
الحديدة / سبأ 
شهدت مدينة الحديدة عرص أمس احتفاًال جماهريياً حاشدا باملولد 

النبوي الرشيف عىل صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم.
ــن محافظتي  ــري م ــريي الكب ــال الجماه ــاركون يف االحتف ــع املش ورف
ــدة وريمة وعدد من مديريات محافظة املحويت، الالفتات املعربة  الحدي
عن حبهم للمصطفى عليه الصالة والسالم وتمسكهم بنهجه وتعاليمه 

وسريته العطرة .
ــار رئيس اللجنة الثورية العليا محمد عيل الحوثي  ويف املهرجان أش
ــاء محافظات  ــا أبن ــارك يف إحيائه ــي ش ــبة الت ــذه املناس ــة ه إىل عظم
الحديدة وريمة واملحويت للمكانة العظيمة التي يحتلها رسول الله يف 

قلوب اليمنيني أحفاد األوس والخزرج.

ــي اليوم وهم  ــعب اليمن ــمها أبناء الش ــي يرس ــة الت ــال" إن اللوح وق
ــالة  ــر الطيب، وهي رس ــا األث ــة له ــول البرشي ــم رس ــدون لتعظي يحتش
ــد، كون الثبات والتالحم تقربا  ــدوان أن اليمنيني عىل قلب رجل واح للع
ــىل آله أفضل  ــب املصطفى عليه وع ــدا عىل ح ــز وجل وتأكي ــه ع إىل الل
ــالم وهي املحبة واملعزة التي يترشف بها اإلنسان عىل هذه  الصالة والس

الدنيا".
ــب ورقة الفؤاد  ــل عىل لني القل ــبة دلي ــد أن االحتفال بهذه املناس وأك
ــريا إىل  ــراه والتعلق به .. مش ــال بذك ــول الله واالتص ــوق لرس وعىل الش
ــذي يعانيه  ــة يف ظل الوضع ال ــها األم ــالمية تعيش أن هناك صحوة إس
ــاوالت أعدائها  ــالمية ومح ــلم من تخاذل تجاه األمة اإلس املجتمع املس

النيل منها من خالل اختالق املشاكل يف عدد من الدول العربية.

ــع األعالم وتزيني  ــادة املحافظة برف ــذي أعدت له قي ــان ال ويف املهرج
ــوارع باإلنارات والطالء، أشار محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج  الش
ــدى مخرج  ــوي الرشيف نور اله ــبة املولد النب ــاء مناس ــة إحي إىل أهمي

البرشية من الظلمات إىل النور.
ــبة فرصة  ــولنا وأن االحتفال بهذه املناس ــا أن نعتز برس ــال " علين وق
ــلمني وإتباعه  ــالته وعالقتنا وارتباطنا به كمس ــول الله ورس لنتذكر رس

وتجسيد أخالقه والتعامل بما جاء به ".
ــيد عربت عن  ــعرية وأناش ــل الذي تخلله قصائد ش ــت يف الحف وألقي
ــؤون  ــا وكيل محافظة الحديدة لش ــان ترحيبية ألقاه ــبة .. كلمت املناس
ــيخ درويش سليمان يحيى ..  اإلعالم عيل أحمد قرش وعن العلماء الش

أشارتا إىل عظمة مناسبة املولد النبوي الرشيف.

ــن مميزات الحضارة  ــال باملولد النبوي جزء مهم م وأكدتا أن االحتف
اإلسالمية العريقة حتى ال تذوب حضارتنا يف معركة رصاع الحضارات.

ــن العمري وقائد املنطقة العسكرية  حرض الحفل محافظ ريمة حس
ــة الحديدة  ــني عام محيل محافظ ــف املداني وأم ــة اللواء يوس الخامس
ــل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ووكالء  عيل القوزي ووكي
ــار أحمد محمد  ــن الجماعي وعبدالجب ــة الحديدة عبدالرحم محافظ
ــتئناف  ــخصية بمحكمة االس ــعبة الش ــس الش ــوس ورئي ــد دهم وأحم
ــدراء عموم  ــيل وم ــس املح ــاء املجل ــيل وأعض ــور العرج ــايض منص الق
ــة باملديريات  ــاء املجالس املحلي ــب التنفيذية وأعض ــات واملكات املديري
ــن  ــون ع ــني وممثل ــة واألكاديمي ــة والثقافي ــخصيات االجتماعي والش

منظمات املجتمع املدني من املحافظات املشاركة.
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صنعاء / سبأ
ــايض  ــىل الق ــاء األع ــس القض ــس مجل ــع رئي  رف
أحمد يحيى املتوكل برقية تهنئة إىل رئيس وأعضاء 
ــبة املولد النبوي  ــىل، بمناس ــيايس األع املجلس الس
الرشيف عىل صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

فيما ييل نصها :
ــس  ــاء مجل ــي أعض ــن زمالئ ــة ع ــمي ونياب بإس
ــلطة القضائية  ــبي الس ــاء األعىل وكافة منتس القض

ــا  تهانين ــي  اليمن ــعبنا  ــاء ش أبن وإىل  ــم  إليك ــع  نرف
ــف مولد  ــوي الرشي ــد النب ــبة املول ــة بمناس الصادق
ــىل الله عليه  ــل ص ــيد الرس محمد خاتم النبيني وس
ــلم، نبي الهدى إىل الناس كافة بشريا ونذيرا  وآله وس

وداعيا إىل الله بإذنه ورساجا منريا.
ــذه  به ــي  اليمن ــعبنا  ش ــل  يحتف أن  ــة  غراب وال 
ــني  لليمني ــإن  ف ــنا،  نفوس ــىل  ع ــزة  العزي ــبة  املناس
ــيدنا محمد صىل الله  ــات وثيقة بنبي الله س ارتباط

ــالم إىل يومنا  ــلم، منذ بزوغ فجر اإلس ــه وآله وس علي
ــدي الصحيح وبالرحمة  ــالم املحم هذا ارتباط باإلس
ــبيل الله، كما ضحى  والوئام والعزة والتضحية يف س
ــول الله أوائلنا من األنصار والسابقني الذين  مع رس
ــم كل التحديات التي  ــا رغ ــالم عالي رفعوا لواء اإلس
ــرشك واليهود والنفاق والضالل  واجهوها من قوى ال
ــداء كنتيجة  ــوم أحفاد أولئك األع ــي يحاربنا الي الت
ــاء بها  ــة التي ج ــدى والرحم ــري واله ــم للخ لرفضه

ــول الله سيدنا محمد صىل الله عليه وآله وسلم،  رس
كبني سعود ومن تحالف معهم.

ولذلك فإن النرص هو حليف هذا الشعب العظيم 
ــة والخزي ألعدائه، وفقنا  كما انترص أوائله والهزيم
ــم محمد  ــا الكري ــاج نبين ــا إلقتفاء منه ــه جميع الل
ــع ميادين حياتنا، ونرص  والعمل بكتاب الله يف جمي
ــعبية املرابطني يف جبهات  ــنا ولجاننا الش الله جيش

العزة والكرامة والتضحية، والهزيمة للمعتدين .
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الثورة/
احتضنت العاصمة صنعاء، عرص أمس الخميس 
ــد  ــبة املول ــا بمناس ــعبيا مهيب ــميا وش ــا رس مهرجان
ــل الصالة  ــه وآله أفض ــف عىل صاحب ــوي الرشي النب
والتسليم، شارك فيه مئات اآلالف من اليمنيني الذين 
ــة العاصمة،   ــف املحافظات وأمان ــروا من مختل تقاط
ــح  ــىل صال ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــرضه رئي وح
ــية  ــادات الدولة السياس ــري من قي ــاد وعدد كب الصم

والعسكرية واألمنية.
ــن قيادات الدولة  ــارك الرئيس الصماد وعدد م وش
ــكرية واألمنية يف االحتفاء املهيب  ــية والعس السياس
ــد الثورة  ــبعني ، ووجه قائ ــدان الس ــم يف مي ــذي أقي ال
ـيِّـد عبدامللك الحوثي خطاباً تاريخيا باملناسبة  السَّ
ــعِب اليمني مع ذكرى مولد  ــاد فيها بتفاُعِل الش ، أش
ــوى  ــاوالت الق ــرياً إىل أن مح ــِم ، ُمش ـــْوِل األعظ الرَُّس
ــعبنا اليمني  ــة ش ــْح يف تغيري هوي ــم ُتفِل ــة ل الظالمي
ــاء ذكرى املولد  ــاة لم تثنه عن إحي ــلم، وأن املعان املس

النبوي الرشيف.
ــدوان من  ــد يف كلمته قوى الع ــيد القائ ــذر الس وح
ــتمرار الحصار ملوحا بخيارات عسكرية وصفها  اس
ــرار يف  ــم األح ــيد اىل رضورة دع ــا الس ــة ، ودع باملؤمل

املنطقة الرشقية والوقوف إىل جانبهم.
ــس األول إىل  ــة منذ أم ــود املهيب ــرت الحش  وتقاط
مَقــرِّ الفعالية املرَكزية لالحتفاء بذكرى املولد النبوي 
ــبعني منذ فجر  ــف، والتي أقيمت يف ميدان الس الرشي
ــاء الفعالية ، عّربت عن  ــس ولم تتنته إال بانته الخمي
عظمِة هذا اليوم وأهمّية االحتفاِل به وإيصاِل رسالِة 

الشعِب اليمني املُِحبِّ لديِنه ورَُسـْوله، إىل العالم.

ــاحة  ــن املواطنني إىل س ــات اآلالف م ــد مئ واحتش
ــاء ومحيطها  ــن العاصمة صنع ــني م ــال قادم االحتف
ومختلف املحافظات، رافعني أعالم والفتات املناسبة 
ــاء يف الفعالية،  ــن النس ــرشات اآلالف م ــاركت ع ،وش
ــا اللجنة  ــي خصصته ــاحات الت ــث اكتظت املس حي

املنظمة لهن، بصورة فاقت التوقعات.
ــعب  ــرَُّض له الش ــا يتع ــُري، أن م ــربت الجماه واعت
ــم وحصار  ــي من جرائَم من قبل العدوان الغاش اليمن
خانق هو امتداٌد ملا تعرََّض له الرَُّسـْوُل عليه وعىل آله 
ــدوان وحصاٍر خانق يف  ــالم، من ع أزكى الصالة والس

شعب بني هاشم من ِقبل كفار قريش.
ــة الكربى بآي من الذكر  بدأت الفعالية الجماهريي
ــاديه، تناولت جوانب من  الحكيم ثم أعقبها فقرة إنش

سرية الرسول األعظم، صىل الله علية واله وسلم.
ــادي تناول مكارم  وعرض يف الفعالية أوبريت انش
ــلني صىل الله عليه وآله وسلم وحث عىل  خاتم املرس
ــار إىل محاولة  ــني، وأش ــل رحمة للعامل ــري من أرس توق
ــلمني ،  ــول الله بني املس ــرى رس ــع ذك ــض تضيي البع
ــعب اليمني يف وجه  ــاد األوبريت بصمود الش كما أش
ــعودي األمريكي مستمدا قوته من سنة  العدوان الس

املصطفى صىل الله عليه وآله وسلم.
كما شهدت محافظة الحديدة ، احتفاال جماهرييا 
ــوي الرشيف عىل  ــبة ذكرى املولد النب ــريا  ، بمناس كب
ــالم، حرضه  ــالة وأزكى الس ــه أفضُل الص ــه وآل صاحب
ــه عرشات  ــارك في ــة الثورية العليا وش ــس اللجن رئي

اآلالف من املواطنني من أبناء املحافظة .
تصوير/فؤاد الحرازي
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