
مميزة 52 العماني الوطني العيد عن مدرسية اذاعة خاتمة
الوطني باليوم الخاصة المدرسية الذاعة باقة من زهرة آخر إلى وإياكم وصلنا قد نكون هنا إلى الضالء أحبتي
القادم العام في جميععا بكم اللقاء أمل على الكريم، اليوم هذا في الحتضال سبب عن وإياكم وتحدثنا عمان، لسلطنة
على سائرين وإياكم يجعلنا وأن والخرة، الدنيا في قدركم يرفع أن تعالى ا من ونرجوا منععمين غانمين سالمين

ا. بعون عمان سلطنة حضظ درب العظيم الدرب هذا

جميلة العماني الوطني العيد عن مدرسية اذاعة خاتمة
وقد عمان، لسلطنة الوطني اليوم عن مدرسية إذاعة في ابتدأناه الذي لحديثنا خاتمين معكم سنتوقف الضقرة هذه في

تهبنا أن أحلم وكم المر، ولولي للوطن بالعهد الوفاء أهمية وما اليوم بهذا الخاصة التضييلت أهم فيها تناولنا
الذى بنا يريد ن مم شر من البلد هذه حضظ على ا يعيننا وأن العمل وحسن العمر لطولة نوفق وأن السعادة اليام

وموله. ذلك كل ولي تعالى وا الار، بنا يريد ن ومم

قصيرة العماني الوطني اليوم عن مدرسية إذاعة خاتمة
هذا في ساهم ن مم لكلع الجزيل بالشكر أتقدم أن إل يسعني ل العماني الوطني اليوم عن مدرسية إذاعة ختام في

من يتمكن جيلع ا عظيمع جيلع نكون أن على وإياكم ييعيننا أن العظيم العلي ا وأدعو نجاحه، في سببعا وكان العمل
ا شكر بأهمية تذكرنا التي اللحظات هذه اليوم، هذا في رائعين مععا نكون أن استطعنا كما الفال نحو التغيير

مطمئنين. آمنين ظله تحت نترعرع ا عظيمع وطنعا حبانا أن تعالى

االنجليزي العماني الوطني اليوم عن إذاعة خاتمة
Dear friends and ladies and gentlemen, I extend my deepest thanks to you for your
kindness to our presence on this day I thank my colleagues and colleagues who
participated in the revival of these beautiful moments, and I ask God Almighty, Lord
of the Great Throne, to help us carry those trusts entrusted to us, the most important of
which is protecting the country from enemies and upholding the word of truth and
religion. In this meeting, we must raise our hands, praying to God to guide a ruler to
what is good and righteous, and to help him make a wise decision.

زملئي وأشكر اليوم، هذا في حاورنا أنرتم لنكم العميق بالشكر لكم أتقدم وساداتي وسيداتي الكرام أحبتي
حمل على يعيننا أن العظيم العرش رب العظيم ا وأسأل الجميلة اللحظات هذه إحياء في شاركوا الذين وزميلتي
بدع ل اللقاء هذا وفي والدين، الحق كلمة وإعلء العداء من البلد حضظ أهمها ومن إلينا أوكلها التي المانات تلك

الحكيم. القرار على يعينه وأن واليلح الخير فيه ما إلى حاكمنا ييسدد بأن ا داعين أيدينا نرفع أن لنا

52 العماني الوطني اليوم عن جميلة اذاعة خاتمة
لذلك والمحتلين، الحتلل عناء من تخلينا أن بعد لنا أيهديت التي الضرحة بمثابة هو العماني الوطني اليوم إنع

وأمانعا وأمنعا ا وعلمع ا تطورع أكثر ونحن القادم العام في وإياكم أفتتحها بأن أمل كلي وأنا المدرسية الذاعة هذه أختم
واحدة يدعا نكون وأن الرض، هذه على فيه رائدين نكون أن إلى التطور خط وفي التقدم خطع في نسير نزال وما
الخير على معينين إل ا دائمع نكون لن وأننا الحقيقيون الرض بناة هم المسلمين أنع أجمع للعالم فنيثبت النمو في

شر. كل عن يبعدنا أن ا سائلين

مميزة عمان لسلطنة الوطني العيد عن إذاعة خاتمة



شاطئ إلى الذاعة هذه نهاية في أحبتي يا معكم أصل الم، وطننا ويا الجمال مهد ويا الحاارات أرض يا عمان
العبقة والكلمات الجميلة الضقرات من كثير إلى اللطيضة الذاعة هذه بحر في استمعنا قد ونكون والمان الجمال
لنرى الكون هذا عن فيها وارتضعنا أرواحنا منها استقينا التي الرض هذه عمان سلطنة تمجد التي والشعار

الخير على وإياكم يعيننا أن ا وأسأل السامي لحاوركم ا وشكرع أحبتي لكم ا شكرع العلى، المكان ذاك من الجمال
الشر. عن وييرفنا كله

جميلة العماني الوطني اليوم عن إذاعة خاتمة
فيه نثر الذي الطيب الجتماع لهذا وفقنا أن تعالى ا أحمد الطلب وزملئي المعلمين السادة المدرسة مدير سيدي

النبوية الحاديث من عذيب وما الكريم القرآن وكلمات الجمال عبارات من ا شاء ما زملئي من زميل كل
من بل قلبي كل من حارة تهنئة أوجه المطاف هذا نهاية وفي خير، لكل ا دائمع يوفقنا أن سبحانه وأسأله الشريضة،

عاليعا بلدي علم يبقى أن ا وأدعو المجد، على أرواحنا فيه تتضتح الذي الرائع اليوم بهذا صادق عماني كل
الشمس. مثل السماء على يايء


