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أبناء عمران: حكومة اإلنقاذ استجابة إلرادة الجماهري اليمنيةأبناء عمران: حكومة اإلنقاذ استجابة إلرادة الجماهري اليمنية
باركوا تشكيلها.. وأكدوا دعمهم لها وبرنامجها

البداية كانت مع وكيل محافظة عمران باكر عيل 
ــكيل الحكومة  ــول أهمية تش ــذي تحدث ح ــر ال باك
ــن بني  ــت م ــت ونهض ــة قام ــذه الحكوم ــال: أن ه قائ
طموحات الجماهري اليمنية وتمثل جميع اليمنيني 

وهي لم تأت لتكون محل مزايدة من قبل أي أحد.
وأضاف باكر: إن حكومة اإلنقاذ الوطني ستتوىل 
ــية  ــة السياس ــات املختلف ــور يف كل الجه ــة األم دف
ــية  الدبلوماس ــذا  وك ــة  واألمني ــة  واالقتصادي
ــعب اليمني يحمل من معاناة ما  واإلعالمية.. والش
ــع كل نصب أعينها وأن  ــم عىل الحكومة أن تض يحت

تسخر كل طاقاتها ملواجهه التحديات.
رسالة صمود

ــوي فيصل  ــالم الرتب ــال مدير اإلع ــن جانبه ق م
ــه  قوي ــالة  رس ــة  الحكوم ــكيل  تش إن  ــي:  العكرم
ــا  ــن عدوان ــي تش ــتكبار الت ــوى االس ــارشة لق ومب
ــني، فقد قتل  ــا منذ ما يقارب عام ــما عىل بالدن غاش
ــوت والترشيد والبغي  ــاء واألطفال وهدم البي النس
ــة أبرزها  ــي مهم ــالة معان ــذه الرس ــق وله ــري ح بغ
الصمود الشعبي العظيم يف مواجهه العدوان وعدم 
ــل توقيف  ــه من أج ــا يحاول فعل ــه وبم ــا ب اهتمامن
ــادي فضال عن أن  ــاره االقتص ــاة وفرض حص الحي

للتشكيل الحكومة مكاسب كبرية منها قطع الطريق 
عىل الجماعات التي ترتكب جرائم بحق اإلنسانية 

خارج نطاق القانون.
إرادة شعب

إىل ذلك دعا مدير إدارة الرتبية والتعليم بمديرية 
ــدويل ومنظمات  ــور الربكي املجتمع ال ــران منص عم
األمم املتحدة والدول التي ترعى الديمقراطية عىل 

احرتام إرادة الشعب اليمني وخياراته.
ــيض  ــي يم ــعب اليمن ــي إىل أن الش ــار الربك وأش
ــدة االجتماعية  ــيخ الوح ــتقبل لرتس ــاه املس باتج
ــالل  ــي وإح ــاذ الوطن ــة اإلنق ــود حكوم ــم جه ودع

السالم.
من جهته أشار هاني الحبابي إىل أنه بالرغم من 
ــعودي األمريكي عىل اليمن  ــتمرار العدوان الس اس
فإن اليمنيون ال يزالون رغم الحصار واملعاناة جراء 
القتل الجماعي الذي تمارسه عليهم قوى العدوان 
صامدين ومقاتلني ومقاومني دفاعا عن الوطن وعن 

قضيتهم وكرامتهم كيمنيني أحرار شجعان.
أمل اليمنيني

ــكيل  ــال : إن  تش ــمريي ق ــيد الش كذلك االخ رش

ــعب  ــاد االعتبار لليمنيني وللش ــة اإلنقاذ أع حكوم
اليمني املناضل الصامد يف وجه العدوان املتغطرس 
ولذلك نؤيد ونبارك تشكيل الحكومة لإلنقاذ والتي 
ــس كل يمني  ــن وتعيد األمل إىل نف ــع عن الوط تداف

وإخراج البالد إىل بر األمان.
ــل الرعيني: يجب  ــربوك مقب ــيخ م فيما قال الش
ــة املعقولة  ــا وإعطائها الفرص ــهيل عمله علينا تس
ــتلم خزائن قارون ولن  ــات كفاءتها فهي لم تس إلثب

تفتح مشاريع من يوم غد بل هي تبدأ من الصفر.
ــاف الرعيني: إن وجود حكومة إنقاذ يمنية  وأض
ــعبيا ودستوريا هو األمر الذي يقينا من  محصنة ش
ــدوان.. كما أن  ــن دول الع ــن الحقد م ــبة كبرية م نس
ــن تدهور  ــم للغاية للحد م ــة أمر مه ــود الحكوم وج
ــتمرار الحياة ولو  ــادي وضمان اس ــع االقتص الوض

بالحد األدنى.
احباط العدوان

ــاء: إن اليمنيني  ــامي رعن ــال القايض س بدوره ق
إنما حققوا املعجزات يف مايض تاريخهم بتالحمهم 
ــة  ــكيل الحكوم ــرار تش ــم،  فق ــم وتوحده وتكاتفه
ــال.. هذا القرار  ــة قد أتى متأخرا و انتظر طوي حقيق
ــك الداخيل بني  ــم والتماس ــن التالح ــوف يزيد م س
اليمنيني، ومن املتوقع أن هذه الحكومة ستعمل عىل 
ــىل ما تبقى  ــدوان وتحافظ ع ــده الع إصالح ما أفس
ــار وذلك بما يحقق  ــات الدولة من االنهي من مؤسس

الخري للبالد والعباد.

ــة الوفاق أربك  ــكيل حكوم ــن املعروف أن تش وم
ــعون  ــدوان وخلط أوراقهم كونهم كانوا يس دول الع
ــية يف  إىل خلق خالف بني مختلف املكونات السياس
ــطة  ــل أنش ــيايس وإداري وش البلد وإيجاد فراغ س
ــد تغلبت عىل أوهام  ــة إال أن حكمة اليمنيني ق الدول
ــن واملتآمرين عىل وطننا، لذلك فإني أدعو  الحاقدي
ــول حكومة  ــع إىل االلتفاف ح ــراد املجتم ــع أف جمي
ــوف أمام  ــهيل مهامها والوق ــا وتس ــاق ودعمه الوف
ــتقبل أفضل  ــم من أجل مس الصعوبات بجد وحس
ــي تهدف إىل  ــات دول العدوان الت ــال مخطط وإفش

فرض وصاية دولية عىل يمننا الحبيب.
هيبة الدولة

أما املحامي محمد صالح األشول فقال: تشكيل 
ــل الحلول  ــم بدائ ــد أه ــل أح ــاذ يمث ــة اإلنق حكوم
ــل  ــة والعم ــات الراهن ــاوز التحدي ــة لتج الرضوري
ــاكل التي ترتب  ــىل املش ــؤول للتغلب ع ــكل مس بش

عىل قرارات تحالف العدوان السعودي األمريكي.
ــة جاء من  ــالن الحكوم ــول: إن إع وأضاف األش
ــؤون البالد  ــا لش ــة وادرته ــة الدول ــط هيب أجل بس
ــابقة وضبط كل  ــة كل ما خلفته الفرتة الس ومعالج
ــكيل الحكومة يف  ــايل فإن تش ــاد وبالت ــكال الفس أش
ــجاعة ملطالبة  هذا الظرف يمثل القدرة الهائلة للش
الشعب اليمني وبذلك أصبح اليوم لليمنيني  سلطة 
ــة من  ــس بالوكال ــه ولي ــن نفس ــة ع ــل باألصال تعم

الخارج.

المساندة بالصرب
ــاندة  ــد جهالن يقول: يجب عىل األفراد مس احم
ــا  ــة له ــة الفرص ــا وإتاح ــرب عليه ــة بالص الحكوم
ــاندها يف عدم إثارة  ــوم بواجبها، أيضا نس حتى تق
ــة ويف  ــع الحكوم ــاون م ــرات والتع ــة واملظاه البلبل
ــد لها وجمع  ــاعدتها بالتأيي ــط األمن وكذا مس ضب
ــات وتوعية الناس وواجب املوظفني التعاون  التربع

واإلخالص يف العمل وإنهاء الفساد.
ــؤولني عصب بطونهم  وأضاف جهالن: عىل املس
وتقديم الرؤى بما يخدم البالد واإلخالص يف العمل 
ــب مصلحة  ــد وتغلي ــق الواح ــروح الفري ــل ب والعم

الوطن فوق مصالحهم الشخصية.
ــد من دعم  ــذري: الب ــول نبيل الع ــه يق ــن جانب م
ــاءت يف مرحلة  ــة اإلنقاذ كونها ج ــاندة حكوم ومس
ــا الحبيب  ــه وطنن ــف خطري يعيش ــة ومنعط حرج
ــن تظافر  ــتثنائية البد م ــش ظروفا اس ــا نعي وكونن
ــة الحرجة التي  ــذه املرحل ــي نتعدى ه ــود لك الجه
يعيشها الشعب اليمني الجسور املناضل فالعدوان 
الرببري الهمجي السعودي الحاقد لن يكابر طويال 
ــالم قريبا كونه قد عجز عن  ــوف يعلن االستس وس
مواجهة هذا الشعب العظيم الذي تحدى أسلحتهم 
الحديثة واملتطورة وحصارهم االقتصادي الجائر 
ــعب اليمني  ــذي يهدف إىل تجويع الش والظالم وال
ــرار، الويل والهالك  ــهدائنا األب املجيد.. الخلود لش

للمرتزقة والعمالء، وال نامت أعني الجبناء.

ــة إلرادة  ــة الراهنة والعصيب ــذه املرحل ــكيل الحكومة يف ه انترص تش
ــا أن تصديق  ــة الخارجية.. كم ــه والتخلص من التبعي ــعب وتطلعات الش
ــة للحكومة  ــة، ومنحه الثق ــج الحكوم ــعب عىل برنام ــواب الش مجلس ن

يعطيها رشعية أكرب بموجب املواثيق واللوائح الدويل.
ــران الذين  ــا يف محافظة عم ــعبية ومنه ــات الش ــه الفعالي ــا أكدت ــك م ذل
ــتطلعت "الثورة" آراء عينة منهم حول أهمية تشكيل حكومة اإلنقاذ  اس
ــي.. فكانت  ــعودي األمريك ــدوان الس ــتمرار الع ــة اس ــي يف مواجه الوطن
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صنعاء / سبأ
ــت وزارة التعليم الفني والتدريب املهني بصنعاء أمس  نظم
ــىل صاحبه أفضل  ــوي الرشيف ع ــبة املولد النب ــة بمناس فعالي

الصالة وأزكى التسليم .
ــب املهني  ــي والتدري ــم الفن ــر التعلي ــار وزي ــل أش ويف الحف
محسن النقيب إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف .. 
الفتا إىل أن االحتفال بهذه املناسبة يدل عىل مدى ارتباط األمة 
ــيد الخلق وأرشف املرسلني وسيد البرشية  وحبها وتوقريها لس

واإلنسانية النبي الخاتم الرحمة املهداة والرساج املنري.
ــم الفني  ــر التعلي ــرضه نائب وزي ــل الذي ح ــار يف الحف وأش
ــاعدون  ــوزارة والوكالء املس ــوايل ووكالء ال ــور خالد الح الدكت
ــب املهني بأمانة العاصمة  ــر مكتب التعليم الفني والتدري ومدي
ــة واملهنية باألمانة.. إىل  ــى املأخذي وعمداء املعاهد الفني يحي
ــن ما يزال  ــذا العام واليم ــد النبوي يأتي ه ــال باملول أن االحتف
ــتهدف املدنيني واألطفال والنساء  ــم اس يتعرض لعدوان غاش
ــق  ــزاء واملراف ــاالت الع ــد وص ــات واملعاه ــاجد والجامع واملس

الصحية واالقتصادية واملصانع والبنية التحتية.
ــاند  ــعب اليمني الذي س ــتهدف الش ــال" إن العدوان اس وق
ونارص النبي الكريم محمد صىل الله عليه وسلم الذي قال فيهم 
ــاً وألني أفئدة، اإليمان يمان والحكمة  أتاكم أهل اليمن أرق قلوب

يمانية ".
ــالة  ــه الص ــي علي ــدي النب ــداء به ــة االقت ــت إىل أهمي ولف
ــريته العطرة وتذكر مناقبه وصفاته  ــالم واتباع سنته وس والس
ــلوكياته ومعامالته واالستفادة منها يف املعامالت  وأخالقه وس
ــىل توحيد الصفوف والتكاتف  ــلوكيات اليومية والعمل ع والس

والرتاحم بني أفراد املجتمع.
ــباب والتعليم  ــة لقطاع الش ــل أمانة العاصم ــار وكي فيما أش
ــبة ودالالت  ــذه املناس ــاء به ــة االحتف ــق إىل أهمي ــاد الرفي زي
ــا أن االحتفال  ــف .. مبين ــد النبوي الرشي ــي ذكرى املول ومعان
باملولد النبوي احتفال بالقيم ومكارم األخالق التي اتصف بها 
خاتم األنبياء وسيد املرسلني وتقوية الروح اإليمانية لدى أهل 

اإليمان والحكمة .
ــي للعلوم  ــي الصين ــد اليمن ــد املعه ــتعرض عمي ــدوره اس ب
ــنحاني دالالت ومعاني االحتفال  التطبيقية عبد الرحمن الس
ــم واألخالق من  ــف، وأهمية التزود بالقي ــد النبوي الرشي باملول
ــار تلك القيم  ــات باعتب ــادة بناء املجتمع ــرية املصطفى إلع س

مفتاح الرقي والتطور.
ــربة عن ذكرى املولد  ــادية مع تخلل الحفل فقرات فنية إنش
ــادر محرم، وعرض من  ــد عبد الق ــوي الرشيف لفرقة املنش النب
ــد اليمني  ــاري واملعه ــارص التقني التج ــد الن ــداد معهد عب إع

الصيني للعلوم التطبيقية.
ويف ختام الحفل قدم الشاعر معاذ الجنيد قصيدة باملناسبة 

بعنوان " محمديون".
ــايل  ــة الح ــن بمديري ــبال اليم ــة أش ــت مدرس ــك نظم إىل ذل
ــعار حملة  محافظة الحديدة أمس احتفالية صباحية تحت ش

ــاء بينهم" احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف وضمن  "رحم
برنامج "معلمون وطالب ضد العدوان".

ــايل عبداملنعم  ــام مديرية الح ــار مدير ع ــة أش ويف االحتفالي
ــوالء واالنتماء  ــئة األجيال عىل قيم ال ــي إىل أهمية تنش الرفاع

الوطني ورفض الظلم .
ويف الحفل الذي حرضه مدير الرتبية باملديرية حسن وهبان 
ــيد  ــة فقرات فنية ومرسحية وأناش ــدم براعم وزهرات املدرس ق

باملناسبة .
ــة الثورة األساسية النمؤجية للبنني  بمدينة  ُنظمت بمدرس
ــة يف إطار  ــة صباحي ــة أمس فعالي ــة املحافظ ــاء عاصم البيض
االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف . تحت شعار " الرسول 

األعظم يوحدنا".
ــاعد ملكتب الرتبية   ويف الحفل  الذي حرضة املدير العام املس
ــل عبدالله الحميقاني ألقيت عدد من  والتعليم باملحافظة فض
ــة والتعليم باملحافظة  ــام مكتب الرتي ــات  من قبل مدير ع الكلم
ــة باملدينة محمد عمر  ــر إدارة الرتبي ــالم الزالف ومدي محمد س
ــية للبنني عبدالرقيب  ــة الثورة األساس الحارثي ومدير مدرس
ــد  ــرى املول ــاء ذك ــة إحي ــا إىل أهمي ــارت يف مجمله ــدل  أش االه
النبوي األعظم محمد صىل الله عليه وآله وسلم وتعميق محبة 

الرسول األعظم يف نفوس املسلمني.
ــتلهام  ــبة الدينية العظيمة تأتي الس ــا أن هذه املناس .. مبين
ــى والتذكري برضورة التكافل  ــدروس والعرب من حياة املصطف ال
االجتماعي والرتاحم والتعاون والتسامح والصمود يف مواجهة 

العدوان.
ــبة فرصة  ــدت الكلمات الحرص عىل أن تكون هذه املناس وأك
للتزود أكرث ومحاولة االقتداء بسيد الخلق واتباع هديه والسري 
ــعب اليمني من عدوان  ــه... مبينني أن ما يواجهه الش عىل نهج
سعودي غاشم، تحد كبري تحىل به أبناء الشعب اليمني يف هذه 

الظروف الصعبة.
ــة محافظة صنعاء  ــة بمديرية جحان ــم مكتب الرتبي كما نظ
ــوي الرشيف عىل  ــد النب ــرى املول ــة احتفالية بذك ــس فعالي أم

صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.
ــة طالب  ــاع الرتبي ــة لقط ــل املحافظ ــا وكي ــة حي ويف الفعالي
ــتمرار العملية التعليمية  ــني والطالب باس دحان صمود املعلم
ــي األعظم من خالل  ــة االقتداء بالنب ــة .. مؤكدا أهمي باملحافظ

إحياء قيم التكامل االجتماعي والرتاحم والتعاطف .
ــادي عمار  ــة باملحافظة ه ــي الرتبي ــرا مكتب ــار مدي فيما أش
ــك واالقتداء  ــة والتمس ــن إىل أهمي ــز الدي ــي ع ــة ناج واملديري
ــري عىل  ــام وتعاليمه والس بأخالق املصطفى عليه الصالة والس

نهجه.
ــيد  ــعرية وأناش ــالل الفعالية كلمات وقصائد ش ــت خ وألقي
ــرة مليالده صىل الله  ــة االحتفاء بالذكرى العط عربت عن أهمي

عليه وآله وسلم.
ــاري وأعضاء  حرض الفعالية مدير عام املديرية محمد البش

السلطة املحلية واملشائخ والوجهاء واألعيان.
ــاع الرتبية طالب  ــك افتتح وكيل محافظة صنعاء لقط إىل ذل
ــف للبنات  ــة دار الرشي ــكيلياً نظمته مدرس ــان معرضاً تش دح

بمديرية جحانة احتفاًء باملولد النبوي.
ــد النبوي  ــوان (املول ــدوة بعن ــس بجامعة إب ن ــت أم وأقيم
ــى  ــا امللتق ــف) نظمه ــو التخوي ــف وغل ــني التثقي ــف ب الرشي

األكاديمي وامللتقى اإلداري وملتقى الطالب الجامعي .
ــاح أكد رئيس الجامعة الدكتور طارق املنصوب أن  ويف االفتت
االحتفال بذكرى باملولد النبوي الرشيف يجب أن يجسده املرء 
يف حياته من خالل القيم املحمدية التي تحسن عالقة اإلنسان 

بخالقه وعالقة اإلنسان باإلنسان.
ــان أن  ــد رئيس امللتقى األكاديمي الدكتور فؤاد حس فيما أك
هذه املناسبة تجدد يف النفس معاني السمو الروحي لإلنسانية 

ونبذ العدوان والتطرف والغلو .
ويف إب أيضا نظم القطاع النسائي بمديرية جبلة باملحافظة 
ــه أفضل  ــوي عىل صاحب ــد النب ــرى املول ــبة ذك ــة بمناس فعالي

الصالة وأتم التسليم.
ــول  ــب الرس ــارت إىل مناق ــات أش ــت كلم ــة ألقي ويف الفعالي

ــريته العطرة وأهمية االحتفاء بهذا  ــات من س األعظم ومقتبس
املولد الرشيف .

وقدمت خالل الفعالية فقرات إنشادية منها أنشودة بعنوان 
"شعب اإليمان مع الرسول دوما".

كما قدم أطفال جبلة فقرة إنشادية بعنوان " الوالء والرباء" 
ــرة محمد  ــت الطفلة زه ــم " ، وقدم ــول األعظ ــودة "الرس وأنش

قصيدة شعرية باملناسبة .
ــبة  ــنة فعالية احتفائية بمناس ــاء مديرية املش كما نظمت نس
ــن الفقرات  ــف، قدمت خاللها عدد م ــد النبوي الرشي ــرى املول ذك
والكلمات، جسدت جانبا من حياة الرسول األعظم ويوم مولده .

ويف مديرية السدة نظم القطاع النسائي احتفائية بمناسبة 
ــادية والشعرية  املولد النبوي، قدمت العديد من الفقرات اإلنش
ــرى املولد  ــدروس والعرب من ذك ــن ال ــت بعضا م ــات تناول وكلم

النبوي.
ــاد بمحافظة إب أمس حملة  ــن مكتب األوقاف واإلرش ودش
ــطة املكتب  ــادية بمدارس مدينة إب يف إطار أنش توعوية وإرش

بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.
ــارضات دينية  ــدة أيام مح ــتمر ع ــن الحملة التي تس تتضم
بهذه املناسبة يلقيها عدد من الخطباء واملرشدين باملحافظة.

من جانب آخر نظم مجمع الشيماء الرتبوي للبنات بمديرية 
الحوك محافظة الحديدة فعالية احتفاًء بذكرى املولد النبوي 

الرشيف تحت شعار حملة "رحماء بينهم".
ــيل باري جرب  ــني عام محيل املديرية ع ــار أم ويف الحفل أش
إىل أن االحتفال بهذه املناسبة الدينية العظيمة يمثل تجسيدا 

الرتباط األمة اإلسالمية بنبيها صىل الله عليه وآله وسلم.
ــعب  ولفت إىل ما ارتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق الش
ــجون وصاالت  ــواق والس ــتهدافه للمدارس واألس اليمني واس

العزاء واملنشآت الخدمية والبنية التحتية.
ــبام كوكبان  ــل املحويت وش ــدارس مديريات جب ــت م ونظم
ــاًء بذكرى  ــان فعاليات احتف ــت والرجم وملح ــة املحوي ومدين

املولد النبوي الرشيف .

ــادية  ــة وفقرات إنش ــاً مرسحي ــات عروض ــت الفعالي تضمن
وكلمات عربت عن عظمة املناسبة الدينية.

ــة محافظة صنعاء  ــة بمديرية جحان ــم مكتب الرتبي كما نظ
ــوي الرشيف عىل  ــد النب ــرى املول ــة احتفالية بذك ــس فعالي أم

صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.
ــة طالب  ــاع الرتبي ــة لقط ــل املحافظ ــا وكي ــة حي ويف الفعالي
ــتمرار العملية التعليمية  ــني والطالب باس دحان صمود املعلم
ــي األعظم من خالل  ــة االقتداء بالنب ــة .. مؤكدا أهمي باملحافظ

إحياء قيم التكامل االجتماعي والرتاحم والتعاطف .
ــادي عمار  ــة باملحافظة ه ــي الرتبي ــرا مكتب ــار مدي ــا أش فيم
واملديرية ناجي عز الدين إىل أهمية والتمسك واالقتداء بأخالق 

املصطفى عليه الصالة والسام وتعاليمه والسري عىل نهجه.
ــيد  ــعرية وأناش ــالل الفعالية كلمات وقصائد ش ــت خ وألقي
ــرة مليالده صىل الله  ــة االحتفاء بالذكرى العط عربت عن أهمي

عليه وآله وسلم.
ــاري وأعضاء  حرض الفعالية مدير عام املديرية محمد البش

السلطة املحلية واملشائخ والوجهاء واألعيان.
ــاع الرتبية طالب  ــك افتتح وكيل محافظة صنعاء لقط إىل ذل
ــف للبنات  ــة دار الرشي ــكيلياً نظمته مدرس ــان معرضاً تش دح

بمديرية جحانة احتفاًء باملولد النبوي.
ــد النبوي  ــوان (املول ــدوة بعن ــس بجامعة إب ن ــت أم وأقيم
ــى  ــا امللتق ــف) نظمه ــو التخوي ــف وغل ــني التثقي ــف ب الرشي

األكاديمي وامللتقى اإلداري وملتقى الطالب الجامعي .
ــاح أكد رئيس الجامعة الدكتور طارق املنصوب أن  ويف االفتت
االحتفال بذكرى باملولد النبوي الرشيف يجب أن يجسده املرء 
يف حياته من خالل القيم املحمدية التي تحسن عالقة اإلنسان 

بخالقه وعالقة اإلنسان باإلنسان.
ــان أن  ــد رئيس امللتقى األكاديمي الدكتور فؤاد حس فيما أك
هذه املناسبة تجدد يف النفس معاني السمو الروحي لإلنسانية 

ونبذ العدوان والتطرف والغلو .
ويف إب أيضا نظم القطاع النسائي بمديرية جبلة باملحافظة 
ــه أفضل  ــوي عىل صاحب ــد النب ــرى املول ــبة ذك ــة بمناس فعالي

الصالة وأتم التسليم.
ــول  ــب الرس ــارت إىل مناق ــات أش ــت كلم ــة ألقي ويف الفعالي
ــريته العطرة وأهمية االحتفاء بهذا  ــات من س األعظم ومقتبس

املولد الرشيف .
وقدمت خالل الفعالية فقرات إنشادية منها أنشودة بعنوان 

"شعب اإليمان مع الرسول دوما".
كما قدم أطفال جبلة فقرة إنشادية بعنوان " الوالء والرباء" 
ــرة محمد  ــت الطفلة زه ــم " ، وقدم ــول األعظ ــودة "الرس وأنش

قصيدة شعرية باملناسبة .
كما نظمت نساء مديرية املشنة فعالية احتفائية بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي الرشيف، قدمت خاللها عدد من الفقرات 
ــول األعظم ويوم  ــاة الرس ــدت جانبا من حي ــات، جس والكلم

مولده .

ــوي الــشــريــف ــب ــن ــيــة بـــذكـــرى املـــولـــد ال ــيــات االحــتــفــائ ــوي الــشــريــفتـــواصـــل الــفــعــال ــب ــن ــيــة بـــذكـــرى املـــولـــد ال ــيــات االحــتــفــائ تـــواصـــل الــفــعــال


