
04 الثــــورةطظاجئات

ــى  مصطف ــي-  املعلم ــل  خلي ــورة/  الث
املنترص/ ماجد الكحالني  / سبأ

ــن  ــدد م ــة وع ــة العاصم ــس بأمان ــت أم تواصل
ــة  االحتفائي ــات  الفعالي ــة  الجمهوري ــات  محافظ
بمناسبة املولد النبوي الرشيف عىل صاحبه أفضل 

الصالة وأزكى التسليم.
ــات  والجه ــوزارات  ال ــن  م ــدد  ع ــت  أقام ــث  حي
الحكومية فعاليات خطابية بهذه املناسبة العظيمة 

التي كان لها األثر الكبري يف حياة األمة اإلسالمية.
ــي ألقيت يف هذه الفعاليات  وأشارت الكلمات الت
ــدروس والعرب من  ــة إىل أهمية استلهام ال االحتفائي

ذكرى املولد النبوي الرشيف يف حياة املسلمني.
ــة الجمهورية  ــدد نظم مكتب رئاس ــذا الص ويف ه
ــة بمناسبة ذكرى  ــة احتفالي ــاء فعالي ــس بصنع أم
ــه أفضل  ــىل صاحبه وآل ــوي الرشيف ع ــد النب املول

الصلوات والتسليم.
ــادات األجهزة  ــي حرضها قي ــة الت ويف االحتفالي
ــن القومي  ــة الجمهورية األم ــب رئاس ــة ملكت التابع
ــن السيايس وهيئة رفع املظالم واملركز الوطني  واألم
للوثائق والجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة واألمانة 
العامة لرئاسة الجمهورية ورؤساء الدوائر باملكتب 
ــة محمود عبد  ــر مكتب رئاسة الجمهوري القى مدي
ــا إىل عظمة املناسبة  ــادر الجنيد كلمة أشار فيه الق
ــب اليمني  ــاء الشع ــن مآثرها أبن ــم م ــي يستله الت
ــرب يف الثبات  ــدروس والع ــة اإلسالمية ال ــاء األم وأبن

ومناهضة الظلم ونرصة الحق.
ــق وأعظمهم  ــرى مولد ارشف الخل ــال " إن ذك وق
ــه أفضل الصالة  ــه وعىل آل ــن عبدالله علي محمد ب
ــة  لإلنساني ــد  جدي ــر  فج والدة  ــت  مثل ــم  والتسلي
ــد تسوده  ــد جدي ــا لعه ــدا واضح ــاء وتجسي جمع
ــه وحده ال  ــة والتوحيد وعبادة الل ــة والعدال الرحم
ــل والذل يف أوساط  ــه وانتهاء الظلم والجه رشيك ل

البرشية ".
ــة إن إحياء  ــب رئاسة الجمهوري ــد مدير مكت وأك
ــي تأكيدا  ــة العظيمة يأت ــاء اليمن لهذه املناسب أبن
ــرش اإلسالم عىل  ــادي لليمنيني يف ن ــىل الدور الري ع
املستوى العاملي وحبهم للرسول األعظم وحرصهم 
ــن سريته العطرة  ــىل استخالص الدروس والعرب م ع

وتعميق اإليمان برسالته.
ــن جانبه أكد نائب وزير األوقاف واإلرشاد فواد  م
ــاء ذكرى  ــدون بإحي ــن يجس ــاء اليم ــي أن أبن ناج
ــول العظيمة يف  ــوي الرشيف مكانة الرس املولد النب

نفوسهم ومدى ارتباطهم بدعوته التوحيدية.
ــب اليمني الصامد أمام  وأشار إىل أن أبناء الشع
العدوان الغاشم وحصاره الجائر يستلهمون ثباتهم 
ــم من قدوتهم الرسول األعظم الذي صمد  وصموده
أمام كفار قريش وحصارهم له يف شعب بني هاشم .
وقال" أن هذه املناسبة العظيمة تزيد من صمود 
ــا صمد الرسول  ــدوان الغاشم كم ــني أمام الع اليمني
الكريم عليه وعىل اله أفضل الصالة والتسليم أمام 
ــه يف شعب بني  ــش وحصارهم له وملن مع ــار قري كف

هاشم".
وتخلل االحتفالية قصيدة شعرية القاها محمد 
ــم عليه أفضل  ــر الرسول الكري ــيش تناولت مآث الط
ــه العظيمة يف قلوب  ــالة وأزكى التسليم ومكانت الص

املسلمني و نالت استحسان الحارضين.
عمق ارتباط األمة برسولها

ــس بصنعاء  ــة الجرحى أم ــت مؤسس ــا نظم كم
ــة النبي املصطفى  ــاء بمولد نور الربي ــة احتف فعالي

محمد صىل الله عليه وآله وسلم.
 ويف الفعالية التي حرضها رئيس اللجنة الثورية 
ــو مجلس  ــي أشار عض ــيل الحوث ــد ع ــا محم العلي
األمناء بمؤسسة الجرحى حمزة الوشيل إىل أهمية 
االحتفاء بهذه املناسبة العطرة التي أنعم الله فيها 

عىل أمته برسول الهدى.
ــرب عن عمق  ــذه الذكرى يع ــح أن إحياء ه  وأوض
ــداء بنهجه  ــول األعظم واالقت ــة بالرس ــاط األم ارتب
ــة التي  ــه السامي ــه وقيم ــيل بأخالق ــم، والتح القوي

تحث عىل املحبة والرتاحم والتسامح.
ــة  باملؤسس ــع  املشاري ــر  مدي ــرض  استع ــا  فيم  
ــج واملشاريع التي  ــان الربام ــم شيب ــور إبراهي الدكت
ــى، حيث قدمت  ــة الجرح ــة لرعاي ــا املؤسس تنفذه
خدماتها لـ63 ألف جريح حتى نهاية الربع الثالث 

من العام الجاري.
ــارب 25 ألفاً و641  ــار إىل أنه تم إجراء ما يق  وأش
ــل فيها  ــات التي تعم ــة يف املحافظ ــة جراحي عملي
ــدد املستفيدين من  ــة، فيما بلغ متوسط ع املؤسس
ــد شهرياً بقيمة  ــرشة آالف مستفي ــج الدواء ع برنام

297 مليوناً و351 ألفاً و227 رياًال.
 وأوضح الدكتور شيبان أن عدد املستفيدين من 
ــة آالف و500 مستفيد يومياً  ــة أربع ــج التغذي برنام
ــم توزيعها حتى  ــات التي ت ــدد الوجب ــاً أن ع ، مبين
ــني و645  ألف وجبة  ــرب املايض بلغ ثالثة مالي سبتم
ــني و500 ألف  ــة مالي ــارات وتسع ــة ملي ــة أربع بقيم

ريال.

 حرض الفعالية نائب وزير التعليم الفني الدكتور 
ــايل الدكتور  ــب وزير التعليم الع ــد الحوايل ونائ خال
ــوزارة لقطاع املؤسسات  ــه الشامي ووكيل ال عبدالل
ــس مؤسسة  ــى الهادي ورئي ــور يحي ــة الدكت األهلي
ــة صنعاء  ــران ورئيس جامع ــى قاسم الحم الجرح
ــرة الخدمات  ــس دائ ــري ورئي ــوزي الصغ ــور ف الدكت
ــة العسكرية بوزارة الدفاع نارش القعود وعدد  الطبي

من املسؤولني يف املستشفيات والهيئات الصحية.
تجديد حياة األمة

ــة أمس حفًال  ــت وزارة الكهرباء والطاق كما نظم
خطابياً بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ــوزي  ــف الجرم ــدس لط ــار املهن ــل أش ويف الحف
ــذا اليوم الذي  ــاء والطاقة إىل عظمة ه وزير الكهرب
ــني أن االحتفال  ــة للعاملني، وب ــه الهدى رحم ولد في
ــل ونستفيد مما  ــذه املناسبة يجعلنا نقف ونتأم به
ــاء ملبادئ  ــن إرس ــة السماوية م ــه الرسال ــاءت ب ج
العدل والتمكني ورفع الظلم عن البرشية، مشرياً إىل 
ــدوان من قبل  ــه اليمنيون من ظلم وع ــا يتعرض ل م

العالم.
ــاف: إن احتفالنا بهذه الذكرى يثبت للعالم  وأض
ــدة، إذا تمسكنا  ــة سماوية خال ــا أصحاب رسال أنن
ــاً بني األمم، وإذا انحرفنا،  بها نهضنا وأصبحنا رقم
ــزداد سوءاً، لذا فإن الهدف  فإن أحوالنا ستسوء وت
ــة  ــة العظيم ــذه املناسب ــار ه ــن استذك ــى م األسم
ــه وسلم ألن  ــىل الله علي ــداء بالرسول ص ــو االقت ه
ــان واستقامة  ــه هي مسارات إلصالح اإلنس مسارات

وضعه يف الدنيا.
ــة رضورة أن ننطلق  ــر الكهرباء والطاق ــد وزي وأك
ــة تنبع من حضارتنا  ــن منطلقات ثقافية حضاري م
ــا علينا  ــاالت حياتنا، كم ــع مج ــة يف جمي اإلسالمي
ــاب مبدأ  ــاب ثقافة وأصح ــا أصح ــر أنن أن نستشع

سماوي نتحرك من أجله.
ــح  ــاف صال ــل وزارة األوق ــد وكي أك ــه  ــن جهت م
ــوي  النب ــد  املول ــرى  بذك ــال  االحتف أن  ــي  الخوالن
ــذه األمة  ــد الحياة له ــو احتفال بتجدي ــف ه الرشي
ــا وعزتها، وكذلك اعرتافاً بنعمة الله  ومعرفة مكانته
ــذا النبي لكي يهدينا إىل  ــه علينا أن بعث لنا ه وكرم

الطريق القويم.
ــة الرسول  ــي عظمة وحكم ــرض الخوالن واستع
ــم ودوره يف نرش  ــه وسل ــه وآل ــىل الله علي ــرم ص األك
ــوم املواطنني  ــالم إىل العاملني، داعياً عم رسالة اإلس
ــس  ــد الخمي ــني غ ــدان السبع ــاد يف مي إىل االحتش
ــا إذا أرادوا التعرف  ــال رسالة إىل العالم مفاده إلرس
ــم أخذها من  ــه فعليه ــه وقيم ــالم ومبادئ عىل اإلس

شخصية الرسول األكرم ومن تعاليمه وسريته.
وتطرق وكيل وزارة األوقاف إىل أن اليمنيني كانت 
ــارصة  ــالم ومن ــول إىل اإلس ــة يف الدخ ــم األسبقي له
ــم والجهاد يف  ــىل الله عليه وسل ــول األكرم ص الرس
ــل تبليغ رسالة اإلسالم إىل  سبيل الله تعاىل من أج

أصقاع األرض.
ــل الذي حرضه املهندس خالد راشد  تخلل الحف
ــاء وعدد من  ــام للمؤسسة العامة للكهرب املدير الع
ــة، عدد من األناشيد  ــني يف الوزارة واملؤسس املسؤول
الدينية، كما ألقى الشاعر عيل رشف الدين قصيدة 

يف مدح الرسول األكرم صىل الله عليه وآله وسلم.
مناسبة لتعزيز وحدة الصف

ــاد أمس بصنعاء  ــت وزارة األوقاف واإلرش ونظم
ــد النبوي  ــرى املول ــة بمناسبة ذك ــة احتفالي فعالي
ــوات  الصل ــل  أفض ــه  وآل ــه  صاحب ــىل  ع ــف  الرشي
ــاء  العلم ــن  م ــة  كوكب ــا  حرضه ــي  والت ــم  والتسلي

والخطباء األجالء .
ــار وزير األوقاف واإلرشاد القايض  ويف الحفل أش
ــيص إىل رضورة استلهام  دروس  رشف بن عيل القلي
ــاد يف سبيل الله  ــات والشجاعة والجه الصرب والثب
واإلخوة ووحدة الصف من سرية الحبيب املصطفى 
ــىل أهمية ان  ــدا ع ــه، مؤك ــه وعىل آل ــىل الله علي ص
ــاش والذي  ــا املع ــات يف واقعن ــذه الصف ــد ه تتجس
ــة تسعى   ــرة جسيم ــون ملؤام ــه اليمني ــرض في يتع
ــدرات الوطن  ــالق ومق ــل القيم واألخ ــداف ك السته

ومكتسباته .
ــاء وهذه  ــع اهمية هذا اللق ــن هنا تنب ــاف :م وأض
ــان  ــد اإليم ــة يف بل ــددة واملتنوع ــاالت املتع االحتف
ــه الصالة والسالم ،  ــة كما وصفه النبي علي والحكم
ــذا يجب ان نجسد سرية املصطفى وقيمه ومبادئه  ل
ــال يف بيوتنا وأعمالنا وتعامالتنا  نجسدها قوال وعم
ومدارسنا حتى نعيش كما أرادنا الله عز وجل اعزة 
ــدوان الغاشم  ــة هذا الع ــن يف مواجه ــني صابري ثابت

عىل بالدنا . 
من جانبه أكد مفتى الجمهورية العالمة شمس 
ــىل رضورة اغتنام هذه الفرصة  الدين رشف الدين ع
ــدة الصف  ــة مناسبة لوح ــذه املناسب ــون ه ــأن تك ب
ــم التي  ــادئ والقي ــول املب ــاف ح ــي وااللتف والتآخ
ــه وعىل اله ,  ــد صىل الله علي ــا نبينا محم أوىص به
ــظ عليها بالنواجذ وكذا التآخي والرتاحم فيما  والع

ــدوان غاشم  ــل ما نمر به من ع ــا والسيما يف ظ بينن
والذي أراد الله به أن يميز بني الخبيث والطيب .

ــص  ــا يخ ــاس فيم ــل الن ــا يشغ ــادة م ــال : ع وق
ــة واملروجون  ــة بأنها بدع ــذه املناسب ــال به االحتف
ــن يستند عىل  ــا بدعة كرث ومنهم م ــذا األمر بأنه له
ــي شبهة  ــرى مولد النب ــان االحتفال بذك ــه ب مواقف
ــم يتجنبون  ــم فه ــىل أقواله ــم ع ــؤالء ال نحمله وه
الخوض يف البدع كما يقولون , ولكن هناك من ينظر 
ــوع من االستقطاب  ــال بمولد النبي ن اىل ان االحتف
ــوز فريق دون فريق  ــو يحاول ان ال يف السيايس وه
وهذا يشء خطري ويجب أال يحكم عىل نوايا الناس 
ــا تخفي  ــىل النوايا وم ــع ع ــو املطل ــده ه ــه وح فالل

الصدور .
ــب وزير  ــا نائ ــي حرضه ــة الت ــل االحتفالي وتخل
ــي  وعدد من  ــؤاد ناج ــاد العالمة ف ــاف واإلرش األوق
ــن الكلمات  ــالء املساعدين، العديد م ــالء والوك الوك

والفقرات اإلنشادية لجمعية املنشدين والرباعم.
تجسيد مبادئ وقيم ديننا الحنيف

ــت وزارة الرتبية والتعليم أمس بصنعاء  كما نظم
مهرجاناً خطابياً بمناسبة املولد النبوي الرشيف .

ــة والتعليم  ــذي حرضه وزير الرتبي ويف الحفل ال
ــات الوزارة  ــن الحوثي ووكالء قطاع ــى بدرالدي يحي
ــه  عبدالل ــور  الدكت ــر  الوزي ــب  نائ ــد  أك ــة؛  املختلف
ــول  ــالد الرس ــرى مي ــاء ذك ــة إحي ــدي أهمي الحام
األعظم الذي أخرج البرشية من الظلمات إىل النور.
ــدروس والعرب من  ــام ال ــة استله ــار إىل أهمي وأش
ــاح والنضال والصرب  ــرة الحافلة بالكف ــه العط سريت

والثبات واالقتداء به يف كافة مناحي الحياة.
ــىل رضورة االلتزام  ــور الحامدي ع ــدد الدكت وش
ــا  سلوكياتن يف  ــم  الكري ــا  رسولن ــالق  وأخ ــم  بقي
ــن  ــف دي ــا الحني ــد روح دينن ــا لتجسي ومعامالتن
املحبة والتسامح واإلخاء بعيداً عن ثقافة التعصب 

والتطرف والغلو التي شوهت ديننا اإلسالمي.
ــاع املناهج والتوجيه  ــن جانبه تطرق وكيل قط م
ــة ذكرى مولد  ــر أنعم إىل أهمي ــد محمد طاه املساع
ــة النفس وتصحيح املسار  الرسول كمحطة ملراجع
، مضيفا " يجب علينا كمسلمني أن نسري عىل نهج 
ــب نواهيه ليعود  ــم ونلتزم أوامره ونجتن نبينا الكري

لنا عزنا وامجادنا ".
ــة والتعليم  ــر الرتبي ــب وزي ــا مدير مكت ــا دع فيم
ــد البرشي الجميع إىل االحتشاد غداً الخميس  احم
ــد نبينا الكريم  ــدان السبعني إلحياء ذكرى مول بمي

عىل صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم .
ــوزارة  بال ــيل  األه ــم  التعلي ــام  ع ــر  مدي ــار  وأش
ــني يف  ــة دور الرتبوي ــي إىل اهمي ــالم الطالب عبدالس

تربية ابنائنا الطالب عىل محبة رسولنا الكريم.
ــة املجتمعية برشى  ــام املشارك ــر ع ــدت مدي وفن
ــاء باملولد النبوي  ــوري مزاعم بطالن االحتف املحط
ــىل زيف تلك  ــة والرباهني ع ــت األدل ــف وساق الرشي

املزاعم واإلدعاءات.
ــان: األوىل بعنوان "ربيع  ــت الحفل قصيدت تخلل
ــة "حديث  ــب، والثاني ــه الدري ــف الل ــرص" لضي الن

الريح" لعبدالباري عبيد .
استشعار المسؤولية  

ــح التابعة لها  ــة واملصال ــت وزارة املالي ــا نظم كم
أمس فعالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ــة الدكتور صالح  ــر املالي ــة أشار وزي ويف الفعالي
شعبان إىل رضورة استلهام الدروس والعرب من سرية 
املصطفى عليه الصالة والسالم والتمسك بصفاته 

اإلنسانية التي تمثل الكمال اإلنساني.
ــه عليه  ــىل الل ــم ص ــول الكري ــت إىل أن الرس ولف
ــدر من كل القيم، فأوجد  ــم كان يف مجتمع منح وسل

مجتمع قاد العالم عىل أساس من العزة والكرامة .
ــر شعبان أن الشعب اليمني سطر  وأوضح الوزي
ــري .. الفتا  ــدوان الربب ــا يف وجه الع ــودا عظيم صم
ــالد  ــرى مي ــاء بذك ــىل االحتف ــني ع إىل إرصار اليمني
الرسول، ما يعكس صدق حبهم وانتهاجهم لنهجه 

والتمسك بكتاب الله الكريم .
وقال " العاقبة يف رفض الذل والخنوع واستمرار 
ــراب  ــن ت ــزاء م ــالل ألج ــدوان واالحت ــدي للع التص
ــون حتمية  ــه أن العاقبة تك ــن الل ــن سن ــن وم الوط
ــدي  بالتص ــا  واستمرارن ــا  قضيتن ــة  لعدال ــرص  الن

للعدوان ".
ــة  املالي وزارة  ــن  م ــوب  املطل ــدور  ال إىل  ــار  وأش
واملصالح اإليرادية .. وأضاف " نحن نمثل بيت مال 
ــاق لسد الثغور وهو ما  ــني ويتطلب منا اإلنف املسلم
ــار املسؤولية يف  ــود واستشع ــب تضافر الجه يتطل
ــذا الوقت الحساس وأن تصب كل الجهود لتعزيز  ه

الصمود ومواجهة العدوان ".
ــوي  ــد النب ــن املول ــة إىل تزام ــر املالي ــت وزي ولف
ــن نوفمرب  ــالل الـ 30 م ــرى االستق ــف مع ذك الرشي
ــي من جنوب الوطن  وخروج آخر مستعمر بريطان
ــب اليمني لم  ــدد بأن الشع ــرا املحتلني الج ".. مذًك
ــون مصري أي  ــار عىل أرضه وسيك ــل أي استعم يقب

احتالل كمصري سابقيه وسيخرج مذموما مدحورا .
ــة  مصلح ــل  وكي ــا  حرضه ــي  الت ــة  الفعالي ويف 
الرضائب طارق زيد مطهر ووكيل مصلحة الجمارك 
ــوم وزارة املالية  ــى ووكالء ومدراء عم يحيى األسط
ــار القايض محمد الفاشق  ــح التابعة لها أش واملصال
ــذه املناسبة يف شحذ الهمم واسترشاف  إىل اهمية ه
ــالة  ــه الص ــه علي ــول الل ــداء برس ــل باإلقت املستقب

والسالم .
ــم  ــدوان ودع ــة الع ــة مواجه ــىل أهمي ــدد ع وش
ــش واللجان الشعبية كل حسب استطاعته ..  الجي
ــني يف احتفائهم باملولد النبوي  ــا بتميز اليمني منوه
ــا يدنس  ــوب العالم فيم ــع شع ــن جمي ــف ع الرشي

املسجد النبوي الرشيف من أحد الصهاينة .
ــة  ــني شعري ــرات ب ــة فق ــالل الفعالي ــت خ وقدم
ــت إىل الشمائل املحمدية يف ذكرى  وإنشائية تطرق

مولده عليه وآله أفضل الصالة والسالم.
منهج رياين 

ــة العامة لتنظيم  ــت وزارة النقل والهيئ كما نظم
ــة خطابية  ــاح أمس فعالي ــؤون النقل الربي صب ش
ــة ذكرى املولد النبوي الرشيف عليه أفضل  بمناسب
ــالة وأزكى التسليم تحت شعار  ” وما أرسلناك  الص

إال شاهدا ومبرشا ونذيرا“.
ــوزارة لقطاع  ــل ال ــذي حرضه وكي ــل ال ويف الحف
ــادات وموظفي  ــوي عبدالله العنيس وقي النقل الج
ــل  ــر النق ــد وزي ــا أك ــة له ــات التابع ــوزارة والهيئ ال
ــى الشامي عىل أهمية إحياء هذه  اللواء زكريا يحي
ــني، كونها تأتي  ــة يف قلوب املسلم املناسبة العظيم
ــة للعودة الصادقة إىل الله وأمر واجب عىل كل  فرص
ــول محمد صىل الله عليه  ــاء األمة املحبني للرس أبن

وآله وسلم الذي أخرجنا من الظلمات إيل النور.
ــة االحتفال باملولد  ــال اللواء الشامي إن أهمي وق
ــم القربات  ــال وأعظ ــن أفضل األعم ــوي هي م النب
ــن محبتنا له وتأسينا  ــا تجسد مدى تعبرينا ع ألنه

به واالقتفاء عىل أثره صىل الله عليه وآله وسلم .
ــة  واإلسالمي ــة  العربي ــوب  الشع أن  إىل  ــت  ولف
تحتفل بذكرى مولد سيد البرشية محمد صىل الله 
ــال ” إن رسول الله  ــه .. وق ــم كل بطريقت ــه وسل علي
ــور ورشع لنا  ــن الظلمات إىل الن ــده أخرجنا م بمول

أحكاما سماوية ”.
ــىل رضورة إحياء هذه  ــر الشامي ع ــدد الوزي وش
ــع بمناقبه وصفاته ومنهجه  املناسبة لتذكري الجمي
الرباني الذي فاق كل املناهج العلمية التي صنعتها 

البرشية.
ــة لتنظيم  ــة العام ــس الهيئ ــد رئي ــن جانبه أك م
ــه الوادعي أهمية  ــربي وليد عبدالل ــؤون النقل ال ش
ــرب أهم من أي  ــد الرشيف الذي يعت االحتفال باملول
ــه وسلم  ــه عليه وآل ــىل الل ــول ص ــال الن الرس احتف
ــالده مثل أعظم والدة يف تاريخ البرشية فأنقذنا  بمي

من الظلمات إيل النور.
ــرح بفضل الله حني  ــال الوادعي: يجب أن نف وق
بعث للعاملني نبيا معلما ورحمة وهادياً، وان ونجعل 
ــة واهتماماً أكرث من أي احتفال  لذكرى مولده أولوي
ــِل الَلِّه  ــاىل {ُقْل ِبَفْض ــي أو اجتماعي لقوله تع وطن

ِلَك َفْلَيْفرَُحوا}.  َوِبرَْحَمِتِه َفِبَذٰ
ــح  مدي يف  ــة  شعري ــد  قصائ ــال  االحتف ــل  تخل
ــم وكلمات  ــه وسل ــىل الله علي ــم ص ــول األعظ الرس
عربت جميعها عن محبة أهل اليمن لخاتم األنبياء 

واملرسلني عليه الصالة والسالم.
حاجة األمة لتمثل أخالقيات نبينا 

ــة والطرق أمس  ــت وزارة األشغال العام كما أحي
حفال بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ــة  ــاه والبيئ ــر املي ــرضه وزي ــذي ح ــل ال ويف الحف
ــاع  الدف ــر  وزي ــد  ومساع ــر  الوزي ــل  نبي ــدس  املهن
ــح الشاعر  ــة اللواء الركن صال ــؤون اللوجستي للش
ــدس محمد الذاري  ــل أول وزارة األشغال املهن ووكي
ــد الغني املداني وقيادات  ووكيل أول وزارة املياه عب
ــر األشغال  ــة لها، أكد وزي ــات التابع ــوزارة والجه ال
ــوي  ــد النب ــال باملول ــة االحتف ــق أهمي ــب مطل غال
ــم والتحيل  ــالق الرسول األعظ ــف وتمثل أخ الرشي

بصفاته وفضائله .
ــة من  ــرج األم ــث ليخ ــول بع ــار إىل أن الرس وأش
ــن عبادة  ــرر اإلنسانية م ــور ويح ــات إىل الن الظلم
ــار.. معتربا  ــه الواحد القه ــت إىل عبادة الل الطواغي
ــادئ  مب ــز  لتعزي ــة  مناسب ــرى  الذك ــذه  ه ــاء  إحي
الرتاحم والتكافل والعدالة واملساواة ووحدة الصف 
والنسيج االجتماعي بما يحقق القيم التي أمر الله 

تعاىل بها وحث عليها الدين اإلسالمي الحنيف .
ــوم لتمثل هذه  ــة الي ــة األمة املاس ــا أكد حاج كم
ــي ال يخرج عنها إال اتباع الشيطان  األخالقيات الت
ــيل بها يف  ــداء العميل والفع ــالل اإلقت ــن خ وذلك م
جميع املعامالت وعدم جعلها مجرد سرية تاريخية 

يتم رسدها يف املنابر.
ــني أن نحتفل  ــن اليماني ــر نح ــا الفخ ــال " لن وق
ــذا ليس  ــه وسلم، وه ــه علي ــي صىل الل ــرية النب بس

ــم للرسول، فهم من  ــىل أبناء اليمن بحبه بغريب ع
ــرية كفاحه إلقامة  ــن به ونرصوه يف مس ــل من أم أوائ

دعائم اإلسالم دين التسامح والرحمة واإلخاء ".
ــه أن نسري عىل  ــدك يا رسول الل ــاف " نعاه وأض
ــل، وسوف نقف  ــن أباؤنا األوائ ــن نارصوك م درب م
ــك  ــني بدين ــرة، متمسك ــاة والجباب ــل الطغ ــد ك ض
ــه  ــا يخوض ــا إىل م ــك " .. الفت ــىل نهج ــن ع وسائري
ــود ضد  ــة وصم ــن معرك ــوم م ــي الي ــب اليمن الشع
ــف العدوان السعودي األمريكي وكل من يقف  تحال

يف صفهم.
ــة املهندس إىل أن  ــر املياه والبيئ ــدوره أشار وزي ب
ــت للتباهي وإنما  ــرى املولد النبوي ليس إحياء ذك
ــرية النبي صىل الله  ــة املناسبة واستشعار س ألهمي
ــال والتي تمثل  ــوال واألفع ــه وسلم يف األق عليه وآل
ــروف التي  ــا يف مثل هذه الظ ــة الصرب خصوص قيم

تمر بها البالد .
ــرية  س ــن  م ــرب  الع ــام  استله ــة  أهمي إىل  ــت  ولف
ــم  ومصالحه ــاس  الن ــؤون  ش إدارة  يف  ــى  املصطف
ــات .. مشيدا بما  ــن واألزم ــات املح ــل يف أوق والتعام
ــزة والكرامة من  ــات الع ــون يف جبه ــه املرابط يحقق

انتصارات يف مواجهة قوى الغزو والعدوان.
فيما عرب رئيس مؤسسة سام للمعاقني عبد الله 
ــه إبراهيم سهيل عن الشكر لوزارة  القاسم وعبد الل

األشغال وما تقدمه من دعم ورشاكة مع املؤسسة .
ــار إىل أهمية اإلقتداء بسرية النبي صىل الله  وأش
ــذه املرحلة  ــم وأخالقه وخاصة يف ه ــه واله وسل علي
ــه فيها العدوان  ــخ اليمن التي يواج ــة من تاري املهم

السعودي األمريكي.
ــة لجمعية  ــم فقرات إنشادي ــل الحفل تقدي تخل
ــح  والتواشي ــوع  األك ــري  بش ــادة  بقي ــن  املنشدي
ــرتاث  ــزاز ال ــدى اعت ــدت م ــي جس ــاالت الت واالبته

اليمني بسرية نبي اإلنسانية والبرشية .
معركة الحق ضد الباطل 

ــاء  ــس بصنع ــالم أم ــت وزارة اإلع ــك نظم إىل ذل
ــوي الرشيف  ــة بمناسبة املولد النب ــة خطابي فعالي
ــرشا  ــدا ومب ــاك إال شاه ــا أرسلن ــار " وم ــت شع تح

ونذيرا".
ويف الفعالية أشار نائب وزير اإلعالم هاشم رشف 
ــن إىل أن الشعب اليمني يحتفل بهذه املناسبة  الدي
ــي ملا  ــودي األمريك ــار السع ــدوان والحص ــم الع رغ
ــوام .. الفتا إىل أن اليمن يخوض  يقارب من ثالثة أع
ــن  الدي ــن  ع ــا  دفاع ــل  الباط ــد  ض ــة  معرك أرشس 

واملقدسات واملستضعفني وعن النفس واألرض.
ــن إحياء هذه املناسبة  ــح أن من الغايات م وأوض
ــة إىل الله والتأيس  ــودة الصادق ــون فرصة للع أن تك
ــىل آله وسلم من قبل  ــه صلوات الله عليه وع برسول

الجميع وخاصة اإلعالميني .
ــدا محنكا يف الحرب  ــر أن املصطفى كانا قائ وذك
ــذا يف األخالق الكريمة وبارعا يف أساليب  والسلم وف
ــه  وإيمان ــة  الرأف ــع  وواس ــة  الحكم ــغ  وبال ــة  الرتبي
بقضيته والصدق واألمانة والشجاعة وهذا ما يجب 

أن يكون عليه أي إعالمي.
ــول انتهج يف  ــر اإلعالم إىل الرس ــت نائب وزي ولف
ــة الحسنة  ــوب الحكمة واملوعظ ــغ دعوته أسل تبلي
ــري أو البحث عن  ــري والتنف ــم والتحق ــس التهج عك
ــان بارعا يف فهم  ــالف، باإلضافة إىل أنه ك ــاط الخ نق
ــي يفهمها، وغريها  ــور ومخاطبته باللغة الت الجمه
ــا اإلعالمي  ــب أن يتحىل به ــات التي يج ــن الصف م

لكي يستطيع إيصال رسالته إىل املجتمع.
ــي  ــار اإلعالم ــرس الحص ــة ك ــىل أهمي ــدد ع وش
ــة الجمهور الذي لم يتم مخاطبته من قبل  ومخاطب
ــداث والفعاليات واأليام  باإلضافة إىل استثمار األح

العاملية إليصال الرسالة اإلعالمية بفعالية وتأثري.
ــة ملا ورد  ــالم واستجاب ــا يف وزارة اإلع ــال" إنن وق
ــد امللك بدر الدين  ــارضة قائد الثورة السيد عب بمح
ــي نوجه كافة وسائل اإلعالم الرسمية العمل  الحوث
عىل ملء الفراغ املتعلق بالسرية النبوية الصحيحة 
عرب انتاج إعالمي متعدد ومتنوع األشكال والقوالب 
ــث ال يقترص االهتمام بها  الفنية والتحريرية وبحي

عىل أيام املناسبة فقط وإنما بشكل مستمر ".
ــذه املناسبة بعد مرور  وأشار إىل أن االحتفال به
ــة العدوان  ــود يف مواجه ــن الصم ــف م ــني ونص عام
ــة إعالمية  ــة مواجه ــول يف مرحل ــب الدخ ــا يتطل م
ــع العدوان .. الفتا إىل رضورة مواكبة القوة  جديدة م
ــال  ــددة بإيص ــا املس ــور رضباته ــة وتط الصاروخي
ــة  السعودي يف  ــارات  االستثم أن  ــة  إعالمي ــة  رسال
ــف املواقف  ــذا توظي ــن وك ــد بمأم ــم تع ــارات ل واإلم
ــة  ــا إدان ــربت فيه ــي ع ــدة الت ــم املتح ــرية لألم األخ
استمرار العدوان والحصار وإغالق املنافذ البحرية 

والربية والجوية يف اليمن.
ــىل رضورة االهتمام  ــب وزير اإلعالم ع وشدد نائ
ــة  العربي ــوب  والشع ــات  املجتمع ــة  بمخاطب
ــواء التي تشارك أنظمتها يف العدوان  واإلسالمية س
أو التي ال تشارك وتوجيه رسائل نوعية بمظلومية 
ــب فيها وقادة  ــي وكذا مخاطبة النخ الشعب اليمن

الرأي يف العالم.
ــار نائب رئيس مجلس إدارة وكالة  من جانبه أش
ــس التحرير محمد  ــأ نائب رئي ــاء اليمنية سب األنب
ــاىل بعث نبيه  ــدوس الرشعي إىل أن الله تع ــد الق عب
ــة وللحياة يف  ــه وسلم لإلنساني ــه عليه وال صىل الل
ــل فيها مبلغا مخيفا وتعالت فيها  مرحلة بلغ الجه

الجبابرة واملستكربين.
ولفت إىل حاجة األمة استلهام الدروس املضيئة 
ــن حياته صلوات الله عليه وآله للخروج  واملرشفة م
ــن التسلط  ــا للتخلص م ــر به ــدة التي تم ــن الش م
ــرام األمريكي اإلرسائييل وأدواته ويف  والفساد واإلج

املقدمة النظام السعودي والنظام اإلماراتي.
ــن سريته صىل  ــالص العرب م ــة استخ ــد أهمي وأك
ــي قاساها  ــاة الت ــم يف الصرب واملعان ــه وسل ــه وآل الل
ــى منها هو وأصحابه، والتي تحطمت بثباتهم  وعان
ــه كل  ــق بالل ــم املطل ــم وإيمانه ــم وتماسكه ووعيه

املؤامرات وتالشت كل القوى.
ــرم صلوات  ــي األك ــأيس بالنب ــد أن يف الت ــا أك كم
ــاء مجتمع يسوده األمن  ــه عليه وآله ضمانة لبن الل
ــة  ــي وإقام ــل االجتماع ــم والتكاف ــاء والرتاح واإلخ

العدالة والسمو اإلنساني ورفع الظلم.
ــل يف كلمة  ــان مفض ــح الدكتور أوس ــدوره أوض ب
ــون أهمية هذه  ــة والتلفزي ــة لإلذاع ــة العام املؤسس
ــىل الله  ــرية املصطفى ص ــوف أمام س ــرى للوق الذك
ــرص الذي تشن فيه  ــه وسلم، خاصة يف هذا الع علي
ــان أهل املدد لرسول  ــا عىل أهل الحكمة واإليم حرب

الله.
ــال " يف هذه الذكرى نعود لحظة إرشاق الكون  وق
ــم نرباس  ــه وسل ــه علي ــىل الل ــى ص ــد املصطف بمول
ــا  ــه " .. مستعرض ــل وأهل ــط الباط ــدى وتساق اله
ــن سرية املصطفى عليه الصالة والسالم  محطات م
ــرب من نرباس  ــن الدروس والع ــادة م ورضورة االستف

الهدى يف تعلم العزة والكرامة.
ــه  ــه وآل ــه علي ــىل الل ــول ص ــرية الرس ــرب س واعت
ــم منها أنه  ــو والصفح، نتعل ــم، مدرسة يف العف وسل
ــرية أهله  ــد أن خرس خ ــار والحرب وبع ــد الحص بع
ــل اليمن  ــا يبرش أه ــح مكة، مم ــه جاءه فت وأصحاب
ــار والحرب وتضحيات الشهداء سيكون  بعد الحص

حليفهم النرص املؤزر.
ــة توحيد الجبهة الداخلية والصفوف  وأكد أهمي
يف مواجهة التحديات التي تحاك ضد الوطن وعدم 

السماح ملن يريد أن يزعزع هذه الجبهة .
ــة إذاعة  ــيس يف كلم ــارت سعاد الوي ــا أش بدوره
ــاء إىل ما تحمله هذه املناسبة من دالالت وعرب  صنع
ــب األمم عليهم..  ــال املسلمني وتكال .. مشرية إىل ح
ــوم تحالف فيه  ــاك يوما أسوأ من ي ــت " هل هن وقال
ــون وباع فيه املسلمني أرضهم  املسلمني ضد املسلم

ومقدساتهم وأقصاهم".
وأضافت " نعم جاء اليوم األكرث سوءا وهو اليوم 
ــد أنصار  ــرب واملسلمني ض ــه الع ــى في ــذي تداع ال
ــة والعربية  ــوا التحالفات الثنائي ــول الله فشكل رس
ــاع املشرتك ضد  ــوا اتفاقيات الدف ــة ووقع واإلسالمي
ــة األكرث  ــرتوا األسلح ــه واش ــول الل ــار رس ــن أنص م

حداثة واألقوى تدمريا ليقتلوا بها أطفال اليمن".
ــىل مدى ثالثة أعوام  ــارت الوييس إىل أنه وع وأش
ــات وانحرفت  ــت االتجاه ــة وضاع ــت األقنع سقط
ــي ثابتا  ــن بقي اليمن ــدى الجميع، ولك ــة ل البوصل
ــل نفس املقاومة ويعرف  عىل أرضا صلبة ألنه يحم
ــاك يف الغرف املظلمة  ــى املمانعة ويدرك ما يح معن

وما ينرش يف العلن .
ــد الخلق  ــرى ميالد سي ــال بذك ــربت االحتف واعت
ــرية املصطفى  ــن س ــادة م ــم واالستف ــة للتقيي فرص
ــا عفوا  ــا وحرب ــه سلم ــه وترصفات ــه وقرارات ومواقف
وتسامحا رقيا ونبال ترفقا وترفعا .. مذكرة اإلعالميني 
ــك الحوثي والرئيس األسبق  بدعوة السيد عبد املل
ــح ال للمناكفات اإلعالمية والتي  عيل عبد الله صال

يرددانها دائما.
ــني أن يدخلوا يف  ــوج اإلعالمي ــا أح ــت " م وأضاف
ــة التي  ــذه املناسب ــع خصوصا مع ه ــة املجتم نخب
ــالق السمحة  ــم السماوية واألخ ــي إلحياء للقي تأت
ــني ومنها  ــه أجمع ــق الل ــري خل ــا خ ــاء به ــي ج الت
ــع األخ والشقيق  ــني والعفو م ــح والرفق والل التسام
ــل واالستعداد  ــاط الخي ــداد رب ــار القوة وإع وإظه

للعدو".
ــة  ــة العام ــام املؤسس ــر ع ــة مدي ــرض الفعالي ح
ــع والقائم  ــة والتلفزيون أحمد راص ــة لإلذاع اليمني
ــورة  الث ــة  مؤسس إدارة  ــس  مجل ــس  رئي ــال  بأعم
ــة والطباعة والنرش عبدالرحمن األهنومي  للصحاف
ــاء اليمنية  ــس إدارة وكالة األنب ــس مجل ــب رئي ونائ
سبأ عبد الله جابر ورئيس قطاع الفضائية اليمنية 

عبد الرحمن العابد وعدد من القيادات اإلعالمية.
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