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His Majesty
King Hamad bin Isa Al Khalifa
King of the Kingdom of Bahrain 

His Royal Highness 
Prince Salman bin Hamad Al Khalifa

Crown Prince, Deputy Supreme Commander 
and First Deputy Prime Minister

His Royal Highness 
Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa
Prime Minister of the Kingdom of Bahrain 

صاحب السمو الملكي
ا�مير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر

صاحب السمو الملكي
ا�مير سلمان بن حمد آل خليفة

 ولي العهد نائب القائد اºعلى
النائب اºول لرئيس مجلس الوزراء

حضرة صاحب الجاللة
 الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى
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خمسة عشر عاماً من ا	نجاز 
ونتطلع إلى المزيد...

يسر مركز البحرين التجاري العالمي وإدارة مودا مول أن يرفعا أسمى آيات التهاني 
والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 

المفدى حفظه اÁ ورعاه بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشر لجلوس جاللته على 
العرش الملكي الذي يصادف يوم اºربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠١٤. واحتفاًء بهذه المناسبة سيتم 

عرض مجموعة مميزة من صور الديوان الملكي اºرشيفية التي لم يتم عرضها من قبل، 
والتي تم التقاطها احتفاالً بالعديد من المناسبات الوطنية واالحداث الهامة على مدى 

اºعوام الخمسة عشر الماضية من خالل هذا الكتاب التذكاري الخاص.

وعلى مدى تلك الفترة، تبوأت مملكة البحرين، في ظل قيادة جاللته الحكيمة، مكانة 
هامة وفريدة على الصعيدين ا	قليمي والدولي، وانتقلت الى مصاف الدول المتطورة 

التي تتمتع بتنوع ثقافي فريد، حيث لعبت رؤية جاللته الحكيمة وقيادته الرشيدة دوراً هاماً 
ورئيسياً في تطوير أعمال البنية التحتية، التعليم، القوة العسكرية والصحة من بين 

القطاعات العديدة اºخرى، إذ تعتبر البحرين اليوم مركزاً مالياً رئيسياً  في المنطقة، وهي 
تتمتع باقتصاد قوي ومتنوع، ومستقبل اقتصادي واعد. ونحن إذ نحتفي بهذه المناسبة 
 التاريخية الهامة، نود أن نسلط الضوء على أهم ا	نجازات التي تم تحقيقها على مدى 

١٥ عاماً الماضية، والتي تصور التطور السريع الذي حققته البحرين وأسهمت في إحداث 
هذا المنعطف الهام في مسيرة نهضة البحرين. 

 يعرض هذا الكتاب التذكاري صوراً يمكن تقسيمها إلى جزأين رئيسيين يصوران أهم 
التطورات التي تم تحقيقها في مختلف القطاعات في الفترة التي أعقبت تولي حضرة 

صاحب الجاللة مقاليد الحكم في البالد. ويشتمل الجزء اºول على الصور التي تعرض 
التطورات التي ساهمت في دعم اقتصاد البحرين الشامل، ووضعها في مكانة هامة على 

الصعيدين ا	قليمي والدولي. وقد نجحت البحرين على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية 
في تحقيق إنجازات هامة في مختلف القطاعات في ظل رؤية جاللته الحكيمة وقيادته 
الرشيدة للمملكة. تضم الصور المعروضة في هذا الكتاب مشاركة جاللته الهامة في 

العديد من الفعاليات التي تعتبر بمثابة المعالم الرئيسية للتطورات المنجزة في إطار 
مسيرة النمو االقتصادي في البحرين.  

ويعرض الجزء الثاني من الكتاب صور مشاركة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى في الفعاليات االجتماعية المختلفة التي تعكس اهتمامه 

الكبير والحثيث بالمجتمع البحريني بمختلف ثقافاته، فلطالما حرص جاللته على التواصل 
مع أطياف المجتمع وخدمتهم وذلك في سبيل ترسيخ مبدأ التعايش الوطني ودفع 

عجلة التطور واالزدهار في مملكتنا الغالية.

في إطار االحتفاالت الوطنية التي تشهدها المملكة، قام مودا مول الكائن في الطابق 
اºرضي لمركز البحرين التجاري العالمي، الذي يعتبر مركزاً رئيسياً هاماً في البحرين، 

بتنظيم معرض مميز للصور تحت عنوان «١٥ عاماً من ا	نجاز» والذي يتم من خالله عرض 
مجموعة مختارة من الصور المعروضة في هذا الكتاب. 
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15 YEARS OF ACHIEVEMENTS

AND BEYOND…

Bahrain World Trade Center and MODA Mall management would like to 
congratulate His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa on the 15th anniversary 
of his ascension to the throne on Wednesday, 17th December 2014. To mark 
this celebration photographs previously unseen from the archive of the Royal 
Court commemorating some of Bahrain’s major events and key milestones over 
the past 15 years have been showcased in this commemorative book.

During these 15 years, His Majesty has led the country to a unique position and 
placed Bahrain on the international map, as a modern and diversified nation. 
His vision and wise leadership has supported the advancement in infrastructure 
developments, education, military, and health sectors to name a few. Today 
Bahrain is a thriving financial hub in the region with a strong diversified, forward 
looking economy.  We would like to celebrate this historic occasion by illustrating 
landmark achievements over the past 15 years of rapid progress that has seen 
such a remarkable transformation of the country.  

This commemorative book portrays the photographs divided into two main 
categories which highlight the advancement made in various sectors following 
His Majesty’s succession to the throne. The first part includes photographs of 
the progress made to bolster the overall economy of Bahrain, positioning the 
country on the international map. During the past 15 years, the Kingdom has 
achieved remarkable results in various fields under His Majesty’s vision and 
wise leadership. Photographs in this book include His Majesty’s participation at 
some of the key milestone events which have shown progress in the economic 
development of the country. 

The second part of the book features photographs of His Majesty King Hamad 
bin Isa Al Khalifa participation at various social events which depicts his close 
interaction with the residents of Bahrain. He has constantly strived to communicate 
and reach out to all sections of society in order to cement national cohesion and 
advance the renaissance of modern Bahrain. 

As part of the celebrations, MODA Mall, which is located on the ground floor of 
the iconic landmark Bahrain World Trade Center, has also organised a unique 
photo exhibition entitled ‘15 Years of Achievements’ which showcases a selection 
of images taken from this book. 









15 Years of Achievements
For the Kingdom of Bahrain

During the past 15 years, the Kingdom of 
Bahrain has achieved remarkable results 
in various fields under the vision and wise 
leadership of His Majesty King Hamad 
bin Isa Al Khalifa. This section features 
photographs of the progress made to 
bolster the overall economy of Bahrain and 
landmark events which have contributed 
to the development of the Kingdom 
of Bahrain in the fields of Aviation, 
Infrastructure, Military, Political and Judiciary.

15 عامــــــًا مـــــن اإلنـجـــــــــاز
لمملكـــــــــة البحــريــــــــــن

في غضون الخمسة عشر عاماً الماضية، تمكنت مملكة 
البحرين من تحقيق العديد من اإلنجازات الهامة في 
مختلف القطاعات في ظل الرؤية الحكيمة والقيادة 

الرشيدة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه. يعرض 

هذا الجزء الصور التي تلقي الضوء على أهم اإلنجازات 
التي عملت على تعزيز اقتصاد البحرين الشامل، وأهم 

األحداث التي أسهمت في تشكيل مالمح التطورات 
الهامة في مملكة البحرين في قطاعات الطيران، البنية 
التحتية، القوة العسكرية، والنواحي السياسية والقضائية.
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of Bahrain with
 HH Shaikh Abdulla bin Hamad Al Khalifa - Chairman of the Supreme

Organising Committee for Bahrain International Airshow

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى 
مع  سمو الشيخ عبداÁ بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض           

البحرين الدولي للطيران
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 HM the King inspects one of the aircraft
displayed at the Bahrain International Airshow

جاللة الملك المفدى يتفقد إحدى الطائرات المشاركة في 
معرض البحرين الدولي للطيران
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of Bahrain,
receives a souvenir from one of the participants in the exhibition

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
المفدى يتسلم هدية تذكارية من أحد المشاركين في المعرض
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 HRH the Crown Prince during the opening of
the Bahrain International Airshow

سمو ولي العهد أثناء مشاركته في افتتاح معرض 
البحرين الدولي للطيران
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 HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum - UAE Vice
 President, Prime Minister and Ruler of Dubai along with HH
 Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, during their visit to the

Bahrain International Airshow

سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة ا	مارات العربية 
 المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ ناصر بن حمد

آل خليفة أثناء زيارتهما لمعرض البحرين الدولي للطيران
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 HM the King receives a souvenir from
 one of the exhibitors at the Bahrain

International Airshow

جاللة الملك المفدى يتسلم هدية تذكارية من أحد 
المشاركين في معرض البحرين الدولي للطيران
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 HRH Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa - Prime Minister of the
 Kingdom of Bahrain and HRH Prince Salman bin Hamad Al Khalifa -
 Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime

Minister, at the Bahrain International Airshow

صاحب السمو الملكي اºمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين 
وصاحب السمو الملكي اºمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد اºعلى 

النائب اºول لرئيس مجلس الوزراء أثناء تفقدهما لمعرض البحرين الدولي للطيران
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 HM the King with one of the Emirati
Airshow pilots

جاللة الملك المفدى يصافح أحد الطيارين ا	ماراتيين 
المشاركين في معرض البحرين الدولي للطيران
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of
 Kingdom of Bahrain, with HH Shaikh Nasser bin

 Hamad Al Khalifa and HH Shaikh Khalid bin Hamad
Al Khalifa

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة  
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 HRH Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa and
 HH Shaikh Abdullah bin Hamad Al-Khalifa at the

Bahrain International Airshow

صاحب السمو الملكي اºمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
وسمو الشيخ عبداÁ بن حمد آل خليفة أثناء تفقدهما 

لمعرض الطيران
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of
 Kingdom of Bahrain, meets some of the visitors

and participants at the exhibition

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين يلتقي بعض الزوار والمشاركين في معرض 

البحرين الدولي للطيران
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 HM the King receives a souvenir from the
Saudi Aviation Wing

جاللة الملك المفدى أثناء تسلمه هدية تذكارية من 
جناح الطيران السعودي
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of Bahrain and
 HRH Prince Salman bin Hamad Al Khalifa - Crown Prince, Deputy

 Supreme Commander and First Deputy Prime Minister, enjoying one
of the displays at the Bahrain International Airshow

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
المفدى وصاحب السمو  الملكي اºمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

اºمين نائب القائد اºعلى النائب اºول لرئيس مجلس الوزراء يتابعان إحدى 
العروض الجوية بمعرض البحرين الدولي للطيران
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 HM the King, receives a souvenir on the occasion
of the opening of the Airshow

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين المفدى يتلقى هدية تذكارية 

بمناسبة افتتاح معرض البحرين الدولي للطيران







24

 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of Bahrain and
 HRH Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa - Prime Minister of the

 Kingdom of Bahrain, at the opening of the Shaikh Khalifa bin Salman
bridge, 2004

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ا لمفدى 
وصاحب السمو الملكي اºمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أثناء 

افتتاح جسر الشيخ خليفة بن سلمان في العام ٢٠٠٤
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 HM the King and HRH the Prime Minister
 receive souvenirs to mark the opening of the

Salman Industrial City

صاحب الجاللة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء 
الموقر أثناء تلقيهما هدايا تذكارية احتفاالً بافتتاح 

مدينة سلمان الصناعية
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of Bahrain and
 HRH Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa - Prime Minister of the
Kingdom of Bahrain, inspecting the Salman Industrial City project

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
المفدى وصاحب السمو الملكي اºمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 

الموقر أثناء افتتاحهما لمدينة سلمان الصناعية
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 HM the King looking at images being
showcased at one of the events

جاللة الملك المفدى يطلع على الصور 
المعروضة في إحدى الفعاليات
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of
 Bahrain and HRH Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa - Prime

 Minister of the Kingdom of Bahrain, during the opening of
the Shaikh Isa Cultural Center

جاللة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين المفدى وصاحب السمو الملكي اºمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

رئيس الوزراء الموقر  أثناء افتتاح مركز الشيخ عيسى الثقافي
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 HM the King and HRH the Crown Prince visit the
Immigration & Passports office at the Dry Dock

جاللة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر أثناء 
زيارتهما لمكتب الجوازات بالحوض الجاف
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of
Bahrain, lays the foundation stone for the Isa Sports City

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين المفدى يتفضل بوضع حجر اºساس لمدينة عيسى الرياضية
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 HM the King during the signing ceremony of
the National Action Charter

جاللة الملك المفدى أثناء االحتفال بالتوقيع على 
ميثاق العمل الوطني
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 HRH Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa - Prime Minister of the
 Kingdom of Bahrain and HRH Prince Salman bin Hamad Al Khalifa -
 Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime

Minister during inspection of one of Bahrain's Defence Force units

صاحب السمو الملكي اºمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر 
وصاحب السمو الملكي اºمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد اºعلى 

النائب اºول لرئيس مجلس الوزراء أثناء تفقدهما 	حدى وحدات قوة دفاع البحرين
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 Presentation by Bahrain Women's
Police Brigade

عرض عسكري تقدمه مجموعة من 
الشرطة النسائية 
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of Bahrain and
 HRH Prince Salman bin Hamad Al Khalifa - Crown Prince, Deputy

 Supreme Commander and First Deputy Prime Minister, attending the
 Military Marathon Championship

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
المفدى وصاحب السمو الملكي اºمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 

القائد اºعلى النائب اºول لرئيس مجلس الوزاراء أثناء حضورهما لبطولة الماراثون 
العسكري لوحدات قوة دفاع البحرين
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 HM the King and HRH the Crown Prince
 during a visit to one of the units of the

Bahrain Defence Force

جاللة الملك المفدى وولي العهد اºمين أثناء  زيارتهما 
	حدى وحدات قوة دفاع البحرين
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of
Bahrain, during the Royal Police Academy opening

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين المفدى أثناء افتتاح اºكاديمية الملكية للشرطة
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 HM the King shakes hands with some of the
 employees of the Ministry of Interior, injured

in the line of duty

جاللة الملك المفدى أثناء مصافحته لبعض مصابي 
الواجب من منتسبي وزارة الداخلية
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of Bahrain and
 HRH Prince Salman bin Hamad Al Khalifa - Crown Prince, Deputy

 Supreme Commander and First Deputy Prime Minister, with officers
and members of the Bahrain Defence Force

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
المفدى وصاحب السمو الملكي اºمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

اºمين نائب القائد اºعلى النائب اºول لرئيس مجلس الوزراء في صورة تذكارية 
مع مجموعة من ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين
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 HM the King meets the leader of the
British Navy's Fifth Fleet

جاللة الملك المفدى يلتقي بقائد اºسطول 
الخامس البحري البريطاني
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 HH Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa - Chairman of Supreme
 Council for Youth & Sport, President of Bahrain Olympic Committee
 and Royal Charity Organisation Chairman and HH Shaikh Khalid bin

Hamad Al Khalifa participate in a military exercise

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس اºعلى للشباب والرياضة، 
رئيس اللجنة اºولمبية البحرينية والمؤسسة الخيرية الملكية، وسمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة يشاركان في إحدى التمارين العسكرية
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 HM the King during his visit to the
Military Museum

جاللة الملك المفدى أثناء زيارته للمتحف العسكري
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of Bahrain,
with one of the officers at the Shaikh Isa Royal Military College

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
المفدى مصافحاً أحد الضباط في كلية الشيخ عيسى العسكرية
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A Military Band plays at a National Day event

الفرقة الموسيقية العسكرية أثناء تقديم إحدى عروضها
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of
 Kingdom of Bahrain, at the opening of the

headquarters of the Constitutional Court

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين المفدى لدى افتتاحه مقر المحكمة الدستورية
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 HM the King and HRH the Prime Minister at the
 opening session of the Shura Council and the

House of Representatives

جاللة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر أثناء 
افتتاح دور االنعقاد لمجلسي الشورى والنواب



48

 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of Bahrain and
 HRH Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa - Prime Minister of the

 Kingdom of Bahrain with HRH Prince Salman bin Hamad Al Khalifa -
 Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime

 Minister, during the opening session of the Shura Council and the
House of Representatives

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى 
وصاحب السمو الملكي اºمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب 

السمو الملكي اºمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد اºمين نائب القائد اºعلى 
النائب اºول لرئيس مجلس الوزراء أثناء افتتاح دور االنعقاد لمجلسي الشورى والنواب
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 HM the King and HRH the Prime
 Minister and HRH the Crown Prince with

 members of the Shura Council and the
House of Representatives

صورة تذكارية لجاللة الملك المفدى وسمو 
رئيس الوزراء وسمو ولي العهد اºمين مع أعضاء 

مجلسي الشورى والنواب
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 HRH Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa - Prime Minister of the
 Kingdom of Bahrain and HRH Prince Salman bin Hamad Al Khalifa

 - Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy
Prime Minister, visiting the Isa Cultural Center

صاحب السمو الملكي اºمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 
الموقر وصاحب السمو الملكي اºمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد اºمين نائب القائد اºعلى النائب اºول لرئيس مجلس الوزراء أثناء 
تجولهما في مركز عيسى الثقافي
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 HM the King during the opening of Isa
Cultural Center

جاللة الملك المفدى أثناء افتتاح مركز عيسى الثقافي





His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa 
participated in various social events with 
the residents of Bahrain. He has constantly 
strived to communicate and reach out 
to all sections of society in order to 
cement national cohesion and advance 
the renaissance of modern Bahrain. This 
section features photographs, which have 
contributed to the social developments 
of the Kingdom of Bahrain in the fields of 
Education, Sports, Heritage and Charity.

15 Years of Achievements
For the People of Bahrain

15 عامــــــًا مـــــن اإلنـجـــــــــاز
لشعـــــب البحــريــــــــــن

 شارك حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البالد المفدى في الفعاليات االجتماعية 

المختلفة التي تعكس اهتمام جاللته بالمجتمع 
البحريني بمختلف ثقافاته، فلطالما حرص جاللته على 

التواصل مع أطياف المجتمع وخدمتهم لترسيخ مبدأ 
التعايش الوطني ودفع عجلة التطور واالزدهار في 

مملكتنا الغالية. يعرض هذا الجزء الصور التي تحدد 
مالمح أهم التطورات االجتماعية في مملكة البحرين 

في قطاعات التعليم، الرياضة، التراث واألعمال الخيرية. 
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HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of Bahrain and 
HRH Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa - Prime Minister of the 

Kingdom of Bahrain, as they meet and interact with school students

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
المفدى وصاحب السمو الملكي اºمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء  

الموقر أثناء التقائهما بعدد من طالب إحدى المدارس
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 HM the King during a visit to the University of
Bahrain

حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى يزور جامعة البحرين
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HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of 
Bahrain, inaugurates his project 'Schools of the Future'

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين المفدى أثناء تدشين مشروع جاللته لمدارس المستقبل
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 HRH Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa - Prime
 Minister of the Kingdom of Bahrain, shakes

hands with school students

صاحب السمو الملكي اºمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر أثناء مصافحته لعدد من طالب المدارس
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of
 Bahrain, receives a souvenir at the National Day celebrations

at University of Bahrain

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
المفدى يتلقى هدية تذكارية في االحتفال الذي أقيم بمناسبة العيد الوطني 

المجيد في جامعة البحرين
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 HM the King participates in the University of
Bahrain's National Day celebrations

صاحب الجاللة الملك المفدى يشارك في احتفال جامعة 
البحرين بالعيد الوطني المجيد
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of
 Kingdom of Bahrain, on a tour of the Military

Museum

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين المفدى في جولة بالمتحف العسكري
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HM the King takes a tour of the Military Museum

جاللة الملك المفدى أثناء زيارته للمتحف العسكري
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of Bahrain
 and HRH Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa - Prime Minister of

the Kingdom of Bahrain, visiting the Bahrain National Museum

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين المفدى وصاحب السمو الملكي اºمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

رئيس الوزراء الموقر أثناء زيارتهما لمتحف البحرين الوطني
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of
 Kingdom of Bahrain, as he tours the Military

Museum

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين المفدى أثناء جولته في المتحف العسكري
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of Bahrain and
 HRH Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa - Prime Minister of the

Kingdom of Bahrain, visit the Ministry of Culture

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى 
وصاحب السمو الملكي اºمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر 

يزوران وزارة الثقافة
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 HM the King, during the opening of one of the
housing projects

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين المفدى أثناء افتتاحه 	حدى 

المشاريع ا	سكانية
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of Bahrain,
 during his tour on the occasion of the signing of the National Action

Charter

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
المفدى أثناء جولته بمناسبة االحتفال بالتوقيع على ميثاق العمل الوطني
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A National Day event at Bahrain National Stadium

إحدى فعاليات العيد الوطني المجيد في االستاد الوطني
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 HM the King, HRH the Prime Minister, HRH the Crown Prince with
HH Shaikh Nasser, HH Shaikh Khalid and HH Shaikh Sultan

صورة تذكارية تجمع بين جاللة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو 
ولي العهد اºمين وسمو الشيخ ناصر، وسمو الشيخ خالد وسمو الشيخ سلطان
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 HM the King receives some members of the
 foreign communities residing in the Kingdom

during the National Action Charter event

جاللة الملك المفدى يستقبل بعض أعضاء الجاليات 
اºجنبية المقيمة في المملكة
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of
Bahrain, poses for photos with attendees at Sakhir camp

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
المفدى أثناء التقاط صورة تذكارية مع بعض مرتادي منطقة الصخير



73

 The National Day celebrations 'Bahrain First'
by the Ministry of Education

فعالية "البحرين أوالً" التي أقامتها وزارة التربية والتعليم
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of
Bahrain, presents the Isa Award to Dr. Jemilah Mahmood

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
المفدى يقدم جائزة عيسى لخدمة ا	نسانية للدكتورة جميلة محمود
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 HM the King and HH Shaikh Nasser with
 Children at a Royal Charity Organisation event

جاللة الملك المفدى في صورة تذكارية مع اºطفال في 
حفل المؤسسة الخيرية الملكية
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 HRH Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa - Prime
 Minister of the Kingdom of Bahrain, at the VIP tower of

the Bahrain International Circuit

صاحب السمو الملكي اºمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء الموقر أثناء حضوره 	حدى سباقات الفورموال واحد
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 HM the King and HRH the Prime Minister on
 the occasion of the presentation of the Isa

  Award for humanitarian service

جاللة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر أثناء القاء 
جاللته لكلمة بمناسبة تقديم جائزة عيسى لخدمة ا	نسانية
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of
Bahrain, during the presentation ceremony of the King's Cup

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين المفدى أثناء تسليم كأس جاللته
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 HM the King, HRH the Prime Minister and HH
 Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah - the

 Emir of Kuwait, during a Formula One racing event

جاللة الملك المفدى وسمو أمير دولة الكويت وسمو رئيس 
الوزراء أثناء إحدى سباقات الفورموال واحد
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 HRH Prince Salman bin Hamad Al Khalifa - Crown Prince, Deputy
 Supreme Commander and First Deputy Prime Minister, with

Bernie Ecclestone - Formula One CEO and other senior officials

صاحب السمو الملكي اºمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد اºمين نائب 
القائد اºعلى النائب اºول لرئيس مجلس الوزراء مع بيرني اكليستون الرئيس 

التنفيذي للفورموال واحد وعدد من المسئولين أثناء افتتاح حلبة البحرين الدولية
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HM the King attending the finals of the King's Cup

جاللة الملك المفدى أثناء حضوره لنهائي كأس جاللته



 HM the King signs a football at the
King's Cup final
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of the Kingdom of
 Bahrain, receives a souvenir from HRH Princess Sabeeka

 bint Ibrahim Al Khalifa on the occasion of the opening of the
Supreme Council for Women headquarters

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
المفدى يتسلم هدية تذكارية من صاحبة السمو الملكي اºميرة سبيكة بنت 

ابراهيم آل خليفة بمناسبة افتتاح مقر المجلس اºعلى للمرأة
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جاللة الملك المفدى يوقع على الكرة في 
نهائي كأس جاللته

 HM the King, signs a football at the finals of 
the King's Cup
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of Kingdom of Bahrain, HRH
 Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa - Prime Minister of the Kingdom of
 Bahrain and HRH Prince Salman bin Hamad Al Khalifa - Crown Prince,
 Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister, at the

opening of the headquarters of the Supreme Council for Women

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى 
وصاحب السمو الملكي اºمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر 
وصاحب السمو الملكي اºمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 

اºعلى النائب اºول لرئيس مجلس الوزراء أثناء افتتاح مقر المجلس اºعلى للمرأة
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 HM the King honours HRH Princess Sabeeka
 bint Ibrahim Al Khalifa for establishing the

Supreme Council for Women

جاللة الملك المفدى يكرم سمو اºميرة سبيكة 
بنت ابراهيم آل خليفة بمناسبة افتتاح مقر 

المجلس اºعلى للمرأة
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of the Kingdom of
 Bahrain, greets HH Shaikh Khalid bin Hamad Al Khalifa on

 successfully completing the swim from kingdom of Saudi Arabia
  to the Kingdom of Bahrain

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى 
مستقبالً سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بعد االنجاز التاريخي وإكماله للسباحة 

من المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى مملكة البحرين
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 HRH the Crown Prince receives a souvenir from
 HRH Princess Sabeeka bint Ibrahim Al Khalifa on
 the opening of the Supreme Council for Women

 headquarters

سمو ولي العهد اºمين يتسلم هدية تذكارية من 
سمو اºميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة بمناسبة 

افتتاح مقر المجلس اºعلى للمرأة



90

 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of the Kingdom of
 Bahrain and HH Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa on a visit to

the Royal Charity Organisation

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
المفدى وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يقومان بزيارة للمؤسسة 

الملكية الخيرية
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 HM the King, with a group of senior members of
 the Muharraq Club

جاللة الملك المفدى مع عدد من مسؤولي نادي المحرق 
بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس النادي.
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 HM King Hamad bin Isa Al Khalifa - King of the
 Kingdom of Bahrain visits the children from the Royal

Charity Organisation

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين المفدى يزور أطفال المؤسسة الخيرية الملكية








