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االَثاط
سار َائة رئٛس انٕسراءٔ ,سٚز انذاخهٛح َاٚف انماض ٙجايعح آل انثٛد ٔانرمٗ
رئٛسٓا انذكرٕر َثٛم شٕالفحٔ ،أعزب انماض ٙعٍ سعادذّ نشٚارج جايعح آل
انثٛد نذٔرْا انزٚاد٘ انذ٘ ذمٕو تّ نخذيح انًجرًع انًحهٔ ٙأتُاء انٕعٍ يٍ
خالل انثزايج انر ٙذمذيٓا انرعهًٛٛح يُٓا ٔانثمافٛح ٔانرذرٚثٛح ٔانرٕعٕٚح
نهًساًْح ف ٙرل ٙانٕعٍ َٔٓضرّ ,يثُٛا تاٌ انجًٛع فْ ٙذا انٕعٍ عائهح ٔاحذج
ٚعًهٌٕ يٍ اجم انٕعٍ يسرهًٓ ٍٛانٕفاء ٔاإلخالص يٍ انمٛادج انٓاشًٛح
انحكًٛح نهُٕٓض تٓذا انثهذ ٔخذيح األيح.
ٔت ٍٛانماض ٙتاٌ ٔجٕد جايعح آل انثٛد ف ٙيحافظح انًفزق نٕٓ يٕضع فخز
ٔاعرشاس ْٔذٚح كزًٚح يٍ جالنح انًغفٕر نّ انًهك انحس ٍٛتٍ عالل عٛة اهلل
ثزاِ ألْان ٙانًفزق ٔانٕعٍ نرمٕو تذٔرْا انرًُٕ٘ ٔانرعه ًٙٛف ٙانًُغمح,
يشٛذا تذٔر انجايعاخ ف ٙيخرهف انًُاعك نخذيح أتُاء انٕعٍ ٔذمذيٓىٔ ،تٍٛ
رئٛس انجايعح انذكرٕر انشٕالفح تاٌ انجايعح ذمٕو تذٔر حْٔ ٕ٘ٛاو نخذيح
أتُاء انًجرًع انًحه ٙإنٗ جاَة دٔرْا انرعه ًٙٛيٍ خالل انرأْٛم ٔانرذرٚة
ٔانمٛاو تانذراساخ ٔانًسٕحاخ ف ٙيحافظح انًفزق ٔذفعٛم عًهٛح االسرثًار
ٔذمذٚى انذراساخ انعهًٛح ٔفرح كافح يزافمٓا نخذيح فعانٛاخ انًجرًع انًحهٙ
ٔيذ جسٕر انرعأٌ ٔانرٕاصم يع يخرهف انًؤسساخ انٕعُٛح نخذيح انًصهحح
انٕعُٛح ,يسرعزضا انًشارٚع انزٚادٚح انر ٙذمٕو تٓا انجايعح يٍ اسرثًاراخ
ٔتزايج نخذيح انًجرًع انًحٛظٔ ،حضز انهماء يحافظ انًفزق انسٛذ عه ٙانُشال
َٕٔاب رئٛس انجايعح انذكرٕر جٓاد انًجانٔ ٙانذكرٕر ْاشى انًساعٛذ ٔيذٚز
شزعح انًفزق انعًٛذ فٕساٌ انعثاد٘ ٔيذٚز تهذٚح انًفزق انكثزٖ انذكرٕر عثذ
اهلل انعزلاٌ.
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األميرة رجوة بنث علي جرعى اححفال مديرية جربية وجعليم السلط
جواصل االححفاالت بعيد ميالد الملك في المحافظات

حسين الزيود
محافظات  -ذٕاصهد االؼرفاالخ تؼٛذ يٛالد ظالنح انًهك ػثذ اهلل انصاَ ٙف ٙيخرهف يؽافظاخ انًًهكح.
ٔاسرزكش انًؽرفهٌٕ االَعاصاخ انر ٙؼممرٓا انًًهكح ػهٗ يخرهف انصؼذ يُز ذٕن ٙظالنرّ سهطاذّ انذسرٕسٚح.
ٔسػد سًٕ األيٛشج سظٕج تُد ػه ٙاالؼرفال انفُ ٙانز٘ َظًرّ يذٚشٚح ذشتٛح انسهط ف ٙيشكض انسهط انصمافٙ
تًُاسثح ػٛذ يٛالد ظالنح انًهك ػثذ اهلل انصاَ.ٙ
ٔأكذ انًرؽذشٌٕ اػرضاص األسشج انرشتٕٚح ف ٙانسهط تٓزِ انًُاسثح انؼضٚضج يسرؼشض ٍٛيكاسو ظالنرّ نهمطاع انرشتٕ٘
يرًُ ٍٛنعالنرّ انؼًش انًذٚذٔ .ذضًٍ االؼرفال انز٘ شاسكد ف ّٛانفؼانٛاخ انشسًٛح ٔاألْهٛح ف ٙيؽافظح انثهماء
ػهٗ فمشاخ فُٛح يرُٕػح ٔاْاصٚط شؼثٛح ٔلصائذ شؼشٚح ذغُد تٓزِ انًُاسثح انؼضٚضج.
ٔػهٗ ْايش االؼرفال افررؽد سًْٕا انًؼشض انز٘ َظًرّ ذشتٛح انسهط ٔانز٘ ذضًٍ أظُؽح نصٕس ظالنح انًهك
ػثذ اهلل انصأَ ٙانؼائهح انٓاشًٛح ٔانرشاز انشؼث ٙانسهطٔ ٙيطشصاخ يٍ أػًال انطانثاخ إضافح إنٗ ظُاغ األكالخ
انشؼثٛح.
ٔف ٙػعهٌٕ َظًد كهٛح ػعهٌٕ انعايؼٛح أيس اؼرفاال تٓزِ انًُاسثحٔ .لال ػًٛذ انكهٛح انذكرٕس صكشٚا انمضاج أٌ
االؼرفال تانًُاسثاخ انٕطُٛح انعهٛهح ٚشكم يؽطح يشاظؼح يًٓح يٍ أظم انًض ٙلذياً ف ٙانُٕٓض تانٕطٍ ٔسفغ
شأَّٔ .ت ٍٛأٌ سٛاساخ ظالنرّ ذًٛضخ تإطالق انًثادساخ انًًٓح ٔانر ٙاسذكضخ ػهٗ َظشج اسرششافٛح نهًسرمثم
ذٓذف إنٗ ذؽمٛك انرًُٛح انًسرذايح ف ٙكم انمطاػاخٔ .اشرًم االؼرفال ػهٗ لصائذ شؼشٚح ٔفمشاخ فُٛح
ٔٔصالخ غُائٛح لذيرٓا طانثاخ انكهٛح ٔيشكض شاتاخ ػعهٌٕ ذغُد تانمائذ ٔاَعاصاخ انٕطٍ.
ٔافررػ ػًٛذ انكهٛح ػهٗ ْايش االؼرفال يؼشضا َظًرّ انكهٛح تانرؼأٌ يغ انرٕظ ّٛانًؼُٕ٘ ذضًٍ ػذدا يٍ
انهٕؼاخ ػٍ االَعاصاخ انٕطُٛح ف ٙػٓذ انٓاشً.ٍٛٛ
ٔف ٙانضسلاء افررػ يؽافظٓا انذكرٕس سؼذ انٕاد٘ انًُاصٛش أيس انًؼشض انفُ ٙانز٘ ألايرّ يذٚشٚح ذشتٛح انضسلاء
األٔنٗ ف ٙيشكض انًهك ػثذ اهلل انصاَ ٙانصماف ٙاؼرفاال تانًُاسثح.
ٔاشرًم انًؼشض انز٘ ٚسرًش شالشح أٚاو ػهٗ ػذد يٍ انهٕؼاخ انفُٛح انر ٙأَعضذٓا يعًٕػح يٍ انطهثح ٔانًؼهًٍٛ
ٔانر ٙذؽاك ٙذشاشُا انؼشٚك ٔذث ٍٛانؼذٚذ يٍ اَعاصاخ ظالنح انًهك.
ؼضش انًُاصٛش االؼرفال انفُ ٙانز٘ ألٛى تٓزِ انًُاسثح ؼٛس أنمٗ يذٚش انرشتٛح ٔانرؼهٛى انذكرٕس أؼًذ انؼٛاصشج
كهًح ؼٛس ذؽذز خالنٓا ػٍ ركشٖ ذؼشٚة لٛادج انعٛش انؼشت ٙانثاسم.
إنٗ رنك ،اؼرفهد يؽافظح انًفشق أيس ف ٙيذسض انؽس ٍٛتٍ ػه ٙتعايؼح آل انثٛد تؼٛذ يٛالد ظالنح انًهك ػثذ
اهلل انصاَ ٙانصايٍ ٔاألستؼٔ ٍٛذسهًّ سهطاذّ انذسرٕسٚح تشػاٚح َائة سئٛس انٕصساء ٔصٚش انذاخهٛح َاٚف انماض.ٙ
ٔلال يؽافظ انًفشق ػهَ ٙضال إٌ يا ذشٓذِ انًًهكح يٍ ذساسع ف ٙػعهح انرًُٛح ٔظزب نالسرصًاساخ انًًٓح سغى
انرؽذٚاخ انكثٛشج انر ٙذٕاظّ األيح يا كاٌ نٛرؽمك نٕال يسٛشج انخٛش ٔانؼطاء ٔانثُاء انرٚ ٙمٕدْا ظالنح انًهك انز٘
ذعش٘ ف ٙػشٔلّ دياء انطٓش انُثٕ٘ انششٚف.
ٔأشاس َضال إنٗ إَعاصاخ ظالنرّ يُز ذٕن ّٛسهطاذّ انذسرٕسٚح ف ٙانًؽافظح يٍ خالل انًكاسو انٓاشًٛح انًرؼهمح
تانرٕسغ ف ٙانخذياخ انصؽٛح ٔانرؼهًٛٛح ٔانًسرشفٛاخ ٔإَشاء شثكح يٍ انطشق انذٔنٛحٔ ،اسرؽذاز يُطمح
انؽس ٍٛتٍ طالل انرًُٕٚح إلٚعاد فشص ػًم ألتُاء انًُطمح انر ٙذسٓى ف ٙذؽس ٍٛيسرٕٖ يؼٛشرٓى.
يٍ ظاَثّ لال سئٛس تهذٚح انًفشق انكثشٖ انذكرٕس ػثذ اهلل انؼشلاٌ إٌ انشؼة األسدَٚ ٙرطهغ تصمح ٔفخش نًا ذى إَعاصِ
ٔكراترّ ف ٙذاسٚخ األسدٌ ،يشٛشا إنٗ ظٕٓد ظالنرّ ف ٙذٕفٛش انؼٛش انكشٚى ٔانسكٍ انكشٚى نكم أسشج أسدَٛح.

