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مـتـابـعــات

يف حب الوطن ..احتفال اخلالدية ال�شبابية باليوم الوطني
ب�����رع�����اي�����ة ك�����رمي�����ة م������ن ال���ن���ائ���ب
الربملاين حممد اجلودر وبح�ضور
ال�����س��ي��د حم��م��د �آل ���س��ن��ان رئ��ي�����س
جم��ل�����س امل��ح��رق ال��ب��ل��دي وال�سيد
حممد املطوع ع�ضو جمل�س املحرق
ال���ب���ل���دي ���س��اب��ق��اً ،ن��ظ��م��ت جمعية
اخل���ال���دي���ة ال�����ش��ب��اب��ي��ة وب��ال��ت��ع��اون
م��ع جمعية (ال���ف���اروق) ،و(احت���اد
اخلليج الثقايف) ،احتفا ًال بحديقة
قاليل اجلديدة م�ؤخرا ،مبنا�سبة
اليوم الوطني حتت عنوان (يف حب
ال��وط��ن)  ،ومب�شاركة من منظمة
(�آي���زك) العاملية ،وجمعية (فزعة
�شباب).
وق����د ع�ب�ر ال�����س��ي��د �أح���م���د ي��و���س��ف

عبدامللك رئي�س جمعية اخلالدية
ال�����ش��ب��اب��ي��ة ع����ن ت��ه��ان��ي��ه ال��ب��ال��غ��ة
�إل��ى القيادة الر�شيدة و�إل���ى �شعب
مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ال���ك���رمي ب��ه��ذه

املنا�سبة ال�سعيدة ،كما رف��ع �أ�سمى
ال���ت���ه���اين وامل����ب����ارك����ات ال����ى م��ع��ايل
وزي��ر الداخلية ومنت�سبي ال��وزارة
مب��ن��ا���س��ب��ة ي����وم ال�����ش��رط��ة ،و�أث���ن���ى

متقاعدون من منطقة احلورة يلتقون بعد �سنني طويلة

�صالح بن علي
بعد فراق دام �سنني طويلة ،التقت
جمموعة كبرية من املتقاعدين
م�����ن �أه����������ايل م���ن���ط���ق���ة احل�������ورة
باملنامة �سابقاً على نحو �شخ�صي
ب�بر ال�صخري ب���د ًال م��ن اقت�صار
ت��وا���ص��ل��ه��م احل��م��ي��م ع���ن ط��ري��ق
و�سائل التوا�صل االجتماعي حتت
م�سمى جمموعة (�صوت وفيديو
ال��ع��رب��ي) ،ودف��ع��ه��م �إل���ى التالقي
�شخ�صياً م��ا ج��م��ع��ت بينهم من
ع��ل�اق����ات ورواب���������ط و����ص���داق���ات
كونهم م��ن �أه���ايل املنطقة يوما

ما حيث ُولِ���دوا فيها وت��رب��وا معا
وت��ع��ارف��وا م��ن��ذ ال�����ص��غ��ر ،ومنهم
من ا�ضطر لرتك �سكنه باحلورة
و�����ش����اءت ظ����روف����ه �أن ي�����س��ك��ن يف
منطقة بعيدة مم��ا حرمهم من
التالقي والتوا�صل املبا�شر.
ويف يوم التالقي ال�شخ�صي جتدد
التوا�صل املبا�شر من جديد وهذه
امل����رة يف رح��ل��ة ب��ري��ة بال�صخري،
والذي �سي�ستمر مب�شيئة اهلل على
ن��ح��و ���ش��ه��ري ب��ح��ي��ث ي��ج��ت��م��ع��ون
على مائدة �إفطار يف �أحد املطاعم
ويتبادلون احل��دي��ث فيما بينهم

وي�����س��ت��ع��ي��دون �أث���ن���اءه ذك��ري��ات��ه��م
اجل���م���ي���ل���ة ..وال����س���ي���م���ا ذك���ري���ات
الطفولة الربيئة ،حامدين اهلل
ع��ل��ى جت����دد االل���ت���ق���اء وم��ث��م��ن�ين
الفكرة وال�سعي اللذين اجتذباهم
ليلتحموا ويحافظوا على تاريخ
ف���ري���ج احل������ورة ال���ت���ي ان��ب��ث��ق من
�أه��ل��ه��ا ُك��� َّت���اب و�أدب�������اء م��ع��روف��ون
وري���ا����ض���ي���ون والع����ب����ون ب������ارزون
و���ش��ع��راء جم��ي��دون .وه�����ؤالء هم
�أب��ن��اء البحبوح (احل���ورة)� ..أبناء
ح���ارة ب��ن �أن�������س ..ال��ت��ق��وا م���ؤخ��را
مبنطقة ال�صخري يف يوم ترفيهي
مبخيم جمع بينهم و�ضمهم.

وفد �سنغافوري �سياحي يزور متحف �صالح احل�سن
ق��ام وف��د �سياحي م��ن جمهورية
�سنغافورة ع�صر الأربعاء املوافق
 27دي�������س���م�ب�ر امل����ا�����ض����ي ب����زي����ارة
ا�ستطالعية ملتحف الأ�ستاذ �صالح
حممد احل�سن ال�تراث��ي الكائن
مبنطقة عراد اجلديدة.
وكان الأ�ستاذ احل�سن يف ا�ستقبال
�أف���رده مرحباً بهم ،ث��م �أطلعهم
على ما ي�شتمل عليه املتحف من
وثائق وعمالت ورقية ومعدنية
وط��واب��ع و�أن��ت��ي��ك��ات وغ�يره��ا من
املقتنيات الرتاثية التي تخ�ص
مم���ل���ك���ة ال����ب����ح����ري����ن واخل���ل���ي���ج
العربي.

ويف خ��ت��ام ال���زي���ارة اع����رب ال��وف��د وقد �أ�شاد اجلميع بجهود �صاحب
ال�سنغافوري ع��ن ���س��روره البالغ املتحف يف املحافظة على ما تزخر
مب�����ا �����ش����اه����ده م�����ن م���ع���رو����ض���ات ب���ه ال��ب��ح��ري��ن م���ن ت�����راث ع��ري��ق
ومتنوا له كل التوفيق.
تاريخية وتراثية.

ع��ل��ى ال��ن��ج��اح ال��ك��ب�ير ال����ذي القته
الفاعلية من خالل احل�ضور املميز
من املواطنني والزائرين ،وم�شاركة
اجل���ه���ات ال��ر���س��م��ي��ة والأه���ل���ي���ة يف

و�أ�ضاف ب�أن االحتفال ا�شتمل على
�ألعاب ترفيهية للأطفال ،وركوب
اخل����ي����ل ،ورك������ن الأ�����س����ر امل��ن��ت��ج��ة،
وف����ق����رات م���ن ال�����ش��ع��ر وال��ع��ر���ض��ة
البحرينية ،كما �شهدت ح�ضور عدد
م��ن الفنانني البحرينيني منهم
�شفيقة �أح��م��د ،حممد اجلمريي،
�إبراهيم حبيب ،والفنان الكوميدي
ال��ب�����س��ام �أح���م���د ،وب��ا���ش��رت ت��ق��دمي
فقرات احلفل الإعالمية ال�صاعدة
مرمي �صليبيخ ،والإعالمي �سعود
الربنامج ،م�شرياً �أنه خ�ص�ص ركن م���ن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة
مب��وق��ع االح��ت��ف��ال ل��ل��دف��اع امل���دين ،ال�����ش��ق��ي��ق��ة ،وح��ظ��ي��ت االح��ت��ف��ال��ي��ة
وع��ي��ادة رمي درمي ،مدر�سة فار�س �أي�ضاً بتغطية �إعالمية من (�أجياد
البحرين).
الفر�سان لركوب اخليل.

مركز عبدالرحمن كانو الثقايف ينظم االحتفالية الوطنية
«فرحة وطن  ..ميالد و�أعياد»
ن��ظ��م م��رك��ز ع��ب��دال��رح��م��ن كانو
ال���ث���ق���ايف م�����ؤخ����را االح��ت��ف��ال��ي��ة
الوطنية (فرحة وط��ن ..ميالد
و�أعياد) ،وذلك مبنا�سبة احتفال
مم���ل���ك���ة ال���ب���ح���ري���ن ب����أع���ي���اده���ا
الوطنية يومي  16و 17دي�سمرب
�إح����ي����ا ًء ل���ذك���رى ق���ي���ام ال���دول���ة
ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة يف عهد
امل���ؤ���س�����س �أح��م��د ال��ف��احت ك��دول��ه
عربية م�سلمه منذ العام 1783م،
وال����ذك����رى ال������ـ 46ال���س��ت��ق�لال��ه��ا
وان�������ض���م���ام���ه���ا مل��ن��ظ��م��ة الأم������م
املتحدة كدولة كاملة الع�ضوية،
وال���ذك���رى ال����ـ 18لت�سلم جاللة
ملك البالد املفدى حفظه اهلل
مقاليد احلكم.
و�شارك يف االحتفالية الفنانون
حم����م����د اجل�����م��ي��ري و�أرح�����م�����ه
ال������ذوادي وحم���م���ود امل�ل�ا بعمل
ح���������ريف ت���������ش����ك����ي����ل����ي ،وك�����ذل�����ك

ال�شاعرتان رح��اب قمرب ون��وف
نبيل والطفالن دانة �أحمد زمان
وح��م��د ي��و���س��ف ال���زي���اين ،و�أدار
الأم�سية الفنان عي�سى هجر�س
وو�سط ح�ضور جماهريي كثيف
قارب � 140شخ�صاً.
كما �ألقى ال�شاعر الأ�ستاذ علي
عبداهلل خليفة كلمة �أ�شار فيها
�إل���ى �أه��م��ي��ة وم��ك��ان��ة ال��وط��ن يف
قلب �أبنائه ،و�أن��ه اليعنى فقط

امل�سكن بل يتعداه لعالقة الوطن
ب����ال����روح وم������دى ت���ع���دد م��ع��اين
حب البحرين يف قلوب �أبنائها
وم��دى �أهمية ال�شعور بالر�ضا
ل�����دى �أب�����ن�����اء ال����وط����ن ال���واح���د
ال�ستمرار التعامل باحلب والود
بني �أبناء ه��ذه الأر���ض الطيبة،
فالإن�سان بقدر اندفاعه ورغبته
يف التطور يجب عليه �أن ي�صل
مل����راح����ل ال���ر����ض���ا واال���س��ت�����ش��ع��ار
بنعمة الوطن والأمن.

يوم ترفيهي لطلبة مركز الرحمة يف ال�صخري
نظم مركز الرحمة التابع جلمعية
ال��رح��م��ة ل��رع��اي��ة امل��ع��اق�ين ي��وم��اً
ت��رف��ي��ه�� ًي��ا �إل�����ى �إح������دى امل��خ��ي��م��ات
مب��ن��ط��ق��ة ال�����ص��خ�ير م�����ؤخ���� ًرا ،دع��ا
�إليه جميع منت�سبيه من موظفني
وطلبة وبح�ضور ع��دد م��ن �أول��ي��اء
�أمور املعاقني وذلك �ضمن الربامج
الرتفيهية املطبقة.
وي�شار �إل��ى �أن املركز يحر�ص على
تنظيم هذا الن�شاط �سنو ًيا مع بدء
مو�سم التخييم مبملكة البحرين
ملا له من �أث��ر �إيجابي على نفو�س
الطلبة ،وقد ا�شتمل الن�شاط على
ال��ع��دي��د م��ن ال�برام��ج وامل�سابقات
والفقرات الريا�ضية والرتفيهية.

ويف ن��ه��اي��ة ال���ي���وم ال�ترف��ي��ه��ي مت
االح���ت���ف���ال ب��ع��ي��د م���ي�ل�اد ال��ط��ل��ب��ة
ال��ذي��ن ت�����ص��ادف �أع���ي���اد م��ي�لاده��م
خالل �شهر يناير احلايل ،وقد �ساد

الأجواء �شعور بالفرح وال�سرور.
وق����د ت���ق���دم امل���رك���ز ب��ال�����ش��ك��ر لكل
م���ن ���س��اه��م يف �إجن�����اح ه����ذا ال��ي��وم
الرتفيهي.

