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ــة الحكومية واألهلية  ــة والطبي ــفيات واملرافق الصحي بدأت املستش
ــة املعاينة الطبية  ــس تقديم خدم ــات أمانة العاصمة أم ــع مديري بجمي

مجاناً لكافة املواطنني بمناسبة ذكرى املولد النبوي .
ــة الدكتور عبدامللك املروني  ــح مدير عام مكتب الصحة باألمان وأوض
ــفيات رئيسية باألمانة  ــبأ"، أن سبعة مستش لوكالة األنباء اليمنية "س
ــاً حكومياً وخاص تقدم  ــفى خاصاً ,ونحو 264 مركزاً صحي و74 مستش
املعاينة املجانية وتخفيض 30 باملائة يف قيمة الخدمات الطبية األخرى 

ملدة أسبوع احتفاًء بهذه املناسبة العظيمة .
ــة املجانية  ــة املعاين ــيتم تقديم خدم ــي، أنه س ــور املرون ــد الدكت وأك
ــفيات  ــات الطبية املتوفرة باملستش ــة الخدم ــض خاص من قيم وتخفي
ــام .. الفتاً إىل  ــبعة أي ــهداء والجرحى ملدة س واملرافق الصحية ألرس الش
ــتقبال  ــق باملديريات الس ــفيات واملراف ــة املستش ــتوى جاهزي ــع مس رف

املستفيدين.

مستشفيات ا�مانة تبدأ المعاينة مجانًا مستشفيات ا�مانة تبدأ المعاينة مجانًا 
للمرضى وتخفض بقية الرسومللمرضى وتخفض بقية الرسوم

ــف  ــرة التنفيذية لليونيس قالت املدي
ــدة  املتزاي ــداءات  الن ــور "إن  ف ــا  هرنييت
ــتئناف  ــف إطالق النار يف اليمن واس لوق
املحادثات السياسية تقدم بصيص أمل 
ــالم قد يعود  ــال اليمنيني بأن الس لألطف

يوماً إىل بلدهم".
ــان  بي يف  ــور  ف ــا  هرنييت ــت  وأضاف
ــإن القتال  ــع ذلك، ف ــبأ) "وم تلقته (س
ــم الذين يتحملون  ــتمر، واألطفال ه مس
ــون  ــم الذين يعيش ــرب، وه ــب الح عواق

ــف والكولريا  ــات يدمرها العن يف مجتمع
ــع يف قلوبهم  ــة، لقد انطب ــوء التغذي وس
ــيمألها مدى  ــوف والحزن ما س من الخ

الحياة".
ــن عانوا  ــال اليم ــارت إىل أن أطف وأش
ــالث  ــن ث ــرث م ــالل أك ــع خ ــكل فظي بش
ــا ال يقل  ــرصاع، فهناك م ــنوات من ال س
ــتة آالف منهم قد قتلوا أو أصيبوا  عن س
ــبب القتال، يف حني  ــروح خطرية بس بج
ــاج أكرث من 11 مليون طفل آخر إىل  يحت

املساعدة اإلنسانية من أجل البقاء عىل 
قيد الحياة.

وقالت "لقد انهارت خدمات أساسية 
ــة الصحية والرصف  ــاه والرعاي منها املي
ــاد، فقد  ــار االقتص ــع انهي ــي؛ وم الصح
ــل تكاليف إطعام  تعجز األرس عن تحم

أطفالها أو نقلهم إىل املرافق الصحية.
ــف  وأكدت املديرة التنفيذية لليونيس
ــن كل 10 دقائق  ــوت يف اليم ــال يم أن طف
ــوء  ــباب يمكن الوقاية منها، مثل س ألس

ــن الوقاية  ــراض أخرى يمك التغذية وأم
منها باللقاحات.

ــي أمل  ــا "يحدون ــت هرنييت واختتم
ــة مجلس األمن  ــه ومع مناقش صادق أن
ملوضوع اليمن ومع استئناف املحادثات 
أن  ــة،  املقبل ــابيع  األس يف  ــية  السياس
ــراف النزاع ومن لديهم التأثري  تلتفت أط
ــالم  ــن أجل الس ــداءات م ــا إىل الن عليه
ــال اليمن يف  ــع مصالح أطف الدائم وتض

املقدمة".

اليونيسف: اليونيسف: ١١١١ مليون طفل يمني يحتاجون للمساعدة للبقاء على قيد الحياة مليون طفل يمني يحتاجون للمساعدة للبقاء على قيد الحياة

صنعاء-سبأ
نعت وزارة اإلعالم واملؤسسة العامة لإلذاعة  والتلفزيون وإذاعة 
ــن محمد  املرتب الذي  ــاء الربنامج العام، اإلعالمي عبدالرحم صنع
ــاه األجل أمس عن عمر ناهز الـ75 عاما قىض  معظمه يف خدمة  واف

الوطن يف مجال اإلعالم.
وأشارت يف بيان نعي إىل أن الزميل املرتب التحق بإذاعة صنعاء 
ــداً ومقدماً  ــار والربامج، ومع ــا لألخب ــل فيها مذيع ــام   1950    وعم ع
 للعديد من الربامج الثقافية والسياسية واإلخبارية أشهرها (بريد 

املستمعني).
ــهم يف تطوير العمل اإلذاعي منذ  ولفت البيان إىل أن الفقيد أس
نعومة أظفاره وتدرج يف  العديد من املناصب، حيث توىل مديراً عاماً 
ــاً للربامج يف  ــاً  لإلذاعة ومديرا عام ــر اإلعالم ومديراً عام ــب وزي ملكت

التلفزيون وآخرها عميداً ملعهد اإلذاعة والتلفزيون.
ــاال للبذل  ــرتب، حيث كان مث ــب الفقيد امل ــان بمناق ــاد البي وأش
ــالق وكفاءة  ــع به من صفات وأخ ــا ملا كان يتمت ــاء وأنموذج والعط

عالية يف العمل.
ــاة ألرسة الفقيد  ــزاء  واملواس ــن خالص الع ــان النعي ع وعرب بي
ــبي الوسط اإلعالمي..  سائال  ولجميع زمالئه ومحبيه وكافة منتس
ــع رحمته ويسكنه فسيح جناته  الله العيل القدير أن يتغمده بواس

ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
"إنا لله  وإنا إليه راجعون".

وزارة ا4عالم ومؤسسة والتلفزيون وزارة ا4عالم ومؤسسة والتلفزيون 
تنعي ا4عالمي المتربتنعي ا4عالمي المترب

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل 
ــة آالف طفل، ومنع دخول  ــدوان قتل أكرث من ثالث أن الع
ــة الحضانات  ــزة واملعدات الطبية خاص األدوية واألجه

وأجهزة التنفس الصناعي.
ــس بصنعاء يف  ــذي أقيم أم ــالل الحفل ال ــرق خ وتط
ــفى الثورة  ــه هيئة مستش ــي للخدج ونظمت ــوم العامل الي
ــفيات لألمومة  ــاد مستش ــوزارة إليج ــعي ال ــام إىل س الع
ــة  الصحي ــة  الرعاي ــم  لتقدي ــات  املحافظ يف  ــة  والطفول
ــتحداث  ــريا إىل أنه تم اس ــل.. مش ــألم والطف ــة ل املتكامل
ــة التكاملية للطفل لرعاية األطفال  اإلدارة العامة للرعاي

بما فيهم الخدج.
ــالء خدمات  ــود إي ــم جه ــىل دع ــات ع ــث املنظم وح
ــيع القدرة  ــة التوليدية االهتمام والعمل عىل توس الرعاي
ــفيات .. معربا عن  ــات يف املستش ــتيعابية للحضان االس
ــهم مخرجات الفعاليات يف تقديم الرعاية  أمله يف أن تس
ــيع األبحاث  ــدج وتوس ــا فيهم الخ ــال بم ــة لألطف الكامل
ــاقات  ــىل فتح مس ــل ع ــب والعم ــذا الجان ــة يف ه العلمي

وبرامج تخصصية باألطفال الخدج .
ــىل أهمية الرتكيز عىل  ــر الصحة التأكيد ع وجدد وزي
ــال الخدج عىل  ــادة فرص بقاء األطف ــة وكيفية زي الوقاي

قيد الحياة.
فيما أشار رئيس هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور 

ــة التحضريية  ــس اللجن ــب ورئي ــو طال ــف أب عبداللطي
ــال  ــيل، إىل أن االحتف ــل الباب ــور فيص ــال الدكت لالحتف
باليوم العاملي للمواليد الخدج يهدف إىل حشد املنارصة 

لحديثي الوالدة وتحسني الخدمات املقدمة لهم.

صنعاء-سبأ
ــيايس األعىل  ــس الس ــوا املجل ــد عض تفق
ــا  ــي ومعهم ــد النعيم ــي ومحم ــر الوهبان جاب
ــور عبدالعزيز صالح بن  ــوزراء الدكت رئيس ال
ــبعني  ــاء زيارتهم أمس ميدان الس حبتور، أثن
ــة باالحتفاء  ــات امليدانية الخاص ــري الرتتيب س

بذكرى املولد النبوي.
ــا رئيس  ــع ومعهم نائب ــع الجمي حيث اطل
ــواء جالل  ــن والدفاع الل ــؤون األم ــوزراء لش ال
ــود الجنيد ونائب  ــان والخدمات محم الرويش
ــني  ــر املالية الدكتور حس ــوزراء وزي ــس ال رئي
ــيايس األعىل  ــني رس املجلس الس ــويل وأم مقب
ــزات  ــىل التجهي ــوري، ع ــارس الح ــور ي الدكت
ــة املصاحبة  ــة األمني ــردات الخط ــة ومف الفني

إلحياء هذه املناسبة التي تحتل مكانة خاصة 
لدى اليمنيني واألمة اإلسالمية.

ــام  امله ــل  ملجم ــم  تقديره ــن  ع ــوا  وأعرب
ــاء  لالحتف ــة  الجاري ــة  التحضريي ــال  واألعم

باملناسبة يف ميدان السبعني .. مهيبني بجميع 
ــح االجتماعية  ــف الرشائ ــن مختل اليمنيني م
ــم بمولد خري  ــري عن فرحته ــاركة يف التعب املش
ــلم عليه وعىل  ــق الله محمد صىل الله وس خل

ــالته التي حملها  ــه وصحبه ومنارصته ورس آل
للعاملني.

ــع إىل رضيح  ــارة توجه الجمي ــب الزي وعق
ــه يف  ــاد ورفاق ــح الصم ــهيد صال ــس الش الرئي
ــة ترحما  ــوا بقراءة الفاتح ــدان، حيث قام املي

عىل أرواحهم الطاهرة.
أن  ــاىل  وتع ــبحانه  س ــوىل  امل ــن  م ــوا  وتمن
يسكنهم فردوسه األعىل وجميع شهداء اليمن 
ــم الطاهرة إىل بارئها وهم  الذين ارتقت أرواحه
ــة ورشف أمتهم،  ــم وكرام ــن وطنه ــون ع يدافع
ــني  ــىل املصاب ــل ع ــفاء العاج ــن بالش وأن يم
ــىل كافة األرسى  ــى ويعجل بفرجه ع والجرح
ــدوان واالحتالل  ــدى تحالف الع ــني ل واملعتقل

االعرابي السعودي اإلماراتي ومرتزقته.

وزير الصحة: العدوان قتل أكثر من وزير الصحة: العدوان قتل أكثر من ٣٣ آالف طفل ومنع دخول ا�دوية وا�جهزة الخاصة با�طفال  آالف طفل ومنع دخول ا�دوية وا�جهزة الخاصة با�طفال 

الوهباني والنعيمي وبن حبتور يطلعون على ترتيبات االحتفاء بالمولد النبوي بميدان السبعينالوهباني والنعيمي وبن حبتور يطلعون على ترتيبات االحتفاء بالمولد النبوي بميدان السبعين

شعرشعر

 ماهر ُعقبة
ما مثل أحمدما مثل أحمد

ــُق ــألَّ ــت ــــى ي ـــِه حـــرفـــي أت ـــدح ـــي م ف
ـــُق ــي إلــــيــــِه ُيـــحـــلِّ ــب ــل ـــمـــا ق وكـــأنَّ

ــُه فـــي خــاطــري  ــُت ــل ــع ـــُه وج عـــاَهـــدُت
ُق ــوَّ ــَش ــَت ــوِع ودعـــــوًة َت ــش ــخ ــجــَم ال ن

َخــاِفــقــي ــُق  ــاِن ــع ُي ـــي  ذات ــي  ف مـــرَّ  ِإْن 
ــُق ــَصــفِّ ــوِع ُت ــل ــض ــي بــيــن ال ــح ــوان وج

ــِب راكــبــ< ــواك ــك ـــوَل ال قــمــرE ســـرى ح
ـــُق ـــَدفَّ ـــَت ــمــ< رحــــمــــًة ي بــــــدرE عــظــي

ـــُه ـــوُل ُق أتـــانـــا  ـــٍق  ـــِل ُخ عـــن  قــــال  ِإْن 
ــُق ــِب ــع ـــرE َي ـــط ـــا ُأمــــــَة اLســــــالِم ِع ي

Eــا قــائــد ــبــراي ــي ال ــَد ف ــم ــُل أح ــث ــا ِم م
ــُق ــاَب ــس ــَت ــــوِرِه َن ــــن فـــي ُحــكــِمــِه وِل

ــِه مــلــكــوِت ـــي  ف  Sُا ــِه  ــي ــل ع ــى  ــل ص
ـــــق طــــه رســـــــوٌل بـــالـــمـــفـــازِة واُث

Eمــــاذا جــنــى قــلــبــي ُيـــفـــاِرُق أحــمــد
ــِة َغـــــاِرق ــمــحــب ــال لــهــفــي ِلــقــلــٍب ب

ـــل ثــابــرت ـــاِم يـــا ُمــصــطــفــى كـــل ا]ن
َتنُطق ــي  ُحــبِّ كــِلــمــاُت  َســطــِرهــا  فــي 

أنــامــلــي  ــــروُف  ح عـــِجـــزْت  إذا   Eــــذر ُع
فـــbنـــَت أجـــمـــُل مـــن ضـــيـــاٍء ُيـــشـــِرُق
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ــد النبوي  ــي نحتفي بالمول ــة على التوال ــرة الرابع للم
ــق  الخل ــن  بي ــن  م ــى  المصطف ــه  صاحب ــم  عظ ــم  العظي
ــه وأصحابه األخيار..  ــن صلى الله عليه وعلى آل أجمعي
ــابقة  ــكل مختلف عن احتفاءات س نعم نحتفي ولكن بش

ويخصنا بالتميز.
ــرة تحمل معها  ــة األخي ــا األربع ــاذا؟ ألن احتفاءاتن لم
ــد عمليا فوزنا بترجمة قيم ومبادئ نبيلة هي من  وتجس
ــالمية التي  ــالة والتعاليم اإلس ــر الرس ــالم وجوه لُب اإلس
ــولها الكريم ليتمم  ــبحانه مبعوثها ورس ــى الله س اصطف
ــاواة ويزيل  ــدل والمس ــع قوائم الع ــالق ويرف ــكارم األخ م
ــذل الهيمنة  ــوع ل ــي األرواح رفض الخن ــزرع ف ــم وي الظل

والتسلط.
ــة أن احتفاءنا بفجر  ــكل ثق ــوم نرى ب ــذا المفه ومن ه
ــن غيرنا  ــا التميز ع ــم "ص" يمنحن ــول األعظ ميالد الرس
ــبة الخالدة .. كوننا نحييها  ممن يشاركوننا هذه المناس
ونحن نجسد بدمائنا وأرواحنا وفلذات أكبادنا وبأموالنا 
ــول الكريم صلى الله عليه  ــا نملك ما أتانا به الرس وكل م
ــبيل الحرية  ــا به وحثنا عليه في س ــلم وما أمرن وآله وس
ــدم  ــدل وع ــة الع ــان وإقام ــن األوط ــذود ع ــاواة وال والمس
ــتكبر وطامع،  ــلط مس الخنوع لهيمنة ظالم والمذلة لتس

وأالّ نعتدى إالّ على من اعتدى وبمثل عدوانه.
ــولنا المصطفى  ــالد رس ــا الرابع بمي ــو احتفاؤن ــذا ه ه
ــا نحن ال  ــول الله ه ــا رس ــول: ي ــا نق ــن بخروجن ــا نح وه
ــا به في الجهاد  ــير على ما أمرتن باقولنا بل بأفعالنا نس
ــة وإقامة  ــة والكرام ــل الحري ــذل من أج ــة والب والتضحي
ــة  ــض التبعي ــن ورف ــن الوط ــذود ع ــاواة وال ــدل والمس الع
ــك بدمائنا وتضحياتنا التي  ــلط نفعل ذل والهيمنة والتس
ــن قال عنهم  ــهداء األبرار، وكأننا م ــا قوافل الش تتصدره
ــك بأهداف ومبادئ رسالتك  ــهيد في سبيل التمس أول ش
ــي طالب كرم الله وجهه أن :"ال  ــذة اإلمام علي بن أب المنُق

أثر لغياب شهدائهم ألن هناك من يحل محلهم".
ــك الذين صدقوا  ــع بعزائم صحابت ــا نحن للعام الراب ه
ما عاهدوك عليه في حياتك وبعد مماتك نواجه عدوانا 
ــيطان الذي  ــرن الش ــن مكمن ق ــا م ــق نحون ــما انطل غاش
ــرت اليه محذراً يستهدف كرامتنا وحريتنا واستقالل  أش
ــعى للهيمنة على خيراتنا ومشيئتنا قبل أن  قرارنا ويس

يستهدف أرضنا التي دعوت لها ورفدتك باألنصار.
ــتطاع أن  ــالم ولو اس ــدوان منافق تقنع باإلس نواجه ع
ــتعمرين  ــن جلبهم وتحالف معهم من مس يغطي على م
ــا دام في  ــردد م ــل دون ت ــة لفع ــتار الكعب ــة بأس وصهاين

حماية الشيطان األكبر أو يطمئن إلى حمايته.
ــول الله أننا لم نقبل وصاية وال  ذنبنا في نظرهم يا رس
تبعية ورفضنا الهيمنة ونشرنا العدل والمساواة والعيش 
ــتقوى بالصهاينة  ــالم وتآخ ولم نكن من اعتدى أو اس بس

من اليهود وغير اليهود.
ــالدك ال كما يفعل  ــه نحتفى بمي ــول الل ــا نحن يا رس ه
ــر ولكن لنُحيي قيما نبيلة  ــون آلهتهم من البش من يقدس
ــانية  ــا من أجل إنس ــاك الله له ــة أصطف ــادئ عظيم ومب
ــذود عن حماه  ــة والعدالة وال ــي الحري ــان وحقه ف اإلنس
ــير على  ــذا نحسُّ أننا نس ــه، وله ــه وجوهر دين ومحارم
ــر تاريخنا  ــدى بهم عب ــاً ُيهت ــدم لنا أعالم ــالم ق نهج إس
اإلسالمي والقومي العروبي من علي بن أبي طالب وأبي 
ــد والنفس  ــين وزي ــر والحس ــار بن ياس ــاري وعم ذر الغف
ــالم وجمال  ــقي فالعز بن عبدالس ــة وغيالن الدمش الزكي

الدين األفغاني.. الخ
ــالدك وقد  ــا نحتفى بمي ــا بأن ــال نبالغ إن قلن ــه ف وعلي
ــة تعاليم  ــو عملي في ترجم ــا وبما ه ــا بتضحياتن تميزن
ــالم في العزة والكرامة والذود عن األوطان يا معلمنا  اإلٍس

األول.

بهذا تميزنا عن سوانابهذا تميزنا عن سوانا

يف االحتفال باليوم العالمي لألطفال الخدج :

زاروا ضريح الرئيس الشهيد صالح الصماد 

مشهدمشهد

ــذي توىل مهمة  ــؤول اللجنة األمنية ال ــة التقينا بمس بداي
ــن القحوم والذي تحدث  تامني مكان االحتفالية الكربى محس
قائال : تم  االنتهاء من تشكيل جميع اللجان األمنية ومن هذه 
ــاحة وعىل  ــتوى الس ــان الجانب األمني عىل مس ــان لج اللج
ــتوى املرور وعىل مستوى  ــتوى أمانة العاصمة وعىل مس مس
ــب الخطة  ــة املتواجدة وحس ــزة األمني ــام األجه ــع أقس جمي
ــيق بني  ــيتم  الربط والتنس الخاصة بالجانب األمني حيث س
ــكلت لجان  ــذه اللجان وفق خطة موحدة تم وضعها ،كما ش ه
ــني عربها والعمل  ــيتم مرور املحتفل ــني الخطوط التي س لتام
ــني اطمئنوا فنحن  ــول للمحتفل ــق هذه الخطة ونق يجري وف
ــاهرة تعمل عىل  ــاك عيون س ــني حياتكم فهن ــىل تأم نعمل ع

تامني مكان االحتفالية وهذه هي مسؤوليتنا .
املرحلة األخرية  

ــربى التقت األخ  ــاحة االحتفالية الك و(الثورة) تجوب س
محمد حيدرة مسؤول العالقات العامة يف الساحة الذي قال : 

كما ترون أصبحت الساحة جاهزة الستقبال الضيوف فالكل 
ــب اختصاصه جميع اللجان هنا موجودة  هنا يعمل كل حس
وبتكاتف الجميع استطعنا انجاز الكثري وما تبقى هو اليشء 
القليل وسيتم إنجازه  نستطيع القول أننا يف املرحلة األخرية

وأضاف حيدرة : ندعو عرب صحيفة (الثورة) كل اليمنيني 
ــاء لالحتشاد يف يوم الفعالية الكربى  صغارا وكبارا رجاال ونس
إلخراس العدو ولنثبت للعالم حبنا واتباعنا للنبي من خالل 

االحتفال بمولده  . 
فريق مدرب 

ــاحة الفعالية  ــوكل مدير اللجنة التقنية يف س إبراهيم املت
ــىل االنتهاء وان اللجنة  ــكت ع الكربى قال إن التجهيزات أوش
التقنية تعمل من خالل فريق مدرب وتقوم برتكيب الصوتيات 
ــرتاك مع مسؤول  ــاحة الفعالية باالش ــتغطي كافة س التي س
ــالث  ــب ث ــة برتكي ــة التقني ــوم اللجن ــا تق ــي ، كم ــق الفن الفري
ــات املولد النبوي  ــرض فعالي ــات عرض مبارش كبرية لع شاش

ــبة  ، مشريا إىل أن   عىل جموع املحتفلني ونقل خطابات املناس
ــبة االنجاز وصلت إىل النهاية ،  وأصبحت الساحة جاهزة  نس

الستقبال املحتشدين وإلقامة فعالية ترشف كل اليمنيني .
ــؤول الكهرباء أنه  ــذي مس ــن املاخ ــا أوضح األخ حس فيم
ــة يف ميدان  ــالت املهم ــتهدف الكيب ــد اس ــدوان ق ــم أن الع برغ
ــل الرجال  ــه وبفض ــل الل ــن بفض ــايض لك ــام امل ــبعني الع الس
ــبكة متحركة  ــاء ش ــتطعنا إنش ــل الكهرباء اس ــاء داخ األوفي
ــاز كبري فقد  ــار الكهربائي ، وهناك انج ــال التي ــن أجل إيص م
ــاء وتوفري ثالثة مولدات  ــد املحوالت التابعة للكهرب قمنا بتفق
ــكال يف بعض  ــة أي خلل أو إش ــبة ملواجه ــة للمناس احتياطي
ــبة  ــتعانة بهذه املولدات ، وقال إن نس ــيتم االس املحطات وس
ــاعات  ــتكمالها يف الس ــيتم اس ــت إىل %80 وس ــاز وصل االنج

القادمة.
ــة التنظيمية التي  ــاء اللجن ــد أعض ــالل الضحياني أح ب
ــد أن جميع أعضاء اللجنة  ــوم بتجهيز مكان االحتفالية أك تق

التنظيمية يعملون بجدية كبرية من أجل استكمال الرتتيبات 
ــع اللجان  ــري يجري بني جمي ــيق كب ــأرسع وقت وهناك تنس ب

وعىل كل املستويات من اجل إنجاح هذه الرتتيبات . 
رشف عظيم 

ــاعر ضيف  ــبعني التقينا الش وأثناء تجوالنا يف ميدان الس
ــدين الذي يشارك  ــعراء واملنش ــلمان رئيس قطاع الش الله س
ــبة  ــداد للمولد النبوي الرشيف حيث قال : هذه املناس يف اإلع
ــبة الشعب اليمني أوال الن ارتباط الشعب  العظيمة هي مناس
ــه  ، هم أنصاره  ــه عليه وعىل آل ــري بالنبي صىل الل ــي كب اليمن
ــوه يف املدينة  ــي الكريم واحتضن ــن نرصوا النب ــل وهم م االوائ
ــاركتنا  ــبة ومش ولهذا يجب ان نكون أول من يهتم بهذه املناس
يف اإلعداد لهذه الفعالية رشف عظيم لنا ، وندعو أبناء الشعب 
اليمني إىل املشاركة الفاعلة فيها مشاركة تليق بعظمة النبي 

وبعظمة شعب اليمن الصامد .
تصوير /فؤاد الحرازي 

اكتمال التجهزيات للساحة التي ستحتضن الفعالية الكربى للمولد النبوي 

الثورة تلتقي بالعاملين خلف كواليس المولد النبوي الشريف الثورة تلتقي بالعاملين خلف كواليس المولد النبوي الشريف 
تجهيزات الساحة التي ستحتضن الفعالية الكربى اكتملت 

للمولد النبوي الرشيف يوم الثالثاء القادم يف ميدان 
السبعني وفق ما أكده مسؤولو اللجان املسؤولة عن تجهيز هذه الساحة 

لـ(لثورة) يف االستطالع الذي أجرته الثورة أثناء زيارتها ملوقع االحتفالية يف 
العاصمة صنعاء..

  / محمد رشف الروحاين 


