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ــاف  األوق ــب  مكت إىل  ــت  انتقل ــة  البداي يف 
واإلرشاد باملحافظة ملعرفة مدى االستعدادات 
ــب فالتقيت  ــا املكت ــام به ــي ق ــريات الت والتحض
ــر العام  ــر مكتب املدي ــك القديس مدي ــاألخ مال ب
ــه رب العاملني  ــألته عن ذلك فقال: الحمد لل وس
ــيدنا محمد وعىل آله  ــالم عىل س والصالة والس
ــبة  ــني الطاهرين.. الحقيقة إن هذه املناس الطيب
ــىل قلوبنا جميعاً قال  الدينية عظيمة وغالية ع
ــال فيها " قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا  تع

خرياً مما يجمعون" صدق الله العظيم.
ــة  بمحافظ ــاد  واإلرش ــاف  األوق ــب  مكت إن 
ــال اإلعداء  ــرية يف مج ــذل جهود كب ــاء يب صنع
ــوي  النب ــد  املول ــة  فعالي ــاء  إلحي ــري  والتحض
ــليم  ــل الصالة وأزكى التس ــف عليه أفض الرشي
ــاد  اإلرش ــؤويل  بمس ــاع  االجتم ــم  ت ــث  حي
ــات واالجتماع  ــاء باملديري ــني والخطب والثقافي
معهم يف املكتب وتم توزيع األدبيات والثقافيات 
ــتلزمات الخاصة باالحتفال لـ 16 مديرية  واملس
ــث أن كل  ــة صنعاء بحي ــات محافظ ــن مديري م
ــاجد  ــات االحتفال باملس ــى فعالي ــة تتبن مديري
ــرتة إىل يوم  ــدارس واملجالس خالل هذه الف وامل
ــري الرتتيب عىل  ــن ربيع األول كما أنه يج 12 م
ــة لالحتفال  ــتعدادات جاري ــاق واالس ــدم وس ق
ــة علينا جميعاً  ــبة الدينية العظيم بهذه املناس
األخ  ــة  رعاي ــت  تح ــة  املحافظ ــتوى  مس ــىل  ع
ــرشف العام للمحافظة وتوجيهات  املحافظ وامل
ــاس الذين يبذلون  ــوزارة إىل جانب الن ــادة ال قي
ــن أموالهم الخاصة من  من جيوبهم وينفقون م
ــل االحتفال بمولد النبي الكريم محمد صىل  أج

الله وعليه وعىل آله وسلم.
ــتوى 16  ــز عىل مس ــد ونجه ــوم نع ــن الي نح
ــدة باإلضافة إىل  ــىل ح ــة ع ــة وكل مديري مديري

فعالية االحتفال التي ستقام بمركز املحافظة.

ــة للنبي  ــه األم ــب تقدم ــل واج ــو أق ــذا ه فه
ــلم وعىل آله الطيبني  ــد صىل الله عليه وس محم
ــذه املرحلة التي يتكالب  ــن خاصة يف ه الطاهري
ــارى وتكالبت علينا قوى  علينا واليهود والنص
التحالف من أجل أن يمنعونا.. وخري دليل عىل 
ــبعني ومنصة السبعني  ذلك قيامهم بقصف الس
ــول  ــد الناس عن االحتفال بمولد رس بهدف ص
ــلم، وهذا دليل  الله صىل الله عليه وعىل آله وس
ــعب اليمني  ــم وانهزامهم كون الش عىل تخبطه
ــنعاء  ــال رغم الجرائم الش ــداً صمود الجب صام
التي يرتكبها العدوان السعودي وحلفاؤه بحق 
ــل العالم  ــعب أذه ــعب اليمني لكن هذا الش الش
ــعب اليمني  ــا أن الش ــجاعته كم ــوده وش بصم
ــيخرج يوم 12 من ربيع األول بأكمله احتفاء  س
ــه وعىل آله  ــىل الله علي ــي محمد ص ــد النب بمول
ــدى  بم ــم  العال ــون  اليمني ــيفاجئ  وس ــلم  وس
ــه عليه  ــول الل ــم لرس ــة وحبه ــة اليماني الحكم
أفضل الصالة والتسليم رغم الظروف، وسنعلن 
للعالم أجمع أننا أمة متمسكة بالنبي صىل الله 
ــكة  ــكة بكتاب الله ومتمس ــلم ومتمس ــه وس علي
ــه الذين  ــول الل ــن آل بيت رس ــالم الهدى م بأع
ــة فنحن اآلن  ــادة األم ــه تعاىل لقي ــم الل اختاره
ــا علينا األعداء  ــة تكالب فيه يف مرحلة حساس
ــود  ــزاق واليه ــة واالرت ــد العمال ــون وي واملنافق
ــارى من أجل أن يصدونا ويمنعونا لكننا  والنص
ــيكون  ــنكون عىل خالف ما يتوقعون حيث س س
ــري يليق بهذه  ــري واحتفال كب ــاد كب هناك احتش
ــب عىل كل  ــة والواج ــة العظيم ــبة الديني املناس
ــم أجمع  ــيعلم العال ــا وس ــال به ــلم االحتف مس
وسيعلم التحالف بأن الشعب اليمني ال يخىش 
ــك  طريانهم وال يخىش صواريخهم، ألنه متمس
ــم محمد  ــوله الكري ــك برس ــه تعاىل ومتمس بالل
صىل الله عليه وعىل آله وسلم وله قيادة حكيمة 

وسريى العالم ما يثلج صدور املؤمنني بالنسبة 
ــل الصالة  ــه أفض ــي علي ــد النب ــال بمول لالحتف
ــاف باملحافظة  ــليم فنحن يف مكتب األوق والتس
ــام وكل العاملني عىل أتم  ــًال باألخ املدير الع ممث
ــات باملكتب  ــتعداد وقد فتحنا غرفة عملي االس
خالل 24 ساعة ونحن يف عمل مستمر ومتابعة 
ــتمرة والتواصل مستمر مع كل املعنيني  من  مس
ــال بهذه  ــري لالحتف ــاح الكب ــل تحقيق النج أج

املناسبة الدينية العظيمة.
ــد  باملول ــال  لالحتف ــة  البالغ ــة  األهمي ــن  وع
ــا أفضل الصالة  ــف عىل صاحبه ــوي الرشي النب
ــتاذ  ــب ديني يقول األس ــليم كواج وأزكى التس
ــال  ــيس أن االحتف ــى الكب ــد يحي ــة أحم العالم
بذكرى مولد الرسول صىل الله عليه وآله وسلم 
ــه ونعمته وفضله العظيم علينا  اعرتافا بمنة الل
ــلمة وعىل العاملني جميعاً وعمال بقول  كأمة مس
الله عز وجل ((ُقْل ِبَفْضِل الّلِه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك 
ا َيْجَمُعوَن)) سورة يونس  مَّ َفْلَيْفَرُحواْ ُهَو َخْريٌ مِّ
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ــنا  ــلمني أن تكون نفوس ــا كمس ــب علين ويج
ــن نعمه  ــه علينا وم ــل الله ونعمت ــة بفض متعلق
ــاب الله تعاىل ونبيه  ــالم عرب كت تعاىل نعمة اإلس
ــلم البشري النذير  محمد صىل الله عليه وآله وس

املرسل رحمة للعاملني..
ــبة للحديث عن  ــاء مولد النبي هو مناس إحي
ــادة بذكره ،وقد قرن  رسول الله ومنهجه واإلش

ــهادة بوحدانيته تعاىل بالشهادة  الله تعاىل الش
برسالة نبيه محمد صىل الله عليه وآله وسلم يف 
ــالة كل يوم وكل ليلة  قال  األذان واإلقامة والص
تعاىل ((َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك))، وصلتنا بالرسول 
ــي  ــج اإلله ــاط باملنه ــدى وارتب ــة باله ــي صل ه
ــول من موقعه يف الرسالة هادياً  وارتباط بالرس
ــة للتأثر  ــا وقدوة للبرشي ــداً ومعلما ومربي وقائ
ــة جمعاء إال به  ــه ال نجاه للبرشي ــه وتتبعه ألن ب
ــها التي سلكها وتفاعل   نتحرك يف الطريق نفس

قوًال وعمًال.
ــن الوالء  ــد وتعبري ع ــال تأكي ــا أن االحتف كم
ــلم وهذا  ــه وآله وس ــىل الله علي ــول الله ص لرس
ــيات اإليمان..االحتفال بذكرى املولد  من أساس
ــة يمكن أن  ــبة جامع ــوي الرشيف هو مناس النب
ــالمية.. وهو كذلك  ــدة اإلس ــاً للوح تمثل أساس
إحباط لخطط اليهود الرامية لتفكيك املسلمني 
ــار  ــم باعتب ــىل مقدراته ــم وع ــيطرة عليه والس
ــول الله  ــني مصداقا لق ــم أعداء املؤمن اليهود ه
ــَداَوًة لِّلَِّذيَن  ــاِس َع ــدَّ النَّ ــل "َلَتِجَدنَّ أََش عز وج
ــة إىل أن االحتفال بهذه  ــواْ اْلَيُهوَد" باإلضاف آَمُن
ــالة لألعداء بأننا متمسكون  املناسبة يعترب رس
بديننا وكتابنا ورسولنا وقيمنا وأخالقنا وبأننا 
ــا كانت أيام  ــا وعزتها كم ــتعيد مجد أمتن سنس
ــو تأكيد  ــلم وه ــه عليه وآله وس ــد صىل الل محم
ــري الله تعاىل  ــن العبودية لغ ــان م لتحرير اإلنس
ــتمرار  ــاة واس ــط يف الحي ــة القس ــد إلقام وتأكي

ــراج الناس من  ــرشوع اإللهي التنويري إلخ للم
الظلمات إىل النور.

ــم عبدالخالق عبدالله: ذكرى  األخ عبدالحلي
ــول  ــيدنا محمد رس ــد النبوي الرشيف لس املول
ــلم عليه وعىل آله وصحبه  الله صلوات الله وس
ــة  ــبة الجليل ــذه املناس ــال به ــني واالحتف أجمع
ــه فكما قال  ــول الل والغالية يدل عىل حبنا لرس

"اإليمان يمان والحكمة يمانية".
ــل  ــر بعدوان همجي فاش ــم أن بالدنا تم ورغ
ــذا العدوان  ــدون يف وجه ه ــني صام ــن اليمني لك
والنرص قريب إن شاء الله واحتفالنا بمولد خري 
ــدوان فمهما كانت  ــة هو تحد يف وجه الع البرشي

الظروف سنحتفل بمولده الرشيف.
ــل املرشكني  ــي لألذى من قب ــد تعرض النب لق
ــالة وأدى األمانة بكل  ــغ الرس ــه بل ــار لكن والكف
ــون  ــاىل ليك ــه تع ــاره الل ــالص واخت ــدق وإخ ص
رسوال ومبرشا ونذيرا فأوصافه ومميزاته نبيلة 
ــكان رحيما وكريما وصادقا  وفضيلة وعظيمة ف
ــكان  ف ــامحا  ومتس ــم  عظي ــق  خل وذا  ــا  وأمين
ــور واملحبة  ــة والن ــمس الهداي ــده رشوق ش مول
ــده ال رشيك له  ــه وح ــان بالل ــامح واإليم والتس
ولذلك فاالحتفال بمولده الرشيف واجب ديني 
ــريته  ــلم لنتذكر س ــان مس وواجب عىل كل إنس
الطاهرة وصفاته وكيف قام بالرسالة السماوية 

خري قيام بكل صدق وأمانة.
األخ أمني الحرازي: االحتفال بهذه املناسبة 

ــلم ومن  ــب عىل كل مس ــة واج ــة العظيم الديني
ــل واجب  ــا ألن هذا أق ــال به ــرضوري االحتف ال
ــولنا الكريم محمد صىل عليه وعىل  نقدمه لرس
ــر وأرشف مخلوق عىل وجه  ــلم فهو أطه آله وس
األرض أرسله الله رحمة للعاملني ليخرجهم من 

الظلمات إىل النور.
ــا ــن ــي ــل ـــع الـــــبـــــدر ع ـــل ط

ـــــــوداع ـــات ال ـــي ـــن مـــــن ث
ـــــب الـــشـــكـــر عــلــيــنــا وج

داع ــــه  ــــل ل ـــــــا  دع مــــــا 
ـــوث فــيــنــا ـــع ـــب أيـــهـــا امل

جـــئـــت بــــاألمــــر املـــطـــاع
ــة ــن ــدي جـــئـــت رشفـــــت امل

داع ــــري  خ ــــا  ي ـــا  ـــب ـــرح م
ــور الهداية ونور  ــده أرشق نور الحق ون فبمول
ــن عبادة األوثان  ــان بالله ليخرج الناس م اإليم
ــق وينبغي عىل  ــه الح ــادة الل ــام إىل عب واألصن
ــم  ــول الكري ــرية الرس ــن س ــظ م ــلم أن يتع املس
ــه وحده ال  ــان بالل ــىل األذى واإليم ــرب ع يف الص
ــالق واألمانة والصدق والوفاء  رشيك له وباألخ
ــة والتصدق  ــد والكراهي ــذ الحق ــامح ونب والتس

والرحمة والعطف عىل الضعفاء واملساكني..
ــيدي ويا  ــلم يا س ــك وس ــه علي ــوات الل فصل
ــول الله، يا أطهر وأرشف مخلوق  حبيبي يا رس

عىل وجه األرض.

ــة صنعاء خالل تجري  ــتعدادات والتجهيزات بمحافظ االس
ــوي الرشيف عىل  ــد النب ــال باملول ــام لالحتف هذه األي

صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.
ــهدها املحافظة وما هي  ــتعدادات والتحضريات التي تش وعن هذه االس
ــة يف نفوس املواطنني كان  ــبها هذه الفعالية العظيم األهمية التي تكتس
ــة واملواطنني فمع حصيلة  ــدد من املختصني باملحافظ ــا لقاءات مع ع لن
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ــة الطبية  ــم برنامج الرعاي  نظ
ــع  ــع مجم ــاون م ــني بالتع للنازح
ــة العاصمة  ــي بأمان ــورة الطب الث
ــبة  ــة بمناس ــة ثقافي ــس فعالي أم
ذكرى املولد النبوي عىل صاحبه 

أفضل الصالة وأزكى التسليم .
ــار وكيل وزارة  ويف الفعالية أش
ــكان لقطاع  ــة العامة والس الصح
ــوان  نش ــور  الدكت ــط  التخطي
ــاء هذه  ــة إحي ــاب إىل أهمي العط
ــه من  ــا تمثل ــة مل ــبة الديني املناس
ــم  والرتاح ــي  التآخ إىل  ــوة  دع
ــي  الت ــم  والقي ــل  املث ــيد  وتجس
ــد  ــانية محم ــي اإلنس ــا نب نهجه
ــلم  وس ــه  وآل ــه  علي ــه  الل ــىل  ص
ــن  ــرب م ــدروس والع ــتلهام ال واس

سريته الخالدة.
ــه  ل ــرض  يتع ــا  م إىل  ــرق  وتط
ــدوان  ع ــن  م ــي  اليمن ــعب  الش
ــا يقارب  ــذ م ــم من ــار غاش وحص
ــف  ــل تحال ــن قب ــوام م ــة أع ثالث
ــعودية..  الس ــادة  بقي ــدوان  الع
ــات  االلتف رضورة  إىل  ــرياً  مش
ــة إىل الجرحى والنازحني  والعناي

وتقديم الرعاية الطبية لهم .
ــور العطاب رضورة  وأكد الدكت
ــاني املقدم  ــم اإلنس ــه الدع توجي
ــى  جرح ــدم  يخ ــا  بم ــن  لليم
ــني  واملواطن ــني  والنازح ــرب  الح

واملستضعفني.
ــب  ــتعرض نائ ــه اس ــن جانب م
ــة  الطبي ــة  الرعاي ــج  برنام ــر  مدي
ــني الدكتور أرشف القريش  للنازح
ــرى  الذك ــذه  ه ــاء  إحي دالالت 
ــتلهام  اس ــة  وأهمي ــة  العظيم
ــرية الرسول  الدروس والعرب من س
ــذي بعث إلخراج الناس  الكريم ال
ــيس  من الظلمات إىل النور وتأس
ــالم  الس ــوده  يس ــد  جدي ــم  عال

واملحبة والتسامح.
ــة  الرعاي ــة  أهمي إىل  ــت  ولف
وأرس  ــى  والجرح ــني  للنازح
ــة  وتلبي ــاس  والتم ــهداء  الش

احتياجاتهم.
ــة  الرتبي ــب  مكت ــم  نظ ــا  كم
ــة إب والوحدة  والتعليم بمحافظ
ــس  أم ــة  باملحافظ ــة  الرتبوي
ــاً  وخطابي ــادياً  إنش ــاً  مهرجان

بذكرى املولد النبوي.
ويف املهرجان أشار محافظ إب 

ــالح إىل أن مولده  ــد ص عبدالواح
صىل الله عليه وسلم أخرج األمة 
ــور وطريق  ــات إىل الن ــن الظلم م

الحق.
ــا أن نقف  ــب علين ــال " يج وق
مع أنفسنا بوضوح وصدق وأمانة 
ــه عدواناً  ــن نواج ــا ونح خصوص
ــات  ــتهدف كل مقوم اس ــماً  غاش
الحياة، من الطرق واملستشفيات 
ــا  كم ــاجد،  واملس ــدارس  وامل
استهدف املرأة والطفل والشيوخ 

."
إىل  ــالح  ص ــظ  املحاف ــت  ولف
ــود  جه إىل  إب  ــة  محافظ أن 
ــة  املحافظ ــاء  أبن ــن  م ــن  الخريي
ــات  الصعوب ــاوز  تج ــتطاعت  اس
والتحديات التي فرضها العدوان 
ــه جرها إىل مربع الرصاع  ومحاولت

واالقتتال".
ــد الوقوف إىل جانب أبطال  وأك
يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
ــيدا  مش  .. ــن  الوط ــن  ع ــاع  الدف
باستمرار أبناء اليمن يف الصمود 
ــدوان  الع ــة  مواجه يف  ــات  والثب
ــتهدف  تس ــي  الت ــه  ومخططات

اليمن أرضا وإنسانا .
ــاركة  ودعا محافظ إب إىل املش
ــول  الرس ــة  قافل يف  ــة  الفاعل
ــالل  ــتنطلق خ ــي س ــم الت األعظ
ــتكون  ــني القادمني والتي س اليوم
ــتوى  ــل عىل مس ــرب القواف ــن أك م
ــاركة  ــة، كما دعا للمش الجمهوري
ــة  بالعاصم ــري  الكب ــد  الحش يف 
ــس املقبل احتفاء  صنعاء الخمي

باملولد النبوي.
ــعبة  ش ــس  رئي ــرق  تط ــا  فيم
ــة  الرتبي ــب  بمكت ــه  التوجي
عبدالرحمن الحربي ومن الوحدة 
ــك  عبداملل ــة  باملحافظ ــة  الرتبوي
ــوكل إىل املحطات اإليمانية يف  املت

سرية املصطفى العطرة.
ــذه  به ــاء  االحتف أن  ــدا  وأك
ــبة تعكس حب أهل اليمن  املناس

للرسول وإقتدائهم بنهجه .
ــرضه  ــذي ح ــل ال ــل الحف تخل
ــور أرشف  ــة الدكت ــال املحافظ وكي
ــد القادر  ــماعيل عب املتوكل وإس
ومدير مكتب الرتبية محمد درهم 
ــة  املحافظ ــن  أم ــر  ومدي ــزايل  الغ
ــامي وقيادات  العميد محمد الش
ــيد لزهرات  ــة، أناش ــب الرتبي مكت
عدد من املدارس وقصائد شعرية.

ــاد  ونظم مكتب األوقاف واإلرش
ــة  ــس فعالي ــة أم ــة حج بمحافظ
ــوي  ــد النب ــرى املول ــبة ذك بمناس

الرشيف.
ــذي حرضه وكيل  ويف الحفل ال
ــويف..  الص ــالل  ه ــة  املحافظ أول 
ــد  محم ــة  املحافظ ــل  وكي ــار  أش
ــال  االحتف ــة  أهمي إىل  ــيس  القي
ــبة الدينية إلستلهام  بهذه املناس
ــرب يف الثبات  ــدروس والع ــة ال األم

ومناهضة الظلم ونرصة الحق.
ــيل بأخالق  ــد رضورة التح وأك
ــم محمد صىل  ــم النبي األعظ وقي
ــده من  ــلم وما جس الله عليه وس
دور يف تحرير األمة اإلسالمية من 

العبودية وإخراجها إىل النور .
فيما أشار مدير مكتب األوقاف 
ــي جحاف إىل أن  باملحافظة يحي
إحياء املولد النبوي يأتي ألهمية 
ــا يف قلوب  ــبة ومكانته هذه املناس

املسلمني.
ــرض له اليمن  ولفت إىل ما يتع
ــالق  وإغ ــار  وحص ــدوان  ع ــن  م
ــة متطلبات  ــري كاف ــذ وتدم للمناف
ــة  محاول يف  ــاة  الحي ــات  ومقوم
ــعب اليمني ..  ــاء الش ــع أبن لرتكي
ــاء  أبن ــاف  اصطف رضورة  ــدا  مؤك

املحافظة يف مواجهة العدوان.
ــرض  ــم ع ــل تقدي ــل الحف تخل
ــيد البرشية  حول ميالد وحياة س
محمد صلوات الله وسالمه عليه 
ــلم وفقرات إنشادية  وعىل آله وس
عربت عن مكانة حب رسول الله .

كما افتتح مرشف عام محافظة 
ــتان  ــود ش ــيخ حم ــاء الش البيض
ــرض  مع ــاح  افتت ــة  بمدين ــس  أم
ــة  الذي نظمه  ــغوالت اليدوي املش
جمعية التأهيل املجتمعي برداع.

ويشتمل العرض عىل منتجات 
ــاء  ــس واألزي ــن املالب ــة م الخياط
ــت  والنح ــة  املختلف ــعبية  الش
ــغوالت  املش ــات  ومنتج ــم  والرس
ــة  املنتج ــة  واليدوي ــة  الحرفي
بخامات محلية من قبل منتسبي 
ــىل  ع ــوي  يحت ــا  كم  ، ــة  الجمعي
ــكيلية  ــون التش ــن الفن ــد م العدي
واملشغوالت اليدوية التي تجسد 
ــاركني فيه  مواهب وإبداعات املش
ــد  ــل املول ــا تحتف ــة وبالدن خاص
ــىل صاحبه  ــف ع ــوي الرشي النب

أفضل الصالة وأزكى التسليم.
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