
05 محافظات

برنامج عمل
لم تتخلف محافظة إب وال أبناؤها عن احياء 
ــه عليه وعلى  ــول االعظم صلوات الل مولد الرس
ــرات اآلالف من  ــث توافد عش ــه الطاهرين حي آل
ــتاذ  االس ــى  ال ــة  المحافظ ــات  مديري ــف  مختل
ــن  ــذي احتض ال ــة  المحافظ ــز  ــي بمرك الرياض
ــاركون تمسكهم بنهج النبي  الفعالية واكد المش
ــيرته  ــتلهام س ــه واس ــي بأخالق ــد والتحل محم
ــاد واقامة  ــريفة في الصمود والجه النبوية الش
ــان  ــم والطغي ــة الظل ــاوة ومقارع ــدل والمس الع
ــبة العظيمة تعد فرصة  ــن ان هذه المناس مؤكدي
ــم  ــع كلمته ــم وجم ــلمين وتآخيه ــم المس لتالح

ومراجعة مواقفهم.
ــظ إب عبدالواحد صالح :  ــول محاف حيث يق
ــل الجهود الكبيرة التي بذلت  بفضل الله وبفض
ــول : ان الفعالية  ــتطيع الق ــن قبل الجميع اس م
ــد النبوي  ــبة المول ــي إب بمناس ــي أقيمت ف الت
ــكل لم نتوقعه حيث كان  ــريف نجحت وبش الش
ــدا رغم الظروف  ــور الجماهيري كبيراً ج الحض
ــم المدة القصيرة التي  ــي يمر بها الوطن ورغ الت
قررنا فيها إقامة احتفالية  في إب فقد قررنا قبل 
ــم احتفالية في إب ومع هذا كان  يوم واحد تنظي

الحضور مشرفا وكبيرا .
 نساء إب بدورهن شاركن باالحتفالية بشكل 
ــاح  ــي نج ــر ف ــن دور كبي ــت وكان لحضوره ملف
ــة الفريدة التي  ــة التي اكدت تلك العالق الفعالي
ــوات الله  ــد صل ــي محم ــن بالنب ــط اليمنيي ترب
ــالم وحتى يومنا هذا  ــلم منذ فجر االس عليه وس
ــكهم بنهج واخالق النبي محمد  ــتمرار تمس واس

صلوات الله عليه وسلم 
ــاف « بخصوص ما جاء في خطاب قائد  واض
ــيد عبدالملك الحوثي الذي القاه في  الثورة الس
ــاط الهامة  ــى بعض النق ــزه عل ــبة وتركي المناس
ــة برنامج  ــات بمثاب ــك التوصي ــن نعتبر تل فنح
ــا في ما  ــى تنفيذها خصوص ــل ونحرص عل عم
ــاد واصالح العمل االداري  يتعلق بمكافحة الفس

وتعزيز التكافل االجتماعي.
موقف ثابت

ــة إب  ــل أول محافظ ــول وكي ــه يق ــن جانب م
ــيخ عبدالحميد الشاهري» استطاع شعبنا  الش
ــود الضخمة إيصال رسالة  من خالل تلك الحش
ــول الله  قوية مفادها ان اليمنيين هم انصار رس
ــالم  ــلم منذ بداية فجر اإلس صلى الله عليه وس
ــكين  ــيظلون متمس ــذا وانهم س ــا ه ــى يومن وإل
ــادي  الجه ــه  ونهج ــد  محم ــي  النب ــالق  بأخ

والسياسي والديني.
ــي خطاب  ــاء ف ــا ج ــبة لم ــاف « بالنس  وأض
ــي الذي  ــيد عبدالملك الحوث ــورة الس ــد الث قائ
ــض النقاط  ــة وتركيزه على بع ــاه باالحتفالي الق
ــالح اإلداري ومكافحة  المهمة مثل ضرورة اإلص
ــاد والتكافل االجتماعي وإغاثة الجائعين  الفس
ــن  ــا م ــعب وغيره ــاة الش ــن معان ــف م والتخفي
ــا  ــيد ان يوصله ــي أراد الس ــالق الت ــم واالخ القي
ــاً  ــعب والتي تعد انعكاس ــة ولعموم الش للحكوم
ــوات الله عليه  ــي محمد صل ــالق ونهج النب ألخ
ــاط التي لخصها  ــلم وبالتالي فإن تلك النق وس
السيد في خطابه تؤكد حرص قائد الثورة  على 
استمرارية التمسك بنهج النبي صلى الله عليه 

وسلم وأخالقه في شتى مجاالت الحياة
ــي من  ــعب اليمن ــف الش ــى ان موق ــار ال وأش
ــالمية  ــط االمة العربية واالس ــا التي ترب القضاي
ــي  ــطينية والت ــة الفلس ــا القضي ــي مقدمته وف
ــه فهي من  ــي خطاب ــورة ف ــد الث ــا قائ ــد عليه اك
ــي  ــعب اليمن ــف الش ــى موق ــد عل ــاب التجدي ب
ــطينية  ــاه القضية الفلس ــد تج ــت والموح الثاب
ــالمية والتي تعد من اولويات  ــات االس والمقدس
ــه  ــت  في ــذي فرط ــت ال ــي الوق ــن ف ــاء اليم ابن
ــطينية  ــة بالقضية الفلس ــدول العربي ــم ال معظ
ــعودية بدرجة اولى والتي قال عنها ترامب  والس
ــتمرت  ــعودية لما اس ــن « انه لوال الس قبل يومي

ــرائيل « وبالتالي فإن موقف الشعب اليمني  اس
ــف ثابت ومبدئي  ــطينية موق من القضية الفلس
ــعبنا  رغم العدوان والحصار الذي يتعرض له ش
ــاول من  ــي والذي تح ــى التوال ــام الرابع عل للع
ــن  ــام اليمنيي ــرف اهتم ــدوان ح ــه دول الع خالل
ــد تورط  ــيما بع ــطينية ال س ــن القضية الفلس ع
ــة مع  ــات علني ــي عالق ــذه الدول ف ــن ه ــر م كثي
ــكرية  ــي واقامة تحالفات عس ــان الصهيون الكي
ــكان وعقد صفقات  كبرى  ــع الصهاينة واالمري م

بهدف تصفية القضية الفلسطينية. 
مكافحة الفساد

ــد النزيلي  ــد محم ــر قال أحم ــن جانب آخ م
ــة إب: ان تلك  ــة البرلمانية لمحافظ رئيس الكتل
ــاحات  ــة التي امتألت بها س ــود المليوني الحش
ــة انتماء  ــيد لحقيق ــة ماهي إال تجس الجمهوري
اليمنيين وحبهم لرسولهم األعظم هذا االحتشاد 
ــعبنا  ــتمد أهميته من صمود وثبات ش الذي يس

امام قوى البغي والظلم والطغيان.
موجها رسالة الى اولئك الذين ينتابهم الفزع 
والخوف والهوس النفسي لمجرد احتفالنا بمن 

ــم : أليس  ــن قائال له ــه رحمة للعالمي ــله الل أرس
ــالم  ــه على نعمة االس ــكر الل ــن واجبنا ان نش م
ونعمة اختياره رسوال من انفسنا يزكينا ويعلمنا 
ــا وحقنا  ــس من واجبن ــة ؟! ألي ــاب والحكم الكت
ــا وقائدنا وقدوتنا  ــر مولد معلمن ان نحتفي بذك
ومنقذنا محمد صلى الله عليه وسلم؟! فإذا كان 
احتفالنا بنبينا بدعة كما تدعون فهل احتفالكم 
بعظمائكم واستقبالكم الصهاينة في مساجدكم 
ــال بالمولد  ــوا ان االحتف ــم ان تدرك ــنة؟ عليك س
ــى مذهب أو  ــرا عل ــس حك ــريف لي ــوي الش النب
ــة دون غيرهم انما هو حق للناس  جماعة أو دول
ــم اليمنيين، مؤكدا الوقوف  جميعا وقي مقدمته

جنبا الى جنب مع القيادة السياسية والحكومة 
ــل  ــين العم ــاد وتحس ــة الفس ــل مكافح ــن اج م

االداري والقضاء على الفقر.
االضطالع بالمسؤولية

ــقاف / تربوي / وعضو  ــمير الس ــتاذ س االس
اللجنة التنظيمية قال في حديثه مع لـ(الثورة) 
ــا  ــى نبين ــالم عل ــالة والس ــه والص ــد لل : « الحم
ــه الصادق  ــد ابن عبدالل ــا محم ــا وقدوتن وقائدن

االمين وعلى آله الطاهرين.
ــدى المحافظات التي  ــة إب كانت اح محافظ
ــرفت بإحياء فعالية المولد النبوي الشريف  تش
على صاحبة وآله افضل الصالة وازكى التسليم 
ــة  المحافظ ــاء  ابن ــن  م اآلالف  ــد  احتش ــث  حي
بمختلف مديرياتها الى ساحة الرسول االعظم 
في مركز المحافظة حبا واجالال وتعظيما لسيد 
ــانية معبرين عن  ــة واالنس ــق ونبي الرحم الخل
ــكهم بالنهج المحمدي  هويتهم االيمانية وتمس

االصيل.
ــاء  ابن ان  ــة  الظالمي ــدوان  الع ــوى  لق ــد  ونؤك
ــي  ــن الوع ــة م ــة عالي ــى درج ــة إب عل محافظ
ــم وخطورة مؤامرة القوى الظالمية  مدركين حج
ــة  هوي ــتهدف  تس ــي  الت ــة  الخبيث ــيطانية  الش
ــعب اليمني وبقية شعوب المنطقة  وانتماء الش
وتجريدها من القيم الدينية والمبادئ االنسانية 

وتدنيس فطرتها البشرية.
ــي الكريم  ــج النب ــى نه ــيرهم عل ــن س مؤكدي
محمد صلوات الله عليه وعلى آله وال يمكن الي 
ــالهم  ــى ثبات مواقفهم واستبس ــوة أن تؤثر عل ق
ــتعدادهم للتضحية  ــدوان واس ــي مواجهة الع ف
ــرض  ــن االرض والع ــذود ع ــه وال ــبيل الل ــي س ف
ــل المال  ــات بقواف ــي رفد الجبه ــتمرارهم ف واس

والرجال والعتاد حتى يأذن الله بالنصر.
ــع كل الجهات  ــرورة ان تضطل ــيرا الى ض مش
ــذ توجيهات  ــؤولياتها تجاه تنفي ــمية بمس الرس
ــدر الدين  ــك بن ب ــيد عبدالمل ــورة الس ــد الث قائ

الحوثي.
خارطة طريق

ــة  للهيئ ــة  الفني ــقة  المنس ــت  قال ــا  بدوره
ــب محافظة إب  ــائية الثقافية العامة بمكت النس
ــرفة على لجان تنظيم الفعالية المركزية  والمش
ــعاد  ــتاذة س لالحتفاء بمولد النبي األعظم األس
ــى محافظة  إب  ــل الله عل ــن فض ــامي : « م الش
ــنة شرف االحتفاء  األبية أن كان لها في هذه الس
ــه المبين  ــة ونور الل ــد خير البري ــة بمول والبهج
ــه ؛ حيث أحتضن  ــوات ربي عليه وآل محمد صل
ــود  ــز المحافظة الحش ــتاذ الرياضي بمرك األس
ــة والذين هبوا  ــذه المحافظ ــرة من أبناء ه الكبي
ــبة العظيمة  فرحا وابتهاجا إلحياء هذه المناس

ــهم ؛ معبرين عن حبهم ووفائهم لهذا  في نفوس
ــله الله رحمة للعالمين مؤكدين  النبي الذي أرس
له العهد والوالء بالتأسي والسير على نهج هداه 
المستقيم واالقتداء بنبراس رسالته المحمدية.

ــور النجاح التي  ــت «كانت من أبرز ص وأضاف
ــور الكبير  ــة هو الحض ــذه الفعالي ــت بها ه تكلل
ــتى  ــن ش ــن م ــر إب ومجيئه ــرف لحرائ والمش
مديريات المحافظة واللواتي عبرن بمشاركتهن 
ــألألة  المت ــة  اإليماني ــن  هويته ــن  ع ــزة  الممي

وحكمتهن اليمانية المضيئة».
ــاها  ــت إب التي أنس ــي بن ــذه ه ــدة ان ه مؤك
ــا وآالمها التي انهكتها  حبها لنبيها كل أوجاعه
ــرت إال  ــى وطنها وأص ــدوان عل ــذا الع ــبب ه بس
ــالة الوالء  ــاركة لتصل رس ــى الحضور والمش عل
ــم لتخبرهم بأنها  ــى كل أرجاء العال والصمود إل
ــة من مشكاة  ــتمدت نور تضحياتها المقدس اس
ــع تضرب أروع  ــي للعام الراب ــدي النبوي وه اله
صور البذل والعطاء وقد صارت خير سند يتكئ 
عليه أخيها الرجل في الدفاع والذود عن الوطن 

الغالي.
ــذه  ــكر له ــالة ش ــه رس ــدوري أوج ــت « ب وقال
ــا اإليجابي في  ــي دوره ــامخة وأحي ــرأة الش الم
ــكر  ــارات األحداث العظيمة ؛ كما هو الش كل مس
ــاهم في نجاح  ــاند وس موصول لكل من دعم وس

هذه الفعالية.
ــرص حكومة االنقاذ  ــة الى ضرورة ان تح الفت
ــرق اليها  ــس النقاط التي تط ــى تنفيذ الخم عل
ــي خطابه خالل االحتفال بالمولد  قائد الثورة ف
النبوي وان تعدها حكومة االنقاذ خارطة طريق 

للمرحلة المقبلة.
أولوية للجهات المعنية

ــقة  ــحر الزهيري / المنس ــك قالت  س الى ذل
ــة  العام ــة  الثقافي ــائية  النس ــة  للهيئ ــة  العام
ــة  المنظم ــة  اللجن ــة  ورئيس اب  ــة  بمحافظ
ــرف  ــا ش ــذي كان لن ــه ال ــة:  « الحمدلل للفعالي
ــراف و االعداد والتنظيم إلقامة اول فعالية  اإلش
ــة احتفاء وابتهاجا بميالد  مركزية في المحافظ

النور صلوات ربي وسالمه عليه. 
ــات  اإلمكان ــحة  وش ــت  الوق ــق  ضي ــم  وبرغ
ــة اال اننا وبتوفيق الله  المتاحة لتجهيز الفعالي
ــائية  ــب اللجان األمنية النس ــه قمنا بترتي وعون
ــتقبال والخدمات والتنظيم، مشيرة  ولجان االس
ــل  وأكثر مما  ــرف وفاع الى ان الحضور كان مش
ــائل واتصاالت عتاب  ــا بل انه وصلتنا رس توقعن
ولوم من مختلف فئات المجتمع النسائية لعدم 
االعالن واإلعالم الكافي عن مشاركة النساء هذه 
ــاركة  ــة  كانوا يتمنون الحضور والمش االحتفالي
ــالغ الجميع ورغم  ــعفنا إلب ــم يس ــت ل إال ان الوق
ــتطعنا  ــد الله واس ــة بحم ــت الفعالي ــذا نجح ه
ــن للعالم  ــع وان نعل ــالتنا للجمي ــل رس أن نوص
ــار وان  ــد لخير انص ــكنا بخير قائ ــا وتمس والءن
ــاء اليمن المؤمنات حاضرات في كل ساحة  نس

وميدان صامدات ثابتات رغم االوجاع،  وأن يكون 
ــات الجمهورية في  ــي محافظ ــب كباق لنا نصي
ــر صلوات  اقامة فعالية مركزية لميالد خير البش

ربي وسالمه .
ــهم  ــر لكل من أس ــكر والتقدي ــدم الش ــا نق كم

وشارك وتعاون وتفاعل معنا .
ــة  ــر ومكافح الفق ــى  ــاء عل القض ان  ــدة  مؤك
ــات الحكومية  ــب على الجه ــاد اولوية يج الفس
ــف معاناة  ــا وبما يخف ــل وفقه ــن العم والمعنيي
ــدوان والحصار على  ــراء الع ــعب اليمني ج الش

مدى اربعة اعوام.
أحرار دائمًا

ــي  ف ــاركات  المش ــدى  إح ــقاف  الس ــورة  ن   
الفعالية بدورها قالت: « عندما حضرت الفعالية 
ــاحه  س ــى  إل ــدة  المتواف ــود  الحش ــاهدت  وش
ــول الله جرى في  ــال تأكدت أن حب رس االحتف
ــا يتعرضون  ــاء اليمن رغم م ــرايين أبن أوردة وش
ــرام إال  ــة اإلج ــدوان وفظاع ــاعة الع ــن بش ــه م ل
ــكون باالقتداء  ــولهم ومتمس ــزون برس انهم يعت
ــذل والهوان فقد كانت  ــه مؤكدين أنهم يأبون ال ب
ــت رغم أن  ــر مما توقع ــدة أكث ــود المتواف الحش
ــاً لتجهيز الفعالية ضيق  الوقت الذي كان متاح
ــنظل نحتفل  ــم أننا س ــا للعال ــا اثبتن ــدا لكنن ج
بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مهما 
تكالب األعداء علينا ومهما ابتدعوا احتفالنا به 
ومهما لفقوا لنا األلقاب، نحن روافض نعم أعتز 
ــود والنصارى  ــة لوالية اليه ــر بأني رافض وأفتخ
ــوله  ــكة بوالية الله ورس ــم علينا متمس وهيمنته
ــوا بغيظكم أيها  ــالم موت ــام علي عليه الس واإلم

األعداء فنحن األحرار دائما وأبداً.
أروع مالحم البطولة

ــوكل احدى  ــة المت ــا قالت  فضيل ــن جانبه م
ــرور  ــاركات بالفعالية: « إنه لمن دواعي س المش
ــي الرحمة آتي للعام  ــعبنا العظيم ان مولد نب ش
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــال  وابط ــع   الراب
ــطرون اروع المالحم والبطوالت عبر ميادين  يس
ــد العدوان،  ــوازي مع تصعي ــرف بالت العزة والش
ورغم الظروف التي يمر بها أبناء شعبي إال انها 
ــداد والتحضير  ــام االع ــر عثرة أم ــم تمثل حج ل

والتجهيز لهذه المناسبة العظيمة.
ــموخ واعتزاز بهذه  ــت « اتوجه بكل ش وأضاف
ــول  ــى الرحمة المهداة (( اننا يا رس ــالة إل الرس
ــن هنا من  ــوالء م ــد وال ــدد العه ــا نج ــه الزلن الل
ــالتك وعال  ميادين العمل التي انطلقت منها رس
ــه والجهاد في  ــك إلى دين الل ــا صوت دعوت فيه

سبيله.
ــى دربك  ــة الجهاد عل ــدك على مواصل نعاه
ــا وأرضنا وعرضنا  ــاع عن دينن ونهجك في الدف
ــوالي عبدالملك  ــيدي وم ــت رايتك وراية س تح

الحوثي.
كل عام وشعبنا العظيم بخير وعافية.

محافظة إب .. خطوات جادة لرتجمة توجيهات قائد الثورة بشأن محافظة إب .. خطوات جادة لرتجمة توجيهات قائد الثورة بشأن 
مكافحة الفساد واصالح العمل االداري وتعزيز التكافل االجتماعيمكافحة الفساد واصالح العمل االداري وتعزيز التكافل االجتماعي

 :الربلماين أحمد النزيلي
سنكون جنبًا إىل جنب سنكون جنبًا إىل جنب 

مع القيادة والحكومة مع القيادة والحكومة 
ملكافحة الفساد واصالح ملكافحة الفساد واصالح 

العمل االداري.العمل االداري.

 الشامي  : على الحكومة  على الحكومة
أن تحرص على تنفيذ أن تحرص على تنفيذ 

توجيهات قائد الثورة توجيهات قائد الثورة 
باعتبارها خارطة طريقباعتبارها خارطة طريق

 السقاف :   أبناء محافظة  أبناء محافظة
إب أثبتوا أنهم على إب أثبتوا أنهم على 

درجة عالية من الوعي درجة عالية من الوعي 
واإلدراك أمام خطورة واإلدراك أمام خطورة 

مؤامرة استهداف هوية مؤامرة استهداف هوية 
اليمنيني اليمنيني وانتمائهموانتمائهم

 الشيخ الشاهري :  النقاط النقاط
الخمس التي وجه بها الخمس التي وجه بها 

قائد الثورة تعد برنامج قائد الثورة تعد برنامج 
الزهريي : القضاء على  القضاء على عمل للحكومةعمل للحكومة

الفقر ومكافحة الفساد الفقر ومكافحة الفساد 
أولوية يجب على املعنيني أولوية يجب على املعنيني 

العمل وفقهاالعمل وفقها

محافظ إب عبدالواحد صالح لـ»ٹ«:محافظ إب عبدالواحد صالح لـ»ٹ«:

إب .. دائما السباقة في مساندة الجهود الرسمية في مكافحة محافظة    
ــل الوظيفي  ــل االداري واصالح العم ــين العم ــاد وتحس الفس
ــن النقاط الخمس التي وجه  ــاندة الفقراء وتعزيز التكافل االجتماعي، وغيرها م ومس
ــي ألقاها خالل  ــي كلمته الت ــدر الدين الحوثي ف ــيد عبدالملك ب ــد الثورة الس ــا قائ به
ــي امانة العاصمة  ــاحات ف ــريف والذي احتضنته 8 س ــال بالمولد النبوي الش االحتف
ــعب اليمني في صورة غير مسبوقة  ــارك فيها الماليين من ابناء الش و7 محافظات وش
وهي االولى من نوعها ان يحتشد اليمنيون في 8 ساحات وفي وقت واحد بهذا الزخم 

والتفاعل العظيم.
ــرى المولد  ــت االحتفال بذك ــات التي احتضن ــت احدى المحافظ ــة اب كان محافظ
ــيق والتفاعل  ــداد والتنظيم والتنس ــرا في االع ــريف وحققت نجاحا كبي ــوي الش النب
ــعبي ايضا، وحضيت بالشداة الجميع ، ولم تتوقف قيادة المحافظة والمسؤولين  الش
فيها الى هنا ، بل وضعت توجيهات السيد القائد صوب اعينها ووضعت لها مصفوفة 

عمل لسير عليها.
ــخصيات  ــدداً من الش ــؤولين فيها وع ــة والمس ــادة المحافظ ــت بقي ــورة» التق «الث

االجتماعية  وخرجت بهذه المحصلة .. لنتابع :
إب/الثورة/  مجدي عقبه
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