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الثورة / حسن الكدس/سبأ
ــبة املولد النبوي  ــات احتفائية بمناس ــات الجمهورية فعالي ــت أمس يف عدد محافظ اقيم

الرشيف عىل صاحبه أفضل الصالة والتسليم.
ــا عىل أهمية  ــة أكدت يف مجمله ــاالت فنية وخطابي ــذه الفعاليات احتف ــث تضمنت ه حي
ــة واإلخاء يف  ــة لنرش قيم املحب ــرية النبوية الرشيف ــة والتأيس بالس ــم املحمدي ــك بالقي التمس

املجتمع.
حفل خطايب يف البيضاء

ــاد والثقافة بمحافظة البيضاء أمس حفال فنيا  ــذا الصدد نظم مكتبا األوقاف واإلرش ويف ه
ــل الصالة وأزكى التسليم  ــبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عىل صاحبه أفض وخطابيا بمناس

بمشاركة قيادات السلطة املحلية والتنفيذية والعلماء واملشائخ واألعيان باملحافظة .
ــد أحمد الوحييش   ــه الجمايل ومحم ــالء املحافظة عبدالل ــي حرضها وكي ــة الت ويف الفعالي
ــار محافظ البيضاء عيل محمد املنصوري إىل أهمية  ــتان  أش ومرشف عام املحافظة حمود ش
ــلم والذي مثل  ــىل الله عليه وس ــدروس والعرب من مولده ص ــتلهام ال ــاء هذه الذكرى واس إحي

تحوال إنسانيا وتاريخيا بدد الظالم والباطل بالنور والحق القويم.
ــيد  ــم املحمدية والفضائل النبوية التي بعث بها س ــظ البيضاء التمسك بالقي ــد محاف وأك
ــىل منهجه ودربه  ــوب التذكري والتأيس بسنته والسري ع ــوث رحمة للعاملني ووج ــود املبع الوج
ــيما يف ظل الوضع الراهن  ــم والتسامح بني أبناء الوطن الس ــرش قيم املحبة واإلخاء والرتاح ون

الذي تمر به البالد جراء العدوان والحصار.
ــار جائر وإغالق لكل  ــرض له اليمن من عدوان وحص ــت املحافظ املنصوري إىل ما يتع ولف
ــعب اليمني .. داعيا إىل  ــذ وتكالب األعداء من الرشق والغرب يف محاولة لرتكيع أبناء الش املناف

رضورة الثبات والتماسك يف مواجهة العدوان والتصدي له بكل بسالة.
ــالم  ــام مكتب الثقافة باملحافظة احمد س ــات من قبل مدير ع ــت عدد من  الكلم ــا ألقي فيم
ــايخ واعيان  ــاف وعن مش ــد أحمد السق ــيخ محم ــاء اليمن الش ــن رابطة علم ــيص وع الهصي
ــارت إىل أهمية  ــد الحبابي وعن قطاع املرأة فاطمة املظفري, أش ــيخ محمد أحم املحافظة الش
ــم والذود عىل حياض الوطن  ــبة يف الثبات ومناهضة الظل ــذ الدروس والعرب من هذه املناس أخ
ــددين عىل رضورة اإلقتداء بأخالق وقيم النبي األعظم محمد صىل الله  وحماية أراضيه .. مش
ــة وإخراجها من  ــالمية من العبودي ــا جسده من دور يف تحرير األمة اإلس ــلم وم عليه وآله وس

الظالم إىل النور .
ــعبية واملتطوعني من  ــال الجيش واللجان الش ــارات التي يسطرها أبط ــني باالنتص ومنوه
أبناء القبائل يف الجبهات وكذا جبهة ما وراء الحدود الذين يلقنون العدو دروس يف الشجاعة 

ويكبدونه ومرتزقته خسائر فادحة .
ــة العربية  ــد عىل ارتباط األم ــبة الدينية تأكي ــاء بهذه املناس ــاركون أن االحتف ــرب املش واعت
ــن براثن الجاهلية ..  ــدة التي جاءت إلنقاذ األمة م ــا الكريم وبدعوته الخال ــالمية بنبيه واإلس

داعني إىل االقتداء بنهج املصطفى القويم وااللتزام بتطبيقه قوال وعمال.
ــرض االحتفال ومدير أمن املحافظة العميد محمد عيل دعبش ومدراء املكاتب التنفيذية  ح
ــة  ــخصيات االجتماعي ــدون والش ــاء واملرش ــاء  والعلم ــائخ ووجه ــة, ومش ــادات األمني والقي

باملحافظة.
ــعريتان  ــزة املحمدية الفنية وقصيدتان ش ــيد لفرقة ع ــرات فنية وأناش ــت الحفل فق تخلل
ــتحسان  ــالم الحميقاني  نالت اس ــه س ــاعر عبدرب ــري والش ــد عبدالله العط ــاعر محم للش

الحارضين.
استلهام الدروس والعرب

ــة بمحافظة ريمة  ــع الوحدة االجتماعي ــم القبيل بالتعاون م ــك نظم مجلس التالح إىل ذل
أمس يف منطقة الرباط بالجبني لقاء تحضرييا لالحتفال باملولد النبوي الرشيف.

ــاء الذي ضم القيادات املحلية واملجتمعية يف مناطق بدج وخضم والتكارير وقعار  ويف اللق
ــاء باملولد النبوي  ــد، عىل أهمية االحتف ــة ريمة محمد الوس ــاب، أكد وكيل محافظ ــي خط وبن

الرشيف لرسول اإلنسانية الذي جاء هاديا ومبرشا ونذيرا ومنقذا للبرشية.
ــلم..  ــرية املصطفى صىل الله عليه وس ــرب من س ــتلهام الدروس والع ــىل أهمية اس ــث ع وح
ــتقام بمناسبة املولد النبوي الرشيف يف  ــاركة الفاعلة يف الفعالية التي س الفتا إىل رضورة املش

محافظة الحديدة.
ــالح الضبيبي إىل دور أبناء ريمة  ــس مجلس التالحم القبيل باملحافظة ص ــا تطرق رئي فيم
ــتمرارهم يف رفد الجبهات  يف مختلف املراحل وتصديهم ملؤامرات العدوان ومخططاته وكذا اس

باملال والرجال.
ــاف ملواجهة  ــة التآخي واالصطف ــىل أهمي ــات التي أكدت ع ــد من الكلم ــا ألقيت العدي كم

العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
أسباب ضالل األمة

ــني ” األوىل والثانية ” أمس  ــي السبع ــدارس التعليم األهيل بمديريت ــت عدد من م ــا أحي كم
باملدرسة اليمنية الحديثة حفال فنيا وخطابيا بمناسبة املولد النبوي الرشيف .

ــم احمد النونو ووكيل  ــة والتعليم لقطاع التعلي ــذي حرضه وكيل وزارة الرتبي ــل ال ويف الحف
ــباب زياد الرفيق  ــامي أكد وكيل أمانة العاصمة لقطاع التعليم والش الوزارة املساعد فؤاد الش

أهمية إحياء ذكرى ميالد الرسول األعظم الرحمة املهداة للناس كافة .
ــم وتعاليم  ــق وإذالل اىل ابتعادهم عن نبيه ــة وضي ــن مهان ــت إليه األمة م ــع ما وصل وأرج
ــول الكريم واحياء سنته ورشف لنا  دينهم الحنيف ، مضيفاً ” نحن أحفاد األنصار أوىل بالرس

االحتفاء بمولده الرشيف والسري عىل نهجه والتزام أوامره واجتناب نواهيه ”.
ودعا الوكيل الرفيق الجميع إىل االحتشاد الخميس املقبل بميدان السبعني إلحياء ذكرى 

مولد نبينا الكريم عىل صاحبه أفضل الصالة وازكى التسليم .
ــار مدير عام التعليم األهيل بالوزارة عبدالسالم الطالبي اىل مسؤولية الكادر  من جانبه أش
ــك بتعاليمه وقيم املحبة  ــولنا الكريم والتمس ــئة أبنائنا الطالب عىل حب رس ــوي يف تنش الرتب

والتسامح واإلخاء، منوهاً بجهود كل من أسهم يف إنجاح هذه االحتفالية.
فيما فندت مدير عام املشاركة املجتمعية بالوزارة برشى املحطورى مزاعم بطالن االحتفاء 
ــم واإلدعاءات ، مؤكدة  ــاقت األدلة والرباهني عىل زيف تلك املزاع ــد النبوي الرشيف و س باملول
ــدروس والعرب من  ــتلهام ال ــد النبوي كمحطة لتوحيد املسلمني واس ــاء ذكرى املول ــة احي اهمي

سرية املصطفى صلوات الله عليه .
ــة اليمنية  ــامي ومدير املدرس ــت كلمات مدير املنطقة التعليمية الدكتور محمد الش وتطرق
ــني عبدالرحمن صغري اىل  ــيل بمديرية السبع ــي ومدير التعليم األه ــة حسن الصنعان الحديث

عظمة املناسبة وأهميتها يف مراجعة النفس وتنقيتها من براثن الجهل والغواية .
ــة الخبت  ــي والصناعي بمديري ــد التقن ــة املجتمع واملعه ــد نظمت كلي ــىل نفس الصعي ع

محافظة املحويت ندوة توعوية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.
ــادة السلطة  ــد الرضمي وقي ــام املديرية حمي ــي حرضها مدير ع ــتعرضت الندوة، الت واس
ــة باهمية ذكرى املولد الرشيف كحدث تاريخي فاصل بني  ــة، عددا من األوراق التعريفي املحلي

الحق والباطل انتقلت عىل إثره البرشية من ضالل الرشك والفساد اىل عبادة رب العباد.
وأشارت الندوة إىل أن ميالد الرسول محمد صىل الله عليه وسلم لم يكن حدثا عاديا، ذلك 
ــيدنا محمد املبعوث  ــول الخاتم س ــخص الرس ــه حدث عظيم اكتسب أهميته بارتباطه بش أن

رحمة للعاملني.                                                             
ثورة ضد العبودية 

ــبة  ــت السلطة املحلية أمس فعالية بمديرية الحميدات بمناس ــة الجوف نظم ويف محافظ
ذكرى املولد النبوي الرشيف عىل صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ــام  ــا مدراء املكاتب التنفيذية واملديريات أكد محافظ الجوف س ــة التي حرضه ويف الفعالي
ــالة  ــول األعظم ..الفتا إىل أن رس ــبة وارتباط اليمنيني بالرس ــيل املالحي أهمية إحياء املناس ع

املصطفى وتعاليمه ونهجه مثلت ثورة ضد العبودية والجهل والتخلف لتنتقل األمة إىل عرص 
التحرر واالنعتاق.

ــة يف نفوس النشء  ــالمي السمح ــار املحافظ املالحي اىل أهمية غرس قيم الدين اإلس وأش
والشباب وتبصريهم بمحاوالت األعداء للنيل من نقاء وتسامح اإلسالم والسرية العطرة لخاتم 
األنبياء واملرسلني محمد صل الله عليه وعىل آله وسلم ..منوها بجهود كل من أسهم يف إحياء 

هذه الذكرى بجميع املديريات ومنها مديرية الحميدات .
ــاركة يف الفعالية املركزية الكربى والتي ستقام  ــد واملش ودعا املالحي أبناء املحافظة للحش

بميدان السبعني بالعاصمة صنعاء.
ــبة  ــارت يف مجملها إىل أهمية إحياء هذه املناس كما القيت يف الفعالية عدد من الكلمات أش
ــي نهجها نبي  ــل والقيم الت ــم وتجسيد املث ــوة إىل التآخي والرتاح ــن دع ــا تمثله م ــة مل الديني

اإلنسانية محمد صىل الله عليه وآله وسلم واستلهام الدروس والعرب من سريته الخالدة.
ــم منذ  ــعب اليمني أرضأ وإنسانا من عدوان وحصار غاش ــا يتعرض له الش ــت اىل م وتطرق
ــرية اىل رضورة التكاتف  ــا يقارب ثالثة أعوام من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.. مش م

وتوحيد الكلمة ورص الصفوف ملواجهة العدوان بكل أشكاله وأدواته.
تجسيد سلوك الرسول يف حياتنا

ونظم امللتقى الطالبي بكلية املجتمع صنعاء برعاية وزارة التعليم الفني والتدريب املهني 
أمس احتفاال بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ــوايل إىل ان االحتفال بهذه  ــي الدكتور خالد الح ــب وزير التعليم الفن ــار نائ ويف الحفل أش
ــلني  ــبة الجليلة دليل عىل مدى ارتباط األمة وحبها وتوقريها لسيد الخلق وأرشف املرس املناس

امام البرشية محمد بن عبدالله الرحمة املهداة والرساج املنري.
ــتذكار  ــلوكياته واس ــدي النبي األعظم والتحيل بأخالقه وس ــت إىل رضورة االقتداء به ولف

صفاته ومعامالته واالستفادة منها يف الحياة اليومية.
ــم أحفاد األنصار  ــول الله وه ــن يحملون يف قلوبهم حبا كبريا لرس ــاء اليم ــت إىل أن أبن ولف
الذين استقبلوه وآووه ونرصوه حتى اتمام رسالته، مشريا اىل ان هذا الحب يتجىل يف االحتفاء 

بذكرى مولده واالقتداء بهديه.
ــتمرار العدوان  ــار نائب وزير التعليم الفني إىل أن االحتفال هذا العام يأتي يف ظل اس وأش
ــتهدف كل معاني الحياة ومنها املدارس والجامعات واملقابر وغريها ، الفتا  والحصار الذي اس
ــسات التعليمية يف اليمن هدف إىل تجهيل الشعب  ــتهدافه للمؤس إىل أن العدوان الحاقد باس
ــتمرار  ــت قدرته عىل الصمود وانعكس ذلك عىل كل مظاهر الحياة ومنها اس ــي الذي اثب اليمن

العملية التعليمية.
ــبة فرصة ومحطة  ــرب عميد كلية املجتمع الدكتور نجيب الكميم هذه املناس ــن جانبه اعت م
ــريا إىل أن  ــت للناس يف الوقت الراهن.. مش ــا فيه وضع خري أمة أخرج ــي العام مل ــم الذات للتقيي
ــاء ذكرى املولد النبوي الرشيف هو احياء لتجسيد السلوك يف حياتنا من خالل االقتداء  احي

بالنبي الكريم قوال وفعال.
وأشار إىل تزامن املناسبة مع بداية العام الدرايس الجديد، مؤكدا حرص الكلية التي تعرض 
ــة التعليمية رغم انف  ــل العدوان ، عىل مواصلة العملي ــدد كبري من مرفقاتها للتدمري من قب ع

العدوان الحاقد.
وتطرقت الكلمة الثقافية التي ألقاها ذو الفقار السادة إىل املعاني والدالالت العظيمة التي 
حملتها رسالة النبي الكريم منذ مولده وخالل حياته، والتي كان لها األثر الكبري عىل تصحيح 

واقع األمة البائس الذي كانت تعيشه قبل مجيء سيد الخلق.
وأشار إىل واقع األمة الحايل وما تعانيه من ضعف وفرقة وخصومات وتناحر، مؤكدا أن ذلك 

كله سببه االبتعاد عىل نهج وهدي النبي الكريم وآل بيته الطاهرين.
ــباب ، وقصيدة شعرية  ــيد بعنوان "ولد الهدى" من أداء فرقة صمود الش تخلل الحفل نش

يف مدح سرية رسول الله بعنوان " هي من هي" للشاعر مراد هصيم..
االقتداء بنهج الحبيب

من جانب آخر نظمت السلطة املحلية ومكتب الثقافة بمحافظة ذمار أمس حفال خطابيا 
وإنشاديا احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عىل صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ــود الجبني  ــرزاق ومحم ــد عبدال ــة محمد محم ــالء املحافظ ــرضه وك ــذي ح ــل ال ويف الحف
ــة وأعضاء  ــب التنفيذي ــول ، ومدراء املكات ــل االش ــمرية القانون وفض ــظ س ــارا املحاف ومستش
ــخصيات االجتماعية واملشائخ واالعيان، أشار املحافظ حمود  وقيادات السلطة املحلية والش
ــبة للتوقف  ــوي اكتسبت أهميتها من كونها مناس ــاد اىل ان احياء ذكرى املولد النب ــد عب محم
ــالم كونه رمزا للهوية  ــول عليه الصالة والس ــاها الرس ــام األخالق العظيمة والقيم التي أرس أم

االسالمية واإلنسانية جمعا.
ــهده اليمن  ــذا العام يف ظل ما يش ــبة العظيمة يأتي ه ــال بهذه املناس ــت إىل أن االحتف ولف
ــم وحصار جائر من قبل أعداء االسالم وأعداء اليمن، والذين لم يراعوا حرمة  من عدوان غاش

الدين وال الجوار وارتكبوا أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني ومقدراته ومكتسباته الوطنية.
ــتى املجاالت من  وبني املحافظ عباد ان محافظة ذمار تحتفي بهذه الذكرى العظيمة يف ش
ــطة املتعددة .. مؤكدا رضورة االقتداء بنهج الحبيب املصطفى  خالل تنظيم الفعاليات واألنش

القويم يف كافة العمل املؤسيس والخدمي وتطبيقه عىل الواقع قوال وعمال.
فيما تطرق مفتي عام املحافظة القايض محمد العزي األكوع اىل صفات النبي محمد صل 
ــبيل اعالء  ــجاعة والبذل والعطاء يف س ــلم وما تحىل به من مكارم االخالق والش الله عليه وس
ــه الوطن من عدوان  ــور .. الفتا اىل ما يتعرض ل ــاس من الظلمات إىل الن ــه وإخراج الن ــة الل كلم

ظالم يتناقض مع تعاليم الدين االسالمي الحنيف ونهج املصطفى عليه السالم.
ــدوان، ومحاربة  ــف يف مواجهة الع ــز وحدة الص ــوع الجميع عىل تعزي ــايض االك ــث الق وح
ــعبية وأرس  ــاد واملفسدين ورعاية الجرحى من ابطال الجيش واللجان الش ــة مظاهر الفس كاف
ــاء مبدأ الرتاحم  ــاع عن الوطن وإحي ــبيل الدف ــن قدموا ارواحهم رخيصة يف س ــهداء الذي الش
ــها  ــاون والرفق بالضعفاء وتلمس احتياجاتهم يف ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيش والتع

اليمن جراء استمرار العدوان والحصار.
ــودي، ان االحتفال  ــة الربدوني العامة عبده الح ــة اعترب مدير مكتب ــة مكتب الثقاف ويف كلم
ــريته  ــتلهام العرب من س ــه الصالة والسالم واس ــول علي ــبة للتأيس بالرس ــذه الذكرى مناس به
الطاهرة.. مشريا اىل ان ما يتعرض له اليمنيون اليوم من جرائم قتل وتدمري للممتلكات العامة 
ــباب الفرقة  ــد الصفوف ونبذ كل اس ــي تستوجب توحي ــب لالقتصاد الوطن ــة وتخري والخاص

واالختالف والتكاتف ملواجهة هذا العدوان الظالم.
تخلل الحفل قصائد شعرية القاها الشعراء عيل صالح القعشمي وعىل القعمي باإلضافة 
ــاء فرقة ابداع  ــرض مرسحي ألعض ــدين بذمار وع ــادية ألعضاء جمعية املنش ــرات إنش اىل فق

املرسح جميعها عربت عن املناسبة.
ــرى املولد النبوي الرشيف يف  ــود عباد حرض فعالية احتفائية بذك ــان محافظ ذمار حم وك
ــار الفعاليات التي ينظمها  ــة والتعليم بمدينة ذمار يف اط ــة الثاليا، نظمها مكتب الرتبي مدرس

مكتب الرتبية والتعليم باملحافظة احتفاء باملناسبة.
بعد ذلك افتتح املحافظ عباد ومعه مدير مكتب الرتبية والتعليم احمد الوشيل ونائب مدير 
مكتب الرتبية باملحافظة محمد الهادي ومدير مكتب الرتبية بمدينة ذمار عبدالكريم الحبيس، 

مشاريع ترميم وإعادة تأهيل مدارس عقبة والثاليا للبنني ومدرسة حفصة للبنات.
ــات وتجهيز منصة عرض  ــي وتنظيم الساح ــات اعمال تبييض للمبان ــملت التحسين وش
ــال منظومة طاقة  ــل دورات املياه وادخ ــادة تأهي ــات، وكذا اع ــة براميل مخلف ــي وإضاف مرسح
ــب بنقل االوبئة  ــن دورات املياه التي قد تتسب ــل ملياه الرشب بعيدا ع ــمسية وتوصيل مناه ش

واألمراض .
ــاريع التي  ــة والتعليم محمد هاجر، ان املش ــاريع بمكتب الرتبي ــعبة املش وأوضح رئيس ش
ــة بكلفة مليون و60 ألف  ــت أمس يف املدارس الثالث تأتي ضمن مرشوع ترميم 24 مدرس افتتح

دوالر بتمويل من اليونيسف.
ــه عدد من  ــس حفال القيت خالل ــة الحداء أم ــة والتعليم يف مديري ــب الرتبي ــا نظم مكت كم

الكلمات والقصائد الشعرية املعربة عن املناسبة، كما نظم الطالب عروضا فنية وكشفية.
ــة احياء هذه  ــي، اىل اهمي ــنان البخيت ــب الرتبية باملديرية س ــر مكت ــار مدي ــل اش ويف الحف
ــرية النبي محمد صل الله عليه وسلم.. موكدا عىل رضورة  ــتلهام الدروس من س ــبة واس املناس
ــداء بنهجه القويم  ــة يف نفوس األجيال واالقت ــسها نبي الرحم ــرس القيم واملبادئ التي اس غ

والعمل به كمنهاج حياة.
ــبط ونائب مدير مكتب الرتبية  حرض الحفل امني عام املجلس املحيل باملديرية احمد االش
ــاء االقسام والشخصيات  ــعيد الغابري وعدد من مدراء االدارة ورؤس والتعليم يف املحافظة س

االجتماعية يف املديرية.
ــة وامسية  ــدوة ثقافية توعوي ــة ذمار ن ــري بمدين ــع الكب ــت يف الجام ــاق نظم ويف ذات السي

انشادية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.
ــارت اىل املكانة العظيمة للنبي األكرم يف نفوس  وألقيت خالل الندوة عدد من الكلمات، أش
ــبة يف تعزيز وحدة األمة ، ورضورة  ــني عامة واليمنيني خاصة، مؤكدة أهمية هذه املناس املسلم

االقتداء بنهجه القويم وااللتزام بتطبيقه قوال وعمال يف جميع امور الحياة.
ــهدت باحة الجامع الكبري امسية انشادية نظمتها جمعية املنشدين بذمار تخللها  كما ش
ــعرية تناولت جميعها هذه الذكرى الجليلة من زوايا  ــيح دينية وقصائد ش فقرات فنية وتواش

الفن وتفعيالت الشعر.
ــة املحافظ حسن احمد الهيج،  ــع بمحافظة الحديدة أمس برئاس كما ناقش اجتماع موس

الرتتيبات واالستعدادات الجارية لالحتفال باملولد النبوي الرشيف.
ــالء املحافظة  ــد صالح عيل ووك ــس النواب محم ــذي حرضه عضو مجل ــد االجتماع ال وأك
ــداد الجيد بما  ــد واإلع ــيل باملحافظة، أهمية الحش ــس املح ــة اإلدارية للمجل ــاء الهيئ وأعض
ــبة الدينية العظيمة وتوفري االمكانيات لتجهيز مكان االحتفال الذي  ــب مع هذه املناس يتناس

سيقام الخميس القادم.
ــود  ــتقبال الحش ــود وإنجاز كافة الرتتيبات الس ــاع أهمية مضاعفة الجه ــا أكد االجتم كم
ــات واملكاتب  ــات واملديري ــع القطاعات والجه ــل جمي ــيدا بتفاع ــال.. مش ــاركة يف االحتف املش

التنفيذية إلنجاح هذه الفعالية.
ــار املجتمعون إىل أهمية استلهام العرب والدروس من سرية الرسول الكريم محمد صىل  وأش
ــعة يف االحتفال باملولد  ــاركة الواس ــلم املبعوث رحمة للعاملني ..الفتني إىل أن املش الله عليه وس

النبوي رسالة لتحالف الرش والطغيان بصمود وقوة وعزة الشعب اليمني ووعيه بمؤامراته.
ــة عار يف جبني  ــعب اليمني وصم ــا العدوان بحق الش ــم التي يرتكبه ــوا أن الجرائ وأوضح

اإلنسانية والدول املشاركة يف هذا العدوان.
تعميق ارتباط األمة بقائدها

كما أقيمت يف مديريات بعدان ، والعدين وجبلة ومذيخرة بمحافظة إب أمسيات وفعاليات 
ثقافية وإنشادية بمناسبة املولد النبوي الرشيف .

ــزة ، ألقيت  ــل املحافظة صادق حم ــة ثقافية بحضور وكي ــة بعدان أمسي ــت مديري إذ نظم
ــم محمد صىل الله  ــول األعظ ــخصية وأخالق الرس ــتعرضت قبسات من ش خاللها كلمات اس
ــلم وحكمته وشجاعته ، مشرية إىل أن الرسول الكريم علم أمته طريقها باتجاه العزة  عليه وس

والكرامة .
ــددت الكلمات عىل رضورة التفاعل والحشد للمشاركة يف الفعالية الكربى التي ستقام  وش

يوم الخميس يف العاصمة صنعاء إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف .
ويف مديرية جبلة أقيمت أمسية دينية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف أكدت كلمات 
ــبة الدينية املرتبطة برسول  العلماء والخطباء والرتبويني والوجاهات أهمية إحياء هذه املناس

األمة وقائدها األول الذي جعله الله سببا لهدايتها واخراجها من الظلمات اىل النور .
ــتى  ــول األعظم يف ش ــرية الرس ــتلهام الدروس والعرب من س ــت الكلمات إىل رضورة اس ودع

مجاالت الحياة. .
وشهدت مديرية العدين فعالية ثقافية وإنشادية ابتهاجا بذكرى ميالد سيد الخلق محمد 

صلوات الله عليه وعىل آله .
ــام املديرية عباس فايع  ــادية وحرضها مدير ع ــي تخللتها الفقرات اإلنش ــة الت ويف الفعالي
ــة بقائدها  ــق ارتباط االم ــبة يف تعمي ــت إىل أهمية هذه املناس ــات تطرق ــدد من الكلم ــت ع القي

ومصدر عزتها ووحدتها .
ــة والعدالة التي  ــادئ الحرية والكرام ــد القيم واالخالقيات ومب ــارت إىل رضورة تجسي وأش

جاء بها النبي يف سلوكيات األمة .
ــول األعظم يف صربه  ــي أحوج ما يكون فيه إىل العودة إىل الرس ــعب اليمن ولفتت إىل أن الش

وصموده ومواجهته لألعداء .
ــبة تخللتها العديد  ــة مذيخرة احتفائية متنوعة باملناس ــم القطاع النسائي يف مديري ونظ
من الفقرات اإلنشادية واالسكتشات املرسحية والكلمات التي استعرضت الصفات والشمائل 

املحمدية.
وأقيمت بجامعة عمران ومديرية ريدة أمس فعاليتان بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ــة األكاديمية كلمات  ــن السلطة املحلية والرتبوي ــت يف الفعاليتني بحضور قيادات م وألقي
ــارت إىل أهمية االحتفاء بهذه املناسبة واستلهام الدروس من سرية النبي محمد صىل الله  أش

عليه وسلم.
ــسها نبي الرحمة يف نفوس األجيال واالقتداء  وأكدت رضورة غرس القيم واملبادئ التي اس

بنهجه القويم والعمل به كمنهاج حياة.
ــم منذ  ــعب اليمني أرضا وإنسانا من عدوان وحصار غاش ــا يتعرض له الش ــت اىل م وتطرق
ــرية ايل رضورة التكاتف  ــارب ثالثة أعوام من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية..مش ما يق

وتوحيد الكلمة ورص الصفوف ملواجهة العدوان بكل أشكاله وأدواته.
دالالت وأبعاد المولد النبوي

ــد النبوي  ــوان " دالالت وأبعاد املول ــدوة بعن ــة املحويت ن ــة الرتبية بمحافظ ــت كلي و نظم
وأهميته كحدث هام يف تاريخ البرشية " .

وقدمت يف الندوة التي أدارها عضو هيئة التدريس بالكلية الدكتور خالد القزحي عدد من 
ــزي والوكيل املساعد أحمد  ــل أول املحافظة الدكتور عبد الله الحم ــل من قبل وكي أوراق العم
ــو هيئة التدريس بالكلية الدكتور  ــلبي وعض األخفش وعميد كلية الرتبية الدكتور محمد الش
ــمائل املحمدية  ــتعرضت الش ــد رزق الرصمي واالكاديمي الدكتور راجي حميد الدين اس أحم

العظيمة .
ــدث تاريخي فاصل بني الحق  ــة املولد النبوي الرشيف كح ــارت أوراق العمل إىل أهمي وأش

والباطل انتقلت عىل إثره البرشية من ضالليات الرشك والفساد إىل عبادة رب العباد .
ــتلهام الدروس والعرب  ولفت املتحدثون إىل دالالت إحياء هذه الذكرى العظيمة وأهمية اس
من سرية الرسول الكريم الذي بعث إلخراج الناس من الظلمات إىل النور وتأسيس عالم جديد 

يسوده السالم واملحبة والتسامح .
وتطرقت أوراق العمل إىل ما يتعرض له الوطن من عدوان غاشم وملا لالحتفال بهذه الذكرى 
من أثر يف التذكري بسرية الرسول وما تعرض له يف حياته وحث الناس عىل الصمود والثبات يف 

التصدي للباطل ومواجهته .
مديرية صنعاء القديمة تحتفي يف ذكرى المولد النبوي بافتتاح مشاريع خدمية وتنموية

تزامناً مع احتفاالت الشعب اليمني بذكرى املولد النبوي الرشيف، شهدت مديرية صنعاء 
ــب النظافة يف املنطقة األوىل  ــس االثنني افتتاح مرشوع مبنى مكت ــة بأمانة العاصمة أم القديم
ــيل الفقري - وكيل أمانة العاصمة لقطاع الوحدات اإلدارية، وعيل  باملديرية، وذلك بحضور ع
ــيل باألمانة،  ــالح - عضو املجلس املح ــاع الخدمات، وأحمد ص ــل األمانة لقط ــاف – وكي السق

والقايض محمد احمد الرقيحي، وعبدالحميد قعطاب - ورئيس لجنة الخدمات باملديرية.
ــل االفتتاح أكد محمد العفيف - مدير عام مديرية صنعاء القديمة، أن هذا املرشوع  ويف حف

التنموي تم تدشينه بمناسبة املولد النبوي الرشيف.
ــة بالرشاكة  ــه السلطة املحلي ــتثماري نفذت ــف، إىل أن املرشوع الخدمي االس ــار العفي وأش
ــم وتحسني أعمال  ــال والذي يهدف إىل دع ــة تتجاور 80 مليون ري ــاع الخاص بتكلف ــع القط م

وخدمات النظافة.

اكدت في مجملها على نشر قيم المحبة واالخاء بين أبناء المجتمعاكدت في مجملها على نشر قيم المحبة واالخاء بين أبناء المجتمع

استلهام الدروس والعبر في الثبات ومناهضة الظلم والذود عن حياض الوطن وحماية أراضيهاستلهام الدروس والعبر في الثبات ومناهضة الظلم والذود عن حياض الوطن وحماية أراضيه

فعاليات احتفائية بالمولد النبوي الشريف في عدد من المحافظاتفعاليات احتفائية بالمولد النبوي الشريف في عدد من المحافظات
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