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ــَلّم  ــُه َعليِه َوَس ــِه صىل الل ــوُل الل ــٌد رَُس ُمَحَمّ
َصاِحُب الـخـُُلِق الَعظيم: هو محمد الذي جعل 
ــد الذي يرىض بـما  ــه ُخُلَقه القرآن، هو محم الل
ــرآن ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخالقه  يرضاه الق
ــه إال إذا ارتكبت  ويلتزم أوامره وال يغضب لنفس
ــارم الله. هو محمد الذي بعثه الله الرحمن  مح
ــي يتّمم مكارم  ــا بهذه األّمة لك ــاق أي رفًق باإلرف
ــجع الناس،  ــذي هو أش ــالق، هو محمد ال األخ
ــا وأكرثهم جراءة لـمالقاة العدّو،  أي أقواهم قلًب
ــن يشء قّط يعني  ــئل ع ــو محمد الذي ما س ه
ــاح إعطاؤها  ــة من متاع الدنيا يب عن أي حاج
ــُدُه، هو محمد  ــيًئا ال يـَِج فقال ال إال إذا كان ش
الذي كان أصدق الناس لهجة وأَْوَىف الناس ذمة 
ــارَك وتعاىل  ــارشة. فاللُه َتب ــاس مع ــَن الن وأحس
أعطى نبيه صىل الله عليه وسلم من مـحاسن 

األخالق أعىل رتبة.
ــه الله الرحمن باإلرفاق،  هو محمد الذي بعث
ــم مكارم األخالق،  ــا بهذه األّمة لكي يتّم أي رفًق
ــاس أي أقواهم  ــجع الن ــو محمد الذي هو أش ه
ــدّو ، هو محمد  ــراءة ملالقاة الع ــا وأكرثهم ج قلًب
ــي عن أي  ــّط يعن ــن يشء ق ــئل ع ــذي ما س ال
ــاح إعطاؤها فقال ال  ــن متاع الدنيا يب حاجة م
ــيًئا ال َيِجُدُه، هو محمد الذي كان  إال إذا كان ش
ــَن  أصدق الناس لهجة وأَْوَىف الناس ذمة وأحس
ــاس معارشة. فاللُه َتبارَك وتعاىل أعطى نبيه  الن
ــن األخالق  ــن محاس ــلم م ــىل الله عليه وس ص

أعىل رتبة.
وكان صىل الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه 
ــّدة،  ــا كانوا عليه من ش ــة لهم وتآلًفا ِلم مؤانس
فكان يمازحهم تخفيًفا عليهم لكنه ال يقول إال 

حًقا ألنه معصوم عن الكذب.

ــلم يجلس يف األكل  وكان صىل الله عليه وس
ــم يف الجلوس  ــبه به ــاء ويتش ــع العبيد األرق م
ــول: ”إنما أنا عبد  ــع عليهم ويق ــألكل فال يرتف ل
آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد”.
وقد دّلت اآلية الكريمة عىل أخالقه، قال الله 
ــورة القلم  ــَك َلَعَىل ُخُلٍق َعِظيٍم) س تعاىل: (وإَِنّ
ــه عنها قالت عندما  ــة ريض الل / 4. وعن عائش
ــُه عليه  ــول الله صىل الل ــن ُخُلق رس ــئلت ع ُس
ــىل الله عليه  ــول الله ص ــلم: ”فإَنّ ُخُلَق رس وس

وسلم كان القرءان“ رواه مسلم يف الصحيح.
ــئلت  ــة ريض اللُه عنها عندما س وعن عائش
ــلم  ــىل الله عليه وس ــول الله ص ــق رس ــن ُخُل ع
اًبا  قالت: ”لم يكن فاحًشا وال متفحًشا، وال سَخّ
ــواق، وال َيجزي بالسيئة السيئة، ولكن  يف األس
ــك أبو  يعفو ويصفح أو قالت: يعفو ويغفر”، ش

داود.
أما أخبار كرمه وسخائه فعديدة منها ما رواه 
مسلم عن أنس ريض الله عنه أنه قال: ”ما ُسئل 
ــلم عىل اإلسالم  ــول الله صىل الله عليه وس رس
ــأله، فأمر له  ــاه رجل فس ــاه، فأت ــيًئا إال أعط ش
بغنم بني جبلني، فأتى قومه فقال: اسلموا، فإن 

محمًدا يعطي عطاء من ال يخاف الفاقة“.
ــاره الدار  ــه واختي ــده وتواضع ــار زه أما أخب
ــا رواه البيهقي والرتمذي  ــرة فكثرية منها م اآلخ
ــال: اضطجع  ــه أنه ق ــن عبد الل ــه ع ــن ماج واب
ــىل حصري فأَثر  ــلم ع النبي صىل الله عليه وس
ــحه عنه وأقول  ــده، فجعلُت أمس الحصري بجل
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أال أِذنتنا فنبسط 
ــال: ”ما يل  ــام عليه، فق ــيًئا يقيك منه تن ــك ش ل
ــا والدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب  وللدنيا، وما أن

استظل تحت شجرة ثم راح وتركها”.

ــي الرحمة  ــاة نب ــا عىل وف ــو 14 قرًن ــرور نح ــن م ــم م بالرغ
ــرية النبوية ال  ــلم- ؛ إال أن الس ــىل الله عليه وس ــد" - ص "محم
ــة طريق لألمة كلها ، تتلخص يف  ــزال حتى اآلن بمثابة خارط ت
ــظ الصحيح مما  ــلم ، يف اللف ــدث النبي صىل الله عليه وس ح
ــث زيد بن ثابت - ريض الله  ــلم يف صحيحه ، عن حدي رواه مس
ــلم - "تركت  ــه - صىل الله عليه وس ــول الل ــه - قال: قال رس عن
ــاب الله  ــدا، كت ــوا بعدي أب ــه لن تضل ــكتم ب ــا إن تمس ــم م فيك
ــنتي" صدق رسول الله - صىل الله عليه وسلم -.وإن مقام  وس
ــه أحد ، فهو إمام  ــلم - ال يدانيه في ــي - صىل الله عليه وس النب
األنبياء جميًعا ، وأحد أويل العزم من الرسل الذين رشفهم الله 

ــة الخلق وتعبيدهم لربهم ،  ــالهم من أجل هداي جل وعال بإرس
ــًريا ونذيرًا ، وإن فضله  ــل إىل الناس كافة بش كيف ال وهو املرس
ــلم - أو من  ــىل الله عليه وس ــواء من أمته - ص ــر أحد س ال ينك

املنصفني من األمم األخرى.
ــلم - ، لم  ــا ظهر النبي "محمد" - صىل الله عليه وس وحينم
ــورًا ، ومن هذه الصحراء التي  ــيًئا مذك تكن الجزيرة العربية ش
ــيًئا مذكورًا استطاع - صىل الله عليه وسلم - بروحه  لم تكن ش
ــئ منها عاملًا جديًدا ، وحياة جديدة ، وثقافة  العظيمة أن ينش
جديدة، وحضارة جديدة ، ومملكة جديدة، امتدت من مراكش 
إىل شبه القارة الهندية ، وأن يؤثر يف فكر وحياة ثالث قارات هي 

آسيا وإفريقيا وأوروبا.
ــلمني  ويعكس علماء الغرب يوًما بعد اآلخر قبل علماء املس
ــوى، وإنما عن  ــلم - ال ينطق عن اله ــه - صىل الله عليه وس أن
ــه إىل اآلن، فالبعض منهم أعرب  ــق، لدرجة أنهم يمتدحون الح

عن حبه الشديد له، واالعرتاف برسالته النبوية.
ــالمية بذكرى ميالد خري  ــن احتفال األمة اإلس ــن م وبالتزام
الخلق أجمعني ، النبي محمد ، - صىل الله عليه وسلم -، هادي 
البرشية، وخاتم النبيني واملرسلني، وقدوة املسلمني والعالم إىل 
ــن خالصات ما قاله رجاالت الغرب  ــرنصد تباعا م يوم الدين س

يف وصف الرسول األعظم صىل الله عليه وسلم وعىل آله.

ـــــريف تــتــبــاهــى طـــه بـــنـــورك أح
ــر الــنــدي شــذاهــا ــزه ــال ويــفــوح ك

ـــرؤى ال ـــق  أف الــكــلــمــات يف  ــألأل  ــت ت
وكساها وجــهــهــا  زّيــــن   حــســنــاء  

الضياء مشكاة  الــنــور  ــور  ن مــوالي 
يضاهى ليس  الــكــون  ــه  وج وربــيــع 

والهدى الفضيلة  تعشقه  مــوالي 
ــه املـــحـــب تــالهــا ــرضت ــح ُســـــَور ب

تائهة ــة  ــوح ل املـــرســـوم  ــم  ــال ــع وال
وطــواهــا األىس  ــا  ــره أّط ــؤس  ــب ال يف 

عائدا يشهق  الــصــعــداء  يتنفس 
ــا ــرَاه ــُل الــحــيــاة ِق ــس ــه َي ــوت ــن م م

وجــــوده رس  ـــون  ـــك ال حـــيـــاة  ـــه  ط
مـــا حــجــمــهــا كــلــمــاتــنــا وعــســاهــا

عجزها ــر  ــاِق ــع ُت حــائــرة  ســتــظــل 

ـــرضة طه ـــح ب ــا  ــه ــت ــآل ـــــرى ض وت
العىل هام  بدرالسما  الضحى  شمس 

موالها فــدى  ـــي  روح فــجــرالــدجــى 
صافحت الــخــالئــق  بــمــولــدك  ــه  ط

كـــف الـــهـــدى مـــدت لـــه ُيــمــنــاهــا
ــوره ــن ــق املـــبـــني ب ــح ــرشال ــب ــت واس

وشقاها ــوى  ــغ ال ــم  ــَل ُظ وتــهــافــتــت 
الـ فــرحــة  ـــارك  وش األقـــىص  وتبسم 

لسناها مــعــانــقــا  الــعــتــيــق  ــت  ــي ب
بختامها احــتــفــت  الـــرســـاالت  ــل  ك

ــا واســتــقــبــلــت أســمــاهــا ــه ــام ــم وت
تزعزعت ــروش  ــع ال مــولــدك  ــوم  ي يف 

ـــار مــــات لــهــيــبــهــا ولــظــاهــا ـــن وال
ربيعها لــلــحــيــاة  ربــيــعــك  اهــــدى 

ـــا ـــداه ــت أزهـــــارهـــــا ون ــق ــت ــف وت
ــك أمـــة ــن ــي ــم طــــه هـــنـــا وعـــــىل ي

ــار شــقــائــهــا وعــنــاهــا ــب نــفــضــت غ
والــثــنــاء بــمــدحــك  فــــازت  يمنية 

ســواهــا دون  أخـــوك  أشـــاد  ــا  ــه وب
ـــت بــعــرتتــك الـــكـــرام فــأرشقــت رشف

ــــريا يــعــم ربــاهــا ــم خ ــه ــوم ــل ــع ب
بدرالهدى اىل  الــهــادي  سبطك  من 

ــا ــاه ــــا زك ــس وم ــف ــا ن ــم ــه ــي ــن واب
يُك ولــم  الــقــلــوب  بتقواها  عــمــرت 

ــا ــواه ــق لــفــجــورهــا حـــظ مـــع ت
ـــم لنا ــأك الــخــبــري وه ــب ـــوم ن ــن ي م

دجــاهــا ــم  ــه ادل اذا  الــنــجــاة  ســبــل 
ـــي ونـــــور مــســريتــي ـــرآن ـــاء ق ـــرن ق

ــا ــاه ــي أرض ــت والـــعـــروة الــوثــقــى ال
الـ ــورك  ن مــن  قبضة  علمك  ــرياث  م

ـــٍر تــاه ـــج ـــدي كـــل ف ـــه ــــــأزيل ي
ــــف حــكــايــة ـــدوان أل ـــع ـــل ـــه ول ط

وحكاها فــصــولــهــا  الـــدمـــار  ـــاغ  ص
جبالهم مــثــل  الــيــمــانــيــون  ـــف  وق

ـــــوف يـــطـــاولـــون عــالهــا ـــم األن ش
صمودهم املعتدين  فأعيا  صــمــدوا 

ــت أرتـــالـــهـــم وقـــواهـــا ــط ــاق ــس وت
ثباتهم ــون  ــن ــؤم امل اســتــمــد  مــنــك 

تماهى ــب  ــح امل فــيــك  ــدي  ــي س يــا 
الـــ فــاملــولــد  نحتفي  ــك  ب هــنــا  ــه  ط

صداها الــقــلــوب  يف  ذكـــرى  ـنبوي 
أهديتها ــي  ــت ال لرحمتك  ـــرى  ذك

ــت مــداهــا ــغ ــل ــــد ب ــني وق ــامل ــع ــل ل
علمتنا الـــتـــي  ــك  ــزت ــع ل ذكـــــرى 

ــاَه ــب ج ــاة  ــي ــح ال يف  ــا  ــن ــع رف ــا  ــه وب
بدينهم املــؤمــنــني  اعــتــزاز  ـــرى  ذك

(لــبــيــك طــــه) تــمــأل األفــــــواَه
أحمد ـــة  ألم ــرشى  ــب ال بــهــا  ذكـــرى 

ــا ــداه وتــغــيــظ كــل خــصــومــهــا وع
ــيــك الـــلـــه صــــىلَّ دائـــمـــاً ـــه عــل ط

ــا ــاه ــص أبــــــداً صـــــالًة وحـــــده أح
كلهم بــيــتــك  وآل  ــك  ــي أخ ـــىل  وع

وهــواهــا. ووجــدهــا  الــحــروف  عشق 
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ــــة  ــــع ــــات مــــتــــمــــيــــزة ومــــــشــــــاركــــــات واس ــــي ــــال ــــع ـــــــــــراء فــــــي الــــــتــــــنــــــوع.. ف ــــة إث ــــع ــــات مــــتــــمــــيــــزة ومــــــشــــــاركــــــات واس ــــي ــــال ــــع ـــــــــــراء فــــــي الــــــتــــــنــــــوع.. ف إث
الثورة/ خليل املعلمي

ــة ولليوم الرابع  ــة باإليمان واملحب ــواء روحانية مفعم يف أج
عىل التوايل تواصلت يوم أمس االثنني عىل قاعة الدكتور أحمد 
ــاء، وعىل املرسح  ــة بجامعة صنع ــن يف كلية الرشيع رشف الدي
ــطة مهرجان الرسول  املفتوح بصنعاء القديمة، فعاليات وأنش

األعظم لإلبداع الفني والثقايف.
ــابقات والعروض املرسحية  ــد تنوعت الفعاليات بني املس وق
ــعر  ــابقني يف مجال الش ــاد، حيث تم التنافس بني متس واإلنش
ــى صباح من  ــة إب ومصطف ــن محافظ ــاد البتول م ــا جه وهم
محافظة حجة، وثالثة متسابقني يف مجال اإلنشاد وهم أحمد 
الكبيس من أمانة العاصمة، وعيل اليوسفي من محافظة ذمار، 

وهاشم الخاشب من محافظة حجة.
ــعر من كل من الشاعر  وتتكون لجنة التحكيم يف مجال الش
ــم طلحة والدكتور كريم  ــظ الخزان والدكتور إبراهي عبدالحفي
ــاد من كل من  الحنكي، فيما تتكون لجنة تحكيم مجال اإلنش
ــد  ــن محمد عقيل واملنش ــن األكوع وامللح ــد عيل محس املنش
ــم ألداء  ــي التحكي ــاء لجنت ــتمع أعض ــري، وقد اس ــامة األم أس

املتسابقني وأبدوا مالحظاتهم وتقييمهم.
وتخلل الحفل ريبورتاج من سرية املصطفى صىل الله عليه 
ــة، وتم اإلعالن عن الفائز  ــلم وكذلك فقرة مرسحي وعىل آله وس
ــا يومياً  ــم اإلعالن عنه ــاعر التي يت ــارات الش ــابقة مج يف مس
ــاعر عبدالجليل املوشكي، كما قدم الشاعر  حيث فاز بها الش
ــاعر الجديدة وتم دعوة  ــاري عبيد أبيات مجارات الش عبدالب

الشعراء لالشرتاك فيها.
ــن الحارضين من  ــدد م ــدث إلينا ع ــات تح ــاء الفعالي وأثن

لجنتي التحكيم والتنسيق نقدمهم يف األسطر التالية:
استحضار للقدوة واألسوة

ــو لجنة  ــظ الخزان عض ــاعر عبدالحفي ــرق الش ــة تط بداي
ــول: يأتي  ــة املهرجان بالق ــعر إىل أهمي ــابقة الش التحكيم ملس
ــخة  ــد النبوي الرشيف والنس ــان عىل هامش املول ــذا املهرج ه
ــادية  ــعرية وإنش ــابقات ش ــة عىل التوايل وهناك مس الخامس
ــري إىل استحضار  ــابقات أخرى تش ــابقة يف الرسم، ومس ومس
سرية النبي صىل الله عليه وعىل آله وسلم يف مثل هذه الظروف 
ــداد للمهرجان  ــن يف فرتة اإلع ــروف ونح ــروض يف كل الظ واملف
ــهر واحد نقوم بحشد هذه الطاقات اإلبداعية كلها،  وخالل ش
ويف شهر واحد نحاول االقرتاب من النبي صىل الله عليه وعىل 
آله وسلم، تتحقق االنتصارات أيما انتصارات وهي كثرية جداً، 

فكيف بنا إذا احتشدنا ورفعنا طاقاتنا طوال العام.
ــذه الظروف التي  ــتحضار النبي يف مثل ه ــف: إن اس ويضي

ــم الوحيش  ــدوان الرببري الغاش ــذا الع ــا الوطن من ه ــر به يم
الالإنساني الذي يقتل الشجر والحجر والبرش هو استحضار 
ــا أتى  ــوع إىل م ــك والرج ــوة والتمس ــدوة واألس ــار الق يف مضم
ــري  ــق الوحيد للوصول إىل تكس ــن الهدي هو الطري ــني م للعامل

وتهشيم أنوف هؤالء املستكربين.
ــاك عدداً  ــاعر الخزان إىل أن هن ــار الش ــاركني أش وعن املش
ــن خالل إلقاء  ــاركة م ــاركني يضعون رشوطهم يف املش من املش
ــدة الفصيحة تحتاج  ــعبية وليس فصحى، فالقصي قصائد ش
ــليم والقافية  ــة العربية والنحو الس ــات معينة كاللغ إىل إمكان
ــن هذا املضمار  ــليم فالبعض يتهرب م ــليمة والتعبري الس الس
ــعر الشعبي موجود وهو شعر القضية،  والكثري يتقدمون والش
ــون هذه  ــم يخوض ــجعان ه ــود والش ــح موج ــعر الفصي والش

املسابقة ويحققون الفوز ويرثون هذا املهرجان.
ــه أتى يف  ــان أن توقيت ــذا املهرج ــز ه ــا يمي ــار إىل أن مم وأش
املرحلة األصعب، ورغم ذلك نجد املشاركني يأتون من مختلف 
ــن املهرجان  ــة م ــخة الخامس ــز النس ــا يمي ــات، فمم املحافظ
ــاركني من مختلف املحافظات بشكل كبري، وهناك  حضور مش
ــرسح، باإلضافة إىل  ــل الجماهري عىل امل ــور متميز من قب حض
ازدياد الحماس عند مختلف اإلبداعات واالستنفار من حصد 
ــم تعاليم  ــة وتحت مفاهي ــد تحت راي ــادم لهذا البل ــرص الق الن

النبي محمد صىل الله عليه وعىل آله وسلم.

تميز وتنوع
ــة  ــو يف لجن ــي عض ــار الديلم ــدث ذو الفق ــه تح ــن جهت م
ــاء  ــابقات قائًال: إن مهرجان هذا العام إن ش ــاركات واملس املش
الله سيكون بدرجة متميزة التي تليق بمكانة الرسول األعظم 
ــلم يف قلوبنا وأفئدتنا نحن  محمد صىل الله عليه وعىل آله وس

اليمنيني.
ــا هذا العام أن  ــات املهرجان يقول: كان اهتمامن وعن فعالي
ــابقة من حيث  ــون املهرجان متميزاً عن الدورات األربع الس يك
ــع يف عدة مجاالت، وإفساح املجال للمشاركني  التنوع والتوس
ــائية، أما يف  من مختلف املحافظات، ويف فرتتني صباحية ومس
ــابقاتية وإبداعية عىل  ــة فهناك فعاليات مس الفرتة الصباحي
ــة بجامعة  ــن يف كلية الرشيع ــد رشف الدي ــة الدكتور أحم قاع
ــة الرتبية،  ــال يف كلي ــت فعالية لألطف ــس الوق ــاء، ويف نف صنع
ــاء  ــائية مخصصة للنس ــتقام يف بعض األيام فعاليات نس وس
ــد رشف الدين، أما  ــة الدكتور أحم ــرتة العرص يف قاع ــط يف ف فق
ــادية ومرسحية متنوعة  ــائية فستشمل فقرات إنش الفرتة املس
ــا كل يوم  ــاء القديمة تنظمه ــواء الطلق بصنع ــىل مرسح اله ع

محافظة من املحافظات.
وأضاف: نالحظ هذا العام اإلقبال الكبري من قبل الجمهور، 
ــخت قيمته يف  ــة أعوام من تنظيم املهرجان ترس فخالل خمس

أذهان الجماهري وتفاعلها مع فعالياته وأنشطته.
مهرجان مختلف

ــن األكوع - رئيس جمعية املنشدين  ــد عيل محس أما املنش
ــاد, فيقول: إن  ــابقة اإلنش اليمنيني وعضو لجنة التحكيم ملس
ــول األعظم صىل الله عليه وعىل آله وسلم يأتي  مهرجان الرس
ــاً عن كل  ــو مختلف تمام ــة وه ــخته الخامس هذا العام يف نس
ــام يف جامعة صنعاء  ــعبت كل فعالياته التي تق عام حيث تش
ــعر واإلنشاد  ــابقات يف مجايل الش صباحاً وهي عبارة عن مس
ــاًء عىل  ويتخللها عدد من الفقرات الفنية، وفعاليات تقام مس
ــيات  ــاء حيث تقام أمس ــق بجامعة صنع ــواء الطل ــرسح اله م
إنشادية يف هذه الذكرى العظيمة ذكرى مولد الرسول األعظم.
ــوع: لقد  ــني يقول األك ــدين اليمني ــة املنش ــن دور جمعي وع
ــوم االفتتاح الكبري عىل مرسح  ــارك أعضاء من الجمعية يف ي ش
الهواء الطلق ولدينا مشاركة موسعة كبرية لعدد من املنشدين 
ــلم  ــيحيون ذكرى مولده صىل الله عليه وعىل آله وس الذين س
ليلة الثاني عرش من شهر ربيع األول، من خالل القصائد التي 
ــم خلق الله  ــعراء الذين مدحوا أعظ ــم الش ــيقدمونها ألعظ س

محمد صىل الله عليه وعىل آله وسلم.
تقليد سنوي

ــة التحكيم يف  ــو لجن ــم طلحة عض ــور إبراهي ــد الدكت ويؤك

ــك أن مهرجان الرسول األعظم  ــعر بالقول: ال ش مسابقة الش
لإلبداع الفني والثقايف يتزامن مع ذكرى املولد النبوي الرشيف 
ــالم قد أصبح تقليداً سنوياً،  عىل صاحبه أفضل الصالة والس
ــث ارتفاع عدد  ــام إىل عام من حي ــن وتميز من ع وهناك تحس
ــث التفاعل مع املهرجان  ــاركات، ومن حي الحضور وعدد املش

وكل عام أفضل من العام الذي قبله.
ــن أصحاب  ــاركني م ــة أن معظم املش ــور طلح ــرى الدكت وي
ــف  مختل ــن  م ــاد  واإلنش ــعر  الش ــال  مج يف  ــات  التخصص
ــه  ــكل  موهبت ــتويات ول ــاوت يف املس ــاك تف ــات، وهن املحافظ

وإبداعه.
ــدم كل يوم  ــور طلحة: يتق ــابقة يقول الدكت ــن آلية املس وع
ــتماع  ــابقني يتم االس ــة من املتس ــان مجموع ــام املهرج من أي
ــم بإبداء  ــوم كفريق تحكي ــور، ومن ثم نق ــم بحضور الجمه له
ــابقني  ــات حول أداءهم وتقييمهم، وهكذا مع كل املتس املالحظ
ــان واإلعالن  ــع نهاية املهرج ــراء التصفيات م ــن ثم يتم إج وم
ــابق الذي يحصل عىل املركز األول والثاني والثالث،  عن املتس
ــات وقصائد  ــرض ربيورتاج ــابقات ع ــات املس ــل فعالي ويتخل

شعرية وفقرات مرسحية.
هذا وتتواصل اليوم فعاليات املهرجان باستقبال متسابقني 
ــن الفقرات  ــرض عدد م ــم، مع ع ــتماع إىل أدائه ــن واالس آخري

الفنية والثقافية.

مهرجان الرسول األعظم في نسخته الخامسة:مهرجان الرسول األعظم في نسخته الخامسة:

ــل  ــن قبائ ــالم م ــة آل س ــاء مديري ــري أبن س
ــس  ــدة ، أم ــة صع ــد بمحافظ ــن زي ــدان اب هم
ــنادا ألبطال الجيش  ــة غذائية دعما وإس قافل
ــات  الجبه يف  ــني  املرابط ــعبية  الش ــان  واللج
بمناسبة حلول ذكرى املولد النبوي ، معززين 
ــن فيها عىل  ــة قبلية مؤكدي ــاء بوقف هذا العط

مواصلة التحدي والصمود يف وجة العدوان .
ــاركون من أبناء مديرية آل سالم   وعرب املش
ــش  ــوالت الجي ــم ببط ــن اعتزازه ــة ع يف الوقف
واللجان الشعبية واستنكارهم لجرائم العدوان 

السعودي األمريكي .

ــن ثباتهم  ــاركون  يف الوقفة ع ــا أكد املش كم
ــة قوى العدوان ومرتزقتهم ومواصلة  يف مواجه
ــى  ــات حت ــني يف الجبه ــناد املقاتل ــم وإس دع
ــار قرن الشيطان  يتحقق انتصار اليمن بانكس
ــري  ــم وتطه ــزاة وأذياله ــل الغ ــحق جحاف وس
ــالم  ــهم . أبناء آل س ــن من رجس كل ارض اليم
بصعدة يسريون قافلة للمرابطني يف الجبهات 

بمناسبة حلول املولد النبوي الرشيف .
ــيارات  ــدد من الس ــة عىل ع ــوت القافل احت
ــفي واألغنام إضافة  املحملة بالربتقال واليوس

إىل مبالغ مالية .

ــش  حن ــواد  س ــارة  (ح ــورة  الث ــة  بمديري ــد  عق
ــة  ــي بارز، ملناقش ــاء اجتماع ــس لق ــطى )أم الوس
ــال  ــة لالحتف ــتعدادات الجاري ــريات واالس التحض
ــا يعزز من  ــاركة والتجهيز وبم ــرى املولد واملش بذك
حبه -صىل الله عليه وآله وسلم- واالقتداء بأخالقه 

وسريته ومنهجه.
ــة  ــل األمان ــويس وكي ــي الق ــيخ ناج ــدد الش وش
ــة باملديرية - عىل  ــة الفرعي ــس اللجن ــاعد رئي املس
ــبة املولد  أهمية اإلعداد اإليجابي لالحتفال بمناس

النبوي بما يليق بعظمة املناسبة.
ــرى مولده  ــول إن ذك ــويس الق ــيخ الق ــد الش وأك
ــر األمة بأنها من نالت  ــلم- تذّك -صىل الله عليه وس

الرشف العظيم بأن جعلها الله آخر األمم.
ــع إىل جعل ذكرى  ــيخ القويس الجمي ــا الش ودع
ــحذ  ــتنهاض العزائم وش ــاً الس ــد الهادي دافع مول

هممها الستعادة أمجادها وعزتها.
ــداء  ــة االقت ــىل أهمي ــويس ع ــيخ الق ــدد الش وش
ــودة إىل نهج  ــة والع ــم واقع األم ــه وتقيي ــول الل برس

النبي وفكره وأخالقه. 
ــم  إبراهي ــايض  للق ــان  كلمت ــاء  اللق يف  ــت  وألقي
ــد  ــور خال ــة والدكت املديري ــام  ــرشف ع ــيس م الكب
ــال  االحتف ــة  أهمي ــىل  ع ــا،  فيهم ــدا  أك ــي  القروط
ــىل صاحبه وآله أفضل  ــد النبوي الرشيف -ع باملول

ــل فرصة لالقتداء  ــليم- باعتباره يمث الصالة والتس
ــا، ومدى  ــىل به ــي يتح ــانية الت ــم اإلنس ــه وبالقي ب

سماحته ومكارم أخالقه.
ــة  إقام أن  إىل  ــم،  كلماته يف  ــني  املتحدث ــت  ولف
ــال بذكرى  ــات لالحتف ــطة والفعالي ــاء األنش وإحي
ــد، ويف هذا التوقيت، ورغم ما يمر به الوطن من  املول
ــن يحاول النيل  ــالة لكل م حصار وعدوان، هي رس
ــعب اليمني  ــىل أن إرادة الش ــن، وتأكيد ع ــن اليم م
ــيظل دائما وأبدا قويا  ــن تنكرس، وأن اليمن س لم ول

صلبا وصامدا.
ــة ألقاها األخ  ــد بدأ بكلمة ترحيبي وكان اللقاء ق
ــع الحارضين إىل  ــا بجمي ــد الدغيش رحب فيه ولي
ــة ، مؤكدا  ــة والوطنية العظيم ــذه الفعالية الديني ه
ــبة بعظمة  ــذه املناس ــة والكبرية له ــة العظيم املكان
ــل الصالة  ــىل آله أفض ــه وع ــا علي ــة صاحبه ومكان

وأزكى التسليم .
ــود الدرواني مدير  ــرض اللقاء األخ محمد حم ح
ــاعد  ــايض إبراهيم الوجيه مس ــة ، والق ــام املديري ع
ــرشف  ــم امل ــم إبراهي ــد هاش ــام والعمي ــرشف الع امل
ــاء  أبن ــن  م ــري  غف ــع  وجم ــة  باملديري ــي  االجتماع
ــايخ واألعيان  ــطى واملش ــش الوس ــواد حن حارة س

والشخصيات االجتماعية.

أبناء آل سالم بصعدة يسيرون قافلة للمرابطين في الجبهات أبناء آل سالم بصعدة يسيرون قافلة للمرابطين في الجبهات 
بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف 

صنعاء /سبأ 
نظمت مؤسسة اإلمام الهادي وملتقى 
ــواء  اله ــرسح  ــىل م ــي ع الجامع ــب  الطال
ــية إحتفائية  الطلق بصنعاء القديمة أمس
ــات  ــن فعالي ــوي ضم ــد النب ــرى املول بذك
ــداع الفني  ــول األعظم لإلب ــان الرس مهرج

والثقايف بنسخته الخامسة.
وقدم كوكبة من منشدي محافظة ذمار 
ــية، فقرات إنشادية عربت عن  خالل األمس

أهمية ذكرى املولد النبوي الرشيف.
وألقيت قصيدة شعرية بعنوان "ترانيم 
ــدح  ــه يف م ــىل علي ــو وال يع ــفار يعل األس
الرسول صىل الله عليه وآله وسلم وذكرى 

مولده".
ــرات  فق ــرض  ــية ع ــالل األمس ــم خ وت
ــن  ــبتمرب م ــة 21 س ــا فرق ــعبية قدمته ش
ــة  ــة إىل مرسحي ــار، باإلضاف ــة ذم محافظ
معربة عن الواقع املعاش يف العالم العربي.

أمسية إحتفائية بذكرى أمسية إحتفائية بذكرى 
ميالد الرسول ضمن ميالد الرسول ضمن 

مهرجان الرسول األعظممهرجان الرسول األعظم

أبناء حارة سواد حنش الوسطى يحتفلون أبناء حارة سواد حنش الوسطى يحتفلون 
بمناسبة قرب المولد النبوي الشريفبمناسبة قرب المولد النبوي الشريف


