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الثورة  / سبأ/ محافظات
ــة العاصمة أمس،  ــي شعوب والثورة بأمان نظمت بمديريت
ــوي الرشيف عىل صاحبه  ــرى املولد النب ــة بمناسبة ذك فعالي

وآلة أفضل الصالة واتم التسليم.
ــد عبدالله  ــايض أحم ــر العدل الق ــار وزي ــة أش ويف الفعالي
ــة  ــدا ملحب ــة تأكي ــذه املناسب ــاء به ــة االحتف ــات إىل أهمي عقب
ــالم وآلة الكرام والتزاما بمنهجه  املصطفى عليه الصالة والس

القويم واإلقتداء بخلقه وسجاياه.
ــة تاريخية  ــن يمر بمرحل ــايض عقبات أن اليم ــح الق وأوض
ــب حشد الهمم  ــدوان غاشم، ما يتطل ــرض فيها لع ــة يتع مهم
ــدوان والتصدي ملؤامراته عىل  ــات ملواجهة تحالف الع والطاق

اإلسالم واملسلمني.
ــع إعالء  ــة الجمي ــون غاي ــف وأن تك ــدة الص ــا إىل وح ودع
ــي جريمة اإلساءة  ــرصة رسوله ومحاسبة مرتكب ــة الله ون كلم
ــة بحق رسول الله صلوات الله وسالمه عليه وعىل آله  الفظيع

من تدنيس للمسجد النبوي.
ــود والثبات  ــرار الصم ــات إىل استم ــايض عقب ــا دعا الق كم
ــىل عمالئه  ــت الفرصة ع ــدوان وتفوي ــة تصعيد الع يف مواجه
املرتبصني بالجبهة الداخلية والعمل عىل تعزيز أوارص اإلخاء 
ــدوان بإغالق املنافذ  ــاون من أجل التغلب عىل إقدام الع والتع

وسعيه تجويع الشعب اليمني .
ــب التنفيذية  ــني واملكات ــادات املديريت ــات لقي ــت كلم وألقي
أكدت رضورة التمسك بنهج القرآن وسنة املصطفى .. مشددة 
ــة الداخلية  ــدة وتماسك الجبه ــة الحفاظ عىل وح عىل أهمي
ــب يف املواقف والرؤى التي لن تخدم سوى قوى  وعدم التعص

العدوان .
أمانة العاصمة

من جانب آخر  ناقش اجتماع موسع بأمانة العاصمة أمس 
ــة أمني عام املجلس املحيل باألمانة أمني محمد جمعان  برئاس
ــال  ــة لالحتف ــزات الجاري ــدادات والتجهي ــات واالستع الرتتيب
ــالة  الص ــل  أفض ــا  صاحبه ــىل  ع ــف  الرشي ــوي  النب ــد  باملول

والتسليم.
ــة العاصمة محمد  ــور وكيل أول أمان ــد االجتماع بحض وأك
ــة والعمل  ــون االجتماعي ــة الشئ ــيس لجن ــي ورئي رزق الرصم
ــادل العقاري  ــود النقيب وع ــة حم ــيل األمان ــات بمح والخدم
ــد والتجهيز واإلعداد  ــة ...أهمية الحش ــالء أمانة العاصم ووك

الجيد بما يتناسب مع هذه املناسبة الدينية العظيمة.
وتطرق االجتماع الذي ضم مدراء عموم املديريات واملكاتب 
ــة العاصمة إىل  ــال بأمان ــس املحلية والعق ــة واملجال التنفيذي
ــان  ــز مك ــة لتجهي ــدات الالزم ــات واملع ــري اإلمكاني ــات توف آلي
ــل املطلوب وكذا  ــدان السبعني بالشك ــال واملنصة بمي االحتف
ــاء املديريات  ــىل مستوى شوارع وأحي ــل حمالت نظافة ع عم
ــق بأهمية االحتفال  ــون العاصمة صنعاء بمظهر الئق يلي لتك

باملولد النبوي الرشيف.
ــة مضاعفة  ــة أمني جمعان أهمي ــني محيل العاصم وأكد أم
ــد يف اإلعداد  ــل بروح الفريق الواح ــود  وتضافرها والعم الجه
ــود املشاركة  ــال الحش ــا يكفل استقب ــب بم ــز املناس والتجهي
ــات والجهات  ــع القطاع ــدا بتفاعل جمي ــال.. مشي يف االحتف
واملديريات واملكاتب التنفيذية باألمانة يف إنجاح هذه الفعالية 

العظيمة.
ــة العاصمة  ــة بأمان ــة املحلي ــرص السلط ــد جمعان ح وأك
ــىل توفري  ــات ع ــة واملديري ــا التنفيذي ــع مكاتبه ــة بجمي ممثل
الدعم الالزم واإلمكانيات املتاحة الستقبال الحشود املشاركة 
ــوي الرشيف  ــد النب ــال باملول ــة لالحتف ــواء مالئم ــة أج وتهيئ

بالعاصمة صنعاء.
ــال باملولد  ــة لالحتف ــة التحضريي ــس اللجن ــا ثمن رئي فيم
ــم  ــي بدع املدان ــد  ــة خال العاصم ــة  بأمان ــف  ــوي الرشي النب
ــا الكبرية و املستمرة  ــة املحلية باألمانة وجهود قيادته السلط
ــة  ــة والثقافي ــات الديني ــة والفعالي ــف األنشط ــة مختل إلقام
ــة العاصمة من اهتمام  ــريا إىل ما توليه أمان واالجتماعية..مش

كبري باالحتفاالت وخاصة منها الدينية.
ــذه املناسبة يف نفوس الشعب  ــرض املداني عظمة ه واستع
ــة استلهام  ــداً أهمي ــة .. مؤك ــني عام ــة واملسلم ــي خاص اليمن

الدروس من سرية رسول الله صىل الله وعليه وسلم.
مجلس التالحم القبلي بعمران ينظم مهرجانا 

جماهرييا حاشد بمناسبة المولد النبوي الشريف .
ــس مهرجانا  ــيل بعمران أم ــس التالحم القب ــا نظم مجل كم
ــارك فيه جمع  ــه يجمعنا“  ش ــي الل ــت شعار ”نب ــدا تح حاش
ــري من أبناء مديريات ريده وثالء وخارف والجبل  وعمران،  غف

والسود  وعيال رسيح.  
ــة الدكتور  ــرضه  محافظ املحافظ ــذي  ح ــان  ال ويف املهرج
ــام  ــرشف الع ــزي امل ــار الع ــد/ ابوعم ــان والعمي ــل جعم فيص
للمحافظة ومدير امن املحافظة العميد محمد املتوكل ورئيس 
ــيل  باملحافظة الشيخ جربان مرفق وعدد  مجلس التالحم القب
من مدراء عموم املكاتب التنفيذية والقيادات األمنية, ومشائخ 
ووجهاء مديريات املشاركة- ألقى أمني محيل املحافظة صالح 
ــذه املناسبة العظيمة  ــا عىل عظمة ه ــوس كلمة أكد فيه املخل
ــة والتي تعترب مناسبة من أهم األعياد  عند كل القبائل اليمني

لديها. 
مؤكدا عىل”أن قبائل اليمن هي من نارصت الرسول األعظم 
ونرشت رسالته يف أصقاع األرض وحافظت عىل جوهر اإلسالم 

وقيمه العظيمة يف يمن الحكمة واأليمان“ .
مضيفا بقوله انه لرشف عظيم ان يحتفل اليمنيون بمولده  

من دون غريهم من الدول اإلسالمية ..
ــربان مرفق ان  ــم القبيل الشيخ ج ــار رئيس التالح ــا أش فيم
ــه مهما  ــوى العدوان  ان ــة إىل ق ــل رسال ــة ترس ــل اليمني القبائ

ــة ازددنا عدة  ــال بمناسبة خري الربي ــم إلفشال  االحتف أعددت
وابتهاجا  لتنظيم االحتفاالت يف جميع ربوع الوطن .

ــذه املناسبة املتمثلة يف مولد  ــرق يف كلمته إىل عظمة ه وتط
ــه، ودور  ــه وعىل آل ــه علي ــوات الله وسالم ــة صل ــري البرشي خ

القبيلة اليمنية يف نرصة الرسول األعظم ونرش اإلسالم.
ــؤول االجتماعي  ــز خرفشه املس ــرب الشيخ عبدالعزي واعت
ــة الدينية  ــذه املناسب ــاء به ــران  أن االحتف ــه بعم ــار الل ألنص
ــة واإلسالمية بنبيها الكريم  ــي تأكيدا الرتباط األمة العربي تأت
وبدعوته الخالدة التي جاءت إلنقاذ األمة من براثني الجاهلية 

وأخرجت البرشية من الضاللة اىل النور.
ــرس حب  ــىل رضورة  غ ــان ع ــون يف املهرج ــدد املشارك وش
ــول األعظم يف نفوس أبناء الوطن وخاصة منهم الشباب   الرس
ــوال وعمال يف  ــزام بتطبيقه ق ــم وااللت ــه القوي ــداء بنهج واالقت

جميع أمور الحياة.
ــدد أبناء القبائل املشاركني  يف املهرجان  استمرارهم يف   وج
الصمود بوجه العدوان  والطغيان والحصار الظالم  بمزيد من 
التالحم والتكافل  والصمود  واستمرارهم برفد الجبهات باملال 

والرجال.
ــاف إىل جانب  ــل اليمن  إىل االلتف ــع أبناء قبائ ــني جمي داع
ــوة  ــد روح األخ ــة   وتجسي ــان الشعبي ــش واللج ــال الجي أبط
واملحبة  واإلحسان بني جميع أفراد املجتمع و القيم املحمدية 
ــل النبوية التي ُبعث بها سيد الوجود املبعوث رحمة  والفضائ
ــري والتأيس بسنته والسري عىل منهجه  للعاملني ووجوب التذك
ــة واإلخاء والرتاحم والتسامح بني أبناء  ودربه ونرش قيم املحب
ــة بالعاصمة  ــاء الفعالية املركزي ــة، والحشد املرشف إلحي األم

صنعاء  يف الثاني عرش من ربيع األول 1439ه.
ــل شعبية عربت يف  ــان قصائد شعرية وزوام ــل املهرج  تخل

مجملها عن عظمة املناسبة ونالت استحسان الحارضين .
رسالة لتحالف الشر والطغيان 

ــدة برئاسة  ــة الحدي ــع بمحافظ ــش اجتماع موس ــا ناق كم
ــة لالحتفال  ــات الجاري ــد الهيج الرتتيب ــظ حسن احم املحاف

بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.
ــور العرجيل  ــايض منص ــرضه الق ــذي ح ــاع ال ــر االجتم وأق
رئيس الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف الحديدة ووكالء  
ــي وعيل قرش واحمد القديمي  املحافظة عبدالرحمن الجماع
ــراءات العملية  ــري واإلج ــن التداب ــة م ــوس جمل ــد دهم واحم

الكفيلة بالحشد والتجهيز إلحياء هذه املناسبة العظيمة.
ــة عبدالرحمن  ــيل املحافظ ــاع  تكليف وكي ــا أقر االجتم كم
ــي والفقرات التي  ــيل قرش بإعداد الربنامج الزمن الجماعي وع
ــا دور كبري  ــي سيكون له ــال والجهات الت ــا االحتف سيشهده
ــل املطلوب ومنها مكتب  ــراز هذه املناسبة الدينية بالشك يف إب

األوقاف واإلرشاد وجامعة دار العلوم الرشعية.
ــا وواعيا  ــه شعبا قوي ــدوان يواج ــون أن الع ــد  املجتمع وأك
ــدوان وتعد وصمة  ــرات والجرائم التي برتكبها الع لكافة املؤام
عار يف حق اإلنسانية والدول املشاركة يف هذا العدوان الرببري 
ــل كبري عىل صمود  ــال بهذه املناسبة دلي ــم ، وان االحتف الظال

هذا الشعب يف وجه هذا العدوان الغاشم.
وأشاروا إىل  أن الحشد واالحتفال باملولد النبوي والتفاعل 

مع هذه املناسبة يعترب رسالة لتحالف الرش والطغيان.
ــي بمحافظة  ــي والتدريب املهن ــب التعليم الفن ــم مكت ونظ
ــاء بمناسبة ذكرى  ــة صباحية احتف ــدة أمس احتفالي الحدي
ــالة وأتم  ــا أفضل الص ــىل صاحبه ــوي الرشيف ع ــد النب املول

التسليم.
ويف الفعالية ألقى وكيل أول املحافظة محمد عياش قحيم 
ــة أكد فيها أهمية استلهام العرب والعظات وأهمية أن تعود  كلم
األمة إىل ماضيها وتقتدي برسولها صلوات ربي وسالمه عليه 

وعىل آله قوال وعمال.
ــب التعليم الفني  ــان عن مكت ــت يف الفعالية كلمت ــا ألقي كم
ــب حسن عبدالباري  ــي ألقاها مدير عام املكت والتدريب املهن
ــا مدير عام معهد  ــن منتسبي القطاع املهني ألقاه هديش وع
اآلليات واملعدات الثقيلة محمد نارص الفقيهي تناولتا  أهمية 
ــخ الرسول  ــي تربطنا بتاري ــذه املناسبة الدينية الت ــاء  ه إحي
ــوره وهديه وجهاده واستبساله  األعظم لنعيش لحظات من ن

يف سبيل نرش الدين وإيصال رسالة رب العاملني.
ــاون الجميع ويتحد  ــان إىل رضورة أن يتع ــت الكلمت وتطرق
وان يقفوا صفا واحدا يف مواجهة العدوان السعودي األمريكي 
ــر والشجر  ــل الحج ــك الحرمات ويقت ــارص وينته ــذي يح ال
والبرش ويقوم بإغالق املنافذ الربية والبحرية والجوية يف غفلة 

من العالم املتفرج الذي باع نفسه بحفنة من املال املدنس.
بعد ذلك قدم طالب املعهد املهني لآلليات واملعدات الثقيلة 

مرسحية هادفة عكست الوضع الذي تعيشه األمة العربية.
دعوة لتجسيد مثل وقيم النهج المحمدي

ــة والتنفيذية  ــة املحلي ــت قيادة السلط ــاء نظم ويف البيض
ــاء أمس مهرجاناً وفعالية  بمديرية مكرياس بمحافظة البيض
ــىل صاحبه أفضل  ــد النبوي الرشيف ع ــة ذكرى املول بمناسب

الصالة وأزكى التسليم للعام 1439هـ.
ــة محمد احمد  ــذي حرضها وكيل املحافظ ــة  ال ويف الفعالي
ــد املنصوري إىل  ــار محافظ البيضاء عيل محم الوحييش  أش
ــدى والتحرر من  ــرى مولد اله ــني بمناسبة ذك ــاط اليمني ارتب
ــوري  إىل أن رسالة املصطفى  ــم . ولفت املنص ــة والظل العبودي
ــت ثورة ضد العبودية والجهل والتخلف  وتعاليمه ونهجه مثل
ــريا إىل أهمية  ــرص التحرر واإلنعتاق .. مش ــل األمة إىل ع لتنتق
ــشء  ــوس الن ــا يف نف ــي السمح ــن اإلسالم ــم الدي ــرس قي غ
ــل من نقاء وتسامح  ــم بمحاوالت أعداء اإلسالم الني وتبصريه
ــرة لخاتم األنبياء واملرسلني. ..  الدين اإلسالمي والسرية العط
منوها بجهود كل من أسهم يف إحياء هذه الذكرى وإقامة هذه 

اإلحتفائية بمديرية مكرياس .
ــد للمشاركة يف  ــىل أهمية الحش ــظ البيضاء ع ــد محاف وأك
ــة البيضاء يوم  ــة يف محافظ ــذه املناسب ــة به ــة املركزي الفعالي

االثنني املقبل.
 كما ألقى مرشف عام املحافظة الشيخ حمود شتان ومدير 
ــالن كلمتني  ــارس محمد جح ــرياس الشيخ ي ــة مك ــام مديري ع
ــذه املناسبة الدينية ملا تمثله  ــارا  فيهما إىل أهمية إحياء ه أش
ــل والقيم التي  ــم وتجسيد املث ــوة إىل التآخي والرتاح ــن دع م
نهجها نبي اإلنسانية محمد صىل عليه وآله وسلم واستلهام 

الدروس والعرب من سريته صىل الله عليه وسلم.
ــرض شتان وجحالن ما يتعرض له اليمن من عدوان  واستع
ــل تحالف العدوان  ــارب ثالثة أعوام من قب ــار منذ ما يق وحص
ــا اليمني والبد من  ــة إركاع شعبن ــادة السعودية يف محاول بقي

التكاتف وتوحيد الكلمة ورص الصفوف ملواجهة العدوان .
ــاء ذكرى  ــات  إىل أهمية إحي ــن الكلم ــا تطرقت عدد م فيم
ــه واإلقتداء به  ــاب نواهي ــزام أوامره واجتن ــد النبوي والت املول
ــم والظاملني ونرصة الحق  ــول الحق والوقوف يف وجه الظل يف ق

والدين .
ــم فقرات وموشحات وأناشيد قدمها   تخلل االحتفال  تقدي
ــان شعريتان للشاعر  ــة الفنية وقصيدت ــة الهناء املحمدي فرق
عيل صالح البشاري والشاعر صالح الحدي نالت استحسان 

الحارضين.
ــة الطلح بمديرية  ــاء وأهايل عزل ــم مشائخ وعقال وأبن ونظ
سحار بمحافظة صعدة أمس لقاء موسعاً استعدادا وابتهاجاً 

بمناسبة املولد النبوي الرشيف.
ــظ املحافظة محمد جابر عوض  ــاء الذي حرضه محاف اللق
ــار خالد  ــاب ومدير مديرية سح ــة صالح عق ــل املحافظ ووكي
ــزي... أدان الجريمة  ــان ومدير مكتب الثقافة يحيى الحم ذيب
ــام السعودي بإدخال اليهودي  الكبرية التي أقدم عليها النظ
ــىل آله، داعياً  ــد الرسول صلوات الله عليه وع لتدنيس مسج
ــذا العمل الذي  ــي واإلسالمي إىل إدانة ه ــاء العالم العرب علم

يعد انتهاكاً لإلسالم واملسلمني.
ــة  املحافظ ــاء  ألبن ــري  الكب ــل  بالتفاع ــارضون  الح ــاد  وأش
ــة سحار خصوصاً تجاه مناسبة املولد النبوي  عموماً ومديري
الرشيف،داعني إىل احتشاد غري مسبوق إىل العاصمة صنعاء 

نرصة للرسول صلوات الله عليه وعىل آله وسلم .
االقتداء برسول األمة

ــان بمحافظة  ــة العامة والسك ــب الصح ــك نظم مكت إىل ذل
صعدة أمس فعالية ثقافية للعرشات من األطباء واملمرضني يف 
ــاع الصحي باملحافظة بمناسبة مولد النبي صلوات الله  القط

عليه وعىل آله.
ــا وخصال رسول  ــرض الربنامج سجاي ــة استع ويف الفعالي

األمة.
ــة االنتهاك الكبرية  ــات الخطابية والشعري وأدانت املشارك
ــه احد الصهاينة  ــا النظام السعودي بإدخال ــي أقدم عليه الت
ــد من العمل  ــا، داعية إىل مزي ــة لتدنيسه ــر املقدس إىل املشاع
ــة هذا العمل  ــدويل واإلقليمي إلدان ــرك عىل املستوى ال والتح

اإلجرامي .
ــي باملحافظة  ــادر الطب ــع الك ــات جمي ــت املشارك ــا حث كم

ــي الرحمة محمد  ــان صفة لنب ــان الذي ك ــد اإلحس إىل تجسي
ــة مع املرىض والجرحى  ــوات الله عليه وعىل آله يف املعامل صل

واملصابني القتداء فعيل به وبأخالقه العالية.
ــر عوض  ــة محمد جاب ــظ املحافظ ــة محاف ــرض الفعالي ح
ــر مكتب الصحة الدكتور  ــل املحافظة صالح عقاب ومدي ووكي
ــا الحماس  ــس الصحي زكري ــزي ورئيس املجل ــه الع عبداإلل
ــح قربان  ــوري الدكتور صال ــى الجمه ــس هيئة مستشف ورئي

وجمع كبري من الكادر الطبي باملحافظة.
احتشاد مشرف

ــز يف اجتماعه  ــذي بمحافظة تع ــش املكتب التنفي ــا ناق كم
ــدي، االستعدادات ملشاركة  أمس برئاسة املحافظ عبده الجن
ــوي الرشيف الذي  ــد النب ــة يف االحتفال باملول ــاء املحافظ أبن

سيقام بالعاصمة صنعاء الخميس املقبل.
ــات والشخصيات  ــدراء املديري ــاع الذي ضم م ويف االجتم
ــة  ــة الفاعل ــة املشارك ــىل أهمي ــظ ع ــد املحاف ــة، أك االجتماعي
ــالل وعظمة  ــق بج ــا يلي ــز بم ــاء تع ــرشف ألبن ــاد امل واالحتش

املناسبة.
وأشار إىل رضورة استلهام العرب والدروس من سرية الرسول 
ــوث رحمة للعاملني  ــه عليه وسلم املبع ــم محمد صىل الل الكري

الذي جاء لتحرير البرشية من الجهل والعبودية.
ــز وحرصهم عىل املشاركة  ــا عن أمله بتفاعل أبناء تع معرب

الفاعلة يف هذه املناسبة.
دور بارز

ــم القبيل بالتعاون مع الوحدة  إىل ذلك نظم مجلس التالح
ــاً  تحضريي ــاء  لق ــس  أم ــدة  الحدي ــة  بمحافظ ــة  االجتماعي
لالحتفال باملولد النبوي الرشيف عىل صاحبه أفضل الصالة 

وأزكى التسليم.
ــار املحافظ حسن احمد الهيج إىل أهمية  وخالل اللقاء أش
االحتفال بهذه املناسبة العظيمة التي تأتي واألمة اإلسالمية 
ــون إىل االقتداء بنهج سيد البرشية القائم عىل  يف أحوج ما تك

املحبة والرتحم والتأخي.
ــل أول املحافظة  ــرضه وكي ــاء الذي ح ــج يف اللق ــد الهي وأك
ــوس أن  ــة احمد دهم ــل املحافظ ــم ووكي ــاش قحي ــد عي محم
ــة املصطفى وإقتفاء أثره  ــال بهذه املناسبة إلحياء سن االحتف

وإتباع تعاليمه.
ــة  ــيل باملحافظ ــم القب ــس التالح ــس مجل ــار رئي ــا أش فيم
ــة مشائخ وأعيان  ــيل مزرية يف كلم ــيل أحمد قرش وحسن ع ع
ــر العصور منذ  ــة عىل م ــاء تهام ــة دور أبن ــة إىل أهمي املحافظ
بداية الدعوة املحمدية والتي كان للقبائل اليمنية وخصوصا 

تهامة دور بارز يف نرشها يف كافة أرجاء املعمورة.
ــة يف التصدي لقوى  ــل اليمني ــف أبناء القبائ ــا بمواق ونوه
ــا العبثية عىل  ــر حروبه ــل الذرائع لتربي ــي تفتع ــدوان الت الع

اليمن وأمنه واستقراره.
ــل تهامة وأعيانها ستظل عصية  وأكد قرش ومزرية أن قبائ
عىل كافة املؤامرات مهما تكالب األعداء عىل الوطن والتصدي 
ــق الصف الوطني والنيل من  ــل املحاوالت التي ترمي إىل ش لك

عزيمة أبنائه.
ارتباط وثيق بنهج الرسول األعظم

ــة بني مطر  ــوس بمديري ــرص ببيت ب ــة الن ــت مدرس ونظم
ــدة الثقافية بمحافظة صنعاء أمس فعالية  بالتعاون مع الوح

احتفاءا بذكرى املولد النبوي الرشيف.
ــد عاصم إىل  ــل أول املحافظة حمي ــار وكي ــة أش ويف الفعالي
ــي واليمن يمر بظروف  ــد خاتم األنبياء يأت ــال بمول أن االحتف

استثنائية يتعرض فيها لعدوان غاشم وحصار جائر.
ــة االحتفال بهذه الذكرى واالقتداء بنهج  وأكد عاصم أهمي

املصطفى عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.
ــم عاطف  ــت عبدالكري ــة املحوي ــد وكيل محافظ ــدوره أك ب

أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية الرسول الكريم.
ــال واالفتخار بالنبي  ــق لليمنيني االحتف ــار إىل انه يح وأش
ــة تجسدت يف العديد من  ــد ملا تربطهم به من عالقة قوي محم
ــا إىل أن االحتفال  ــة.. الفت ــة واألحاديث النبوي ــات القرآني اآلي
بذكرى املولد النبوي يعرب حب الشعب اليمني وارتباطه بنهج 

الرسول صىل الله عليه وسلم.
كما ألقيت كلمتان من قبل نائب مدير عام األنشطة بوزارة 
ــدت أهمية  ــي املؤيد أك ــع ويحي ــد فاي ــم احم ــة والتعلي الرتبي
ــف واستلهام الدروس  ــد النبوي الرشي ــال بذكرى املول االحتف

والعرب من سريته.
ــة عبداللطيف  ــي حرضها مدير املديري ــل الفعالية الت تخل
ــل الجعدبي  ــة مقب ــة باملديري ــب الرتبي ــرا مكت ــذي ومدي اللم
ــن الرشيف  ــة عبداملحس ــب الرتبي ــش بمكت ــة والتفتي والرقاب

قصائد وأناشيد وفقرات عربت عن املناسبة.
ــش  ــي حشي ــة بن ــة يف مديري ــب الرتبي ــم مكت ــك نظ إىل ذل
ــب بعزلة بيت  ــن أبي طال ــة اإلمام عيل ب ــع مدرس ــاون م بالتع

الحنمي، حفًال بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.
ــل الذي حرضه نائب مدير مكتب الرتبية والتعليم  ويف الحف
ــة محمد يحيى  ــر عام املديري ــل الربايش ومدي ــة نبي باملحافظ
ــة محمد سعيد  ــة باملديري ــر مكتب الرتبي ــار مدي ــايض، أش الق
ــن مكانة يف  ــرى ملا لها م ــذه الذك ــة أحياء ه ــس إىل أهمي خمي
قلوب أبناء األمة بصورة عامة والشعب اليمني بشكل خاص.

ــرات وقصائد شعرية،  ــت يف الفعالية التي تخللها فق وألقي
ــد النبوي  ــة إحياء املول ــىل أهمي ــدت يف مجملها ع ــات أك كلم

الرشيف واالقتداء بسرية املصطفى صىل الله عليه وسلم.
كما نظمت مدارس مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة 
صنعاء أمس فعاليات بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ــارت إىل رضورة استلهام  ــات أش ــت يف الفعاليات كلم وألقي
ــداء بأخالقه  ــرية الرسول الكريم واالقت ــدروس والعرب من س ال

والتمسك بنهجه.
ــات أناشيد وفقرات وقصائد، تطرقت إىل  كما تخلل الفعالي
ــاة خاتم األنبياء وكذا ما يتعرض له  العديد من املحطات بحي

اليمن من عدوان وحصار.
وأكد مدير مكتب الرتبية باملديرية فهد مرشد، الحرص عىل 
ــدارس املديرية..  ــد النبوي الرشيف يف م ــم فعاليات املول تنظي
ــذه  ــم ه ــىل تنظي ــوي ع ــادر اإلداري والرتب ــود الك ــا جه مثمن

الفعاليات يف املدارس.
عظمة الحدث

ــة بمديرية بني سعد  ــت نظمت السلطة املحلي ويف املحوي
ــد النبوي  ــة ذكرى املول ــة بمناسب ــت فعالي ــة املحوي بمحافظ
ــدراء فروع  ــة وم ــة املحلي ــادات السلط ــور قي ــف بحض الرشي

املكاتب التنفيذية واملشائخ واألعيان.
ــة إحياء ذكرى املولد  ــة أشارت كلمات إىل أهمي ويف الفعالي
ــالد جراء  ــة تمر بها الب ــروف صعب ــي تأتي يف ظ ــوي والت النب

استمرار العدوان والحصار.
وأكدت عظمة حدث املولد النبوي الرشيف لنبي اإلنسانية 
ــم والذي جاء  ــه عليه وسل ــد صىل الل ــول البرشية محم ورس
ــرشك  ــة ال ــن مغب ــة م ــذا للبرشي ــرا ومنق ــرشا ونذي ــا ومب هادي
ــذه املناسبة فرصة الستلهام  ــالل .. الفتة إىل أن إحياء ه والض
ــة وعضات التسامح واملودة والسالم التي  دروس العزة والرفع

جاء بها املصطفى صىل الله عليه وسلم.
ــروض  ــات وع ــة وموشح ــد شعري ــة قصائ ــل الفعالي تخل

مرسحية عربت عن املناسبة.
استلهام العزة والرفعة

ــة والجبني  ــات الجعفرية وكسم ــت بمديري ــة نظم ويف ريم
ــد النبوي  ــة ذكرى املول ــة إحياًء ملناسب ــس فعاليات ثقافي أم

الرشيف.
ــة الجعفرية عقد لقاء بحضور وكيل املحافظة  ففي مديري
صالح العيايض ومشائخ ووجهاء املديرية لتدشني الفعاليات 

االحتفالية بهذه املناسبة .
ــه واستمرارهم يف نهج  ــه ورسول ــون والءهم لل ــد املشارك وأك
ــاء هذه املناسبة  ــدى .. الفتني إىل أهمية إحي ــة أعالم اله األئم
واستلهام دروس العزة والرفعة والصمود يف مواجهة العدوان.

ــة بمناسبة ذكرى  ــم أبناء مديرية كسمة فعالي إىل ذلك نظ
ــذه املناسبة  ــاء املديرية أن إحياء ه ــوي .. وأكد أبن ــد النب املول
ــروف الصعبة التي تمر بها البالد، ما يتطلب  يأتي يف ظل الظ

تعزيز اللحمة الوطنية بني أبناء الوطن.
ــاف واإلرشاد فعالية  ــم مكتب األوق ــة الجبني نظ ويف مديري
توعوية بمناسبة االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف عىل 
ــم، بحضور مدير مكتب  ــه أفضل الصالة وأزكى التسلي صاحب

األوقاف واإلرشاد باملحافظة محمد صغري الحوري.
ــة تعزيز  ــارضات أكدت أهمي ــة مح ــالل الفعالي ــت خ وألقي

الوعي املجتمعي بأهمية االحتفال بهذه املناسبة الدينية .
ــن السرية العطرة  ــت املتحدثون إىل أهمية االستفادة م ولف
ــم واستلهام الدروس  ــم صىل الله عليه وآله وسل للنبي األعظ

والعرب من أخالقه .. مستعرضة محطات من سريته العطرة.
ــدوق املعاقني  ــث نظم صن ــة العاصمة، حي ــودة إىل أمان وع
ــىل صاحبه  ــد النبوي الرشيف ع ــاء باملول ــس فعالية احتف أم

أفضل الصالة والتسليم.
ــدوق املهندس  ــذي للصن ــر التنفي ــد املدي ــة أك ويف الفعالي
ــق الله  ــد أفضل خل ــال بمول ــة االحتف ــي أهمي ــد الديلم محم
ــىل نهجه  ــري ع ــالم والس ــالة والس ــه الص ــد علي ــا محم سيدن

واالقتداء بسنته .
ــارت إىل أهمية  ــن الكلمات أش ــة عدد م ــت يف الفعالي وألقي
ــم ، مبينة أن  ــرية النبي الكري ــدروس والعرب من س ــام ال استله
ــذا العام يف ظروف  ــوي الرشيف يأتي ه ــال باملولد النب االحتف
ــرار العدوان  ــراء استم ــي ج ــب اليمن ــا الشع ــر به ــة يم صعب

والحصار .
ــاء الوطن وعكس  ــات أهمية مشاركة كافة أبن وأكدت الكلم
ــورة قوية للعالم وتحالف العدوان أن ال يشء يمنع الشعب  ص

اليمني من االحتفال وإقامة مناسباته الدينية.

تواصل الفعاليات واالستعدادات لالحتفال بالمولد النبوي في مختلف المحافظات:تواصل الفعاليات واالستعدادات لالحتفال بالمولد النبوي في مختلف المحافظات:

التأكيد على أهمية الحشد والتجهيز واإلعداد الجيد التأكيد على أهمية الحشد والتجهيز واإلعداد الجيد 
بما يتناسب مع المناسبة العظيمةبما يتناسب مع المناسبة العظيمة

محافظة عمرانمحافظة الحديدة
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