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بسم اهلل الرحمن الرحيم

األساتذة األفاضل األبناء األعزاء
أولياء األمور الكرام ،،،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

يسعدنا االلتقاء بكم في هذا املهرجان الوطني السنوي، الذي تعبرون فيه عن طيب مشاعركم 
النبيلة، وإحساسكم الوطني اخمللص، وروح األسرة البحرينية الواحدة، وهذا محل فخرنا واعتزازنا، 
مؤكدين لكم اهتمامنا ورعايتنا املستمرة للتعليم، باعتباره ركيزة تقدمنا نحو املستقبل املشرق، 
بإذن اهلل تعالى، مقدرين بكل االمتنان الدور التنويري للمعلمني واملعلمات الذين نهضوا دوماً بأعباء 

تربية األجيال على حب املعرفة والعلم .
وتأكيداً الهتمامنا بالتعليم اإللكتروني، وتعزيزاً ملشروعنا مدارس املستقبل، فقد وجهنا إلى البدء 

من العام الدراسي املقبل بتطبيق "مشروع التمكني الرقمي في التعليم" كخطوة متقدمة بتوفير 
األجهزة اإللكترونية الرقمية للطلبة، واملزيد من التدريب التخصصي للمعلمني، مبا يسهم في بناء 

اخلبرات الوطنية، ودعم اقتصاد املعرفة.

األبناء األعّزاء 
إنكم عدة املستقبل وعماده، لذلك نتطلع إلى أن تكرسوا اجلهد للعمل اجلاد، ملا فيه خيركم وخير 

بلدكم. وفقكم اهلل جميعاً، من أجل البحرين وعزتها وازدهارها.
ودمتم ساملني.

الكلمة السامية جلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه
 مبناسبة مهرجان البحرين أوالً  

22 ديسمبر 2014م

كلمة  القائد
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كلمة الوزير 

للمرة العاشرة تتشرف وزارة التربية والتعليم بتنظيم مهرجان البحرين أوالً، حيث يتفضل سيدي حضرة صاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، فيشمل برعايته امللكية السامية هذا 
املهرجان الوطني الذي يشارك فيه أكثر من 30 ألف طالب وطالبة من مدارس اململكة ومعلميهم وأولياء أمورهم 
الكرام، حيث يحظون بشرف اللقاء بجاللته الكرمي الذي يحرص على اللقاء بأبناء شعبه الوفي ضمن هذا االحتفال 

التربوي الوطني الذي يجسد قيم الوالء للوطن، والوفاء لقيادة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه.

وبهذه املناسبة التاريخية ال يسعني إال أن أرفع أصالًة عن نفسي، ونيابًة عن جميع منتسبي الوزارة والطلبة وأولياء 
األمور أخلص آيات الشكر والتقدير والعرفان جلاللته حفظه اهلل ورعاه، على هذه العناية امللكية السامية، وهذه 
عز  ويعتبرها وسام  عالياً  اجلميع  يقدرها  التي  الرعاية  املهرجان، هذه  برعاية هذه  أبنائه  بتشريف  الكرمية  اللفتة 

وفخر.

يجسد هذا املهرجان الوطني القيم التربوية التي تسعى وزارة التربية والتعليم إلى ترسيخها في النشء. وذلك  
قامت  املواطنة، حيث  منهج  وتطبيق  القيم  تلك  تعزيز  في  أعوام  عدة  منذ  بدأتها  التي  الوزارة  جلهود  استكماالً 
مؤخراً بإطالق مشروع املدارس املعززة للمواطنة وحقوق اإلنسان، والذي يركز على قيمتي التسامح والتعايش وحتويل 
أربع مدارس من  على  التطبيق جتريبياً  بدأت  والتضامن. وقد  واإلخاء  احملبة  إلى مجتمع منوذجي قائم على  املدارس 
املرحلة اإلعدادية، حيث اعتمد في فكرته على منوذج وطني يعتمد أساليب تربوية في التطبيق، لترسيخ القيم 
الوطنية في عقول ووجدان  أبنائنا الطلبة. في اخلتام أجدد معاني الشكر والتقدير جلاللة امللك املفدى على هذه 
الرعاية الكرمية، سائالً اهلل تعالى أن يحفظ جاللته الكرمي ذخراً للوطن وعزاً للمواطنني. وكل عام والبحرين وقيادتها 

الرشيدة وشعبها الوفي بخير .

 الدكتور ماجد بن علي النعيمي
وزير التربية والتعليم

..ويتجدد اللقاء بني القائد وأبنائه



البحرين أواًل كلمة  التحرير

عشرة أعوام مضيئة مضت على انطالق مهرجان البحرين أوالً، هذه املهرجان الوطني الذي 
يحظى برعاية كرمية من حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
املفدى حفظه اهلل ورعاه. وقد جنحت وزارة التربية والتعليم في هذا االحتفال العظيم في 
معانيه وفي شعاره » البحرين أوالً« في غرس القيم التربوية النبيلة في نفوس أبنائنا وبناتنا، 
وجعلهم خير سفراء ململكتنا الغالية في العالم، في ظل بيئة يسودها احملبة والتسامح 

والوفاء.

أن وطننا  والوفاء لقيادته احلكيمة، ويعلن  الوطن  الوالء لهذا  العام يجدد  إن مهرجان هذا 
نسبة  والوفاء  االنتماء  معاني  من  وإن  جيل.  بعد  جيالً  وعقولنا  قلوبنا  في  مزروع  البحرين 
الوطن وعزته.  الفضل لصاحب اجلاللة امللك املفدى يحفظه اهلل ويرعاه قائد نهضة هذا 
الذي هو عهد مليكنا  الزاهر«  »العهد  الذي يحمل عنوان  العام  أوبريت هذا  ومن هنا كان 
ورمز عزنا وفخارنا، في إطار اململكة البحرينية العريقة عبر  أبرز احملطات التاريخية التي مرت 
بها البحرين وصوالً للعهد الزاهر حلضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى. ويتميز هذا  األوبريت 
املهرجان  تاريخ  تنفذ ألول مرة في  بفقرات استعراضية ومشاهد متثيلية جديدة ومبتكرة 
البحرين حرة  .. وعاشت  واعتزاز... عاش مليكنا  البحرين بكل محبة  يؤديها طلبة مدارس 

عزيزة
وكل عام واجلميع بخير.

التحرير

العهد الزاهر
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من ذاكرة املهرجان 

عشر سنوات من الفرح

 
البحرين أوالً تعني:

 

 للوطن مكانة رفيعة في العقول والنفوس..
سماء الوطن تظلل اجلميع بحماها..

بتعاضد األيادي والسواعد نبني الوطن..
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ديسمبر 2005 

عام 2005 كانت االنطالقة، حيث نظمت وزارة التربية والتعليم مهرجان "مسيرة وطن" احتفاًء 
بالعيد الوطني اجمليد، حتت شعار "البحرين أوالً" في أستاد مدينة عيسى. حيث شارك في املهرجان 
أكثر من 15 ألف طالب وطالبة من مختلف املراحل الدراسية، وشمل العديد من األلعاب الرياضية 

واملسابقات الفردية واجلماعية، والتي أبرزت مهارات طلبتنا في مختلف األنشطة الرياضية. 
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ديسمبر 2006 

في شهر ديسمبر 2006 وبرعاية كرمية من حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد املفدى نظمت الوزارة النسخة الثانية من املهرجان، ومبشاركة أكثر من 20 ألف طالب 

وطالبة من مختلف املراحل الدراسية. 
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ديسمبر 2007 

حضر مهرجان البحرين أوالً في هذا العام حضرة صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد األمني نائب القائد األعلى نيابة عن حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى 

آل خليفة عاهل البالد املفدى. وقد شارك في املهرجان أكثر من 22 ألف طالب وطالبة. 
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ديسمبر 2008 

حتت رعاية حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين املفدى 
وبحضوره الكرمي شارك أكثر من 24 ألف طالب وطالبة في املهرجان. 
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ديسمبر 2009 

نيابة عن حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة حضر صاحب السمو امللكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى احتفال املهرجان. متيز مهرجان هذا العام 
باالحتفاء مبرور 90 عاما ً من التعليم النظامي في اململكة، وكذلك االحتفال بعشر سنوات على 

تولي حضرة صاحب اجلاللة مقاليد احلكم، وقد شارك فيه أكثر من 27 ألف طالب وطالبة. 
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ديسمبر 2010 

حتت رعاية حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين املفدى 
وبحضوره الكرمي شارك أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في املهرجان الذي كان حتت شعار »وطن 

اجلميع يحتضن اجلميع«. 



البحرين أواًل

15

ديسمبر 2011 

اشتمل املهرجان على أوبريت )البحرين بصمة بالقلب( تضمنت خمس فقرات استعراضية نفذها 
أكثر من 3 آالف من طلبة املرحلة االبتدائية، عبروا من خالل فقراتها عن حبهم جلاللة امللك املفدى 

حفظه اهلل ورعاه، وأكدت على الوحدة الوطنية بني أبناء الشعب، وجسدت جوانب التطوير في 
مملكة البحرين، والتي حتققت في العهد امليمون جلاللته.
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ديسمبر 2013

تفضل صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى برعايته ملهرجان البحرين 
أوالً، واشتمل املهرجان على تقدمي أوبريت »دارنا البحرين« والذي تضمن ست لوحات فنية، كما 

شارك في املهرجان حوالي 28 ألف طالب وطالبة.
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ديسمبر 2014

شهد مهرجان هذا العام فقرات متنوعة وجديدة تعرض ألول مرة في تاريخ املهرجان، قدمها 3000 
طالب وطالبة من مختلف املراحل الدراسية، إلى جانب إبداعات وتصاميم طالب املدارس الصناعية 

الفنية واحلرفية، حيث ساهم الطالب في تصميم ديكورات ومجسمات احلفل.
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املهرجان  ذلك  أوالً،  البحرين  مهرجان  والتعليم  التربية  وزارة  تنظم  أن  عام  بعد  عاماً  به  ونعتز  نتشرف  لفخر  إنه 
الوطني الذي يأتي مبباركة أبوية سامية من لدن سيدي حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، وفي سياق احتفاالت اململكة بالعيد الوطني اجمليد وعيد جلوس جاللته. 
خالل هذا العام يأتي املهرجان بحلة جديدة ومتميزة عن السنوات السابقة، من حيث الفكرة واألداء، يحمل شعلة 
التاريخية  الزاهر"، والذي يحكي احملطات  املزدهرة واملمزوجة بأصالة املاضي في مسمى أطلق عليه "العهد  الغد 
الهامة في تاريخ البحرين منذ بدء ظهور اإلسالم وانتشاره في مملكتنا، فالفتح اخلليفي، وصوالً إلى العهد الزاهر 

لصاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل. 
ما مييز أوبريت هذا العام احتواءه على مشاهد متثيلية وفقرات متنوعة مبشاركة 30 ألف طالب وطالبة، منهم 3500 
مشاركني في تنفيذ الفقرات، وقد استعّنا هذا العام باملؤثرات البصرية احلديثة في تنفيذ املهرجان. نهدف من خالل 
املهرجان إلى ترسيخ القيم وتعزيزها في نفوس أبنائنا كحب الوطن والعمل من أجله والوالء له والتسامح، ونسلط 
الضوء على تطور البحرين وازدهارها على مّر السنني في عهد حضرة جاللة امللك املفدى، مع إبراز اإلجنازات جميعها 
في شتى اجملاالت، كما نشد على أيادي فتياننا الكشافة ونشجعهم على تلبية نداء الواجب أسوة بجنودنا البواسل 

الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الوطن وأبناء الوطن، لتبقى راية مملكة البحرين خفاقة عالية. 

الدكتورة شيخة اجليب 
مديرة إدارة التربية الرياضية والكشفية واملرشدات 
وزارة التربية والتعليم

قصة إنجاز وبناء 
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يشهد مهرجان البحرين أوالً لهذا العام طابعاً مختلفاً عما عهدناه في األعوام السابقة، حيث حترص وزارة التربية 
والتعليم على تقدمي فقرات جديدة وباستخدام تقنيات حديثة مختلفة. مهرجان هذا العام »العهد الزاهر« يسلط 
الضوء على أبرز احملطات التاريخية والتطويرية التي شهدتها مملكة البحرين بدءاً من ظهور اإلسالم، فقيام الدولة 
البحرينية احلديثة في عهد املؤسس أحمد الفاحت وصوالً إلى العهد الزاهر جلاللة امللك حمد بن عيسى عاهل البالد 

املفدى. 
مما ال شك فيه أن لهذا املهرجان الوطني الكبير دوراً في تعزيز القيم التربوية والوطنية، فحب الوطن ال ميكن أن 
يرسخ من خالل الكتب واملقررات الدراسية. إن حب الوطن يظهر جلياً عندما نرى طالب وطالبات مدارس اململكة 
الرشيدة،  ولقيادتهم  لوطنهم  التمثيلية، حباً  واملشاهد  الفقرات  إلتقان  التدريب لساعات طويلة  على  حريصني 
وأمالً في اللقاء األبوي مع سيدي حصرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد املفدى وهو بني 

أبنائه الطلبة الذين جاءوا من جميع أنحاء اململكة، رافعني راية الوطن، حاملني مشاعل العلم والوفاء. 
يقدم مهرجان هذا العام نخبة من الشعراء الذين تغنى بقصائدهم نخبة من املغنيني من الوطن العربي تعبيراً عن 

حبهم لهذا الوطن الغالي وقيادته احلكيمة. 
وهنا أرفع إلى القيادة الرشيدة حفظها اهلل ورعاها أسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة عيد جلوس سيدي 

صاحب اجلاللة والعيد الوطني اجمليد. متمنياً أن يعم اخلير والرخاء والسعادة والسرور كافة أرجاء الوطن.

األستاذ جاسم محمد بن حربان
مدير إدارة اخلدمات الطالبية

تجدد دائم
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كرسوا طاقاتهم لتنفيذ التدريبات

مدربو املهرجان يبتكرون فقرات جديدة ألوبريت العهد الزاهر

بالصورة  املهرجان  ليظهر  التفاصيل،  كافة  متابعة  في  طاقاتهم  كرسوا  أوفياء،  جنود  املهرجان  جناح  وراء  يقف 
املشرفة. 

املهرجان:   في  فريق  ورئيس  املرشدات  قسم  رئيس  القعود  عبداهلل  لطيفة  الدكتورة   •
"قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ أزياء املهرجان من حيث اختيار القطع واأللوان والتصاميم، 
كما أن الفرق منهمكة في تنفيذ التدريبات، هذا العام أشرف على فقرتني: األولى تتحدث 
عن امليثاق، وفيها تقوم الطالبات برسم صورة تعبيرية عن امليثاق والعيد الوطني اجمليد، 
وأما الفترة الثانية فهي تتحدث عن أبرز احملطات التاريخية للمملكة في عهد املؤسس 

أحمد الفاحت.  

األستاذة معتزة سمهان – مدربة في املهرجان: »يشرفني مشاركتي في مهرجان البحرين أوال 
للسنة التاسعة على التوالي، فهي مناسبة وطنية يجتمع فيها اجلميع للتعبير عن حبهم 

ووفائهم لوطننا العزيز وقيادتنا احلكيمة.

• األستاذ فاضل مدن أحد املدربني في املهرجان: "البحرين أوالً محفل تربوي يجتمع فيه الطالب 
املسيرة  بقائد  وترحيباً  قلوبنا  الغالية على  الوطنية  املناسبة  بهذه  احتفاًء  الوزارة  ومنتسبو 
الوطني،  املهرجان  هذا  في  مبشاركتي  للغاية  سعيد  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 
من  طالب   300 يقارب  ما  مبشاركة  األعالم"  "كوكبة  فقرة  بتنظيم  العام  هذا  نقوم  وسوف 

كشافة املدارس اإلعدادية، رافعني راية الوطن.  

أجرى اللقاءات: شيماء بوهزاع/ طارق غامن
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رئيس  احلميدي،  فضل  محمد  األستاذ   •
أوالً(  )البحرين  يقول:  املهرجان  في  فريق 
كلمة جميلة وطنية جامعة تنبض بها 
الذي  العزيز،  الوطن  لهذا  احملبني  قلوب 
نسعى حلمايته ونفديه بنفوسنا وقلوبنا، 
وطن نعشقه ونحبه. فقرة: )اهلل .. املليك.. 

االبتدائية  سافرة  مدرسة  من  طالب   400 يقدمها  الوطن( 
اإلعدادية، ومدرسة الرفاع اإلعدادية، ومدرسة الرفاع الشرقي 
الثانوية، ومدرسة الشيخ عبد اهلل الصناعية عرفاناً وتقديراً 

جلهود قوة دفاع البحرين وجنودنا البواسل.  

• األستاذة رشا محمد شهده 
رياضية  تربية  اختصاصية 
املهرجان:  في  املدربات  وإحدى 
في  املشاركة  "يشرفني 
فقرة  الوطني،  العرس  هذا 
ساهمت  التي  العام  هذا 
مبشروع  تتعلق  إعدادها  في 

التمكني الرقمي في التعليم الذي أطلقه صاحب 
املاضي، وسوف تشمل  العام  اجلاللة في مهرجان 
اسم  برسم  الطالبات  قيام  على  الفنية  اللوحة 

صاحب اجلاللة امللك املفدى بلغة احلاسوب.  

األستاذ محمد سند، مدرب 
الفرحة  "إن  املهرجان:  في 
املدربون  بها  يشعر  التي 
على  العاملني  وكافة 
الوطني  العرس  هذا  إجناح 
تتجلى  ففيها  توصف،  ال 

الوطنية وحب الوطن، هو شيء  أسمى معاني 
للقيادة  مبحبتنا  مّنا  عرفاناً  نقدمه  بسيط 

احلكيمة. 

رئيس  جمالي  محمد  نادر  الدكتور   •
البدنية  واللياقة  التدريب  مراكز 
ورئيس فريق في املهرجان شرف لكل 
والتعليم  التربية  لوزارة  منتسب 
الوطني،  العرس  هذا  في  املشاركة 
للوطن  اجلميع  حب  يخلد  الذي 

وقيادته الرشيدة. أشرف هذا العام على فقرة »العرضة« 
هو  والذي  األصيل.  البحريني  الشعبي  الفن  متثل  والتي 

امتداد لتاريخ األجداد واآلباء.

للقيم  املعززة  اجلديدة  األفكار  املهرجان  »يطرح  املهرجان:  في  مدربة   – مرضي  عبير  األستاذة 
البحرين  تاريخ  ذلك  في  مبا  الطلبة،  نفوس  في  غرسها  إلى  نسعى  التي  التربوية  واملبادئ 

وحضارتها وانتماءها العربي واإلسالمي وتطورها وصوالً إلى العهد الزاهر.
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الطلبة أثناء التدريبات:

نرتقب بكل املحبـة والشـوق لحظـة اللقاء األبوي مع جاللة امللك املفدى 
يشارك في مهرجان هذا العام ما يقارب 3500 طالب وطالبة لتنفيذ اللوحات الفنية، وفي أثناء انشغال الطالب 
الوطني وترقبهم بشغف  العرس  بتدريباتهم استوقفنا بعضهم، حيث عبروا عن سعادتهم باملشاركة في هذا 

للحظة اللقاء األبوي مع صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى. 
بالرغم من ساعات التدريبات الطويلة التي متتد أحياناً لفترات بعد الدوام املدرسي، إال أن سعادة هؤالء الطالب ال 

توصف، وحماسهم لكي يعبروا عن حبهم لوطنهم وقيادته الرشيدة جليًة في أعينهم. 

البحرين أواًل

أجرى اللقاءات: مرمي يوسف / اروى عبدالغفار
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الطلبة أثناء التدريبات:

نرتقب بكل املحبـة والشـوق لحظـة اللقاء األبوي مع جاللة امللك املفدى 

البحرين أواًل
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أول مشاركة

الطالبة عائشة أسامة من مدرسة آمنة بنت وهب االبتدائية للبنات تشارك للمرة األولى 
في املهرجان: "إنني سعيدة جداً ملشاركتي في مهرجان هذا العام ألول مرة، لقد أعجبتني 
األغاني الوطنية، كما أن فترة التدريبات كانت سهلة، لكن حتتاج إلى تركيز. أمتنى أن أجنح في 

أداء احلركات التي تعلمتها، وفي حب البحرين أقول يا رب حتفظ البحرين وشعبها". 

فرصة لنتعلم

من  إبراهيم  أسامة  نيلة  الطالبة 
االبتدائية  وهب  بنت  آمنة  مدرسة 
املهرجان  من  "تعلمت  للبنات: 
والتعاون مع  املسؤولية واالنضباط 
الفريق، حيث إن احلركات اإليقاعية 
تعاون  إلى  حتتاج  بها  نقوم  التي 
بالفخر  أشعر  زميالتي.  جميع 
وتعد  املهرجان،  الثانية في  والسعادة ألنها مشاركتي 
خلفية  لدي  ألنه  سابقتها  من  أسهل  املشاركة  هذه 

عن طريقة التدريبات وأجواء املهرجان." 

املشاركة الثانية في املهرجان

عيسى  موزة  الطالبة 
مدرسة  من  بوكمال 
البسيتني االبتدائية للبنات، 
في  الثانية  للمرة  تشارك 
سعيدة  وهي  املهرجان، 
أخرى،  مرة  الختيارها  جداً 

صقل  في  تساهم  التدريبات  في  فمشاركتها 
للتعرف  جميلة  فرصة  أنها  كما  شخصيتها، 

إلى زميالت من مدارس أخرى.
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فخر واعتزاز 

اإلعدادية  الرفاع  من مدرسة  إعدادي  الثالث  الصف  من  الفخري  أحمد  الدين  الطالب جنم 
للبنني: »أشعر بفخر واعتزاز مبجرد مشاركتي في هذا املهرجان، والذي يعّد مشاركًة أولى لي، 
سعيد جداً ألنني سأحاول رد جميل وطني الغالي، وأكثر ما شجعني للمشاركة هو الفقرة 

العسكرية التي سنقدمها، والتي متثل بالنسبة لي طموحي ومستقبلي الذي أنشده.« 

فرحة ال توصف 

من  حاجي  حمد  سلمان  الطالب 
الصف الثالث اإلعدادي من مدرسة 
»في  للبنني:  اإلعدادية  الرفاع 
حضور  على  أحرص  كنت  السابق 
اجلمهور،  صفوف  في  املهرجان 
للفرق، وهلل  االنضمام  أمتنى  وكنت 
املشاركة  في  أبداً  أتردد  ولم  الفرصة،  جاءتني  احلمد 
لشعوري باملسئولية اجتاه وطني. أمتنى أن تالقي فقرتنا 
امللك  جاللة  أبي  رأسهم  وعلى  اجلماهير،  استحسان 

املفدى.« 

تشجيع اجلمهور

خطاب  عمر  الطالب 
عبداحلليم اجلالد من الصف 
الثاني اإلعدادي من مدرسة 
للبنني:  اإلعدادية  الرفاع 
»أكثر ما يشدني للمشاركة 
املهرجان  فقرات  تأدية  في 

وشعورهم  وتشجيعهم  اجلمهور  حماس  هو 
بالفرحة، فكم سأسعد عندما أكون أنا املواطن 
الصغير سبباً في فرحتهم، أمتنى أن أصبح في 

املستقبل مهندساً معمارياً تفخر به اململكة.
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أوبريت

 » العهد الزاهر«

 2015
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- أغاني املهرجان

 • )رسالة النبي للبحرين(
 كلمات الشاعر حسن سلمان كمال، أحلان األستاذ جاسم محمد بن حربان، غناء الفنان القدير محمد احللو

 • )صبحنا األجمل(
 كلمات الشاعر إبراهيم األنصاري، وأحلان األستاذ جاسم محمد بن حربان، وغناء الفنانة حنان رضا

 • )كتاب الضوا األول( 
كلمات الشاعر علي الشرقاوي، وأحلان األستاذ جاسم محمد بن حربان، وغناء الفنانة دينا بطمه

 • )احنا جنودك يا حمد( 
كلمات الشاعر على الشرقاوي، وأحلان جاسم محمد بن حربان، وغناء الفنان عصام كمال

• )أجمل احلور(
 كلمات: محمد اجللواح، أحلان: جاسم محمد بن حربان، وغناء الفنان عمر عبدالالت

•  )صاح املنادي(
كلمات الشاعر عبداهلل الرمزان النعيمي، أحلان: جاسم محمد بن حربان، غناء: الفنان محمد البكري 

والفنان محمد الكعبي   
     



البحرين أواًل

31

- أحلان: 
     جاسم محمد بن حربان

- توزيع وتنفيذ: 
 • خليفة زميان /  عارف عامر

- تسجيل ومونتاج: 
  عارف عامر

R – F مت التسجل في استوديوهات -
 الوتريات: فرقة البحرين املوسيقية

مهندس تسجيل الوتريات
عبداهلل مصطفى جناحي

 كلمات ملقاة:
 • )يا سحاب املزن( كلمات معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة 

- إلقاء: 
 • الشاعر حسن سلمان كمال

- الكورال: 
• كورال البحرين

• مدرسة املستقبل االبتدائية للبنات
• مدرسة مدينة عيسى اإلعدادية للبنات
• مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنات

سيناريو: 
• األستاذ يوسف احلمدان

تصميم وإشراف على الديكور: 
 • األستاذ فؤاد أحمد احلمر
تصميم مالبس املمثلني:

إميان بشير علي/ مرمي سلطان احلوطي
األداء الصوتي للشخصيات

حسن سلمان كمال/ ياسني احمد غازاني
جمال يوسف الغيالن/ مرعي أحمد الشوابكة / عبداهلل سعد سويد

 الطالب تركي حسني اجلاسم/ الطالبة جلني وائل مصطفى
تنفيذ الديكور:

إدارة اخلدمات الطالبية
 • مدرسة الشيخ عبداهلل بن عيسى الثانوية الصناعية للبنني

 • مدرسة اجلابرية الثانوية الصناعية للبنني
 • مدرسة جد حفص الثانوية الصناعية للبنني
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يا سحاب املزن هلي باملطر

وأهملـي لعيـون مدمـوج النـحـر

دارنا في حسنها رمي عفر

مجدها فوق احملاسن واحلاله

والهداية أنبتت نبٍت خضر

للمعارف والريادة واحلياة

يشهد التاريخ مع كل السير

من قدميٍ حاوية كل البشر

وصلها ممدود للعرب األُباه

يا شموخ اجملد يا رمز الظفر

راية البحرين تخفق في سماه

في تواصل مع أناشيد البحر

هذا حاضرنا وال نرخص غاله

يا سحاب املزن

كلمات معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة 
 إلقاء الشاعر حسن سلمان كمال



البحرين أواًل

33

رسالة النبي للبحرين
جاءت حتمل البشرى

ألرض خالدة
عبرت فيها احلضارات

وظلت صامدة ..
عربي أصلها في األرض

والتاريخ ذو األمجاد
يبديها سطوراً شاهده ..
دخلت بحريننا اإلسالم

عن حٍب
فصارت رائدة ..

حملت أسمى الرساالت
لدينا واعده ..

احلضارات التي في أرضها
طلت وظلت

خلفت ذكرى لها في اخلافقني

بقى اإلسالم فيها عربياً
أبدا في األبدين ..

ياهلل ياهلل يارب العرش
كن لنا معني

رسالة النبي للبحرين

كلمات الشاعر حسن سلمان كمال 
أحلان األستاذ جاسم محمد بن حربان 

غناء الفنان محمد احللو
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صبحنا األجمل

كلمات الشاعر إبراهيم األنصاري 
أحلان األستاذ جاسم محمد بن حربان

 غناء الفنانة حنان رضا

تعلمنا يا ديرتنا ... من أول يوم... دشينا مدارسنا

بأن اهلل واألوطان واحلكام ... والئهم من عقائدنا

وبأن الوقت ما يوقف ... وبأن العلم من أول مبادئنا

شعاع ونور

بدينا أول اخلطوات ... في التعليم ... وكان الدرب هدايتنا

ومشينا ننهل ونكبر... مدى األيام ... وتتفتح مداركنا

نلنا آمال ...وجات أجيال ... عدلنا جللها... كل مناهجنا

بنني وحور

مدارس نالت التقدير ... وفازت ابشرف اسمك يا قائدنا

عهد جديد ومستقبل، وآفاق أرحب ... تضوي دروب سكتنا

رقي وعز وتطوير...وجيل يبني بعلمه مجد ...ديرتنا

ويعلى السور

حمد يا صبحنا األجمل، واألنضر، ونبع اخلير في دنيتنا

ياشمس احلب، ونبض القلب، ونور العني ...وطيبتنا

يحفظك ربي ويسلمك ... يارمز النور والتعليم وعزتنا

بفرح وسرور
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من كتاب الضوا األول
عرفنا نعيش مستقبل
حمد أنت الفخر فينا

على نهجك تربينا
وعشنا عهدك األجمل

*****
يابو سلمان في عهدك تطورنا
وخلينا الزمن يسمع منايرنا

حتدينا الصعب وياك
وكل أرواحنا تفداك

واسم اهلل على كل شي ناصرنا
*****

مع اإلصالح وامليثاق والدستور
عرفنا قيمة اإلنسان من هالنور

تعاقدنا على اإلخالص
مثل دانة في يد الغواص

يالبحرين خلينا العمر لج سور
*****

يدوم عزك يا بو سلمان يالقائد
علينا هالوطن في هالزمن شاهد

ندافع عن وطن األجداد
ونحمي كل حروف الفناد

ويبقى هالوطن رغم احملن واحد 

)كتاب الضوا األول(

كلمات الشاعر علي الشرقاوي 
أحلان األستاذ جاسم محمد بن حربان 

غناء الفنانة دينا بطمه
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احنا جنودك يا حمد

كلمات: الشاعر على الشرقاوي 
غناء: الفنان عصام كمال 

احلان: جاسم محمد بن حربان

يـــاهلل يـــاهلل قولـــوا  يــاهلل 

احنـــا جنـــودك يـــا حمـــد

السحــــب مثـــالت  نلتـــم 

املعنـــــــى لـنـــــــا  أنتـــــ 

ضـــوا نشيلك  العـــني  في 

تفتخــر باسمــك  بحرينـــا 

حمـــد يـــا  ونــزرع  نبنــــي 

بــــكـــــــــــل أهــالينـــــا

العمــــر طويـــل  يا  تلقانـــا 

حمـــــد يا  اخلليفي  يا 

الوفــا ألـــوان  غــارس  يــا 

عيـالــــــك تــــرى  كلنــــا 

مثـــلك أبــد مــا فـي أحــــد

البحــرين يازينهــــا  هــــــي 

حواليــــــــــك احنــــــــــا 

أيـديـــــك مـــــن  متطـــــــر 

باحلـــــــــب جتمعـنــــــــــا

نفديـــــــــــك وبالـــــــروح 

ويــــاك الدهـــــر  طــــول 

نهضـــــة وطــــــن تفـــداك

تناديــنـــــــــــا ملــــــــــــا 

مينــــاك علـــى  نوقـــف 

يـــــــا مطــــــــور الديــــرة

تعـــــابيـــــــــره بكـــــــل 

نتبــــع صـــــدى أفعالـــــك

اجليــــــرة علـــى  حافـــــظ 
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أجمل احلور

كلمات: محمد اجللواح  
احلان: جاسم محمد بن حربان  

غناء: عمر عبد الالت 

بحريننا بك يا حمد أجمل احلور

بنت اخلليج تعيش في عز وأفراح

كل من نظرها بات عاشق ومأسور

تسلب عقول ومتلك قلوب وأرواح

*********

حمد ومن مثله باألمجاد مشهور

حكيم يلقي للصعيبات مفتاح

حاكم قدر في ظرف أيام وشهور

يرقى بدار العز في عهد اإلصالح

*********

في طلتك هيبة وفي هيبتك نور

مثل البدر في طلته كل ما الح

طاريك مثل الورد ال فاح بعطور

مالـــــه شبيٍه بني الـــــورود فّواح

*********

قصر الصخير اللي من العز معمور

غيره ألوف شافها كل ملّـــــــــاح

شيدتها باحلب فقلوبنا قصــــــور

هاذي هي الثروة وهي خير األرباح
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صاح املنادي

كلمـات: عبداهلل الرمزان النعيمي
 أحلــان: األستاذ جاسم محمد بن حربان 

غنـــاء: الفنان محمد البكري 
والفنان محمد الكعبي

العرب ليث  الوايلي  وانتخى  ملنادي  صاح 

عِذب وغيٍث  ودرعنا  سيفنا  ذا  حمد  ذا 

عجب  
ٍ
شي فعلت  حرار  طيوره  أطلق 

تصب نار  كالشهب  أمطرت  مدافعنا  وذي 

ونسب مجد  بيننا  البحر  إحنا  والبحر 

ولهب نار  من  ظهر،  العدو  ليل  اقلبوا 

وثب منها  وكل  )ملأرب(  أسوده  وصارت 

هب إعصار  ومثل  عاصف  كاملوج  ازحفوا 

واطمروا في بطن اخلطر ما يهابون الَصِعْب

بالذهب مأرب  حترير  التاريخ  وسجل 

الطلب عز  يا  إيه  سبأ(  مأرب  )يا  إيه 

حرب بطالب  وال  عمنا  عيال  غزينا  ما 

األدب ربات  )بلقيس(  حلْفيدات  وستر 

حتب أنت  ما  على  ملكنا  بأمرك  وجيشكم 

املِدد جاه  بالعجل  صيحته  يكّمل  وقبل 

ومن نصى كحيالن في الضيق يبشر بالسعد

الهدد ويطربها  الثعالب  أنياب  تكسر 

السند وِنعم  عاننا  ملن  عوٍن  قصفها 

ورعد براكني  حممها  )صبحا(  ألفضت   

وجحد خان  ومن  معادي  خشوم  واكسروا 

بيد يدها  الَعَرْب  خليج  من  واألشاوس 

ارتعد والَصّخر  تهتز  السود  واجلبال 

اللحد في  وال  النصر  يا  العزم  عاقدين 

شهد والسد  شامخة  راياتنا  وارفعوا 

الوعد ووفينا  أبية  حرة  رجعت 

عهد خاين  على  دعانا  ملن  فزعة  جينا 

للبلد وخير  أهلنا  نغيث  غيث  جينا 

مستعد ودامي  تعصاكم  وما  عصاك  ذي 
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جاللة امللك املفدى 

مع أبناء شعبه
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جاللة امللك املفدى 

مع أبناء شعبه
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أسمى معاني الشكر والعرفان واالمتنان 
نرفعها إلى

حرضة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة
ملك مملكة البحرين املفدى حفظه الله ورعاه

لتفضل جاللته الكريم برعاية 

مهرجان : » البحرين أواًل «

 الذي نظمته وزارة التربية والتعليم في أستاد البحرين الوطني، يوم االربعاء 
الموافق 30 ديسمبر 2015 بمناسبة احتفاالت البالد بالعيد الوطني المجيد 

وذكرى جلوس جاللته، وستسجل هذه الرعاية بكل االعتزاز  في ذاكرة األجيال، 
تعبيرًا عن الوالء للوطن، والوفاء لقيادة جاللته، قائدًا لمسيرة الخير والنماء، 

مؤكدين بأّن هذه الرعاية، سوف تترجم في ضمائر التربويين والطلبة وأولياء 
أمورهم إلى عهد من المحبة والوالء لجاللته حفظه اهلل.

سائلين اهلل تعالى أن يحفظ جاللته ذخرًا  و عّزًا.

الدكتور ماجد بن علي النعيمي
 وزير التربية والتعليم- ومنتسبي الوزارة

والطلبة وأولياء أمورهم
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اإلشراف العام:
سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم

اللجنة العليا للمهرجان:
وكيل الوزارة لشؤون التعليم واملناهج )رئيس اللجنة(    

الوكيل املساعد للموارد املالية واخلدمات
الوكيل املساعد للخدمات التربوية واألنشطة الطالبية

الوكيل املساعد للموارد البشرية 
الوكيل املساعد للتخطيط واملعلومات 
الوكيل املساعد للتعليم العام والفني 

الوكيل املساعد للمناهج واإلشراف التربوي 
الوكيل املساعد للتعليم اخلاص واملستمر 

مدير إدارة التربية الرياضية والكشفية واملرشدات
مدير إدارة اخلدمات الطالبية 

مدير إدارة اخلدمات 
مدير إدارة املواد والتجهيزات

مدير إدارة املوارد املالية  
مدير إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

مدير إدارة شؤون املنظمات واللجان
رئيس قسم املواصالت والبريد بإدارة اخلدمات

جلنة التدريب 
الدكتورة شيخة يوسف اجليب 
األستاذ جاسم محمد احلربان 

الدكتورة لطيفة عبداهلل القعود 
األستاذة رشا محمد شهده  

األستاذ محمد فضل احلميدي 
الدكتور نادر محمد جمالي 

األستاذ جاسم محمد الكواري  
األستاذة حنان جاسم البنجاسم 

األستاذ محمد سند البوسنود 
األستاذة فاطمة محمد عبداهلل 

األستاذة معتزة عبدالعليم سمهان 
األستاذة عبير مرضي زايد 

األستاذة حنان أحمد املاجد 
األستاذة عبير أحمد أبو رعد 

األستاذة عالية سالم العماري  
األستاذة أمينة أحمد إبراهيم  

األستاذ فاضل علي مدن 
األستاذ محسن جعفر عبداهلل 

األستاذ ثامر محمد قاسم  
املدارس املشاركة في الفقرات:

مدرسة فاطمة بنت اخلطاب للبنات
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كتاب: مهرجان 
البحرين أوالً 

2015م 

إدارة التحرير 
كمال الذيب 

التحرير واملتابعة 
خليل الرميثي
هيا بن هندي 

اإلخراج الفني 
عباس املرزوق 

التدقيق اللغوي
أحمد الرقب

التصوير 
يوسف حطاب 

صادق العجيمي 
صادق سعيد 

التنفيذ: 
إدارة العالقات العامة واالعالم 

ديسمبر 2015

مدرسة املستقبل االبتدائية للبنات
مدرسة اخلنساء االبتدائية للبنات

مدرسة الرفاع الشرقي االبتدائية للبنات
مدرسة البسيتني االبتدائية للبنات

مدرسة احملرق االبتدائية للبنات
مدرسة آمنة بنت وهب االبتدائية للبنات

مدرسة أم أمين االبتدائية للبنات
مدرسة رابعة العدوية االبتدائية للبنات

مدرسة سافرة اإلبتدائية اإلعدادية للبنني
مدرسة الشيخ عبداهلل بن عيسى الصناعية

مدرسة الرفاع اإلعدادية للبنني
مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنني

مدرسة القيروان اإلعدادية
مدرسة الشيخ عيسى بن علي مدرسة احمد الفاحت االبتدائية اإلعدادية للبنني

مدرسة الفارابي اإلعدادية للبنني
مدرسة اخلليل بن أحمد اإلعدادية للبنني

مدرسة جدحفص الثانوية الصناعية للبنني
مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنني

مدرسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة االبتدائية اإلعدادية للبنني
مدرسة الدراز اإلعدادية للبنني
مدرسة الوحدة الثانوية للبنني

مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنني
مدرسة ابن رشد اإلعدادية للبنني

مدرسة أم كلثوم اإلعدادية للبنات

جلنة تصميم املالبس اإلكسسوارات:
الدكتورة شيخة يوسف اجليب

الدكتورة لطيفة عبداهلل القعود
األستاذة رشا محمد شهده

األستاذ محمد فضل احلميدي
األستاذة إميان بشير

األستاذة فاطمة محمد
األستاذة رمي بن نامي




