
منظمة مناضلي ثورة منظمة مناضلي ثورة ٢٦٢٦ سبتمبر  سبتمبر و و ١٤١٤    
أكتوبر تهنئ باليوبيل الذهبي لالستقاللأكتوبر تهنئ باليوبيل الذهبي لالستقالل

اتحاد ا1عالميين يصدر العدد الثاني من مجلة (االتحاد)اتحاد ا1عالميين يصدر العدد الثاني من مجلة (االتحاد) "النواب الصغار" "النواب الصغار" 
ينتخبون رئيسًا ينتخبون رئيسًا 

لبرلمانهم ونائبينلبرلمانهم ونائبين

ــــــع  ــــــي ــــــب ــــــط ــــــت ـــــــــــــــــــــــــاة ال ــــــع دع ــــــي ــــــب ــــــط ــــــت ـــــــــــــــــــــــــاة ال دع

صنعا/ سبأ 
هنأ املجلس األعىل ملنظمة مناضيل ثورة 26 سبتمرب و14 أكتوبر والدفاع 
ــيايس األعىل والشعب اليمني باليوبيل الذهبي  عن الوحدة، املجلس الس

لعيد االستقالل الـ 30 من نوفمرب املجيد .
ــزال يواجه العديد من  ــذه الذكرى تأتي والوطن ما ي ــد املجلس أن ه وأك

التحديات بكل صمود واستبسال يف ميادين البطوالت والرشف .
ــعب  ــري املربر عىل الش ــي وغ ــعودي الهمج ــدوان الس ــار إىل أن الع وأش
ــعب وسلب حريته واستقالله  ــانا يهدف إىل تركيع الش اليمني أرضا وإنس

وتاريخه املجيد.
ــتظل عىل  ــة أرس ومناضيل الثورة اليمنية التي س ــأ املجلس كاف كما هن
ــن وأبنائه..  ــروف من ذهب يف تأريخ اليم ــطرة بح مدى األزمان خالدة مس
ــبة وقد تحقق للشعب اليمني  ــائال الله العيل القدير أن يعيد هذه املناس س

النرص .

ــة ”االتحاد  ــن مجل ــي م ــدد الثان ــدر الع ص
ــن اتحاد  ــدر ع ــة دورية تص ــي مجل ”وه

ــع  ــى بجم تعن ــني  اليمني ــني  اإلعالمي
ــب اإلعالمي  ــق بالجان ــا يتعل كل م

ــا تم توثيقه  ــد املتلقي بأبرز م ورف
ــة  ــن ناحي ــاد م ــل االتح ــن قب م
ــدور االتحاد عىل  ــا يتعلق ب وبم
ــدوان  ــة الع ــاحة يف مواجه الس
السعودي األمريكي من ناحية 

أخرى .
ــن  م ــي  الثان ــدد  الع ــم  وض

ــدار االتحاد بني دفتيه التقرير  إص
ــارشة وغري  ــنوي لالنتهاكات املب الس

ــي طالت  ــل العدوان الت ــارشة من قب املب
ــة الوطنية  ــات اإلعالمي اإلعالميني واملؤسس

باإلحصائيات املوثقة من قبل متابعة ورصد االتحاد 
ــادرة عن االتحاد  ــا البيانات الص ــتمرار ترافق معه لها باس
ــني… كما حوت  ــالم واإلعالمي ــة مع قضايا اإلع واملتضامن
ــطة وفعاليات  ــدد أخبارا وتقارير تتعلق بأنش صفحات الع
ــر األول  ــل أبرزها املؤتم ــدوان ولع ــة الع ــاد يف مواجه االتح

ــمت عليه من لوحة وطنية  لإلعالميني وما ارتس
ــذي  ال ــم  العظي ــدور  ال ــم  ترتج ــامخة  ش
ــؤول  ــع به اإلعالم الوطني املس يضطل
وما صدر عنه من توصيات وقرارات 
ولعل أبرزها مرشوع ميثاق الرشف 
ــر فيما بعد  ــذي ظه ــي ال اإلعالم
ــة والذي يصب  بصورته النهائي
ــيل  الداخ ــط  الوس ــة  خدم يف 
ــري  اإلعالمي وينظم إيقاعات س

عمله  . ..
ــام  ق ــا  م ــة  املجل ــوت  ح ــا  كم
ــطة  ــدوات وأنش ــاد من ن ــه االتح ب
ــن الجهات  ــد م ــع العدي ــة م بالرشاك
ــر  تضاف ــار  اط يف  ــدوان  للع ــة  املتصدي
ــم  وتكامل الجهود يف مواجهة العدوان الغاش

والحصار الجائر للعام الثالث عىل التوايل .
ــهداء  ــهداء و ش ــماء الش كما تطرقت املجلة إىل نرش أس
ــن تعرضوا  ــماء م ــماء الجرحى وأس ــي وأس ــالم الحرب اإلع
ــات اإلعالمية  ــماء املؤسس ــم وأس ــاكات يف ممتلكاته لالنته

التي تعرضت لالستهداف والقصف.

عقد برملان األطفال الجديد 2017 - 2019 
ــته االفتتاحية أمس تحت قبة مجلس  جلس
ــس املجلس األخ  ــب رئي ــواب بحضور نائ الن

نارص محمد باجيل .
ــون  الربملاني ــب  انتخ ــة  الجلس ــالل  وخ
ــدارس  ــف م ــون  مختل ــن يمثل ــار الذي الصغ

الجمهورية رئيسا لهم ونائبني. 
ــيح النتخاب رئيس  ــاب الرتش وكان فتح ب
ــال، حيث تقدم  ــان األطف ــي رئيس لربمل ونائب
ــان،  ــم اثن ــحب منه ــواً انس ــح 38 عض للرتش
ــرة  ــة ح ــات بطريق ــة االنتخاب ــرت عملي وج
ــاب  ــت إىل انتخ ــة أفض ــفافة وديمقراطي وش
ــبوة  ــور من محافظة ش ــه حبت ــارص عبدالل ن
ــاً لربملان األطفال ونائبتني للرئيس هما  رئيس
ــمني عبدالله البصري من أمانة العاصمة  ياس

وخديجة عيل عمران من محافظة عمران .

ــتمر املواجهة  ــي، تس ــري التطبيع العلن ــعود مس ــل مملكة آل س ــا تواص فيم
ــعودية التي تبدو يف أكرثها عفوّية لناحية عدم وقوف أي جهة  ــعبية يف الس الش

منظّمة خلفها.
ــعوب العربّية  ــعودي أمام الش آخر هذه املحاوالت لفضح وتعرية النظام الس
ــلمة جاءت عىل حساب ”خط البلدة“ عىل موقع ”تويرت“ الذي نرش قائمة  واملس
ــعوديون تجاه  ــات إعالمية قالها كُتاب س ــار ألحقر 10 دعاي ــا بقائمة الع وصفه

التطبيع والقضية الفلسطينية.
ــراج الذي  ــعودي وليد الف ــي الس ــو لإلعالم ــه فيدي ــاب نفس ــا نرش الحس كم
ــتقبال  ــع، وكيف يدعو ضمنًيا إىل اس ــار الداعية إىل التطبي ــّم إىل قائمة الع انض

اإلرسائيليني يف بطولة الشطرنج، وتربيره: ”عشان العالم يحبنا!“

 /معني حنش
ــاحة والتخطيط العمراني  _أكد األخ عيل صالح الكول _مدير عام الهيئة العامة لألرايض واملس
ــط أو املداهنة فيها ومن  ــر ال يمكن التفري ــاء أن أرايض وعقارات الدولة خط أحم ــة صنع بمحافظ
ــتغالل الظروف  ــمح ملن يحاولون اس ــيواجهون بقوة القانون ولن نس ــون االعتداء عليها س يحاول
ــعودي عىل بالدنا,  ــنها التحالف الس الصعبة التي تمر بها البالد جراء الحرب العدوانية التي يش
ــت 60 قضية  ــة أرايض محافظة صنعاء رفع ــدا أن هيئ ــىل أرايض الدولة .. مؤك ــتيالء ع ــدف األس به

جسيمة للقضاء هذا العام أغلبها قضايا اعتداء عىل أمالك الدولة.
ــتيالء  ــار الكول إىل أن مكتب الهيئة أحبط عددا من املحررات والوثائق املزورة بهدف االس وأش
ــاء النفوس يف محاولتهم  ــعورة لدى ضعف ــالك الدولة وهذا مؤرش خطري يؤكد الحملة املس ــىل أم ع
ــة صنعاء حقق  ــة أرايض الدولة بمحافظ ــرع مكتب هيئ ــريا إىل أن ف ــة .. مش ــتمالك أرايض الدول اس
ايرادات مركزية ومحلية ورضائب تصل إىل نحو 500 مليون ريال من بداية هذا العام وحتى يومنا 

هذا.
ــرضورة ووجوب حرص أرايض الدولة  ــب مدير عام هيئة أرايض الدولة بمحافظة صنعاء  ب وطال

وإسقاطها باملخططات والصور الجوية للحفاظ عليها وتوثيقها بالطرق الصحية .

 / ماجد الكحالين
ــة غذائية  ــة بإهداء 1000 وجب ــرية االجتماعية الخريي ــة املس ــت أمس جمعي قام
ــبة  ــرة (16) بأمانة العاصمة, وذلك بمناس ــاء الدائ ــتضعفني من أبن للنازحني واملس

املولد النبوي الرشيف عىل صاحبه وآله أفضل الصالة والسالم .
ــطة  ــاريع وأنش وأوضح القائمون عىل املرشوع  لـ"الثورة" أنه يأتي ضمن عدة مش
ــتضعفني يف  ــام والرعاية بفئة املس ــاالت لالهتم ــة يف مختلف املج ــوم بها الجمعي تق

املجتمع واملهمشني والنازحني.
مؤكدين عىل رضورة اإلسهام يف التخفيف من حدة معاناة املواطنني جراء األوضاع 
ــعب الصامد والشامخ، وهي  ــية الصعبة ومد يد العون كأقل واجب اتجاه الش املعيش

مسؤولية تقع عىل عاتق الجميع. 
ــال والتجار  ــات ورجال املال واألعم ــات والجمعي ــت الجمعية جميع املنظم ودع
ــني خاصة من فئة  ــاعدة املحتاج ــذل والعطاء ومس ــذا الوطن اىل الب ــن يف ه والخريي

النازحني واألشد فقرا والذين انعدمت بهم سبل املعيشة .

٦٠٦٠ قضية اعتداء على أراضي وأمالك الدولة أمام القضاء قضية اعتداء على أراضي وأمالك الدولة أمام القضاء

توزيع توزيع ١٠٠٠١٠٠٠ وجبة غذائية للنازحين وجبة غذائية للنازحين صنعاء / سبأ
ــام املجلس املحيل  ــة أمني ع ــة العاصمة يف اجتماعها برئاس ــة يف أمان ــة اإلداري ــت الهيئ ناقش
ــاع البلديات والبيئة  ــري أعمال قط ــتوى س باألمانة أمني جمعان عدداً من املواضيع املتعلقة بمس

والنظافة يف مديريات العاصمة العرش والصعوبات التي تواجه سري العمل.
ــؤون االجتماعية  ــة الش ــة رئييس لجن ــة اإلداري ــوي الهيئ ــور عض ــاع بحض ــتمع االجتم واس
ــات بمحيل األمانة حمود النقيب وعادل العقاري ووكيل قطاع البلديات املهندس عائض  والخدم
ــني   ــدوق النظافة والتحس ــر التنفيذي لصن ــد اإلرياني واملدي ــاعد محم ــل املس ــمريي والوكي الش
عبدالعليم مقبل ، من مدراء عموم القطاع املهندس جمال جحيش وعامر رفيق واحمد الحمريي 
ــم بمهامهم  ــول دون قيامه ــري أعمالهم وتح ــي تواجه س ــات الت ــن الصعوب ــم ، إىل رشح ع ونوابه

وواجباتهم بالشكل املطلوب ، باإلضافة للحلول واملعالجات املناسبة إلزالتها.
ــتمرة  ــاد جمعان بصمود وجهود كافة عمال وكوادر قطاع البلديات املس وخالل االجتماع أش
ــكل متواصل دون  ــات العاصمة ورفع املخلفات بش ــوارع مديري ــاظ عىل نظافة إحياء وش يف الحف
ــار األمراض واألوبئة ومنها الكولريا .. مؤكدا  ــكل كبري يف مكافحة انتش ــاعد بش كلل أو ملل بما يس
ــلطة  ــة الدور الوطني الكبري الذي يقوم به قطاع البلديات الذي يمثل أهم القطاعات يف الس أهمي
ــم الظروف الصعبة جراء  ــه صنعاء الحضاري والتاريخي رغ ــة باألمانة ويحافظ عىل وج املحلي

استمرار العدوان والحصار.

جمعان يشيد بجهود عمال وكوادر قطاع البلديات بأمانة العاصمةجمعان يشيد بجهود عمال وكوادر قطاع البلديات بأمانة العاصمة
ــاعر  ــيس املش ــة العاملية ملنع تس ــدرت "الحمل  أص
ــان حرية العبادة  ــعودية" من أجل ضم يف اململكة الس
ــو غرافيك"، حمل  ــلمني حول العالم، "فيدي لكافة املس
ــاعر  ــلمان املش ــن س ــد ب ــيس محم ــف س ــوان "كي عن

املقدسة يف السعودية؟".
ــن  ــري م ــع الكث ــد يمن ــة إن ويل العه ــت الحمل وقال
مواطني الدول املسلمة من أداء شعائر الحج والعمرة، 
ــية  ــزاب وتجمعات سياس ــاء بعضهم ألح ــبب انتم بس
ــيا، أو أن دول  ــعودية سياًس ــق مع توجهات الس ال تتف
ــة للمملكة  ــة خارجية منافس ــض منهم لها سياس البع
ــلمان يبدو بعيًدا  ــعودية. وأكدت الحملة أن ابن س الس
ــب  ــالم. وبحس ــادئ اإلس ــم ومب ــن تعالي ــد ع كل البع
ــة  ــاعر املقدس ــيس املش ــة تس ــإن "سياس ــة، ف الحمل
ــالم؛ حيث  ــرة األوىل يف تاريخ اإلس ــة تحدث للم الحالي
ــادة يف  ــايس بالعب ــم األس ــن حقه ــلمون م ــرم املس يح

املشاعر املقدسة".
ــل،  ــدول مث ــض ال ــي بع ــة أن مواطن ــت الحمل وبّين
ــودان، الصومال، تونس، قطر، نيجرييا، إندونيسيا،  الس
ماليزيا، وباكستان، وغريهم، تم منعهم من أداء املناسك.

ــلمان  ــد بن س ــام محم ــل ق ــة , ه ــاءلت الحمل وتس
باستحداث دين إسالمي جديد؟

ــع  ملن ــة  العاملي ــة  "الحمل أن  ــر  بالذك ــر  الجدي
ــن العاصمة  ــاعر الدينية" قد انطلقت م ــييس املش تس
ــض  ــي راف ــراك عامل ــي ح ــا ، وه ــية جاكرت اإلندونيس
ــة  املقدس ــن  لألماك ــعودية  الس ــة  الحكوم ــيس  لتس
ــاص عىل  ــكل خ ــا تركز بش ــورة، كم ــاتها املته وممارس
ــلمة يف الغرب بما يف  ــالمي والجاليات املس العالم اإلس
ــعى لضمان  ــرتاليا ونيوزيالند، وتس ــكا واس ــك أمري ذل
ــلمني عىل اختالف توجهاتهم  حرية العبادة لكافة املس

السياسية أو انتماءاتهم العرقية.

ــان لــلــشــعــائــر الــديــنــيــة  ــم ــل ـــن س ــيــس  ب ــمــيــة ضـــد تــســي ــان لــلــشــعــائــر الــديــنــيــة حــمــلــة عــال ــم ــل ـــن س ــيــس  ب ــمــيــة ضـــد تــســي حــمــلــة عــال
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زيد البعوه
يوميات الثورة

ميالد الهدى وجالء ميالد الهدى وجالء 
االستعماراالستعمار

مشهدمشهد

اِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم﴾﴾   اُء َعَلى اْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ ِه   َوالَّ ُسوُل اللَّ ٌد رَّ َحمَّ Yاِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْمم اُء َعَلى اْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ ِه   َوالَّ ُسوُل اللَّ ٌد رَّ َحمَّ Yم ﴿ ﴿
صدق اZ العظيم صدق اZ العظيم 

ــول الله  ــت مجرد صدفه أن تتوافق ذكرى ميالد رس ليس
محمد صىل الله عليه وآله وسلم مع ذكرى عيد الجالء يوم 
ــعب  ــذا الزمان يهدي إلينا العرب والدروس كش الخميس فه
ــي يف أمس الحاجة للعرب والدروس من املايض لتفعيلها  يمن
ــد فيه  ــذي ول ــوم ال ــتقبل يف الي ــل املس ــن اج ــارض م يف الح
ــور ولدت معه  ــة من الظلمات إىل الن ــى ليخرج األم املصطف
ــكل خاص ووجه  ــريات غريت وجه الجزيرة العربية بش متغ
ــة العرص  ــارة عن نهاي ــكان ميالده عب ــكل عام ف ــم بش العال
الجاهيل بكل ما فيه من طغيان وكفر وفسق وفجور وضالل 
ــور والرحمة والخري  ــة صفحة جديدة من الهدى والن وبداي

للعاملني..
ــعب اليمني املسلم ومن أهم صفاته  من أبرز سمات الش
ــه محمد  ــول الل ــرية برس ــه الكب ــة عالقت ــة واإليجابي القيم
ــالم الحنيف.. لم ال  ــلم وبدين اإلس ــىل الله عليه واله وس ص
ــزرج  الذين نرصوا  ــاد األنصار أحفاد األوس والخ وهم أحف
ــري يف رفع  ــرشف الكب ــكان لهم ال ــه ف ــدوا مع ــول وجاه الرس
ــعب  ــالم ونرشه للعاملني لهذا ليس غريباً عىل الش راية اإلس
ــكل العظيم  ــول بهذا الش ــل بميالد الرس ــي أن يحتف اليمن
ــاهدناه هذا العام يف  ــور الجماهريي الكبري الذي ش والحض
ميدان السبعني فهم أحباب رسول الله وأنصاره يعربون عن 

شكرهم لله عىل نعمة الهدى والنور ونعمة اإلسالم..
ــاءت األقدار  ــارعة ش ويف زمن التحوالت واألحداث املتس
ــة واألخرى مهمة  ــبتني إحداهما عظيم أن تجمع بني مناس
ــعب اليمني  ــة يمر بها الش يف يوم واحد ويف ظروف حساس
ــلني محمد صىل الله عليه  ــبة ميالد سيد املرس األوىل مناس
ــس الثاني عرش من ربيع األول  واله التي وافقت يوم الخمي
ــالء يف يوم الثالثني  ــبة وذكرى عيد الج تزامنت معها مناس
ــبتني  ــن نوفمرب يف نفس يوم امليالد فكان االحتفال باملناس م
ــعبنا اليوم يف  ــرب عن دروس مهمة عملية يحتاج إليها ش يع
ــل بميالد نور  ــعودي األمريكي نحتف مواجهة العدوان الس
ــة من الظالم  ــري وجه املنطق ــه للعاملني الذي غ ــه ورحمت الل
ــتعمر  ــن الظلم إىل العدل ثم نحتفل بطرد املس إىل النور وم
ــاس  الربيطاني الذي كان يحتل جنوب اليمن يف ظرف حس
ــرزح تحت االحتالل من  ــب أصبح فيه الجنوب ي وزمن صع
جديد لألسف الشديد ولكن هذه املرة املحتلون عرب وباسم 

التحرير..
ــنة إلهية مؤكدة أال وهي أن املتغريات  هناك حقيقة بل س
ــا الله القائل لله األمر من قبل ومن بعد، نحن نؤمن  يصنعه
ــم ال يؤمن بها ألنه  ــر املعتدي الظال ــا بينما الطرف األخ به
يعتمد عىل حيثيات مادية وسياسية وتقارير استخباراتية 
ــبتان يف يوم واحد  ــت مناس ــذا عندما اجتمع ــري ذلك له وغ
ــد فهذه لها  ــعب اليمني الصام ــر به الش ــرف مهم يم ويف ظ
ــعب اليمني أن  ــا دروس عملية عىل الش ــه وفيه دالالت هام
ــداء بمحمد ص واله  ــك واالقت ــا ويف مقدمتها التمس يفهمه
ــالم إىل النور ثم  ــاس من الظ ــريات ومخرج للن ــد للمتغ كقائ
ــتعمار الذي يحتل  ــرك الجهادي التحرري لطرد االس التح
ــتمرار  ــوب  وطرده كما تم طرد الربيطانيني واالس ارض الجن
ــدوان حتى فجر النرص  ــود والثبات يف مواجهة الع يف الصم

القريب إن شاء الله.

الذقون  على  وضحك  معسول  كالم 
العروبة  وامة  اليمن  لشعب  واستغفال 
واالسالم وتضليل على الرأي العام الدولي 
ما قاله وزير خارجية بريطانيا أمس األول 
في تصريحه الذي اخذ طابع الوصاية على 
دول العدوان وادواته وهو عقلهم المدبر بأن 
والصليف  الحديدة  ميناء  بفتح  يسمحوا 
وان  اإلنسانية  للمساعدات  صنعاء  ومطار 
خيار الحل السياسي السلمي في اليمن هو 
انسب الخيارات ولكن بعد خراب مالطا بعد 
3 سنين من الحرب التدميرية التي احرقت 
االخضر واليابس في اليمن وانتم يا معالي 
الوزير وحكومتكم والبيت االبيض واسرائيل 
اليمن  على  العدوان  خطة  وضعتم  من 

وشاركتم فيه خدمة   ألهدافكم في تقسيم 
واستقالله  سيادته  على  والهيمنة  اليمن 
ننسى  ال  اليمن  في  ونحن  ثروته  ونهب 
وذبحتم  بالسكاكين  الحرب  بدأتم  بأنكم 
واالغنام  االبقار  تذبح  كما  فيها  االبرياء 

المباشر  العدوان  دول  ادواتكم  خالل  من 
على اليمن التي ورطتموها في هذه الحرب 
دور  في  االبرياء  بقتل  بدأت  التي  العبثية 
العبادة وفي الميادين والساحات بأحزمتكم 
اقدمت  التي  الفاسدة  وبضاعتكم  الناسفة 

الحرب  نار  واشعال  صعدة  حصار  على 
فيها وذبحت الناس بالهوية تمهيدا لشنكم 
قتلتم  بأسره  شعب  علی  الغاشم  العدوان 
الناس فيه ليل نهار، آالف هم الضحايا كل 
يوم بنيران صواريخكم وقنابلكم وبحصاركم 
في  لها  المثيل  مجاعة  في  تسبب  الذي 
اليمنيين  من  اآلالف  موت  وفي  العالم  هذا 
الفتاكة بسبب استخدامكم  جزاء االمراض 
انعدام  وبسبب  دوليا  المحرمة  االسلحة 

الدواء والغذاء.
اليوم تساوموننا بالمساعدات اإلنسانية 

مقابل ان نرضخ لوصايتكم علينا ،
السالم في اليمن كان قائما والحوار في 
كل  ونسفتم  مخرجات  قدم  قد  كان  اليمن 

شيء واشعلتم فتيل الحرب ودققتم طبولها.
تصدى  كشعب  فخيارنا  اليوم  اما 
والحرب  العدوان  توقفوا  ان  هو  لعدوانكم 
الجوي  الحظر  وترفعوا  الحصار  وتفكوا 
الذي فرضتموه انتم ظلما وعدوانا بقرار من 

مجلس االمن.
وثانيا هو الجلوس على طاولة مستديرة 
قادة  مع  المعتدية  للدول  ممثلين  تجمع 
استثناء  دون  اليمن  في  السياسي  العمل 
للحوار الجاد من اجل تحقيق السالم العادل 
شعب  ونحن  المتحدة  االمم  اشراف  تحت 
سواعد  وعلى  نفسه  على  يعتمد  ان  قادر 

ابنائه.
•رئيس تنظيم التصحيح

المجال ملساومه اليمن ..

اللواء مجاهد القهايل

تقرير/ أحالم عبدالكايف
بزخٍم منقطع النظري وبحضور نسائي مهيب  
ــيض عىل نهٍج  ــطورة إمراٍة يمانية تم ــم اس رس
ــاء اليمن  ــدي قويم ليكون إيذانا بأن نس محم
ــالد النبوة  ــرى مي ــموخهن يف ذك ــط ش ــد خ ق
ــاء" وبأنا يا محمد  ــرة  طريقا نحو العلي العط
ــكان خروجهن بحجم  ــدك املخلصون  " ف جن
ــم صاحبها عليه وعىل  ــبة وبعظ عظيم املناس
ــع  ــليم التي لم تتس ــل الصالة والتس آله أفض
ــن ال أرٌض وال لجاللة اعظامهن  لهيبة توافده

ملقام النبي األكرم  مجال.
ــائية  "لبيك يا  ــات الجموع النس ــت هتاف تعال
ــول " أرواحنا لك الفداء يا سيدنا وقائدنا  رس
ــا يا مخرج األمة من الظلمات إىل النور  وقدوتن
يا نبي الرحمة واإلنسانية  والهداية. .. بصوت 
ــتكربي األرض بأن  ــروش الطغاة و مس زلزل ع
ــرم هو ميالٌد ألمة محمدية ال  ميالد النبوة األك

ولن تقهر ..
تصوير /فؤاد الحرازي
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