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هناأت القيادة الر�شيدة وحكومة و�شعب البحرين

»بيان البحرين« حتتفل بالأعياد الوطنية وتقيم مهرجاًنا وطنًيا

�سليمان  بنت  مي  ال�سيخة  الدكتورة  هناأت  بدورها،   

الر�سيدة  القيادة  املدر�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العتيبي، 

م�سيدًة  و�سعبا،  حكومًة  للبحرين  املتوا�سل  دعمها  على 

بالتقدم الزاهر الذي و�سلت له البحرين يف عهد ملك مملكة 

البحرين �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى بن �سلمان 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  الوزراء  جمل�س  ورئي�س  خليفة  اآل 

االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة وويل العهد نائب القائد 

االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو 

امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة وقرينة امللك رئي�سة 

املجل�س االأعلى للمراأة �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية �سبيكة 

بنت اإبراهيم اآل خليفة.

العتيبي  ال�سيخة مي بنت �سليمان  الدكتورة  واأ�سارت 

وعيد  املجيد  الوطني  بالعيد  املدر�سة  احتفالية  اأن  اإىل 

اجللو�س تاأتي يف اإطار التزام املدر�سة بامل�سوؤولية الوطنية 

التنمية  جهود  موؤازرة  يف  الوطني  دورها  من  وانطالقاً 

امل�ستدامة ودعم م�سرية النه�سة املباركة يف ربوع اململكة.

العتيبي  �سليمان  بنت  مي  ال�سيخة  الدكتورة  واأكدت 

هذا  مثل  اإقامة  على  �سنوي  وب�سكل  حتر�س  املدر�سة  اأن 

املهرجان الوطني الذي يبث روح املواطنة يف نفو�س طالب 

منت�سبي  بني  االألفة  روح  من  ويعزز  واأهاليهم  املدر�سة 

املدر�سة واأولياء االأمور والطالب.

من جانبها، اأو�سحت ميعاد من�سور بن رجب، رئي�س 

املنا�سبة  اأن »هذه  البيان  االآباء واملعلمني مبدر�سة  جمل�س 

اأبناء  خاللها  من  يحر�س  فر�سة  متثل  املجيدة  الوطنية 

امتنانهم  عمق  عن  التعبري  على  الويف  البحريني  ال�سعب 

البحرين،  و�سعب  وحكومة  الر�سيدة  للقيادة  وعرفانهم 

الفردية  التعبري  و�سائل  من  العديد  خالل  من  وذلك 

واجلماعية«.

منذ  املهرجان  لهذا  ا�ستعدت  املدر�سة  اأن  واأ�سافت 

اأ�سابيع، حيث قدمت العديد من الفقرات الرتفيهية التي عرب 

خاللها اأولياء الطالب عن بهجتهم بهذا اليوم املميز والناجت 

عن جهد جماعي بني كل القائمني على املدر�سة وعلى راأ�سهم 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  العتيبي  �سليمان  بنت  مي  ال�سيخة 

مدر�سة البيان.

و�ساهم يف املهرجان جميع اأع�ساء الهيئتني التعليمية 

املدر�سة  تقدمت  كما  البحرين،  بيان  مبدر�سة  واالإدارية 

دعم  من  قدموه  ما  على  االأهايل  ملجل�س  اجلزيل  بال�سكر 

ان  بالذكر  وجدير  املهرجان  هذا  اإجناح  يف  وم�ساندة 

اخلريية  امل�ساريع  لبع�س  املهرجان  ريع  �سيخ�س�س 

التعليمية و تطوير مكتبات املدر�سة.

مبنا�ضبة العيد الوطني املجيد ململكة البحرين وعيد اجللو�س حل�ضرة 

البحرين  مملكة  ملك  خليفة،  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب 

املفدى، اأقامت مدر�ضة بيان البحرين مهرجانا وطنيا ح�ضره لفيف من 

دي�ضمرب   9( ال�ضبت  يوم  وذلك  املدر�ضة،  وطالبات  طالب  واأمهات  اآباء 

2017( يف حرم املدر�ضة مبدينة عي�ضى.
مملكة  ملك  البحرين  بيان  مدر�ضة  هناأت  اجلليلة،  املنا�ضبة  وبهذه 

خليفة  اآل  �ضلمان  بن  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  البحرين 

ورئي�س جمل�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان 

لرئي�س جمل�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  اآل خليفة وويل 

الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة وقرينة 

امللك رئي�ضة املجل�س الأعلى للمراأة �ضاحبة ال�ضمو امللكي الأمرية �ضبيكة 

بنت اإبراهيم اآل خليفة و�ضعب البحرين الويف.

»الأبي�س  الوطنية  بالألوان  املدر�ضة  تزينت  املهرجان،  يوم  وخالل 

التدري�ضية،  املدر�ضة والطالب والهيئات  اكت�ضت مباين  والأحمر«، حيث 

وذلك يف احتفال بهيج ت�ضمن األعاباَ ترفيهية يف اإطار »احتفال ال�ضتاء«. 


