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 ماي   17
 العيد الوطني للنرويج

،   1814. قبل عام 1814مايو  17النرويج على دستورها الخاص في  بحصول مايو هو اليوم الوطني للنرويج. نحتفل 17

في النرويج وكان على   حاكمكان ملك الدنمارك هو الو. سنةكانت النرويج جزًءا من الدنمارك ألكثر من أربعمائة 

كان النرويجيون في أوروبا و ةكثير ت أحداثحدث 1814النرويجيين اتباع القوانين التي تم تحديدها في الدنمارك. في عام  

 .بهم خاصوطن ودستور  لهم يأملون في أن يصبح 

 Eidsvoll  في كتب الدستور النرويجي

لكتابة الدستور النرويجي. جاؤوا من أماكن مختلفة في   Eidsvoll أيدسفولرجالً في مدينة  112 اجتمع،  1814في عام  

 الوطني وقضوا ستة أسابيع في كتابة الدستور. الصعيد علىالرجال  منالنرويج. تم استدعاء مجموعة 

اليوم باليوم الوطني يسمى هذا    لهذامايو ، تم االنتهاء من الدستور ، ووقع عليه الملك كريستيان فريدريك ، و 17يوم 

 يج.للنرو

 

Maleriet heter Eidsvold 1814 og er malt av Oscar Wergeland. Kilde: Wikipedia 

 مايو هو يوم العلم 17
مايو هو يوم عطلة لطالب المدارس ومعظم البالغين. إنه يوم علم رسمي ، مما يعني أن جميع المباني المملوكة للدولة   17

مايو. تم إنشاء العلم   17أيًضا يرفعون العلم في  الخواصي ذلك اليوم. هناك العديد من أو البلدية يجب أن ترفع العلم ف

. وله ألوان الحرية: األحمر واألبيض واألزرق. يرمز الصليب إلى أن النرويج يجب أن تكون 1821النرويجي في عام 

 دولة مسيحية.
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Norske flagg, Foto: Vegard Ottervik på Pixabay   Det norske slottet. Foto: GK von Skodderheim Pixabay 

 اإلحتفالمالبس 
أو أزياء وطنية  نداالعديد أيًضا أزياء الب لبسالناس أفضل وأحلى مالبسهم في اليوم الوطني. ي يأن يرتد طبيعيمن ال

 أخرى. 

 وسط المدينة.  فيفي المدارس و الحدائق العامة و أنشطة وتقام خطابات تلقىمايو أيًضا  17 يومفي 

 األطفال مسيرة

 

ي ف. طفالمايو يسىم أيضا يوم ال  17
ي جميع أنحاء البالد يذهب أطفال المدارس ف 

اتف  ويلوحون بالعالم وي  هتفون    مسير

ي  الحماسية لناشيد ا زفبع ةفرق الموسيقىال تقومويغنون. 
ي "نعم ،   ينشد اليوم  هذا . ف 

العديد من الناس النشيد الوطن 

ي  هذا البلد نحن نحب 
ي عام 1859الشاعر الشهير بيورنشتارن بيورنسون عام  هكتب". النشيد الوطن 

ابن   قام  1863. وف 

ي ا بتلحير  عمه ريكار نوردراك 
 . لنشيد الوطن 

 

 

Barnetoget i Oslo foran slottet. Kan du se kongefamilien på balkongen?   Blåruss og rødruss 
Foto: Wikimedia, Morten Johnsen       Foto: Dimitri Valberg, 
Flickr 
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 روسبال ويلقبون لثانويةا طالباحتفال 
.  في المدرسة  عاًما 13مدة  واقض أنبعد  بإنهاء المدرسة الثانوية ثانوي ويلقبون بالروسالثالث  الصفطالب يحتفل 

، غالبًا ما يكتبون التحيات  ثانوي الثانيةالسنة  طالبل  زرقاءو ثانوي ةالثالث سنةال البطل حمراءيرتدي الروس بذالت 

خاصة   مايو. يمتلك الكثير منهم سيارات أو حافالت شهر في فاالتحتلبعضهم البعض بالحبر. الروس لديهم العديد من اإل

 17يلعبون الموسيقى الصاخبة. الكثير منهم يمزحون مع معلميهم ويوقظونهم في وقت مبكر من صباح  حيثيقودونها  و

 . هزلية عروضاحيث يرقصون ويغنون ويعرضون   ة خاص مسيراتمايو. في العديد من األماكن ، يذهب الروس في 

 ةيكالعائلة المل

  الملكي  صرة على شرفة القيكلملك النرويج هو الملك هارالد والملكة هي الملكة سونيا. يقف الملك والملكة وبقية العائلة الم

 .األطفال في أوسلو لمسيرات، ويلوحون  من كل سنة مايو 17 يوم

  صر الق أمام من سيراتممر الت. يوهانكارل  شارعالشارع الرئيسي في أوسلو والذي يسمى  عبراألطفال  مسيرات تمر

. هناك أكثر من مائة مدرسة  لهم كذلك لكيةالعائلة الم وتلوحة. يكللعائلة المليلوح جميع األطفال والمعلمين  حيثالملكي 

 .أوسلو مدينة األطفال في مسيرات تشارك في

 

Kongefamilien vinker til barnetoget i Oslo. Fra venstre: prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, kronprinsesse 
Mette Marit, kronprins Haakon, dronning Sonja og kong Harald 


