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 الثورة/ماجد الكحالني/ سبأ
ــن مختلف  ــوع الغفرية م ــس الجم ــرت أم تقاط
ــة  ساح إىل  ــة  الجمهوري ــات  ومحافظ ــات  مديري
السبعني بالعاصمة صنعاء للمشاركة يف االحتفال 
املركزي إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف عرص 

اليوم الخميس.
ــت ساحة السبعني أمس مئات الوفود  واستقبل
ــل  ــل النق ــارات ووسائ ــن السي ــرية م ــب كب ومواك
ــات  ــن محافظ ــني م ــل آالف املواطن ــة تق املختلف
ــأرب، إب، البيضاء  ــوة، عمران، صنعاء، تعز، م شب
ــة يف االحتفال  ــوف، حجة والضالع للمشارك والج

املركزي.
ــات واألعالم  ــدون املشاركون الراي ــل الواف وحم
ــات املعربة عن  ــن الزوامل والهتاف الخرضاء مرددي
ــرار ومدى شموخهم  ــاء اليمن األح ــة وعزة أبن أنف
ــب املصطفى عليه وعىل  ــم بسرية الحبي واعتزازه

آله أفضل الصالة والتسليم.
ــادات السلطة  ــايل ومشائخ وقي ــان أبناء وأه وك
ــن املحافظات قد قاموا  ــة واألمنية يف كثري م املحلي
ــس للتوجه  ــذ عرص أم ــالق من ــد واالنط بالتحشي
ــدت مدى  ــاء، يف صورة أك ــة صنع ــوب العاصم ص
ــذا العام  ــوا من السباقني ه ــم عىل أن يكون حرصه
ــي ترتك أثرها  ــة العظيمة، الت ــاء هذه املناسب إلحي

الكبري يف نفوس اليمنيني.
واستمر تدفق آالف املواطنني بشكل كبري وسط 
ــات األوىل ليومنا  ــني الساع ــدان السبع ساحة مي
ــا األهازيج  ــرح عمته ــواء من الف ــس يف أج الخمي
ــة الجهادية  ــل الشعبي ــوري الزوام ــربع الفلكل وال
ابتهاجا وإحتفاءا بهذه الذكرى واملناسبة الدينية 

العظمية.
ــرت من  ــي تقاط ــرية الت ــوع الغف ــد  الجم وجس
ــرى ومديريات  ــف ق ــوب من مختل ــل حدب وص ك
ــع نبيهم األعظم  ــور الوفاء م ــة أروع ص الجمهوري
ــاء ذكرى  ــي والجماهريي ألحي ــل الشعب والتفاع
ــىل رضورة استلهام  ــن ع ــالده الرشيف، مؤكدي مي
ــي األمة  ــة واالقتداء بنب ــرية النبوي ــن الس العرب م

والتمسك به صلوات الله عليه وعىل آله.
ــس فعالية  ــة العاصمة أم ــك نظمت أمان إىل ذل
ــوي الرشيف عىل  ــة املولد النب ــة بمناسب احتفائي

صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.
ــة  أمان ــال   وكي ــا  حرضه ــي  الت ــة  الفعالي ويف 
ــة عيل القفري  ــاع الوحدات اإلداري العاصمة لقط
ــق أكد رئيس  ــم والشباب زياد الرفي وقطاع التعلي
ــوي  ــد النب ــال باملول ــة لالحتف ــة التحضريي اللجن
الرشيف بأمانة العاصمة خالد املداني أن احتفال 
ــوزارات والهيئات  ــي يف مختلف ال الجانب الرسم
ــة باملولد  ــع الجهات الحكومي ــات وجمي واملؤسس
ــا يميز  احتفاالت هذا العام  النبوي الرشيف هو م
ــري البرش محمد صىل الله عليه  باملولد النبوي لخ

وسلم.
ــة الجميع يف  ــي إىل أهمية مشارك ــار املدان وأش
ــة قوية  ــة وكرسال ــة العظيم ــذه املناسب ــاء ه إحي
يرسلها اليمنيون للعالم اجمع بصمودهم وثباتهم 
ــر  ــاره الجائ ــم وحص ــدوان الغاش ــة الع يف مواجه
ــي سيظل يحيي  ــىل أن الشعب اليمن ــد ع والتأكي

ويقيم مناسباته الدينية رغم الصعاب والشدائد.
.. مشيدا بتفاعل ودعم السلطة املحلية بأمانة 
العاصمة وإقامتها هذه الفعالية لالحتفال باملولد 

النبوي الرشيف.
ــم  ــرية خات ــاة وس ــي حي ــرض املدان ــا استع كم
ــه  وصفات ــه  وأخالق ــرة  العط ــني  واملرسل ــاء  األنبي
ــة أعداء  ــوة إيمانه يف مواجه ــربه وق ــة وص العظيم
ــارى وكذا  ــود والنص ــني من اليه ــالم واملسلم اإلس
ــذ بداية  ــة باليمنيني من ــة واألصيل ــه الطيب عالقت

الدعوة اإلسالمية.
ــن املتحدثني يف الفعالية رضورة  كما أكد عدد م
ــة  ــي بكاف ــب اليمن ــاء الشع ــع أبن ــة جمي مشارك
ــة االحتفال  ــه يف فعالي ــه وانتماءات ــه وفئات رشائح
ــىل صاحبه  ــف ع ــوي الرشي ــد النب ــزي باملول املرك
ــوم الخميس بميدان  ــالة والتسليم الي أفضل الص

السبعني.
ــوي  النب ــد  املول ــاء  إحي ــة  أهمي إىل  ــاروا  وأش
ــام الدروس  ــق إيماني الستله ــف من منطل الرشي
والعرب واملواعظ الحسنة من سرية وحياة الرسول 
ــاء واملرسلني  ــم األنبي ــة وخات ــم رسول األم األعظ

وخري خلق الله.
ــيل  ــة ع ــة العاصم ــل أمان ــة وكي ــرض الفعالي ح
ــاع الوحدات اإلدارية  رشيم والوكيل املساعد لقط

عبدالله محرم وعدد من املسؤولني باألمانة.
ــي  الجامع ــت  الكوي ــى  ــل مستشف احتف ــا  كم
ــرى املولد النبوي عىل صاحبه  بصنعاء أمس بذك

أفضل الصالة وأزكى التسليم.
ــرضه رئيس جامعة صنعاء  ويف الحفل الذي ح
الدكتور فوزي الصغري وشارك فيه أطباء وممرضو 
وكوادر املستشفى أشار مدير املستشفى الدكتور 
ــذه املناسبة  ــد إىل أهمية االحتفال به ــني الجني أم
الدينية والتي تستلهم من مآثرها األمة اإلسالمية 
ــات ومناهضة الظلم ونرصة  الدروس والعرب يف الثب

الحق.
ــي  النب ــم  وقي ــالق  بأخ ــيل  التح رضورة  ــد  وأك
ــه وآله وسلم وتعزيز  األعظم محمد صىل الله علي
ــني جميع أفراد  ــان والرتاحم واألخوة ب قيم اإلحس

املجتمع .
ــن  م ــى  املستشف يف  ــني  العامل ــود  صم ــن  وثم
ــم  يف تخفيف  ــاء واملمرضني والفنيني وغريه األطب
ــاع الراهنة  ــل األوض ــرىض  خاصة يف ظ ــاة امل معان

جراء استمرار العدوان والحصار.
ــور  ــد املنص ــور محم ــار الدكت ــه أش ــن جانب   م
ــاء املولد النبوي  ــة الصحي إىل أن إحي عن الجبه
الرشيف يأتي يف إطار ما تكتسبه هذه الذكرى من 

أهمية ومكانة عظيمة يف قلوب املسلمني.
ــالع الجميع باملسؤولية  ولفت إىل رضورة اضط
ــات  وااللتف ــه  ومخططات ــدوان  الع ــة  مواجه يف 
ــم الرعاية  ــني وتقدي ــى والنازح ــة بالجرح والعناي

الطبية لهم.
ــرات  وفق ــة  شعي ــد  قصائ ــة  الفعالي ــل  تخل

ــة ومكانة  ــربت يف مجملها عىل عظم ــة.. ع إنشادي
هذه املناسبة يف قلوب املسلمني.

اإلدارة املحلية
ــة أمس فعالية  ــت وزارة اإلدارة املحلي كما نظم
ــىل  ــف ع ــوي الرشي ــد النب ــرى املول ــة ذك بمناسب

صاحبه أفضل وأزكى الصالة والتسليم.
ــي حرضها وزير التعليم العايل  ويف الفعالية الت
ــالء وزارة  ــازب ووك ــني ح ــي حس العلم ــث  والبح
اإلدارة املحلية والوكالء املساعدين ومدراء العموم 
ــني، أشار وزير اإلدارة املحلية عيل بن عيل  واملوظف
ــذه املناسبة، كمحطة  ــيس إىل أهمية إحياء ه القي
للتوقف أمام األخالق والقيم السامية التي أرساها 

ونهجها الرسول صىل الله عليه وآله وسلم.
ــم األثر عىل صعيد  ــال "إن ملولد النبي عظي وق
اإلنسانية جمعاء، فقد أرشقت بأنواره الدنيا وكان 
ــن ظلمات  ــاس واألمة م ــراج الن ــل يف إخ ــه الفض ل
الجهل والضاللة إىل نور اإليمان وسماحة اإلسالم 

ورحابته ".
ــة فرصة  ــذه املناسب ــال به ــت إىل أن االحتف ولف
ــه والسري عىل  ــوالء لله ورسول ــد وال ــد العه لتجدي
ــه أفضل  ــىل آله وصحب ــى عليه وع ــج املصطف نه
ــذه الذكرى مناسبة  ــم .. معتربا ه الصالة والتسلي
ــول الكريم التي  ــم وأخالق الرس ــم فيها قي نستله

يتوجب اإلقتداء بها نهجا وسلوكا.
ــيس إىل أن االحتفال يلزمنا  ــر القي وأشار الوزي
مضاعفة الجهود وخاصة يف ظل الظروف الراهنة 
ــن قبل  ــدوان م ــراء الع ــن ج ــا الوط ــر به ــي يم الت
ــذي أوغل يف دماء  ــادة السعودية ال ــف بقي التحال
ــارا جائرا  ــم، وفرض حص ــل أرضه ــني واحت اليمني
ــر بتداعياته كافة  ــار أث ــذا الحص ــا إىل أن ه .. الفت
ــع تجسيد  ــم عىل الجمي ــاة، ما يحت ــي الحي نواح
ــالة والسالم يف إحياء روح  ــم الرسول عليه الص قي
ــادي والرتاحم بني  ــي واالقتص ــل االجتماع التكاف

أفراد الشعب.
ــات  املحافظ يف  ــة  املحلي ــات  السلط ــا  ودع
ــوارد  ــف امل ــود وتوظي ــذل الجه ــات إىل ب واملديري
ــود أبناء الشعب  ــة التي تضمن تعزيز صم املتاح
ــك الجبهة الداخلية  ــي والحفاظ عىل تماس اليمن
ملواجهة تحالف العدوان إىل جانب أهمية استمرار 
ــات  الخدم ــم  تقدي يف  ــة  املحلي ــة  السلط ــزة  أجه
ــني وتلمس احتياجاتهم والعمل عىل حل  للمواطن
قضاياهم وحشد املوارد ملساندة الجيش واللجان 
ــة الذين يسطرون املالحم البطولية دفاعا  الشعبي

عن عزة الوطن وكرامته.
بدوره تطرق عبد السالم املتميز يف محارضة له 
ــوي الستلهام صفاته  ــة إحياء املولد النب إىل أهمي
ــاة وخاصة ونحن  ــة أمور الحي ــل بها يف كاف والعم
ــاط برسول  ــة لتقوية االرتب ــوم يف أمس الحاج الي

الله عليه وعىل آله أفضل الصالة والسالم.
ــه املسلمون من محاولة  وأشار إىل ما يتعرض ل
ــم، والتي ال  ــا الكري ــاط األمة برسوله ــك ارتب تفكي
ــاج األفالم  ــات وإنت ــدار املطبوع ــن إص ــى ع تتوان
ــة واإلنسانية .. مبينا أن تلك  املسيئة لرسول األم
ــا بمرشوع متكامل يعزز  الجهود ينبغي مواجهته
من ارتباط األمة بالرسول الكريم كونه جاء لهداية 

البرشية ونرصة اإلنسان بشكل عام .
ــزر اليمنية بالوزارة  ــر عام تنمية الج وكان مدي
ــة املوظفني، إىل  ــار يف كلم ــد أش ــي ق ــر العاصم ثام
ــل يف  ــة للتأم ــو وسيل ــوي ه ــد النب ــاء املول أن إحي
ــم ومعاٍن  ــة من قي ــة املحمدي ــه الرسال ــا تضمنت م
ــب متقدمة يف شتى  ــة برقي اإلنسان إىل مرات كفيل

املجاالت .
ــة الداخلية وتوحيد  ــني الجبه وأكد أهمية تمت
ــن  ع ــاد  واالبتع ــدوان  الع ــة  مجابه يف  ــوف  الصف
ــا عن األسف ملا تعانيه األمة من  املناكفات .. معرب
ــط األعداء وتضارب املصالح بني  أزمات جراء تسل

أبناء األمة اإلسالمية.

ــس  ــارة أم ــة والتج ــت وزارة الصناع ــا نظم كم
فعالية بمناسبة املولد النبوي عىل صاحبه أفضل 

الصالة وأزكى التسليم.
ــد  ــوزارة محم ــل أول ال ــد وكي ــال أك ويف االحتف
ــذه املناسبة التي  ــال به ــي أهمية االحتف الهاشم
ــي يف  ــب اليمن ــة الشع ــالق وثقاف ــىل أخ ــد ع تؤك
التعظيم واالعتزاز بالرسول صىل الله عليه وسلم.
ــا بهذه املناسبة رسالة واضحة  وقال " احتفاؤن
ــة وأعداء  ــل أعداء االم ــب اليمني إىل ك ــن الشع م
ــدون  ــدة متوح ــة واح ــا أم ــي بأنن ــب اليمن الشع
ــون عدونا واحد وديننا واحد وكتابنا واحد  ومتآخ
مهما مكر املاكرون ومهما تحالفوا فإننا بعون الله 

سنظل جميعاً يف هذا الشعب أمة واحدة".
ــم هو  ــول األعظ ــد الرس ــي مول ــرب الهاشم واعت
وأن  ــة  األم ــذه  ه ــزة  وع ــة  وحري ــادة  لسع ــالد  مي
ــوم واحد وإنما  ــاء به ال يجب أن يكون يف ي االحتف
ــام وتجسيد  ــدى الع ــى به عىل م ــب أن يحتف يج

محبته يف واقعنا اليومي.
وأضاف " الرسول بمنهجه يمثل لنا مدرسة يف 
ــى مناحي الحياة واإلسالم ليس دين مساجد  شت
ــه وفيه  ــرآن انزله الل ــة والق ــا دين ودول ــط وإنم فق
ــاس االجتماعي  ــل الن ــول لكل مشاك ــان وحل تبي
ــة واالقتصادية وغريها من أمور الحياة  والسياسي

."
ــاد واألوقاف  ــل وزارة اإلرش ــه أكد وكي من جانب
ــول  ــد الرس ــاء بمول ــي أن االحتف ــح الخوالن صال
ــم وتربية  ــم وأخالق وتعالي ــو تذكري بقي األعظم ه
ــا ويعمل بها كل  ــي التي يجب أن يسري عليه النب

فرد من هذه األمة .
ــو للفت  ــوم املبارك ه ــذا الي ــا به وقال"احتفالن
ــا وإسالمنا من  ــم إىل أن يأخذوا دينن ــار العال أنظ
ــي املصطفى صىل الله  ــا األول ومعلمنا النب قائدن

وسلم عليه وعىل آله".
وأضاف " ونظراً للرصاعات التي احتدمت هذه 
ــا إىل أن نلتف  ــات فما أحوجن ــام وكرثة الخالف األي
ــة واحدة وتوجيه  ــادة واحدة وتحت مظل تحت قي

واحد هي قيادة النبي األعظم ".
ــي عن حياة  ــي أن تغييب النب ــرب الخوالن واعت
ــة اإلسالمية  ــوع األم ــل إال خن ــس له بدي ــة لي األم

وانكسارها أمام دول االستكبار العاملي.
ــن  م ــدد  ــة وع إنشادي ــرة  فق ــل  الحف ــت  تخلل
ــب وفضائل  ــددت مناق ــاالت ع ــح واالبته التواشي
ــزاز الشعب  ــدت مدى اعت ــول األعظم وجس الرس

اليمني بسرية نبي اإلنسانية والبرشية.

الزراعة والري
ــس  ــري أم ــة وال ــت وزارة الزراع ــك نظم إىل ذل
ــد النبوي  ــة ذكرى املول ــة بمناسب ــاء فعالي بصنع

الرشيف عىل صاحبه أفضل الصالة والتسليم.
ــر الزراعة والري  ــرضه وزي ــل الذي ح ويف الحف
ــل الوزارة  ــن .. أشار وكي ــيل محس ــازي أحمد ع غ
ــيل  ــدس ع ــي املهن ــاج الزراع ــة اإلنت ــاع تنمي لقط
ــل إىل أهمية االحتفال بهذه املناسبة والتي  الفضي
ــم وحرصهم عىل  ــني لنبيه ــب اليمني ــن ح تعرب ع

االقتداء بسنته يف مختلف مجاالت الحياة.
ــة  السن ــن  م ــادة  االستف رضورة  ــىل  ع ــدد  وش
ــه الرسول  ــا ترك ــة وم ــا السامي ــة وتعاليمه النبوي
ــم من اثر  ــىل آله وسل ــه عليه وع ــىل الل ــم ص الكري
ــة وحدتها بعيداً  ــة جمعاء بما يحفظ لألم للبرشي
ــالف، وتوفري عوامل  ــرصاع والتناحر واالخت عن ال
ــة  ملواجه ــود  الجه ــد  وتوحي ــوض  والنه ــاء  البن

األخطار والتحديات املحدقة باألمة.
أن  ــف  عاط ــم  عبدالكري ــخ  الشي ــد  أك ــدوره  ب
االحتفال باملولد النبوي الرشيف مناسبة للتعبري 
ــة لألمة لالستفادة من  عن فرحة املسلمني ومحط
ــه وصحبه وسلم  ــه وعىل آل ــىل الله علي ــه ص سريت
ــاة  الحي يف  ــه  منهج ــاج  وانته ــه  بهدي ــداء  واالهت

للنهوض باألمة وصون عزتها وكرامتها.

ــاء واملرسلني  ــم األنبي ــد خات ــار إىل أن مول وأش
ــد بن عبد لله صىل الله عليه وآله وسلم، كان  محم
ــذي نقل الحياة اإلنسانية  مولداً للنور والهدى ال
ــادئ  ــوة ومب ــاواة واألخ ــدل واملس ــن الع إىل موازي
ــالق  واألخ ــدة  الحمي ــم  والقي ــم  والرتاح ــل  التكاف
ــت إىل  ــة هدف ــة النبوي ــاً أن الرسال ــة .. مبين النبيل
ــة اإلنسان بخالقه والتحرر  توضيح وتحديد عالق
ــه وتأكيدا لحرية  ــة وعبودية لغري الل ــن كل تبعي م

اإلنسان وكرامته.
ــة االستشعار  ــف عىل أهمي ــث الشيخ عاط وح
ــة العدوان  ــود ملواجه ــد الجه ــة وتوحي باملسؤولي

والحصار الذي يتعرض له الشعب اليمني.
ــرات فنية  ــد شعرية وفق ــت الحفل قصائ تخلل
ــة االحتفال  ــا عن أهمي ــربت يف مجمله ــة ع وثقافي

بهذه الذكرى العطرة.

التعليم الفني
ــب  ــي والتدري ــم الفن ــت وزارة التعلي ــا نظم كم
ــوم  ــي للعل ــي الصين ــد اليمن ــس باملعه ــي أم الفن
ــاال بمناسبة  ــة احتف ــة العاصم ــة بأمان التطبيقي

ذكرى املولد النبوي .
ــي محسن  ــر التعليم الفن ــد وزي ــل أك ويف الحف
ــة مولد خري الخلق دليل  ــب ان احياء مناسب النقي
عىل مدى الحب والتقدير والتوقري لسيد البرشية 
ــة تأتي  ــذه االحتفائي ــا اىل ان ه ــة، الفت واإلنساني
ــات احتفائية بهذه الذكرى  ختاما لسلسلة فعالي
ــا يف عمران وذمار  ــة نفذتها الوزارة ومكاتبه الغالي

والحديدة وكلية املجتمع صنعاء.
ــر  ــب وزي ــرضه نائ ــذي ح ــل ال ــار يف الحف وأش
ــوايل ووكالء  ــد الح ــور خال ــي الدكت ــم الفن التعلي
الوزارة والوكالء املساعدون ومدراء العموم واملدير 
ــور  الدكت ــارات  امله ــة  تنمي ــدوق  لصن ــذي  التنفي
عبدالعزيز الحاج وعمداء املعاهد الفنية واملهنية 
باألمانة والعالمة خالد موىس، اىل ان هذه املناسبة 
ــدف املدنيني  ــم يسته ــدوان غاش ــل ع ــي يف ظ تأت
ــدراس  وامل ــات  والجامع ــادة  العب ودور  ــاء  األبري
ــن، منوها  ــات الوط ــدرات ومكتسب ــا من مق وغريه
ــن وأبنائه الذين  ــداء ينفذ ضد اليم ــأن هذا االعت ب

ساندوا ونرصوا النبي األعظم.
واعترب وزير التعليم الفني هذه املناسبة فرصة 
ــالق  ــالت وأخ ــات ومعام ــات وسلوكي ــر صف لتذك
ــا يف حياتنا اليومية،  ــول الكريم، لالقتداء به الرس
والعمل بها يف توحيد الصفوف والتكاتف والرتاحم 
فيما بيننا أسوة برسول الله وأن يكون الجميع يدا 

واحدة يف مواجهة العدوان .
ــة العاصمة لقطاع  ــار وكيل أمان ــن جانبه أش م
ــاد الرفيق إىل أهمية املناسبة  الشباب والتعليم زي
ــي األعظم  ــن خصهم النب ــوب اليمنيني الذي يف قل
ــة عن أهل  ــري من احاديث ــل يف كث ــاء والفض بالدع
ــب ان يقابل  ــل يج ــذا الفض ــريا إىل ه ــن، مش اليم
ــداء بالحبيب املصطفى  ــن خالل االقت بالعطاء م

واالنتصار له باألقوال واألفعال.
ــد عبدالنارص التجاري  بدوره تطرق مدير معه
ــدالالت العظيمة التي  ــي وال ــردم إىل املعان وليد م
ــوي الرشيف،  ــرى املولد النب ــا مناسبة ذك تحمله
ــذه املناسبة دليل عىل ارتباط  الفتا اىل ان احياء ه
االمة وتوقريها لرسول الله وتذكري بأهمية اإلقتداء 
بالقيم واألخالق املحمدية إلعادة بناء املجتمعات.
ــة  لفرق ــة  إنشادي ــرات  فق ــل  الحف ــت  تخلل
ــوان  ــة بعن ــدة شعري ــي، وقصي ــادر الحرث عبدالق
ــن أداء الشبل هاشم  ــام " م ــىل خري األن "صلوا ع
ــي  ــد النب ــن مول ــاج ع ــرض ريبورت ــي، وع الديلم

بعنوان" ربيع املحبني".
يف  ــون  املشارك ــذ  نف ــة  الفعالي ــك  ذل ــب  وعق
ــة  وقف ــف  الرشي ــوي  النب ــد  باملول ــة  االحتفائي
ــي  الصين ــي  اليمن ــد  املعه ــدان  بمي ــة  احتجاجي
ــة انتهاك حرم  ــة تنديدا بجريم ــوم التطبيقي للعل
ــد الصهاينة  ــم من قبل اح ــد الرسول الكري مسج

بموافقة ومساندة من نظام آل سعود.
ــر  وزي ــم  يتقدمه ــة  الوقف يف  ــون  املشارك ــد  وأك
ــم الفني وكافة  ــي ونائب وزير التعلي ــم الفن التعلي
ــه التعليمية،  ــم الفني ومؤسسات ــي التعلي منتسب
أن هذا العمل اإلجرامي استفزاز ملشاعر املسلمني 

وإهانة كبرية ملقدساتهم ومعتقداتهم.
ــع  ــل الشني ــذا العم ــم ه ــان له ــربوا يف بي واعت
ــول الله،  ــي إىل روضة رس ــذا الصهيون ــال ه بإدخ
ــام آل سعود وهي  ــا نظ ــراء أقدم عليه ــة نك جريم
ــدة بالكيان  ــه الوطي ــه وعالقت ــن هويت ــاح ع إفص

الصهيوني الغاصب.
ــذا الفعل  ــن استنكارهم له ــان ع ــربوا يف البي وع
ــا  ــوف صف ــني إىل الوق ــل املسلم ــوا ك ــني ودع املش
ــار باملقدسات اإلسالمية  واحدة ملواجهة االستهت
ــات ضد  ــم عن املقدس ــول األعظ ــص الرس ولشخ

اليهود وأذنابهم.

البيضاء
ــور األساسية  ــك نظمت إدارة مدرسة الن إىل ذل
والثانوية بالجبل بمديرية الرياشية منطقة رداع 
ــة تعليمية  ــس فعالية ثقافي ــة البيضاء أم محافظ
ــىل  ــف ع ــوي الرشي ــد النب ــرى املول ــة ذك بمناسب

صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم .
ــن الكلمات من قبل  ــة ألقيت عدد م ويف الفعالي
ــيل بالرياشية أحمد صالح  أمني عام املجلس املح
ــارس  ــة ي ــة الرياشي ــام مديري ــرشف ع ــي وم النوب
ــم باملديرية  ــة والتعلي ــب الرتبي ــس وعن مكت ادري
ــم األنشطة املدرسية  نارص الرصيمي ورئيس قس
ــي أكدت  ــم وليد الرصيم ــة والتعلي ــب الرتبي بمكت
عىل أهمية االستفادة من الدروس والعرب يف ذكرى 

املولد النبوي الرشيف .
ــس والرصيمي إىل عظمة  ــار النوبي وادري وأش
ــول اإلنسانية  ــا رس ــي حمله ــم الت ــادئ والقي املب
ــه أفضل الصالة والتسليم  محمد بن عبدالله علي
ــن العزة  ــني إىل أعىل ميادي ــت باملسلم ــي سم والت

والرفعة والكرامة .
ــل  ــور بجب ــة الن ــر مدرس ــى مدي ــك ألق إىل ذل
ــرضي كلمة أشار فيها إىل  الرياشية عبده ثابت امل
ــة ملا تمثله من  ــذه املناسبة الديني أهمية إحياء ه
ــم وتجسيد املثل والقيم  دعوة إىل التآخي والرتاح
التي نهجها نبي اإلنسانية محمد صىل عليه وآله 
ــرب من سريته صىل  ــام الدروس والع وسلم واستله

الله عليه وسلم.

املياه والبيئة
ــس  أم ــة  والبيئ ــاه  املي وزارة  ــت  نظم ــك  ذل إىل 
ــة بمناسبة املولد النبوي الرشيف  احتفالية ثقافي

عىل صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.
ــاه والبيئة املهندس  ــار وزير املي ويف الحفل أش
ــة واملكانة التي  ــر إىل األهمي ــه الوزي ــل عبدالل نبي
تكتسبها هذه املناسبة الجليلة يف قلوب املسلمني 
ــا يمثله املولد النبوي الرشيف من دالالت ومعاٍن  مل
ــرة  ــرية العط ــن الس ــرب م ــدروس والع ــام ال الستله

لرسول الله صلوات الله عليه وعىل آله وسلم.
ــذه املناسبة كال  ــح أن املسلمني يحيون ه وأوض
ــن استلهام من  ــون إليه م ــه وبما يحتاج بطريقت
ــل هناك من  ــم، وباملقاب ــول الكري ــة الرس شخصي
ــاء بهذه  ــاء االحتف ــىل استحي ــد ع ــرج وينتق يتح
ــة  للثقاف ــا  مجمله يف  ــب  تص ــاب  ألسب ــة  املناسب

املغلوطة.
ــال " أما نحن فإننا محتاجون يف هذا الوقت  وق
وعىل وجه الخصوص أكرث مما كنا عليه يف املايض 

إلحياء مناسبة املولد النبوي الرشيف".
ــة إىل أن كل شخص  ــاه والبيئ ــر املي ــار وزي وأش
ــب  جوان ــن  م ــا  جانب ــم  يستله أن  إىل  ــة  بحاج
ــالم وهو  ــالة والس ــة عليه الص ــه الكامل شخصيت
ــور، وكيف  ــم الشجاع الصب ــد الحكي ــب القائ جان
ــان يدير األمور وما هي أرسار قوته هو وأهل بيته  ك

وأصحابه الكرام واملؤمنني.
ــؤيس أنفسنا أن  ــا أن ن ــاج أيض ــاف " نحت وأض
ــة من  ــة وصعب ــروف قاسي ــر بظ ــني م ــم النبي خات
حصار وهجوم وحروب قاسية خاضها املصطفى 

صلوات الله عليه وآله" .
ــا ال نستطيع أن  ــر " إنن ــدس الوزي ــال املهن وق
ــف وبني جميع  ــة مولده الرشي ــني مناسب نفصل ب
ــث الله لنا نبيا  ــا ومهامنا، فلقد بع ــب حياتن جوان
ــه ونستلهم منه  ــري عىل ما سار علي ــرشا لكي نس ب

كل ما نحتاج إليه يف جميع جوانب حياتنا".
ــالم أحمد حامد إىل  ــه أشار وزير اإلع من جانب
ــوي وإحياء هذه الذكرى  أن االحتفال باملولد النب
ــه وللتزود  ــب لرسول الل ــري عن الح ــة تعب العظيم
ــودة لسريته عليه  ــي من خالل الع ــان الواع باإليم

الصالة والسالم.
ــة والشواهد لعوامل  ــرق إىل كثري من األمثل وتط
ــه .. وقال "  ــول الل ــاة رس ــي رافقت حي ــرص الت الن
علينا أن نتعظ حينما حورص وخرج منترصا وهذا 
ــدرب وأن نتحرك  ــا يدعونا ألن نميض يف نفس ال م
ــالل مسرية  ــرك بها خ ــات التي تح ــك املنطلق بتل

حياته عليه الصالة والسالم" .
ــاء بذكرى  ــد إىل أن االحتف ــر حام ــت الوزي ولف
ــد النبوي يمثل تجسيدا وإحياء لعظمته ألن  املول
ــط بسريته وألن القرآن الذي  قوة ومجد األمة مرتب

جاء به ليس كمثله سالح.
ــن العالقة القوية التي  ــدث وزير اإلعالم ع وتح
ــط اليمنيني برسول الله منذ بداية البعثة ومن  ترب
ــري ما قال يف أهل اليمن "اإليمان يمان والحكمة  خ

يمانية " وإذا اشتدت الفنت فعليكم باليمن".
ــرآن وعىل  ــرك بالق ــة تتح ــاك أم ــاف " هن وأض
ــذي وصفه الله  ــج رباني وبالسالح العظيم ال منه

"وجاهدهم به" .
ــة علماء اليمن  ــك استعرضت كلمة رابط إىل ذل
ــيل األجواء املرافقة  ــي ألقاها الشيخ أحمد مج الت
ــدة  ــف واملجس ــوي الرشي ــد النب ــال باملول لالحتف
ــاون واإلحسان اقتداء  ــل االجتماعي والتع للتكاف

بالنبي صىل الله عليه وسلم.
وأشار إىل أن أهل اليمن يحتفلون بميالد النبي 
ــول وكانوا  ــخ ولهم ارتباط بالرس ــذ بداية التأري من
ــه الصالة  ــوا الستقباله علي ــن خرج ــة م يف طليع

والسالم حينما هاجر من مكة إىل املدينة.
ــد واألمثلة التي  واستعرض العديد من الشواه
ــارصوه وحاربوه  ــا رسول الله حينما ح تعرض له
ــي زادت من قوته  ــد الت ــري من الشدائ ــه الكث وواج

وصموده وانتصاره.
ــدوره أكد الكاتب والباحث يف الشؤون الدينية  ب
ــارضي أهمية  ــف الح ــور يوس ــة الدكت والسياسي
ــه عليه الصالة  ــوف يف كل محطات رسول الل الوق
ــه وغزواته  ــده أو حيات ــت مول ــواء كان ــالم س والس
ــاال لقوله تعاىل "لقد كان لكم يف  واالقتداء بها امتث

رسول الله أسوة حسنة" .
ــل قصيده للشاعر يحيى العطيف  تخلل الحف

عربت عن املناسبة.
ــدت الكلمات أهمية املشاركة يف الفعالية  وقد أك
الجماهريية التي سيشهدها ميدان السبعني غدا 

الخميس احتفاء باملولد النبوي الرشيف.
كما احتفلت الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات 
ــد النبوي عىل  ــة بصنعاء أمس بذكرى املول الطبي

صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.
ــوادر الهيئة  ــه ك ــت في ــذي شارك ــل ال ويف الحف
وعدد من رشكائها من القطاع الخاص أشار رئيس 
الهيئة الدكتور محمد املداني إىل أهمية االحتفال 
ــة واالستلهام من  ــة الدينية العظيم ــذه املناسب به
ــاة سيما  ــب الحي ــى جوان ــول يف شت ــاة الرس حي
ــل ونرصة  ــق ومواجهة الباط ــع الح ــود م يف الصم

املظلوم.
ــادئ  ــالق ومب ــداء بأخ ــة االقت ــت إىل أهمي ولف
ــري عىل نهجه ، داعياً إىل إحياء هذه  الرسول والس
ــني ونرش سريته  ــدة يف قلوب املسلم الذكرى الخال

العطرة وصفاته العظيمة .
ــراض مآثر ودروس وعرب  تخلل االحتفال استع

من حياة الرسول.
كما نظم مكتب الرتبية والتعليم وإدارة التعليم 
ــال خطابيا  ــس حف ــران أم ــة عم ــيل بمحافظ األه

بمناسبة املولد النبوي الرشيف.
ــرضه مدير األمن السيايس  ويف الحفل الذي ح
العميد محمد الشتوي وعضو رابطة علماء اليمن 
ــر مكتب الرتبية  ــة محمد املاخذي، أكد مدي العالم
ــة أحمد الشهاري، أهمية غرس املفاهيم  باملحافظ
ــدروس  ــام ال ــالب واستله ــوس الط ــة يف نف الديني
ــل الصالة  ــى عليه أفض ــن سرية املصطف والعرب م

وأزكى التسليم.
ــيل يف تنظيم  ــود إدارة التعليم األه ــاد بجه وأش
ــة.. الفتا إىل  ــذه املناسبة الديني ــال به هذا االحتف
ــة  ــاح العملي ــة يف إنج ــدارس األهلي ــة دور امل أهمي
ــة التي تمر بها  ــة يف ظل األوضاع الصعب التعليمي

البالد.
ــد النبوي  ــال بذكرى املول ــت إىل أن االحتف ولف
ــار الذي  ــدوان والحص ــرار الع ــي يف ظل استم يأت
ــا املدارس  ــاة ومنه ــات الحي ــل مقوم ــدف ك استه
ــات واستهداف املعلمني بمقر نقابة املهن  والجامع
ــن معلما  ــن عرشي ــرث م ــدا أك ــة واستشه التعليمي

باملحافظة .
وأكد أن هدف العدوان من استهداف املؤسسات 
ــذي اثبت  ــب اليمني ال ــل الشع ــة تجهي التعليمي
قدرته عىل الصمود والذي انعكس عىل كل مظاهر 

الحياة ومنها استمرار العملية التعليمية.
ــد املاخذي أهمية  ــن جانبه أكد العالمة محم م
ــاً إىل دور اليمنيني  ــرى املولد .. الفت ــال بذك االحتف
ــق برسول األمة  ــالم وارتباطهم الوثي ــرش اإلس يف ن

األمني.
ــا تعانيه من  ــايل وم ــة الح ــع األم ــار إىل واق وأش
ــاد عىل نهج  ــر بسبب االبتع ــف وفرقة وتناح ضع
ــالة وأزكى  ــم عليه أفضل الص ــدي النبي الكري وه

التسليم.
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محافظة صنعاءوزارة االدارة املحلية

محافظات/ سبأ
دشن محافظ الحديدة حسن الهيج 
ــن  ــة عبدالرحم ــل املحافظ ــه وكي ومع
الجماعي، حملة النظافة التي ينفذها 
صندوق النظافة والتحسني بمديريات 
ــع  ــا م ــاء تزامن ــوك واملين ــايل، الح الح

ذكرى املولد النبوي.
ــن املحافظ والوكيل  ويف التدشني ثم
ــة يف  ــال النظاف ــة لعم ــود املبذول الجه
ــر  باملظه ــا  وإظهاره ــة  املدين ــني  تحس
ــة  املناسب ــذه  ه يف  ــة  خاص ــق  الالئ

العظيمة.
ــدت  شه ــة  املحافظ أن  إىل  ــارا  وأش
ــة نوعية يف  ــرية نقل ــرتة األخ ــالل الف خ

ــة  ــوارع الرئيسي ــاء والش ــة األحي نظاف
ــدوق  الصن ــام  اهتم ــدى  م ــت  عكس
ــة باإلضافة إىل  ــوارع املدين بتحسني ش
ــة خالية  ــري إليجاد بيئ ــال التشج أعم

من األمراض واألوبئة.
ــدوق النظافة  ــر صن ــدوره أكد مدي ب
أن  ــدل  األه ــه  اإلل ــد  عب ــني  والتحس
ــل  أج ــن  م ــل  يعم ــة  النظاف ــدوق  صن
ــة بالرغم  ــر العام للمدين تحسني املنظ
ــة موارد  ــة اإلمكانيات ومحدودي ــن قل م
ــة يف الظروف  ــدوق خاص ــل الصن ودخ
ــدوان  الع ــرار  استم ــراء  ج ــة  الراهن
ــام تنفيذ  ــل عائقاً أم ــار ما شك والحص

املهام امللقاة عىل عاتق الصندوق.

ــام املجلس املحيل  كما دشن أمني ع
ــني الورايف أمس حملة  بمحافظة إب أم
ــة بمركز املحافظة ينفذها  نظافة واسع
ــة والتحسني بمناسبة  صندوق النظاف
ــوي  النب ــد  املول ــرى  بذك ــاء  االحتف

الرشيف.
ــع أمني عام  ــني استم ــالل التدش وخ
ــدوق  ــر صن ــن مدي ــيل م ــس املح املجل
ــد  أحم ــه  ونائب رشف  ــد  خال ــة  النظاف
الجندي إىل إيضاح حول الحملة التي 

تستمر ثالثة أيام .
ــل بها  ــي يعم ــة الت ــا أن الحمل وبين
ــة  ــدوق و45 آلي ــال الصن ــن عم 600 م
ــن 152 طناً من  ــرث م ــع أك ــدف رف تسته

ــالث املناطق  ــة واملخلفات يف الث القمام
التابعة للصندوق بإب.

ــدوق  الصن ــادة  قي ــورايف  ال ــث  وح
ــني يف الحملة عىل بذل الجهود  والعامل
ــاح  إلنج ــات  اإلمكاني ــة  كاف ــري  وتسخ
الحملة وتحقيق األهداف املرجوة منها 
ــرى املولد  ــع ذك ــع تزامنها م ــة م خاص

النبوي.
ــني عىل التعاون مع  كما حث املواطن
الحملة وبما يعكس الوعي الذي يتميز 
ــة  ــوال إىل بيئ ــة وص ــاء املحافظ ــه أبن ب

نظيفة وخالية من مصادر التلوث.


