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افتتح مهرجان »اجلنوبية العائلي«.. حمافظ اجلنوبية:

اأهمية ال�شتفادة من الأجواء الوطنية يف تنمية م�شاعر حب الوطن

البحرين  مملكة  احتفاالت  إطار  في 
قيام  لذكرى  إحياًء  الوطنية،  بأعيادها 
المؤسس  عهد  في  البحرينية  الدولة 
عام  مسلمة  عربية  كدولة  الفاتح  أحمد 
في  انضمامها  وذكرى  ميالدية،   1783
العضوية،  كاملة  كدولة  المتحدة  األمم 
الجاللة  صاحب  حضرة  تولي  وذكرى 
افتتح  الحكم،  مقاليد  المفدى  الملك 
خليفة  بن  على  بن  خليفة  الشيخ  سمو 
الجنوبية،  المحافظة  محافظ  خليفة  آل 
يقام  والذي  العائلي،  الجنوبية  مهرجان 
ديسمبر   16 لشارع  المقابلة  المنطقة  في 
الوطني،  البحرين  استاد  من  بالقرب 
وذلك بحضور عدد من وكبار المسؤولين 
المواطنين  من  كبير  وجمع  واإلعالميين، 

من أهالي المحافظة الجنوبية.

اأكد �شمو ال�شيخ خليفة بن علي  وبهذه املنا�شبة، 

اآل خليفة اأن الحتفال بالأعياد الوطنية ي�شكل منا�شبة 

و�شّدد  امللك،  جاللة  لقيادة  الولء  لتجديد  �شنوية 

�شموه على اأهمية ال�شتفادة من الأجواء الوطنية التي 

ترافق هذه الحتفالت الوطنية يف تنمية م�شاعر حب 

البحرين  حتققه  ما  على  الرتكيز  خالل  من  الوطن، 

من مكت�شبات واإجنازات وطنية يف ظل العهد الزاهر 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

ودعم  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري الوالد خليفة بن �شلمان 

ال�شمو  �شاحب  وموؤازرة  الوزراء،  رئي�س  خليفة  اآل 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء.

واأكد �شموه دور املبادرات والربامج التي تقيمها 

املحافظة واملتزامنة مع الأعياد الوطنية يف بث امل�شاعر 

الوطنية يف نفو�س املواطنني مبختلف اأعمارهم، واأن 

الغالية  املنا�شبة  هذه  ت�شارك يف  اجلنوبية  املحافظة 

املتميزة  ال�شتثنائية  الأن�شطة  من  بالعديد  العام  هذا 

التي تهدف اىل جتديد هذه املعاين النبيلة يف وجدان 

املواطنني.

العائلي  اجلنوبية  مهرجان  اأن  اإىل  �شموه  ونوه 

الفقرات  من  العديد  ي�شم  الإطار، حيث  هذا  ياأتي يف 

والأن�شطة التي تعزز من الرتابط والتوا�شل املجتمعي، 

والرتاثي  احل�شاري  التاريخ  على  ال�شوء  وت�شلّط 

وهو  مناطقها،  مبختلف  اجلنوبية  للمحافظة  الزاخر 

ما ي�شهم يف تعزيز التوا�شل مع املواطنني.

واأعرب �شمو املحافظ عن خال�س �شكره وتقديره 

يف  امل�شاركة  وال�شعبية  الر�شمية  اجلهات  جلميع 

و�شمان  املهرجان،  بنجاح  اهتمامها  على  املهرجان 

العيد  منا�شبة  باأهمية  يليق  الذي  بال�شكل  خروجه 

املفدى، حفظه اهلل  امللك  الوطني وعيد جلو�س جاللة 

املواطنني  جميع  اإىل  الدعوة  �شموه  موجها  ورعاه، 

ي�شتمل  مبا  وال�شتمتاع  املهرجان  حل�شور  واملقيمني 

عليه من فعاليات وطنية واجتماعية وثقافية متميزة.

اىل   14 من  يقام  والذي  املهرجان  يف  وي�شارك 

ال�شركات  من  جهة   30 نحو  اجلاري،  دي�شمرب   16

واملوؤ�ش�شات العاملية واملحلية ، كما يت�شمن العديد من 

ت�شتهدف  التي  املنوعة  الرتفيهية  والأن�شطة  الفقرات 

اأبناء  بني  التوا�شل  وزيادة  الوطني  النتماء  تعزيز 

وم�شابقات  عاملية  األعاب  ومنها  اجلنوبية،  املحافظة 

جوائز  توزيع  خاللها  من  يتم  والعائالت  لالأطفال 

على  للمهرجان  اخلتامي  اليوم  ي�شتمل  فيما  قيمة، 

باإعجاب  التي حتظى  النارية  الألعاب  تقدمي عرو�س 

اجلميع.

حمافظة املحرق حتتفل بذكرى الأعياد الوطنية ومئوية ال�شرطة

�شمن احتفالت اململكة مبنا�شبة الذكرى 

مقاليد  املفدى  امللك  جاللة  لتويل  الع�شرين 

الوطني  العيد  وذكرى  البالد  يف  احلكم 

احتفالً  املحرق  حمافظة  نظمت  املجيد، 

�شلمان  بن  خليفة  الأمري  مبنتزه  وطنًيا 

مبدينة احلد برعاية حمافظ حمافظة املحرق 

وعدد  املناعي،  هندي  بن  عي�شى  بن  �شلمان 

وجموع  املحافظة،  واأهايل  امل�شوؤولني،  من 

اململكة.  حمافظات  كافة  من  املواطنني  من 

وت�شمن برنامج الحتفال على فقرات فنية 

قدمتها جمموعة من طالب مدر�شة العروبة 

بوزبون  فاطمة  باإ�شراف  للبنات  البتدائية 

األقاها  �شعرية  وق�شيدة  املدر�شة،  مديرة 

جميعهم  تغّنوا  الباكر  عبدالعزيز  ال�شاعر 

الفنان  قّدم  كما  له،  والولء  الوطن  يف حب 

باملنا�شبة  وطنية  اأغنية  الذوادي  ارحمة 

�شاركه الأهايل يف ترديدها، هذا بالإ�شافة اإىل 

املو�شيقية  للفرقة  مو�شيقية  عرو�س  تقدمي 

لل�شرطة وفرقة اخليالة لل�شرطة، بالإ�شافة 

ال�شعبية،  والفرق  البحرينية،  العر�شة  اإىل 

منتجات  الأجنبية وعر�س  اجلاليات  وفرق 

الأ�شر، واختتم الحتفال بامل�شابقات الوطنية 

والرتاثية التي خ�ش�شت لالأطفال.

احتفال  الإماراتية  الفرقة  واأحيت 

)اليولة(  عرو�س  بتقدمي  املحرق  حمافظة 

املعروفة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

هذا  مع  احل�شور  تفاعل  حيث  ال�شقيقة، 

عن  تعبرًيا  م�شاركتهم  تاأتي  العر�س، حيث 

لالأفراح  البحرينية  الوطنية  الأفراح  امتداد 

دولة  �شفري  من  وبتوجيهات  الإمارات،  يف 

الإمارات العربية املتحدة لدى الدولة.

البالد  اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�شى  حتت رعاية ح�شرة �شاحب اجلاللة 

املفدى، وبح�شور وزير العمل والتنمية الجتماعية جميل بن حممد علي حميدان، اأقامت 

جمعية )هذه هي البحرين( مهرجانها ال�شنوي مبنا�شبة اأعياد البالد الوطنية يف ا�شتاد 

الفرحة  عن  التعبري  يف  البحريني  املجتمع  م�شاركتها  �شمن  وذلك  الوطني،  البحرين 

والبهجة بهذه الأيام ال�شعيدة والغالية على قلوب املواطنني واملقيمني على حد �شواء.

احتفل اأطفال مركز الأمري �شلطان بن عبد العزيز اآل �شعود لتنمية ال�شمع والنطق 

التابع للجمعية البحرينية لتنمية الطفولة بالأعياد الوطنية املجيدة ململكة البحرين.

واأُقيم احلفل بح�شور الربوفي�شور فوؤاد �شهاب رئي�س املركز، ومب�شاركة الأطفال 

امللتحقني بالرو�شة واملركز مع اأهاليهم، اإ�شافة للمعلمات والعاملني، وذلك م�شاركة 

منهم وتعبرًيا عن فرحتهم باحتفالت مملكتنا الغالية.

»هذه هي البحرين« حتتفي بالأعياد الوطنية

مركز الأمري �شلطان يحتفل بالأعياد الوطنية



أفراح العيد الوطني وعيد الجلوس
الثنني 19 ربيع الآخر  1441ـ العدد 11206 04

Monday 16th December 2019 - No. 11206

www.alayam.com

ال�شلطة الت�شريعية اأحد روافد امل�شروع الإ�شالحي جلاللة امللك املفّدى.. نواب و�شوريون لـ»الأيام«:

الأعياد الوطنية لتجديد العهد ملوا�شلة م�شرية النماء وتر�شيخ الوحدة الوطنية

اأن احتفالت  اآل رحمة  النائب غازي  واأو�ضح 

مزدانة  العام  هذا  تاأتي  الوطنية،  بالأعياد  اململكة 

باأفراح كبرية واإجنازات وطنية تاريخية يف كافة 

املجالت الريا�ضية والقت�ضادية والثقافية؛ وذلك 

تعي�ضها  التي  ال�ضاملة  التنموية  النه�ضة  ظل  يف 

وم�ضروعه  امللك  جلاللة  الزاهر  العهد  يف  اململكة 

الإ�ضالحي الرائد.

الوطنية  املنا�ضبة  هذه  ت�ضكل  »كما  واأ�ضاف 

اجلهود  ملوا�ضلة  العهد  لتجديد  فر�ضة  املجيدة 

وامل�ضاعي مل�ضرية التقدم والنماء يف اململكة، والبناء 

الت�ضريعية؛  لل�ضلطة  جناحات  من  حتقق  ما  على 

امللك  جلاللة  الإ�ضالحي  النهج  يف  وال�ضتمرار 

املفدى«. 

املجيدة  الوطنية  الأعياد  اأن هذه  وتابع: »كما 

والتعهد  الوطنية  الوحدة  لرت�ضيخ  فر�ضة  لهي 

والنفتاح  الت�ضامح  ثقافة  تعزيز  على  للعمل 

والعي�ش امل�ضرتك«.

التي  الأفراح  اأن  املالكي  با�ضم  النائب  واأكد 

الوطني  العيد  وخا�ضة  اليوم  البحرين  تعي�ضها 

هي منا�ضبة عظيمة متثل تالحم ال�ضعب مع قيادته 

ي�ضع  واحد  وطن  يف  املواطنني  ترابط  وتوؤكد 

اجلميع حتت راية واحدة وقائد واحد، منوها انه 

من اجلميل اأن يتزامن العيد الوطني يف هذا العام 

ملقاليد  امللك  تقلد  من  م�ضيئني  عقدين  مرور  مع 

�ضاملة  تنموية  نه�ضة  البالد  �ضهدت  احلكم، حيث 

عام  مائة  مرور  اإىل  اإ�ضافة  الأ�ضعدة،  جميع  على 

وانطالق  البحرين  �ضرطة  وتنظيم  انطالق  على 

التعليم النظامي، وبدء العمل البلدي.

ولفت املالكي اىل اأن اليوم الوطني مير علينا، 

واقت�ضادية  وتنموية  اإ�ضالحية  روؤية  ظل  يف 

واإجنازات  البحرين  ت�ضهدها  �ضاملة  وح�ضارية 

اإىل  لفًتا  الأ�ضعدة،  جميع  يف  حتقيقها  مت  كبرية 

تطلعات  لتحقيق  حتدًيا  متثل  املقبلة  املرحلة  اأّن 

املعي�ضي  الرفاه  حتقيق  يف  البحريني  ال�ضعب 

وتعزيز الوحدة الوطنية، والنطالق بخطى ثابتة 

نحو حتقيق روؤية البحرين 2030.

البحراين  حممود  النائب  قال  جهته،  ومن 

امللك  جاللة  جلو�ش  وذكرى  الوطني  العيد  اإن 

للقيادة  واملحبة  الولء  عهود  لتجديد  فر�ضة  هو 

والبناء  الوطنية  الإجنازات  ومنا�ضبة ل�ضتح�ضار 

التهاين  اآيات  اأ�ضمى  املنا�ضبة  بهذه  رافًعا  عليها، 

والتربيكات اىل القيادة الر�ضيدة متمثلة يف جاللة 

امللك وويل العهد ورئي�ش الوزراء.

كل  على  الغالية  املنا�ضبة  هذه  »يف  واأردف 

باأن  امللك  نعاهد جاللة  اأن  اإل  ي�ضعنا  ل  بحريني، 

منار�ش مهامنا الربملانية يف جمل�ش النواب باأعلى 

درجات الوطنية والإخال�ش اإثراء لنتائج امل�ضروع 

الإ�ضالحي جلاللته«.

اأينما  الوطني  الفرح  مظاهر  »نلم�ش  وتابع: 

الأرا�ضي البحرينية، ما يعك�ش  ن�ضري على امتداد 

عمق ولء هذا ال�ضعب الكرمي لوطنه وقيادته، وكل 

عام وبحريننا الغالية حكومة و�ضعًبا بخري«.

العيد  اأن  اإىل  احلايكي  كلثم  النائب  واأ�ضارت 

النتماء  روح  وتاأ�ضيل  لتاأكيد  منا�ضبة  الوطني 

التي  واملبادئ  وقيمه  معانيه  بكل  الوطن  لهذا 

ومبادئ  والتاآخي  واملحبة  املودة  قيم  عليها،  بني 

منا�ضبة  وهي  والتنوع،  والتعاي�ش  الت�ضامح 

لالحتفال بالإجنازات التي بنيت وحتققت ب�ضواعد 

هي  العظيمة،  وبت�ضحياتهم  الوطن  هذا  اأبناء 

حمد  امللك  جلاللة  الزاهر  بالعهد  لالحتفال  ذكرى 

احلياة  قواعد  اأر�ضى  الذي  خليفة  اآل  عي�ضى  بن 

الدميقراطية والنفتاح.

وقالت: »يف هذه الذكرى جندد العهد والوعد 

اأهداف  مالقاة  اأجل  من  بو�ضعنا  ما  كل  نبذل  باأن 

العظيم  البحرين  و�ضعب  امللك  جاللة  وتطلعات 

الت�ضريع  م�ضتوى  على  الإ�ضالح  عجلة  با�ضتمرار 

اإ�ضراًقا  اكرث  والرقابة، والدفع نحو فتح �ضفحات 

الفرح  من  جو  يف  البحرين  اأبناء  كل  جتمع 

يعي�ش  زاهر  م�ضرق  غد  يف  اأمل  وكلنا  وال�ضرور، 

ورفاهية،  وتنميه  واأمان  اأمن  يف  املواطن  فيه 

وتن�ضر  املواطنة  روح  تعزز  اإيجابية  ومبادرات 

الفرح يف ربوع الوطن واأبنائه الطيبني«.

اإن  بوعنق  خالد  النائب  قال  جهته،  ومن 

اململكة  مّكن  امللك،  جلاللة  الإ�ضالحي  امل�ضروع 

اأف�ضل  حتقيق  نحو  ثابتة  ُخطى  وفق  ال�ضري  من 

املمار�ضات الدميقراطية، وجعلها دولة املوؤ�ض�ضات 

والقانون، التي تقوم على مبداأ الف�ضل بني ال�ضلطات، 

وتكفل احلقوق ال�ضيا�ضية واملدنية جلميع اأبنائها، 

وال�ضالم  واملحبة  التعاي�ش  مبادئ  باأن  وتوؤمن 

هي البو�ضلة نحو التنمية امل�ضتدامة التي تتحقق 

مب�ضتويات مت�ضاعدة يف اململكة .    

باأبناء  البالغ  اعتزازه  عن  بوعنق  واأعرب 

مملكة البحرين الأوفياء، الذي ي�ضجلون املنجزات 

يف  البحرين  مملكة  ا�ضم  ويرفعون  الوطنية، 

ريادة  ويوؤكدون  والدولية،  العربية  املحافل 

اململكة يف املجالت الأدبية والثقافية والقت�ضادية 

وال�ضيا�ضية والجتماعية .    

التي  والقوانني  الت�ضريعات  كافة  دعم  واأكد 

الغالية،  ململكتنا  والنتماء  املواطنة  قيم  تعزز 

اإىل  الت�ضريعي  الدفع مب�ضرية العمل  والعمل نحو 

اآفاٍق اأرحب، وجعلها منوذًجا متطوًرا ومتميًزا، مبا 

يحقق تطلعات وطموحات القيادة احلكيمة، ويلبي 

اآمال �ضعب مملكة البحرين.

م�ضرية  اإن  القا�ضي  عي�ضى  النائب  وقال 

البحرين م�ضتمرة نحو مزيد من التطور والرخاء 

تنعم  وما  امللك،  جلاللة  احلكيمة  القيادة  ظل  يف 

بني  �ضلمي  وتعاي�ش  و�ضالم  اأمن  من  البحرين  به 

كافة اأطياف املجتمع وحريات �ضيا�ضية وحقوقية، 

عك�ضه  وما  الإ�ضالحي جلاللته،  بامل�ضروع  م�ضيدا 

ميار�ضها  وحريات  دميقراطية  من  البحرين  على 

امل�ضلحة  تراعي  مب�ضوؤولية  البحريني  املواطن 

منوها  اأجل  من  اململكة؛  وم�ضتقبل  الوطنية 

وازدهارها وا�ضتقرارها.

يف  م�ضتمر  النواب  جمل�ش  اأن  القا�ضي  واأكد 

اإحدى  وهذا  ومطالبهم  املواطنني  ق�ضايا  كل  طرح 

املفدى،  امللك  جلاللة  الإ�ضالحي  امل�ضروع  ثمار 

القرار من  اليوم هو من ي�ضنع  املواطن  اأ�ضبح  اإذ 

اأدواتهم  ي�ضتخدمون  الذين  اختياره ممثليه  خالل 

الد�ضتورية يف خدمة الوطن واملواطن. 

مبا  العامر  اأحمد  النائب  اأ�ضاد  جانبه،  من 

منها  املجالت،  كافة  يف  تقدم  من  اململكة  حققته 

املراأة،  ومتكني  والأمنية،  احلقوقية  املجالت 

التي  املجالت  من  وغريها  الريا�ضية،  وال�ضوؤون 

بالكفاءات  ومتيزه  البحرين  ال�ضعب  رقي  تعك�ش 

رقماً  لي�ضبح  قدرات  من  البحريني  به  يتميز  وما 

�ضعباً يف الداخل واخلارج.

الأحمر  باللونني  تكت�ضي  البحرين  اإن  وقال 

ويحتفلون  بوطنهم  وافتخاراً  بهجًة  والأبي�ش 

امللك  جاللة  جلو�ش  وعيد  املجيد  الوطني  بالعيد 

املفدى الذي رفع راية العز والفخر ويقود البحرين 

نحو املجد، م�ضرياً اإىل اأن امل�ضروع الإ�ضالحي ي�ضكل 

دعامة اأ�ضا�ضية لكل م�ضاريع التطور والنه�ضة يف 

اململكة على كافة امل�ضتويات.

اإن  الع�ضريي  ه�ضام  النائب  قال  جانبه،  من 

الإجنازات  من  العديد  حققت  البحرين  مملكة 

اأعلى مراتب  اإىل  الباهرة يف عهد جاللته، وارتقت 

امل�ضروع  من خالل  املجالت  من  العديد  النماء يف 

مملكة  و�ضع  الذي  جلاللته  الرائد  الإ�ضالحي 

يعك�ش  مبا  املتقدمة،  الدول  م�ضاف  يف  البحرين 

جعلت  والتي  والثاقبة،  احلكيمة  جاللته  روؤية 

والتقدم  باحلريات  يزخر  وطناً  البحرين  مملكة 

والتطور.

بلحمته  ليفخر  البحرين  �ضعب  اأن  اإىل  واأ�ضار 

بني  تعزيزها  على  جاللته  حر�ش  التي  الوطنية 

اأبناء �ضعبه، �ضارًبا يف ذلك مثالً رائًعا يتغنى به 

اأبناء الوطن من خالل حبهم وتفانيهم يف العطاء 

لهذا الوطن الكرمي، مبيًنا اأن هذه اللحمة والتقارب 

هي  احلكيمة  وقيادته  الوطن  اأطياف  جميع  بني 

امل�ضتدامة  التنمية  ل�ضتمرارية  املنري  الطريق 

للوطن واملواطنني.

على  حري�ضون  املجل�ش  يف  النواب  اأن  واأكد 

حتقيق توجيهات وتطلعات جاللة امللك التي جاء 

دور  افتتاح  يف  ال�ضامي  جاللته  خطاب  يف  بها 

النعقاد الثاين من الف�ضل الت�ضريعي اخلام�ش، مبا 

ي�ضمن ا�ضتمرارية م�ضرية الإجنازات الرائدة التي 

عرب  القطاعات  �ضتى  يف  البحرين  مملكة  حققتها 

التنفيذية  ال�ضلطة  بني  وامل�ضتمر  الفعال  التعاون 

وجمل�ش ال�ضورى وجمل�ش النواب.

»يف  كمال  �ضو�ضن  النائب  قالت  جانبها،  من 

البحرينيني  قلوب  جتتمع  ال�ضعيدة  املنا�ضبة  هذه 

الدولة  قيام  وت�ضتذكر  جاللته،  لبيعة  جتديًدا 

الفاحت  اأحمد  املوؤ�ض�ش  البحرينية احلديثة يف عهد 

ميالدية،   1783 عام  اإ�ضالمي  عربي  ككيان 

اإىل منظمة الأمم املتحدة  والذكرى 48 لن�ضمامها 

كدولة كاملة الع�ضوية«.

حلظة  تعي�ش  العام  هذا  اململكة  اأن  وبّينت 

اىل  جاللته  جلو�ش  عيد  يف  التاريخ  حلظات  من 

التي  الأفراح  وكذلك  املجيد،  الوطني  العيد  جانب 

بطل  لقب  اململكة  منتخب  بتحقيق  البالد  تعي�ضها 

كاأ�ش خليجي 24، وبينت تلك الأفراح مدى متا�ضك 

التي  احلكيمة  القيادة  خلف  والتفافهم  املواطنني 

ليبقى  الوطن  هذا  رفعة  اأجل  من  جد؛  بكل  تعمل 

وطناً قوياً ينعم بالزدهار والرخاء.

الدو�ضري »يف  النائب عي�ضى  من جانبه، قال 

مثل هذا اليوم الأغر ت�ضّطر اململكة منجزاتها التي 

الأ�ضعدة  خمتلف  على  حتققت  والتي  بها  نفخر 

البالد  ملك  جاللة  نهجها  التي  العطاء  مب�ضرية 

خلدمة  جميعا  عليه  ن�ضري  �ضامال  قوميا  نهجا 

مملكتنا الغالية والإ�ضهام يف حتقيق املنجزات بكل 

عزمية واإ�ضرار نحو حتقيق املزيد من التقدم، يف 

ظل القيادة احلكيمة، وا�ضعني ن�ضب اأعيننا الوطن 

واملواطن اأ�ضا�ش التنمية وحمورها«.

اأحمد  يو�ضف  النواب  جمل�ش  ع�ضو  واأكد 

املجيد وعيد  الوطني  بالعيد  الحتفاء  اأن  الذوادي 

الإجنازات  ل�ضتذكار  كربى  حمطة  باأنه  اجللو�ش 

مظلة  البحرين حتت  حققتها مملكة  التي  الكبرية 

امليادين  �ضتى  يف  للعاهل،  الإ�ضالحي  امل�ضروع 

وموؤ�ض�ضاتها  البلد  اأبناء  باأن  مبيناً  واحلقول، 

املتتالية،  النجاحات  تعزيز  يف  اأ�ضهموا  وهيئاتها 

والت�ضامح  التعاي�ش  مفاهيم  تر�ضيخ  ويف 

اأن املفاهيم  وا�ضتقطاب الآخر. واأ�ضار الذوادي اىل 

الأر�ش  هذه  يف  زرعت  التي  والزاهية  الكربى 

الهوية  تعزيز  يف  اأ�ضهمت  البدايات،  منذ  الطيبة 

وحمبة  الولء  مفاهيم  غر�ش  ويف  البحرينية، 

مكت�ضباته،  عن  والدفاع  عنه،  والذود  الوطن، 

و�ضطروها  البحرينيون  حققها  تاريخية  مبالحم 

لتكون درو�ًضا للعامل.

واأو�ضح اأن املكت�ضبات التي يحققها اأبناء البلد 

التنموية وال�ضبابية والبداعية  يف �ضتى املجالت 

اخلليج  كاأ�ش  ببطولة  الفوز  اآخرها  والريا�ضية 

وجناح  متيز  خمرجات  متثل  والع�ضرين،  الرابع 

وطن  بناء  يف  امللكية  للم�ضاعي  وتتويج  وعطاء، 

مزدهرة يحت�ضن جميع اأبنائه، على قدر واحد من 

العدالة وامل�ضاواة الإن�ضانية.

املنا�ضبتني  اأن  الدم�ضتاين  اأحمد  النائب  وبنّي 

غاليتان على قلب كل مواطن �ضريف وغيور على 

وطنه واأهله واملقيمني يف هذا الوطن الغايل قائالً: 

القائد  ثبت  بعدما  والأمان  بالأمن  ي�ضعر  كلنا   «

جاللة امللك امل�ضرية الوطنية وجعل امليثاق نهًجا 

وعيد  الوطني  العيد  اأ�ضبح  حيث  عليه،  من�ضي 

العامل..  اأمام  تواجدنا  اأينما  لنا  مفخرة  اجللو�ش 

بنهج  العمل  موا�ضل  على  �ضموه  اإ�ضرار  اأن  كما 

لنا  زاهر  م�ضتقبل  فهو  فيه  وال�ضتمرار  امليثاق 

و�ضعبها  البحرين  اهلل  حفظ  القادمة.  ولالأجيال 

وملكها والقيادة الر�ضيدة«.

فاطمة سلمان:

أّكد نواب وشوريون في تصريحات لـ)األيام( مواصلة المساعي 
من  واحدة  بوصفها  التشريعية؛  السلطة  أداء  لتطوير  والجهود 
اإلصالحي  المشروع  أفرزها  التي  الدستورية  المؤسسات  أهم 
لجاللة الملك، منّوهين إلى أن األعياد الوطنية تشّكل حافًزا لبذل 

المزيد من الجهود لالرتقاء بالعمل البرلماني لمزيٍد من العطاء.
إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  والشوريون  النّواب  ورفع 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  وصاحب  المفدى،  البالد 
آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
بأعيادها  البحرين  مملكة  احتفاالت  بمناسبة  الوزراء،  مجلس 
الوطنية؛ إحياًء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس 
وذكرى  ميالدية،   1783 عام  مسلمة  عربية  كدولة  الفاتح  أحمد 
وذكرى  العضوية،  كاملة  كدولة  المتحدة  األمم  في  انضمامها 

تولي حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى مقاليد الحكم.
العهد  لتجديد  فرصة  الوطنية  األعياد  أن  البرلمانيون  وأّكد 
لمواصلة مسيرة النماء ومواصلة الجهود لترسيخ الوحدة الوطنية 

وثقافة العيش المشترك.

غازي �آل رحمة

خالد بوعنق

�سو�سن كمال

با�سم �ملالكي

عي�سى �لقا�سي

عي�سى �لدو�سري

حممود �لبحر�ين

�أحمد �لعامر

يو�سف �لذو�دي

 كلثم �حلايكي

ه�سام �لع�سريي

�أحمد �لدم�ستاين
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بلدية »اجلنوبية« تقيم احتفال

 »دام عزك يا وطن« مبنا�سبة الأعياد الوطنية

وكيل الداخلية يرعى احتفالً 

مبنا�سبة العيد الوطني مبركز رعاية الأحداث

عقارات ال�سيف ُتقيم احتفالية مبنا�سبة العيد الوطني املجيدطلبة الأهلية يحتفلون بالعيد الوطني وعيد اجللو�س 

الحتفال بالأعياد الوطنية 

والذكرى الثالثني لفتتاح »الكويت ال�سحي«

الأوقاف اجلعفرية تقيم

 احتفالً بذكرى الأعياد الوطنية

مكتب  مع  بالتعاون  ال�صحي،  الكويت  مركز  نظم 

ع�صرة  الثانية  الدائرة  ممثل  البحراين  حممود  النائب 

)األبا(،  البحرين  اأملنيوم  و�صركة  ال�صمالية،  باملحافظة 

احتفالً مبنا�صبة العيد الوطني املجيد واليوبيل اللوؤلوؤي 

ملرور 30 عاًما على افتتاح املركز ال�صحي.

ورعت الحتفالية وزيرة ال�صحة فائقة بنت �صعيد 

ال�صالح، وح�صرها عدد من امل�صوؤولني بوزارة ال�صحة 

والكوادر  الأهلية،  واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات  وممثلي 

األقت  احلفل،  م�صتهل  ويف  باملركز،  والإدارية  الطبية 

الوكيل امل�صاعد للرعاية الأولية الدكتورة منال العلوي 

كلمة رّحبت فيها باحل�صور، ورفعت اأ�صمى اآيات التهاين 

الوطني  العيد  مبنا�صبة  الر�صيدة  للقيادة  والتربيكات 

املجيد وذكرى تويل �صاحب اجلاللة امللك املفدى ملقاليد 

احلكم.

مبنا�صبة احتفال مملكة البحرين باأعيادها الوطنية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  ت�صلم  بذكرى 

احلكم  ملقاليد  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى 

والعيد الوطني املجيد، نظمت اإدارة الأوقاف اجلعفرية 

رئي�س  ال�صالح  �صالح  بن  يو�صف  بح�صور  احتفالً 

الأوقاف اجلعفرية واأع�صاء جمل�س الأوقاف واملوظفني، 

وذلك يوم اأم�س يف مقر الإدارة يف �صاحية ال�صيف.

ونيابة  اجلعفرية  الأوقاف  جمل�س  رئي�س  ورفع 

اأ�صمى  الإدارة،  منت�صبي  وجميع  املجل�س  اأع�صاء  عن 

�صاحب  ح�صرة  مقام  اإىل  والتربيكات،  التهاين  اآيات 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  واإىل  املفدى، 

املوقر،  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان  بن 

و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء املوقر، 

بهذه املنا�صبات الوطنية.

موظفو »اركابيتا« و10 �سركات ي�ساركون يف احتفالية العياد الوطنية



وذكرى  املجيد،  الوطني  بالعيد  البحرين  مملكة  احتفاالت  �ضمن 

اآل خليفة ملقاليد  ت�ضلم ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

ملوظفيها  ا  خا�ضً احتفاالً  امللكية  اخلريية  املوؤ�ض�ضة  نظمت  احلكم، 

للم�ضاركة يف هذه املنا�ضبة الوطنية.

امللكية  اخلريية  للموؤ�ض�ضة  العام  االأمني  رفع  احلفل،  وخالل 

اإىل ح�ضرة �ضاحب  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�ضمى  ال�ضيد  م�ضطفى 

واإىل �ضاحب  املفدى،  البالد  اآل خليفة عاهل  اجلاللة حمد بن عي�ضى 

ال�ضمو امللكي االأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء، واإىل 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

االأمني، واإىل �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك 

رئي�س  الوطني  االأمن  م�ضت�ضار  ال�ضباب  و�ضوؤون  اخلريية  لالأعمال 

البحريني،  ال�ضعب  واإىل  امللكية،  اخلريية  املوؤ�ض�ضة  اأمناء  جمل�س 

وذكرى  املجيد  الوطني  بالعيد  البحرين  مملكة  احتفاالت  مبنا�ضبة 

اآل خليفة ملقاليد  ت�ضلم ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

احلكم، متمنًيا للبحرين مزيًدا من الرقي والتقدم واالأمن واالأمان.
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»�شرطة املحرق« تعر�ض

 منجزات مراكز ال�شرطة وتكّرم املدار�ض

قيام  لذكرى  اإحياًء  الوطنية،  باأعيادها  البحرين  مملكة  احتفاالت  اإطار  يف 

الدولة البحرينية يف عهد املوؤ�ض�س اأحمد الفاحت دولة عربية م�ضلمة عام 1783 

وذكرى  الع�ضوية،  كاملة  دولة  املتحدة  االأمم  اإىل  ان�ضمامها  وذكرى  ميالدية، 

اأقامت مديرية �ضرطة  املفدى مقاليد احلكم،  امللك  تويل ح�ضرة �ضاحب اجلاللة 

يوم  مع  بالتزامن  وت�ضحية(،  والء  البحرين  )�ضرطة  فعالية  املحرق  حمافظة 

�ضرطة البحرين واحتفال وزارة الداخلية مبرور 100 عام على تاأ�ضي�س �ضرطة 

البحرين.

للمديرية، وعدد  التابعة  وال�ضعب  ال�ضرطة  مراكز  روؤ�ضاء  الفعالية  وح�ضر 

من منت�ضبي املديرية من ال�ضباط و�ضباط ال�ضف، واالأفراد واملدنيني وذويهم.

 »اخلريية امللكية« حتتفل بالعيد الوطني املجيد

مندوب رئا�شة م�شر العربية يهنئ 

�شفارة البحرين بالأعياد الوطنية

ا�ضتقبل عبدالرحمن ح�ضن ها�ضم الوزير املفّو�س والقائم باأعمال 

�ضفارة مملكة البحرين لدى جمهورية م�ضر العربية باالإنابة ولدى 

اجلمهورية  رئا�ضة  اأمني  االأن�ضاري  اأحمد  العربية،  الدول  جامعة 

جمهورية  رئي�س  ال�ضي�ضي  عبدالفتاح  الرئي�س  تهنئة  نقل  الذي 

م�ضر العربية اإىل ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل 

خليفة ملك مملكة البحرين، وحكومة و�ضعب مملكة البحرين، وذلك 

الوطنية يف 16 و17  باأعيادها  البحرين  احتفال مملكة  مبنا�ضبة 

دي�ضمرب.

ديوان الرقابة املالية يحتفل بالعيد الوطني املجيد

جمعية »تنمية الطفولة« تقيم حفاًل مبنا�شبة الأعياد الوطنية

»جي اإف اإت�ض« املالية حتتفل مع موظفيها بالأعياد الوطنية يف اإطار الحتفال بالأعياد الوطنية.. 

»ال�شمالية« تنظم �شباق الدراجات الهوائية

املجل�ض الأعلى للبيئة يقيم

 احتفالً مبنا�شبة اأعياد اململكة الوطنية

فعاليات وطنية متنوعة يف

 احتفال برنامج »مًعا« بالعيد الوطني
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ٌم« »َحَمٌد لِ�َشعبَِك َوالٌِد َو ُمَعلِّ

ق�صيدة مهداة اإىل مقام �صيدي �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك مملكة البحرين 

املفــدى حفظه اهلل ورعاه، وذلك مبنا�صــبة ذكرى 

تــويل جاللته مقاليد احلكــم يف مملكة البحرين، 

والعيد الوطني املجيــد  ململكة البحرين العزيزة 

على اأهلها. 

َعـــاَدا َو  َمــــَداُه  اىل  الزَّمــاُن  َذهــَب 

الأَجَمــــاَدا َو  التَّاِريــــَخ  َوا�صــَتعر�َض 

�صــاً ُمَتَفحِّ َجِميَعــهــا  الِبــــالَد  َطـــاَف 

َمــن َقـــد َغـدا َن�صــًيا َو َمــن َقـد �َصـــاَدا

ــــٍر اآ�صِ ــحـٍر  �صِ ِبــــالُد  َفا�صــَتـوَقفتـُه 

التِّــــرَداَدا اأَكَثــــَر  ُربـاهــــا  َفَعـــلــى 

بـًـــا ُمَتَعجِّ ــنا  ِباأر�صِ الزَّمــاُن  َوَقــــَف 

 َفلَقــــد َراأى �َصــيًئا ِبهـــا مـــا اعَتــــاَدا

ِبَجَمــاِلهـــا ــي  َتنَتـ�صِ َراآَهــــــا  َفلَـَقـــد 

َتَتَهـــاَدى اأَرَجــاِئـهــا  يف  احُلــــوُر  َو 

َو لَقـــد راأَى اخَلـــَراِت ِفيـهــا َكــــَرًة

ِنَعـــٌم ِبهــــا املَــــوىَل َعلَيــَهـــا َجــــاَدا

�َصــِهـَد الزَّمـــاُن لنــــا ِبــــاأنَّ ِبالَدنــــا

ِباخَلــــِر َتزَخــــُر قــد َبـقــــت اآَمـــادا

َغَبــــَط الزَّمـــاُن ِبالَدنــا ِب�ُصــُمـوِخـَهــا

ِقَيـــــــاَدا الِبــــالِد  َخـــــُر  ِلأَنَّــهــا  َو 

ــُفُّهــم ـَد �صَ َو النَّــا�ــضُ ِفيهـــا َقـد َتـَوحَّ

اأفــــَراَدا َيُكـــن  لـــم  َتَكـاَتــَف  �َصــعـٌب 

َعِلمـــوا ِبـــاأنَّ َم�صـــَرهـم يف ُفــرَقـــٍة

اآَحــــاَدا بهـــا  افَتُقــــوا  اإذا  ــعــٌف  �صَ

�َصــعُب التَّ�صــاُمــِح َو املََحبَّـــِة َو النََّدى

الأحَقــــاَدا َو  الأَ�صــَغـاَن  َيعــــِرُف  ل 

مِبَجـِدهــا الآَخـِريــَن  ِبــالِدي  فاَقـــت 

اَدا وَّ َتبـِنــي الرَِّجــــاَل َو ُتنــِتــُج الــــرُّ

ـــــوا اأخلَ�صُ ِرَجــاٌل  ــَدهــا  َتَعــهَّ َبلَــــٌد 

اإعــــــداَدا ِلـــــَدوِرِه  اأََعـــــدَّ  ُكـــــلٌّ 

ــدوا َفَتـَوَحّ الُعــال  اإىل  ِريــَق  الطَّ َراُمــوا 

الأجـــَداَدا ا�صــَتذَكُروا  َو  َتَراَحُمــوا  َو 

َبلََغـــت َلنــا الَبحـَريــُن َذرَوَة جَمـِدهــا

ِمـــن َيــوِم اأن َحمــٌد َلهــــا َقــــد َقــاَدا

َيــــوٌم َعِظيــــٌم َكـــاَن يف َتاِريِخــنــــا

ِبـــِه ِميَعـــــادا َلنـــا  ـــَرَب الزَّمــاُن  �صَ

َيــــوٌم ِبـــِه َحَمــــٌد َتَقــلَّـــَد ُحـكَمــَهــا

الأعيــــاَدا و  الأفـــــَراَح  َنبــــَداأَ  َكـــي 

ــُكم ُجلُــو�صِ َيــوِم  َغــداُة  البـــالِد  ِعيــُد 

َفالُكــــلُّ ِبا�صــِمــَك َفــرَحًة قـــد َنــاَدى

ُع�صـــُروَن َعاًمــا ُمــذ َحَكمَت َو ُمنـــذ اأَْن

َتـــــزَدادا ِلـَكـــي  َبــــَداأَْت  اآَماُلــنــــا 

ُع�صــروَن َعــاَمـًــا ُكُلّ َيــــوٍم َقــد َحَوى

ِميـــالَدا َنــــا  ِلِعــِزّ َيُكــــوُن  ُحلُمـــــاً 

يف �َصــلمـاَن  اأبــا  يــا  َعاًمــا  ُع�صــروَن 

الأوَتــــاَدا َت�صـــُرُب  املََحبَّـــِة  ـــَرِح  �صَ

ُع�صـــُروَن َعاَمـًــا يــا اأبــــا �َصــلماَن مـا

الأ�صــَعـادا َتنـ�ُصــُر  يُنـــَك  َيِ َبِرَحـــت 

اأَتـــت َحَمــٌد،  ُكلُّهــا،  عاًمــا  ُع�صـــروَن 

َر�َصــــاَدا َو  َنعَمـــًة  ِل�َصــعِبـَك،  َبــرًدا 

ُع�صـــُروَن َعــاَمـًــا َزاِخـــَراٌت ِبـالَنَّمـــا

َراَدا اأَ َلُهــــَنّ  َحَمــــٌد  َكَمــــا  اأََتــــت  َو 

ُتِظلُّنـــا اأنـــَت  َو  َحَمـــٌد  يــا  َعقــــَداِن 

ِوَداَدا َو  َلنــــا  َتـدُنـــــو  ـَبـّــًة  َمَ َو 

َعقـــَداِن ُمــذ اأَن َقــــد َكَتبَنــــا َعقـَدَنــا

ِمــــَداَدا َكــــاَن  احُلــــُبّ  َو  ِلـَولِئَنــــا 

الِتــي ُروؤَيَتــَك  َعـقـَديـــِن  َحَقّـقـــَت يف 

ُمــــَراَدا  ّ الــــويِفِ ِل�َصــعِبُكــُم  َكــاَنــت 

ــت َم�صَ �ُصــَويَعــاٍت  ُخلُتُهَمــا  َعقــــَداِن 

َجــــَوادا َمـــاُن  الـَزّ َرِكــــَب  ــــا  َ َفَكــاأََنّ

ــروِر ِب�ُصــرَعـــٍة ــــُرّ اأَوَقــــاُت ال�ُصّ َو َتُ

ــــت ِلُتَعــاَدا اأوَقــــاُت �َصــعــِد َقــد َم�صَ

ثِلـهـــــا مِبِ َراِغُبــــوَن  َفـاإَنّــــا  َحَمــــٌد 

َبـــْل ِزْد َعلَيهـــا َطـــاَب َمـــن َقـــد َزاَدا

ـبَّــــٍة َمَ ُكـــلُّ  �َصــلَماَن  اأبــــا  َفلَُكـــم 

ُفــــوؤاَدا بالـَجِميــــِل  َمالأُتــــم  َفلَـقـــد 

ـٌم ُمَعلِـّ َو  َواِلــــٌد  ْل�َصــعِبــَك  َحَمــــٌد 

َفَغـــدوا ِبف�صـــِلَك يف الـــَوَرى اأ�صــياَدا

َمعلَـمـًــا ِللِوفـــاِدِة  ِبــالُدَك  َغــــَدت  َو 

الُوفَّــــاَدا ُتكــــِرُم  َطبَعـــــَك  اأََنّ  اإذ 

اإذ ــلِم  ّ ِلل�صِ َواَحـــًة  ِبَف�صـــِلَك  َغـــَدت  َو 

ــَنـاَدا ــالَم �صِ ال�َصّ َن�َصـــَد  مِلَـن  ــــاَرت  �صَ

النَّـا�ــضِ ُدوَن َتـاُيــــٍز ُكـــلَّ  اأَحَببـــَت 

الأ�صــــَداَدا َتعاِمــــُل  ِباحِليـــاِد  كـَـــم 

ُم�صــاِوًما ل�صـــَت  الَعـــدِل  يف  َلِكنَُّكـــم 

ِحيـــاَدا َتُكـــوَن  اأََلّ  َعـدِلُكـــم  ِمـــن 

َو الَيـــــوُم ِعيُدَك اأنــَت يا َمِلكــــاً َغــدا

ِعمــــاَدا الأمــوِر  ُكــــلِّ  يف  ــعِب  ِلل�صَّ

ــنـا َنفِديــــَك يــا َحَمـــٌد َو َنفــِدي اأر�صَ

اآ�صــــاَدا ِلَوائــُكــم  َتـــَت  ــــُر  َوَن�صِ

ُحكـِمــُكــم يف  ُملـَهــٌم  َكـــِرمٌي  َمِلــــٌك 

�َصـــــَداَدا َو  ِحكَمــــًة  َرُبّــــَك  اأعطـــاَك 

َباأ�ُصــــُه �َصــِديــٌد  ُمقَتــــِدٌر  َو  �َصــهـٌم 

اأَجــــاَدا َنــــَواُه  َقــد  ِفعـــٍل  ُكـــلِّ  يف 

َجنَّـــــًة ِبـــَك  َغــــَدت  مَملََكــًة  َفَبَنيــَت 

اأَبــَهــرَت َيــــا َحَمــــٌد ِبَهــا الأ�صــَهــادا

ــنُعَك َقــد َعلَت َهــِذي ِهــَي الَبحَريُن �صُ

اأ�َصـــاَدا الَعِظيـــِم  ــنـِع  ِبال�صُّ َوالُكــــُلّ 

َحَقّـُكـــم ُيـَوِفّــَك  َل  َكـالِمــي  َواأَرى 

ِبَعـــاَدا ُذَراَك  َعــن  ــعـِري  �صِ َكِلَمـــاِت 

ـــاَلُكم ـــعـِري اأَُعــُدّ ِف�صَ َحـاَولـــُت يف �صِ

ِتعــــَداَدا ـــاِلُكــم  ِلف�صَ اأَ�صــَتِطـْع  َلــــْم 

َفتَّ�صـــُت يف ُكــــلِّ الِبــــالِد َفلــــم اأِجــد

َلـــَك َيـــا َمِليـًكـــا َقـــد �َصــَمـا اأَنــــَداَدا

َحمــــٌد َفَنهـُجــَك قــد َغـــدا ِنبــَرا�َض َمْن

َوقَّــــاَدا ــًرا  ـِ َنّيــ الَتَّمـُيّـــَز،  َطـلَـــَب 

ـُمـنــا املَـَحبَّــــَة َوالــَوفـــا َنهــــٌج ُيَعلِـّ

َوالأَحَفـــاَدا الأَولَد  ـــــُم  َوُيـَعلِـّ

د. عبد�هلل بن �أحمد من�ضور �آل ر�ضي

�حتفال �ضفارة �ململكة يف �لرب�زيل بح�ضور بدر �حلليبي �لقائم باأعمال �ل�ضفري

�شفارات اململكة يف اخلارج حتتفل بالأعياد الوطنية

قن�ضلية �لبحرين يف مومباي حتتفل بالأعياد �لوطنية�حتفال �ضفارة �ململكة يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية بح�ضور �ل�ضفري �ل�ضيخ عبد�هلل بن ر��ضد �آل خليفة
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ــــُر �أنــــَت �لـنـ�صْ
قصيدة مهداة إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه؛ 
بمناسبة العيد الوطني المجيد، وفوز منتخب البحرين ببطولة كأس دورة الخليج العربي )24(.

واأنــــــــــَت تــــاريــــخ جمــــــٍد لـــيـــ�ـــس يـــنـــدثـــُر

ــُر ــش ــ� ــت ــن ـــدو وت ـــش ـــ� ـــان الـــعـــا ت ـــش ـــ� ـــى ل عـــل

ــُر ــخ ــت ــف ت الأجــــــيــــــال  بـــهـــا  عــــــزٍّ  ودار 

اخلــطــُر اأحـــــدَق  اإن  اأو  ــل  ــي ــل ال عــ�ــشــعــ�ــَس  اإْن 

يــنــكــ�ــشــُر ــب  ــع ــش ــ� ال ــا  ــه ــن م املـــجـــد  ــة  ــاح ــش � يف 

ــُر ــشِ ــ� ــــم ع ــــراره ــــش ــــون مــــن اإ� ــــروم ــا ي ــم ــي ف

الــــِغــــَ�ُ املــــوقــــف  ـــــــداة  غ تــعــقــهــم  ومْل 

ــــُرُ ــــشُ ـــٌر � ـــش ـــ� ـــع ــــّل مـــــقـــــاٍم م ــــك وهـــــــْم ب

ـــدُر ـــق ال يـــخـــذلـــهـــُم  ومْل  ا�ـــشـــتـــكـــانـــوا  ول 

ـــا ازدهــــــــروا ـــه ـــٍج ب ـــوي ـــت ـــة ت ـــى مـــنـــ�ـــشّ عـــل

ــدُر ــت ــب ــل الـــلـــيـــث ي ــب ــش ــر � ــش ــ� ــن ـــة ال ـــون ـــق اأي

الــثــمــُر ــــع  ــــن اأي ــــد  ق ذا  ــــو  ه ـــــا  وه ـــرا  نـــ�ـــش

ــُر ــم ــق ـــد الــظــلــمــة ال ـــن ـــار وع ـــه ـــن ــس ال ــ� ــم ــش �

الــ�ــشــَ�ُ ـــاءت  ـــش � ـــد  ق ــم  ــه ــم ــش ــا� ب ـــن  م اأولء 

�ــشــُغــروا ول  ــــــوا  ذّل ل  الـــ�ـــشـــواعـــد  ــمــر  �ــشُ

فــانــتــ�ــشــروا ـــــر  الأم ــعــب  �ــش لَن  ــا  ــه ب ـــــولٍت  ـ

ــــُر ــــَج واحَل الـــ�ـــشـــخـــُر  ــا  ــه ــن م لَن  عــــزميــــٌة 

ــــُر ــــاأمت ت واخلـــــــ�  بــــالــــهــــدى  تـــــــزْل  ومل 

ـــــك اخلـــــــــــ�ات تـــنـــهـــمـــُر ـــــل ـــــام ـــــــن اأن وم

ــُر ــج ــش ــ� ــا خـــمـــيـــُل الـــــــورد وال ــه ــن ـــّز م ـــاهـــت ف

ــــوى مـــن نـــّدهـــا الـــزَهـــُر ــــارت تــلــك الـــربـــا ف

لــــــدى احلــــ�ــــشــــاد بــــكــــّل اخلــــــ� ُيــنــتــظــُر

ـــــزُر ـــــاأت ـــد ت ـــع ـــش ـــ� ـــال ــــٍة ب ــــي ــــاف وكــــــــّل ق

ــُر ــش ــ� ــب ـــوب لــهــا والــ�ــشــمــع وال ـــقـــل ــو ال ــف ــه ت

ـــج الــــــقــــــّز تـــــّدثـــــُر ـــي ـــش ـــ� ـــن ـــــا ب ـــــه ـــــاأّن ك

اخلـــفـــُر ـــا  ـــه ـــوات ـــْط ُخ ـــــان يف  ب ـــــد  وق جـــــذىل 

ـــُر واحَلـــ�ـــشَ الــــعــــيُّ  ــا  ــه ــف ــن ــت ــك ي ومْل  ـــْم  ـــك ب

ــــــَوُر َخ ول  �ـــشـــعـــٌف  حـــرفـــهـــا  ــف  ــن ــت ــك ي مل 

ـــُر ـــوت ــن اإيـــقـــاعـــاتـــهـــا ال ــش ــ� ـــّز مـــــْن ح ـــت ـــاه ف

ـــان الـــ�ـــشـــعـــر تـــعـــتـــذُر ـــش ـــ� ــــن ل ــــهــــا ع كــــاأّن

ــُر ــ�ــش ــت ــن ــــــّب ي ـــدع حـــيـــث احل ـــب والـــ�ـــشـــعـــر ي

ــُر ــش ــحــ� ــن ـــاًء لــيــ�ــس ي ـــي ـــش ـــعُّ � ـــش ـــ� اأتــــــــْت ت

ــوُر ــش ــ� ــا ال ــه ــرف ـــن ح ــم تــنــتــ�ــشــي م ــك ــم ــش ــا� وب

ـــَتـــْنـــزُل املـــطـــُر ـــــــات عـــ�ـــشـــٍق بـــهـــا ُيـــ�ـــشْ اآي

ـــُق اخَلـــــــَرُ ـــوث ـــت ـــش ـــ� ومـــــن مـــ�ـــشـــاعـــرهـــا ُي

ــــــــَت الــــعــــّز والـــظـــفـــُر ـــــــَت واأن الـــنـــ�ـــشـــُر اأن

ـــادحـــًة ــــــــــراح �ـــش واأنــــــــت اأهــــــزوجــــــُة الأف

مـــكـــانـــِتـــِه يف  تـــ�ـــشـــامـــى  ــــد  ق ـــا  ـــوطـــن م ــــا  ي

ـــِه ـــــــّب يــــا ظــــا نــــلــــوذ ب يــــا نــ�ــشــمــة احل

ـــْم ـــه ــــــال عـــزميـــت ــــــط ــــــَت هـــــّمـــــة اأب ــــــاأن ف

ــْم ــه ل اأنـــــــــاَخ  عـــزمـــا  ــــوا  ــــزم ع اإذا  قــــــوٌم 

ـــخـــرٍة ـــف م كــــــّل  يف  ــــــــُم  ُه الـــ�ـــشـــابـــقـــون 

ــمــوا َحــ�ــشَ َيـــْجـــزمـــوا  اأو  ـــوا  ـــزم َج ــوا  ــزم ــع ي اإن 

ــــايل فـــمـــا وهـــنـــوا ــــغ ـــقـــوا بــا�ــشــمــك ال تـــعـــلّ

ــا ــرف ـــا �ــش ـــع و�ــــشــــّطــــروا بـــا�ـــشـــم بـــحـــريـــن ال

ــْم ــه ــدم ــق ــــــا �ــشــلــمــان ي ــــك اأب ــــي جــــــــاوؤوا اإل

بــــذروا اإذ  ــر  ــ�ــش ــن ال ــرى  ــش ــ� ــب ب ـــك  ـــي اإل ــــــاوؤوا  ج

ــْم ــه ف ـــاء  ـــق ـــل ال جـــــّن  اإذا  ــــوه  ــــوج ال ــس  ــ� ــي ب

ـــــــــس قـــاطـــبـــًة ـــخـــر الأر� اأبـــــنـــــاء دملـــــــون ف

ـــًدى ــس الــــوجــــوه ن ــ� ــي ـــّم الأنـــــــوف اإبــــــاً ب ـــشُ �

ــا خـــا�ـــشـــوا غـــمـــار بط ــم خـــا�ـــشـــوا الـــبـــحـــار ك

ــْت ــهــ�ــش ــــــا �ــشــلــمــان قــــد ن بـــكـــم ومـــنـــكـــم اأب

مـــفـــخـــرًة ـــــدَت  ـــــّي ـــــش � ــــد  ــــق ل ـــــــــت  اأن هلل 

ـــب نــــًدى ـــْح ـــك املـــعـــطـــاء �ـــشُ ـــّف تـــ�ـــشـــّح مــــن ك

ــــــــاًء �ــــشــــخــــاًء غــــ� عــــاديــــٍة ــــــــادْت رخ ج

ــــسٍ مـــنـــَك زاهــــــرًة ــــر� ـــعـــد غ ــــْت ب ــــع ــــن واأي

ـــُه ـــُع ـــاِن ـــسٍ اأبــــــا �ــشــلــمــان ي ـــر� ـــغ ـــاأ ب ـــن ـــاه ف

ـــــرٍح ف يف  ــــــــولي  م ـــــا  ي ــــك  ــــت ــــي اأت وقـــــــد 

ـــا ـــه عـــّزت اأثــــــــــواب  يف  تـــــرفـــــُل  جـــــاءتـــــك 

خـــفـــٍر ويف  دلٍّ  يف  ـــــرمي  ـــــال ك ـــس  ـــ� ـــي مت

ـــــورد عــــاطــــرًة ـــــال جــــاءتــــك مـــو�ـــشـــّيـــًة ب

ـــاخـــرًة ـــــا زالــــــــْت مـــف ــــْت وظـــــلّـــــْت وم ــــان ك

ـــحـــٌة ـــم غــــــراء وا�ـــش ـــك ـــا ل ـــوًق ـــش ــس � ــ� ــي ــف ت

ـــْن زانـــهـــا األــــٌق ـــك ـــوق ل َحــــــــاَرْت مـــن الـــ�ـــش

ــْم ــك ــرت بــحــ�ــش جــــــاءت  اإذا  حــــيــــاًء  ــي  ــش ــ� ــغ ت

ـــكـــُم دانـــــــــات اأحــــرفــــهــــا تـــ�ـــشـــدو بـــحـــّب

ـــا ولـــــذا ـــه ـــوان ـــن واأنـــــــــت يـــــا �ــــشــــّيــــدي ع

فـــرًحـــا بـــا�ـــشـــمـــكـــْم  تـــغـــّنـــي  ــــــوٍم  ي ـــــّل  ك يف 

حمـــافـــلـــكـــْم يف  ـــى  ـــق ـــل ُت ــــــي  وه ــــا  ــــه ــــاأّن ك

�ــشــادقــًة ــــات  ــــي الأب ـــن  م �ــشــحــاًحــا  ـــل  ق اأو 

حممد هادي �حللو�جي

�صو�رع وطرقات �ململكة تزد�ن بالزينة �حتفاًء بالأعياد �لوطنية
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