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اإلنجازات، وأدت واجباتها الوطنية، باقتدار وبروح معنوية 
عالية، سواء في دفاعها عن الوطن أو في مساهمتها 
الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، كما تولت 
البواسل  رجالها  ونهض  العسكرية  المهام  من  العديد 
أشقائهم  بمشاركة  األكمل  الوجه  على  بمسؤولياتهم 
فخر  فكلنا  واستقرارها،  منطقتنا  أمن  حماية  في 
دفاع  قوة  وتحققها  حققتها  التي  العظيمة  باإلنجازات 
التطور  من  المزيد  وجل  عز  المولى  سائلين  البحرين، 

واالزدهار لقوة دفاعنا األبية.

Introduction

إن الوطن في مراحل تقدمه المختلفة في مسيس الحاجة 
اإلزدهار،  وينمو  النهضة  لتستقيم  واالستقرار  لألمن 
فالقوة بحق ال غنى عنها لتحقيق األمن واالستقرار، إذ 
“وأعدوا  العزيز  كتابه  ُمحكم  وتعالى في  يقول سبحانه 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 

عدو الله وعدوكم”.

ومنذ بزوغ الضوء األول لقوة دفاع البحرين في مستهل 
شهر أغسطس 1968م، وحتى الخامس من فبراير لعام 
2018م، يكون قد مّر على قوة دفاع البحرين خمسة عقود 
واإلنجازات  والبناء،  واإلخالص،  والعطاء،  بالبذل،  حافلة 
العسكرية،  األصعدة  كافة  في  والمتعددة  المتواصلة 
الحفاظ على  أجل  القتالية، وذلك من  المواقع  ومختلف 
الحضارية، وبسط  التاريخية، ومنجزاته  الوطن  مكتسبات 
األمن واالستقرار على ربوعه، و ال مرية أن قوة الدفاع 
واالستقرار  لألمن  تبني  الخمسة  عقودها  عبر  فتئت  ما 
راسخة؛  قالعًا  واالزدهار  للرخاء  وتشيد  منيعة،  حصون 

لتبقى راية المملكة دائمًا خفاقة عاليًة.

خمسون   عاماً   جسدت   خاللها   رؤية   قيادتنا   الرشيدة   وعلى  
 رأسـها   حضـرة   صـاحـب   الجاللة   الملك   حمد   بن   عيسى  
 آل   خليفة   عاهل   البالد   المفدى   القائد   األعلى   حفظه   الله  
 ورعاه   في   تحقيق   التقدم   واالزدهار   المنشودين   لمملكة  
 البحرين   والذين   ال   يمكن   أن   يتحققا   إذا   لم   تتوفر   مرتكزات  
 الدفاع،   وُترسخ   أسباب   الحماية   وُتهيئ   سبل   األمن  
 واالستقرار   من   خالل   ما   تم   من   دعم   وتطوير   وتحديث  
 لقوة   دفاع   البحرين،   بإمدادها   بأحدث   األسلحة،   وتجهيزها  
 بالتكنولوجيا   العسكرية؛   لتكون   قادرة   على   الذود   عن  

 حياض   الوطن،   وحفظ   استقالله   وسيادته .

خمسون عامًا وحضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى 
القائد األعلى يقود هذه القوة الوطنية األبية من إنجاز 
إلى إنجاز، ومن نجاح إلى نجاح، وبفضل من الله تعالى، 
وُعمق التزام جاللته بتطوير هذه القوة، وبالجهود الخيرة 

المنجزات،  وتتوالى  األيام  تمضي  المخلصين  لرجالها 
ُوضعت  التي  األهداف  تنفيذ  في  الجاد  العمل  ويسير 
الشامخة،  القوة  هذه  وتطوير  وبناء  وتشكيل  لتأسيس 
في  المتقدمة  الحديثة  الجيوش  مصاف  في  وجعلها 

العالم.

الموارد  توظف  البحرين  دفاع  وقوة  عامًا  خمسون 
المتوفرة، والمتاحة بالشكل األمثل، و تبذل كل ما في 
وسعها من جهد في حقل اإلعداد والتدريب، وفي مجال 
والمهارة،  الكفاءة،  بين  تجمع  أن  لها  يكفل  بما  التسليح 
الحكيم،  التوجه  إطار  في  ذلك  كل  والنجاح،  والقوة 
والنظرة الثاقبة، والعمل السليم لالهتمام والتركيز على 
عصرية  عسكرية  قوة  لتهيئة  الكم؛  مع  المتناغم  الكيف 
وتفديه  عليه،  وتحافظ  الوطن،  تحمي  أن  على  قادرة 
بالنفس والنفيس، وتبذل الجهد والعرق؛ لتحقيق األمن 

واالستقرار.

خاللها  البحرين  دفاع  قوة  رجال  نهض  عقود  خمسة 
القوة  الوجه األكمل للمضي بهذه  بمسؤولياتهم على 
عقد  األول  العقد  من  انطالقا  والمجد  العزة،  آفاق  نحو 
استكمال  عقد  الثاني  العقد  نحو  ومضيًا  التأسيس، 
التطوير  الثالث عقد  العقد  التشييد والبناء، وتوغاًل نحو 
والتحديث، حتى بلوغ العقد الرابع عقد التنمية البشرية 
دفاع  قوة  أصبحت  حتى  الشاملة،  واإلدارية  العسكرية، 
البحرين في عقدها الخامس قوة عصرية فاعلة مستكملة 
لكل المرتكزات العسكرية المتقدمة القائمة على طاقات 

بشرية مؤهلة وذات كفاءة عالية.

البحرين  دفاع  قوة  نجحت  تلك  الخمسة  العقود  وخالل 
في تنفيذ االستراتيجية التي اعتمدتها في جميع مراحل 
التشييد العسكري والبناء القتالي، وأرست دعائم األمن 
واالستقرار من خالل قوة ذاتية معاصرة ذات كفاءة عالية 
مواكبة لكافة مستجدات المنظومات العسكرية العالمية 
من  العديد  وحققت  والتدريب،  التسليح  مجاالت  في 
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The various steps of progress in the nation 
require safety and stability to sustain growth 
and increase prosperity:  for strength  is truly 
indispensable to achieve safety and stability. 
 Allah Almighty said  “And prepare against them 
whatever you are able of power and of steeds of 
war by which you may terrify the enemy of Allah 
and your enemy and others besides them whom 
you do not know [but] whom Allah knows…“.

Since the first light of the Bahrain Defence 
Force in August 1968 up to the 5th of February 
2018,  five decades have passed. With dedicated  
 sacrifice,  growth, and achievements at all 
levels and military fronts, the BDF maintained 
historical achievements and gains,  and provided 
safety and stability across the nation.  There is no 
doubt that the BDF has been,  over the decades, 
 tirelessly building impregnable fortresses of 
 safety and stability,  and erecting fortified castles 
for prosperity and wellbeing, so the Kingdom’s 
flag flies  high                                                                             .  

Fifty years have witnessed the achievement 
of desired progress and prosperity under the 
focused vision of our leadership headed by 
His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, 
 King of Bahrain,  the Supreme Commander. 
 Prosperity and safety are unachievable 
 without defence platforms,  security measures, 
 and safe foundations, accomplished by the 
support,  development and modernisation 
of the defence force by arming it with the 
latest weaponry and military technology to 

enable it to defend and safeguard the nation’s 
sovereignty and independence. 

For fifty years, His Majesty the King, the Supreme 
Commander, has been leading this national 
resilient force from one accomplishment to 
another,  from one success to another, under the 
Grace of Allah Almighty and His Majesty’s deep 
commitment to developing this force.

For fifty years,  the BDF has efficiently utilised 
all available resources,  and given its utmost 
attention to the training and preparation of its 
personnel, as well as improving its weaponry. The 
BDF combines competency,  skill,  strength and 
success, all  under the wise directives and clear 
vision of its leadership to ensure the harmony 
between quality and quantity in developing 
a modern military force that is capable of 
safeguarding the nation, by  sacrificing oneself, 
and exerting extreme efforts for the sake of 
safety and stability.    

For five decades,  BDF personnel have fulfilled 
their responsibilities to the fullest by propelling 
the BDF to glorious horizons of strength 
and pride. A path that began with the first 
decade of the BDF’s inception,  the founding 
decade, to the second decade,  the decade of 
completing the construction and building, 
 through to the third decade,  the decade of 
development and modernisation;  and then the 
fourth decade,  the decade of human,  military 
and administrative development, and by the 
fifth decade,  the BDF has  become an effective 

modern force, covering all aspects of advanced 
military foundations, which are based on 
competent and qualified human  resources.

Throughout the five decades,  the BDF has 
succeeded in executing the strategy that was 
approved throughout all stages of military 
construction and combat,  and has laid the 
foundations of safety and stability with a 
highly competent,  independent and modern 
force that is keeping pace with the latest 
global advanced combat systems at both levels, 
training and arming. Additionally,  the BDF 
has accomplished many achievements,  and 
performed their duties to the highest levels 
of distinction and morale, both in the defence 
of the nation and in its effective contribution 
to national development. The BDF has also 
performed many military missions,  with its 
personnel fulfilling their responsibilities to 
the highest levels, jointly with forces from 
our brother nations to safeguard the security 
and stability of our region.   We are immensely 
proud of the BDF’s past and present great 
accomplishments,  and we ask Allah Almighty 
for our determined defence force to see 
continued development and prosperity.

Field Marshal Khalifa bin Ahmed Al Khalifa
Bahrain Defence Force Commander-in-Chief
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Military Parades .. A Significant History of the Bahrain 
Defence Force Development
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The constant and increasing patronage given to the 
Bahrain Defence Force by His Majesty King Hamad bin Isa 

Al Khalifa,  King of  Bahrain,  the Supreme Commander, 
 is reflected in His Majesty’s constant interest in this 
monumental edifice,  and the lasting honour of His 

Majesty’s patronage of many events,  occasions,  and 
festivities of the defence forces,  over fifty years.
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ويوثق  يؤرخ  سجل  هي  العسكرية  االستعراضات 
متميز  بشكل  البحرين  دفاع  قوة  وتقدم  تطور  مسيرة 
األفراح،  فيها  تتجدد  الوطن  أيام  من  يوم  بحق  وهي 
تتشرف  مجيدة  أيام  هي  الطموحات،  فيه  وتتسامى 
وتتوشح  األعلى،  قائدها  بلقاء  البحرين  دفاع  قوة  فيها 
مع  رجالها  يتماهى  و  المنعة،  بروح  ووحداتها  أسلحتها، 
هذه المناسبة بوجدانية كبيرة، وتتجلى فيهم روح اإلباء، 
وصالبة اإلرادة، وهم يسيرون بخطواتهم الراسخة في 
تحت  الرفعة،  ومسيرة  العزة،  ومواكب  الفخار  طوابير 
ظالل رايات القوة، وبيارق المجد، التي تحقق بإذن الله 
تعالى دائمًا ألرض، وجو، وبحر مملكتنا الغالية السيادة، 

واألمن، واالستقرار.

العروض  أهم  اإلصدار  هذا  دفتي  بين  ونستحضر 
العسكرية التي جرت في السنوات الماضية باستعراض 
ووحدات  أسلحة  مختلف  من  رمزية،  قتالية  مجموعات 
إضافة  والبحرية،  والجوية،  البرية،  البحرين  دفاع  قوة 
القتالية  والمنظومات  األسلحة،  من  رمزية  قطع  إلى 
األسلحة،  ومواكب  المشاة،  طوابير  مع  المتطورة 
واآلليات والعروض الجوية للطائرات المقاتلة الحديثة، 
عزم  تؤكد  أحداث  من  به،  حفلت  ما  أهم  عند  ونتوقف 
المؤسس والباني لهذه القوة الوطنية، حضرة صاحب 
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
والمشارك  ورعاه،  الله  حفظه  األعلى  القائد  المفدى 
المشير  المعالي  صاحب  والبناء  التأسيس  في  األول 
العام  القائد  خليفة  آل  أحمد  بن  خليفة  الشيخ  الركن 
وتثبيت  الوطن  أمن  لتحصين  البحرين،  دفاع  لقوة 

أبنائه. سالمة 

فقد دأبت قوة دفاع البحرين، على أن تحتفي في فبراير 
مدارج  إلى  وانطالقتها  تأسيسها  بذكرى  عام  كل  من 
فذ في  نـُ الرقي والتطور، فاإلحتفاء بهذه المناسبة قد 

على هيئة عروض عسكرية  السابقة  السنوات  عدد من 
رائعة، برعاية كريمة يتعهدها أقطاب قيادة البالد الحكيمة.

المشاهد  فإن  تبقى،  والرسوم  تفنى  الجسوم  وألن 
كل  مخيلة  الغبش في  من  يعلوها شيء  قد  الماضية 
من  تسجيلها  أن  إال  العروض،  تلك  وشاهد  عاصر  من 
بريقها  للمخيلة  ويعيد  الغبش،  ذلك  يمحو  أن  شأنه 
ولنعاين  الحاضر،  ونكهة  األمس  عبق  بين  ليتقارب 
الهائلة  التطويرية  القفزات  مدى  عن  الدامغة  الحقيقة 
ظل  في  البحرين،  دفاع  قوة  مسيرة  على  طرأت  التي 
الرعاية الكريمة الدائمة، من لدن حضرة  صاحب الجاللة 
المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 

القائد األعلى حفظه الله ورعاه.

فلنجول بمخيلتنا عبر تلك الشواهد، واألحداث من خالل 
هذا السجل الحافل للعروض العسكرية التي نفذتها قوة 
إحدى  وكذلك  الدفاع،  قوة  يوم  بمناسبة  البحرين  دفاع 
العروض التي شاركت فيها قوة دفاع البحرين احتفاالت 

البالد بعيد االستقالل األول.
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Military parades are a record that chronicles 
and documents the development and progress 
of the Bahrain Defence Force in a distinctive 
way. The BDF’s anniversary Day is truly a day 
of the nation’s glorious days in which the 
celebrations are renewed and the aspirations 
prevail. These are the glorious days in which 
the Bahrain Defence Force personnel are 
honoured to meet their Supreme Commander; 
a great momentous occasion where weapons 
and units are wrapped by the soul of resilience, 
and the force personnel are marching with 
strides of pride, excitement and exhibiting 
spectacular show of their self-esteem and 
resolute will, under the banners of sturdiness 
and the flags of glory, ensuring the safety, 
stability and safeguarding the sovereignty of 
the land, sea, and sky of our beloved Kingdom.

In this publication, we showcase the most 
important military parades that have 
taken place in the past years, including the 
illustration of token combat groups from 
different ground, air and naval units from the 
BDF, along with token weapons and advanced 
combat systems with columns of infantry and 
weaponry parades accompanied by modern 
fighter aircrafts and manoeuvres. These events 
are witness to the dedication and commitment 
of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, 
King of Bahrain, the Supreme Commander, 

the founder of this national force, and His 
Excellency Field Marshal Shaikh Khalifa bin 
Ahmed Al Khalifa, BDF Commander-in-Chief, 
(the first participant in the foundation and 
inception of the BDF), to secure the nation and 
its people. 

In February of each year, the BDF celebrates 
its inception and its launch into the pathway 
of progress and development. As in previous 
years, the celebration of this occasion has 
taken place with grand military parades under 
the patronage of this nation’s wise leadership.

The documentation of these occasions is an 
everlasting witness, an image of the continuity 
of the presence of these reminiscent moments 
in the minds of those who witnessed them. It is 
an invitation to relive the moments and witness 
leaps of growing development in the BDF 
under the continuous, generous patronage 
of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, 
King of Bahrain, the Supreme Commander.

Let our imagination wander through 
these moments and occasions from the 
highly eventful record of military parades, 
undertaken to celebrate the BDF’s anniversary, 
as well as one of the parades in which the BDF 
participated in the country’s celebration of the 
first Independence Day.
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13 MILITARY PARADES



14

الراحل  البالد  أمير  برعاية   - 1969م  فبراير   5
طيب الله ثراه، حفل تخريج الدفعة األولى من 
الملكي  الدفاع  قوة  تدريب  بمركز  المجندين 
الملكي  الدفاع  تدريب قوة  راية مركز  وتسليم 

كأول راية تسلم في قوة دفاع البحرين.

February 5, 1969 - Under the patronage 
of the late Amir of Bahrain, the 
graduation ceremony of the first batch 
of cadet officers is held at the Royal 
Defence Force Training Centre, and the 
first flag of the Royal Defence Force 
Training Centre is awarded to the BDF.

العسكري  العرض   - 1971م  ديسمبر   16
مشاركًة  وذلك  البحرين،  دفاع  لقوة  الثاني 
بمنطقة  المجيد،  الوطني  العيد  بمناسبة 

القضيبية.

December 16, 1971 - The BDF’s 2nd 
military parade is held to celebrate 
Bahrain National Day at Gudaibiya.

5 فبراير 1975م - العرض العسكري برعاية أمير البالد الراحل طيب الله ثراه، 
بيومها  الدفاع  قوة  احتفال  بمناسبة  األولى  الملكية  اآللية  المشاة  بكتيبة 
هندسة  وحدة  الملكي,  الجوي  الدفاع  من:  كل  رايات  تسليم  وجرى  السابع، 
الفرقة  والنقل,  التموين  وحدة  الملكية,  االتصاالت  وحدة  الملكية,  الميدان 

الموسيقية العسكرية.

February 5, 1975 - Under the patronage of HH the late Amir 
of Bahrain, a military parade is held to celebrate the BDF’s 7th 
anniversary at the First Royal Mechanised Infantry Battalion. 
During the celebration, flags were presented to the Bahraini 
Royal Air Force, the Royal Field Engineering Unit, the Royal 
Communications Unit, the Supply and Transport Unit, and the 
Military Band.

.BO-105 4 فبراير 1976م - وصول أولى الطائرات العمودية من نوع بالكو

February 4, 1976 - The arrival of the first helicopters, the 
Messerschmitt-Bölkow-Blohm BO-105.

13 يونيو 1974م -
اليوم الرياضي للقائد العام.

June 13, 1974 - 
Commander-in-Chief 
Sports Day.

14 ديسمبر 1976م -  تخريج دورة الصاعقة الثانية.

December 14, 1976 - The graduation of the 
second Commandos Course.

مع  مشتركة  مناورة  أول  تنفيذ   - 1975م  يوليو   4
السعودية  العربية  بالمملكة  المسلحة  القوات 

الشقيقة “مناورة الفاتح”.

July 4, 1975 - The first joint military 
manoeuvre with Armed Forces of Saudi 
Arabia (Al-Fatih Manoeuvre) is performed.

Key Dates

اإلرادة  صدرت   - 1968م  أغسطس 
السامية لصاحب السمو الشيخ عيسى بن 
الراحل طيب  البالد  أمير  خليفة  آل  سلمان 
(آنذاك)،  الوطني  الحرس  بإنشاء  ثراه  الله 

“قوة دفاع البحرين”.

August, 1968 - His Highness the 
late Amir of Bahrain Shaikh Isa 
bin Salman Al Khalifa, decrees the 
establishment of (then the National 
Guard) the Bahrain Defence Force.

الجاللة  صاحب  حضرة   - 1968م  فبراير   16
حفظه  األعلى  القائد  المفدى  البالد  عاهل 

الله ورعاه يتخرج من كلية مونز الحربية.

February 16, 1968 - HM the King, 
the Supreme Commander, graduates 
from Mons Officer Cadet School.
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- صدرت اإلرادة السامية ألمير  1969م  3 نوفمبر 
تسمية  باستبدال  ثراه  الله  طيب  الراحل  البالد 
باسم “قوة  البحريني، وتسميته  الوطني  الحرس 
قائدها  منصب  استبدال  ثم  ومن  البحرين”  دفاع 
إلى “القائد العام لقوة دفاع البحرين” وتقرر ذلك 

ابتداء من 1 نوفمبر 1969م.

November 3, 1969 - HH the late Amir of 
Bahrain issues a decree to change the 
name of the Bahrain National Guard to 
the Bahrain Defence Force, and the title 
of its commander to become Bahrain 
Defence Force Commander-in-Chief, 
effective November 1, 1969.

19
69

5 فبراير 1970م - العرض العسكري برعاية أمير 
البالد الراحل، بمناسبة احتفال قوة دفاع البحرين 
بيومها الثاني وتسليم راية القيادة العامة، وراية 
راية  كأول  األولى  الملكية  اآللية  المشاة  كتيبة 

لوحدة مقاتلة.

February 5, 1970 - Under the patronage 
of the late Amir of Bahrain, a military 
parade is held to celebrate the BDF’s 
second anniversary, presenting a flag 
to the General Command, and the first 
flag for a combat unit to the First Royal 
Mechanised Infantry Battalion.

3 فبراير 1971م - العرض العسكري برعاية أمير 
الصخير  بمدرج  ثراه،  الله  طيب  الراحل  البالد 
بيومها  البحرين  دفاع  قوة  احتفال  بمناسبة 
الدروع  من:  كل  رايات  تسليم  جرى  الثالث 
الملكية، وحدة الصيانة الفنية، الخدمات الطبية 

الملكية، المستودعات الرئيسية.

February 3, 1971 - Under the patronage 
of HH the late Amir of Bahrain, a military 
parade is held to celebrate the BDF’s 3rd 
anniversary at Sakhir Air Strip, and to 
present flags to the Royal Armoured Unit, 
the Technical Maintenance Unit, the Royal 
Medical Services, and the Main Store.
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30 أغسطس 1972م - تخريج أول دورة 
تدريب  بمركز  للضباط  تأسيسية  تعبية 

قوة الدفاع الملكي.

August 30, 1972 - The graduation 
of the first foundational tactical 
course for officers takes place at 
the Royal Defence Force Training 
Centre.
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الحية  بالذخيرة  تمرين   - 1973م  أبريل   4
للوحدة المدرعة.

April 4, 1973 - Armoured Unit live 
ammunition training is performed.
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1975م - تخريج دورة إسعاف الميدان الطبية رقم 1.

1975 - The graduation of Field Medical 
Paramedics course 1, takes place.
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1976م - عملية رماية لوحدة 
المدفعية الملكية في ختام تخريج 

أول دورة مدفعية تأسيسية لألفراد.

1976 - The Royal Artillery 
performs target practice 
at the conclusion of the 
graduation ceremony of the 
first Foundation Artillery 
Personnel course.
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5 فبراير 1977م - حضرة صاحب الجاللة الملك 
األساس  حجر  يضع  األعلى،  القائد  المفدى 

للمستشفى العسكري.

February 5, 1977 - HM the King, the 
Supreme Commander, places the 
foundation stone of the Military Hospital.
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5 فبراير 1970م - تنفيذ أول تمرين تعبوي على 
مستوى قوة دفاع البحرين “تمرين نصر”.

February 5, 1970 - BDF’s first tactical 
military exercise ”Nasr Exercise“ is 
performed.
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1979م -  أمير البالد الراحل طيب الله ثراه، 
يفتتح المستشفى العسكري.

1979 - HH the late Amir of Bahrain 
opens the Military Hospital.

معرض  يتفقد  ثراه  الله  طيب  الراحل  البالد  أمير   - 1985م  فبراير   5
األسلحة خالل التمرين العسكري الذي أقامته قوة دفاع البحرين بمنطقة 

حفيرة بمناسبة الذكرى السابعة عشر لتأسيس قوة دفاع البحرين.

February 5, 1985 - HH the late Amir of Bahrain inspects the 
weaponry exhibition during the BDF military exercise held at 
Hafirah to celebrate the BDF’s 17th anniversary.

12 يونيو 1985م - افتتاح المؤسسة 
االستهالكية واالقتصادية العسكرية.

June 12, 1985 - The opening of the 
Military Consumer and Economic 
Association.

.F5 1985م - وصول الطائرات المقاتلة من نوع

1985 - The arrival of F-5 Fighter Aircrafts.

البحرين  دفاع  قوة  بيوم  االحتفال   - 1984م  فبراير   5
جرى  الملكي.  البحرية  سالح  في  وذلك  عشر,  السادس 
تسليم راية سالح البحرية الملكي البحريني. وتم تدشين 

أول سفينة صاروخية “أحمد الفاتح”.

February 5, 1984 - Celebration of the BDF’s 16th 
anniversary is held at the Royal Bahraini Air 
Force, the flag of the Royal Bahrain Naval Force 
is presented, and the first missile boat ”Ahmed 
Al Fateh“ is launched.

4 سبتمبر 1979م - وصول الطائرات 
العمودية من نوع “بل 212“.

September 4, 1979 - The 
arrival of Bell 212 helicopters.

26 أبريل 1982م - افتتاح 
قاعدة الرفاع الجوية.

April 26, 1982 - The 
opening of Riffa Air Base.

لقوة  الثالث  العسكري  العرض   - 1978م  فبراير   4
دفاع البحرين، بكتيبة المشاة اآللية الملكية األولى.

February 4, 1978 - BDF’s 3rd military 
parade is held at the First Royal 
Mechanised Infantry Battalion.

مارس 1978م - تمرين بالذخيرة الحية بجزر حوار.

March, 1978 - Live ammunition exercise at 
Hawar Islands.
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بوصول  االحتفال   - 1979م  مارس   20
أول سفينة حربية لإلنزال واإلسناد البحري 
التابعة لسالح البحرية الملكي البحريني - 

قوة دفاع البحرين.

March 20, 1979 - Celebration of 
the arrival of the first Naval Supply 
and Transport Vessel for the Royal 
Bahrain Naval Force - BDF.

19
79

19
81

19
82

لقوة  الرابع  العسكري  العرض   - 1980م  فبراير   5
دفاع البحرين بمدرج مطار الصخير. جرى تسليم رايات 
الملكية،  الخاصة  القوة  األميري،  الحرس  من:  كل 
المدفعية الملكية، وحدة الشرطة العسكرية الملكية، 

سالح الجو الملكي البحريني.

February 5, 1980 - The 4th military parade 
is held at Sakhir Air Base strip, and the 
flags of the Amiri Guards, the Royal Special 
Forces, the Royal Artillery, the Royal 
Military Police Unit, the Royal Bahraini Air 
Force are presented.

الجديد  المبنى  افتتاح   - 1981م  7 ديسمبر 
للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين.

December 7, 1981 - The opening of 
the new centre for the BDF’s General 
Command.
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5 فبراير 1983م - تدشين ثالث سفن حربية 
لسالح البحرية الملكي البحريني .

February 5, 1983 - The launch of 
three warships for the Royal Bahrain 
Naval Force.

لقوات  األول  التمرين   - 1983م  أكتوبر   15
درع الجزيرة، بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

October 15, 1983 - The first military 
exercise of the Peninsula Shield Force is 
performed in the United Arab Emirates.

19
83

أول  تدشين    - 1984م  مارس   6
مشروع إسكاني لقوة دفاع البحرين.

March 6, 1984 - The launch of 
the first BDF housing project.
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أبريل 1986م - قوة دفاع البحرين تعزز قواتها 
المتواجدة في جزر حوار.

April, 1986 - The BDF strengthens the 
presence of its forces in Hawar Islands.
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بيوم  االحتفال   - 1987م  فبراير   5
القوة 19 بقاعدة سالح الجو الملكي 
البحريني بالمحرق وتسليم راية كتيبة 

المشاة اآللية الملكية 4.

February 5, 1987 - Celebration 
of the BDF’s 19th anniversary is 
held at the Royal Bahraini Air 
Force Base in Muharraq, the 
flag of the Royal Mechanised 
Infantry Battalion 4 is presented.
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دولة  تحرير  في  المشاركة   - 1991م   -  1990
الكويت الشقيقة.

1990 - 1991 - Participation in the 
Liberation of the State of Kuwait.
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من  األولى  الدفعة  تخريج   - 2007م  ديسمبر   26
الكلية الملكية للقيادة واألركان.

December 26, 2007 - The graduation of 
the first batch from the Royal Command 
and Staff College.

دفاع  قوة  بيوم  االحتفال   - 1999م  فبراير   15
جرى  الخاص.  الحرس  بمعسكر   ،31 البحرين 
العسكرية  عيسى  كلية  من:  كل  راية  تسليم 

الملكية، وعدد من كتائب الدبابات الملكية.

February 15, 1999 - Celebration of the 
BDF’s 31st anniversary at the Special 
Guard Camp. The flags of the Isa Royal 
Military College and a number of Royal 
Tank battalions are presented.

القضاء  مبنى  افتتاح   - 2007م  فبراير   22
العسكري الجديد.

February 22, 2007 - The opening of the 
Military Judicial Affairs new building.

المبنى  افتتاح   - 1992م  مارس   3
العسكري ومركز  للمستشفى  الجديد 

محمد بن خليفة للقلب.

March 3, 1992 - The opening 
of the new Military Hospital 
facility, and the Mohammed 
bin Khalifa Cardiac Centre.
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2 فبراير 1993م - سمو األمير الراحل طيب الله ثراه يرعى العرض العسكري 
قاعدة  افتتاح  خالله  تم  والذي  البحرين  دفاع  لقوة  الفضي  اليوبيل  بمناسبة 
الملكية  اآللية  المشاة  كتيبة  راية  من:  كل  راية  تسليم  جرى  الجوية.  عيسى 

السادسة, وراية وحدة الحرس الخاص.

February 2, 1993 - His Highness, the late Amir patronises the 
military parade held to celebrate the BDF’s Silver Jubilee, and the 
opening of the Isa Air Base; the flags of the Sixth Royal Mechanised 
Infantry Battalion and the Special Guard Unit are presented.

“الفرقاطة  البحرين  مملكة  سفينة  بتدشين  االحتفال   - 1997م 
صبحا”، تحت رعاية أمير البالد الراحل طيب الله ثراه.

1997 - Celebration of the launch of the Kingdom of 
Bahrain’s frigate Sabha under the patronage of His 
Highness the late Amir of Bahrain.
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25 نوفمبر 2000م - تخريج الدفعة األولى من كلية عيسى 
العسكرية الملكية.

November 25, 2000 - The graduation of the first 
batch from the Royal Isa Military College.
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الكويت  البحرين مع دولة  - وقوف مملكة  2003م 
صاحب  حضرة   - الصمود”  “عملية  في  الشقيقة 
يرعى  األعلى  القائد  المفدى  البالد  عاهل  الجاللة 

حفل “عودة القوات”.

2003 - The Kingdom of Bahrain stands 
with the State of Kuwait in Operation 
Resilience. His Majesty, King of Bahrain, 
the Supreme Commander, patronises the 
celebration of the Return of Forces.
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الملكية  الكلية  افتتاح   - 2006م  نوفمبر   28
للقيادة واألركان.

November 28, 2006 - The opening of 
the Royal Command and Staff College.
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5 فبراير 2009م - افتتاح المبنى الجديد 
تحت  الملكية،  العسكرية  عيسى  لكلية 
البالد  الجاللة عاهل  رعاية حضرة صاحب 

المفدى القائد األعلى.

February 5, 2009 - Under the 
patronage of HM, King of Bahrain, 
the Supreme Commander, the new 
building of the Royal Isa Military 
College is opened.

13 - 21 مارس 2010م - استضافة قوة دفاع البحرين بطولة العالم العسكرية لليخوت الشراعية الـ 44 كأول 
بطولة عسكرية على مستوى دولي، تستضيفها البحرين بمشاركة 26 دولة.

13 - 21 March 2010 - BDF hosts the 44th World Military Sailing Championship, the first military 
sports championship at an international level hosted by Bahrain with 26 countries participating.

21 يناير 2010م -  افتتاح قاعدة 
ومعرض  الجوية،  الصخير 
البحرين الدولي األول للطيران.

January 21, 2010 - The 
opening of Sakhir Air 
Base and the first Bahrain 
International Airshow.

البحريني  الملكي  البحرية  سالح   - 2011م 
.CTF152 يتولى قيادة قوة الواجب المشتركة

2011 - The Royal Bahraini Air Force 
takes command of the Joint Duty 
Force CTF152.

11 يونيو 2001م - سمو ولي العهد يزور قوة 
الواجب بجزر حوار ويعلن إنتهاء حالة التأهب.

June 11, 2001 - HH the Crown Prince 
visits the Detachment Force at Hawar 

Island and declares the end 
of the military alert status.
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.F16 1990م -  تدشين منظومة طائرات

1990 -
The launch of F-16 Fighter Aircrafts.

سفينة  تدشين   - 1990م  فبراير   5
مملكة البحرين “الطويلة”.

February 5, 1990 - The launch of 
the Warship ”Altaweelah“.

2009م - عيد العلم األول بقوة 
دفاع البحرين.

2009 - BDF’s first Flag Day.

األول  الجماعي  الزواج  حفل   - 2011م  نوفمبر   14
للعسكريين (قوة دفاع البحرين).

November 14, 2011 - The first collective 
wedding for military personnel.

بقاعدة  الكبير  العسكري  العرض   - 2010م  فبراير   10
الصخير الجوية  وتسليم راية قوة التدخل السريع، وكتيبة 
الحرس الملكي 10، وكتيبة الصاعقة الملكية 22، وكتيبة 

العمليات الخاصة 24، وكتيبة الدبابات الملكية 15.

February 10, 2010 - A grand military parade is 
held at Sakhir Air Base, and the presentation of 
the flags of the Rapid Reaction Force, the Royal 
Guard Battalion 10, the Royal Commandos 
Battalion 22, the Special Operation Battalion 
24, and the Royal Tanks Battalion15.
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6 فبراير 2012م - افتتاح مستشفى الملك 
حمد الجامعي.

February 6, 2012 - The opening of 
King Hamad University Hospital.

5 فبراير  2014م - احتفال قوة دفاع البحرين 
الرايات  وتسليم   ،46 تأسيسها  بذكرى 
المشاة  كتيبة  ضمت  الجديدة  للكتائب 
اآللية  المشاة  وكتيبة   ،19 الملكية  اآللية 
الملكية 21، وكتيبة المدرعات الملكية 16.

February 5, 2014 - The BDF celebrates 
its 46th anniversary, witnesses the 
presentation of the flags of the new 
battalions: the Royal Mechanised 
Infantry Battalion 19, the Royal 
Mechanised Infantry Battalion 21, and 
the Royal Armoury Battalion 16.

العمليات  افتتاح مبنى مركز   - 2016م  4 فبراير 
البحري الموحد.

February 4, 2016 - The inauguration of 
the Unified Maritime Operations Centre.

القائد  المعالي  صاحب   - 2016م  يناير   5
العام لقوة دفاع البحرين يتفقد قوة الواجب 
الحزم  عاصفة  عمليتي  في  المشاركة 
العربي  التحالف  قوات  ضمن  األمل  وإعادة 

السعودية. العربية  بالمملكة 

January 5, 2016 - HE BDF Commander-
in-Chief inspects the Detachment Force 
participating in Operation Resolute 
Storm and Operation Restoring Hope 
with Arab Coalition forces.

14 مايو 2014م - مرشح قوة دفاع البحرين 
المقدم الركن بحري عبدالحكيم الشنو، يفوز 
برئاسة المجلس الدولي للرياضة العسكرية.

May 14, 2014 - The BDF’s candidate Lt-
Colonel Abdulhakeem Al Shino wins 
the presidency of the International 
Military Sports Council.

17 ديسمبر 2017م - جاللة الملك المفدى القائد 
األعلى، يشمل برعايته الكريمة مراسم ذكرى يوم 

الشهيد.

December 17, 2017 - HM the King, the 
Supreme Commander, patronises the 
ceremony of the Martyrs Day.

المفدى  الملك  - جاللة  2017م  5 فبراير 
للحرس  التابع  علي  وادي  معسكر  يفتتح 
لتأسيس   49 الذكرى  بمناسبة  الملكي، 
الكتيبة  راية  وتسليم  البحرين.  دفاع  قوة 

الخاصة 83، وكتيبة الحرس الملكي 12.

February 5, 2017 -  HM the King 
opens Wadi Ali Camp of the 
Royal Guard in celebration of the 
BDF’s 49th anniversary, and the 
presentation of the flags of the 
Special Battalion 83 and the Royal 
Guard Battalion 12.

16 - 18 أكتوبر 2017م -  برعاية عاهل البالد المفدى 
البحرين  ومؤتمر  معرض  إطالق  األعلى،  القائد 

الدولي للدفاع في نسخته األولى.

October 16-18, 2017 - Under the patronage 
of HM the King, the Supreme Commander, 
the launch of the First Bahrain International 
Defence Exhibition and Conference.

17 يونيو 2015م - عودة سفينة مملكة البحرين صبحا 
بعد مشاركتها في عمليات إعادة األمل.

June 17, 2015 - The return of frigate Sabha after 
participating in Operation Restoring Hope.

2011م -  قوة دفاع البحرين تحمي وتحافظ 
على أمن واستقرار الوطن.

2011 - The BDF protects and safeguards 
the nation’s safety and stability.

المعالي  صاحب  ترقية   - 2011م  فبراير   8
رتبة  إلى  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد 

مشير ركن.

February 8, 2011 - His Excellency BDF 
Commander-in-Chief is promoted to 
the rank of Field Marshal.

البحريني  الملكي  البحرية  سالح   - 2011م 
.CTF152 يتولى قيادة قوة الواجب المشتركة

2011 - The Royal Bahraini Air Force 
takes command of the Joint Duty 
Force CTF152.

بطولة  منافسات   - 2012م  ديسمبر   15
للخيل  للقدرة  األولى  العسكرية  العالم 

المقامة بمملكة البحرين.

December 15, 2012 - Competitions at 
the First World Military (Equestrian) 
Endurance Championship are held 
in the Kingdom of Bahrain.
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5 فبراير 2013م - 
افتتاح المتحف العسكري.

February 5, 2013 - The opening 
of the Military Museum.

14 نوفمبر 2017م - سالح البحرية الملكي البحريني 
.CTF151 يتولى قيادة قوة الواجب المشتركة

November 14, 2017 - The Royal Bahraini 
Air Force takes command of the Combined 
Task Force CTF151.

3 يناير 2018م - حفل تخريج دورة مرشحي 
الضباط (سرية أحمد الفاتح - الدفعة الثانية 

عشر) بكلية عيسى العسكرية الملكية.

January 3, 2018 - The 12th 
graduation ceremony of candidate 
officers (Ahmed Al Fateh Brigade) 
at the Royal Isa Military College.
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سبتمبر 2015م - جاللة الملك المفدى 
يستقبل قوات الواجب 1 المشاركة في 

عمليتي عاصفة الحزم وإعادة األمل.

September, 2015 - HM the King receives 
Detachment Forces1 participating 
in Operation Resolute Storm and 
Operation Restoring Hope.

5 - 6 ديسمبر 2017م -  التمرين الوطني 
المشترك لمكافحة اإلرهاب “حرس المملكة 1“.

December 5-6, 2017 - The Joint National 
Exercise for the fight against terrorism, 
The Kingdom’s Guard 1.

20
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4 مايو 2015م -  جاللة الملك المفدى يقوم بزيارة تفقدية 
عاصفة  عمليتي  في  المشاركة  البحرين  مملكة  لقوات 
الحزم وإعادة األمل، ضمن قوات التحالف العربي بالمملكة 

العربية السعودية.

May 4, 2015 - HM the King on an inspection visit to 
the Kingdom of Bahrain’s forces participating with 
Arab Coalition forces in Operation Resolute Storm 
and Operation Restoring Hope in Saudi Arabia.

20
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Bahrain Defence Force
Celebrates its 50th Anniversary
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الصفحة المقابلة: حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى القائد األعلى 
يرعى اليوم التدريبي الميداني الذي نفذته أسلحة ووحدات قوة دفاع 

البحرين بالذخيرة الحية - 15 مايو 2002م.

Opposite Page: His Majesty, King of Bahrain, the 
Supreme Commander, patronises the Field Training 
Day, performed by BDF’s weaponry and units with live 
ammunition - May 15, 2002.
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“The world has always witnessed our forces’ competency 
and excellence, throughout its victorious march in various 
circumstances. Our armed forces deserve our full support, 

as they are the bulwark that protects the Kingdom’s march 
of civilisation and the aspiration of its citizens towards 
a better future, and promotes the bright hopes of our 

future generations.“
His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa
King of Bahrain, the Supreme Commander
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لقد كانت مرحلة تأسيس الدولة الحديثة القاعدة الصلبة 
ومن  المختلفة،  المملكة  مؤسسات  عليها  قامت  التي 
أهمها قوة دفاع البحرين. هذا الصرح الدفاعي الذي أوكل 
إليه القيام بأقدس المهام، وأعظم الواجبات؛ وهي حفظ 

أمن الوطن واستقراره.

وتأسست قوة الدفاع في مستهل شهر أغسطس من 
السمو  حضرة صاحب  من  أميري  بمرسوم  1968م  عام 
المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفة طيب الله ثراه، حيث ُكلف حضرة صاحب الجاللة 
المفدى  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
القائد األعلى “ولي العهد آنذاك” حال تخرجه من كلية 
(مونز) بالمملكة المتحدة في السادس عشر من فبراير 
عليها  أطلق  الوطن،  عن  للدفاع  قوة  بتشكيل  1968م، 

اسم الحرس الوطني آنذاك.

مسلحة،  نظامية  عسكرية  قوة  هي  البحرين  دفاع  قوة 
البرية  واألسلحة،  والوحدات  التشكيالت  من  تتألف 
أخرى  قوة  وأية  االحتياطية،  والقوة  والبحرية  والجوية 
أو  تشكيلها  الضرورة  تقتضي  العامة  بالقيادة  مرتبطة 

االستعانة بها.

والملك هو القائد األعلى لقوة دفاع البحرين، وهو الذي 
يتولى قيادتها وتكليفها بالمهام الوطنية داخل أراضي 
بما  شؤونها  جميع  على  ويشرف  وخارجها،  المملكة 
ومفاهيم  الوطن  عن  الدفاعية  االستراتيجيات  ذلك  في 
الملك  أن  القوة وخطط وبرامج تطويرها، كما  استخدام 
المملكة،  وخارج  داخل  القوة  باستخدام  يأمر  الذي  هو 
ملكي،  بأمر  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  وُيعين 
األوامر  إطار  في  البحرين  دفاع  قوة  قيادة  ويتولى 

والتوجيهات الصادرة من القائد األعلى.

وقد حمل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى في فكره 
خطة لبناء قوة للدفاع عن الوطن، فبدأ جاللته في وضع 
اللبنات األولى لقوة دفاع البحرين، وأشرف على وضع 
الخطط النخراط أبناء الوطن في سلك العسكرية، ووضع 
األسلحة  وتوفير  وخارجها،  البالد  داخل  لتدريبهم  البرامج 
ومباني  اإلدارية  والمباني  والتجهيزات  والمعدات 
الخطط  هذه  تنفيذ  على  المباشر  واإلشراف  التدريب، 
والبرامج لتحقيق األهداف السامية والعظيمة التي جند 

جاللته نفسه إلنجازها.

مع  وشهد  مجندين،  دفعة  أول  تأسيس  جاللته  تابع 
في  المسؤولين  وكبار  الراحل  األمير  السمو  صاحب 
المملكة حفل تخريجها، في الخامس من فبراير من عام 
1969م، وُيعد الخامس من فبراير يومًا أغر وعالمة بارزة 
وسمة خير في التاريخ العسكري لمملكة البحرين ، ففي 
صباح ذلك اليوم المشرق باألمل انطلقت أولى طالئع 
الذين  البالد  أبناء  من  بمجموعة  متمثلة  الفتية  قوتنا 
نالوا شرف االنضمام لهذه القوة لتتقاطر حبات عرقهم 
الزكية بصالبة ال تلين وعزيمة ال تهن وإيمان راسخ فـي 
استقبال  ذلك  بعد  وتوالى  والشرف،  الرجولـة  ميادين 
وأسلحة  وحدات  وتشكيل  وتخريجهم  المجندين  دفعات 
رايات  أكتافهم  على  رجالها  ليحمل  البحرين  دفاع  قوة 
المجد والشجاعة والتضحية عالية خفاقة في وطننا العزيز 

وخليجنا المعطاء.

عنه،  والدفاع  الوطن  حماية  البحرين  دفاع  قوة  ومهمة 
أراضيه  وسالمة  وسيادته  استقالله  على  والمحافظة 
وأمنه، وتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها من القائد 
األعلى داخل أراضي المملكة وخارجها، وبفضل تضافر 
الجهود الخيرة، وبالعمل الدؤوب لحضرة صاحب الجاللة 
المفدى  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 

القائد األعلى، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي األمير 
القائد  نائب  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
وصاحب  الوزراء،  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى 
المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
البحرين، ُأسست قوة مشتركة  دفاع  لقوة  العام  القائد 
الوطن  حدود  عن  الدفاع  مهمتها  ومتوازنة  متجانسة 
وحمايته والمحافظة على أمنه واستقالله وسيادته ضد 

أي تهديد خارجي.

هذه الصفحة: حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى القائد األعلى 
أثناء حفل التخرج من كلية مونز الحربية ببريطانيا - فبراير 1968م.

القائد  المفدى  البالد  عاهل  الجاللة  صاحب  حضرة  المقابلة:  الصفحة 
األعلى, خالل أحد التمارين الميدانية يتفقد أحد صواريخ “تو” المضاد 

للدروع، الذي دخل للخدمة بقوة دفاع البحرين في عام 1980م.

This Page: His Majesty the King, the Supreme Commander, 
during the graduation ceremony of Mons Officers Cadet 
School in Britain - February, 1968.

Opposite Page: His Majesty the King of Bahrain, the 
Supreme Commander, inspecting one of the TOW Anti-
Armour Missiles (added in 1980), during a field exercise.
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The establishment of a modern state has formed 
a solid foundation for many institutions in the 
Kingdom of Bahrain, most importantly the 
Bahrain Defence Force (BDF), a defensive edifice 
that has been given the task of carrying out the 
sacred mission of safeguarding the homeland’s 
security and stability.

The Bahrain Defence Force was established 
in 1968 during the prosperous era of the late 
Amir Shaikh Isa bin Salman Al Khalifa, when His 
Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of 
Bahrain, the Supreme Commander, was assigned 
after his graduation from Mons Officer Cadet 
School in England in February 16, 1968 to form 
a force to defend the homeland, known at that 
time as the National Guard.

As an armed military force, the BDF is composed 
of structured units, including ground, air and 
naval forces, reserve forces, and others, which 
the General Command may deem necessary to 
establish.

The King is the Supreme Commander of the 
Bahrain Defence Force, who is responsible for 
leading and assigning its operations both within 
and outside the Kingdom, as well as overseeing 
all affairs, including homeland strategies and 
concepts of the use of force and the plans and 
programs for developing them. In addition, the 
King is responsible for commanding the use of 
force both within and outside the Kingdom, 
and for appointing the Commander-in-Chief 
by a Royal Decree. The Commander-in-Chief 
takes command of the Defence Force within the 
framework of orders and directives issued by the 
Supreme Commander.

His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King 
of Bahrain, the Supreme Commander, had a plan 
to build a force to defend the homeland. His 
Majesty initiated the first steps in establishing 
the BDF. He oversaw the developmental plans 
for the recruitment of citizens in the military 
field and set up programs to train them within 
the country and abroad. In addition, His Majesty 
provided all necessary weapons and equipment, 
as well as administrative and training facilities, 
and directly oversaw the implementation of 
these plans and programs in order to achieve 
the goals that the King himself was keen to 
accomplish.

On February 5, 1969, His Majesty’s presence, with 
the late Amir Shaikh Isa bin Salman Al Khalifa and 
senior officials in the Kingdom, honoured the 
graduation of the first batch of recruits. This day 
is an important benchmark in the military history 
of the Kingdom of Bahrain, as the first batch of 
young recruits joined the force with confidence, 
unwavering determination and strong faith. 
Combat units and weaponry were established 
and new batches of graduates followed to carry 
the banners of glory, bravery and sacrifice for 
our beloved country and for our gracious Gulf.

The Mission of the Bahrain Defence Force is to 
protect and defend the homeland, preserve its 
independence, sovereignty, territorial integrity 
and security, as well as to carry out the national 
tasks entrusted to them by the Supreme 
Commander, within the Kingdom and abroad. 
Through unified efforts and the hard work of 
His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King 
of Bahrain, the Supreme Commander, with the 

support of His Royal Highness Prince Salman bin 
Hamad Al Khalifa, the Crown Prince, Deputy 
Supreme Commander and First Deputy Prime 
Minister, and His Excellency Field Marshal Shaikh 
Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, the Commander-
in-Chief, a coherent and balanced joint force 
was established to defend and protect the 
homeland’s borders, safeguard its security and 
maintain its independency and sovereignty 
against any external threat.
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ومن مهام قوة دفاع البحرين مساندة قوات األمن العام 
وسيادة  النظام  على  المحافظة  في  الوطني  والحرس 
تطوير  في  اإلمكانيات  حسب  والمساهمة  القانون، 
مساندة  إلى  باإلضافة  وحمايته،  للبالد  الحضاري  البناء 
أجهزة المملكة في حاالت األزمات والطوارئ والكوارث، 
والمساهمة مع القوات المسلحة لدول مجلس التعاون 
الدفاع  اتفاقية  إطار  في  المجلس  دول  عن  الدفاع  في 
الخليجي، والتعاون مع  التعاون  لدول مجلس  المشترك 
الدول العربية الشقيقة في إطار اتفاقية الدفاع العربي 
الدول  مع  والتعاون  العربية،  الدول  لجامعة  المشترك 
الثنائية  التعاون  اتفاقيات  إطار  في  والحليفة  الصديقة 
الدولي،  واألمن  اإلقليمية،  الحدود  لحماية  والدولية 
مظلة  تحت  اإلرهاب  ومكافحة  اإلنسانية  والعمليات 

األمم المتحدة.

وفي هذا الصدد نستحضر ما قاله حضرة صاحب الجاللة 
المفدى  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
القلعة  هذه  البحرين  دفاع  قوة  بشأن  األعلى  القائد 

الوطنية الشامخة:

والتميز،  بالكفاءة  دائمًا  المسلحة  لقواتنا  العالم  “شهد 
وإن  الظروف،  مختلف  وفي  الظافرة،  مسيرتها  عبر 
قواتنا المسلحة لجديرة بكامل دعمنا ومؤازرتنا لها، فهي 
لهذا  الحضارية  المسيرة  يحمي  الذي  المنيع  الحصن 
الوطن العزيز، وتطلعات مواطنيه نحو مستقبل أفضل، 

ويعزز اآلمال المشرقة ألجيالنا القادمة”.

هام  بدور  تشكيلها  منذ  البحرين  دفاع  قوة  قامت  وقد 
عن  والدفاع  البحرين  مملكة  استقرار  دعم  في  وحيوي 
المقدس  واجبها  وأدت  وتقاليدها  وحضارتها  تاريخها 
والمنجزات  والتاريخية  الحضارية  المكتسبات  كل  بحماية 

التنموية التي تحققت على أرض المملكة.

ومن أبرز األدوار التي أدتها قوة دفاع البحرين منذ إنشائها 
حق  تثبيت  في  والفعال  الحيوي  دورها  هو  اآلن  حتى 
مملكة البحرين التاريخي في جزرها ومياهها اإلقليمية، 
المستمر  وتأهبها  إلستعداداتها  الفضل  يعود  حيث 
وخططها الناجحة المتمثلة في تواجدها الدائم والفعال 
في المواقع على األرض والجزر وجاهزية قواتها البرية، 
والجوية، والبحرية، وبذل وعطاء وإخالص ضباط وضباط 
صف وأفراد قوة دفاع البحرين، مما كان له أكبر األثر في 
جزرها ومياهها  الثابتة في جميع  صيانة وحفظ حقوقها 

اإلقليمية.

اهتمامها  البحرين  دفاع  لقوة  العامة  القيادة  وأولت 
عمليات  في  والصديقة  الشقيقة  الدول  لمشاركة 
هذه  في  واألمن  السالم  حفظ  إلى  تهدف  مشتركة 

المنطقة من العالم، ومن أهم هذه المشاركات:

 في عام 1973م ُكّلفت قوة دفاع البحرين بواجب إسناد 
وبعد  أكتوبر،  حرب  الشقيقة خالل  العربية  الدول  قوات 
األمر  لها  وصدر  تحضيراتها،  القتال  مجموعة  أكملت  أن 

بالتحرك، جرى وقف إطالق النار.

الخليج  أثناء حرب  النفط  ناقالت  المشاركة في حماية   
األولى خاصة خالل الفترة من العام 1987م وإلى العام 

1988م.

  مشاركة وحدات قوة دفاع البحرين في حرب تحرير دولة 
عامي  الشقيقة والصديقة في  القوات  بجانب  الكويت 

1990م َو 1991م.

خالل  من  البحريني  الملكي  البحرية  سالح  مشاركة   
بحر  في  الدائمة  الحرية  عمليات  في  “صبحا”  السفينة 

العرب في عام 2002م.

 مشاركة وحدات قوة دفاع البحرين في الدفاع عن دولة 
الكويت عام 2003م أثناء غزو العراق.

المساندة  القوات  مع  الملكية  الخاصة  القوة   مشاركة 
في أفغانستان عام 2005م.

 مشاركة سالح البحرية الملكي البحريني في عمليات 
عام  في  العربي  الخليج  منطقة  في  اإلرهاب  مكافحة 

2006م.

 مشاركة سالح البحرية الملكي البحريني في المهمة 
الدولية ضمن قوة الواجب المشتركة 151 التابعة لقوات 
دول التحالف الدولي تحت مظلة األمم المتحدة والعاملة 
في خليج عدن في عام 2009م في إطار التعاون الدولي 
كما  القرصنة،  ومكافحة  السالم،  حفظ  عمليات  لجهود 
القوة في عام  الملكي قيادة هذه  البحرية  تولى سالح 

2017م.

لمسؤولية  البحريني  الملكي  البحرية  سالح  استالم   
دول  لقوات  التابعة   152 المشتركة  الواجب  قوة  قيادة 
التحالف الدولي تحت مظلة األمم المتحدة والعاملة في 
وسط وجنوب الخليج العربي في عام 2008م و2011م.
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In addition to the support of the security forces 
and National Guard in maintaining order and the 
rule of law, as well as contributing significantly 
to the development and protection of the 
country’s inherited civilisation, the BDF has an 
important role in supporting the kingdom’s 
entities during times of crisis, emergencies and 
natural disasters. Together with the armed forces 
of the Cooperation Council for the Arab States of 
the Gulf countries, the BDF also contributes to 
defending GCC states within the framework of 
the Joint Arab Defence Agreement signed by the 
GCC countries. In addition to cooperating with 
brother Arab nations within the framework of 
the Joint Arab Defence Agreement of the League 
of Arab States, the BDF also operates alongside 
allied states within the framework of bilateral 
and multilateral cooperation agreements for 
the protection of regional borders, international 
security, humanitarian operations and the fight 
against terrorism, under the umbrella of the 
United Nations.

In this regard, we proudly recall the speech of 
His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King 
of Bahrain, the Supreme Commander, on the 
Bahrain Defence Force:

“The world has always witnessed our forces 
competency and excellence, throughout its 
victorious march in various circumstances. Our 
armed forces deserve our full support, as they 
the bulwark that protects the Kingdom’s march 
of civilisation and the aspiration of its citizens 
towards a better future, and promotes the bright 
hopes of our future generations.“

Since its establishment, the BDF has played an 
essential and vital role in supporting the stability 
of the Kingdom of Bahrain and defending its 
history, civilisation and traditions whilst carrying 
out its sacred duties to protect all its cultural 
and historical gains and the developmental 
achievements of the Kingdom. 

One of the most prominent roles played by the 
BDF since its establishment, has been its vital and 
effective role in consolidating Bahrain’s historical 
right to its islands and territorial waters. This 
success is due to the dedicated work, constant 
alertness and effective planning on land and 
in the islands, as well as the readiness of the 
ground, air, and naval forces. The dedication of 
the BDF officers, non-commissioned officers and 
servicemen has proven to have great impact in 
maintaining and preserving Bahrain’s inalienable 
rights to the nation’s rightful islands and 
territorial waters.

The General Command of the BDF has given 
priority to participation in joint operations with 
allied countries that aim to maintain peace and 
security in the region, the most important being:

 1973, the BDF was assigned a mission to 
support the allied Arab states forces during 
the October War. However, after the combat 
group completed their preparations and began 
operations, a ceasefire took effect.

 The participation in protecting oil tankers 
during the first Gulf War, especially during 1987 
to 1988.

 The participation of the BDF units in the War 
of Liberation of the State of Kuwait alongside 
allied forces in 1990 and 1991.

 In 2002, the Royal Bahrain Naval Force (RBNF) 
frigate Sabha participated in the Operation 
Enduring Freedom in the Arabian Sea.

 In 2003, the BDF units participated in defending 
Kuwait during the invasion of Iraq.

 The participation of the Royal Special Forces 
with the Support forces in Afghanistan in 2005.

 In 2006, the RBNF participated in counter-
terrorism operations in the Arabian Gulf Region.

 In 2009, the RBNF participated in the 
international mission with the Combined Task 
Force (CTF) 151 from the international coalition 
forces, under the umbrella of the United Nations. 
They operated in the Gulf of Aden, within the 
framework of international cooperation for the 
efforts of peacekeeping operations and the fight 
against piracy. The RBNF also took command of 
CTF 151 in 2017. 

 In 2008 and 2011, the RBNF assumed 
command of the Combined Task Force 152 of 
the international coalition forces, under the 
umbrella of the United Nations operating in the 
central and southern Arabian Gulf.

الصفحة المقابلة: في مقدمة الصورة الكاشفة “الفرت” التي دخلت 
عام  البحرين  دفاع  قوة  تأسيس  بداية  في  الملكية  بالدروع  للخدمة 
في  للخدمة  دخلت  التي  الدين”،  “صالح  المدرعة  وخلفها  1970م، 

السبعينيات.

هذه الصفحة: إحدى التمارين العسكرية “تمرين الفاتح” - 1975

Opposite Page: In the foreground, reconnaissance vehicle 
”Ferret“, added to the Royal Armoured unit at the 
beginning of the establishment of the Bahrain Defence 
Force in 1970, and in the rear, the ”Salahuddin“ armoured 
vehicle, added in the 70’s.

This Page: One of the military exercises Al Fateh Exercise, 
1975.
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البحرين  دفاع  بقوة  الملكية  الطبية  الخدمات  مشاركة   
2011م، في هاييتي في  ضمن حملة الوعد المستمر 

إطار مهمة إنسانية تحت مظلة األمم المتحدة.

سبتمبر  في  البحريني  الملكي  الجو  سالح  مشاركة   
اإلرهابية ضمن  التنظيمات  2014م في قصف مواقع 
الجهد الدولي المتعلق بحماية األمن اإلقليمي والسالم 

الدولي.

  مساهمة المدفعية الملكية في عام 2015م في دعم 
القوات الشقيقة في المملكة األردنية الهاشمية.

  مشاركة الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين في الجهود 
االتحادية  الديمقراطية  النيبال  جمهورية  في  اإلنسانية 
في عام 2015م، إضافة إلى مشاركته في عمليات إغاثة 
الالجئين في البحر األبيض المتوسط بالتعاون مع سالح 

البحرية الملكية البريطانية في عام 2016م.

 مشاركة قوة دفاع البحرين خالل العام 2015م، ضمن 
قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية 

الشقيقة في عمليتي (عاصفة الحزم)، و(إعادة األمل).

وتحرص قوة دفاع البحرين على كل ما من شأنه النهوض 
بالتدريب العسكري؛ ويتم تنفيذ السياسة التدريبية في 
قوة دفاع البحرين من خالل المؤسسات التدريبية، وعلى 
للقيادة  الملكية  والكلية  الوطني،  الدفاع  كلية  رأسها 
واألركان، وكلية عيسى العسكرية الملكية، ومركز تدريب 
قوة الدفاع الملكي، إضافة إلى قيامها بتدريب قواتها 
في مختلف التخصصات العسكرية، والفنية، واإلدارية، 
أسلحتها،  في  المنتشرة  والمدارس  المعاهد  خالل  من 
لمنسوبيها  الفرص  الدفاع  قوة  هيأت  كما  ووحداتها، 
في  والعليا  األساسية،  الجامعية  بالدراسات  لاللتحاق 

مختلف التخصصات. 

وفيما يخص الناحية اإلدارية فقد أولت القيادة الحكيمة 
جل اهتمامها للرقي بمستوى الفرد، والعمل على توفير 
الخدمات  الجوانب،  هذه  ومن  الحياتية،  المتطلبات  كافة 
المستشفى  بإنشاء  توسعتها  تم  التي  الملكية  الطبية 
الطبية  األقسام  أحدث  على  يشمل  الذي  العسكري 
ذات  ميدانية  طبية  كتيبة  وجود  عن  فضاًل  المتكاملة،  
مقدرة وكفاءة عالية، يضاف إلى ذلك مركز الشيخ محمد 
بن خليفة آل خليفة للقلب، والذي يعد من أحدث المراكز 
يخدم  الذي  القلب  وجراحة  عالج  في  المتقدمة  الطبية 
جميع مواطني المملكة، وكذلك مستشفى الملك حمد 
المتميزة  األكاديمية  الطبية  الصروح  من  وهو  الجامعي 
في المنطقة، ويضم مركزًا طبيًا متطورًا على مستوى 

المنطقة لعالج األورام السرطانية.

المالئم  السكن  لتأمين  البحرين  دفاع  قوة  تسعى  كما 
القيادة  دأبت  فقد  وأفراد،  منسوبيها من ضباط  لجميع 
توفير  على  اإلسكان  وزارة  مع  وبالتنسيق  العامة 
الالئق  السكني  المستوى  لتحقيق  السكنية  المتطلبات 

لكل فرد في قوة الدفاع.

قضاته  ويتمتع  مستقل  بقضاء  الدفاع  قوة  وتتمتع 
بذات الضمانات المقررة للقضاة المدنيين،  كما ُشكلت 
يحقق  بما  أنواعها  اختالف  على  العسكرية  المحاكم 
محكمة  إنشاء  وتم  التقاضي،  درجات  تعدد  للعسكريين 
العسكري في مصاف  القضاء  لتضع  العسكرية  التمييز 

األجهزة القضائية المتطورة عربيًا وعالميًا.

جنبًا  البحرين  دفاع  بقوة  العسكرية  المرأة  وتعمل 
وتنفذ  المواقع،  من  كثير  في  الرجل  زميلها  جنب  إلى 
وأثبتت  عالي،  واحتراف  كبيرة  بمقدرة  وأعمالها  مهامها 
بواجباتها  القيام  البحرينية كفاءتها في  العسكرية  المرأة 
والطبية،  اإلدارية،  المجاالت  جميع  في  الوظيفية 

الملكية،  العسكرية  الشرطة  في  ونراها  والعسكرية، 
الملكية، والقضاء العسكري، واالتحاد  الطبية  والخدمات 
العسكرية،  الموسيقية  والفرقة  العسكري،  الرياضي 
وغيرها من المجاالت، وحظيت بكامل حقوقها في ظل 
الفرص، واعتلت مناصب قيادية، وإدارية، ونالت  تكافؤ 
على  المبني  الشراكة  مبدأ  ضمن  عليا  عسكرية  رتبًا 

الجدارة واالستحقاق.

فتلك الجهود المباركة التي تقوم بها قوة دفاع البحرين 
ثم  الحنيف  ديننا  عن  للدفاع  المستويات  مختلف  على 
منطقتنا  ولخدمة  األشقاء  عن  والدفاع  والوطن  المليك 
دفاعنا  لقوة  المضيء  السجل  في  بارزة  بأحرف  خطت 
جديدة  مرحلة  ببدء  إيذانًا  بحق  والزالت   وكانت  األبية، 
من مراحل القوة الواعدة بالخير والمنعة، وكانت والزالت 
لمملكة  الحديث  العسكري  التاريخ  في  بارزة  عالمة 
البحرين، فقوة دفاع البحرين منذ تأسيسها وحتى يومنا 
هذا  لم تدخر وسعًا في سبيل العمل الوطني المخلص 
بيارق  دائمًا  وتجعل  والعزة،  الخير،  رايات  دائمًا  لترفع 
المجد والسؤدد ترفرف عاليًا فوق ربوع مملكتنا الغالية، 
وخليجنا المعطاء، وانطلقت قوتنا األبية بخطوات واثقة 
نحو آفاق المستقبل، ووصلت في زمن قياسي إلى ما 
وصلت إليه أحدث الجيوش من تقدم وتطور على مختلف 

األصعدة حتى واكبت تقدم ونماء مملكتنا الغالية.
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 In 2011, the BDF Royal Medical Services 
participated in Haiti with the Continuing Promise 
Campaign, in a humanitarian mission under the 
umbrella of the United Nations.

 In September 2014, the Royal Bahraini Air 
Force (RBAF) participated in bombing the 
sites of terrorist organisations within the 
international effort to protect regional security 
and international peace.

 In 2015, the BDF Royal Armoured supported 
the Hashemite Kingdom of Jordan’s forces.

 In 2015, the BDF Royal Guards participated in 
humanitarian efforts in the Federal Democratic 
Republic of Nepal, in addition to its participation 
in the refugee relief operations in the 
Mediterranean in cooperation with the British 
Royal Navy forces in 2016.

 In 2015, the participation of the BDF with the 
Arab Coalition forces led by the Kingdom of 
Saudi Arabia in Resolute Storm and Restoring 
Hope operations.

The Bahrain Defence Force is keen to promote 
military training. The training policy is carried out 
by a number of training institutions, notably the 
National Defence College, the Royal Command 
and Staff College, the Royal Isa Military College 
and the Royal Defence Force Training Centre. In 
addition to training its forces in various military, 
technical and administrative specialties, the BDF 
also provides opportunities for its members to 
undertake undergraduate and postgraduate 
education in various specialisations. 

In terms of administration, the leadership has 
paid particular attention to improving the 
individual’s living standards and welfare. This 
includes the expansion of the Royal Medical 
Services, after the establishment of the Military 
Hospital, which includes state-of-the-art medical 
departments, as well as a highly qualified and 
efficient field medical battalion. In addition, 
Shaikh Mohammed bin Khalifa bin Salman Al 
Khalifa Cardiac Centre, which is considered 
one of the most advanced medical centres for 
the detection and surgical treatment of cardiac 
related problems was built to serve the citizens of 
the Kingdom. Likewise, King Hamad University 
Hospital is one of the most distinguished medical 
and educational institutions in the region, which 
includes an advanced medical centre for the 
treatment of cancerous tumours.

The BDF also seeks to provide adequate housing 
for all BDF officers and personnel. Additionally, 
the General Command has also been liaising with 
the Ministry of Housing to achieve appropriate 
housing standards for all BDF personnel.

The BDF has an independent judiciary that 
provides the same guarantees as the civilian 
judiciary. Military courts of all types have been 
set up to achieve military levels of litigation. In 
addition, the Military Court of Cassation was 
established to place the military judiciary in-line 
with the Arab and international judicial bodies.

Bahraini women also serve in the BDF working 
side-by-side with their male counterparts in 
many fields, carrying out their duties to a high 
level of professionalism.  Women in the BDF 

have shown outstanding capability in carrying 
out their duties in administrative, medical and 
military fields, as members of the Royal Military 
Police Unit, Royal Medical Services, Military 
Judiciary Affairs, Military Sports Union, Military 
Band and many other fields. The women enjoy 
equal opportunity rights and have assumed 
administrative and leadership positions, and 
have attained high military ranks in line with the 
principle of partnership based on merit.

The blessed efforts undertaken by the BDF to 
defend our Islamic religion, the King, the nation 
and support allied countries, and to serve the 
region have been prominently and proudly 
marked in the history of the Defence Force. Its 
establishment saw the beginning of a new phase 
for the nation and represents a milestone in 
the modern military history of the Kingdom of 
Bahrain. Since its inception, the BDF has spared no 
expense in raising the banners of righteousness 
and pride, whilst allowing the flags of glory and 
honour to fly high in our precious Kingdom and 
among the benevolent gulf countries. Bahrain’s 
proud force has proceeded with confident steps 
towards future horizons and reached in record 
time the highest levels of the most advanced 
armies in terms of progress and development, 
along with the Kingdom’s development.

الصفحة المقابلة: التمرين العسكري الذي أقامته قوة الدفاع بمنطقة 
 5 حفيرة بمناسبة الذكرى السابعة عشر لتأسيس قوة دفاع البحرين - 

فبراير 1985م.

هذه الصفحة: دبابات م 60 أ 3 والتي دخلت للخدمة بالدروع الملكية 
التمارين  أحد  في  واجبها  تنفذ  البحرين  دفاع  بقوة  1986م  عام  في 

التعبوية... فهي قالع منيعة تحمي الوطن وتصون منجزاته.

الصفحة التالية: استعراض عسكري خالل احتفال مملكة البحرين بمرور 
من  كريمة  برعاية  البحرين،  دفاع  قوة  تأسيس  على  عامًا  عشر  اثني 

األمير الراحل طيب الله ثراه - 5 فبراير 1980م.

Opposite Page: A military exercise performed by the BDF 
at Hafirah, to celebrate the BDF’s 17th anniversary on 
February 5, 1985.

This Page: M60 A3 tanks added to the Royal Armoured unit 
of the Bahrain Defence Force in 1986, operating at one 
of the tactical training sessions: they are an impregnable 
fortress safeguarding the nation and protecting its 
achievements.

Next Page: Under the patronage of His Highness the late 
Amir, a military parade is performed celebrating 12 years 
since the inception of the BDF, on February 5, 1980.
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The First Batch Graduation
February 5, 1969
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Since the beginning, His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, 
King of Bahrain, the Supreme Commander (then Crown Prince, BDF 

Commander-in-Chief) had a plan to build a force to defend the 
homeland; therefore, His Majesty initiated the first steps to establish 

the BDF. He oversaw the development of plans for the recruitment 
of citizens in the military field and set up programs to train them 

within the country and abroad. In addition, His Majesty provided all 
necessary weapons and equipment, as well as administrative and 

training facilities, and directly oversaw the implementation of 
these plans and programs in order to achieve the goals that the 

King himself was keen to accomplish.
الصفحة المقابلة: رعاية صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان 
الدفعة  تخريج  لحفل  ثراه،  الله  الراحل طيب  البالد  أمير  آل خليفة 
األولى من المجندين. حيث جرت مراسم تسليم راية مركز تدريب 

قوة الدفاع الملكي - 5 فبراير 1969م.

Opposite Page: His Highness the late Shaikh Isa bin 
Salman Al Khalifa, Amir of Bahrain, patronised the 
graduation ceremony for the first batch of graduate 
cadet officers, and witnessed the ceremony of the 
presentation of the flag of the BDF’s Royal Training 
Centre - February 5, 1969.
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الدفعة  أداء السالم األميري خالل حفل تخريج  - أعلى:  هذه الصفحة 
األولى من المجندين بمركز تدريب قوة دفاع الملكي - 5 فبراير 1969م. 

ثراه، خالل حفل  الله  الراحل طيب  البالد  أمير  - أسفل:  الصفحة  هذه 
الملكي،  تدريب قوة دفاع  بمركز  المجندين  الدفعة األولى من  تخريج 
ويظهر في الصورة حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى القائد 
األعلى (ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين آنذاك)، وصاحب 

السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر - حفظهم الله.

This Page - Above:  The first batch of graduate cadet 
officers performing Bahrain’s national anthem at the Royal 
Defence Force Training Centre on February 5, 1969. 

This Page - Below: His Highness the late Amir of Bahrain 
during the graduation ceremony for the first batch of cadet 
officers at the Royal Defence Force Training Centre. In the 
photo: His Majesty the King, the Supreme Commander 
(then the Crown Prince, BDF Commander-in-Chief) and His 
Royal Highness the Prime Minister. 
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عــيسى  بن  حـمـد  المـلك  الجـاللة  عمـل حضـرة صــاحـب 
آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى (ولي العهد 
القائد العام لقوة دفاع البحرين آنذاك) حفظه الله ورعاه، 
الدفاع،  قوة  بصرح  عسكرية  وحدة  أول  تأسيس  على 
وأشرف على استقبال أول دفعة للمجندين، التي بدأت 
أكتوبر  من  والعشرين  السادس  في  الفعلية،  تدريباتها 

لعام 1968م بمركز تدريب قوة الدفاع الملكي.

مفصليًا  حدثًا  يعد   (( القوة  يوم   )) فبراير  من  الخامس 
ويبعث  الشجن  العسكريين  نفوس  في  يثير  شامخًا 
فيها ذكريات انطالق أول ضوء لهذه القوة األبية بتخريج 
الدفعة األولى من مجنديها، وال مرية أن الذاكرة ُتسقط 
التفاصيل بالتقادم بيد أن كل التفاصيل الزالت محفوظة 
لقاء  العمر،  للقاء  األولى  الدفعة  مجندي  أذهان  في 
الخامس  في  التخرج  يوم  الخير،  ومخايل  والعزة  الوطن 
صاحب  الراحل  األمير  برعاية  1969م،  لعام  فبراير  من 
السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه 
وبحضور حضرة صــاحـب الجـاللة المـلك حـمـد بن عــيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى (ولي العهد 
القائد العام لقوة دفاع البحرين آنذاك)، ففي ذلك اليوم 
األغر تخرجت أول كوكبة من أبناء البحرين مفعمة بالحب 

واإلخالص للوطن.

His Majesty, King Hamad bin Isa Al Khalifa, King 
of Bahrain, the Supreme Commander (then 
Crown Prince, BDF Commander-in-Chief), took 
responsibility in establishing the first military 
unit at the defence force. He patronised the 
reception of the first batch of cadet officers 
who started their practical training on October 
26, 1968, at the Royal Force Training Centre.

The fifth of February, Day of Power, was a 
milestone for military personnel, reminiscing 
the joys of the first graduation ceremony for 
the first batch of cadet officers to join the 
force. Although it has been a long time, the 
memory still remains vivid in the minds of those 
cadets, received by the nation with honour. On 
February 5, 1969, His Highness the late Amir Isa 
bin Salman Al Khalifa, in the presence of His 
Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of 
Bahrain, the Supreme Commander (then Crown 
Prince, BDF Commander-in-Chief), patronised 
the first military cadets’ graduation; dedicated 
sons of Bahrain filled with pride and passion.
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هذه الصفحة، والصفحة المقابلة - أعلى: أمير البالد الراحل طيب الله 

ثراه، يتفقد طابور خريجي الدفعة األولى - 5 فبراير 1969م. 

الصفحة المقابلة - أسفل: مسابقة فك وتركيب السالح من قبل أفراد 
الدفعة األولى - 5 فبراير 1969م.

This & Opposite Page: His Highness the late Amir inspecting 
a line-up of the first batch of graduates - February 5, 1969.

Opposite Page - Below: The first batch of officers 
competing in a weapon disassembly/assembly competition 
- February 5, 1969.
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هذه الصفحة والصفحة المقابلة:

من  األولى  الدفعة  تخريج  حفل  خالل  العسكرية  العروض  من  جانب 
المجندين بمركز تدريب قوة الدفاع الملكي - 5 فبراير 1969م.

صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد 
العام لقوة دفاع البحرين (قائد مراسم حفل التخريج برتبة مالزم آنذاك) 

خالل مشاركته في حفل تخريج دورة المجندين األولى.

This & Opposite Page:

Part of the military parade during the graduation 
ceremony for the first batch of cadet officers at the Royal 
Defence Force Training Centre - February 5, 1969.

His Excellency Field Marshal Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, 
BDF Commander-in-Chief (then commander of the 
graduation ceremony with the rank of Lieutenant), during 
his participation at the graduation ceremony.
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هذه الصفحة والصفحة المقابلة: جانب من العروض العسكرية خالل 
الدفاع  قوة  تدريب  بمركز  المجندين  من  األولى  الدفعة  تخريج  حفل 

الملكي - 5 فبراير 1969م.

This & Opposite Page: Part of the military parade during 
the graduation ceremony for the first batch of cadet 
officers at the Royal Defence Force Training Centre - 
February 5, 1969.
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مجندي  من  البحرين  أبناء  من  كوكبة  أول  أسماء  المقابلة:  الصفحة 
الدفعة األولى، فهؤالء الرجال قد ضربوا المثل األروع في التضحية 
أداء  في  والتفاني  واإلخالص  االنضباط  في  الحسنة  القدوة  وكانوا 
الواجب، وبذلوا الجهود المضنية في مختلف مواقع العمل العسكري، 
مجاالت  في  وبرزوا  عديدة،  ميادين  في  ونجحوا  بالعلم  وتسلحوا 
عسكرية وإدارية مختلفة، وساهموا بعزيمة أكيدة في بناء قوة الدفاع، 
وظلوا أوفياء للواء العز والشموخ، فتحية إكبار وإعزاز وطنية لكل أولئك 

الرجال في هذا اليوم الميمون. 

هذه الصفحة: مجموعة من ضباط  قوة دفاع البحرين (الحرس الوطني 
آنذاك) وبعثة التدريب األردنية أثناء مشاركتهم في حفل تخريج الدفعة 

األولى للمستجدين - 5 فبراير 1969م.

عبدالله،  عبدالجبار  مالزم  وقوفًا:  اليمين  من  الصورة  في  ويظهر 
مالزم/1 طبيب محمد بن عبدالله آل خليفة، مالزم محمد جميل، مالزم 
الصيرفي،  عبدالحميد  مالزم/1  يعقوب،  سعد  مالزم  الغرير،  علي 
السيوف،  فايز  نقيب  لعتوم،  فواز  وكيل  عبدالدايم،  أحمد  مالزم 
مالزم عبدالكريم بوعالي، نقيب إسماعيل دهيمان، نقيب عبدالهادي 
التلهوني، نقيب حقوقي عيسى بن راشد آل خليفة، مالزم عيسى بن 

إبراهيم، مالزم عبدالله بن سلمان آل خليفة، وكيل حسن عمير.

ويظهر جلوسًا من اليمين: المرشح خليفة بن سلمان آل خليفة، المرشح 
علي مجلي، المرشح صالح مرزوق، المالزم راشد مال الله عبدالرحمن، 
المالزم عبدالله الغرير، المالزم خليفة بن أحمد آل خليفة، المرشح حمد 

بن أحمد آل خليفة، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

Opposite Page: The names of the first sons of Bahrain who 
were cadet officers from the first batch. These men have 
set the greatest example of sacrifice, exemplary discipline, 
dedication, and devotion in performing their duties. They 
have worked tirelessly at different military work sites, 
arming themselves with knowledge, and succeeding 
in various military fields. They have been prominent in 
military and administrative fields and have contributed 
with undying loyalty to building up the defence force. A 
reverent, national proud salute is extended to them on 
this auspicious day.

This Page: A group of National Guard officers (now BDF) 
and a delegation from the Jordanian Training Mission, 
participated in the graduation ceremony for the first batch 
of new recruits - February 5, 1969. 

From right, standing: Lieutenant Abduljabbar Abdullah, 
Lieutenant Doctor Mohammed bin Abdullah Al Khalifa, 
Lieutenant Mohammed Jameel, Lieutenant Ali Alghurair, 
Lieutenant Saad Yaqub, First Lieutenant Abdulhameed Al-
Sairafi, Lieutenant Ahmed Abdel-Dayem, Fawaz Laatoum, 
Captain Fayez Al-Siyouf, Lieutenant Abdulkarim Buallay, 
Captain Ismail Dehaiman, Captain Abdulhadi Talhouni, 
Lawyer Captain Isa bin Rashid Al Khalifa, Lieutenant Issa 
bin Ibrahim, Lieutenant Abdullah bin Salman Al Khalifa 
and Undersecretary Hassan Omair.

From right, seated: Candidate Khalifa bin Salman  
Al Khalifa, Candidate Ali Majali, Candidate Saleh Marzouk, 
Lieutenant Rashid Mal-Allah Abdulrahman, Lieutenant 
Abdullah Alghurair, Lieutenant Khalifa bin Ahmed  
Al Khalifa, Candidate Hamad bin Ahmed Al Khalifa, Shaikh 
Khalid bin Ahmed Al Khalifa.
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  شكر خاص للعقيد أحمد عبدالعزيز أحمد عون، والذي كان ضمن مجندي الدفعة األولى. حيث زودنا بالوثائق الثالث )صفحة 43، 44، 45(. 

  Appreciation is extended to Colonel Ahmed Abdulaziz Own, who was one of the first cadet officers, for supplying us with three documents (Pages 43, 44 ,45).
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وتوابعها  البحرين  حاكم  العظمة  صاحب  إلى  رسالة  الصفحة:  هذه 
بن  حمد  الشيخ  سمو  من  خليفة،  آل  سلمان  بن  عيسى  الشيخ 
كتب  الوطني)،  للحرس  العام  القائد  العهد،  (ولي  خليفة  آل  عيسى 
الله.  حفظكم  وتوابعها  البحرين  حاكم  العظمة  صاحب  “سيدي  فيها: 
أبعث لعظمتكم بإخالصي واحترامي وبعد: يشرفني دعوة عظمتكم 
السامية وذلك  برعايتكم  األولى  المجندين  دورة  تخريج  لشمول حفل 
الخامس من فبراير  الموافق  األربعاء  10:20 من صباح يوم  بالساعة 
1969م، راجين أن تنال هذه الدعوة موافقتكم. ودمتم سالمين ابنكم 

المطيع ..” - 29 يناير 1969م. 

This Page: A letter to His Grace Shaikh Isa bin Salman  
Al Khalifa, Amir of Bahrain and Territories, from His 
Highness Shaikh Hamad bin Isa Al Khalifa (then Crown 
Prince, the Commander-in-Chief of the National Guard): 
“Your Grace the Amir of Bahrain and Territories, May Allah 
save you. I send to Your Grace my loyalty and reverence. 
I am honoured to invite Your Grace to patronise the 
graduation ceremony for the first batch of cadet officers 
at 10:20 in the morning on Wednesday, February 5, 1969. 
May this invitation grant Your Grace’s acceptance. May 
your good health endure. Your devoted son.“ - January 
29, 1969.



45 MILITARY PARADES

هذه الصفحة: إعالن رسمي من حضرة صاحب العظمة الشيخ عيسى 
الحرس  تسمية  بإبدال  وتوابعها  البحرين  حاكم  خليفة  آل  سلمان  بن 
وتسمية  البحرين)  دفاع  (قوة  باسم  وتسميته  البحريني  الوطني 
منصب قائدها إلى (القائد العام لقوة دفاع البحرين) وتقرر ذلك ابتداًء 

من 1 نوفمبر 1969م. 

This Page: An official announcement from His Grace 
Shaikh Isa bin Salman Al Khalifa, the Amir of Bahrain and 
Territories, to change the name of the National Guard to 
Bahrain Defence Force, and the title of its commander 
to Bahrain Defence Force Commander-in-Chief, effective 
November 1, 1969.
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هذه الصفحة: برنامج حفل 

تخريج دورة المجندين األولى 
- فبراير 1969م. 

This Page: The 
graduation ceremony 
for the first batch 
of cadet officers - 
February, 1969.
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هذه الصفحة: برنامج 

“تمرين نصر” أول تمرين 
تعبوي على مستوى قوة 

دفاع البحرين - 5 فبراير 
1970م.

الصفحة المقابلة - أعلى: 
أمير البالد الراحل طيب الله 
ثراه، خالل متابعته الكريمة 

ألول تمرين تعبوي على 
مستوى قوة دفاع البحرين 

“تمرين نصر”.

الصفحة المقابلة - أسفل 
يمين: جانب من “تمرين 
نصر” - مشاهدة قوة نار 

األسلحة المشاركة في 
التمرين.

الصفحة المقابلة - أسفل 
يسار: الرائد عارف مجري 

العتيبي، من بعثة التدريب 
األردنية يلقي إيجاز “تمرين 

نصر”.

This Page: “Nasr 
Exercise“ program: the 
first tactical exercise at 
the BDF - February 5, 
1970

Opposite Page - Above: 
His Highness the 
late Amir of Bahrain 
watches the first 
tactical exercise at the 
BDF ”Nasr Exercise“.

Opposite Page - Below 
Right: Part of the “Nasr 
Exercise“ - watching 
the power of firing 
weapons participating 
in the training.

Opposite Page - 
Below Left: A brief 
about ”Nasr Exercise“ 
presented by Major 
Aaref Mejri Alutaibi 
from the Jordanian 
Training Mission.
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First Military Parade
February 3, 1971
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In the morning of February 3, 1971, His Highness 
the late Amir Isa bin Salman Al Khalifa patronised 

the first military parade held to celebrate the 
BDF’s third anniversary at the Sakhir Air Base.

الصفحة المقابلة: صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 
أمير البالد الراحل طيب الله ثراه، يقوم بتسليم رايات الوحدات المشكلة 
حديثًا في ذلك الوقت: راية الدروع الملكية، راية الصيانة الفنيـة، راية 

الخدمات الطبية الملكية وراية المستودعات الرئيسية. 

Opposite Page: His Highness late Shaikh Isa bin Salman 
Al Khalifa, Amir of Bahrain, presenting of the flags of 
the recently created units: the flags of Royal Armored 
Forces, the Technical Maintenance Unit, the Royal Medical 
Services, the Main Stores.
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الصخير  مطار  بمدرج  جرى  الذي  العرض  استهل  وقد 
الوحدات المشكلة  رايات  الكبير بتسليم  الراحل  بتفضل 
الملكية،  (الدروع  وهم:  الوقت،  ذلك  في  حديثًا 
الصيانة الفنية، الخدمات الطبية الملكية، المستودعات 
الرئيسية)، وبعد ذلك قام الراحل الكبير طيب الله ثراه، 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  يرافقه 
حفظه  األعلى  القائد  المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل 
البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  العهد  (ولي  ورعاه  الله 
المختلفة  العسكرية  القطاعات  على  بالتفتيش  آنذاك)، 
قطاعات  فيه  شاركت  الذي  العرض  في  المصطفة 
في  الدفاع  قوة  في  المستخدمة  األسلحة  من  عديدة 

تلك الفترة.

الشيخ  السمو  تعالى صاحب  الله  بإذن  له  المغفور  قال 
بهذه  السامية  كلمته  خليفة في  آل  بن سلمان  عيسى 
المناسبة: “إننا وقد شيد لنا األجداد في ماضيهم صرحًا 
متينًا تحدى الزمن، وسعينا لنبني في حاضرنا ومستقبلنا 
ما نواكب به الزمن؛ لنشعر أن مسؤوليات كبيرة، وأعباء 
جسيمة علينا حملها بكل أمانة وإخالص لنكون في مكاننا 

الحقيقي الذي كنا وسنبقى فيه دائمًا”.

وقال سموه رحمه الله تعالى: “إن عراقة ماضينا، وأمل 
إرادتنا،  وصدق  تصميمنا  صالبة  مع  ليلتقيا  مستقبلنا 
جميعًا،  وخيركم  لخيرنا  أردناها  غاية  نحو  وإننـا سنمضي 
فكونوا عند حسن الظن بكم دائمًا؛ لنحقق هذه الغايات”.

وكان تسلسل وقائع العرض العسكري على النحو التالي:

1. وصول صـاحب العظمة إلى ميدان االستعراض.

2. كلمة المرشد الديني.

3. تفضل صاحب العظمة بتسليم الرايات الجديدة.

4. تفضل صاحب العظمة بالتفتيش على القطعات.

5ـ بدء العرض العسكري أمام منصة الشرف على 
الشكل التالي:

أ. مجموعة قائد العرض.
ب. عناصر من المشاة الراجلة.

ج. عناصر من مركز تدريب قوة الدفاع.
د. فئة رشاشات متوسطة عيار 500.

هـ. فئة مدافع هاون عيار 81 ملم.
و. فئة مدافع مقاومة الدروع عيار 120 ملم.

ز. عناصر من فئة تمهيد.
ح. سرية مدرعات صالح الدين.
ط. عناصر من فئة الالسلكي. 

ي. عناصر من الفئة الطبية.
ك. عناصر من هندسة الكهرباء والميكانيك.

6. تقدم القطعات بهيئة االستعراض إلى األمام.

7. تفضل صاحب العظمة بإلقاء كلمة سامية.

8. تؤدي القطعات السالم الوطني.

9. انتهاء العرض ومغادرة صاحب العظمة مكان 
االستعراض.
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Held at Sakhir Airstrip, the parade witnessed 
the presentation of flags for the recently 
established units: the flags of Royal Armoured, 
the Technical Maintenance Unit, the Royal 
Medical Services, and the Main Store. 
Afterwards, His Highness the late Amir, 
accompanied by His Majesty King Hamad bin 
Isa Al Khalifa, King of Bahrain, the Supreme 
Commander (then Crown Prince, BDF 
Commander-in-Chief), inspected the different 
line-ups of military units and weapons that 
were used during that period. 

His Highness the late Amir Isa bin Salman Al 
Khalifa delivered the following speech: “Our 
grandfathers built an everlasting and extensive 
edifice, thus we must carry on building our 
present and future, to keep up with the times.   
We must face the challenges and bear the 
weight of responsibility honestly in order to 
maintain our status, now and in the future.’’

His Highness added: ”Our past authenticity 
and the hope of our future coincide with our 
firm determination and the honesty of our 
will, as we march towards our desired goals 
and wellbeing; therefore, live up to high 
expectations and achieve the goals“.

The Military Parade sequence of events:

1. His Grace arrives at the parade site.
2. The Chaplain’s speech.
3. His Grace’s presentation of the new flags.
4. His Grace’s inspection of the military units.
5. The beginning of the military parade in front 
of the honourary rostrum, with the following 
sequence:

a. The parade Director Unit.
b. Marching infantry.
c. BDF Training Centre cadets.
d. 500 RPM Medium Machine Gun Unit.
e. 81mm Mortar Unit.
f. 120mm Anti-armour Mortar Unit.
g. Prelude Unit members.
h. Salahuddin Armour Brigade.
i. Telecommunications Unit.
j. Medical Unit.
k. Mechanical and Electrical Engineering Unit.

6. Units Marching in the Parade.
7. His Grace’s Speech.
8. Units Sing the National Anthem.
9. The End of the Parade, His Grace Departs 
the Parade.

الراحل طيب  صاحب السمو األمير  المقابلة:  هذه الصفحة والصفحة 
القائد  العهد  القائد األعلى (ولي  المفدى  الملك  ثراه، مع جاللة  الله 
العــام لقــوة دفــاع البحــرين آنــذاك) خـالل تـفـقـدهـم الطـابـور العسكري 

- 3 فبراير 1971م. 

This & Opposite Page: His Highness the late Amir with His 
Majesty the King, the Supreme Commander (then Crown 
Prince, BDF Commander-in-Chief), inspects the military line-
up - February 3, 1971.



56
الشيخ خليفة بن أحمد  الركن  المشير  المعالي  صاحب  هذه الصفحة: 
آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، يتقدم طابور العرض التابع 
العرض  قيادته، وذلك خالل  تحت  كانت  عندما  األولى  المشاة  لكتيبة 

العسكري ليوم قوة دفاع البحرين. 

الصفحة المقابلة: صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 
أمير البالد الراحل طيب الله ثراه، يقوم بتسليم رايات الوحدات المشكلة 
حديثًا في ذلك الوقت، وهم: راية الدروع الملكية، راية الصيانة الفنية، 

راية الخدمات الطبية الملكية وراية المستودعات الرئيسية. 

This Page: His Excellency Field Marshal Shaikh Khalifa bin 
Ahmed Al Khalifa, BDF Commander-in-Chief, leads the 
First Infantry Battalion line-up (then under his Excellency’s 
command)  during a military parade held to celebrate the 
BDF’s anniversary. 

Opposite Page: His Highness the late Shaikh Isa bin Salman 
Al Khalifa, Amir of Bahrain, presents the flags of the 
recently created units: The flags of Royal Armoured, the 
Technical Maintenance Unit, the Royal Medical Services 
and the Main Stores.
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والعروض  الطابور  من  جانب  المقابلة:  والصفحة  الصفحة  هذه 
“صالح  والمدرعات  “الفرت”  الكاشفة  آليات  من  وعدد  العسكرية, 
3 فبراير   - العسكري األول  العرض  العسكرية, خالل  الدين” واآلليات 

1971م. 

Opposite Page: A military line-up and parade of 
reconnaissance vehicle ”Ferret“ and ”Salahuddin“ 
armoured vehicles, and military vehicles, during the first 
Military Parade - February 3, 1971.
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Second Military Parade
December 16, 1971
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On December 16, 1971, under the patronage of His 
Highness the late Shaikh Isa bin Salman Al Khalifa, the 

country celebrated its first Independence Day. The Bahrain 
Defence Force participated in the celebration with a 
grand military parade held in Gudaibiya in Manama.
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الثاني لقوة دفاع البحرين،  ويعد هذا العرض العسكري 
فقد شارك في هذا العرض العسكري الكبير مجموعات 
رمزية من مختلف وحدات قوة الدفـاع يتقدمها مجموعة 
الوحدات، وطابور  العرض العسكري، وحملة أعالم  قائد 
العرض العسكري، وتميز هذا العرض بمشاركة قطعات 
والقوة  الدين”،  “صالح  الخفيفة  المدرعات  من  رمزية 

الخاصة الملكية.

غاية  في  فرصة  العسكري  االستعراض  هذا  وكان 
األهمية - للمتابعين لمسيرة قوة الدفاع في تلك الفترة 
خالل  حققته  ومـا  الدفاع،  قوة  إنجازات  على  للتعرف   -
مرحلة التأسيس، وقد صدر بعد هذا العرض كتب سامية 
الشيخ  السمو  تعالى صـاحب  الله  بإذن  له  المغفور  من 
الملكي  السمو  خليفة، وصاحب  آل  بن سلمان  عيسى 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، 
المستوى  على  تهنئهم  الدفاع  قوة  مرتبات  جميع  إلى 
الرفيع الذي ظهروا به، وعلى الجهد الطيب الذي بذلوه 
الصدى  الكريمة  اللفتة  لهذه  فكان  االستعراض،  خالل 

الطيب، في نفوس جميع منتسبي قوة الدفاع.

This second military parade included 
participation from different military units 
from the BDF, spearheaded by the Parade 
Director Unit, the units’ flag bearers, military 
show line-ups. The parade featured the special 
participation of the Token Light Armour division 
(Salahuddin) and the Royal Special Force.

This parade was a special opportunity for those 
interested in following the development, 
progress and accomplishments of the Bahrain 
Defence Force since its inception. His Highness 
the late Shaikh Isa bin Salman Al Khalifa and His 
Highness Amir Khalifa bin Salman Al Khalifa, 
the Prime Minister, wrote to all BDF ranks 
congratulating them for their high level of 
performance and their tireless efforts in directing 
the parades. The generous gesture resonated 
positively in the minds of all BDF personnel.  



66
هذه الصفحة والصفحة المقابلة: جانب من مشاركة قوة دفاع البحرين 
في العروض العسكرية والتي أقيمت بالقضيبية بمناسبة احتفاالت 

مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد - 16 ديسمبر 1971م. 

This & Opposite Page: The BDF participates in military 
parades held in Gudaibiya to celebrate the Kingdom of 
Bahrain’s glorious National Day - December 16, 1971.
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هذه الصفحة والصفحة المقابلة: جانب من مشاركة قوة دفاع البحرين 
في العروض العسكرية والتي أقيمت بالقضيبية بمناسبة احتفاالت 

مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد - 16 ديسمبر 1971م. 

This & Opposite Page: The BDF participates in military 
parades held in Gudaibiya to celebrate the Kingdom of 
Bahrain’s glorious National Day - December 16, 1971.
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Third Military Parade
February 4, 1978
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The fifth of February has always been a day that inspires the 
minds, sharpens the aspiration, and enlightens the path for 

a shining future full of pride and wellbeing. The diligence 
and contributions have always been sustained and renewed 
through the launching of advanced combat systems and the 

solid foundation of advanced military projects, coinciding 
with the quest for military might as well as the advancement 

and development of the civilisation.
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وبفضل وضوح الرؤية وسالمة النهج غدت قوة الدفاع 
مختلف  في  كبيرة  وأصبحت  شامخة  حصينة  قلعة 
القتالية  شؤونها  في  ومتميزة  ووحداتها  أسلحتها 
الله استقرارًا وأمنًا وأمانًا  واإلدارية وأفرزت بفضل من 
ورخاًء وازدهارًا عال فيها نجم مملكتنا الغالية ونلمس تلك 
المبادئ النبيلة واألدبيات الجليلة في آراء حضرة صاحب 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
سجلها  التي  ورعاه،  الله  حفظه  األعلى  القائد  المفدى 
في كتابه ((الضوء األول)) والذي يتحدث فيه عن حماية 
جاللته  يؤكد  حيث  الدفاع،  قوة  تطوير  ومراحل  الوطن 
في مقدمة الكتاب: “إن القوة التي أمرنا الله بإعدادها 
يجب أن تكون قادرة على التطور بصورة مستمرة لتواكب 
على  أساسًا  تعتمد  أصبحت  والتي  العصر  متطلبات 

التقدم العلمي والتكنولوجي”.

القوة  مرحلة  إلى  الحديثة  القوة  مرحلة  من  االنتقال  إن 
صاحب  حضرة  فكر  في  الناضجة  الرؤى  يؤكد  العصرية 
اهتمامه  األعلى  القائد  المفدى  البالد  عاهل  الجاللة 
واالستقرار  األمن  تحقيق  بهدف  الدفاع  قوة  بمستقبل 
المملكة  لتتبوأ  واإلنساني  الحضاري  بالنماء  لالرتقاء 
مكانتها المرموقة في فترة وجيز وجعلها واحة أمان و منارة 

سامقة للعلم والمعرفة وصرحًا ماليًا واقتصاديًا شامخًا.

وبعد مرور عشر سنوات على تأسيس قوة دفاع البحرين، 
الملك  الجاللة  لحضرة صاحب  الكريمة  الرعاية  تحت  جرى 
القائد  المفدى  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  العهد  (ولي  األعلى 

آنذاك)، في صباح اليوم الرابع من شهر فبراير 1978م، 
البحرين  دفاع  قوة  يوم  بمناسبة  كبير  عسكري  عرض 
الملكية  اآللية  المشاة  بكتيبة  العرض  وأقيم  العاشر، 

األولى.

عيسى  بن  حمد  الملك  الجـاللة  صـاحـب  حضـرة  وألقى 
آل خليفة ملك البالد المفدى القائد األعلى (ولي العهد 
بهذه  كلمة  آنذاك)،  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد 

المناسبة قال فيها:
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Thanks to the clear visionary approach 
of the leadership, the BDF has become a 
great impregnable fortress and has grown 
tremendously into various units and weaponry, 
excelling in administrative and combat affairs, 
manifested in the current state of prosperity, 
stability, safety and security the Kingdom 
is enjoying. These principles are rooted in 
the visionary wisdom of His Majesty King 
Hamad bin Isa Al Khalifa, King of Bahrain, the 
Supreme Leader, as articulated in his book (The 
First Light) which discussed the safeguarding 
of the nation and the BDF’s developmental 
stages. He reiterated that ”the power that 
Allah commands us to prepare must be 
able to develop progressively to meet the 
requirements of this age which are based on 
the advancements in technology and sciences.“

The transformation from the current to the 
modern era emphasises the wise vision of His 
Majesty the Supreme Commander, and his 
concern for the future of the BDF, in order 
to accomplish security and safety, and to 
further the civilisation and human prosperity 
in the Kingdom. This will result in elevating 

the Kingdom’s position in a short time as an 
oasis of safety, a beacon of knowledge and 
information, and as a magnificent financial 
and economic edifice.

10 years after the inception of the BDF, His 
Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of 
Bahrain, the Supreme Commander (then Crown 
Prince, BDF Commander-in-Chief), patronised 
a large military parade on February 4, 1978 at 
the First Royal Mechanised Infantry Battalion, 
to celebrate the BDF’s 10th anniversary.

His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King 
of Bahrain, the Supreme Commander (then 
the Crown Prince, BDF Commander-in-Chief), 
delivered a speech celebrating the occasion. 
He said:
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“بسم الله الرحمن الرحيم..

(واعتصموا بحبل الله جميعًا وال تفرقوا),

(إن أكرمكم عند الله أتقاكم).

أيها اإلخوة في السالح..

هذه  تأسيس  ذكرى  في  أحييكم  البواسل..  الجنود  أيها 
من  الممتازة  والنخبة  الوطن  هذا  درع  وأنتم  القوة، 
والدفاع  بلدهم  لخدمة  أنفسهم  نذروا  الذين  أبنائه، 
في  والتضحية  ورسوله  بالله  اإليمان  شعارهم  عنه، 
سبيل أميرهم وأمنهم ووطنهم، لقـد تحليتم بالشجاعة 
والرجولة، فكنتم خير من رفع الراية، وحمل الرسالة، وأدى 

األمانة.. سالحكم التقوى، وزادكم اإليمان.

أيها الضباط والجنود..

إن اعتزازنا جميعًا بهذه المناسبة يحثنا على االستمرارية 
نشعر  ويجعلنا  الجدي،  والعمل  والمثابرة  التقدم،  في 
بشكل  طاقتنا  ضمن  نتطور  ألننا  واالعتزاز،  بالفخر 
يتماشى مع أهدافنا، فإنني على يقين بأننا وبإذن الله 
إليها  نصبوا  التي  أمانينا  لتحقيق  القريب؛  سنصل في 

متكلين على الله وكفى بالله وكيال.

أيها اإلخوة في السالح..

الحمد لله أننا نتقدم في كل عام عن العام الذي سبقه.. 
من  ونقترب  ثقتنا،  وتنمو  دتنا،  عـُ وتزداد  ددنا،  عـَ يزداد 
الهدف الذي وضعناه نصب أعيننا، كما يجعلنا محل فخر 
إليها،  ننتمي  التي  العربية  وأمتنا  أميرنا،  سمو  واعتزاز 

ونعتبر أنفسنا قوة متممة لها.

إخواني..

لقد أمرني سيدي صاحب السمو أميرنا المعظم أن أنقل 
إليكم  أنقل  وكذلك  وتقديره،  محبته  منكم  فرد  كل  إلى 
يولينا  الذي  الوزراء،  مجلس  رئيس  سمو  وتقدير  محبة، 
جميعًا كل عناية وإرشاد.. فسيروا على بركة الله مصدر 
الله عملكم  اعتزاز شعبنا األصيل (وقل أعملوا فسيرى 

ورسوله والمؤمنون).

صدق الله العظيم..”
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“In the name of Allah the Merciful, the 
Compassionate.. (And hold firmly to the rope 
of Allah all together and do not become 
divided), (The most noble of you in the sight of 
Allah is the most righteous of you).

Brothers in arms..

The brave soldiers, I salute you on this day 
celebrating the inception of this force. You 
are the armour defending this nation, and the 
distinguished sons who pledge their souls to 
serving their nation and defending it, taking the 
belief in Allah and His Messenger as your banners, 
and the sacrifice in the path of our Amir, for the 
safety of the nation. You have shown chivalry 
and bravery, and are the chosen ones to carry 
the flag, and deliver the message, and keep the 
trust… you have taken the fear of Allah as your 
weapon, and your faith as your sustenance. 

Officers and soldiers..

We take pride on this occasion as it reminds 
us to further our quest for advancement, and 
to engage in tireless effort and serious work. 
It makes us feel proud and honoured because 
we are progressing in line with our capacity 
and according to our goals to achieve our aims, 

putting our trust in Allah {and enough is Allah as 
a disposer of affairs}. 

Brothers in arms..

We praise Allah that every year we progress 
further than the year before. Our numbers 
and equipment are increasing, as well as our 
confidence, and we are approaching the goal 
that we set for ourselves, which earns us the 
honour and pride of our Highness the Amir and 
the Arab Nation to which we belong and to 
which we consider ourselves a supplementary 
force.

My brothers..

His Grace the Amir has commanded me to 
deliver to each one of you his reverence and 
appreciation.. also I deliver to you the reverence 
and appreciation of His Highness the Prime 
Minister whose care and guidance have reached 
us all. Therefore, march in the blessing of Allah, 
the source of our nation’s cherishment, (And say, 
“Do [as you will], for Allah will see your deeds, 
and [so, will] His Messenger and the believers…).

Allah Almighty has spoken the truth.“
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Fourth Military Parade
February 5, 1980
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Grand occasions form a milestone in the history 
of nations. And in our nation’s progress, the fifth 

of February has always been a unique military 
occasion, and this occasion, with all its details, has 

been an everlasting memory for our nation.
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أبعادها،  بكل  الكبيرة  العسكرية  المناسبة  هذه  وتظل 
المرء  أن  حيث  الوطن،  ذاكرة  في  راسخة  وتفاصيلها 
قوة  سطرته  ما  شغف  بكل  ليتصفح  ذكراها  في  يقف 
والحافل  المشرف،  العسكري  البحرين في سجلها  دفاع 
باإلنجازات الوطنية الكبيرة بفضل القيادة الحكيمة لحضرة 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 

البالد المفدى القائد األعلى حفظه الله ورعاه.

كان الخامس من شهر فبراير لعام 1980م، يومًا مشهودًا 
في تاريخ البحرين، فقد احتفلت البالد بمرور اثني عشر 
البحرين، وقد أجرت  قوة  عامـًا على تأسيس قوة دفاع 
تحت  كبيرًا،  عسكريًا  استعراضًا  المناسبة  بهذه  الدفاع 
صاحب  تعالى   الله  بإذن  له  للمغفور  الكريمة  الرعاية 
السمو الشيخ عيسى بن سلمان  آل خليفة أمير البالد 
الراحل، واستهل العرض بتفضل الراحل الكبير طيب الله 
حديثًا  المشكلة  الوحدات، واألسلحة  رايات  بتسليم  ثراه 
في ذلك الوقت وهم: (الحرس الملكي، والقوة الخاصة 
العسكرية  والشرطة  الملكية،  والمدفعية  الملكية، 
الملكية، وسالح الجو الملكي البحريني، وسالح البحرية 

الملكي البحريني).

السامية  كلمته  في  ثراه  الله  طيب  الكبير  الراحل  وقال 
بمناسبة العرض العسكري الرابع لقوة دفاع البحرين: 

الذي  التطور  مدى  نرى  اليوم  هذا  في  نحتفل  “ونحن 
ويرجع  ملحوظة،  بصورة  المسلحة  قواتنا  إليه  وصلت 
الفضل في ذلك إلى تضافر الجهود المخلصة، وللقادة 
الذين أوليناهم ثقتنا، وكل فرد من أفراد هذه القوة حيث 

بذل الجميع ما بوسعهم من أجل إدامة التطور لألفضل”.

وقال رحمه الله تعالى: “إننا سوف لن نألوا جهدًا في 
السعي الستمرارية تطوير القوة بما يتناسب مع طبيعة 
الجديدة  الوحدات  لرايات  تسليمنا  وما  وإمكانياته،  بلدنا 
هذا اليوم إال مثااًل على ذلك، وفي الوقت الذي نبارك 
في  التوفيق  لها  نرجو  المناسبة  تلك  الوحدات  لهذه 
القيام بواجبها على أكمل وجه إلسناد الوحدات األخرى”.

وبهذه المناسبة المجيدة أدلى حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى 
حفظه الله ورعاه (ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين 

آنذاك)، بتصريح لرجال الصحافة قال فيه:

دفاعنا  لقوة  عشر  الثاني  بالعيد  احتفاالتنا  ختام  “في 
المنيعة، يشرفني أن أتوجه إلى سيدي صاحب السمو 
أميرنا المفدى قائدنا األعلى بأسمى آيات الشكر على 
تفضل سموه برعاية هذا االستعراض، حيث إن تشريف 
وروح  االحتفال  قمة  بمثابة  هو  لنا،  األعلى  قائدنا 

االستعراض، وهو رمز للثقة التي أوالنا إياها سموه”.
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This occasion, with all of its details, has been an 
everlasting memory for our nation, where we 
commemorate the honourable military records 
of the BDF, a record full of tremendous national 
achievements under the wise leadership of His 
Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of 
Bahrain, the Supreme Commander.

February 5, 1980 was a remarkable day in the 
history of Bahrain when the country celebrated 
the 12th anniversary of the BDF’s inception. 
Under the patronage of His Highness the 
late Shaikh Isa bin Salman Al Khalifa, Amir of 
Bahrain, the BDF held a grand military parade 
celebrating the anniversary. The parade started 
with His Highness presenting recently created 
units’ and forces’ flags: The Royal Guards, the 
Royal Special Forces, the Royal Artillery, the 
Royal Military Police Unit, the Royal Bahraini 
Air Force, and the Royal Bahrain Naval Force.

In his speech celebrating the BDF’s fourth 
military parade, His Highness the late Amir 
said, “as we are celebrating this day, we are 
witnessing the extent of the armed forces’ 
significant development which is attributed 
to honest joint efforts and to the trustworthy 
leaders and every individual in the force, where 

everyone has performed to their utmost for 
the continuity of this progression to its best“.

His Highness also said, ”we will make the 
utmost effort in the quest to sustain the 
development of the force in a manner that 
is suitable for our nation’s characteristics and 
abilities. The presentation of flags to the newly 
formed units is an example of our efforts. As 
we congratulate these units on this occasion, 
we wish them success in performing their 
duties to the fullest extent in supporting the 
other units“.

His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King 
of Bahrain, the Supreme Commander (then 
Crown Prince, BDF Commander-in-Chief), gave 
the following press statement:

“As we conclude our celebration of the BDF’s 
12th anniversary, I am honoured to express 
my warmest thanks to His Majesty our Amir 
for patronising this parade. His patronage 
is the epic of this celebration and the soul of 
the parade, and he is the symbol of trust with 
which we were raised.“
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وأضاف جاللته: “وما شاهدتموه اليوم ما هو إال نهاية 
لمرحلة من التجهيز واإلعداد، وبدايًة لدخول مرحلٍة جديدة 
من العمل الجاد المستمر المتطور إيمانًا منا بالدور الكبير 
مزيد  إلى  والمؤدي  دفاعنا،  قوة  عاتق  على  الملقى 
لبناء  جديدًا  بعدًا  يضيف  والذي  والنمو،  االستقرار  من 

اإلنسان البحريني في مملكتنا العزيزة”.

القائد  المفدى  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  واختتم 
البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  العهد  (ولي  األعلى 
الخير  آنذاك)، تصريحه قائاًل: “نحن سائرون على طريق 
بخطوات ثابتة بعون الله وتوجيهات صاحب السمو أميرنا 

المفدى قائدنا األعلى حفظه الله ورعاه”.

مدرج  على  جرى  الذي  العرض  هذا  في  شاركت  وقد 
قوة  أسلحة  مختلف  تمثل  رمزية  وحدات  الصخير  مطار 
دفاع البحرين وتشكيالتها البرية والجوية والبحرية، وتميز 
ملحوظة  بمشاركة  الدفاع  لقوة  الرابع  العسكري  العرض 
الطائرات  بمشاركة  البحريني  الملكي  الجو  لسالح 
فيه  كما ظهر  الجوية،  العروض  المقاتلة في  العمودية 

ألول مرة العديد من األسلحة المتطورة.

قوة  ووحدات  أسلحة  أعالم  حملة  بمرور  العـرض  وبدأ 
الدفاع من أمام المنصة، ثم تبعهم طابور سرايا المشاة 
اآللية، وخلفهم كانت قوة رمزية من سالح الجو الملكي 
البحريني، ثم أخذت في المرور من أمام المنصة ناقالت 

الجنود المدرعة.

بعد ذلك جرى استعراض أسلحة اإلسناد، وبدأ بالمدفع 
وهي  الدين”  “صالح  مدرعات  جاءت  بعدها  106ملم، 

مسلحة بمدفع عيار 76 ملم، ثم الكاشفة “فرت” التي 
تستخدم في عمليات االستطالع والحراسة.

ثم تقدمت مدافع الهاون عيار 81 ملم، ومدافع مقاومة 
“بنهارد”  مدرعات  جاءت  بعدها  ملم،   106 عيار  الدروع 
قاذف  تقدم  وبعدها  ملم،   90 عيار  تحمل مدفعًا  وهي 
الصواريخ (تو)، عقبه مدافع الميدان 105ملم، ثم تقدم 
للطائرات،  المقاومة  المدفعية  من  ملم   35 عيار  مدفع 
األسلحة  من  وهو  ملم   40 عيار  المدفع  عرض  تم  كما 

المضادة للطائرات.

ثم أخذت في المرور من أمام المنصة آليات االتصاالت، 
اإلنقاذ  وآليات  اإلطفاء،  وآليات  الطبية،  والخدمات 
وقوارب  البشرية،  الضفادع  مجموعة  تبعها  واإلخالء، 
من  مجموعة  وأخيًرا  الخاصة..  للوحدة  التابعة  الدورية 

الوحدة الخاصة الراجلة.

واختتم االستعراض بعرض جوي رائع قامت بها مجموعة 
الملكي  الجو  لسالح  المقاتلة  العمودية  الطائرات  من 

البحريني.

اشتركوا  الذين  والطيارين  الوحدات  قادة  تشرف  بعدها 
بإذن  له  المغفور  على  بالسالم  العسكري  العرض  في 
بن  عيسى  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  تعالى  الله 

سلمان آل خليفة طيب الله ثراه.
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His Majesty added, ”what you witnessed today 
is the conclusion of the preparation stage, 
and the beginning of a new stage of serious 
progressive work stemming from our belief 
of the tremendous role of the defence force 
towards stability and development, which 
adds a new dimension to the development of 
Bahraini citizens in our beloved Kingdom.“

His Majesty (then Crown Prince, BDF 
Commander-in-Chief), concluded his statement 
by saying, “we are marching along the path 
of wellbeing in steady strides with the help 
of Allah and the guidance of His Majesty our 
Amir, the Supreme Commander.“

The parade, which took place at Sakhir Air 
Base, witnessed the participation of various 
units and forces from the BDF ground, air, and 
naval forces. The parade was distinguished 
by the participation of the Royal Bahraini 
Air Force which participated with combat 
helicopters and the exhibition of various 
advanced weapons.

The parade started with the marching of the 
flag bearers from the BDF weaponry and units, 
in front of the rostrum, followed by a line-up 
of marching Mechanised Infantry Company 

behind which was a token force from the 
Royal Bahraini Air Force followed by armoured 
personnel carriers.

After that, a marching unit from support 
weaponry were demonstrating the 106mm 
mortar, followed by (Salahuddin) armoured 
vehicles which is armed with 76mm mortar, 
followed by the Reconnaissance Vehicle (Ferret).

Then, in the procession were the following 
weaponry in order: an 81mm mortar units, 
an anti-armour 106mm mortar, (Panhard) 
armoured vehicles carrying 90mm mortars, 
TOW missile launcher, a 105mm field mortar, 
and a 35mm and 40mm anti-aircraft mortars.

Following were marching telecommunications 
vehicles, medical services, fire-fighting vehicles, 
rescue and evacuation vehicles, frogmen unit, 
patrol boats from the special unit, and finally, 
a unit from the special unit company.

The parade was concluded with the Royal 
Bahraini Air Force combat helicopters 
manoeuvre. 

After that, the units’ leaders and pilots who 
participated in the parade were honoured by 
greeting His Highness, the late Shaikh Isa bin 
Salman Al Khalifa.



88



89 MILITARY PARADES

مجموعة  يتفقد  الراحل  البالد  أمير  المقابلة:  والصفحة  الصفحة  هذه 
رمزية من المدرعات “بنهارد”، التي دخلت للخدمة بالدروع الملكية في 

عام 1979م. 

This & Opposite Page: The late Amir of Bahrain, inspects 
the Panhard armoured vehicles, which entered the Royal 
Armoured in 1979.
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هذه الصفحة: جانب من العروض العسكرية.

الصفحة المقابلة - أعلى: مجموع رمزية من مدرعات “صالح الدين”.

 الصفحة المقابلة - أسفل: مجموع رمزية من ناقالت الجنود المدرعة. 

This Page: A  view of military parades.

Opposite Page - Above: A group of ”Salahuddin“ 
armoured vehicles. 

Opposite Page: A group of armoured personnel carriers.
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Fifth Military Parade
February 2, 1993
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The BDF was and is still up to the responsibility assigned 
to them for national and brotherly Gulf countries. This 

resolute force has established a solid interactive path 
between defensive, and arming and training requirements.
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مسارًا  سلكت  قد  تأسيسها  منُذ  البحرين  دفاع  وقوة 
وتطوير  السالح،  تحديث  صعيد  على  سواء  تكامليًا 
القوى  تنمية  صعيد  على  أو  العسكرية،  المنظومات 

البشرية القتالية، واإلدارية. 

األمر الذي مكنها من تبوء الموقع المنشود منها كقوة 
وطنية شامخة، وبجاهزية قتالية عالية المستوى، وعلى 
أتم التأهب، واالستعداد تحت مختلف الظروف المكانية 
والزمانية لحفظ حمى الوطن، وتوفير األمن، واالستقرار 
والرخاء واالزدهار الذي تشهده مملكة البحرين، ويعيشه 

كافة شعبها األبي.

صاحب  حضرة  قاله  ما  نستحضر  الصدد  هذا  وفي 
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
هذه  البحرين  دفاع  قوة  بشأن  األعلى  القائد  المفدى 
لقواتنا  العالم  شهد  “فقد  الشامخة:  الوطنية  القلعة 
الظافرة،  بالكفاءة والتميز، عبر مسيرتها  دائمًا  المسلحة 
لجديرة  المسلحة  قواتنا  وأن  الظروف،  مختلف  وفي 
الذي  المنيع  الحصن  فهي  لها،  ومؤازرتنا  دعمنا  بكامل 
يحمي المسيرة الحضارية لهذا الوطن العزيز، وتطلعات 
المشرقة  اآلمال  ويعزز  أفضل،  نحو مستقبل  مواطنيه 

ألجيالنا القادمة”.

بقيادة  طموحة  بداية  بدأت  قد  البحرين  دفاع  قوة  إن 
البالد  ملك  الجاللة  صاحب  حضرة  األول  المؤسس 
المفدى القائد األعلى، ومتابعة صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
وإصرار  الوزراء،  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى 

وتفاني القائمين عليها، وعلى رأسهم صاحب المعالي 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام 
المصاعب،  على  التغلب  من  مكنها  البحرين  دفاع  لقوة 
قوة  سياسة  استمرت  وقد  النجاح،  تلو  النجاح  وتحقيق 
دفاع البحرين من الوهلة األولى باالهتمام بمبدأ التنمية 
وسباقة  الوطنية،  بقيمها  ملتزمة  وكانت  البشرية، 
وتحمل  الحديثة،  العالمية  العسكرية  النظم  تطبيق  في 
واإلتقان  الكفاءة  في  ورائدة  الجسام،  المسؤوليات 
والتميز في األداء عبر مسيرتها الظافرة المميزة، وفي 
مختلف الظروف؛ لتؤكد أنها ماضية على ثوابتها لحمل 
هو:  المستدام  وشعارها  السامية،  والرسالة  األمانة 

((الله والملك والوطن)).



97 MILITARY PARADES

Since its inception, the BDF has taken an 
integrative path across the modernising 
of weaponry, the development of combat 
systems, and the development of combat and 
administrative human powers.

These efforts have resulted in the BDF assuming 
a high position as a national force with active 
high combat readiness, highly prepared to 
defend the nation under any circumstance, 
and to provide security, prosperity and stability 
for the Kingdom of Bahrain and its people.

In this context, we remember the words of His 
Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of 
Bahrain, the Supreme Commander, regarding 
the BDF, ”the world has testified to the efficacy 
and competence of our armed forces and its 
progress under different circumstances. Our 
armed forces are entitled to our full support 
and encouragement. They are the impregnable 
fortress that protects the prosperity of our 
beloved nation and the expectations of its 
citizens for a brighter future for generations 
to come.“

The BDF has started with an ambitious 
beginning under the command of the first 

founder His Majesty the King with the follow-
up from His Royal Highness Prince Salman bin 
Hamad Al Khalifa, the Crown Prince, Deputy 
Supreme Commander, and First Deputy Prime 
Minister, with the resilience and dedication from 
the BDF personnel headed by His Excellency 
Field Marshal Shaikh Khalifa bin Ahmed  
Al Khalifa, BDF Commander-in-Chief, who 
made sure that the BDF overcomes all obstacles 
and achieves continuous success. The policy of 
the BDF continues to emphasise the principle 
of human development and the adherence to 
national values, always taking the initiative of 
adapting modern universal military systems, 
and proudly bearing huge responsibility. The 
BDF is a pioneer in competency and accuracy, 
distinguished by its performance and progress 
in different circumstances, which emphasises 
its dedication to its principles of bearing the 
trust of the exalted message “Allah, the King 
and the Nation.“ 
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1993م،  الثاني من شهر فبراير لعام  اليوم  في صباح 
تاريخ قوة  البالد استعراضًا عسكريًا مميزًا في  شهدت 
للمغفور  الكريمة  الرعاية  تحت  جرى  حيث  البحرين،  دفاع 
بن  عيسى  الشيخ  السمو  صاحب  تعـالى  الله  بإذن  له 
عسكري  عرض  الراحل  البالد  أمير  خليفة  آل  سلمان 
تأسيسها،  على  عامًا  وعشرين  خمٍس  مرور  بمناسبة 
ثراه،  الله  طيب  الكبير  الراحل  بتفضل  العرض  واستهل 
السادسة،  الملكية  اآللية  المشاة  كتيبة  راية  بتسليم 

وراية وحدة الحرس الخاص.

الملك حمد  الجاللة  المناسبة قال حضرة صاحب  وبهذه 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى القائد األعلى 
(ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين آنذاك): “إن 
من أهم مقومات الحياة العسكرية المعاصرة هو العنصر 
البشري الُكفء المؤمن بعقيدته، المخلص لوطنه، حيث 
فقط،  وعددًا  كمًا  ليست  الحديثة  العسكرية  القوة  أن 
من  عاٍل  مستٍو  على  الرجال  وتدريب  ونوعًا،  كيفًا  بل 
إليه  الكفاءة العلمية، والمهارة العملية، وهذا ما سعت 
الطموحة،  التدريب  برامج، وخطط  الدفاع من خالل  قوة 
والتطبيقات  بالتمارين،  مستواهم  ورفع  رجالها،  إلعداد 
الميدانية، والدورات، والدراسات المتخصصة العليا، في 

الكليات والمعاهد المتقدمة”.

بن  عيسى  الشيخ  السمو  صاحب  الكبير  الفقيد  وقال 
السامية  كلمته  في  ثراه  الله  طيب  خليفة  آل  سلمان  
بهذه المناسبة: “إن هذا اليوم لهو يوم مجيد في تاريخ 
البحرين، يشعرنا جميعًا بالفخر واالعتزاز بما حققه وطننا 

قواتنا  تقوم  تامة،  وطنية  وسيادة  ناجز،  استقالل  من 
لألمن  تعزيزًا  وحمايتها،  عنها  بالذود  الشجاعة  المسلحة 
واالستقرار، في ربوع وطننا العزيز، ولقد مرت الخمس 
الوطني  الصرح  هذا  تأسيس  على  عامًا  والعشرون 
الشامخ حافلة بكل مآثر العطاء واإلنجاز والبذل المتواصل 

بال حدود”.

بقاعدة  أقيم  الذي  العسكري  العرض  في  شاركت  وقد 
عيسى الجوية وحدات رمزية، من عناصر قوات المشاة، 
ومجموعات رمزية من أحدث اآلليات من مختلف أسلحة 
الصاروخية  األسلحة  إلى  إضافة  الدفاع،  قوة  وصنوف 
والسفن  المتطورة،  الميدان  ومدفعية  المتقدمة، 
عروض  والمنظومات  الطوابير،  تلك  وتخللت  الحربية، 
جوية قامت بها الطائرات المقاتلة (اف - 5)، و(اف - 16)، 

والطائرات العمودية المقاتلة.



99 MILITARY PARADES

February 2, 1993, the nation witnessed a 
distinguished military parade about the history 
of the BDF. Under the patronage of His Highness 
the late Shaikh Isa bin Salman Al Khalifa, Amir 
of Bahrain, the BDF’s 25th anniversary was 
celebrated with a military parade. The parade 
started with His Highness presenting flags to 
the Sixth Royal Mechanised Infantry Battalion 
and the Special Guards Unit.

On this occasion, His Majesty King Hamad 
bin Isa Al Khalifa, King of Bahrain, the 
Supreme Commander (then Crown Prince, BDF 
Commander-in-Chief), said, ”the competent, 
faithful, loyal soldier is the most important 
component to current military life. The military 
force is not just numbers and quantity, but 
quality and highly trained personnel who 
excel in knowledge as well as in practice. This 
is what the BDF has aimed for with programs 
and ambitious training plans to prepare its 
personnel and elevate their performance 
through training, field practice, courses, and 
higher studies at specialised and advanced 
institutes and colleges.“

His Highness the late Shaikh Isa bin Salman  
Al Khalifa addressed this occasion by saying, 
“this day is a glorious day in the history of 
Bahrain. We all feel proud and honoured by the 
accomplishments of our nation’s independence 
and our total national sovereignty. Our brave 
armed forces are protecting and safeguarding 
the nation by strengthening the stability 
and security across our beloved nation. It 
has been 25 years since the inception of this 
national high glorious edifice, manifested by 
its contributions and achievements and the 
continuous generosity.“

The military parade, held at Isa Air Base, saw 
the participation of token units from the 
infantry troops unit, modern military machines, 
weaponry and combat forces. Also involved, 
were advanced missile systems, advanced 
field artillery, warships, intermittent fighter 
aircrafts (F-5 and F-16) and combat helicopter 
manoeuvres.
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Under the prosperous era of His Majesty King Hamad bin Isa  
Al Khalifa, King of Bahrain, the Supreme Commander, the Bahrain 

Defence Force has ascended to the highest grades of excellence and 
glory, becoming an epitome of national dedication and patriotism. 

It has contributed to the nation’s prosperity by maintaining stability. 
This prosperity would not have been accomplished if it were not the 

responsibility of the Bahrain Defence Force. The BDF’s ultimate goal is 
the nation’s prosperity and stability.
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الموارد  لتوظيف  دائمًا  تسعى  البحرين  دفاع  قوة 
ما  كل  وتبذل  األمثل،  بالشكل  والمتاحة  المتوفرة، 
والتدريب،  اإلعداد  حقل  في  جهد  من  وسعها  في 
بين  تجمع  أن  لها  يكفل  بما  التسليح  مجال  عن  فضاًل 
في  ذلك  كل  والنجاح،  والقوة  والمهارة،  الكفاءة، 
لالهتمام،  السليم  والعمل  الحكيم،  التوجه  إطار 
واتبعت  الكم؛  مع  المتناغم  الكيف  على  والتركيز 
تنفيذ  في  باألولويات  األخذ  سياسة  الدفاع  قوة 
السالح  منظومات  وإدخال  العسكرية،  المشاريع 
الحديث، وذلك في ظل الموارد المتاحة، األمر الذي 
التكتيكي،  المستويين  على  هدف  من  أكثر  حقق 
وكانت  مشرفًا،  األداء  مستوى  فكان  واالستراتيجي 
اإلجراءات  تلك  وكل  وواضحة،  جلية  التميز  مؤشرات 
األمر  للعيان،  مشاهدة  أصبحت  الوطنية  العسكرية 
تطور  مدى  على  مؤشرًا  المراقبون  اعتبره  الذي 

البحرين. دفاع  قوة  وتقدم 

وبفضل هذه الرؤى الناضجة، وتلك المعطيات الصالحة، 
وهاتيك المتطلبات والمستلزمات الواضحة، واألهداف 
التطور  غمار  الدفاع  قوة  خاضت  المحددة،  المنشودة 
والنماء، وواكبت كل مستجد في عالم اليوم الذي يموج 
وتسوده  سراعًا،  تسير  التي  األحداث  من  قليل  بغير 
المباركة  مسيرتها  خالل  وتبوأت  المتقلبة،  الظروف 
شامخة،  عصرية  وطنية  عسكرية  كقوة  الرائد  الموقع 
األمن،  وموفرة  الوطن،  لحمى  الحماية  بالتالي  محققة 
واالستقرار للّرخاء واالزدهار الذي تشهده مملكة البحرين، 

أكده حضرة صاحب  ما  وهذا  المواطنين،  كافة  ويعيشه 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
“مستذكرين  الله  حفظه  بقوله  األعلى  القائد  المفدى 
على  المحافظة  في  المسلحة  لقواتنا  الرائد  الدور 

االستقالل الوطني، وحماية المنجزات”.

فقوة الدفاع كلها قلوب تنبض باإليمان والوالء، وعيوٌن 
بجد،  تبذل  تراقب األجواء، وسواعد فتية واعية  ساهرة 
أرواح  وجميعها  والمياه،  الحدود،  لتحرس  بتفاٍن  وتعمل 

تفدي المملكة؛ لتبقى رايتها دائمًا خفاقة عاليًة. 

برعاية  كبيرًا  عسكريًا  عرضًا  البحرين  دفاع  قوة  شهدت 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  لدن  من  سامية  ملكية 
القائد  المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
األعلى حفظه الله ورعاه، وذلك بقاعدة الصخير الجوية، 
2010م احتفااًل بالذكرى  يوم األربعاء العاشر من فبراير 
عامًا  وأربعين  اثنين  وبمرور  جاللته،  لجلوس  العاشرة 

على تأسيس قوة الدفاع.
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The BDF has efficiently utilised available 
resources. It has made concerted efforts in the 
training of its personnel as well as acquiring 
weaponry, combining competency and skills, 
strength and success with wise directives 
and modern work policies that result in 
the harmony of quality and quantity. The 
BDF has adapted the policy of prioritising 
the execution of military projects, and the 
acquiring of modern weaponry systems while 
considering the available resources. This policy 
has accomplished both the technical and 
strategic goals, with excellent performance 
and indicator levels. All these national military 
processes are considered as witness to the 
BDF’s advanced and developed state.

Thanks to the mature vision, and sustainable 
inputs as well as the clear requirements and 
desired goals, the BDF has succeeded in its 
quest for development and sustainability. It has 
been matching the pace of rapid events and 
the volatile circumstances, to position itself as 
an epitome of military might and patriotism. 
Therefore, it has achieved the security of the 
nation, providing the safeguard for prosperity 

and stability to thrive as a nation. His Majesty 
has always emphasised this by saying, “we 
will always remember the pioneering role of 
our armed forces in maintaining our national 
independence and the protection of its 
achievements.“

The BDF is the pulse of faith and loyalty, 
awake eyes patrolling the nation, and youthful 
strong arms tirelessly working with the utmost 
dedication to safeguard the Kingdom’s borders 
and waters, sacrificing themselves so our flag 
will always fly high.

The BDF witnessed a grand military parade 
patronised by His Majesty King Hamad bin 
Isa Al Khalifa, King of Bahrain, the Supreme 
Commander, held at Sakhir Air Base, on 
Wednesday February 10, 2010, celebrating the 
10th anniversary of His Majesty’s accession to 
the throne and the BDF’s 42nd Anniversary.
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عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  وتفضل 
آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى حفظه الله 
ورعاه بتسليم الرايات إلى خمس وحدات جديدة وهي : 
قوة التدخل السريع، وكتيبة الحرس الملكي/10، وكتيبة 
الخاصة/42،  العمليات  وكتيبة  الملكية/22،  الصاعقة 
الدبابات الملكية/15، وذلك إيذانًا بانضمام هذه  وكتيبة 
دفاع  بقوة  العاملة  والوحدات  األسلحة  إلى  الوحدات 
على  واجباتهم  أداء  في  التوفيق  لهم  متمنيًا  البحرين، 

الوجه األكمل.

العرض  طابـــور  قائد  بتقـــدم  العسكـــري  العـــرض  وبدأ 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  مستأذنًا  العسكري 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى 
استهل  الذي  العسكري  العرض  ببدء  ورعاه،  الله  حفظه 
بمرور مجموعة المقدمة من أمام المنصة الملكية في 
صفوف منتظمة وتشكيل عسكري على هيئة استعراض 

بالمسير العادي.

وقد ضمت هذه المجموعة: علم مملكة البحرين، وحملة 
خيولهم  صهوات  على  والفرسان  والخيالة  السيوف، 
وركائبهم بلباسهم البحريني التقليدي يمثلون المحاربين 
البحرين،  في  العسكرية  للقوة  األولى  والنواة  القدماء 
صنوف  جميع  ممثلة  والرايات  األعالم  كوكبة  تبعتهم 

أسلحة قوة الدفاع ووحداتها.

بعد ذلك بدأت طوابير من قوات المشاة مسيرها أمام 
هيئة  على  فريد  عسكري  تشكيل  في  الملكية  المنصة 
العسكرية  التحية  مؤدية  العادي،  بالمسير  استعراض 

لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى القائد األعلى.

ومرت أمام المنصة الملكية مجموعة من القوات الخاصة 
حيث أدت التحية العسكرية لحضرة صاحب الجاللة الملك 
المفدى القائد األعلى مشكلًة صفوفًا منتظمة في هيئة 

الجري وهم يرددون شعار الوالء والتأييد لجاللة الملك.

ثم نفذ رجال القوة الخاصة الملكية إنزااًل بالقفز المظلي 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  صور  يحملون  وهم  الحر 
المفدى القائد األعلى وعلم مملكة البحرين ولوحة تمثل 

عشر سنوات مضيئة.

تال ذلك، استعراض لمجموعات من األسلحة والمنظومات 
والمعـــدات  والتجهـــيزات  العسكـــرية  واآلليات  القتاليـــة 

الميدانية المتطـــورة.

طائرات  من  متعددة  تشكيالت  قدمت  العرض  وخالل 
والعمـــودية  المقاتلة  البحـــريني  الملكي  الجـــو  ســـالح 
وطائرات النقل والتدريب عروضًا جوية اتسمت بالمهارة 

واإلتقان والقت استحسان الحضور وإعجابهم.

القائد  المفدى  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  ووجه 
المسلحة  قواتنا  رجال  إلى  وتقدير  اعتزاز  تحية  األعلى 
البواسل، معربًا عن تهنئته لهم جميعًا والمواطنين كافة 
يطيب  جاللته:  وقال  المجيدة  الوطنية  المناسبة  بهذه 
جميعًا  نهنئكم  أن  المبارك  اليوم  هذا  - في  بدايًة   - لنا 
- أخوة السالح - بيوم تأسيس قوة دفاع البحرين الثاني 
في  المقدس  بواجبكم  نهوضكم  مقدرين  واألربعين 
حمل لواء الفداء، وأمانة شرف الذود عن الوطن بأسمى 

صفحات  إلضافة  بكم  العالية  ثقتنا  مؤكدين  مراتبها، 
ناصعة إلى سجل تاريخنا الوطني المجيد، شاكرين لكم 
تجديدكم اليوم عهد الوالء واإلخالص، فأنتم فخر الوطن 
ومصدر اعتزازه.وأضاف جاللته: “إن مسيرتنا مستمرة - 
بعون الله - وهي ترتقي من نجاح إلى نجاح في مختلف 

الميادين العسكرية والمدنية”.
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His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, 
King of Bahrain, the Supreme Commander, 
presented the flags to five new units: Rapid 
Reaction Unit, the Royal Guard Battalion 
10, Royal Commandos Battalion 22, Special 
Operation Battalion 24, and the Royal Tanks 
Battalion15, marking the joining of these units 
to the weaponry and military units, and wished 
them success in carrying out their duties to the 
best of their ability.  

The military parade started with the 
commander of the military parade line-up 
requesting His Majesty’s permission to initiate 
the start of the parade. The procession began 
with an organised line-up marching in front of 
the royal rostrum in military formation. 

This group included: the Kingdom of Bahrain’s 
flag, the sword bearers, cavalry and marching 
infantries wearing traditional uniforms 
representing the veterans and the first core 
soldiers of the force of Bahrain, followed by 
banners and flags representing all of the BDF’s 
units and weaponry.

After that, line-ups of marching troops 
proceeded in front of the royal rostrum whilst 

performing the military salute to His Majesty 
the King.

A unit from the Special Forces then marched 
in front of the royal rostrum performing the 
military salute to His Majesty the King.

Then, the Special Force personnel performed 
a free-fall parachute jump whilst holding the 
photo of His Majesty the King, the Supreme 
Commander, the flag of Bahrain, and an 
illuminated board representing the 10-year 
anniversary.

After that, the parade proceeded with units of 
weaponry, combat systems, military vehicles, 
and advanced field equipment.

The Royal Bahraini Air Force participated with 
fighter aircrafts, combat helicopters, and 
transportation aircraft manoeuvres which are 
characterised by accuracy and high skills, which 
impressed the audience. 

His Majesty the King, the Supreme 
Commander, expressed his gratitude and 
pride to the personnel of our brave armed 
forces, congratulating them and the citizens 
in celebration of this blessed day. His Majesty 

said, ”first, I am happy to congratulate all of 
you - brothers in arms- at the celebration of 
the 42nd anniversary of the BDF’s inception 
while appreciating your undertaking of 
the sacred duty of carrying the banners of 
sacrifice, and the trust of the highest honour 
of safeguarding the nation, asserting our trust 
in you to add shining pages to the glorious and 
magnificent record of our nation’s history. We 
thank you for renewing the oath of your trust 
and loyalty. You are the source of this nation’s 
pride and honour.“ His Majesty added, ”our 
progress is continuous by the grace of Allah, 
and it ascends to success after success in various 
levels of military and civilian fields.“
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يعد  البحرين  دفاع  تأسيس قوة  يوم  “إن  جاللته:  وقال 
ومبعثًا  المباركة  الوطنية  مسيرتنا  في  مضيئة  عالمة 
في  يحيي  ألنه  المواطنين،  لجميع  واالعتزاز  للفخر 
اآلباء  التي سطرها  والكفاح  العمل  مآثر  جميعًا  نفوسنا 
واألجداد - قيادة وشعبًا - في صفحات تاريخنا الوطني 
المشرف، مشيرًا جاللته إلى أن قوة الدفاع، منذ بداية 
واجباتها  أدت  1968م  عام  إلشراقتها  األول))  ((الضوء 
باقتدار وبروح معنوية عالية، سواء في دفاعها  النبيلة، 
مسيرة  في  الفاعلة  مساهمتها  في  أو  الوطن  عن 
التنمية الوطنية الشاملة، كما تولت العديد من المهام 
على  بمسؤولياتهم  البواسل  رجالها  ونهض  العسكرية 
الوجه األكمل، والمشاركة مع أشقائهم في دول مجلس 
التعاون الخليجي ونظرائهم في الدول الصديقة بصورة 

مشرفة، في حماية أمن منطقتنا واستقرارها.”

منوهًا جاللة القائد األعلى أيده الله بدور رجال قوة دفاع 
اإلنسانية  المهمات  من  العديد  في  المشرف  البحرين 
األمم  مظلة  تحت  الدوليين  والسالم  األمن  لحفظ 
كبار  وتقدير  العالم  إشادة  موضع  كانوا  حيث  المتحدة، 

القادة العسكريين فيه.

كفاءة  بكل  يشاركون  الدفاع  قوة  رجال  أن  وأضاف 
أفضل  حياة  ولتوفير  ورقيه  الوطن  بناء  مسيرة  في 
وليس  أخيرها  كان  عديدة،  مجاالت  في  للمواطنين 
األغراض  متعددة  الجوية  الصخير  قاعدة  إنشاء  آخرها، 
األول  الدولي  البحرين  إقامة معرض  والمساهمة في 
بالخير  ويعود  الوطني  اقتصادنا  يدعم  مما  للطيران، 
اسم  عاليًا  ويرفع  الكرام،  المواطنين  على  والنفع 

البحرين في المحافل اإلقليمية والدولية، فلهم منا كل 
الشكر والتقدير.

وقال جاللته إن هذا العرض العسكري الكبير الذي شهدناه 
مما   - وتنفيذًا  إعدادًا   - والدقة  بالمهارة  اتسم  اليوم 
المعنوية  والروح  الراقي  االحترافي  المستوى  يعكس 
العالية التي يتصف بها رجال قوة الدفاع البواسل دائمًا، 
من  تستحقه  ما  كل  منا  ستلقى  الدفاع  قوة  أن  مؤكدًا 
ودرعًا  سيفًا  عهدناها،  كما  لتظل،  والمساندة  الدعم 
بالتعاون  رجالها  يعمل  والسالم،  للخير  وقوة  للوطن، 
والتكاتف مع إخوانهم في الحرس الوطني واألمن العام 
العزيز  الوطن  لهذا  وآمالنا  تطلعاتنا  من  المزيد  لتحقيق 
وألجيالنا المقبلة، بإذن الله، وليبقى وطننا عزيزًا شامخًا 

ينعم فيه كل مواطن ومقيم باألمن والطمأنينة.

وأضاف قائاًل: “إنه ليطيب لنا في هذه المناسبة المجيدة 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  العزيز  العم  نشكر  أن 
على  الموقر  الوزراء  رئيس  خليفة  آل  بن سلمان  خليفة 
المسلحة  لقواتنا  ومؤازرة  اهتمام  من  سموه  يوليه  ما 
عبر مسيرتها المباركة، كما نعرب عن شكرنا لالبن العزيز 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
المثمرة  جهوده  على  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي 
تعزيز  في  المؤثر  دورهما  لسموهما  مقدرين  والبناءة، 
أول  الفريق  معالي  األخ  نشكر  كما  المسلحة،  قواتنا 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة 
دفاع البحرين على جهوده الحثيثة وقيادته المثلى التي 
تتجلى فيما تشهده قوة الدفاع من تطور ورقي ومنعة، 

ومستوى راق ومتميز تسليحًا وتنظيمًا وإعدادًا.”
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His Majesty continued, ”The day of the BDF’s 
inception is a milestone in the progress of our 
nation. It is a source of pride and honour for 
all citizens, reminding us of the sacrifices and 
hard-work of our fathers and grandfathers- 
leaders and people - that are engraved 
in the pages of the honourable national 
history. His Majesty indicated that the BDF 
has, since the birth of the First Light in 1968, 
carried out its noble duties with efficiency 
and great spirit of dedication in the defence 
of our nation. Its effective contribution 
to the progress of national development 
and undertaking of a number of successful 
military missions in collaboration with its 
brothers in the Cooperation Council for the 
Arab States of the Gulf, and other friendly 
nations, has safeguarded the security and 
stability of the region.

His Majesty, the Supreme Commander, 
acknowledges the honourable role of BDF 
personnel in many humanitarian missions 
for international peace and security keeping 
under the umbrella of the United Nations, 
where the BDF has received the praise and 

appreciation from the world and its high 
ranking military officers.

His Majesty added that BDF personnel are 
effectively participating in the progress of 
building the nation and its elevation to 
provide a better life for the citizens in different 
fields. The establishment of Sakhir multi-
purpose Air Base and the hosting of Bahrain’s 
First International Airshow will contribute 
to the national economy and benefit the 
citizens of Bahrain, making the name of 
Bahrain a recognisable name in regional and 
international arenas; for that we owe the BDF 
thanks and gratitude.

His Majesty said that the grand military parade 
we witnessed today has been marked by skilful 
and accurate preparation and execution, 
reflecting the professionalism and the great 
spirit that is always present in BDF personnel. 
He ascertained that the BDF will always receive 
support and encouragement to be the sword 
and shield for the nation and a force of peace 
and wellbeing. BDF personnel will continue 
to work cooperatively with the National 
Guard and the General Security to achieve our 

visionary hopes for our beloved nation and the 
next generations, so our nation will sustain its 
pride and honour with all citizens blessed with 
peace and prosperity.

His Majesty added, ”It’s our pleasure on this 
glorious occasion to extend our thanks to the 
dear uncle His Royal Highness Prince Khalifa 
bin Salman Al Khalifa, the Prime Minister, for 
his keen interest and support of our defence 
force, and to our dear son His Royal Highness 
Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown 
Prince, the Deputy Supreme Commander, 
for his constructive and fruitful efforts, and 
appreciation to their Highness’s for their 
effective roles in enhancing our defence 
forces. Our appreciation also is extended to 
His Excellency Field Marshal Shaikh Khalifa 
bin Ahmed Al Khalifa, BDF Commander-in-
Chief, for his prompt efforts and exemplary 
leadership manifested in the BDF’s progress 
and resilience and its exceptional level in terms 
of weaponry, organisation and preparation.“
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صهوات  على  والفرسان  والخيالة  السيوف،  لحملة  رمزية  مجموعات 
المحاربين  يمثلون  التقليدي  البحريني  بلباسهم  وركائبهم  خيولهم 
نحتفل  ونحن  البحرين،  في  العسكرية  للقوة  األولى  والنواة  القدماء 
بالذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين نستذكر الرجال األفذاذ 
من القادة المؤسسين الذين هبوا بكل حكمة وصالبة للدفاع عن مملكة 
البحرين وحملوا الراية بأمانة وإخالص، فعظيم الثناء للرجال الذين أثروا 
يرتاح  لكي  والبناء  والعطاء  البذل  وأخلصوا  فيه  وأثروا  مملكتنا  تاريخ 
األبناء واألحفاد، وخالص الوفاء للرجال الذين صنعوا تاريخنا العسكري 
وسطروا في سجله كثيرًا من المآثر الخالدة التي ستبقى من المعالم 
عن  الدفاع  عصر، فمسيرة  بعد  عصرًا  ذكرها  ويتجدد  يحيا  التي  البارزة 
مملكة البحرين كانت حافلة بالمصاعب المريرة والمسؤوليات الجسام، 
وتجلت فيها روح البذل التي اتسمت بمتانة الحس الوطني الخالص، 

كما تجسدت فيها أروع صور التضحية النابضة بالقوة.

Token groups of sword bearers, cavalry and horsemen 
wearing traditional Bahraini attire, resembling veterans 
and the first core of Bahrain’s military force. While we 
celebrate the BDF’s 50th anniversary, we remember the 
founding leaders who hastened with wisdom and resolution 
to defend the Kingdom of Bahrain and who carried the 
flag with faith, honesty, and dedication. We salute them 
with the greatest praise for enriching the Kingdom and its 
history, and for their dedication, so the sons, daughters 
and grandchildren can be at peace. Our sincere gratitude 
to the men who have made military history and recorded 
permanent memories which will remain distinctive stories 
that are relived and revived time after time. The progress 
of the Kingdom of Bahrain’s defence has been marked 
with struggles and heavy responsibilities, yet the soul of 
giving shines patriotically.
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أسلحة  صنوف  تمثل  والرايات  األعالم  كوكبة  أعلى:   - الصفحة  هذه 
ووحدات قوة دفاع البحرين.

هذه الصفحة - أسفل: الفرقة الموسيقية العسكرية.

الصفحة المقابلة: مجموعات رمزية لحملة السيوف بلباسهم البحريني 
العسكرية  للقوة  األولى  والنواة  القدماء  المحاربين  يمثلون  التقليدي 

في مملكة البحرين.

This Page - Above: Flags and banners represent various 
weaponry and units from the BDF.

This Page - Below: The Military Band.

Opposite Page: Token groups of sword bearers wear 
traditional Bahraini attire, resembling the veterans and 
the first core of Bahrain’s military force.
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هذه الصفحة - أعلى: طوابير المشاة تتكون من وحدات رمزية تمثل 
عددًا من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين تسير في صفوف عسكرية 

منتظمة.

كوكبة األعالم والرايات تمثل صنوف أسلحة  - أسفل:  هذه الصفحة 
ووحدات قوة دفاع البحرين.

This Page - Above: Marching line-ups formed of token 
units represent a number of BDF’s weaponry units.

This Page - Below: Flags and banners represent the BDF’s 
various units and weaponry.
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هذه الصفحة: إن رجال قوة دفاع البحرين وهم يعيشون هذه المناسبة 
الشكر  بأحاسيس  الحقة  الوطنية  معاني  فيها  تمتزج  والتي  الوطنية 
مواصلة  إصراٍر  وبكل  اليوم  ليؤكدون  والوالء،  واإلخالص  والعرفان 

السير على خطى جاللة مليكنا المفدى، باني نهضة قوتنا الباسلة.

This Page: BDF personnel, while living the experience of 
this national occasion which coincides with the feelings 
of thanks, loyalty, faithfulness and gratitude, affirm 
following the path of His Highness our King, the builder 
of our brave force.
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هذه الصفحة: مجموعة رمزية من القوة الخاصة الملكية مؤدية التحية 
العسكرية لجاللة الملك المفدى القائد األعلى في هيئة الجري وهم 

يشكلون صفوفًا وتشكيالت عسكرية منتظمة.

الصفحة المقابلة: عملية نزول مظلي بالقفز المظلي الحر لرجال القوة 
الخاصة الملكية الذين حملوا في السماء صور حضرة صاحب الجاللة 

ملك البالد المفدى القائد األعلى.

This Page: Token marching group in the form of various 
organised military line-ups and formations, from the 
Royal Special Forces, perform the military salute to His 
Majesty the King, the Supreme Commander.

Opposite Page: The Royal Guard Special Forces personnel 
carry out a free-fall parachute jump whilst holding a 
photo of His Majesty the King, the Supreme Commander.
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األسلحة  من  رمزية  مجموعات  التالية:  والصفحات  الصفحة  هذه 
والمعدات  والتجهيزات  العسكرية  واآلليات  القتالية  والمنظومات 
الميدانية، كالعربات المصفحة وعربات الهمر وناقالت الجنود المدرعة 
والمصفحات والمدافع المضادة للدروع والدبابات والمدرعات وحامالت 
المدافع والرشاشات والقاذفات والهاونات ومدافع الميدان المحمولة 
والمجرورة وراجمات الصواريخ والصواريخ المضادة للطائرات وقوارب 

القتال ومعدات اإلسناد القتالي والفني والطبي واإلداري.

This Page & Next Pages: Token groups of weaponry, 
combat systems, military vehicles, field installations 
and equipment, including armoured vehicles, Hummer 
vehicles, armoured personnel carriers, armoured fighting 
vehicles, anti-armour mortars, tanks, armoured vehicles, 
artillery, machine guns, launchers, and mortar carriers, 
field artillery batteries, missile launchers, anti-aircraft 
missiles, combat boats, and combat, technical, and medical 
support equipment.
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سماء  في  تحلق  البحريني  الملكي  الجو  لسالح  الحديثة  الطائرات 
العرض في عروض جوية ممثلة بأعداد رمزية لطائرات مقاتلة وعمودية 

وطائرات نقل وتدريب.

Modern RBAF fighter aircrafts fly over the parade in 
manoeuvres represented by a number of token fighter 
aircrafts, helicopters and transport and training aircrafts.
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مجموعة رمزية من قوارب سالح البحرية الملكي البحريني.

Token group of RBNF boats.
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مجموعة رمزية من الضفادع البشرية لسالح البحرية الملكي البحريني.

Token group of RBNF frogmen.
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مجموعة رمزية من عربات اإلسعاف التابعة للخدمات الطبية الملكية... 
رجال إسعاف الميدان على استعداد تام ألي طارئ.

Token group of paramedic vehicles from the Royal Medical 
Services... Field paramedic personnel are always fully 
prepared for any emergency.
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The Bright Flaming Torches of Contribution & Growth
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”It is our pleasure to thank His Excellency the Commander-in-
Chief Shaikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, as we are pleased 

to announce his promotion to Field Marshal in recognition and 
appreciation of his fruitful efforts in overcoming the obstacles 

to make the BDF a developed force of bravery and invincibility. 
Thank you very much.“

His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa
King of Bahrain, the Supreme Commander

القائد األعلى  المفدى  البالد  الجاللة عاهل  المقابلة: صاحب  الصفحة 
يأمر بترقية معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى رتبة مشير ركن 

- 8 فبراير 2011م.

Opposite Page: His Majesty, King of Bahrain, the Supreme 
Commander, decreed the promotion of His Excellency 
BDF Commander-in-Chief to the rank of Field Marshal - 
February 8, 2011.
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عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  يدخر  لم 
آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى حفظه الله 
فأوالها  القوة،  هذه  تنمية  سبيل  في  وسعًا  تعالى 
هيأها  ما  اإلمكانيات  من  لها  ووفر  ورعايته  اهتمامه 
وإلى  المستقبل،  آفاق  نحو  واثقة  بخطوات  لتنطلق 
بن  خليفة  الشيخ  الركن  المشير  المعالي  صاحب  جانبه 
رائد  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  آل  أحمد 
تطوير قوة الدفاع والمشارك األول بتأسيسها وبفضل 
من الله تعالى وجهودهما وصلت قوة الدفاع في زمن 
قياسي إلى ما وصلت إليه اآلن من تقدم وتطور، حتى 
وتسليحًا،  وتدريبًا  تنظيمًا  العصر  جيوش  أحدث  واكبت 
على  الملقى  الوطني  بواجبها  للقيام  يؤهلها  مما 

عاتقها خير قيام.

عيسى  بن  حمـــد  الملك  الجـــاللة  صاحب  حضـــرة  قال 
آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى حفظه الله 
القائد  العزيز  األخ  معالي  نشكر  أن  لنا  “يطيب  ورعاه: 
، ويسعدنا هذا  آل خليفة  أحمد  الشيخ خليفة بن  العام 
اليوم أن نأمر بترفيعه إلى رتبة ُمشير، وذلك تقديرًا منا 
لما قام به من تذليل للصعاب، وما يقوم به من جهود 
الباسلة  الدفاع  قوة  اليوم  تشهده  فيما  تتجلى  مثمرة 
من تطور ومنعة، فشكرًا جزياًل”، جاء ذلك خالل احتفال 
واألربعين  الثالثة  تأسيسها  بذكرى  البحرين  دفاع  قوة 

في الثامن من فبراير 2011م.

وبفضل الرعاية الصادقة التي تلقاها قوة دفاع البحرين 
من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
هذه  بلغت  األعلى،  القائد  المفدى  البالد  عاهل  خليفة 
الزاهر  جاللته  عهد  في  وسارت  وعزها،  مجدها  القوة 
بخطى حثيثة وثابتة نحو مدارج الرقي العسكري، والتطور 
المنجزات  من  وحققت  اإلداري،  واالزدهار  العلمي، 

العسكرية ما جعلها في مصاِف الجيوش المتقدمة.

ومن أفضال حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى على قوة 
الشديد  حرصه  تعد:  أو  تحصى  والتي ال  البحرين  دفاع 
العسكري  التقدم  عجلة  الباسلة  قواتنا  تواكب  أن  على 
الجندي  لتهيئة  البالغ  جاللته  واهتمام  مجاالته،  بشتى 
إيمان عميق عظيم مسؤوليته  الذي يدرك عن  المقاتل 
تجاه وطنه مما كان له األثر األكبر في االرتقاء بمستوى 
وتميز  الدفاع،  قوة  وحدات  لمختلف  القتالية  الجاهزية 
النتائج  وتحقيق  الحربية،  العمليات  خالل  القتالي  أدائها 

المشرفة أثناء المناورات التدريبية.
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His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, 
King of Bahrain, the Supreme Commander, 
has put all of his effort into developing the 
BDF. He has given it his fullest interest and 
patronage, and made available all resources 
to ensure future progress. Supporting him, 
is His Excellency Field Marshal Shaikh Khalifa 
bin Ahmed Al Khalifa, the Commander-in-
Chief, the BDF’s development pioneer and 
the first contributor to the inception of the 
BDF. Thanks to their efforts, the BDF has 
developed and advanced in record time, 
which enable the force to perform their 
duties to the fullest extent.

His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, 
King of Bahrain, the Supreme Commander, 
said, ”It is our pleasure to thank His Excellency 
the Commander-in-Chief Shaikh Khalifa 
bin Ahmed Al Khalifa, as we are pleased to 
announce his promotion to Field Marshal in 
recognition and appreciation of his fruitful 
efforts in overcoming the obstacles to make 
the BDF a developed force of bravery and 
invincibility. Thank you very much.“ This 
speech was on the occasion of celebrating the 
43rd BDF anniversary on February 8, 2011.

The BDF has achieved glory and pride, thanks 
to the devoted patronage of His Majesty King 
Hamad bin Isa Al Khalifa, King of Bahrain, 
the Supreme Commander, and has marched 
steadily under His Majesty’s prosperous era, 
up the steps of military advances, scientific 
development, and administrative prosperity, 
to accomplish military achievements that have 
positioned it alongside the advanced armies of 
the world.

Of the countless contributions by His Majesty 
King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of 
Bahrain, the Supreme Commander, to the BDF, 
is his keen interest that our brave forces keep 
pace with military advancements in various 
specialisations, and His Majesty’s tremendous 
interest to prepare combat soldiers who are 
deeply faithful and aware of the tremendous 
responsibilities towards their nation which are 
the characteristics that distinguish our force’s 
combat abilities during military manoeuvres 
and that achieve honourable results during 
training exercises.

المــلك حمــد بن عيسى  الجــاللة  المقابلة: حضـــرة صــاحـب  الصفحة 
آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى، وبجانبه صاحب المعالي 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع 
البحرين، والفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس 

الحرس الوطني.

هذه الصفحة: افتتاح الكلية الملكية للقيادة واألركان، تحت رعاية حضرة 
صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى القائد األعلى - 2006م.

Opposite Page: His Majesty King Hamad bin Isa  
Al Khalifa, King of Bahrain, the Supreme Commander, 
next to His Excellency Field Marshal Shaikh Khalifa bin 
Ahmed Al Khalifa, BDF Commander-in-Chief, and His 
Highness Lieutenant- General Shaikh Mohammed bin Isa 
Al Khalifa, the National Guard Commander.

This Page: Under the patronage of His Majesty King of 
Bahrain, the Supreme Commander, at the opening of the 
Royal Command and Staff College - 2006.
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وأولى حضـــرة صاحب الجــاللة المـــلك حمـــد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى عناية خاصة 
بقوة الدفاع حرصًا من جاللته ألن تقوم بدورها السامي 
في حماية الوطن والدفاع عن كل المكتسبات الحضارية 
واإلنجازات الوطنية التي تحققت وارتفعت شامخة في 

سماء مملكة البحرين.

عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة 
القائد األعلى، تتواصل  آل خليفة عاهل البالد المفدى 
عجلة  وتتسارع  الدفاع،  بقوة  والتقدم  الخير  مسيرة 
تنميتها نحو الغد المشـرق، ويستمر اإلنجاز، ويعلو البناء 
والمنعة  العزة  قـوة  ركب  يسير  حيث  شامخًا  العسكري 
العسكري  العطاء  نحو تدشين مرحلة جديدة من مراحـل 
الوطني لمنتسبي هذه القوة، وذلك من خالل تطوير 
التي  الجليلة  وتوسعة المشاريع العسكرية، واإلنجازات 

تعنى بشؤون رجال قوة الدفاع.

دفاع  قوة  لتأسيس  الخمسين،  بالذكرى  نحتفل  ونحن 
البحرين نستذكر رجال قوة دفاع البحرين شهداء الواجب 
الوطني الذين نهضوا بمسؤولياتهم على الوجه األكمل 

وقدموا أرواحهم لحماية أمن منطقتنا واستقرارها.

وهكذا وبمزيد من الحرص والمسؤولية يمضي حضرة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
ورعاه  تعالى  الله  حفظه  األعلى  القائد  المفدى  البالد 

األعلى  القائد  المفدى  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  الصفحة:  هذه 
حفظه الله ورعاه، يرعى تخريج دورة الغوص والقوات الخاصة المشتركة 

بسالح البحرية الملكي البحريني - 2009م.

الصفحة المقابلة: حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى القائد األعلى 
حفظه الله ورعاه، في افتتاح معسكر العاصمة ورفع راية كتيبة المشاة 

اآللية الملكية /21 - 4 فبراير 2016م

This Page: His Majesty, King of Bahrain, the Supreme 
Commander, patronises the graduation ceremony of the 
diving course and the Joint Special Forces at RBNF - 2009. 

Opposite Page: His Majesty, King of Bahrain, the Supreme 
Commander, at the opening of the Capital Camp and 
the raising of the flag of the Royal Mechanised Infantry 
Battalion 21 - February 4, 2016.

الباسلة،  لقواتنا  والسؤدد  العزة  مالمح  رسم  في 
والرخاء  الغالي  لوطننا  واالستقرار  األمن  سبل  وتوفير 

والتقدم ألبنائه.

وكل عام وقوة دفاع البحرين بألف خير.
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His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, 
King of Bahrain, the Supreme Commander, has 
prioritised expenditure for the BDF, entrusting 
it to protect the nation and safeguard 
remarkable national achievements.

Under the leadership of His Majesty King Hamad 
bin Isa Al Khalifa, King of Bahrain, the Supreme 
Commander, the process of progression and 
wellbeing continues steadily towards a bright 
tomorrow. The accomplishments, expansion 
and military might, is progressing, together 
with pride towards launching a new era of 
national military expenditure. All these are 
accomplished through the development 
and expansion of military projects, and the 
tremendous accomplishment involving BDF 
personnel.

While we celebrate the 50th anniversary of the 
BDF, we fondly remember the BDF personnel, 
the martyrs of national duty, who faithfully 
carried out their duties to the highest extent, 
and who have given their lives to protect the 
region and safeguard its stability.

Thus, with consideration and responsibility, His 
Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of 

Bahrain, the Supreme Commander, continues 
to instil pride and bravery into our brave 
forces, to provide the means of security and 
stability to our beloved nation and prosperity 
and progression to its sons.

Wishing the BDF everlasting prosperity.
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هذه الصفحة: حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى القائد األعلى 
خالل إحدى الزيارات لسالح الجو الملكي البحريني - 22 نوفمبر 2006م.

الصفحة المقابلة - أعلى: حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى القائد 
األعلى يرعى حفل تخريج إحدى الدورات المتقدمة في الحرس الملكي 

- 16 أبريل 2008م 

الصفحة المقابلة - أسفل: حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى 
 - الجديد  الملكية  العسكرية  عيسى  كلية  مبنى  يفتتح  األعلى  القائد 

2009م.

This Page: His Majesty, King of Bahrain, the Supreme 
Commander, on a visit to the RBAF - November 22, 2006.

Opposite Page - Above: His Majesty, King of  Bahrain, 
the Supreme Commander, patronises the graduation 
ceremony for one of the advanced courses of the Royal 
Guards - April 16, 2008.

This Page: His Majesty, King of Bahrain, the Supreme 
Commander, opens the Royal Isa Military College’s new 
building - 2009.
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الصفحة المقابلة - أعلى: حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى 
نسخته  في  للطيران  الدولي  البحرين  معرض  يدشن  األعلى،  القائد 

األولى - 10 فبراير 2010م.

الصفحة المقابلة - أسفل: حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى القائد 
األعلى، يرعى حفل ختام مسابقات الرماية وبطولة المراثون العسكري 

والقفز المظلي الحر لوحدات قوة دفاع البحرين - 26 يناير 2012م.

هذه الصفحة - أعلى: حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى القائد 
األعلى، يفتتح مستشفى الملك حمد الجامعي - 2012م.

المفدى  البالد  عاهل  الجاللة  صاحب  حضرة  أسفل:   - الصفحة  هذه 
دفاع  لقوة  العام  القائد  المعالي  صاحب  يستقبل  األعلى،  القائد 
المجلس  رئيس  الشنو،  عبدالحكيم  بحري  الركن  والمقدم  البحرين، 

الدولي للرياضة العسكرية - 2014م.

Opposite Page - Above: His Majesty, King of Bahrain, 
the Supreme Commander, launches the first Bahrain 
International Airshow - February 10, 2010.

Opposite Page - Below: His Majesty, King of Bahrain, the 
Supreme Commander, patronises the closing ceremony 
of the Combative Shooting competition, the Military 
Marathon Championship, and the Free-Fall Parachuting 
Competition for the BDF units - January 26, 2012.

This Page - Above: His Majesty the King of Bahrain, the 
Supreme Commander, opens King Hamad University 
Hospital - 2012.

This Page - Below: His Majesty, King of Bahrain, the 
Supreme Commander, receives His Excellency BDF 
Commander-in-Chief and Naval Lt-Colonel Abdul Hakeem 
Al Shino, the president of the International Military Sports 
Council - 2014.
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هذه الصفحة - أعلى: االحتفال بذكرى تأسيس قوة الدفاع السادسة 
واألربعين، حيث جرى تدشين عدد من السفن الحربية وتسليم عدد من 

الرايات - فبراير 2014م.

القائد  المفدى  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  أسفل:   - الصفحة  هذه 
األعلى، يشمل برعايته حفل تخريج دورة مرشحي الضباط (سرية أحمد 

الفاتح - الدورة العاشرة) - 24 ديسمبر 2014م.

دفاع  لقوة  العام  القائد  المعالي  صاحب  أعلى:   - المقابلة  الصفحة 
الملكي  الجو  بسالح  األساسي  الربط  لتمرين  تفقده  أثناء  البحرين، 

البحريني - 2014م.

الصفحة المقابلة - أسفل: لقطة جماعية ألحد تمارين الربط األساسي 
بسالح الجو الملكي البحريني.

This Page - Above: The BDF celebrates its 46th anniversary, 
launching a number of warships and the presentation of 
flags - February 2014.

This Page - Below: His Majesty, King of Bahrain, the 
Supreme Commander, patronises the graduation ceremony 
for candidate officers from the Ahmed Al Fateh Brigade - 
Batch 10 - December 24, 2014.

Opposite Page - Above: His Excellency BDF Commander-
in-Chief during an inspection of the Initial Link Exercise at 
RBAF - 2014. 

Opposite Page - Below: A group photo of the Initial Link 
Exercise at RBAF.
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األعلى  القائد  المفدى  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  الصفحة:  هذه 
العربي  التحالف  المشاركة ضمن قوات  البحرينية  القوات  زيارته  خالل 
 4  - العسكرية  الطائف  - قاعدة  الشقيقة  السعودية  العربية  بالمملكة 

مايو 2015م.

This Page: His Majesty, King of Bahrain, the Supreme 
Commander, inspects the Bahraini forces participating in 
the Arab Coalition in the Kingdom of Saudi Arabia - Taif 
Military Base - May 4, 2015.
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البحرين، في  لقوة دفاع  العام  القائد  المعالي  صاحب  الصفحة:  هذه 
الجو  سالح  وأفراد  صف  وضباط  ضباط  من  عدد  مع  جماعية  لقطة 
الملكي البحريني بقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف بالمملكة العربية 
لمملكة  الواجب  “قوة  مشاركة  خالل  وذلك  الشقيقة،  السعودية 
البحرين” في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة األمل ضمن قوات التحالف 

العربي بالمملكة العربية السعودية - 5 يناير 2015م.

البحرين،  دفاع  لقوة  العام  القائد  المعالي  صاحب  المقابلة:  الصفحة 
التحالف  قوات  ضمن  المشاركة  البحرين  لمملكة  الواجب  قوة  يزور 

العربي بالمملكة العربية السعودية - 5 يناير 2015م.

This Page: His Excellency BDF Commander-in-Chief in 
a group photo with RBAF officers, non-commissioned 
officers and personnel at King Fahad Military Air Base in 
Taif, the Kingdom of Saudi Arabia, participating with the 
Kingdom of Bahrain’s Detachment Force“ in Operation 
Resolute Storm and Operation Restoring Hope with the 
forces of the Arab Coalition in the Kingdom of Saudi 
Arabia - January 5, 2015.

Opposite Page: His Excellency BDF Commander-in-
Chief visiting the Kingdom of Bahrain’s Detachment 
Force participating with the Arab Coalition forces in the 
Kingdom of Saudi Arabia - January 5, 2015.
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هذه الصفحة: صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، يرعى 
عمليتي  في  ومشاركتها  للوطن،  “صبحا”  سفينة  بعودة  االحتفال 

عاصفة الحزم وإعادة األمل - 2015م.

المفدى  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  أعلى:   - المقابلة  الصفحة 
القائد األعلى، يشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح قاعدة الحد البحرية 

ومعسكر الجليعة 18 مارس 2015م.

دفاع  لقوة  العام  القائد  المعالي  صاحب  أسفل:   - المقابلة  الصفحة 
البحرين، يرعى احتفال افتتاح أقسام جديدة بمستشفى الملك حمد 

الجامعي - 25 مارس 2015م.

This Page: His Excellency BDF Commander-in-Chief 
patronises the celebration of the return of the frigate 
Sabha to the homeland and its participation in Operation 
Resolute Storm and Operation Restoring Hope - 2015. 

Opposite Page - Above: His Majesty, King of Bahrain, the 
Supreme Commander, patronises the opening ceremony 
of Al Hidd Naval Base and Julaiah Camp - March 18, 2015. 

Opposite Page - Below: His Excellency BDF Commander-in-
Chief patronises the opening ceremony of the new sections 
of King Hamad University Hospital - March 25, 2015. 
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هذه الصفحة: صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء يفتتح مجمع وادي السيل التجاري 

- 7 فبراير 2016م.

الصفحة المقابلة - أعلى: حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى القائد 
األعلى, يستقبل قوات الواجب 1 التابعة لقوة دفاع البحرين - 7 أكتوبر 

2015م.

الصفحة المقابلة - أسفل: حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى القائد 
 20  -  1 الواجب  البحرين بنجاح قوات  األعلى, يرعى احتفال قوة دفاع 

أكتوبر  2015 م.

This Page: His Royal Highness, the Crown Prince, Deputy 
Supreme Commander and First Deputy Prime Minister, 
opens Wadi Al Sail Mall - February 7, 2016. 

Opposite Page - Above: His Majesty, King of Bahrain, the 
Supreme Commander, receives the BDF’s Detachment 
Forces 1 - October 7, 2015.

Opposite Page - Below: His Majesty, King of Bahrain, the 
Supreme Commander, patronises the BDF’s celebration of 
the success of the Detachment Forces 1 - October 20, 2015. 
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الصفحة المقابلة - أعلى: حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى القائد 
األعلى يشهد العرض العسكري لتمرين رعد الشمال بالمملكة العربية 

السعودية - 11 مارس 2016م.

هذه الصفحة - أعلى: صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
الختامية  المناورة  يحضر  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى 

لتمرين رعد الشمال بالمملكة العربية السعودية - 10 مارس 2016م.

الصفحة المقابلة وهذه الصفحة - أسفل: جانب من العرض العسكري 
العربية  بالمملكة  الشمال  رعد  تمارين  خالل  البحرين  مملكة  لقوات 

السعودية - 11 مارس 2016م.

Opposite Page - Above: His Majesty, King of Bahrain, the 
Supreme Commander, attends Exercise North Thunder in 
the Kingdom of Saudi Arabia - March 11, 2016.

This Page - Above: His Royal Highness the Crown Prince, 
Deputy Supreme Commander, and First Deputy Prime 
Minister, attends the final manoeuvre of Exercise North 
Thunder in the Kingdom of Saudi Arabia - March 11, 2016.

This & Opposite Page - Below: Part of the military exercise 
of the Kingdom of Bahrain’s forces during Exercise North 
Thunder in the Kingdom of Saudi Arabia - March 11, 2016.
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هذه الصفحة والمقابلة - أعلى: حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى 
القائد األعلى خالل زيارته للحرس الملكي - 23 مارس 2017م.

الصفحة المقابلة - أسفل: حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى القائد 
األعلى خالل زيارته لسالح الجو الملكي البحريني - 6 أبريل 2016م.

هذه الصفحة: حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى القائد األعلى خالل 
زيارته للمدفعية الملكية - 17 أغسطس 2016م.

This & Opposite Page - Above: His Majesty, King of 
Bahrain, the Supreme Commander, during a visit to the 
Royal Guards - March 23, 2017. 

Opposite Page - Below: His Majesty, King of Bahrain, the 
Supreme Commander, during a visit to RBAF - April 6, 2016. 

This Page - Below: His Majesty, King of Bahrain, the 
Supreme Commander, during a visit to the Royal Artillery 
- August 17, 2016.
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الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  برعاية  أعلى:   - المقابلة  الصفحة 
الدولي  البحرين  ومؤتمر  معرض  إطالق  األعلى،  القائد  المفدى 
جاللته  أناب  وقد  األولى،  نسخته  في   ”BIDEC “بايدك  للدفاع 
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
 18 إلى   16  - الدولية  الفعالية  هذه  الفتتاح  الوزراء  مجلس  لرئيس 

2017م. أكتوبر 

العسكرية  “التحالفات  مؤتمر  من  جانب  أسفل:   - المقابلة  الصفحة 
في الشرق األوسط” بحضور صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع 
المستوى  رفيعة  والمدنية  العسكرية  الشخصيات  من  وعدد  البحرين، 
من مختلف دول العالم، وذلك ضمن معرض ومؤتمر البحرين الدولي 
BIDEC” في نسخته األولى في العاصمة المنامة -  للدفاع “بايدك 

مملكة البحرين - الفترة 16 إلى 18 أكتوبر 2017م.

ومؤتمر  معرض  ضمن  الخارجية  العروض  من  جانب  الصفحة:  هذه 
البحرين الدولي للدفاع “بايدك BIDEC” - مملكة البحرين - الفترة 16 

إلى 18 أكتوبر 2017م.

Opposite Page - Above: Under the patronage of His 
Majesty, King of Bahrain, the Supreme Commander, the 
launch of the first Bahrain International Defence Exhibition 
and Conference (BIDEC). HRH the Crown Prince, Deputy 
Supreme Commander and First Deputy Prime Minister 
attends the opening of this international event on behalf 
of HM - October 16-18, 2017.

Opposite Page - Below: Part of the “Military Coalition in 
the Middle East“ conference, attended by His Excellency 
BDF Commander-in-Chief and high-level military and 
civilian dignitaries from different countries, at the first 
Bahrain International Defence Exhibition and Conference 
(BIDEC), held on October 16-18, 2017, in Manama - 
Kingdom of Bahrain.

This Page: Part of the outdoor exhibitions at the Bahrain 
International Defence Exhibition and Conference (BIDEC) - 
Kingdom of Bahrain - October 16 to 18, 2017.
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البحرين  المظلّي ضمن معرض ومؤتمر  هذه الصفحة: عرض اإلنزال 
الدولي للدفاع “بايدك BIDEC” - مملكة البحرين - الفترة 16 إلى 18 

أكتوبر 2017م.

ومؤتمر  معرض  ضمن  الحربية،  السفن  عرض  المقابلة:  الصفحة 
البحرين الدولي للدفاع “بايدك BIDEC” وذلك بسالح البحرية الملكي 

البحريني - مملكة البحرين - الفترة 16 إلى 18 أكتوبر 2017م.

This Page: Free-Fall Parachuting, as part of the exhibitions at 
the Bahrain International Defence Exhibition and Conference 
(BIDEC) - Kingdom of Bahrain - October 16 to 18, 2017.

Opposite Page: Showcasing warships, as part of the Bahrain 
International Defence Exhibition and Conference (BIDEC) at 
RBNF - Kingdom of Bahrain - October 16 to 18, 2017.
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هذه الصفحة: سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد 
الحرس الملكي، يتفقد طابور الجاهزية للقوات المشاركة في التمرين 
الوطني المشترك لمكافحة اإلرهاب “حرس المملكة 1” - 30 نوفمبر 

2017 م.

الصفحة المقابلة: سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
قائد الحرس الملكي، وسمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
التمرين  أعمال  انطالق  يشهدان  الخاصة،  الملكي  الحرس  قوة  قائد 
بمجمع   ”1 المملكة  “حرس  اإلرهاب  لمكافحة  المشترك  الوطني 
ووزارة  البحرين  دفاع  قوة  من  قوات  بمشاركة  وذلك  التجاري  السيف 

الداخلية والحرس الوطني - 5 و 6 ديسمبر 2017م.

This Page: Royal Guard Commander, Brigadier HH Shaikh 
Nasser bin Hamad Al Khalifa, inspects the line-up of 
the participating forces in a military exercise during the 
National Joint Counter-Terrorism Drill (Guards of the 
Kingdom 1) - November 30, 2017.

Opposite Page: Royal Guard Commander, Brigadier HH 
Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, and Special Force 
Commander, Major HH Shaikh Khalid bin Hamad Al Khalifa, 
attend the launch of the National Joint Counter-Terrorism 
Drill (Guards of the Kingdom 1) at Al Seef Mall, with 
participation from the BDF, the Ministry of Interior and the 
National Guard - December 5-6, 2017.
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هذه الصفحة والصفحة المقابلة: حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى 
القائد األعلى حفظه الله ورعاه، يشمل برعايته الكريمة مراسم ذكرى 

يوم الشهيد - 17 ديسمبر 2017م.

This & Opposite Page: His Majesty, King of Bahrain, the 
Supreme Commander, patronises the ceremony for the 
Martyr Day - December 17, 2017.
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الصفحة المقابلة - أعلى: نيابة عن صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  السمو  األعلى، شهد صاحب  القائد 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، حفل تخريج دورة مرشحي الضباط 
العسكرية  عيسى  بكلية  عشر)  الثانية  الدفعة   - الفاتح  أحمد  (سرية 

الملكية - 3 يناير 2018م.

هذه الصفحة - أعلى: صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، 
يسلم الشهادات على خريجي الدفعة الثانية عشر من مرشحي الضباط 

(سرية أحمد الفاتح) بكلية عيسى العسكرية الملكية - 3 يناير 2018م.

الصفحة - أسفل: جانب من الطابور العسكري خالل حفل تخريج  هذه 
دورة مرشحي الضباط (سرية أحمد الفاتح - الدفعة الثانية عشر) بكلية 

عيسى العسكرية الملكية - 3 يناير 2018م.

Opposite Page - Above: On behalf of His Majesty, King 
Hamad bin Isa Al Khalifa, the Supreme Commander, His 
Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, Crown 
Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy 
Prime Minister, attends the 12th graduating ceremony for 
candidate officers from the Ahmed Al Fateh Brigade at the 
Royal Isa Military College - January 3, 2018.

This Page - Above: His Excellency BDF Commander-in-Chief 
presents certificates to the 12th graduating ceremony of 
candidate officers from the Ahmed Al Fateh Brigade at the 
Royal Isa Military College - January 3, 2018.

This Page - Below: Part of the military parade at the 12th 
graduating ceremony of candidate officers from the Ahmed 
Al Fateh Brigade at the Royal Isa Military College - January 
3, 2018.
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بطاقات  بجدارة  تساهم  البحرينية  العسكرية  المرأة  الصفحة:  هذه 
مخلصة في خدمة الوطن.

This Page: Bahraini women in the military enthusiastically 
participate in serving the nation.
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مؤثر  سالح   .. الميدان  مدفعية  المقابلة:  والصفحة  الصفحة  هذه 
وفّعال في ساحات القتال، فهو سالح قادر على إيصال النار للخصم 
والقضاء عليه وتدمير معداته ومنشآته ومخازنه، ويقدم نيران اإلسناد 
بفعالية لوحدات المناورة (المشاة - الدروع) في جميع مراحل المعركة، 

ويثير الهلع والذعر بين صفوف األعداء.

This & Opposite Page: Field Artillery, an effective and 
decisive weapon at combat sites, capable of delivering 
fire and destroying the enemy, its equipment, camps and 
warehouses. Artillery delivers backup fire to other units 
(Armoury-Infantry) at all stages of battle, striking fear and 
panic into the enemy combatants.
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الصفحة المقابلة - أعلى: الدروع الملكية قالع متحركة ونار مؤثرة..... 
القوات المدرعة، أداة قتال فّعالة، وأصبح التفوق فيها تسليحًا وتدريعًا، 
واستخدامًا لكسب المعارك لما تمتلكه من قدرات كبيرة على االختراق 
والمناورة والمطاردة... تقوم أساسًا على قابليتها للحركة وقوة نيرانها 
واتصاالتها المرنة والحماية التي توفرها ألطقمها وقوة الصدمة التي 

تحدثها.

هذه الصفحة - أسفل: القوة الخاصة الملكية ... رجال المهمات الصعبة

Opposite Page - Above: The Royal Artillery are mobile 
fortresses with effective fire …. Armoured Forces, a 
highly effective combat unit, with excellent armoury, 
used to win battles because of its great capacity to attack 
and manoeuvre … essentially based on its movement, 
communication flexibility, firepower, the protection of its 
troops, and its high impact.

This Page - Below: The Royal Special Forces ... Men for 
difficult missions.



244



245 MILITARY PARADES

هذه الصفحة والصفحة المقابلة: ترقب ويقظة لحماية الوطن.

This & Opposite Page: Vigilant and alert in protecting the 
nation.
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هذه الصفحة: قوة دفاع البحرين تشارك في التمرين المشترك “درع 

الجزيرة التاسع” - 12 إلى 26 فبراير 2013م.

والحسم،  والسرعة  بالجرءة  أعمالهم  تتسم   .. القتال  طليعة  المشاة 
وتحتاج واجباتهم للشجاعة واليقظة والصبر... فعلى عاتقهم تقع مهمة 
اإلطباق على العدو والقضاء عليه أينما كان لياًل أو نهارًا... فهم خير 
التالحم  في  واجبهم  كان  هنا  ومن  األرض....  ويستخدم  يمتلك  من 
مع العدو وتدميره واالستيالء على مواقعه وأسلحته. ومن واجباتهم 
جّوًا،  الهابطين  ومقاومة  القتالية  العمليات  في  الدبابات  مع  التعاون 
وتدمير دبابات العدو المخترقة، ومقاومة إبرارات العدو البحرية وجمع 
األسرى والقيام بجميع أنواع الدوريات والدفاع عن المناطق واألهداف 

الحيوية.

الصفحة المقابلة: التمارين العملية تشكل عصب التدريب، للبقاء على 
أتم االستعداد ألي طارئ.

This Page: The BDF participating in the joint military 
exercise Peninsula Shield 9 - February 12 to 26, 2013.

The Infantry, the front line … their work is characterised 
by audacity, stealth, and decisiveness, and their duties 
require valour, concentration and patience … on their 
shoulders is the mission to capture the enemy and destroy 
it day or night …. Combating the enemy, seizing their 
weapons, and occupying their territories are their duties. 
Additionally, the infantry is tasked with the mission of 
fighting alongside the tanks in combat missions; resisting 
air-troops. destroying enemy tanks, resisting the enemy’s 
amphibious assaults; capturing prisoners of war, carrying 
out patrols, and defending vital sites and targets.

Opposite Page: Practical exercises are the core of training 
to maintain readiness for any emergency.
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هذه الصفحة - أعلى: عناصر من المشاة في إحدى التدريبات.

دائمة  يقظة  الجوي،  الدفاع  منظومات  أعلى:   - المقابلة  الصفحة 
لحماية سماء الوطن.

سالح  الملكية  المدفعية  أسفل:   - المقابلة  والصفحة  الصفحة  هذه 
فعال في ميدان المعركة.

This Page - Above: Personnel from the Infantry at one of 
the training sessions.

Opposite Page - Above: Air Defence Systems. Around the 
clock readiness to safeguard the nation’s skies.

This & Opposite Page - Below: The Royal Artillery is a 
decisive weapon at battlefields.
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هذه الصفحة والصفحة المقابلة - أعلى: الراجمات الصاروخية، كثافة 
في النيران ودقة في الرماية “عملية عاصفة الحزم”.

الصفحة المقابلة - أسفل: إحدى الرمايات العملية لمنظومات الدفاع 
الجوي.

This & Opposite Page - Above: Missile launchers, intensity 
of fire and accuracy ”Operation Resolute Storm“.

Opposite Page - Below: A practical firing demonstration of 
the Air Defence Systems.
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الصفحة المقابلة: ناقالت الجند أثناء أحد التمارين العسكرية “مناورة 
رعد الشمال”.

هذه الصفحة: مدفعية الميدان.. سالح مؤثر وفّعال في ساحات القتال.

Opposite Page: Personnel carrier vehicles at one of the 
military exercises ”Exercise North Thunder“.

This Page: Field artillery, an effective and decisive weapon 
at combat sites.
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عاصفة  عمليتي  في  الملكية  المدفعية  رمايات  إحدى  الصفحة:  هذه 
الحزم وإعادة األمل.

This Page: The Royal Artillery fires during Operation 
Resolute Storm and Operation Restoring Hope.
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هذه الصفحة: قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة ضمن 
في  الشقيقة  السعودية  العربية  بالمملكة  العربي  التحالف  قوات 

عمليتي عاصفة الحزم وإعادة األمل.

This Page: The BDF’s Detachment Force, participates in 
Operation Resolute Storm and Operation Restoring Hope 
with the forces of the Arab Coalition in the Kingdom of 
Saudi Arabia.
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عام  البحريني في  الملكي  البحرية  منجزات سالح  من  الصفحة:  هذه 
المشتركة  الواجب  قوة  قيادة  مسؤولية  استالم  2011م،  َو  2008م 
المتحدة  األمم  مظلة  تحت  الدولي  التحالف  دول  لقوات  التابعة   152

والعاملة في وسط وجنوب الخليج العربي.

This Page: One of the achievements of the RBNF in 2008 
and 2011 was taking the command of the Combined Task 
Force 152 of the International Coalition Forces under the 
umbrella of the United Nations active in the middle and 
south of the Arab Gulf.
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سالح البحرية الملكي البحريني..
قوة بحرية تنطلق من تاريخ بحري عريق.

مجموعة من القطع البحرية من سالح البحرية الملكي  هذه الصفحة: 
البحريني تؤدي واجبها في المياه اإلقليمية لمملكة البحرين.

مهمة  تقع  فعليه  متنوعة،  وواجباته  عديدة  البحري  السالح  فمهام 
والجزر  السواحل  عن  والدفاع  اإلقليمية  المياه  سيادة  على  الحفاظ 
زرع  وعمليات  البحري  اإلنزال  وعمليات  المعادية  للسفن  والتصدي 
األلغام البحرية... كما يقوم بعمليات البحث واإلنقاذ وحماية الخطوط 
الحيوية  المنشآت  حماية  جانب  إلى  خارجي  تهديد  أي  من  المالحية 

واالقتصادية البحرية والساحلية.

الملكي  البحرية  سالح  استالم  أيضًا،  البحري  سالحنا  منجزات  من 
البحريني في عام 2017م مسؤولية قيادة قوة الواجب المشتركة 151 
التابعة لقوات دول التحالف الدولي تحت مظلة األمم المتحدة والعاملة 
2009م كان السالح مشاركًا  ضمن  في خليج عدن، وسابقًا في عام 
قوة الواجب المشتركة 151 كل ذلك في إطار التعاون الدولي لجهود 

عمليات حفظ السالم ومكافحة القرصنة.

The Royal Bahrain Naval Force.
A naval force with a long-standing naval history.

This Page: A group of naval vessels from the RBNF during 
their duties in the regional waters of the Kingdom of 
Bahrain.

The RBNF is tasked with various missions and duties. It is 
tasked with protecting the sovereignty of regional waters 
and defending the coast and islands; confronting enemy 
vessels, performing amphibious landing operations, and 
planting naval mines … Additionally, it performs search 
and rescue operations, protection of naval navigation 
routes from external threats as well as safeguarding vital 
naval, coastal, and commercial sites.

Another achievement of our navy in 2017, was to 
take command of the Combined Task Force 151 of the 
International Coalition Forces under the umbrella of the 
United Nations active in the Gulf of Aden. Previously, 
the RBNF participated in 2009 with the Combined Task 
Force 151, as part of the international cooperation to 
peacekeeping and combating piracy.
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صلبة،  وعزيمة  واعية  إرادة  والبحرية،  الجوية  القوات  الصفحة:  هذه 
كفاءة عالية استعداد ألي طارئ.... وقالع منيعة تحمي الوطن وتصون 

منجزاته.

This Page: Air and naval forces, with awareness strong 
will and determination, high efficiency and readiness for 
any emergency.... impregnable fortresses protecting the 
nation and safeguarding its achievements.
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للقوات  التدريبية  العمليات  إحدى  المقابلة:  والصفحة  الصفحة  هذه 
البرية والجوية، فهم على استعداد تام ألي طارئ.

This & Opposite Page: One of the ground and air forces 
training operations. They are in a constant state of 
readiness for any emergency.



266



267 MILITARY PARADES



268



269 MILITARY PARADES

البحريني  الملكي  الجو  التالية: صقور سالح  والصفحة  الصفحة  هذه 
يحلقون بشموخ في سماء الوطن.

This & Next Page: The RBAF’s fighter planes proudly flying 
high in the skies over the nation.
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المشترك  التمرين  تشارك في  البحرين  دفاع  قوة  المقابلة:  الصفحة 
“درع الجزيرة التاسع” - 12 - 26 فبراير 2013م.

Opposite Page: The BDF participate in the joint military 
exercise Peninsula Shield 9 - February 12 - 26, 2013.
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Fifty years since the inception of the Bahrain Defence Force have passed, and this invincible force, beaming with 
pride, basking in glory and highly eminent, is marching towards a bright future with all of its ambitions and hopes, 
achieving military advancements and administrative excellence at various levels and stages, to always assume its 
pioneering position. Days are passing, so are years, and this national faithful work at the BDF continues; the 
flags of power and pride, and the banners of glory and distinction are flying high in the skies over our beloved 
Kingdom. When we celebrate the 50th anniversary of the inception of this invincible force in this blissful day, 
we truly celebrate a joyful national occasion, and an edifice erected by the hands of the nation’s sons, with 
unwavering determination and tireless arms and souls. Days pass, years follow in succession, decades replace 
decades, and the BDF personnel prove that the defence of the nation is carried out by men with hearts of gold, 
who will shine decade after decade.
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