرين يف عدة حمافل وتقارير دولية

امللك: توثيق �شامل مل�شرية التعليم الوطنية تخليًدا لذكراها املئوية
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العاهل يوؤكد اأهمية اال�ستعداد لتحوالت االقت�ساد املعريف املت�سارعة

ولدى و�سول موكب جاللة امللك املفدى، كان يف ال�ستقبال الدكتور ماجد بن علي النعيمي 

وزير الرتبية والتعليم، والذي قدم جلاللته وزراء الرتبية والتعليم بالدول العربية ال�سقيقة، 

واملديرين العامني لعدد من املنظمات الرتبوية الإقليمية والدولية، اإ�سافة اإىل ممثل جلامعة 

الدول العربية، والذين يح�سرون هذا املهرجان الوطني بدعوة كرمية من جاللته، للم�ساركة 

يف احتفالت اململكة مبئوية التعليم.

هذا وقد قوبل جاللته بالرتحيب والهتاف من قبل الطلبة امل�ساركني يف املهرجان، والذين 

جتاوزت اأعدادهم 30 األف طالب وطالبة من املدار�س احلكومية واخلا�سة.

وقد بداأ الحتفال بال�سالم امللكي، ثم األقى عرفاء احلفل وهم الطالب عبداهلل عبداجلليل من 

مدر�سة مدينة عي�سى الثانوية للبنني، وهو من ذوي الحتياجات اخلا�سة املدجمني باملدار�س 

الثانوية  ال�ستقالل  مدر�سة  من  بو�سميط  واآمنة  العو�سي  بلقي�س  والطالبتان  احلكومية، 

للبنات، والطالب جا�سم حممد جمعة من مدر�سة التعاون الثانوية للبنني، والطالبة رتاج 

العبا�سي من مدر�سة احلد الثانوية للبنات، كلمة قالوا فيها:

»ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل 

ورعاه، ي�سرفنا جميعا اأن نرحب بجاللتكم اأجمل ترحيب يف هذا املهرجان الوطني ال�سنوي 

التعليم  بدء  على  عام  الوزارة مبرور 100  احتفالت  مع  العام  هذا  يتزامن  الذي  الكبري، 

النظامي احلكومي، والذي حتول يف ذاكرتنا الوطنية اإىل حلم �سنوي ننتظره بكل �سغف، 

للتعبري عن خال�س حمبتنا لكم، ول�ستعرا�س جانب من الإجنازات العديدة التي حتققت 

يف ظل قيادتكم احلكيمة، مرحبني بكل العتزاز ب�سيوف جاللتكم يف هذا املهرجان الوطني 

الكبري«.

القراآن الكرمي من قبل الطالب عبدالرحمن مهيدي مطلق من  اآيات بينات من  ُتليت  ثم 

مدر�سة الإمام الغزايل الإعدادية للبنني، وهو من الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة املدجمني 

باملدار�س احلكومية.

بعدها، األقى وزير الرتبية والتعليم كلمة قال فيها: »مبزيد من التقدير والعتزاز ي�سعدين 

اأن اأقف بني يدي جاللتكم يف هذه اللحظة الرائعة، لأعرب لكم عن اأ�سمى معاين ال�سكر والمتنان، 

اأ�سالة عن نف�سي، ونيابة عن جميع منت�سبي الوزارة، لتف�سلكم حفظكم اهلل بالرعاية ال�سنوية 

النظامي احلكومي،  التعليم  العام احتفاء مبئوية  الوطني، والذي يقام هذا  املهرجان  لهذا 

حيث اإن ت�سريف جاللتكم الكرمي لهذا الحتفال يعد تقديرا للدور الكبري الذي ت�سطلع به 

امل�سرية التعليمية املباركة يف تنمية الإن�سان، وتعزيز قيم املواطنة والنتماء، مبا �سيرتك 

اأطيب واأبلغ الأثر يف امليدان الرتبوي، و�سوف يبقى احتفال هذا العام يف ذاكرة الأجيال، 

جلمعه بني البعدين الوطني التاريخي من ناحية، والبعد العربي من ناحية ثانية، بح�سور 

الأ�سقاء من وزارات الرتبية والتعليم يف الوطن العربي الكبري، والذين جاءت دعوتهم بناء 

على توجيهات جاللتكم الكرمية، ويتزامن موؤمترهم الوزاري يف مملكة البحرين مع الحتفال 

مبئوية التعليم، تاأكيدا ملا يجمع بني دولنا من اأوا�سر الأخوة واملحبة والت�سامن«.

واأ�سار الوزير اإىل اأن مملكة البحرين، وبف�سل دعم وم�ساندة جاللة امللك املفدى، قد حققت 

املزيد من النتائج املتميزة يف التقارير الدولية املرتبطة مبجايل الرتبية والتعليم، والتنمية 

الب�سرية، ومنها ما جاء يف تقرير جمموعة بو�سطن ال�ست�سارية للعامني 2018 و2019، 

والذي اأظهر اأن اململكة قد احتلت املركز الأول عربيا والثالث على م�ستوى دول ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا فيما يخ�س املوؤ�سرات املتعلقة بالتعليم، اإ�سافة اإىل تقرير التنمية الب�سرية 

ال�سادر عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي للعام 2018، وتقرير منظمة اليون�سكو العاملي 

ب�ساأن ر�سد التعليم للعام 2019، وتقرير البنك الدويل ب�ساأن موؤ�سر راأ�س املال الب�سري 

للعام 2018، وتقرير املنتدى القت�سادي العاملي ب�ساأن التناف�سية والفجوة بني اجلن�سني 

للعام 2018، والتي اأكدت جميعها املكانة الرفيعة التي حتتلها مملكتنا يف موؤ�سرات التعليم.

واأكد الوزير اأن الوزارة، وبف�سل الدعم الذي حتظى به من جاللة امللك املفدى، قد وا�سلت 

من  الطلبة،  جميع  ا�ستيعاب  وخا�سة  الأ�سعدة،  كافة  على  الإجنازات،  من  املزيد  حتقيق 

خمتلف املراحل الدرا�سية، و�سمان املقعد الدرا�سي لهم، وتوفري فر�س الدمج للطلبة ذوي 

الحتياجات اخلا�سة، حتى اأ�سبحت 40% من املدار�س احلكومية مطبقة للدمج، جت�سيدا 

لتوجيهات العاهل املفدى باأن يكون التعليم متاحا للجميع، كما عملت الوزارة على تنفيذ 

تو�سيات جاللته، واملتعلقة بالتعليم العايل، حيث مت افتتاح كلية عبداهلل بن خالد للدرا�سات 

الإ�سالمية، مع البدء يف اإجراءات تاأ�سي�س اجلامعة التي تف�سل جاللة امللك املفدى باإ�سدار 

الأمر امللكي ال�سامي باإن�سائها، وهي جامعة عي�سى الكبري-الهداية اخلليفية، والتي ترتبط 

با�سم قائد بارز يف تاريخنا الوطني، وهو �ساحب العظمة ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة 

طيب اهلل ثراه، والذي بداأ يف عهده التعليم النظامي، وترتبط اجلامعة اأي�سا با�سم مدر�سة 

الهداية اخلليفية، وهي املدر�سة التي نحتفل اليوم مبرور 100 عام على اإن�سائها، ومن املوؤمل 

اأن ت�سكل هذه اجلامعة اإ�سافة غري م�سبوقة يف التعليم العايل باململكة.

واأ�ساف الوزير اأن الوزارة عملت على تنفيذ توجيهات جاللة امللك املفدى املت�سلة بتعزيز 

الرتبية للمواطنة، وتوثيق جهود اأبناء البحرين وم�ساهماتهم يف �ساحات ال�سرف والفداء، 

من اأجل وطنهم واأمتهم، حيث مت تعميم م�سروع املدار�س املعززة للمواطنة وحقوق الإن�سان، 

لي�سمل جميع املراحل الدرا�سية، ومت تنفيذ العديد من الأن�سطة الطالبية التي جتاوز عددها 

اأربعة اآلف ن�ساط.
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ثم تف�ضل جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه بكلمة 

�ضامية، هذا ن�ضها: 

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

الأ�ضاتذة الأفا�ضل،، 

اأولياء الأمور الكرام،، 

اأبنائي وبناتي الطالب والطالبات الأعزاء،، 

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 

نرحب بداية ب�ضيوفنا الكرام من وزراء وم�ضوؤولني 

بحقل الرتبية والتعليم يف وطننا العربي، الذين ن�ضعد 

اأفراحنا الوطنية«  بح�ضورهم بداية احتفالت »مو�ضم 

التعليم  لنطالق  املئوية  الذكرى  مبنا�ضبة  العام،  هذا 

البحرين  ت�ضت�ضيفه  الذي  ملوؤمترهم،  متمنني  النظامي، 

بالتزامن مع هذه املنا�ضبة الوطنية الهامة، كل توفيق 

وجناح، والو�ضول اإىل قرارات نوعية ت�ضهم يف ت�ضليح 

اأجيالنا بعتاد امل�ضتقبل، ا�ضتعدادا لتحولته املت�ضارعة 

النماء  يحقق  ومبا  والرقمي،  املعريف  القت�ضاد  نحو 

والرخاء امل�ضتحق ل�ضعوبنا العربية. 

يف  وبناتي  اأبنائي  اأحيي  وفخر،  حمبة  وبكل 

على  نحر�س  الذي  ال�ضنوي،  الطالبي  التجمع  هذا 

م�ضاركتهم اأفراحه مبا يقدمونه من لوحات فنية تعرب 

عن تقديرهم وحبهم للوطن العزيز، الذي ي�ضمو بهم، 

ويحمي م�ضاحلهم، على طريق م�ضتقبلهم الواعد، باإذن 

اهلل تعاىل. 

ومن منطلق اعتزازنا الكبري باإ�ضهامات كل من حمل 

ر�ضالة التعليم ال�ضامية من رجالنا ون�ضائنا الكرام، فقد 

التعليم الوطنية تخليدا  وجهنا بتوثيق �ضامل مل�ضرية 

لذكراها املئوية، فهي ذكرى تاريخية عزيزة، جعلت من 

املعريف،  والتنوير  احل�ضاري،  لالإ�ضعاع  مركزا  بالدنا 

والبناء املدين، و�ضول لنموذجنا الوطني احلي، برتاثه 

يف  والنتاج  العمل  على  وبقدرته  العريق،  الإن�ضاين 

كافة املجالت. 

املتميزة  النتائج  لكم  نبارك  اأن  يفوتنا  ل  وختاما، 

من  عدد  يف  موؤخرا،  البحرين  مملكة  حققتها  التي 

املحافل والتقارير الدولية، ويعود ف�ضل ذلك، من بعد 

التعليمية،  اهلل، للجهود احلثيثة واملتوا�ضلة لكوادرنا 

واجتهاد طلبتنا وطالباتنا، وحر�ضهم جميعا على رفع 

راية بالدنا عاليا. 

يكون  اأن  وبناتنا  لأبنائنا  منا  تقديرا  ي�ضعدنا  كما 

يوم غد اإجازة لهم، وكل عام واأنتم بخري.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 

تذكارية  هدية  بتقدمي  الوزارة  منت�ضبو  ت�ضرف  ثم 

اإىل �ضاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى، وهي عبارة عن 

األوانها الطالبة  لوحة فنية ر�ضمت خطوطها ون�ضجت 

على  وقدرتها  حوا�ضها  م�ضتخدمة  علي،  اإبراهيم  غدير 

الطالبة ثمرة طيبة من ثمار  التاأمل، حيث تعترب هذه 

دمج ذوي الحتياجات اخلا�ضة يف التعليم النظامي.

اأول بعنوان »100  اأوبريت البحرين  ثم مت تقدمي 

ت�ضمن  والذي  احلكومي«،  النظامي  التعليم  من  عام 

�ضبع فقرات غنائية، وهي فقرة »احل�ضارات« من كلمات 

ال�ضاعر عقيل علواين وغناء الفنان حممد احللو، وفقرة 

اإبراهيم  ال�ضاعر  كلمات  من  والتحميده«  »الغو�س 

الأن�ضاري وغناء الفنان نا�ضر ال�ضعدي والطالب را�ضد 

خالد، وفقرة »فتح البحرين« من كلمات ال�ضاعر عبداهلل 

والفنان  عبده  حممد  الفنان  وغناء  النعيمي  الرمزان 

الدكتور  كلمات  من  »الهداية«  وفقرة  الكعبي،  حممد 

التميمي،  حممد  الفنان  وغناء  الغنيم  يو�ضف  يعقوب 

وفقرة »تعليم البنات واكت�ضاف النفط وتطوير التعليم 

الفني واملهني« وهي من كلمات ال�ضاعر حممد اجللواح 

وغناء الفنان حممد البكري، وفقرة »التطور التعليمي 

كمال  ح�ضن  ال�ضاعر  كلمات  من  امللك«  جاللة  عهد  يف 

الدار«  مالذ  »حمد  وفقرة  بطمه،  دنيا  الفنانة  وغناء 

من كلمات ال�ضاعر يون�س �ضلمان وغناء الفنان ح�ضني 

العام  الأوبريت والإ�ضراف  اجل�ضمي، وقد توىل تلحني 

عليه جا�ضم حممد بن حربان.

وتخللت الأوبريت م�ضاهد متثيلية طالبية تناولت 

اأبرز املحطات امل�ضيئة للم�ضرية التعليمية خالل 100 

عام.

ويف ختام احلفل ودع عاهل البالد املفدى مبثل ما 

ا�ضتقبل به من حفاوة وترحيب.

امللكي  الأمر  ومبنا�ضبة  مت�ضل،  �ضعيد  وعلى 

ال�ضامي حل�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى بالتوثيق ال�ضامل مل�ضرية 

اأعرب  فقد  املئوية،  لذكراها  تخليدا  الوطنية،  التعليم 

الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم 

عن خال�س ال�ضكر وفائق التقدير جلاللته الكرمي على 

تخليد  يف  ي�ضهم  الذي  ال�ضامي  امللكي  التوجيه  هذا 

النظامي  التعليم  من  عام  مائة  عرب  املبذولة  اجلهود 

احلكومي.

وزير الرتبية: التوجيه امللكي ي�سهم بتخليد اجلهود عرب مائة عام من التعليم النظامي
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30 �ألف طالب وطالبة يرحبون ويهتفون جلاللته خالل مهرجان »�لبحرين �أوالً«
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