


�ضمن  البحرين  دفاع  قوة  تنتهجها  التي  والتحديثية  التطويرية  اخلطوات  تتجلى  عام  كل  يف 

ا�ضرتاتيجياتها املو�ضوعة؛ لتعزيز هذا الدرع املنيع القائم على حماية مكت�ضبات الوطن الغايل، 

امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  ل�ضيدي  الر�ضيدة  التوجيهات  ظل  يف  البحرين  دفاع  قوة  وتوا�ضل 

حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه، ودعم ورعاية 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيدي 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه، واملتابعة احلثيثة وامل�ضتمرة من  لدن �ضيدي  �ضاحب 

املعايل امل�ضري الركن ال�ضيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه 

اأمنه  اهلل ورعاه القيام بدورها الوطني يف الدفاع عن حدود الوطن، وحمايته واملحافظة على 

وا�ضتقالله و�ضيادته �ضد اأي تهديد خارجي، بالإ�ضافة اإلى م�ضاندة قوات الأمن العام، واحلر�س 

الكوارث  حالت  يف  اململكة  اأجهزة  وم�ضاندة  القانون،  و�ضيادة  النظام  على  املحافظة  يف  الوطني 

والطوارئ والأزمات، كما ت�ضهم يف تطوير البناء احل�ضاري والتنموي للبالد وحمايتها.

وقد َحَفل العام ٢٠٢١م هذا بالكثري من الإجنازات والأعمال التي دونت بكل فخر واعتزاز يف �ضجل 

قوة دفاع البحرين؛ لت�ضيف املزيد من التقدم والنجاح يف م�ضرية البناء والعطاء الذي يزداد يومًا 

بعد يوم ر�ضوخًا و�ضموخًا، وذلك بف�ضل الرعاية امللكية الكرمية ل�ضيدي ح�ضرة �ضاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.

يف  جوانبها  من  جانب  بكل  الإحاطة  ميكن  ل  البحرين  دفاع  قوة  يف  حتققت  التي  الإجنازات  اإن 

خالل  والعطاء  البناء  م�ضرية  من  بع�ضًا  نورد  �ضوف  املوجز  العر�س  هذا  يف  اأننا  اإل  قليلة،  اأ�ضطر 

العام املن�ضرم على �ضبيل املثال ل احل�ضر، ونتطرق لعدد من الإجنازات، وماهي ب�ضدد تنفيذه من 

م�ضروعات خرية م�ضتمرة.
اإعداد: الرائد عبداهلل عقيل احل�ضن

املدين: حممد عبدالرحمن النواف

التقرير ال�ضنوي لإنـجازات وفعاليات واأن�ضطة 
قوة دفاع البحرين لعام ٢٠٢١م



التقرير السنوي

�ضهداوؤنا الأبرار �ضطروا تاريخًا جميداً من البطولت

�آل خليفة  عي�سى  بن  �مللك حمد  �جلاللة  ل ح�رضة �ساحب  تف�سّ
ف�سمل  ورعاه،  �هلل  حفظه  �لأعلى  �لقائد  �ملفدى  �لبالد  عاهل 
برعايته �لكرمية مر��سم يوم �ل�سهيد �لتي �أقيمت يف ق�رض �ل�سخري.

وبهذه �ملنا�سبة �ملجيدة �رضح جاللته حفظه �هلل ورعاه:
يوم  بذكرى  معًا  نحتفي  �أن  �لوطني  �ليوم  هذ�  يف  لنا  )يطيب 
�ل�سهيد، يف منا�سبة جميدة تخليد�ً وتكرميًا جلميع �سهد�ئنا �لأبر�ر 
يف  �لدولة  قيام  منذ  �ملخل�سني  �لبحرين  رجال  من  �ل�سجعان 
عهد �ملوؤ�س�س �لأول �إلى يومنا هذ�، فقد �سحو� باأرو�حهم �لزكية 
�لبطولة  وميد�ن  �ل�رضف  �ساحة  يف  وطنهم  �سبيل  يف  �لطاهرة 
خفاقة  �لوطن  ر�ية  لتظل  �مل�رضف  �ل�سامي  و�جبهم  �أد�ء  خالل 
فاأ�سبحو�  و�لفد�ء  �ل�سجاعة  قيم  �أ�سمى  بذلك  جم�سدين  �ساخمة، 
يف  �لقادمة  �أجيالنا  به  تهتدي  م�سيئًا  ونرب��سًا  للبحرين  فخر�ً 

حب �لوطن باأ�سمى معانيه(.
كما �أ�ساف جاللته حفظه �هلل ورعاه: )�إن يوم �ل�سابع ع�رض من 

دي�سمرب من كل عام �سيظل منا�سبة جليلة يف م�سريتنا �لوطنية 
ملوؤها �لعتز�ز و�لفخر باأبناء �لبحرين �لبو��سل �لذين ��ست�سهدو� 
ودفاعًا عن  للعدل،  و�إر�ساًء  للحق  ن�رضًة  �لوطن وخارجه  د�خل 
�أمن و�سيادة �أوطاننا و�لت�سدي لالإرهاب ومّد يد �لعون و�لإغاثة 
�لبحرينية  وقيمنا  �حلنيف  ديننا  مبادئ  من  �نطالقًا  لالأ�سقاء 
على  �سري�ً  و�لعطاء  �لبطولة  معاين  �أروع  ف�سطرو�  �لأ�سيلة، 
م�سريتنا  بنينا  ماآثرهم  على  �لذين  �لكر�م،  و�لأجد�د  �لآباء  نهج 

�حل�سارية �لظافرة(.

و�أ�ساف جاللته حفظه �هلل ورعاه: )يطيب لنا يف هذه �ملنا�سبة 
�لبا�سلة  �مل�سلحة  قو�تنا  �إلى  و�لتقدير  �لتحية  نوجه  �أن  �ملجيدة 
�لنبيلة  �ل�سامية  بر�سالتهم  �لنهو�س  على  �لأمنية  وموؤ�س�ساتنا؛ 

�سفًا و�حد�ً للذود عن �لوطن وكر�مة �أهله بكل �سجاعة و�إقد�م(.





التقرير السنوي

زيارات ملكية متعددة للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين

تف�سل ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى حفظه �هلل ورعاه، بعدة زيار�ت ملكية 
كرمية �إلى �لقيادة �لعامة لقوة دفاع �لبحرين خالل �لأ�سهر مار�س و�سبتمرب ونوفمرب، وبهذه �ملنا�سبة �رضح جاللته حفظه �هلل ورعاه 
بقوله: )نثني على �جلهود �لتي تبذلها قوة دفاع �لبحرين للت�سدي لفريو�س كورونا )كوفيد 19( �سمن �حلملة �لوطنية ملكافحة هذ� 
�لوباء �لعاملي، وعلى �مل�ساهمات �لنبيلة وجاهزية �خلدمات �لطبية بتوفري �ملن�ساآت �ملجهزة باأحدث �مل�ستلزمات �ل�سحية �لعالجية 

و�لتد�بري �لوقائية من خالل كو�در طبية موؤهله ومتخ�س�سة(.
�لبحرين  دفاع  قوة  منت�سبي  بكافة  و�عتز�زنا  تقديرنا  )نعرب عن  بقوله:  زيار�ته  �إحدى  �هلل ورعاه يف  �أ�ساف جاللته حفظه  كما 
�لأ�ساو�س وحر�سهم �لد�ئم على حمل �لأمانة بكل �إخال�س ومبا يقومون به من و�جبات وطنية �سامية ب�سجاعة وعزمية �سادقة، ملا 

فيه �خلري و�لأمن لوطننا �لعزيز ومو�طنيه �لكر�م(.
و�أ�ساف جاللته حفظه �هلل ورعاه بقوله: )نثني على دور رجال قوة دفاع �لبحرين �لبو��سل وجهودهم �لنبيلة بالتكاتف مع دول 
�لعامل يف �لعمليات �لإن�سانية �ل�سامية يف �لعديد من �ملو�قف وتقدمي �لعون و�لإغاثة لالأ�سقاء و�لأ�سدقاء منذ تاأ�سي�س قوة �لدفاع 

حتى �لآن، و�إن جهودها �لإن�سانية لدعم �أفغان�ستان �ل�سقيقة و�سعبها �لعزيز مثال على ذلك(.



الدعم وامل�ضاندة امللكية املتوا�ضلة

مبنا�سبة �لذكرى �لثالثة و�خلم�سني لتاأ�سي�س قوة دفاع �لبحرين، ��ستقبل ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل 

�لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى حفظه �هلل ورعاه، بح�سور �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد 

�لأعلى رئي�س جمل�س �لوزر�ء حفظه �هلل ورعاه يف ق�رض �ل�سافرية �ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة 

�لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين حفظه �هلل ورعاه، ير�فقه �سعادة وزير �سوؤون �لدفاع، و�سعادة رئي�س هيئة �لأركان وعدد من كبار 

ال�سباط، حيث رفعوا اإلى جاللته اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات.

�لركن  �مل�سري  ن�سكر �ساحب �ملعايل  �أن  �ملنا�سبة �جلليلة  )ي�رضنا يف هذه  �هلل ورعاه بقوله:  �ملنا�سبة �رضح جاللته حفظه  وبهذه 

�ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين على جهوده �ملتو��سلة وقيادته �ملتميزة �لتي �أثمرت مبا ت�سهده 

قوة �لدفاع من تطور م�ستمر ومنعة، وخال�س �لتقدير لرجال قوة �لدفاع �لبو��سل �لذين يوؤدون و�جبهم بكل عزمية و�إخال�س، مقدرين 

بكل �لمتنان من �سبقهم يف مرحلة �لتاأ�سي�س �لذين نكن لهم كل �لحرت�م على جهودهم �لكبرية �لتي بذلوها خدمًة لوطنهم(.



التقرير السنوي

التمارين الع�ضكرية ميدان خ�ضب ل�ضقل الكفاءات الع�ضكرية

تف�سل ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى حفظه �هلل ورعاه، ف�سمل برعايته 

�لكرمية مترين �لرماية �لذي نفذته �لدروع �مللكية بقوة دفاع �لبحرين بالذخرية �حلية، وبهذه �ملنا�سبة �رضح جاللته حفظه �هلل 

ورعاه بقوله: ) �إن ذلك يعك�س ما يتميز به جميع رجال قوة دفاع �لبحرين �ل�سجعان من كفاءة رفيعة وحر�س على تنفيذ �لو�جبات 

�ملوكلة لهم مبهارة وبكل عزمية و�خال�س، و�أن قوة �لدفاع �ستظل بعون �هلل كما عهدناها �سيفًا ودرعًا للوطن، وقوة للخري و�ل�سالم(.



ح�ضرة �ضاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى 
ي�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد 

نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س الوزراء

��ستقبل ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى حفظه �هلل ورعاه يف ق�رض�ل�سافرية 

�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى رئي�س جمل�س �لوزر�ء حفظه �هلل ورعاه، وبهذه 

�ملنا�سبة �رضح جاللته حفظه �هلل ورعاه: )نعرب عن �عتز�زنا باجلهود �ملخل�سة و�ملقدرة �لتي يبذلها �ساحب �ل�سمو �مللكي ويل 

�لعهد نائب �لقائد �لأعلى رئي�س جمل�س �لوزر�ء حفظه �هلل خدمة لوطنه يف كافة �ملجالت، ون�سيد بالعمل �ملخل�س لفريق �لبحرين 

بقيادة �سموه يف �لت�سدي لهذه �جلائحة و�لتي تت�سمن و�سع �خلطط و�لحرت�ز�ت �لوقائية �ملنا�سبة للتعامل مع ما تتطلبه �لأو�ساع 

للمرحلة �لر�هنة و�جلهود �لوطنية �ملخل�سة للت�سدي للجائحة ل�سمان �سالمة كافة �ملو�طنني و�ملقيمني(.



التقرير السنوي

اجتماع جمل�س الدفاع الأعلى

 تر�أ�س ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد 
�ملفدى  �لبالد  عاهل  خليفة  �آل  عي�سى  بن 
�لقائد �لأعلى رئي�س جمل�س �لدفاع �لأعلى 
حفظه �هلل ورعاه، بح�سور �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل 
جمل�س  رئي�س  �لأعلى  �لقائد  نائب  �لعهد 
�لوزر�ء حفظه �هلل ورعاه، �جتماع جمل�س 
�لدفاع �لأعلى �لذي عقد يف ق�رض �ل�سخري، 
�هلل  �ملنا�سبة �رضح جاللته حفظه  وبهذه 
ورعاه بقوله: )�إننا ن�سهد ما يحققه �لفريق 
رفيعة  وحرفية  �إتقان  بكل  جناحات  من 
وفق خطٍط مدرو�سة وجهوٍد حثيثة �أثمرت 
�لقائمة  �حلالت  �أعد�د  يف  �نخفا�س  عن 
ذلك  و�إن  �ملتعافني  �أعد�د  وتز�يد  �ليومية 
�لدور  يعك�س  باخلري، مما  �هلل  بحمد  يب�رض 
�لطبية  �لكو�در  به  ت�سطلع  �لذي  �لكبري 
�ل�سفوف  يف  �لعاملني  وجميع  و�ل�سحية 
�لأمامية و�جلهات �مل�ساندة و�ملتطوعني(.
ورعاه  �هلل  حفظه  جاللته  �أ�ساف  كما 
�لنبيل  للدور  تقديرنا  عن  )نعرب  بقوله: 
وم�ساعيها  �لبحرين  دفاع  لقوة  و�ملميز 
�لإن�سانية  �لإغاثة  تقدمي  يف  �ملتو��سلة 
لأفغان�ستان �ل�سقيقة وتلبية �لطلب ب�رضعة 
وكفاءة    عالية، وما حققته هذه �جلهود 
من جناح �أ�ساد به �جلميع، كما نثني على 
�مل�ساهمات �لإن�سانية �ملتو��سلة للموؤ�س�سة 
�سمو  برئا�سة  �لإن�سانية  لالأعمال  �مللكية 
ممثل  خليفة  �آل  حمد  بن  نا�رض  �ل�سيخ 
و�سوؤون  �لإن�سانية  لالأعمال  �مللك  جاللة 
�لإغاثية  �مل�ساعد�ت  لتوفري  �ل�سباب 

�لعاجلة �إلى �لأ�سقاء يف �أفغان�ستان(.



�لتاريخية  �ملهمة  �إجنازهم  مبنا�سبة 
�إيفر�ست  جبل  قمة  �إلى  ب�سعودهم 
ح�رضة  ��ستقبل  �لنيبال  بجمهورية 
�آل  بن عي�سى  �مللك حمد  �ساحب �جلاللة 
خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى 
�ل�سافرية،  ق�رض  يف  ورعاه  �هلل  حفظه 
حمد  بن  نا�رض  �ل�سيخ  �لركن  �للو�ء  �سمو 
قائد  �لوطني  �لأمن  م�ست�سار  خليفة  �آل 
�حلر�س �مللكي، و�سمو �ملقدم �لركن �ل�سيخ 
خالد بن حمد �آل خليفة قائد قوة �حلر�س 
�مللكي �خلا�سة، حيث قدم �سمو م�ست�سار 
�مللكي  �حلر�س  قائد  �لوطني  �لأمن 
�مللكي،  �حلر�س  فريق  �أع�ساء  جلاللته 

وبهذه �ملنا�سبة �رضح جاللته حفظه �هلل ورعاه بقوله: )ن�سيد ب�سجاعة �أع�ساء فريق �حلر�س �مللكي وعزميتهم �لقوية �لتي �أ�سهمت 
يف حتقيقهم لهذ� �لإجناز ورفع ر�ية �ململكة عالية خفاقة على  قمة �جلبل، كما نعرب عن تقديرنا و�عتز�زنا مبا يبذله رجال �حلر�س 
�مللكي بقوة دفاع �لبحرين مع زمالئهم �لبو��سل من جهود �سامية حلماية �لوطن �لعزيز و�حلفاظ على وحدته ومكت�سباته �حل�سارية 

�لتنموية(.

اهتمام ملكي كبري بالريا�ضة الع�ضكرية و�ضجل نا�ضع بالإجنازات

اإجناز تاريخي م�ضرف ي�ضاف اإلى �ضجل اإجنازات قوة دفاع البحرين
��ستقبل ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد 
�ملفدى  �لبالد  �آل خليفة عاهل  بن عي�سى 
�ساحب  ورعاه  �هلل  حفظه  �لأعلى  �لقائد 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �لركن  �مل�سري  �ملعايل 
دفاع  لقوة  �لعام  �لقائد  خليفة   �آل  �أحمد 
قدم  �لذي  ورعاه  �هلل  حفظه  �لبحرين 
جلاللته �أفر�د �ملنتخب �لع�سكري للفرو�سية 
وذلك  �لبحرين،  دفاع  لقوة  �حلو�جز  لقفز 
مبنا�سبة حتقيقهم �ملركز �لأول يف بطولة 
للخيول  �حلو�جز  لقفز  �لع�سكري  �لعامل 
ريودي  مناف�ساتها يف  �قيمت  و�لتي   ،22
�ل�سديقة  �لرب�زيل  بجمهورية  جايرنو 
وبهذه  2021م  �كتوبر  �سهر  خالل 
�ملنا�سبة �رضح جاللته حفظه �هلل ورعاه 
�لتي  �مل�رضفة  �لنتائج  بكل  )ن�سيد  بقوله: 
�لع�سكرية  �ملنتخبات  حتقيقها  تو��سل 
لقوة دفاع �لبحرين يف كافة �لريا�سات(.
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هناأ ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى حفظه �هلل ورعاه، �ملالزم ثاين عبد�هلل 

�ل�سيد عطية من منت�سبي �حلر�س �مللكي بقوة دفاع �لبحرين، مبنا�سبة ت�سجيل �لرقم �لعاملي يف مار�ثون �أدنوك �لعاملية باأبوظبي 

جاللته  �رضح  �ملنا�سبة  وبهذه  �لقيا�سية،  لالأرقام  غيني�س  مو�سوعة  يف  �لرقم  وت�سجيل  �ل�سقيقة،  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  بدولة 

حفظه �هلل ورعاه بقوله: )ن�سيد بحر�س �سمو �للو�ء �لركن �ل�سيخ نا�رض بن حمد �آل خليفة م�ست�سار �لأمن �لوطني قائد �حلر�س �مللكي، 

يف تهيئة �لأجو�ء �ملثالية لكافة �مل�ساركات �لبحرينية يف �ملحافل �لدولية، وهو ما �أثمر عن مو��سلة حتقيق �لإجناز�ت �لريا�سية 

ململكة �لبحرين، ويوؤكد ما حققته �ململكة من نتائج م�رضفة يف خمتلف �لريا�سات ويج�سد بجالء ما يتمتع به �لعنا�رض �لريا�سية 

من روح �لتحدي و�لإ�رض�ر ، كما �إن �لإجناز �لذي حققه مالزم ثاين عبد�هلل �ل�سيد عطية يف بطولة مار�ثون �أدنوك �لعاملية حافز�ً يف 

مو��سلة �لعطاء وحتقيق �ملزيد من �لإجناز�ت ململكة �لبحرين(.

دعم ملكي متوا�ضل للريا�ضة الع�ضكرية



�ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد 
نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س الوزراء

رعاية دائمة ودعم م�ضتمر لتطوير قوة دفاع البحرين
افتتاح مركز حممد بن خليفة بن �ضلمان اآل خليفة التخ�ض�ضي للقلب

نيابة عن ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى حفظه �هلل ورعاه، �فتتح �ساحب 

�ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى رئي�س جمل�س �لوزر�ء حفظه �هلل ورعاه مركز حممد بن 

خليفة بن �سلمان �آل خليفة �لتخ�س�سي للقلب مبنطقة عو�يل، وبهذه �ملنا�سبة �رضح �سموه بقوله: )�إن �فتتاح هذ� �ل�رضح �لطبي �لذي 

يقدم خدمات �سحية ذ�ت جودة عالية ملر�سى �لقلب ميثل �إ�سافة نوعية للقطاع �ل�سحي و�إجناز�ً طبيًا جديد�ً ي�ساف �إلى �إجناز�ت 

مملكتنا �لغالية، وقد حظي هذ� �ملركز مبتابعة �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رحمه �هلل و�لذي حر�س على 

مو��سلة تطويره، كما ن�سيد بجهود قوة دفاع �لبحرين يف �إجناز هذ� �ل�رضح و�لذي ياأتي �سمن ما ت�سهده من تطوير وحتديث منذ 

تاأ�سي�سها للقيام بو�جبها للدفاع عن مملكتنا �لغالية وحماية منجز�تها وم�سريتها �حل�سارية بكل عطاء وفد�ء(.
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�ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى 
رئي�س جمل�س الوزراء يزور قاعدة عي�ضى اجلوية 

لاللتقاء بامل�ضاركني يف عمليات الإجالء من اأفغان�ضتان

قام �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى رئي�س جمل�س �لوزر�ء بزيارة لقاعدة عي�سى 

�جلوية، وبهذه �ملنا�سبة �رضح �سموه بقوله: )�إن قوة دفاع �لبحرين قدمت عرب تاريخها �سورة م�رضفة للت�سحية و�لبذل يف �سبيل 

و�إخال�س  �سجاعة وعزمية  �لوطنية بكل  بالو�جبات  �ل�سطالع  �لأ�سمى يف  �لنموذج  تقدم  ز�لت مبنت�سبيها �ملخل�سني  �لوطن، وما 

بف�سل ما حتظى به من رعاية �سامية من ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى 

حفظه �هلل ورعاه(.
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قام �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى رئي�س جمل�س �لوزر�ء حفظه �هلل ورعاه بلقاء 

معايل رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�سحة رئي�س �لفريق �لوطني �لطبي للت�سدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19( و�سعادة وزيرة �ل�سحة، 

وجمل�س �أمناء مر�كز  �لرعاية �ل�سحية �لأولية عن طريق �لت�سال �ملرئي، و�رضح �سموه بهذه �ملنا�سبة بقوله: ) �إن تطوير �ملنظومة 

�ل�سحية �لوطنية م�ستمر ل�سمان جودتها وحتقيق ��ستد�متها وقدرتها على �ل�ستجابة للم�ستجد�ت يف خمتلف �لظروف و�لتحديات، 

من منطلق �أن �لهتمام ب�سحة �لإن�سان �أحد �أهم �أولويات �لتنمية �لب�رضية، كما �إن جائحة فريو�س كورونا )كوفيد-19( بينت �أهمية 

�لتفاين  �لأروع يف  �لتي قدمت �ملثل  �لطبية  �لطو�قم  �لقائمني عليها من  �لبحرين  �أبناء  �لوطنية وكفاءة  �ل�سحية  تكامل �ملنظومة 

و�لت�سحية ووّثقت يف �لذ�كرة �لوطنية ق�س�س جناح  �ستكون درو�سًا ملهمة لالأجيال( .

دعم م�ضتمر ومتوا�ضل للمنظومة ال�ضحية الوطنية 
وللت�ضدي فريو�س كورونا

تفقد �ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين حفظه �هلل ورعاه جمريات مترين 

�لقياد�ت �مل�سرتك »ح�سن �لوطن«، و�لذي تنفذه قوة دفاع �لبحرين مب�ساركة �حلر�س �لوطني ووز�رة �لد�خلية يف خمتلف حمافظات 

�ململكة، وبهذه �ملنا�سبة �رضح معاليه بقوله: )�إن تنفيذ مترين ح�سن �لوطن ياأتي جت�سيد�ً لروؤى وتطلعات ح�رضة �ساحب �جلاللة 

�مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى حفظه �هلل ورعاه، من �أجل تعزيز �لقدر�ت �لقيادية للم�ساركني يف 

�لتمرين �سو�ء من قوة دفاع �لبحرين و�حلر�س �لوطني ووز�رة �لد�خلية، ف�ساًل عن �لعمل على تنمية �لأفكار على �مل�ستوى �لتكتيكي 

و�ل�سرت�تيجي يف �ل�ساأن �لدفاعي و�لأمني وذلك على خمتلف م�ستويات �لعمل �لع�سكري �مل�سرتك، �إ�سافة �إلى تهيئة �ل�سبل �لكفيلة 

بتقوية �لتن�سيق و�لتعاون بني تلك �لأجهزة خللق قاعدة متينة يف منظومات �لقيادة و�ل�سيطرة �مل�سرتكة(.

�ضاحب املعايل القائد العام لقوة دفاع البحرين
متابعة دائمة وم�ضتمرة لإجنازات وفعاليات قوة دفاع البحرين

مترين القيادات امل�ضرتك »ح�ضن الوطن«



قام �ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين بزيارة �إلى �سالح �لبحرية �مللكي 

�لبحريني، تفقد خاللها جمريات ختام �لتمرين �لتعبوي �لبحري �مل�سرتك )فجر �لعو��سف/ 25(، و�لذي نفذه �سالح �لبحرية �مللكي 

�لبحريني، مب�ساركة عدد من �أ�سلحة ووحد�ت قوة دفاع �لبحرين، ووز�رة �لد�خلية، و�حلر�س �لوطني، وبهذه �ملنا�سبة �رضح معاليه 

بقوله: )�إن مترين فجر �لعو��سف يعك�س �مل�ستوى �ملتقدم من خطط �ل�ستعد�د �ملتو��سل وبر�مج �لتدريب �مل�ستمر ل�سالح �لبحرية 

�إلى �لتدريب �ملتقن على كيفية ��ستخد�م �لقوة  �لقيادية و�لعملياتية، بالإ�سافة  �أجل رفع م�ستويات �لقدر�ت  �مللكي �لبحريني من 

�ملتاحة يف مو�جهة خمتلف �لتحديات، ، كما �إن رجال �سالح �لبحرية �مللكي �لبحريني �لبو��سل مبثابة �لعني �ل�ساهرة على مياه 

�لوطن ودرعًا و�قيًا لردع كافة �ملخاطر �لتي حتدق باأمن �ملالحة �لبحرية يف �ملياه �لإقليمية و�لقت�سادية للمملكة(.

التمرين التعبوي البحري )فجر العوا�ضف/ ٢5(
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�آل خليفة  بن عي�سى  �مللك حمد  رعاية ح�رضة �ساحب �جلاللة  �أقيم حتت  �لبحرين 5 فرب�ير  دفاع  قوة  تاأ�سي�س  تز�منًا مع ذكرى 
عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى حفظه �هلل ورعاه، حفل تد�سني �سفن مملكة �لبحرين )�لزبارة، و�لعرين، وم�سهور( و�سفن )�لديبل، 
وع�سكر، وجو، و�حلد، وتغيلب( و�أناب جاللته حفظه �هلل ورعاه �ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد 
�ملنا�سبة �رضح  �لبحريني، وبهذه  �مللكي  �لبحرية  ب�سالح  �ل�سفن  لرعاية حفل تد�سني  �هلل ورعاه  �لبحرين حفظه  لقوة دفاع  �لعام 
معاليه بقوله: )�إن �سالح �لبحرية �مللكي �لبحريني �ليوم وبعد م�سي هذه �ل�سنو�ت من �جلهد و�لعمل �ملخل�س بف�سل قيادة ح�رضة 
�ساحب �جلاللة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى حفظه �هلل ورعاه وتوجيهاته �ل�سديدة ورعايته �لد�ئمة لكل خطوة من خطو�ت 
�لتطوير و�لتحديث، �أ�سبح �سالحًا بحريًا قائمًا على �أحدث �لأ�س�س و�لأ�ساليب و�لنظم �لع�سكرية وجمهز مبختلف �لأ�سلحة و�ملعد�ت 
�لوطن  �لدفاع عن هذ�  �إمكانيات وطاقات ب�رضية وطنية موؤهلة، من  بف�سل ما ميتلكه من  و�أ�سحى قادر�ً  و�ملنظومات �ملتطورة، 

�لعزيز وتاأمني �حلماية �لالزمة لكافة جزره و�أر��سيه ومياهه �لإقليمية و�لقت�سادية(.

تد�ضني �ضفينة الزبارة 
وعدد من ال�ضفن ب�ضالح البحرية امللكي البحريني  



فرب�ير   5 �لبحرين  دفاع  قوة  تاأ�سي�س  ذكرى  مبنا�سبة 

جرى بقوة دفاع �لبحرين ترقية عدد 707 �سباط من 

�لتي  �لرتقيات  هذه  وجاءت  �لع�سكرية،  �لرتب  خمتلف 

�سدرت بالأمر �مللكي �ل�سامي تز�منًا مع ذكرى تاأ�سي�س 

نقل  �ملنا�سبة  وبهذه  فرب�ير،   5 �لبحرين  دفاع  قوة 

�أحمد  بن  خليفة  �ل�سيخ  �لركن  �مل�سري  �ملعايل  �ساحب 

�هلل  حفظه  �لبحرين  دفاع  لقوة  �لعام  �لقائد  خليفة  �آل 

ورعاه  اإلى ال�سباط الذين جرى ترقيتهم، تهاين ح�رضة 

�آل خليفة عاهل  �مللك حمد بن عي�سى  �ساحب �جلاللة 

�مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  �لأعلى،  �لقائد  �ملفدى  �لبالد 

�لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد 

بدو�م  لهم  ومتنياتهما  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لأعلى 

و�لزدهار  �لتقدم  من  مزيد  لتحقيق  و�ل�سد�د  �لتوفيق 

خدمَة للوطن حتت ظل �لقيادة �حلكيمة حل�رضة �ساحب 

�هلل  حفظه  �لأعلى  �لقائد  �ملفدى  �لبالد  عاهل  �جلاللة 

ورعاه.

كما �أ�سدر �ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة 

�لبحرين  دفاع  لقوة  �لعام  �لقائد  خليفة  �آل  �أحمد  بن 

�لأفر�د  ت�سمل   4577 برتقية  �أمره  ورعاه  �هلل  حفظه 

دفاع  بقوة  و�لدرجات  �لرتب  خمتلف  يف  و�ملدنيني 

�لبحرين بهذه �ملنا�سبة.

ترقية عدد من �ضباط واأفراد ومدنيني قوة دفاع البحرين 

مبنا�ضبة ذكرى تاأ�ضي�س قوة دفاع البحرين 5 فرباير
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قام �ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين حفظه �هلل ورعاه بتفقد دورة 

�ملتطوعني للقوة �لحتياطية �لدفعة �لأولى يف �لحتاد �لريا�سي �لع�سكري، وبهذه �ملنا�سبة �رضح معاليه بقوله: )نعرب عن فخرنا 

و�عتز�زنا باحلما�س �لوطني و�ل�ستعد�د بالت�سحية بالغايل و�لنفي�س لهذ� �لوطن �لغايل، وذلك بان�سمام هذه �ملجموعة من �أبناء 

�لعاملني و�ملتقاعدين يف قوة دفاع  �أقارب  للمو�طنني من  �لحتياطية  �لقوة  �ملدين يف  �لقطاع  �ملتطوعني من  �ملدنيني  �لبحرين 

�لبحرين و�حلر�س �لوطني من �لع�سكريني و�ملدنيني، لتاأهيلهم �لتاأهيل �لع�سكري �لذي ميكنهم من �لدفاع عن وطننا �لغايل(.

��ستقبل �ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين مبكتبه يف �لقيادة �لعامة  
لقوة دفاع �لبحرين قائد �ملدفعية �مللكي، و�مل�سابني من جمموعة �لو�جب �لعملياتي �لتابعة لقوة دفاع �لبحرين �مل�ساركني �سمن 
قو�ت �لتحالف �لعربي بقيادة �لقو�ت �مل�سلحة باململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة و�لذين �أ�سيبو� خالل قيامهم بو�جبهم بكل ب�سالة 
و�سجاعة يف �حلد �جلنوبي، وبهذه �ملنا�سبة �رضح معاليه بقوله: )نثمن �سمود رجال قوة دفاع �لبحرين �لذين ي�ساركون �سفًا و�حد�ً 
مع �لأ�سقاء بقو�ت �لتحالف �لعربي يف ميادين �ل�رضف و�لبطولة وعلى جهودهم �لتي يبذلونها خالل مهمتهم يف �لدفاع عن �حلق 

و�لو�جب ون�رضة �إخو�نهم يف �ليمن(.

دورة املتطوعني للقوة الحتياطية  الدفعة الأولى

�ضاحب املعايل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
مينح امل�ضابني خالل اأداء الواجب الوطني يف احلد اجلنوبي 

للمملكة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة نوط التميز



مبنا�سبة ذكرى تاأ�سي�س قوة دفاع �لبحرين 5 فرب�ير تف�سل �ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد 

ح�رضة  منحها  �لتي  �لثانية  �لدرجة  ومن  �لأولى  �لدرجة  من  �لبحرين  و�سام  بت�سليم  ورعاه  �هلل  حفظه  �لبحرين  دفاع  لقوة  �لعام 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه، لعدد من كبار �سباط قوة دفاع 

البحرين، كما منح معاليه عدد من كبار �سباط قوة دفاع البحرين نوط اخلدمة الطويلة من الدرجة الأولى يف القيادة العامة لقوة 

دفاع �لبحرين، وبهذه �ملنا�سبة �رضح معاليه بقوله: )�إن قوة دفاع �لبحرين منذ و�سع �للبنة �لأولى لتاأ�سي�سها قد ُبنيت على قو�عد 

�سلبة ومتينة ترتكز على �أ�س�س �إحرت�فية ومهنية عالية، كما �إن قوة دفاع �لبحرين حت�سد ثمار �لنجاح �لذي حققه بكل حنكة وحكمة 

ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى حفظه �هلل ورعاه، ول نن�سى جهود �لرعيل 

�لأول من �لرجال �ملخل�سني �لذين خدمو� هذه �لقوة �ل�ساخمة(.

�ضاحب املعايل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
ي�ضلم اأو�ضمة واأنواط لعدد من كبار �ضباط قوة دفاع البحرين
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�ضاحب املعايل القائد العام لقوة دفاع البحرين
مينح نوط اخلدمة الطويلة لعدد من كبار �ضباط قوة دفاع البحرين

تف�سل �ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن 

�أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين حفظه 

الفريق  ل�سعادة  الطويلة  اخلدمة  نوط  اهلل ورعاه، مبنح 

�لدفاع،  �سوؤون  وزير  �لنعيمي  ح�سن  بن  عبد�هلل  �لركن 

رئي�س  �لنعيمي  �سقر  بن  ذياب  �لركن  �لفريق  و�سعادة 

بن  �أحمد  �ل�سيخ  �لركن  �للو�ء  و�سعادة  �لأركان،  هيئة 

كبار  من  ولعدد  �لدفاع  وز�رة  وكيل  خليفة  �آل  حممد 

�سباط قوة دفاع البحرين، بالقيادة العامة لقوة دفاع 

�لبحرين، وبهذه �ملنا�سبة �رضح معاليه بقوله :)�إن قوة 

دفاع �لبحرين  قد د�أبت منذ �لتاأ�سي�س بتنمية �لإن�سان 

�ستظل  �إنها  و  �لوطن �حلقيقية،  �لذي هو هدفها وثروة 

�ملجالت  �لب�رضية يف جميع  بعنا�رضها  د�ئمًا مهتمة 

لي�سهد  �لتاريخ  و�إن  لهم،  و�لتقدير  �لدعم  كافة  وتقدمي 

تبذله  وماز�لت  لرجالها  �لدفاع  قوة  قدمته  ما  على 

خمتلف  يف  مبنت�سبيها  لالرتقاء  عظيمة  �إمكانيات  من 

و�أفر�دها  �سباطها  تكرمي  على  تعمل  كما  �لأمور، 

�ستى  ويف  الدعم  اأوجه  وبكافة  وبالأنواط  بالأو�سمة 

و�ملتميزة،  �ملخل�سة  وجلهودهم  لهم  تقدير�ً  �لأ�سعدة 

وتكرميًا على كل ما يبذلونه من عمل دوؤوب ومثمر يف 

خدمة هذ� �ل�رضح �ل�سامخ(.



تز�منًا بذكرى تاأ�سي�س قوة دفاع �لبحرين 5 فرب�ير، �أُقيم حتت رعاية �ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة 
�لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين حفظه �هلل ورعاه حفل �فتتاح مبنى كلية �خلدمات �لطبية �مللكية للتمري�س و�لعلوم �ل�سحية، حيث 
�أناب معاليه �سعادة �لفريق �لركن عبد�هلل بن ح�سن �لنعيمي وزير �سوؤون �لدفاع حل�سور �حلفل، وبعدها قام �سعادته باإز�حة �ل�ستار 
�إيذ�نًا بافتتاح �لأق�سام ومر�فق �لكلية �جلديدة، قام �سعادته بجولة تفقدية يف خمتلف �أق�سام �لكلية و�طلع من خاللها على �أق�سام 
وخمترب  عمليًا،  �لتمري�سية  �لكو�در  لتدريب  للمحاكاة   �إكلينيكية  وخمترب�ت  �لدر��سية،  �لقاعات  من  عدد  على  حتتويه  وما  �لكلية 

�حلا�سب �لآيل، ومكتبة تتوفر فيها �خلدمات �لإلكرتونية بالإ�سافة �إلى �لكتب و�ملر�جع �لعلمية.

�أقيم حتت رعاية �ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين حفظه �هلل ورعاه، 
حفل توزيع �سهاد�ت �ملاج�ستري خلريجي دورتي �لدفاع �لوطني رقم )1( ورقم )2(، و�أناب معاليه �سعادة وزير �سوؤون �لدفاع لت�سليم 
�ل�سهاد�ت على خريجي �لدورتني يف �لكلية �مللكية للقيادة و�لأركان و�لدفاع �لوطني، وبهذه �ملنا�سبة �رضح �سعادته بقوله: ) �إن قوة 
دفاع �لبحرين د�ئمًا حتر�س على دعم م�سرية �لعلم و�لتعليم �لتي �نطلقت وفق �لروؤية �ل�ساملة حلـ�رضة �سـاحـب �جلـاللة �ملـلك حـمـد 
بن عي�سـى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى حفظه �هلل ورعاه �لتي ت�سجع على طلب �لعلم و�ل�ستز�دة من �لعلوم �لع�سكرية، 
و�إعد�د وتهيئة وتاأهيل �لكو�در �لب�رضية علميًا وع�سكريًا، ومتابعة �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد 
نائب �لقائد �لأعلى رئي�س جمل�س �لوزر�ء حفظه �هلل ورعاه، �لذي طاملا يحث على �جلد و�ملثابرة و�لت�سلح بالعلم و�ملعرفة، وجهود 
�ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين حفظه �هلل ورعاه، يف تهيئة كافة 

�لإمكانيات �لالزمة، لتنفيذ عملية �لتطوير و�لتحديث ملختلف �ملناهج �لتعليمية؛ لبلوغ �أعلى درجات �لعلم و�ملعرفة (.

افتتاح كلية اخلدمات الطبية امللكية للتمري�س والعلوم ال�ضحية

حفل ت�ضليم �ضهادات املاج�ضتري خلريجي دورتي الدفاع الوطني رقم 
)١( ورقم )٢( يف الكلية امللكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني
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بن  خليفة  �ل�سيخ  �لركن  �مل�سري  �ملعايل  �ساحب  متابعة  �سمن 
�أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين حفظه  �مليد�نية 
�إجناز�ت  �أهم  على  للوقوف  و�لوحد�ت  �لأ�سلحة  لكافة  �مل�ستمرة 
�لركن  �مل�سري  �ملعايل  �ساحب  تفقد  فيها  و�لتحديث  �لتطوير 
�ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين 
�أ�سلحة ووحد�ت  حفظه �هلل ورعاه خالل عام 2021م، عدد من 
قوة دفاع �لبحرين، حيث �طلع معاليه من خاللها على �جلاهزية 
بتلك  �لعمل  �سري  �لع�سكرية وعلى مر�حل  �لقتالية و�ل�ستعد�د�ت 

�لوحد�ت.
دفاع  قوة  رجال  )�إن  بقوله:  معاليه  �رضح  �ملنا�سبة  وبهذه 
مو�قعهم  ومن  �لربية  �ل�سنوف  خمتلف  يف  �لأوفياء  �لبحرين 
�ملختلفة، ليوؤكدون مبنا�سبة ذكرى تاأ�سي�س قوة دفاع �لبحرين 5 
فرب�ير، �أنهم لن يكونو� �إل كما �أر�د ح�رضة �ساحب �جلاللة عاهل 
�أوفياء  �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى حفظه �هلل ورعاه لهم جنود�ً 
�ملقد�س  بالق�سم  بارين  �لعزيز،  �لوطن  ولهذ�  جلاللته  خمل�سني 
�لذي قطعوه على �أنف�سهم، مد�فعني عن حيا�س �لوطن بكل عزم 
�لتي و�سلت  �لأبية  �لقوة  وم�ساء، وحمافظني على �سالبة هذه 
�إلى هذ� �مل�ستوى �مل�رضف يف �لتنظيم و�لت�سليح و�لتدريب منذ �أن 

تكرم جاللته بتاأ�سي�سها وتثبيت �أركانها وتعلية �رضحها(.
و�أ�ساف معاليه بقوله: )�إن هذه �لقوة �ل�ساخمة طموحاتها ج�سام 
على  �حلمد  وهلل  قادرة  �لأوفياء  وبرجالها  عظيمة،  وغاياتها 
�ملبتغى  وحتقيق  �لظروف  �ستى  يف  �لتحديات  �أ�سعب  مو�جهة 
وهي  وجه  �أكمل  على  و�لعمليات  �ملهام  خمتلف  يف  �ملن�سود 
د�ئمًا على �أهبة �ل�ستعد�د وبعزمية كبرية للدفاع عن هذ� �لوطن 

�لغايل(.
و�أ�ساف معاليه يف �إحدى زيار�ته بقوله: ) �إن هذه �لقوة �لأبية 
�لوطن  هذ�  �لأخطار عن  لدرء  منيعًا  �حلمد ح�سنًا  �أ�سبحت وهلل 
�ملعطاء وذلك بف�سل من �هلل ثم �لرعاية �لد�ئمة من لدن ح�رضة 
�لبالد  عاهل  خليفة  �آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب 
�جلهود  �إلى  �إ�سافة  ورعاه،  �هلل  حفظه  �لأعلى  �لقائد  �ملفدى 

�ملباركة لرجالها �لأوفياء �ملت�سلحني بالإميان و�لعلم(.
�لتوجيهات  ثم  �هلل  من  بف�سل  )�أنه  بقوله:  معاليه  �رضح  كما 
عي�سى  بن  �مللك حمد  �جلاللة  لدن ح�رضة �ساحب  من  �ل�سديدة 
�هلل ورعاه،  �لأعلى حفظه  �لقائد  �ملفدى  �لبالد  �آل خليفة عاهل 
و�لتدريب  �لأد�ء  يف  منوذجًا  �لبحرين  دفاع  قوة  �أ�سبحت 
يف  �لتحديات  �أ�سعب  مو�جهة  على  قادرة  �أنها  كما  و�لت�سليح، 
�ملهام  خمتلف  يف  �ملن�سودة  �لأهد�ف  وحتقيق  �لظروف  �ستى 
على  د�ئمًا  تعالى  �هلل  باإذن  وهي  �لإد�رية  و�لو�جبات  �لقتالية 

�أكمل وجه و�أهبة �ل�ستعد�د(.
و�أ�ساف معاليه يف �إحدى زيار�ته لوحد�ت قوة دفاع �لبحرين: 
)�إن قوة دفاع �لبحرين بف�سل من �هلل �سبحانه وتعالى ومن ثم 
�مللك  �جلاللة  �ساحب  ح�رضة  لدن  من  �لكبري  �لهتمام  بف�سل 
حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى حفظه 

�هلل ورعاه، م�ستمرة يف نهج �لتطوير و�لتحديث لتعزيز قدر�تها 
من خالل توفري �أحدث �ملعد�ت و�ملنظومات �لع�سكرية �ملتطورة، 

وهي باإذن �هلل تعالى د�ئمًا على �أكمل وجه و�أهبة �ل�ستعد�د(.
و�رضح معاليه خالل زيارته ل�سالح �جلو �مللكي �لبحريني بقوله: 
)حتر�س قوة دفاع �لبحرين على جتهيز كافة �أ�سلحتها ووحد�تها 
تنفيذ�ً  �ملتطورة  �لتقنية  ذ�ت  �لع�سكرية  �ملنظومات  باأحدث 
للتوجيهات �ل�سامية من لدن ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد 
بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى حفظه �هلل 
ورعاه وبف�سل تلك �لتوجيهات �ل�سديدة فاإن �لعمل د�ئمًا م�ستمر 
�لدعم  لتقدمي  �لإمكانيات  كافة  لتهيئة  �لأ�سعدة  خمتلف  على 
و�لإغاثية  �لإن�سانية  �لأعمال  يف  �لبحرين  مملكة  جلهود  �لالزم 
على �مل�ستوى �لدويل وهذ� ما �أنعك�س على عمليات ت�سهيل �لعبور 
�إلى قاعدة  �أفغان�ستان  �إجالوؤهم من  �لآمن لالأ�سخا�س �لذين مت 
عي�سى �جلوية �لتابعة ل�سالح �جلو �مللكي �لبحريني بقوة دفاع 
�لبحرين، ومن ثم �لقيام بعملية تاأمني نقلهم من قاعدة عي�سى 

�جلوية �إلى �لوجهات �لنهائية �ملقررة لهم(.
كما �أ�ساف معاليه بقوله: )�إن قوة دفاع �لبحرين وهلل �حلمد ت�سري 
�لع�سكرية  قدر�تها  وحتديث  تطوير  يف  ور��سخة  و��سعة  بخطى 
�لتقنيات  وباأف�سل  �لع�سكرية  �ملنظومات  باأحدث  و�لدفاعية 

الزيارات التفقدية ... رعاية واهتمام



خمتلف  يف  و�جلاري  �مل�ستمر  �لتطور  مع  يتما�سى  مبا  �حلديثة 
ح�رضة  لتوجيهات  تنفيذ�ً  وذلك  و�لإد�رية،  �لقتالية  �ملجالت 
�لبالد  عاهل  خليفة  �آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب 
حر�س  من  و�نطالقًا  ورعاه،  �هلل  حفظه  �لأعلى  �لقائد  �ملفدى 
باأ�سلحتها  لالرتقاء  �لإمكانيات  كافة  لتكري�س  �لد�ئم  جاللته 
�لقتالية  �مل�ستويات  خمتلف  على  و�لبحرية  و�جلوية  �لربية 

و�لإد�رية على �ل�سو�ء(.
�لرتقاء  خطط  )�إن  بقوله:  زيارته  باإحدى  معاليه  و�أو�سح 

و�لتدريب  �لإعد�د  بر�مج  وتطوير  و�لإد�رية  �لقتالية  باجلاهزية 
بخطو�ت  ت�سري  �لبحرين  دفاع  قوة  ووحد�ت  �أ�سلحة  مبختلف 
�لع�سكرية وتعتمد  �لنظريات  �أرقى  د�ئمًا على  مدرو�سة ومرتكزة 
�لإد�رية،  و�لتجهيز�ت  �لقتالية  �ملنظومات  �أحدث  توفري  على 
�لد�ئمة من  �ل�سامية  و�لرعاية  �ل�سديدة  �لتوجيهات  وذلك بف�سل 
لدن ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل 

�لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى حفظه �هلل ورعاه(.

حقق �ملنتخب �لع�سكري للفرو�سية )لقفز �حلو�جز( لقوة دفاع �لبحرين �ملركز �لأول يف بطولة �لعامل �لع�سكرية �لـ 22 لقفز �حلو�جز 
يف �لرب�زيل، وبهذه �ملنا�سبة �رضح �ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين 
بقوله: )حتقيق �ملنتخب �لع�سكري للمركز �لأول يف �لبطولة �لعاملية ثمرة من ثمار �لدعم �لكبري من قبل ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك 
�ملفدى حفظه �هلل ورعاه ودعم جاللته للحركة �لريا�سية ب�سكل عام و�لريا�سة �لع�سكرية ب�سكل خا�س، كما �إن �لبحرين ��ستطاعت يف 
ظل توجيهات �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى رئي�س جمل�س �لوزر�ء حفظه �هلل، 
وعرب �إجناز�ت ريا�سية ع�سكرية متعددة �أن توؤكد مكانتها �ملتميزة على �ساحة �لريا�سة �لع�سكرية �لعاملية، و�إن م�سرية �لإجناز�ت 
�ستتو��سل باإذن �هلل بف�سل ما حتظى به من دعم وم�ساندة د�ئمة من قبل قيادتنا �حلكيمة، وتفوق �ملنتخب �لع�سكري يف هذه �لبطولة 
بفوزه باملركز �لأول على �ملنتخبات �لع�سكرية �مل�ساركة يف �لبطولة وهي دولة �لكويت، وجمهورية �لرب�زيل �لحتادية، وجمهورية 
�لإكو�دور، و�جُلمُهورّية �لَفَرن�ِسَيّة، وجمهورية ت�سيلي، وجمهورية بار�غو�ي، و�أن هذ� �لإجناز �لريا�سي �لع�سكري �جلديد يعود للدعم 

�لالحمدود �لذي توليه �لقيادة �حلكيمة للقطاع �لريا�سي وبالأخ�س �لع�سكري(.

قوة دفاع البحرين حتقق لقب بطولة العامل الع�ضكرية الـ ٢٢ 
لقفز احلواجز يف الربازيل



التقرير السنوي

ح�رض �سعادة وزير �سوؤون �لدفاع حفل �فتتاح 
دورة �لقيادة و�لأركان �مل�سرتكة �لر�بعة ع�رض 
و�لدفاع  و�لأركان  للقيادة  �مللكية  �لكلية  يف 
�سعادته  �رضح  �ملنا�سبة  وبهذه  �لوطني، 
�لتي  �لع�سكرية  و�ملعارف  �لعلوم  )�إن  بقوله: 
للقيادة  �مللكية  �لكلية  يف  منها  �سينهلون 
و�لأركان و�لدفاع �لوطني تعتمد يف منهاجها 
عن  ف�ساًل  �لع�سكرية  �لعلوم  �أحدث  على 
�سيكون  �هلل  باإذن  ذلك  �إن  للو�قع،  حماكاتها 
�أعباء  لتحمل  للد�ر�سني  قويًا  وعونًا  ر�سيد�ً  
يف  لهم  �ست�سند  �لتي  و�ملهام  �مل�سوؤوليات 

حياتهم �لع�سكرية �ملقبلة(.

افتتاح دورة القيادة والأركان امل�ضرتكة الرابعة ع�ضر 
يف الكلية امللكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني

حفل تخريج دورة املتطوعني الأولى بالقوة الحتياطية

دورة  تخريج  حفل  �لدفاع  �سوؤون  وزير  �سعادة  �سهد 

�ملتطوعني �ملدنيني بالقوة �لحتياطية بقوة دفاع �لبحرين 

)�لدفعة �لأولى(، ب�سالح �لبحرية �مللكي �لبحريني، وبهذه 

�لوطني  �إنه بهذ� �حلدث   ( �ملنا�سبة �رضح �سعادته بقوله: 

�لعظيم ويف ظل رعاية ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد 

�لأعلى  �لقائد  �ملفدى  �لبالد  عاهل  خليفة  �آل  عي�سى  بن 

من  �ملزيد  �لبحرين  دفاع  قوة  ت�سيف  ورعاه  �هلل  حفظه 

�لنجاح يف م�سرية �لبناء و�لعطاء �لتي تزد�د يومًا بعد يوم 

ر�سوخًا و�سموخًا(.



افتتاح دورة مر�ضحي ال�ضباط اجلامعيني رقم ٢3
ودورة مر�ضحي ال�ضباط اجلامعيني للإناث رقم ٢

�سقر  بن  ذياب  �لركن  �لفريق  �سعادة  �فتتح 
�لأركان دورة مر�سحي  �لنعيمي رئي�س هيئة 
23 ودورة مر�سحي  ال�سباط اجلامعيني رقم 
كلية  يف   2 رقم  لالإناث  اجلامعيني  ال�سباط 
�ملنا�سبة  وبهذه  �مللكية،  �لع�سكرية  عي�سى 
فخرنا  عن  )نعرب  بقوله:  �سعادته  �رضح 
و�عتز�زنا ملا ت�سمله هذه �لدورتني من كو�در 
وال�سابطات  املر�سحني  ال�سباط  من  وطنية 
�ملر�سحات، وذلك تنفيذ�ً للتوجيهات �ل�سامية 
حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  ح�رضة  لدن  من 
�ملفدى  �لبالد  عاهل  خليفة  �آل  عي�سى  بن 
و�ملتابعة  ورعاه  �هلل  حفظه  �لأعلى  �لقائد 
�لركن  �مل�سري  �ملعايل  �ساحب  من  �حلثيثة 
�ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام 

لقوة دفاع �لبحرين(. 

�أقيم حتت رعاية �ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن 
�ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام 
حفل  ورعاه  �هلل  حفظه  �لبحرين  دفاع  لقوة 
اجلامعيني  ال�سباط  مر�سحي  دورة  تخريج 
رئي�س  �سعادة  و�أناب معاليه  �لإناث رقم/2، 
بكلية  �لتخريج  حفل  حل�سور  �لأركان  هيئة 
�ملنا�سبة  وبهذه  �مللكية،  �لع�سكرية  عي�سى 
تهاين  لكم  )ننقل  بقوله:  �سعادته  �رضح 
�ل�سيخ خليفة  �لركن  �مل�سري  �ملعايل  �ساحب 
دفاع  لقوة  �لعام  �لقائد  خليفة  �آل  �أحمد  بن 
�ساحب  و�إ�سادة  للخريجات،  �لبحرين 
�لبحرين  دفاع  لقوة  �لعام  �لقائد  �ملعايل 
�ستى  �مل�سوؤولية يف  �لع�سكرية  �ملر�أة  بتحمل 
�مليد�ن  يف  متميزة  �أ�سحت  حتى  �ملجالت 
�أ�سا�سيًا ومهمًا يف  و�أ�سبحت جزء�ً  �لع�سكري 
نه�سة وطننا �لغايل، يف ظل �لرعاية �لكرمية 
حل�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى 
�لأعلى  �لقائد  �لبالد �ملفدى  �آل خليفة عاهل 

حفظه �هلل ورعاه(.

تخريج دورة مر�ضحي ال�ضباط اجلامعيني الإناث رقم/ ٢



التقرير السنوي

�أقيم حتت رعاية �ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين حفظه �هلل ورعاه 
�لأركان  و�أناب معاليه �سعادة رئي�س هيئة  �لبحرين،  �لتدريبية �حلديثة باإحدى وحد�ت قوة دفاع  �فتتاح عدد�ً من �ملن�ساآت  حفل 
لفتتاحها، وذلك تز�منًا مع ذكرى تاأ�سي�س قوة دفاع �لبحرين 5 فرب�ير، وبهذه �ملنا�سبة �رضح �سعادته بقوله: )نوؤكد على �لرعاية 
�لد�ئمة و�ملتابعة �مل�ستمرة من لدن ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى حفظه 
�هلل ورعاه ملختلف �أ�سلحة ووحد�ت قوة دفاع �لبحرين و�هتمام جاللته بتطويرها من �لناحية �لقتالية و�لإد�رية، ومو��سلة �لعمل 

على توفري كافة �ملتطلبات �ملتقدمة و�حلديثة، بالإ�سافة �إلى �لإعد�د و�لتطوير ولالرتقاء بكافة �ملن�ساآت �لع�سكرية(.

�سهد �سعادة رئي�س هيئة �لأركان جانب من ختام جمريات مترين �لقياد�ت �مل�سرتك »ح�سن �لوطن« و�لذي نفذته قوة دفاع �لبحرين 
مب�ساركة �حلر�س �لوطني ووز�رة �لد�خلية، ويهدف �لتمرين �إلى �لتن�سيق و�لإعد�د �مل�سبق مع خمتلف �جلهات �ملعنية لتقييم �رضعة 
وم�ستوى �ل�ستجابة �لقيادية و �لعملياتية لتنفيذ �آليات �لتعامل مع �لأزمات وحتقيق �لعو�مل �لتي تن�سدها �ملوؤ�س�سات �لع�سكرية يف 
�لرتقاء بالقدر�ت �لتن�سيقية ملو�جهة خمتلف �لظروف �لطارئة، ويعد مترين »ح�سن �لوطن« من �أهم �لتمارين �لتي ت�سهم يف تطوير 

�لأ�ساليب �ملتبعة لرفع م�ستوى �جلاهزية و�ل�ستعد�د �لقتايل و�لإد�ري.

افتتاح عدداً من املن�ضاآت التدريبية احلديثة

مترين القيادات امل�ضرتك »ح�ضن الوطن«

تخريج دورة القيادة والأركان امل�ضرتكة ١3
�جلاللة  �ساحب  ح�رضة  رعاية  حتت 
عاهل  خليفة  �آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك 
�هلل  حفظه  �لأعلى  �لقائد  �ملفدى  �لبالد 
�ساحب  �هلل  �أيده  جاللته  �أناب  ورعاه، 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �لركن  �مل�سري  �ملعايل 
دفاع  لقوة  �لعام  �لقائد  خليفة  �آل  �أحمد 
حفل  حل�سور  ورعاه  �هلل  حفظه  �لبحرين 
�مل�سرتكة  و�لأركان  �لقيادة  دورة  تخريج 
رقم/13، وقد كلف معاليه �سعادة �لفريق 
�لركن ذياب بن �سقر �لنعيمي رئي�س هيئة 
�سعادته:  �ملنا�سبة �رضح  �لأركان، وبهذه 
�لتي  �لع�سكرية  و�ملعارف  �لعلوم  )�إن 
تلقوها يف هذ� �ل�رضح �لع�سكري �لتدريبي 
لكونه  �لتقدير و�لعتز�ز  له كل  �لذي نكن 
�أكادميي بقوة دفاع  �أعلى �رضح ع�سكري 
من  كرمية  برعاية  تاأ�س�س  �لذي  �لبحرين 
حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  ح�رضة  لدن 
�ملفدى  �لبالد  �آل خليفة عاهل  بن عي�سى 

و�إن  ورعاه،  �هلل  حفظه  �لأعلى  �لقائد 
بالبحث  متوجًا  �لدورة  لهذه  �جتيازهم 
للمهار�ت  �لأكادميي  و�لتح�سيل  �لعلمي 
�لقتالية و�لإد�رية يحقق لهم �أر�سية �سلبة 

يف  وحديث  جديد  هو  ما  كل  ل�ستيعاب 
فالعلم  �ملتقدمة،  �لع�سكرية  �لعلوم  جمال 
وحتديات  متطلبات  ملو�جهة  �سالح  ُيعد 

�لع�رض ومو�كبة �إيقاعه(.



التمرين امل�ضرتك )حماة الدار(
بن  نا�رض  �ل�سيخ  �لركن  �للو�ء  �سمو  �سهد 

�لوطني  �لأمن  م�ست�سار  خليفة  �آل  حمد 

فعاليات  ختام  �مللكي  �حلر�س  قائد 

و�لذي  �لد�ر(،  )حماة  �مل�سرتك  �لتمرين 

باحلر�س  ممثلة  �لبحرين  دفاع  قوة  نفذته 

�مل�سلحة  �لقو�ت  من  وجمموعة  �مللكي 

�ل�سقيقة  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  لدولة 

بالذخرية �حلية، وذلك بح�سور �سمو �ملقدم 

ركن �ل�سيخ خالد بن حمد �آل خليفة قائد قوة 

�ملنا�سبة  وبهذه  �خلا�سة،  �مللكي  �حلر�س 

�رضح �سموه بقوله: )ن�سيد بامل�ستوى �لطيب 

قوة  من  �مل�ساركة  �لقو�ت  به  ظهرت  �لذي 

دفاع �لبحرين و�لقو�ت �مل�سلحة �لإمار�تية، 

من خالل تطبيق خمتلف فعاليات �لتمرين، 

ومبا بذلوه جميعًا من جهود متميزة، وقدرة 

و�لتنفيذ  و�لتخطيط  و�لإعد�د  �لتح�سري  يف 

�لنتائج  حتقيق  يف  �أ�سهم  ما  �لتمرين،  لهذ� 

�مليد�نية  �لتطبيقات  خالل  من  �ملرجوة 

و�لعمليات �لع�سكرية و�لكفاءة �لقتالية(. 
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�ساركت قوة دفاع �لبحرين ممثلة يف �سالح �جلو 

�لتمرين  جمريات  ختام  يف  �لبحريني  �مللكي 

�جلوي �مل�سرتك »علم �ل�سحر�ء/6« �لذي �سهدته 

�لعربية  �لإمار�ت  �لظفرة �جلوية بدولة  قاعدة 

�لقو�ت  من  عدد  مب�ساركة  �ل�سقيقة،  �ملتحدة 

�جلوية �لتابعة للدول �ل�سقيقة و�ل�سديقة.

�ختتمت جمريات �لتمرين �مل�سرتك �لدفاع �ملتوهج )Neon Defender 21(، و�لذي نفذته قوة دفاع �لبحرين، ووز�رة �لد�خلية، 
و�لقيادة �ملركزية للقو�ت �لبحرية �لأمريكية )NAVCENT(، ومت تنفيذ �لتمرين �لذي ��ستمر لعدة �أيام على �لعديد من �لتدريبات 
�مل�سرتكة، و�لتي روعي فيها �لتنوع، وم�سايرتها للم�ستجد�ت، كما مت ��ستخد�م جمموعة من �لتقنيات �حلديثة �أثناء تنفيذ جمريات 
مر�حل �لتمرين �ملختلفة و�لتي ��ستملت على �لرماية بالذخرية �حلية وعدد من �لتطبيقات �مليد�نية �لع�سكرية و�لعمليات �لبحرية 

و�ملناور�ت �ملختلفة، وعمليات �لبحث و�لإنقاذ باأحدث �لتقنيات �ملتطورة وفق خطط و��سرت�تيجيات معا�رضة وع�سكريًا.

�لأمن  لتحقيق  �مل�سرتكة  �لبحرية  �لع�سكرية  �لتمارين  تنفيذ  يف  �لد�خلية  ووز�رة  �لبحرين  دفاع  قوة  بني  �مل�سرتكة  �خلطط  �سمن 
�لبحري للمياه �لإقليمية ململكة �لبحرين �أُختتمت بقوة دفاع �لبحرين فعاليات �لتمرين �مل�سرتك �أمن �ململكة 7، و�لذي نفذته قوة 
دفاع �لبحرين ممثلة يف �سالح �لبحرية �مللكي �لبحريني وقيادة خفر �ل�سو�حل بوز�رة �لد�خلية، و��ستمل �لتمرين �لبحري �مل�سرتك 
على تنفيذ جمموعة من �لتطبيقات �لبحرية يف �لتحكم و�لقيادة و�ل�سيطرة يف مناطق �مل�سوؤولية وحماية �ملياه �لإقليمية ململكة 
�لبحرين، وكذلك �لتدريب على �إجر�ء�ت �لتعاون وتبادل �ملعلومات بني �سالح �لبحرية �مللكي �لبحريني بقوة دفاع �لبحرين وقيادة 

خفر �ل�سو�حل بوز�رة �لد�خلية.

التمرين اجلوي امل�ضرتك »علم ال�ضحراء / 6«

التمرين امل�ضرتك )الدفاع املتوهج(

التمرين امل�ضرتك اأمن اململكة 7



جرت بقوة دفاع �لبحرين مر��سم ��ستالم وت�سليم ر�ية قوة �لو�جب �لبحري �ملوحدة  )81( �إلى �سالح �لبحرية �مللكي �لبحريني من 

�لبحريني مهام  �مللكي  �لبحرية  �سالح  ي�ستلم  وبذلك  �ملوحد،  �لبحري  �لعمليات  مركز  بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  قبل 

قيادة قوة �لو�جب �لبحري �ملوحد )81( و�ملن�سوية حتت مركز �لعمليات �لبحري �ملوحد، وقد �أ�سحت جهود �سالح �لبحرية �مللكي 

�لبحريني قادرة على مكافحة �لقر�سنة وتثبيت �ل�ستقر�ر يف �ملنطقة لتاأمني حركة �ملالحة �لبحرية بف�سل ما ميتلكه هذ� �ل�سالح 

من �إمكانيات وطاقات ب�رضية وطنية موؤهلة للدفاع عن هذ� �لوطن �لعزيز وتاأمني �حلماية �لالزمة لكافة �سو�حله ومياهه �لإقليمية 

و�لقت�سادية.

ت�ضتلم راية قوة الواجب البحري املوحدة  8١

)  FIRE FIST- التمرين امل�ضرتك ) القب�ضة النارية
�مل�سرتك  �لتمرين  فعاليات  �ختتمت   
�لذي   )Fire Fist- �لنارية  )�لقب�سة 
وحد�ت  من  عدد  قبل  من  تنفيذه  جرى 
�لأمريكية  �لقو�ت  مع  �لبحرين  دفاع  قوة 
�ل�سديقة، وياأتي مترين )�لقب�سة �لنارية( 
�ملر�سومة  و�خلطط  �لرب�مج  �إطار  �سمن 
�لتدريب  �سبل  تطوير  �إلى  تهدف  �لتي 
و�لتاأهيل �مل�سرتك وتبادل �خلرب�ت ورفع 
�لتمرين، ومت خالل  كفاءة �مل�ساركني يف 
بتنفيذ  �لقيام  �ملختلفة  �لتمرين  مر�حل 
�لع�سكرية  �مليد�نية  �لتطبيقات  من  عدد 
باأحدث  �ملختلفة  �لتكتيكية  و�ملناور�ت 

�لتقنيات �لقتالية �ملتطورة.



التقرير السنوي

�لبحرين  دفاع  بقوة  �لعامة  �لقيادة  �أعلنت 
�لقوة  يف  للمدنيني  �لتطوع  باب  فتح  عن 
�لحتياطية يف �ملرحلة �لأولى وذلك لأقارب 
�لعاملني و�ملتقاعدين يف قوة دفاع �لبحرين 
و�حلر�س �لوطني �لع�سكريني و�ملدنيني، حيث 
��ستقبال  خالل  من  �لأولى  �ملرحلة  بد�أت 

�للجنة �ملنظمة للمتطوعني.
و�ملحافظة  �لوطن  حماية  يف  �مل�ساهمة  �إن 
�أر��سيه،  و�سالمة  و��ستقر�ره  �أمنِه  على 
و�جب وطني مقد�س و�رضف للمو�طنني، لهذ� 
�ملرحلة  بدء  عن  �لبحرين  دفاع  قوة  �أعلنت 
يف  للمدنيني  �لتطوع  باب  فتح  من  �لأولى 
�لقوة  قانون  نظم  وقد  �لحتياطية  �لقوة 
بقانون  باملر�سوم  �ل�سادر  �لحتياطية 
و�لتعليمات   و�لأنظمة  1987م  ل�سنة   5 رقم 
�ل�سادرة مبقت�ساه جميع �حلقوق و�لو�جبات 
قوة  باإعتبارها  �لحتياطية  بالقوة  �خلا�سة 
رديفة لقوة دفاع �لبحرين كما ت�سمن �ملز�يا 
و�سيتم  ذلك،  على  �ملرتتبة  و�ل�ستحقاقات 
�لقت�سار على فتح باب  �لأولى  �ملرحلة  يف 
�أقارب  من  فقط  �لذكور  للمو�طنني  �لتطوع 
منت�سبي قوة دفاع �لبحرين و�حلر�س �لوطني 
منهم  و�ملتقاعدين  و�ملدنيني  �لع�سكريني 
فيما �سيتم يف �ملرحلة �لثانية عن فتح باب 
و�إناث  ذكور  �ملجتمع  فئات  لباقي  �لتطوع 

وذلك بعد ��ستكمال �ملرحلة �لأولى.
تخريج  �لبحرين  دفاع  قوة  �سهدت  حيث 
�ملدين  �لقطاع  من  �ملتطوعني  من  دفعتني 
�أقارب  من  للمو�طنني  �لحتياطية  �لقوة  يف 
�لعاملني و�ملتقاعدين يف قوة دفاع �لبحرين 
و�ملدنيني(،  )�لع�سكريني  �لوطني  و�حلر�س 
لتاأهيلهم �لتاأهيل �لع�سكري �لذي ميكنهم من 
�لدفاع عن وطننا �لغايل، ليكونو� درعًا د�عمًا 
�لبحرين،  دفاع  قوة  منت�سبي  من  لإخو�نهم 
وتوجيهات  لنهج  وتنفيذ�ً،  �إميانًا  وذلك 
ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى 
�آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى 

حفظه �هلل ورعاه.

فتح باب التطوع للقوة الحتياطية يف قوة دفاع البحرين



بف�سل �لرعاية �لد�ئمة و�لتوجيهات �ل�سديدة من لدن ح�سـرة �ساحب �جلاللـة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى 
حفظه �هلل ورعاه و�ملتابعة �حلثيثة من قبل �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حفظه �هلل ورعاه، �أ�سبحت �ملنظومات �لطبية يف قوة دفاع �لبحرين تزخر باأحدث �ملتطلبات �لعالجية عالية �جلودة وفقًا للمعايري 
�لعاملية. ويبذل �ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين حفظه �هلل ورعاه جهود�ً كبرية 
يف دعم وتعزيز دور منظومات �مل�ست�سفيات �لع�سكرية بقوة دفاع �لبحرين وجعلها يف م�ساف �أحدث �ملر�كز �لطبية عالية �مل�ستوى �إقليميًا 

ودوليًا.
وياأتي هذ� �ل�رضح �لطبي �لذي يقدم خدمات �سحية ذ�ت جودة عالية ملر�سى �لقلب ليمثل �إ�سافة نوعية للقطاع �ل�سحي و�إجناز�ً طبيًا جديد�ً 
ي�ساف �إلى �إجناز�ت مملكة �لبحرين، باإ�رض�ف وتنفيذ قوة دفاع �لبحرين و�لتي بذلت جهد�ً مقدر�ً يف �إجناز هذ� �ل�رضح. وياأتي �فتتاح �ملبنى 
�جلديد ملركز حممد بن خليفة بن �سلمان �آل خليفة �لتخ�س�سي للقلب و�لذي �أ�رضفت على تنفيذه قوة دفاع �لبحرين، و�لذي ُيعد من �أحدث مر�كز 
�لقت�سادية  �لروؤية  ياأتي دعمًا لأهد�ف  �لبحرين، وكل ذلك  �لطبية �جلديدة يف مملكة  �أهم �مل�ساريع �حليوية  و�أحد  �لقلب يف �ملنطقة،  عالج 

2030، وتعزيز�ً جلهود �لتنمية �مل�ستد�مة بتقدمي رعاية �سحية فائقة �جلودة و�مل�ستوى تن�سجم مع �ملعايري �لدولية و�مل�ستويات �لعاملية.

�ساركت مملكة �لبحرين  �لعامل مع �حللفاء و�ل�رضكاء �لدوليني يف حمالت �لإغاثة يف �أفغان�ستان وذلك من منطلق �لو�جب �لوطني، وتوؤكد هذه 
�جلهود �لنهج �لإن�ساين ململكة �لبحرين يف دعم �ل�ستقر�ر و�ل�سلم �لدويل وتر�سيخ �لعمل �لإن�ساين، وقامت قوة دفاع �لبحرين بتوفري جميع 
�مل�ساعد�ت لالأ�سقاء يف دولة �أفغان�ستان تنفيذ�ً للتوجيهات �ل�سامية من لدن ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد 
�ملفدى �لقائد �لأعلى حفظه �هلل ورعاه و�لرعاية �لد�ئمة من قبل �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ولـي �لعهـد نائب �لقائد 
�لأعلى رئيـ�س جملـ�س �لوزر�ء حفظه �هلل ورعاه، وبف�سل �ملتابعة �مل�ستمرة من �ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة 

�لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين حفظه �هلل ورعاه حر�سًا من �لقيادة �حلكيمة على م�ساعدة �ل�سعب �لأفغاين وتكري�س �لعمل �لإن�ساين.
وي�ستمر �لعمل يف قوة دفاع �لبحرين على خمتلف �لأ�سعدة لتهيئة كافة �لإمكانيات لتقدمي �لدعم �لالزم جلهود مملكة �لبحرين يف �لأعمال 
�لإن�سانية و�لإغاثية على �مل�ستوى �لدويل وهذ� ما �نعك�س على عمليات ت�سهيل �لعبور �لآمن لالأ�سخا�س �لذين مت �إجالوؤهم من �أفغان�ستان �إلى 
قاعدة عي�سى �جلوية �لتابعة ل�سالح �جلو �مللكي �لبحريني بقوة دفاع �لبحرين، ومن ثم �لقيام بعملية تاأمني نقلهم من قاعدة عي�سى �جلوية 
�إلى �لوجهات �لنهائية �ملقررة لهم، كما قامت �ملوؤ�س�سة �مللكية لالأعمال �لإن�سانية على جتهيز �سحنة من �مل�ساعد�ت �لإغاثية �لعاجلة، و�لتي 

حتتوي على �ملو�د �لإغاثية و�لطبية �لتي هم يف �أم�س �حلاجة �إليها.

مركز حممد بن خليفة بن �ضلمان اآل خليفة التخ�ض�ضي للقلب
اإ�ضافة نوعيـة للقطاع ال�ضحي يف مملكة البحريـن

الريا�ضة الع�ضكرية م�ضوار حافل بالإجنازات
�أقيم حتت رعاية �ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين حفظه �هلل ورعاه يف مقر نادي 
�لبحرين للجولف، حفل ختام مناف�سات بطولة �ساحب �ملعايل �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين �ل�سنوية للجولف، وقد �أناب �ساحب �ملعايل 
�لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين قائد �لكتيبة �خلا�سة، حل�سور حفل ختام �لبطولة ، وذلك مب�ساركة 83 لعبًا على ملعب نادي �لبحرين للجولف 

يف �حلنينية.

دور مملكة البحرين
 يف العمليات الإن�ضانية والإغاثية لدعم اأفغان�ضتان



التقرير السنوي

�لبحرين  دفاع  لقوة  �لع�سكري  �ملتحف  يعد 
�ملتخ�س�سة  �لع�سكرية  �ملتاحف  �أبرز  �أحد 
�لع�سكرية  �مل�سرية  تام  بتنا�سق  حتكي  �لتي 
قاعات  يف  �لبحرين  دفاع  لقوة  و�لتاريخية 
�لبطولة  مالحم  حتكي  بانور�ميه  ولوحات 
ويقوم  �خللود،  �أر�س  عن  دفاعًا  و�لنت�سار 
هامة  مر�حل  بتوثيق  �لع�سكري  �ملتحف 
و�مل�سرية  �لع�سكري  �لبحرين  تاريخ  من 
تاأ�سي�سها  منذ  �لبحرين  دفاع  لقوة  �ملباركة 
�مل�ستويات  على  حققتها  �لتي  و�لإجناز�ت 
كافة وي�سم �ملتحف قاعات و�سور�ً مل�سرية 
ر�يات  �إلى  �إ�سافة  �لبحرين  دفاع  قوة  تطور 
ملختلف �أ�سلحتها ووحد�تها، كما ي�سم قاعة 
�لتاريخية،  �لقالع  وقاعة  �لبحرين،  حكام 
�خليل  وقاعة  �لتاريخية،  �لوثائق  وقاعة 
�لفردية  �لأ�سلحة  وقاعة  �لأ�سيلة،  �لعربية 
و�جلوية  �لبحرية،  �لقو�ت  وقاعات  �لقدمية، 
وم�ساركات  و�لأو�سمة  �لع�سكرية،  و�ملالب�س 

�ملهام  من  �لعديد  يف  �لبحرين  دفاع  قوة 
�لكويت  دولة  حترير  حرب  ويف  �لنبيلة، 
لقوة دفاع  �لع�سكري  �ملتحف  �ل�سقيقة، ويعد 
�لتاريخية  �لع�سكرية  �ل�رضوح  �أحد  �لبحرين 
ومقتنياته،  مبحتوياته  و�ملتميز  �لبارزة 
يثري  �لذي  �لوطني  �لع�سكري  للرت�ث  حلفظه 
باأحد�ث  �لأذهان  وي�سحذ  �لفخر  �لنفو�س  يف 

ويعتز  يفخر  د�ئمًا  �ملو�طن  جتعل  تاريخية 

لها  �نربى  �لتي  �لع�سكرية  بالده  باأجماد 

�أخل�سو�  �لذين  �لأفذ�ذ  �لبحرين  مملكة  رجال 

�حلنني  �ملخيلة  يف  ويبعث  و�لعطاء،  �لبذل 

مملكة  ما�سي  �سهدها  وطنية  ذكريات  �إلى 

�لبحرين �لتليد.

حتر�س قوة دفاع �لبحرين على تلبية �لحتياجات �لإ�سكانية ملنت�سبيها حيث د�أبت على توفري �لوحد�ت و�ل�سقق �ل�سكنية وفق معايري تتنا�سب 

مع خ�سائ�س �لبيئة و�لتقاليد �لبحرينية �لأ�سيلة، وترتكز �خلطط �لإ�سكانية يف قوة دفاع �لبحرين على �لعديد من �لأ�س�س و�ملقومات �لتي 

تاأتي يف مقدمتها حر�س قوة دفاع �لبحرين على توفري �مل�سكن �ملالئم و�ملريح ملنت�سبيها وتهيئة �سبل �حلياة �لكرمية لهم مبا يكفل �ل�ستقر�ر 

�لجتماعي لهم.

املتحف الع�ضكري .. �ضرح ع�ضكري تاريخي متميز مبحتوياته

امل�ضاريع الإ�ضكانية يف قوة دفاع البحرين

تكفل ال�ضتقرار الجتماعي ملنت�ضبيها



�أثبتت �ملر�أة �لع�سكرية منذ �لقدم جد�رتها يف حتمل �مل�سوؤوليات يف كافة �ملجالت �ملوكلة لها فلها دور كبري ومتميز يف �نخر�طها يف �ل�سلك 

�لع�سكري لت�سبح �ليوم ذ�ت كفاءة عالية يف جميع �ملجالت �لع�سكرية �سو�ء على �مل�ستوى �لقتايل �أو �لطبي �أو �لإد�ري فلقد لعبت دور�ً ر�ئد�ً يف 

�ملجال �لع�سكري و�أثبتت جد�رتها وكفاءتها بكل حرفية و�إتقان. فرنى �ملر�أة �لع�سكرية  �ليوم يف �لتدريبات �لع�سكرية تتحمل �ل�سعاب ب�ستى 

�أنو�عها وتوؤدي و�جباتها �لوظيفية على �أكمل وجه. ونالت �ملر�أة �لع�سكرية �لعديد من �ملنا�سب �لع�سكرية �لعليا وقامت باأ�سعب �ملهام و�أكرثها 

تعقيد�ً يف �مليد�ن �لع�سكري حتى �أ�سبحت مثاًل للعطاء و�لبذل و�لت�سحية لي�س د�خل موؤ�س�ستها �لع�سكرية فقط بل تعدته لي�سل عطاوؤها يف 

خدمة �ملجتمع ككل، فاملر�أة من �سالف �لع�سور هي م�ساركة للرجل يف مهام كثرية ملا لها دور بارز وحيوي يف �لدفاع عن �لوطن وحفظ �أمنه.

�إن قوة دفاع �لبحرين �ستكون بعون �هلل د�ئمًا �لدرع �حل�سني ململكتنا �لغالية يف ظل قيادة �سيدي ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى 

�أو زعزعة  �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى حفظه �هلل ورعاه، و�ستقف �سد�ً منيعًا لكل مما من �ساأنه م�س �سيادة مملكتنا �لغالية 

��ستقر�رها و�أمنها مبا حتمل يف ميادينها من �أخالق رجالها وجهوزيتهم، وقو�نينها �ملحكمة �لعادلة.

املراأة الع�ضكرية

ختامًا :


