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املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

مقدمــــــــة

يف رحــــــاب املـــــولـــــــد 
ــام  ــون يف الع ــل اليمني ــرة احتف ــده العط ــرى مول ــلم ويف ذك ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــد ص ــي محم ــرة النب يف ح
1441ه، واحتشــدوا يف رحــاب املناســبة الكريمــة معربيــن عــن الحــب والتــأيس برســول اللــه والســر عــى نهجــه القويم. 

يف رحــاب املولــد النبــوي الرشيــف عــرب الشــعب اليمنــي العظيــم عــن الوعــي بهويتــه الحضاريــة واالعتــزاز بهــا، 
ووقوفــه وتحديــه لــكل األخطــار.

ــة ظاهــرة ملموســة ،جمعــت اليمنيــن ذكــورا ونســاء مــن  ــد النبــوي  تجســدت الوحــدة الوطني ويف رحــاب املول
كل املناطــق واملشــارب واالنتمــاءات السياســية والفكريــة يف العاصمــة واملحافظــات ، يف احتفــاالت وفعاليــات حاشــدة 

أقيمــت يف ظــل األمــن واالســتقرار وحســن اإلعــداد والتنظيــم وبأقــل كلفــة ماليــة ، ودون شــائبة تذكــر.

ــغفهم  ــن ش ــن ع ــن  اليمني ــرب مالي ــرم ع ــي املج ــي التحالف ــعودي األمريك ــار الس ــدوان والحص ــف الع ــم أن برغ
ــك املشــاركة الواســعة  ــه عليــه وعــى آلــه وســلم وحبهــم وانتمائهــم اإلســالمي األصيــل ، بتل ــه صــى الل برســول الل
ــف  ــة الســوداء لقــوى العــدوان يف مختل ــط والدعاي ــل والتثبي والحضــور املــرشف برغــم محــاوالت االرجــاف والتضلي

ــل. ــائل التواص ــالم ووس ــائل اإلع وس

كثافــة املشــاركة الجماهريــة اليمنيــة  يف احتفــاالت املولــد النبــوي الرشيــف  كانــت تعبــرا عــن حاجــة اليمنيــن 
ــوا مســرة  ــه ومنهجــه وســرته الكريمــة،  لكــي يواصل ــزودوا حب - يف ظــل العــدوان والحصــار خاصــة  -  إىل ان يت

الصمــود والتحــرر والبنــاء لوطنهــم  وتحقيــق االنتصــار عــى العــدوان بعــون اللــه.

يف رحــاب املولــد النبــوي الرشيــف كان الحضــور الجماهــري كبــرا ومميــزا وغــر مســبوق يف كل محافظــة ومنطقة 
يمنيــة تحــت ســلطة املجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ الوطني.

تــآزرت الجهــود الرســمية والشــعبية لكــي ترســم مشــهد املولــد النبــوي الرشيــف، وكان اإلبــداع الفنــي، والخطابي، 
والشــعري الفصيــح والشــعبي، واالوبريــت، واالنشــاد حــارضا وبقــوة يف املناســبة شــاهدا عــى عظمــة الــراث اليمنــي  
و القــدرة عــى التجديــد يف تلــك الفنــون وغرهــا التــي جعلــت مــن شــخصية النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وعــى 
آلــه منطلقــا للتعبــر عــن الحــارض اليمنــي والعربــي واإلنســاني، يف ظــل مــا تشــهده اليمــن  واألمــة مــن مصائــب 
ــارب  ــذي ح ــي ال ــداء بالنب ــا اقت ــدي له ــا والتص ــن مقاومته ــد م ــة الب ــن متوالي ــرات وفت ــتعمارية ومؤام ــات اس ونكب

الظلــم والــرشك والطغيــان ، وبنــى خــر أمــة أخرجــت للنــاس.

كثــرة هــي الجوانــب التــي تســتحق الرصــد والتوثيــق لهــذه الفعاليــات املباركــة التــي تعــرب عــن عافيــة اليمــن 
ــه  ــاء إلي ــم رشف االنتم ــن كان له ــالم الذي ــم ، وباإلس ــم العظي ــم ونبيه ــم، وبدينه ــهم وهويته ــه بأنفس ــزاز أبنائ واعت

وحملــه والدفــاع عنــه منــذ البدايــة وحتــى اليــوم.

وفيمــا تقدمــه وكالــة ســبأ مــن جهــد يحــاول رصــد وتوثيــق جانبــا مــن فعاليــات املولــد النبــوي الرشيــف انمــا 
يأتــي مــن منطلــق الشــعور باملســؤولية إزاء حــدث كبــر ومهــم وبالــغ الــدالالت. 

ومــن خــالل هــذا الكتــاب التوثيقــي الــذي تقدمــه الوكالــة عــن املولــد النبــوي الرشيــف نحــاول اســتئناف جانــب 
اإلصــدارات السياســية، والوثائقيــة، والتحليليــة ملختلــف الجوانــب التــي تهــم املجتمــع وصانعــي القــرار.

لقــد كان للوكالــة قصــب الســبق يف تلــك اإلصــدارات والتــي توقفــت بســبب األحــداث التــي يمــر بهــا الوطــن منــذ 
عــرش ســنوات تقريبــا.

كل الشــكر للزمــالء يف اإلدارة العامــة ملركــز البحــوث واملعلومــات الذيــن أعــدوا هــذا الكتــاب ، ونســأل اللــه أن يمــن 
بنــره للشــعب اليمنــي العزيــز عــى تحالــف الــرش والعــدوان الســعودي األمريكــي اإلماراتــي ومرتزقتــه ، وأن يعــود 

الســالم واألمــن إىل ربــوع اليمــن العزيــز.

واىل إصدار قادم بعون الله.

مـحـمــد يــحـيـــى الـمــنصــــــور
 رئيس جملس اإلدارة – رئيس التحرير
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نص كلمة قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين احلوثي مبناسبة االحتفاء بذكرى 
املولد النبوي الشريف 1441هـ

حياكم الله، وأهالً وسهالً بكم...

بارك الله فيكم وكتب أجركم... نفيس لكم الفداء يا أحفاد األنصار، يا يمن اإليمان والحكمة.

يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ

ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم

َماَواِت َواأْلَْرِض َوَلْم يَتَِّخذْ  َل اْلُفْرَقاَن َعَى َعبِْدِه ِليَُكوَن ِلْلَعاَلِمَن نَِذيًرا )1( الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ }تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ
َرُه تَْقِديًرا{ ]الفرقان: 2-1[. ٍء َفَقدَّ يٌك يِف اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلَّ َشْ َوَلًدا َوَلْم يَُكْن َلُه رَشِ

والحمُد لله َربِّ العاملن، }اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَنَْزَل َعَى َعبِْدِه اْلِكتَاَب َوَلْم يَْجَعْل َلُه ِعَوًجا )1( َقيًِّما ِليُنِْذَر 
اِلَحاِت أَنَّ َلُهْم أَْجًرا َحَسنًا )2( َماِكِثَن ِفيِه أَبًَدا{  َ اْلُمْؤِمِنَن الَِّذيَن يَْعَملُوَن الصَّ بَأًْسا َشِديًدا ِمْن َلُدنُْه َويُبرَشِّ

ِميُع  ٌء َوُهَو السَّ ]الكهف: 1-3[، وأَشَهُد أن ال إلَه إالَّ اللُه وحده ال رشيك له، وال كفؤ له، }َليَْس َكِمثِْلِه َشْ
داً عبُده وَرُسْولُه وخاتُم أنبيائه، أرسله بالحقِّ  اْلبَِصرُ{ ]الشورى: من اآلية11[، وأشَهُد أنَّ سيَدنا ُمَحمَّ

اًجا ُمِنرًا{ ]األحزاب: 45-46[، فبلَّغ رساالت الله،  ا َونَِذيًرا )45( َوَداِعيًا إىَِل اللَِّه ِبِإذِْنِه َوِسَ ً }َشاِهًدا َوُمبرَشِّ
وأقام الحجة، وأوضح املحجة صابراً، محتسباً، مجاهداً، مستقيماً، حتى لحق بالرفيق األعى مرضياً عمله، 

ومشكوراً سعيه، ومرفوعًة درجاته.

}إِنَّ اللََّه َوَماَلِئَكتَُه يَُصلُّوَن َعَى النَِّبيِّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَليِْه َوَسلُِّموا تَْسِليًما{ ]األحزاب: اآلية56[، 
د، كما َصلَّيَْت وباَرْكَت عى إبراهيَم  ٍد وعى آِل ُمَحمَّ د، وباِرْك عى ُمَحمَّ ٍد وعى آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ عى ُمَحمَّ

وعى آِل إبراهيَم إنك حميٌد مجيٌد، وارَض اللَُّهم بِرَضاك عن أَْصَحاِبِه األخياِر من املهاجرين واألنصار، وعن 
التابعن لهم بإحسان، وعن سائر عبادك الصالحن.

أيها اإلخوة واألخوات، الحارضون يف كل ساحات االحتفال بهذه الذكرى املباركة:

اَلُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه؛؛؛ السَّ

ف املعربِّ عن الفرح واالبتهاج والرسور برحمة الله  وكتب الله أجركم، وبارك فيكم عى هذا الحضور املرشِّ
للعاملن، وفضله العظيم املتمثل بخاتم أنبيائه وسيِّد رسله، سيدنا وقائدنا وقدوتنا: رسول الله محمد بن 
عبد الله بن عبداملطلب بن هاشم »صلوات الله وسالمه عليه وعى آله«، يف ذكرى مولده املبارك، وقدومه 
امليمون، ومبارٌك لكم ولكافة أبناء شعبنا املسلم العزيز، وألمتنا اإلسالمية قاطبة، بهذه املناسبة املجيدة 

والذكرى املباركة.

يف هذا العام، كما يف األعوام املاضية، يتبوأ شعبنا اليمني املسلم العزيز الصدارة بن أبناء األمة اإلسالمية 
يف احتفاءه واحتفاله واهتمامه بهذه املناسبة املباركة، حيث جعل منها محطًة تعبويًة وتربويًة ومعرفيًة 
لتعزيز الوالء واملحبة لرسول الله »صى الله عليه وعى آله«، ولرسيخ املفاهيم واملبادئ والقيم اإلسالمية 
التي أتى بها من عند الله »سبحانه وتعاىل«، وللحثِّ عى االقتداء والتَّأيس برسول الله »صلوات الله عليه 
ده من  وعى آله«، والتعرف عى مسرته املباركة يف حركته بالرسالة اإللهية، وما حمله من قيم، وما جسَّ

أخالق، وبلَّغه من التعاليم اإللهية.
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إنَّ شعبنا العزيز، وهو يمن اإليمان والحكمة، بحكم هذا االنتماء وهذه الهوية اإليمانية، أدرك أهمية هذه 
اسة تعاني فيها األمة اإلسالمية من مشاكل كبرة،  املناسبة، وما تمثِّله من فرصٍة كبرٍة يف مرحلٍة حسَّ

وتواجه فيها تحدياٍت خطرة، وهي فيها بأمسِّ الحاجة إىل العودة إىل ينابيع الهداية والحكمة، وعنارص 
القوة، وأسباب الفالح والنجاة والخالص.

ا نحن معنيون به؛ بحكم انتمائنا  والحديث عن الرسول والقرآن الكريم والرسالة اإللهية هو حديٌث عمَّ
ا ثبت بالفعل نجاحه يف  ا ال نجاة، وال خالص، وال فالح للبرشية إالَّ به، وحديٌث عمَّ لإلسالم، وحديٌث عمَّ

إنقاذ البرشية يف جاهليتها األوىل، فقد كان الناس يعيشون جاهليًة جهالء، فقدوا فيها الرشد الفكري يف 
عقائدهم وأفكارهم وثقافاتهم، وفقدوا فيها االستقامة والحكمة والصالح يف أعمالهم وترفاتهم وسلوكهم 

ومعامالتهم، ونتاج ذلك هو الشقاء، والبؤس، واملشاكل بكل أنواعها، بدون أفٍق للحل، وعظمت املعاناة، 
وتدهورت األوضاع، وبات البرش يف أسوء واقع، ويف أمسِّ الحاجة للتغير وللخالص.

إنَّ كل الكيانات املوجودة آنذاك من إمرباطوريات ودوٍل كربى بقادتها، ومفكريها، وساستها، ومنظِّريها، 
وما تمتلكه من إمكاناٍت، وما تعتمد عليه من أفكاٍر وثقافات، وتسر عليه من توجهات، وإنَّ كل النخب 

املوجودة آنذاك من األحبار، والرهبان، وعلماء أهل الكتاب.. وغرهم، وإنَّ الشخصيات املؤثرة يف املجتمع من 
قادٍة، وزعماء عشائر.. ومن مختلف الرشائح االجتماعية، الجميع لم يقدِّم الحل، وكان جزًءا من املشكلة، 

ون عليه ويتشبثون به كان يزيد منها، ومن آثارها السيئة يف واقع الحياة؛ ألن اإلنسان عندما يبتعد  وما يرُّ
عن رسالة الله »سبحانه وتعاىل«، وعن هديه العظيم، وعن نوره املبارك، فلن يجد أبداً البديل الذي يرقى إىل 

مستوى الهدى، ولن يمتلك النور الذي يكشف له كل الظلمات، وهذا ما وقعت فيه البرشية آنذاك، بعد أن 
انحرفت عن رسالة الله »سبحانه وتعاىل« وتعاليمه فيما جاء به أنبياء الله: إبراهيم، وإسماعيل، وموىس، 

ا كانوا عليه من مبادئ عظيمة، يف  وعيىس »عليهم السالم«.. وغرهم من األنبياء السابقن، وانحرفت عمَّ
ا كانوا عليه من أخالق، وعن التعاليم اإللهية القيمة التي تصلح بها حياة الناس. مقدِّمتها مبدأ التوحيد، وعمَّ

ومن بعد نبي الله عيىس »عليه السالم« امتدت الفرة، وتعاظم االنحراف والتحريف، وكان الكثر مما يقدَّم 
للناس تحت عناوين مختلفة باسم الدين، وباسم املصلحة.. وغر ذلك. إنما هو باطل له أثره اليسء عى 

اإلنسان يف نفسه ويف حياته، والذين يقدمونه إنما ينطلقون لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية أو فئوية، 
مع فقداٍن للربية الروحية واألخالق الصحيحة.

إن نتاج تلك الحال هو أن ازداد الضالل بكل أشكاله العقائدية والعملية، من رشٍك، وكفٍر، وإجراٍم، وظلٍم، 
وفساد، وابتعدت البرشية عن الخر وعن الحق يف حياتها، بقدر ما ابتعدت عن تعاليم الله »سبحانه وتعاىل« 

وهديه ونوره، بكل ما يف ذلك من خطورٍة كبرٍة عى الناس يف حياتهم، ويف مستقبلهم يف الدنيا واآلخرة.

وكان من نتائج ذلك الضالل: أن تصبح الخرافة عقيدة، واألساطر ثقافة، وأن تنعدم الربية الروحية 
واألخالقية الصحيحة، التي تزكي اإلنسان، وتنمي فيه مكارم األخالق، وتصلح سلوكه وأعماله، وأن يختل 

االنضباط وااللتزام يف مسألة الحالل والحرام، وأن يعظم التحريف لكتب الله وتعاليمه وفقاً لألهواء 
والرغبات، حتى سيطرت املفاهيم الظالمية، واألفكار الباطلة، والعادات السيئة عى مسرة حياة املجتمع، 

فكان الواقع ظالمياً بكل ما تعنيه الكلمة، وكانت القوى املسيطرة والنافذة واملؤثِّرة من دوٍل وزعامات، 
تستفيد من ذلك يف االستعباد للناس، واالستغالل لهم، ولم يبق يف ذلك الواقع ما يمكن أن يشكِّل خالصاً 

منه، وال حالً ملا تعانيه البرشية فيه، ال زعماؤه وحكَّامه، وال نخبه من أحباٍر، ورهباٍن، وكهاٍن.. وغرهم، وال 
من رؤى، وأطروحاٍت، وأفكاٍر، وثقافاٍت، وتوجهاٍت؛ فساء واقع الحياة، وامتألت األرض ظلماً وجوراً، وبلغ 
ا خشية  ا قرابن لألصنام، وإمَّ الحال ومستوى االنحطاط واإلفالس اإلنساني إىل أن يقتل اآلباء أطفالهم: إمَّ
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ِكَن َقتَْل أَْواَلِدِهْم  ا وأداً للبنات يف الراب، قال الله تعاىل: }َوَكذَِلَك َزيََّن ِلَكِثٍر ِمَن اْلُمرْشِ اإلمالق والفقر، وإمَّ
َكاُؤُهْم ِلُرُْدوُهْم َوِليَْلِبُسوا َعَليِْهْم ِدينَُهْم{ ]األنعام: من اآلية137[، إضافًة إىل انتشار الفواحش، واملنكرات  رُشَ

الفظيعة، وإىل أن تكون الجريمة سلوكاً منترشاً وسائداً يف جاهليٍة جهالء، ومرحلٍة ظلماء، فكانت البرشية 
يف أمسِّ الحاجة إىل اإلنقاذ لها، ليس فقط لذلك الزمان فحسب. بل ولألجيال الالحقة، التي لو استمر بها 

ذلك الحال، وتعاظم وكرب يف واقعها ذلك الخلل جيالً بعد جيل؛ لبلغ إىل مستوى فظيع من الضالل، والظلم، 
والوحشية، واإلفالس اإلنساني واألخالقي، واالبتعاد عن الفطرة، بحيث يصعب تخيله! فمن هو املنقذ؟ 

وكيف تتم عملية اإلنقاذ والخالص؟.

إنَّ الله »سبحانه وتعاىل« هو رب العاملن، وملك السموات واألرض، وهو أرحم الراحمن، والعليم الحكيم، 
وهو رب الناس وملكهم وإلههم، وهو ويل نعمتهم، ويف مقدِّمة النعم: نعمة الهداية، التي بدونها ال يستفيد 

اإلنسان من كلِّ النعم املادية مهما بلغت إمكاناته منها، بل تتحول هي إىل وسيلٍة للظلم والفساد والطغيان، 
كما قال الله تعاىل: }َكالَّ إِنَّ اإْلِنَْساَن َليَْطَغى )6( أَْن َرآُه اْستَْغنَى{ ]العلق: 6-7[، فصالح حياة اإلنسان 

وسموه اإلنساني يتوقف عى الهداية اإللهية.

والله »سبحانه وتعاىل« هو نور السموات واألرض، والهادي إىل سواء السبيل، والعليم الحكيم، وال يمكن 
للبرش أن يستغنوا عنه يف نعمة الهداية، كما ال يمكنهم أن يستغنوا عنه يف نعمه املادية، فهو واهب الحياة، 

ومنه كل الخر، وهو الخالق لهذا العالم بكل ما فيه من كائنات، قال تعاىل: }إِنَّ َربَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق 
ْمَس َواْلَقَمَر  َماَواِت َواأْلَْرَض يِف ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعَى اْلَعْرِش يُْغِش اللَّيَْل النََّهاَر يَْطلُبُُه َحِثيثًا َوالشَّ السَّ

َُّه  ًعا َوُخْفيًَة إِن َراٍت ِبأَْمِرِه أاََل َلُه اْلَخْلُق َواأْلَْمُر تَبَاَرَك اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمَن )54( اْدُعوا َربَُّكْم تََرُّ َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ
اَل يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن )55( َواَل تُْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض بَْعَد إِْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا إِنَّ َرْحَمَت اللَِّه َقِريٌب 

ا بَْنَ يََدْي َرْحَمِتِه َحتَّى إِذَا أََقلَّْت َسَحابًا ِثَقااًل ُسْقنَاُه ِلبََلٍد  يَاَح برُْشً ِمَن اْلُمْحِسِنَن )56( َوُهَو الَِّذي يُْرِسُل الرِّ
َميٍِّت َفأَنَْزْلنَا ِبِه اْلَماَء َفأَْخَرْجنَا ِبِه ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َكذَِلَك نُْخِرُج اْلَمْوتَى َلَعلَُّكْم تَذَكَُّروَن{ ]األعراف: 54-

57[، فالله »سبحانه وتعاىل« كما يرعى عباده يف حياتهم بما وهب لهم من نعمه التي ال تحىص وال تعد، 
والتي ال بدَّ لهم منها يف وجودهم: كاملاء، ونور الشمس، واختالف الليل والنهار بانتظاٍم عجيب، وما خلق 

الله من الثمرات والغذاء املناسب لإلنسان، وما هيَّأ به األرض لتكون مكاناً مناسباً لحياة اإلنسان، وما أكرم 
به اإلنسان يف خلقه، وصورته، ومداركه.. إىل غر ذلك. الله »سبحانه وتعاىل« الذي أنعم عى هذا اإلنسان 

بنعمه الواسعة، لم يهمل هذا اإلنسان يف جانب الهداية التي تنظِّم له مسرة حياته، وتزكي نفسه، ويعي بها 
الهدف من وجوده، ويعرف بها مسؤولياته يف هذه الحياة، وعواقب عمله يف الخر والرش يف الدنيا واآلخرة، 
فالله »جلَّ شأنه« برحمته وهو أرحم الراحمن، هو أرحم من أن يرك البرش بدون هدايٍة لصالح حياتهم، 

ونظم أمرهم، وحلِّ مشاكلهم، سيما ووجودهم يرتبط به من األساس مسؤولياٌت كبرٌة عليهم.

والله »سبحانه وتعاىل« وهو امللك الحق، فإنَّ جانباً أساسياً من تدبره مللكوته هو الهداية، والتعليمات 
التي يوجهها إىل عباده، فهو »سبحانه وتعاىل« الذي له الخلق واألمر، وهو سبحانه لم يقطع صلته بعباده 

يف الهداية منذ بداية الوجود البرشي، حن خلق آدم أبا البرش وحواء »عليهما السالم«، فأرفق هذا الوجود 
بالهدى والتوجيهات والتعليمات ذات الصلة بمسؤولية اإلنسان، وصالح حياته، ومستقبله األبدي يف اآلخرة، 

ومعها رعايته املرتبطة بها فيما وعد به عباده، وفيما حذَّرهم منه.

واستمرت هذه الصلة بالهداية عرب الرسل واألنبياء، وما أنزل عليهم من الهدى، وعرب الهداة من عباده عرب 
ٌة بَْعَد الرُُّسِل{  يَن َوُمنِْذِريَن ِلئاَلَّ يَُكوَن ِللنَّاِس َعَى اللَِّه ُحجَّ ِ التاريخ اإلنساني، كما قال تعاىل: }ُرُساًل ُمبرَشِّ

ا  ]النساء: من اآلية165[، وكانت مشكلة الناس هي يف االبتعاد عن رسالة الله تعاىل وهديه العظيم: إمَّ
ا  بالكفر والجحود والرفض لها جملًة وتفصيالً، كما فعله الكثر من البرش؛ اتِّباعاً للطغاة واملجرمن. وإمَّ
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عرب التحريف لها، وتفريغها من لبِّها ومن محتواها األسايس، كما فعله البعض اآلخر، والنتيجة لكال األمرين: 
هي الضالل والباطل، هي الظلم والفساد، هي املفاهيم الظالمية، هي االستعباد واالستغالل لصالح الطغاة 
واملجرمن، هي الفوىض يف األعمال التي يرتب عليها الكثر من املشاكل االجتماعية، واالقتصادية، واألمنية، 
واألزمات الكبرة، واملعاناة الرهيبة، وهذا ما حدث يف مرحلة الجاهلية األوىل قبل مبعث خاتم األنبياء رسول 

الله محمد »صى الله وسلم عليه وعى آله«.

ه  وأتت رحمة الله »جلَّ شأنه«، وكان أكرب بشائرها وإرهاصاتها حن أهلك الله أصحاب الفيل، يوم توجَّ
أبرهة الحبش بجيشه الجرار، ويف مقدِّمته الفيل الذي كان آنذاك كائناً مخيفاً بالنسبة للعرب، كما يمثِّل 

وجوده يف جيش أبرهة، كان يمثِّل بالنسبة للروم رمزاً للقوة العسكرية يف ذلك الزمن، وهدفت هذه الحملة 
العسكرية إىل السيطرة التامة عى مكة املكرمة، ووأد مرشوع الخالص، والقضاء عى مستقبل الرسالة 

اإللهية، بعد أن عرف الطغاة أولئك مؤرشات وعالمات اقراب القدوم املبارك لخاتم الرسل واألنبياء، إضافًة 
إىل سعيهم لتدمر الكعبة املرشفة بيت الله الحرام، برمزيته الدينية، وقدسيته املعروفة، فكان التدخل اإللهي 

املبارش بتدمر ذلك الجيش بكله، وإفشال مساعيهم بشارًة عظيمة، وعربًة مهمًة يف أنَّ الله غالٌب عى أمره.

يف ذلك العام )عام الفيل( ولد رسول الله محمد بن عبد الله بن عبداملطلب بن هاشم، يتصل نسبه بنبي الله 
إسماعيل ابن نبي الله وخليله إبراهيم »عليهما السالم«، ولد يف مكة املكرمة، ونشأ يتيماً، حيث تويف والده 
مبِّكراً، ثم توفيت والدته وهو- كما يقال- يف السنة السادسة من عمره، فآواه الله، وكفله جده عبداملطلب، 
ثم تويف جده عبداملطلب وهو- كما يقال- يف السنة الثامنة من عمره، فكفله عمه أبو طالب بقية طفولته، 

ووقف معه يف بقية املرحلة املكية، ونارصه منذ بعثته بالرسالة إىل أن تويف أبو طالب قبل هجرة النبي 
»صلوات الله عليه وعى آله« إىل املدينة بزمٍن يسر.

كانت نشأة النبي محمد »صى الله عليه وعى آله« نشأًة مباركة، وأنبته الله نباتاً حسناً، وحظي باإلعداد 
والرعاية اإللهية التي تهيئه ملسؤوليته الكبرة ودوره العظيم يف حمل الرسالة اإللهية واإلنقاذ للبرشية؛ فلم 

يتأثر بالواقع الذي كان يعيش فيه، ولم يتدنس بدنس الجاهلية، بل نشأ نشأًة فريدًة ومتميزة، فنمت بنموه 
وكربت معه مكارم األخالق والرشد والحكمة.

ويف األربعن من عمره بعثه الله برسالته إىل الناس كافة رحمًة للعاملن، ليبدأ بحركته بها ضمن الخطة 
اإللهية الحكيمة من مكة، حيث يتهيأ له كمركٍز ديني يقصده الناس للحج انتشار صدى اإلسالم وخرب 

الرسالة إىل سائر البلدان، وسعى رسول الله »صلوات الله عليه وعى آله« إىل تكوين أمٍة تحمل هذه الرسالة 
إيماناً بها، والتزاماً بها، وثباتاً عليها، تتسع دائرتها يوماً بعد يوم، فكان أول نواٍة لهذه األمة رسول الله 

محمد »صى الله عليه وعى آله«، وزوجته الصديقة الطاهرة خديجة بنت خويلد، والصديق األكرب السابق إىل 
اإلسالم عيل بن أبي طالٍب »عليه السالم«، ثم اتسعت هذه الدائرة.

إنَّ الدروس التي تستفيدها األمة اليوم عن السرة النبوية يف حركة رسول الله »صى الله عليه وعى آله« 
يف تلك الظروف، وما حققه الله عى يديه من نتائج، هي يف غاية األهمية، والنجاح الذي تحقق، ومستوى 
التغير الذي امتد يف أنحاء املعمورة، والتطورات الكبرة املتالحقة التي سقطت بها امرباطوريات ودول 

كربى آنذاك، كل ذلك يمثِّل درساً مهماً جداً وكبراً يجب استيعابه واالستفادة منه.

لقد كانت البداية صعبة، وواجه فيها رسول الله »صى الله عليه وعى آله« التحديات الكبرة، بدءاً من 
مجتمع مكة، وقد انزعج امللء واملستكربون من اإلسالم، وعملوا بكل جهدهم للتصدي للرسالة اإللهية وبكل 

إمكاناتهم، فكانت الحرب اإلعالمية والدعائية، واالضطهاد والصد والعداء الشديد يف املرحلة املكية.
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ثم بعد هجرة النبي »صى الله عليه وعى آله وسلم« إىل املدينة وما شهدته تلك املرحلة من حروٍب عسكرية 
واقتصادية، ومن تحالفاٍت معاديٍة للرسول واملسلمن، لقد اشرك يف العداء والحرب عى اإلسالم ورسوله 

واملسلمن- آنذاك- العرب واليهود وإمرباطورية الروم، التي كانت- آنذاك- يف مستوى نفوذها وقوتها 
أكرب دولٍة يف ذلك العر، ولم يكن لدى رسول الله »صلوات الله عليه وعى آله« اإلمكانيات املادية الكبرة 

التي يعتمد عليها يف مواجهة تلك التحديات، بل كان التمويل يعتمد عى إنفاق املؤمنن، وهم قلٌة قليلة، 
وإمكانياتهم محدودة، وأكثرهم كانوا من الفقراء واملستضعفن، وبتلك القلة القليلة من املسلمن الذين كانوا 

بالعرشات، ثم باملئات، ثم باآلالف، ومن منطقٍة صغرة احتضنت هذا املرشوع اإللهي، هي املدينة املنورة، 
بعد هجرة النبي إليها انتر اإلسالم، واتسعت رقعته، وأحدث تغيراً كبراً وتحوالً هائالً يف الواقع، ولم يكن 

مجرد انتصاٍر عسكري، وأحدث نقلًة كبرًة يف واقع املسلمن من أمٍة مستضعفٍة صغرٍة، إىل أمٍة يف املرتبة 
يف الواقع البرشي، بعد أن تهاوت أمامها اإلمرباطوريات، وكربيات الدول والكيانات األخرى، وأصبحت األمة 

اإلسالمية يومئٍذ هي األقوى حضوراً وتأثراً وقوًة يف الساحة العاملية، وكل هذا يف غضون سنواٍت معدودة، 
فلماذا؟ ما هو ِسُّ قوة هذه الرسالة، وِسُّ نجاحها، وِسُّ نجاح الرسول »صلوات الله عليه وعى آله« يف 

إحداث كل هذا التغير والتحول؟

ألن رسالة الله تعاىل تمتلك من عنارص القوة والتأثر والنجاح ما ال مثيل له يف أي مرشوٍع آخر، ونذكر 
بعضاً منها باختصار:

، تحظى أيُّ أمٍة تتمسك بها برعاية الله وتأييده ونره، كما قال تعاىل:  أوالً: هي رسالة الله ودينه الحقَّ
ُكوَن{، فالله »جلَّ شأنه«  يِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه اْلُمرْشِ }ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِليُْظِهَرُه َعَى الدِّ

هو الذي يدعم وينر هذه الرسالة، واألمة التي تؤمن بها، وتلتزم بها، وتتحرك عى أساسها، تحظى من 
الله بتأييده ومعونته ونره.

ثانياً: هي دين الفطرة، تنسجم مع الفطرة اإلنسانية التي فطر الله الناس عليها، وعندما تصل بشكٍل 
صحيٍح وسليٍم إىل الناس، ويرى الناس نماذج لها يف واقع الحياة؛ يتقبلونها، وينسجمون معها، إالَّ من طبع 

الله عى قلبه وخذله.

ثالثاً: كان لرسول الله »صى الله عليه وعى آله« دوٌر أسايٌس بما منحه الله »سبحانه وتعاىل« من مؤهالٍت 
عالية لحمل هذه الرسالة والتحرك بها، ويف إيمانه العظيم، ويف أخالقه العالية التي بلغ بها أعى مرتبٍة 

يمكن أن يصل إليها برش، كما قال الله »سبحانه وتعاىل« مقسماً: }َوإِنََّك َلَعَى ُخلٍُق َعِظيٍم{ ]القلم: اآلية4[، 
وفيما كان عليه من حرٍص عجيب، واهتماٍم كبٍر جداً يف سعيه لهداية الناس، كما قال تعاىل: }َلَقْد َجاَءُكْم 

َرُسوٌل ِمْن أَنُْفِسُكْم َعِزيٌز َعَليِْه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَليُْكْم ِباْلُمْؤِمِنَن َرُءوٌف َرِحيٌم{ ]التوبة: اآلية128[، ويف 
صربه العظيم، وتحمله، وثقته بالله تعاىل، وتوكله عليه، فكان له دوٌر أسايٌس يف إحداث ذلك التغير الكبر، 

ونجح يف مهمته لتبليغ الرسالة، وأداء األمانة، وإقامة الحجة، وتصحيح مسار البرشية، ومواجهة أصعب 
التحديات، نجاحاً ال مثيل له.

رابعاً: تمتلك الرسالة اإللهية من الخصائص ما ال مثيل له يف أي مرشوٍع آخر؛ ألنها من الله، من حكمته، من 
رحمته وعلمه بما هو خرٌ وصالٌح لعباده، وهي شاملٌة تشمل كل الجوانب املهمة لإلنسان يف تصحيح فكره 

وثقافته ومفاهيمه، فهي نور الله الذي يخرجنا من الظلمات، ويف تزكيتها للنفس، وتطهرها من الدنس، 
وتربيتها عى مكارم األخالق، ويف تعزيز صلة اإلنسان بالله يف تعاليمه، ويف رعايته املصاحبة لها، ويف بنائها 

الصحيح لحياة اإلنسان وترشيد سلوكه وترفاته، إنها رسالٌة تصلح اإلنسان، وتصلح حياته، وتقدِّم 
أعظم برنامٍج يسر عليه يف حياته، وهي بذلك الطريقة الوحيدة إلنقاذ البرشية مما تعانيه اليوم من أزمات 
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ومشاكل متنوعة.

خامساً: حفظ الله هذه الرسالة بأعظم وأهم وثيقٍة موجودٍة يف األرض، وهي القرآن الكريم كتاب الله 
َّا َلُه َلَحاِفُظوَن{ ]الحجر: اآلية9[، وهو  املبارك واملعجزة الخالدة، كما قال تعاىل: }إِنَّا نَْحُن نَزَّْلنَا الذِّْكَر َوإِن
الكتاب العجيب الذي أنزله الله »جلَّ شأنه« لهداية عباده، كما قال تعاىل: }إِنَّ َهذَا اْلُقْرآَن يَْهِدي ِللَِّتي ِهَي 

أَْقَوُم{ ]اإلساء: من اآلية9[، واعتمد عليه رسول الله »صى الله عليه وعى آله وسلم« يف مهمته الرسالية 
بشكٍل كبر، وهو يف سعة معارفه وعلومه الواسعة كما قال الله »سبحانه وتعاىل« بشأنه: }ُقْل َلْو َكاَن اْلبَْحُر 

ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربِّي َلنَِفَد اْلبَْحُر َقبَْل أَْن تَنَْفَد َكِلَماُت َربِّي َوَلْو ِجئْنَا ِبِمثِْلِه َمَدًدا{ ]الكهف: اآلية109[، وهو 
الحق الخالص الذي ال يشوبه وال مثقال ذرٍة من الضالل والباطل، كما قال تعاىل: }إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبالذِّْكِر 

َُّه َلِكتَاٌب َعِزيٌز )41( اَل يَأِْتيِه اْلبَاِطُل ِمْن بَْنِ يََديِْه َواَل ِمْن َخْلِفِه تَنِْزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد{  ا َجاَءُهْم َوإِن َلمَّ
]فصلت: 41-42[، وهو النور والفرقان الذي تكسب به األمة أعى درجات الوعي ومستويات الفهم واملعرفة 

الصحيحة والحكمة، وال نجاة، وال رحمة، وال خالص، إالَّ بالتمسك به واتِّباعه، هذه بعٌض من العنارص 
املهمة الكفيلة بالنجاح والفالح ملن يتمسك بهذه الرسالة اإللهية.

وإذا تأملنا يف واقع البرشية اليوم يف ظل هيمنة قوى االستكبار والضالل، وعى رأسها أمريكا وإسائيل، 
ر كل إمكاناتها يف سبيل تعزيز سيطرتها عى الشعوب، وعى  نجدها تعتمد يف توجهاتها وسياساتها وتسخِّ

مقدراتها وإمكاناتها، تعتمد عى التضليل واإلفساد، والتقويض للقيم واألخالق؛ لتهيئ املجتمع البرشي 
امة إىل إلحاق الرر الكبر بالكثر من الشعوب  للقبول بسيطرتها والخنوع لها، وقد تسببت سياساتها الهدَّ

يف مختلف أنحاء األرض، يف أمنها، واقتصادها، وواقعها االجتماعي، ونرشت فيها الفوىض األزمات، كما 
استغلت املشاكل وزادت من تعقيدها واالستثمار فيها.

يف ظل هذه الظروف، وما تعانيه أمتنا اإلسالمية وكافة املستضعفن واملظلومن يف العالم، وما يعانيه 
شعبنا العزيز بسبب العدوان األمريكي السعودي الهادف إىل مصادرة الحرية واالستقالل، واالحتالل للبلد، 

والسيطرة عى الشعب، فإننا ومن نور هذه املناسبة املباركة نؤكِّد عى التايل:

أوالً: ندعو أمتنا اإلسالمية وشعبنا العزيز إىل السعي الحثيث لتعزيز التمسك بهذه الرسالة اإللهية، وتعزيز 
االقتداء برسول الله »صى الله عليه وعى آله«، والتمسك بالقرآن الكريم، مع العناية الفائقة بالتثقف 

بثقافة القرآن الكريم، وفكِّ كل أشكال التبعية لقوى االستكبار والغرب الكافر، واالهتمام بتعزيز االستقالل 
الحقيقي عى املستوى الثقايف والفكري.. ويف كل مناحي الحياة: اقتصادياً، وسياسياً، وحضارياً.

كما أدعو الشباب إىل الحذر من حالة الفوىض يف التلقي الثقايف واإلعالمي يف مواقع التواصل االجتماعي 
ووسائل اإلعالم، فجزٌء كبرٌ مما يتم نرشه يستهدفهم بالتضليل الثقايف واإلفساد األخالقي، ومصدره أعداء 

األمة وعمالؤهم.

إننا- أيها األعزاء- أمٌة يجب أن نتحى بالوعي، نحن أمة محمد، نحن أمة القرآن، يجب أن نتحى بالوعي، 
وأن نعرف من نحن، وكيف يجب أن نكون، ومن هو العدو، وما هي مؤامراته وأساليبه يف حربه الشيطانية.

ثانياً: أدعو شعوب أمتنا كافة إىل أخذ الحيطة والحذر يف تعاملها مع مشاكلها بما ال يفتح ثغرًة لألعداء، كما 
حصل مؤخراً يف العراق ويف لبنان، فاملوقف اإلسائييل املبتهج ببعض التطورات يف العراق ولبنان، واالرتياح 

األمريكي يكشف بوضوح أهمية الحكمة، والوعي، والترف الصحيح الذي يحقق املطالب املرشوعة دون 
تقديم خدمٍة لألعداء، ورضورة التحيل باملسؤولية يف اعتماد الخيارات والوسائل العملية.

كما أدعو الحكومات إىل تقوى الله »سبحانه وتعاىل« تجاه شعوبها، وأن تؤدِّي دورها يف خدمتهم 
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ومسؤولياتها تجاههم بأمانٍة، ونزاهٍة، ومصداقيٍة، وإخالص، وأن تدرك مخاطر أدائها الفاشل، وعواقب 
الفساد والخلل الذي يساهم أكثر وأكثر يف تفاقم األزمات.

ثالثاً: أنصح تحالف العدوان الظالم بوقف العدوان والحصار عى شعبنا العزيز، فشعبنا لن يراجع أبداً 
بإذن الله »سبحانه وتعاىل« يف مسرته التحررية، التي تحقق له االستقالل التام وحرية القرار وفق مبادئه 

وانتمائه وهويته اإليمانية، تجاه قضاياه يف الداخل، ويف موقفه تجاه قضايا األمة اإلسالمية، وعى رأسها 
القضية الفلسطينية: إنساناً، وأرضاً، ومقدسات، واملوقف الحاسم من إسائيل كعدٍو لألمة اإلسالمية، 

واملناهضة للهيمنة األمريكية، والنزعة االستعمارية، والسياسات العدائية األمريكية ضد أمتنا اإلسالمية.

إنَّ تمسك شعبنا العزيز بحقه يف االستقالل، وتمسكه بموقفه تجاه هذه املسائل، وتمسكه باألخوة اإلسالمية 
مع أبناء أمته، هو موقٌف مبدئٌي إيمانٌي دينٌي ال يمكن التخيل عنه، وال املقايضة به يف مزاد املساومات 

السياسية، ومن يسعى بالحروب، والحصار، والعدوان، والجرائم اليومية، إىل التحكم بنا كشعٍب يمنٍي 
مسلم، وإرغامنا عى الخنوع والعبودية؛ فهو يسعى للمستحيل الذي لن يصل إىل تحقيقه، وعاقبة أمره 

الخرسان.

إننا نمدُّ أيدي اإلخاء والسالم إىل كلِّ أمتنا اإلسالمية، ومن يعادينا كشعٍب يمنٍي ويعتدي علينا، يتحمل 
هو املسؤولية لخياره الخاطئ، وقراره الظالم، وإنَّ استمرار العدوان معناه أن نستمر يف تطوير قدراتنا 

ه أقىس الربات التي نتمكن من توجيهها كعمليات ردع لوقف  العسكرية بمختلف أنواعها، وأن نوجِّ
العدوان علينا، وهذا حٌق مرشوع.

ه دعوًة للنظام السعودي بوقٍف جاٍد للعدوان والحصار، واحرام حق الجوار؛ وإالَّ فمخاطر  وهنا أوجِّ
االستمرار يف العدوان كبرة، ونتائجها عليكم وخيمة، وينبغي أن تدركوا ذلك كحصيلٍة لتجربة خمس 

سنوات.

رابعاً: تكررت تريحات مجرمي الحرب الصهاينة، وعى رأسهم املجرم الصهيوني اليهودي نتنياهو، التي 
تتحدث عن اليمن كتهديٍد إلسائيل، وتسعى لربط ذلك بإيران، كما هي العادة اإلسائيلية.

إننا يف هذا املقام نؤكِّد عى أنَّ موقفنا يف العداء إلسائيل ككياٍن غاصب ومعاٍد ألمتنا اإلسالمية، هو موقٌف 
مبدئٌي إنسانٌي أخالقي، والتزاٌم ديني، نلتقي فيه مع األحرار والرشفاء من أمتنا اإلسالمية، وإذا تورَّط العدو 

اإلسائييل يف أيِّ حماقٍة ضد شعبنا؛ فإنَّ شعبنا لن يردد يف إعالن الجهاد يف سبيل الله ضد هذا العدو، كما 
اسة جداً عى كيان العدو اإلسائييل. لن نردد يف توجيه أقىس الربات املمكنة الستهداف األهداف الحسَّ

خامساً: أدعو الجهات الرسمية يف بلدنا إىل بذل كل الجهد لرفع مستوى األداء يف خدمة الشعب بكل ما 
أمكن، بالرغم من شحة املوارد وظروف الحرب والحصار، والعمل عى تصحيح الوضع داخل مؤسسات 

ال، وتنفيذ الخطط التفصيلية للرؤية الوطنية، والسعي للمزيد واملزيد  الدولة، ومكافحة الفساد بشكٍل فعَّ
من تحقيق العدالة واألمن واالستقرار، وتصحيح الوضع يف السجون، ومعالجة مشاكل السجناء.

كما أدعو شعبنا العزيز بكل مكوناته وأطيافه إىل االستمرار يف مسرة التحرر واالستقالل، والحذر من 
لم االجتماعي، والعناية بالتكافل االجتماعي،  االخراق الخارجي، والحفاظ عى وحدة الصف، وعى السِّ

ورعاية الفقراء واملساكن، والعناية بأس الشهداء واملرابطن، والعناية بإيتاء الزكاة كركٍن مهٍم من أركان 
اإلسالم.

شعبنا املسلم العزيز الصابر الصامد العظيم: إننا ندرك حجم املعاناة التي تعاني منها، والتي جزٌء كبرٌ 
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منها هو نتيجٌة للعدوان والحصار، الذي سعى لتدمر كل مقومات الحياة، والتضييق عى البالد يف كل 
االحتياجات ومتطلبات الحياة، وسعى للوصول باالقتصاد إىل االنهيار الكامل، وسعى مع الخونة من أبناء 

البلد إىل سقة النفط والغاز، من خالل سيطرته عى حقول النفط والغاز يف مأرب وشبوة وحرموت، 
فاإلنتاج من حقول النفط يف تلك املحافظات يقدَّر خالل سنوات العدوان بأكثر من مائٍة وعرشين مليون 
برميل من النفط، يعني: سقة كبرة، سقة كبرة جداً، واإليرادات التي كان شعبنا سيحصل عليها من 

مصادره من النفط والغاز.. وغرها، وخرسها بسبب العدوان وعمالئه الخونة تقدَّر بأكثر من اثني عرش 
ترليوناً، كانت ستكفي لرف املرتبات، اثنا عرش ترليون كانت ستكفي لرف املرتبات ألكثر من اثني عرش 

عاماً، وهذا يكشف عن حجم الظلم الذي يعانيه شعبنا من عدوان تحالف العدوان وعمالئه عى املستوى 
االقتصادي، وهذا يحتم عى شعبنا العزيز املزيد من الصمود والثبات يف التصدي لهذا العدوان الجائر، 
ر، فشعبنا يف موقف الحق، ويمتلك القضية العادلة، وهو شعٌب  السارق، الظالم، الغاشم، الناهب، املدمِّ

مظلوم، وعاقبة الصمود والثبات والتوكل عى الله هي النر املوعود الذي وعد الله به، وما صمود شعبنا 
وتماسكه كل هذه السنوات بالرغم من حجم العدوان ومستوى املعاناة، إالَّ نٌر من الله تعاىل، وبشارٌة عى 

حسن العاقبة، والعاقبة للمتقن.

إنَّ الخالصة الجامعة لهذه املناسبة، وأهمَّ نتيجٍة لها، هي ما قاله الله »سبحانه وتعاىل« يف اآلية املباركة: 
}َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسنٌَة ِلَمْن َكاَن يَْرُجو اللََّه َواْليَْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثرًا{ ]األحزاب: 

اآلية21[.

أسأل الله تعاىل أن يبارك فيكم، وأن يكتب أجركم عى هذا الحضور املبارك الكبر، وما سبقه من فعاليات 
تحضرية، وأن يوفقني وإياكم لنكون من املقتدين برسوله، واملتأسن به، واملتَّبعن له، وأن يحرشنا يف 
ج عن  زمرته، وأن يجمعنا به يف مستقر رحمته، وأن يرحم شهداءنا األبرار، وأن يشفي جرحانا، ويفرِّ

أسانا، وينرنا بنره.

أكرر املباركة لكم، ونفيس وروحي لكم الفداء..

اَلُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه؛؛؛ والسَّ



التحضري واإلعداد لالحتفال باملولد 
النبوي الشريف





17

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يقر الرتتيبات لالحتفاء باملولد النبوي الشريف

]12/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

 أقر اجتماع موسع اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، الرتيبات الخاصة بفعاليات 
االحتفاء الرسمي والشعبي باملولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وخالل االجتماع، الذي حره رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ومدير مكتب الرئاسة أحمد حامد 
ومفتي الديار اليمنية العالمة شمس الدين رشف الدين ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية 

الدكتور حسن مقبويل ووزراء اإلعالم ضيف الله الشامي واإلدارة املحلية عيل القييس واملالية رشف الدين 
الكحالني والشباب حسن زيد واالتصاالت املهندس مسفر النمر والتعليم العايل غازي أحمد عيل واألوقاف 

نجيب العجي وأمن العاصمة حمود عباد ونائب وزير الكهرباء عبدالغني املداني، أكد رئيس الوزراء 
رضورة االهتمام بإحياء فعالية املولد النبوي الرشيف الستخالص الدروس والعرب من هذه املناسبة التي 

مثلت البداية الستنهاض األمة جمعا.. وشدد عى أهمية تكامل الجهود يف مختلف املستويات لالحتفاء بمولد 
خر األنام بالشكل الذي يليق بعظمة املناسبة ومكانتها يف قلوب ووجدان اليمنين.. مشرا إىل أن االحتفال 

بهذه املناسبة ليس باألمر الجديد عى الشعب اليمني الذي يحييها منذ قرون طويلة والتي حاول الغزو 
الوهابي أن يشوش عليها بمختلف الوسائل. 

ولفت رئيس الوزراء إىل أن يمن اليوم الذي استعاد هويته وقراره، عاد إىل مساره السليم والقويم محافظا 
عى أصالته والتزاماته تجاه نره دينه ونبيه الكريم.

فيما أكد رئيس مجلس الشورى، عى أهمية تشكيل لجان يف املؤسسات واملديريات للتجهيز لالحتفاالت 
باملولد النبوي.. الفتا إىل حرص أعضاء مجلس الشورى عى املشاركة يف الفعاليات يف العاصمة واملحافظات.

من جانبه أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية، عى رضورة إيالء مناسبة املولد النبوي وأحيائها العناية 
واالهتمام الكبرين.. وأشار حامد إىل أهمية االحتفال باملولد والذي ينعكس يف الواقع امليداني من نر 

وثبات يف الجبهات باإلضافة إىل تمساك الجبهة الداخلية نتيجة عودة األمة إىل الرسول األعظم.. مشددا عى 
أهمية أن يشرك الجميع يف الفعاليات االحتفالية واإلعداد للفعاليات املركزية.

 ولفت إىل مسئولية الجميع يف التحشيد للفعالية وخلق وعي عام يف أوساط املجتمع بأهمية املناسبة 
والدروس التي يجب أن يستفاد منها.. مشرا إىل أنه ستقام فعاليات يف العاصمة واملحافظات.

بدوره أوضح فضيلة العالمة شمس الدين رشف الدين، أن املولد النبوي مناسبة عظيمة يجب عى الجميع 
االحتفال بها وتعظيمها بأمر الله عز  وجل.. مؤكدا أهمية أن تكون املناسبة نقطة للتذكر بسنة النبي 

صلوات الله عليه وعى اله وسلم.

وفند مفتي الديار اليمنية دعاوى البعض بشأن االحتفال باملولد النبوي الرشيف.. مؤكدا أن أولئك وقعوا يف 
فتنة التبديع. وقال »لقد وقعوا يف البدعة فهم يحاربونا اليوم باسم الجمهورية وهم تحت الحكم امللكي الذي 

هو من أعظم البدع املبتدعة يف دين الله«.. مؤكدا أن من أعظم البدع أن يكلف بالحكم الجهالء، معتربا ذلك 
عن البدعة. وأضاف »القرآن والسنة تؤكدان عى انه ال يجوز تويل اليهود والنصارى وهاهم اليوم الجنود 

األمريكين يذهبون إىل السعودية للمشاركة يف حمايتها«. واستطرد قائال »عندما نعظم النبي فنحن نعظم 
الله ونعظم رجال عظيما«.. الفتا إىل انه من تعظيم النبي أن يجتمع الناس لتعظيمه ونرته وإتباعه.
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وتطرق مفتي الديار اليمنية، إىل أحاديث النبي وشهاداته عليه الصالة والسالم يف أهل اليمن وهو ما 
يستدعي من أبناء اليمن مقابلة الوفاء بالوفاء.. داعيا إىل إحياء املولد النبوي الرشيف ملا له من رسائل عى 

الصعيد الداخيل والخارجي.. وأكد أن اجتماع الناس يف مثل هذه املناسبات يعترب تأكيدا عى الوحدة وإزالة 
الحواجز. وقال »يراهن العدو عى تمزيق النسيج االجتماعي وعندما نجتمع يف هذه املناسبة عى مائدة 

الرسول فإننا نبعث رسالة انه ال يمكن تفتيت املجتمع اليمني«. وأضاف »أما الرسالة التي نبعثها لليهود 
من خالل االحتفال باملولد النبوي فهي أننا الزلنا عى عهد النبي وهذه هي الرسالة الكبرة«.

بدوره أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، عى أهمية تشكيل لجنة رئيسية لتنظم الفعاليات 
يف العاصمة واملحافظات.. ولفت إىل رضورة مشاركة القطاع الخاص يف الفعاليات من خالل االهتمام 

بالفقراء وتقديم املساعدات للمحتاجن بمناسبة املولد النبوي.

فيما أشار وزير اإلدارة املحلية، إىل أهمية املشاركة الفاعلة يف االحتفال باملولد النبوي بالشكل الذي يعطي 
زخما كبرا يف األمانة واملحافظات.

حر االجتماع وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن رزق الجويف ومدير دائرة التوجيه املعنوي العميد يحيى 
سيع.  

اجتماع بعمران يناقش ترتيبات االحتفال باملولد النبوي

]12/اكتوبر/2019[ عمران - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم، برئاسة املحافظ الدكتور فيصل جعمان، الرتيبات لالحتفال باملولد 
النبوي الرشيف.

وتطرق االجتماع الذي ضم وكيل وزارة اإلدارة املحلية لقطاع الوحدات فهد العزي ووكيال املحافظة حسن 
األشقص وعبدالعزيز خرفشة ومدراء املديريات، إىل الفعاليات التي سيتم تنظيمها باملولد النبوي الرشيف 

عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وأقر االجتماع الرتيب لتسير »قافلة الرسول األعظم« من أبناء املحافظة ألبطال الجيش واللجان الشعبية 
املرابطن يف الجبهات.

ويف االجتماع أشار املحافظ جعمان، إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي، الستلهام الدروس والعرب من سرة 
خاتم األنبياء واملرسلن محمد صى الله عليه وسلم.. ولفت إىل رضورة التنسيق لتنظيم الفعاليات االحتفالية 
بهذه املناسبة الدينية الجليلة.. مشددا عى أهمية تكامل الجهود إلحياء هذه الفعالية بما يليق بمكانة النبي 

عليه الصالة والسالم وتعزيز الوعي املجتمعي بهذه املناسبة.

وزارة اإلدارة احمللية تقر البدء بالتحضري إلحياء ذكرى املولد النبوي

]13/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

أقر اجتماع اليوم برئاسة نائب وزير االدارة املحلية قاسم الحمران، البدء بالتحضر إلحياء ذكرى املولد 
النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.
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كما أقر االجتماع، الذي ضم وكالء الوزارة والوكالء املساعدين، تشكيل لجان رئيسية يف املحافظات ولجان 
فرعية عى مستوى املديريات تضم مكونات السلطة املحلية بمجالسها املحلية واملكاتب التنفيذية والعلماء 

واملشايخ والوجهاء وقيادات األحزاب والقطاع الخاص واملنظمات املدنية لتتوىل عملية اإلعداد والحشد إلحياء 
املولد النبوي.

وناقش االجتماع خطة الوزارة ملتابعة املحافظات واملديريات لبدء الحشد والتعبئة املجتمعية للمشاركة يف 
الفعاليات التي ستشهدها عواصم املدن واملحافظات واملديريات احتفاء بهذه املناسبة الدينية العظيمة.

وأكد نائب وزير االدارة املحلية أهمية إحياء املولد النبوي من قبل كل أبناء الشعب اليمني الذي نارص النبي 
صى الله عليه وسلم وحمل رسالته السامية حتى اليوم.. ولفت إىل أهمية التفاعل مع هذه الذكرى الجليلة 

التي تتزامن مع انتصارات عظيمة يسطرها الجيش واللجان الشعبية يف كل امليادين.

ووجه الحمران بالتنسيق مع املحافظات إلعداد خططها الخاصة بإقامة الندوات الدينية والفعاليات الثقافية 
إلحياء املناسبة عى مستوى املحافظات واملديريات وكذا الحشد للمشاركة الشعبية يف الفعالية املركزية التي 

ستحتضنها العاصمة صنعاء يف يوم 12 ربيع األول 1441.

فيما أشار وكالء الوزارة إىل أن ذكرى املولد النبوي مناسبة دينية عظيمة تهم كل املسلمن يف العالم 
وتستوجب من جميع اليمنين تعظيمها والتفاعل معها.. وأكدوا أن تعظيم هذه املحطة اإليمانية الهامة 

يمثل تأكيدا بتمسك اليمنين بنبيهم محمد صى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إىل البرشية جمعاء من أجل 
إخراجها من الظالم إىل النور.

 

اجتماع باحلديدة يناقش ترتيبات االحتفال باملولد النبوي

]14/اكتوبر/2019[ الحديدة- سبأ:

ناقشت اللجنة التحضرية لالحتفاء باملولد النبوي بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة القائم بأعمال املحافظ 
محمد عياش قحيم، ترتيبات اإلحتفال بهذه املناسبة للعام 1441ه  عى مستوى مركز املحافظة واملديريات.

ويف اإلجتماع الذي حره عضو مجلس النواب رئيس جامعة دار العلوم الرشعية الشيخ محمد عيل مرعي 
ووكيل املحافظة مجدي الحسني، أكد قحيم أهمية إحياء املولد النبوي الرشيف، وتجهيز وتركيب الالفتات 
املعربة عن هذه املناسبة.. ودعا املواطنن ورجال األعمال إىل التفاعل مع هذه املناسبة الدينية ودعم جهود 

إنجاح الفعاليات بذكرى املولد النبوي باملحافظة واملديريات.

فيما أشار الشيخ مرعي ومرشف املحافظة أحمد البرشي، إىل أهمية إحياء هذه الذكرى الدينية من خالل 
تنظيم الورش والندوات واملحارضات بما يسهم استلهام الدروس والعرب منها.. وحثا عى مشاركة الجميع يف 
إنجاح فعاليات اإلحتفال بهذه الذكرى العطرة والتذكر بحب النبي محمد صى الله عليه وآله وسلم والتأيس 

بأخالقه واإلقتداء بسرته ومنهجه القويم.

حر االجتماع عضوا الفريق الوطني بلجنة إعادة االنتشار بالحديدة العميد محمد القادري ومنصور 
السعادي ومدراء املكاتب التنفيذية املعنية.
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وزارة األوقاف تدشن التحضريات لالحتفال باملولد النبوي الشريف

]15/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ:

دشنت وزارة األوقاف واإلرشاد اليوم، التحضرات لالحتفال باملولد النبوي للعام 1441 هجرية بعقد لقاء 
تشاوري بأمانة العاصمة، برئاسة وزير األوقاف نجيب نارص العجي.

ويف اللقاء، الذي شارك فيه قيادة الوزارة ومدراء مكاتب األوقاف باألمانة واملحافظات، حث الوزير العجي 
عى التفاعل يف التحشيد لالحتفال بذكرى املولد النبوي ليشمل االحتفال أكرب عدد من مناطق الجمهورية.. 
واعترب االحتفال هذا العام يأتي يف إطار انتصارات الشعب اليمني عى العدوان وتتويجا ملا تحقق بإخالص 

اليمنين الشجعان يف جبهات القتال.. وشدد الوزير العجي عى رضورة الدعوة لالحتفال عرب خطب الجمعة 
واملرشدين والتغطيات اإلعالمية املواكبة لألنشطة والفعاليات.

واستعرض اللقاء خطط وبرامج وزارة األوقاف واإلرشاد إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه 
أفضل الصالة وأزكى التسليم للعام الجاري متضمنة تزمينا مبوبا ألنشطة تبدأ من 16 صفر حتى 

االحتفالية الرئيسية باملناسبة عى مستوى الجمهورية.

وتتضمن أنشطة الخطة بعد هذا اللقاء لقيادة الوزارة تدشن املولد النبوي بمكاتب املحافظات مع مدراء 
األوقاف باملديريات وعمال األوقاف يف العزل واألحياء والقرى، وكذا لقاءات موسعة عى مستوى املحافظات 

مع العلماء واملرشدين والخطباء ولقاءات يف كل مديرية.. وأكدت الخطة عى تضمن خطب الجمعة 
موجهات عامة للتذكر باملولد النبوي الرشيف واإلشارة إىل أهمية االحتفال به يف كل خطبة بدءا من الجمعة 

املقبلة.

وتشتمل الخطة قوافل إرشادية ميدانية وندوات مركزية باملحافظات وإصدار مطبوعات ومجالت حائطية 
مشتملة السرة النبوية العطرة، وكذا تزين املساجد وتنظيفها وتهيئتها إلقامة الندوات الخاصة بهذه 
املناسبة.وأقر االجتماع تسير وزارة األوقاف قافلة مركزية للجبهات بمشاركة مكاتبها يف املحافظات.

اجتماع بعمران يناقش اإلعداد لالحتفال باملولد وجتهيز قافلة الرسول األعظم

]15/اكتوبر/2019[ عمران - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران برئاسة املحافظ الدكتور فيصل جعمان اليوم خطة اإلعداد للمولد النبوي 
الرشيف وتجهيز قافلة الرسول االعظم »نر من الله«.

وجرى خالل االجتماع، الذي ضم امن عام محيل املحافظة صالح املخلوس ووكيل املحافظة حسن االشقص 
ورئيس لجنة الخدمات احمد الصديق وعدد من مدراء عموم املكاتب التنفيذية واملكتب االرشايف ألنصار الله 
ومدير عام مديرية عمران، مناقشة آلية االعداد لالحتفال باملولد النبوي من خالل اقامة الفعاليات والندوات 

الرسمية والشعبية يف عموم مديريات املحافظة.

وتطرق االجتماع إىل مهام اللجان الرئيسية والفرعية املشكلة لتجهيز قافلة الرسول األعظم عى مستوى 
مركز املحافظة واملديريات  لدعم املرابطن يف جبهات الرشف والبطولة.
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وأقر االجتماع جملة من اإلجراءات العملية الكفيلة بحشد الدعم وتجهيز القافلة كواجب ديني ووطني من 
ابناء عمران تجاه أبطال الجيش واللجان الشعبية.

ويف االجتماع  اكد املحافظ  جعمان واألمن العام املخلوس، أن القافلة الجاري تحضرها بدعم من 
أبناء املحافظة تحمل رسالة للعدوان أن الشعب اليمني يف صمود ومواجهة دائمة إلفشال مخططاته 

واالنتصار عليه.. وأشارا إىل أوضاع الجبهات واالنتصارات املستمرة التي يحققها يوميا بواسل الجيش 
واللجان الشعبية يف جبهات الحدود والداخل يف مواجهة العدوان ومرتزقته، مؤكدان أهمية قيام الجميع 

بمسؤولياتهم الوطنية خالل هذه املرحلة الهامة من تاريخ الوطن.. وشددا عى أهمية تكامل الجهود 
الرسمية واملجتمعية لالحتفاء بمولد خر األنام بالشكل الذي يليق بعظمة املناسبة ومكانتها يف قلوب 

ووجدان اليمنين.

 

تنفيذي صعدة يناقش حتضريات إحياء ذكرى املولد النبوي الشريف

]16/اكتوبر/2019[ صعدة - سبأ:

ناقش املكتب التنفيذي بمحافظة صعدة يف اجتماعه اليوم برئاسة املحافظ محمد جابر عوض، التحضرات 
إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف االجتماع أشار محافظ صعدة إىل أهمية إحياء مولد الرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم بما 
يعكس تميز الشعب اليمني يف االحتفال بهذه املناسبة الدينية الجليلة.. وأكد أهمية اضطالع املكاتب بدورها 

يف إحياء هذه املناسبة عرب تنفيذ سلسلة من األنشطة والفعاليات، املجسدة ألهمية املناسبة والحرص عى 
إحيائها.

وأدان االجتماع استمرار العدوان يف احتجاز السفن النفطية وعدم السماح بدخول القافلة اإلغاثية ألبناء 
مدينة الدريهمي رغم مرافقة ممثل عن األمم املتحدة للقافلة.. واستنكر ما قامت به مرتزقة طارق عفاش 

التابعة لقوات الغزو واالحتالل من محاولة ارتكاب جريمة اغتصاب امرأة يف التحيتا وقتل أحد أقاربها، ما 
يعكس وحشية مرتكبيها وسقوطهم األخالقي.

فيما تطرق رئيس جامعة صعدة الدكتور عبدالرحيم الحمران، إىل محطات مهمة يف حياة النبي محمد صى 
الله عليه وآله وسلم والتأكيد عى أن االحتفاء بمولده يعكس مكانته يف قلوب أبناء الشعب اليمني.

اجتماع بصنعاء يناقش ترتيبات إحياء املولد النبوي

]16/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل املحافظة محمد دحان، ترتيبات إحياء املولد النبوي 
بمديرية همدان.

وأكد االجتماع، الذي ضم مدير املديرية عبدالله األبيض، رضورة تضافر الجهود إلحياء فعاليات املولد 
النبوي للتأكيد عى عظمة ومكانة الرسول األكرم صى الله عليه وآله وسلم.
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وشدد االجتماع عى رضورة املشاركة يف تجهيز قافلة لدعم رجال الرجال يف الجبهات يتزامن تسيرها مع 
االحتفال بذكرى املولد النبوي.حر االجتماع مدير مكتب الربية باملديرية راجح سعيد.

 

مناقشة ترتيبات إحياء املولد النبوي مبدينة احملويت وشبام كوكبان

]16/اكتوبر/2019[ املحويت- سبأ:

ناقش لقاء بمديرية مدينة املحويت اليوم، ترتيبات إحياء فعاليات ذكری املولد النبوي الرشيف.

وأكد اللقاء الذي ضم مدير املديرية راشد مروان ومدراء املكاتب التنفيذية، أهمية التحضر لتنظيم فعاليات 
بهذه املناسبة الدينية الجليلة بما يليق بمكانة الرسول عليه الصالة والسالم.

كما ناقش لقاء بمديرية شبام كوكبان ضم أمن محيل املديرية يحيی إسماعيل، ترتيبات إحياء فعاليات 
ذكری املولد النبوي وسبل تعزيز التنسيق لتنظيم فعاليات يف مختلف العزل والقرى.

وأقر اللقاءان تشكيل لجان لإلعداد والتحضر لربامج فعاليات املولد النبوي، وكذا حشد الجهود لدعم 
جبهات الدفاع عن الوطن باملال والرجال والعتاد.

 

مكتب أوقاف احلديدة يناقش حتضريات االحتفاء باملولد النبوي 

]17/اكتوبر/2019[ الحديدة- سبأ:

عقد مكتب األوقاف واإلرشاد بمحافظة الحديدة مساء اليوم اللقاء التحضري للمولد النبوي تحت شعار 
»لقد كان لكم يف رسول الله أسوة حسنة«.

ناقش اللقاء بحضور مدراء أوقاف ومسؤويل إرشاد املديريات, الرتيبات لالحتفال باملولد النبوي الرشيف 
عى صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

واستعرض مدير مكتب األوقاف سليمان الفقيه خطة املكتب إلحياء املولد النبوي واملهام عى مستوى 
املكاتب واملديريات.. وأشار الفقيه إىل أن الفعاليات ستنظم ابتداء من 18 صفر 1441هـ حتى 11 ربيع 

أول1441هـ، الذي ستقام فيه الفعالية الرئيسية.

فيما أكد مرشف املحافظة أحمد البرشي، أهمية االحتفاء بهذه املناسبة العظيمة عى نفوس اليمنين يف 
استشعار عظمة الرسول عليه الصالة والسالم.. وحث الجميع عى اإلعداد الجيد إلحياء املناسبة بما يتناسب 

مع حب أهل اليمن للرسول عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف اللقاء تطرق نائب رئيس جامعة دار العلوم الرشعية الشيخ عيل عضابي، إىل أهمية اإلحتفال بمولد 
الرسول الكريم وإحياء ذلك يف نفوس الشباب عى وجه الخصوص.

بدوره أشار مرشف الوحدة الثقافية باملحافظة عبدالسالم الصليحي، إىل أهمية إقامة الندوات واملحارضات 
بالتزامن مع االحتفاء باملولد النبوي.

حر اللقاء كوكبة من العلماء والخطباء واملرشدين.
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 بذكرى املولد النبوي
ً
 أوقاف أمانة العاصمة ينفذ محلة إرشادية احتفاء

]18/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ينفذ مكتب األوقاف واإلرشاد بأمانة العاصمة األسبوع املقبل حملة إرشادية يف مساجد ومدارس األمانة، 
احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأوضح نائب مدير مكتب األوقاف باألمانة محمد الغلييس لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الحملة تستهدف 
ألف و400 مسجدا ومدارس تحفيظ القرآن الكريم من خالل تقديم محارضات توعوية, ينفذها 400 

خطيبا و50 مرشداً ومرشدة.. وأشار إىل أن الحملة التي تستمر 24 يوم، تستهدف أيضا املدارس أثناء 
طابور الصباح ويف الحصص الدراسية واملساجد يف أوقات صالتي املغرب والعشاء، إلحياء ذكرى املولد 

النبوي.

واعترب الغلييس، إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف، رسالة ألعداء األمة، بتمسك اليمنين برسول اإلنسانية 
محمد صى الله عليه وآله وسلم ورسالته ومنهجه وسرته العطرة.

مناقشة التحضريات إلحياء ذكرى املولد النبوي الشريف بتعز

]18/اكتوبر/2019[ تعز- سبأ:

ناقش اجتماع ضم مكتب األوقاف واإلرشاد بمحافظة تعز وفروعه باملديريات اليوم، التحضرات لالحتفاء 
باملولد النبوي الرشيف.

ويف االجتماع استعرض مدير مكتب األوقاف باملحافظة محمد ناجي األهدل الرتيبات الخاصة بالفعاليات 
التي ستقام بمناسبة املولد النبوي الرشيف ومهام املكاتب عى مستوى املحافظة واملديريات.

وأكد االجتماع عى ٍأهمية التفاعل واملشاركة يف إحياء هذه املناسبة العظيمة بما يتناسب مع املكانة التي 
يحتلها املصطفى عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم يف قلوب اليمنين.

حر االجتماع نائب مدير مكتب األوقاف طالل الصويف ومسؤويل اإلرشاد باملديريات.

وزارة األشغال تناقش التحضريات إلحياء ذكرى املولد النبوي

]19/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة وزير األشغال العامة والطرق غالب مطلق، التحضرات إلحياء ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

وأكد االجتماع، الذي ضم نائب وزير األشغال املهندس محمد الذاري ورئيس صندوق صيانة الطرق 
املهندس أنيس السماوي ونائب رئيس الصندوق املهندس نبيل املؤيد ووكالء الوزارة، رضورة إعطاء هذه 

املناسبة الدينية الهامة حقها من التعظيم والحرص عى املشاركة فيها عى مختلف املستويات.
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وتطرق االجتماع إىل جهود الوزارة لتحديد الرسوم القانونية املناطة بالوزارة والجهات التابعة لها نظر 
خدماتها.. مؤكدا عى رضورة تضمن تلك الرسوم يف لوحات إعالنية يتم وضعها يف أماكن بارزة للجمهور 

إىل جانب تخصيص أرقام هواتف لتلقي الشكاوى من املواطنن.

واستعرض االجتماع جهود الوزارة إلخالء املبنى واألرضية املجاورة ملركز األورام الرسطانية التابعة للوزارة 
بهدف تسليمها لصندوق مكافحة األورام.

ويف االجتماع وجه وزير األشغال بتشكيل لجنة من الوزارة وصندوق صيانة الطرق ومؤسسة الطرق 
برئاسة نائب الوزير لإلعداد والتحضر إلحياء ذكرى املولد النبوي عى مستوى الوزارة والجهات التابعة لها 

وكذا التنظيم للمشاركة يف املهرجان الجماهري الذي ستشهده العاصمة بهذه املناسبة.. وأكد عى رضورة 
تنظيم أعمال مكاتب األشغال العامة وإلزامها بضوابط قانونية تمنع العشوائية املصاحبة لعملها يف الوقت 

الراهن.. ولفت الوزير مطلق إىل أن الوزارة ستعمل عى تصويب أي أخطاء يف أداء مكاتب األشغال خصوصا 
فيما يتعلق بمنح تراخيص البناء دون إخضاعها للمعاير الفنية ويف مقدمتها اختبارات الربة.

فيما أكد نائب وزير األشغال رضورة تفعيل مكاتب األشغال العامة وضبط أدائها.. الفتا إىل أن الوزارة 
تعمل عى إعداد الئحة تنظيمية لتلك املكاتب.. وأشار املهندس الذاري إىل أن الوزارة بصدد إعداد 

االشراطات الفنية لعمل مكاتب األشغال وفقا لقانون البناء إىل جانب التحضر لعقد ورشة عمل لجميع 
مدراء مكاتب األشغال وفروعها يتم خاللها تسليم املكاتب الالئحة واالشراطات الفنية.

لقاء تشاوري بعمران يناقش ترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي

]19/اكتوبر/2019[ عمران - سبأ :

ناقش لقاء تشاوري بمحافظة عمران اليوم برئاسة وكيل املحافظة محمد املتوكل، الرتيبات إلحياء املولد 
النبوي الرشيف.وتطرق اللقاء الذي نظمه مكتب األوقاف واإلرشاد باملحافظة، ضم مدراء األوقاف والوعظ 

واإلرشاد باملديريات، إىل الفعاليات والربامج الخاصة بذكرى املولد النبوي باملحافظة.

ويف اللقاء أكد الوكيل املتوكل أن إحياء هذه املناسبة يؤكد تمسك اليمنين بنبيهم وتفردهم  عن غرهم 
باالحتفال بمولده والتذكر بسنته والسر عى نهجه.. ولفت إىل أهمية االقتداء بمنهج النبي الكريم محمد 
عليه وآله وسلم يف التعامل بن أبناء األمة والصدق واألمانة واإلخالص واتخاذه أسوة حسنة.. وأوضح أن 

احياء املولد النبوي يحمل دالالت ومعان عظيمة خاصة يف ظل التحديات التي يمر بها الشعب اليمني جراء 
العدوان واملؤامرات التي تستهدف طمس هويته اإليمانية فضال عن ما يواجهه العالم االسالمي من مؤامرات 

تستهدف تدمر هويته.

من جانبه أشار مدير مكتب األوقاف واإلرشاد عبدالله البحري، إىل أن أهمية االحتفاء بمولد خر الربية، 
يكمن يف االحتفاء بميالد أمة.. وأكد أهمية اضطالع الخطباء واملرشدين ومسئويل األوقاف باملديريات 

باملسئولية يف تعزيز الوعي املجتمعي وتذكرهم بعظمة الرسول ومكانته يف قلوب اليمنين وصفاته وأخالقه 
كما هي يف القرآن الكريم.

فيما استعرض نائب مدير مكتب األوقاف يحيى الشهاري، برنامج املكتب إلحياء الفعاليات بهذه املناسبة 
وما تضمنته من أنشطة توعوية وإرشادية وندوات وغرها.



25

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

مناقشة ترتيبات فعاليات إحياء املولد النبوي يف احملويت

]19/اكتوبر/2019[ املحويت - سبأ :

عقدت يف مديريات محافظة املحويت اليوم، اجتماعات ملناقشة ترتيبات إحياء فعاليات ذكری املولد النبوي 
الرشيف.

وأقرت االجتماعات بمديريات مدينة املحويت والخبت وجبل املحويت وبني سعد وملحان والطويلة والرجم 
وحفاش وشبام كوكبان بحضور قيادات السلطة املحلية، تشكيل لجان لإلعداد والتحضر لربامج فعاليات 
املولد النبوي.. وأكدت االجتماعات أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية  للتمسك بما جاء به سيد البرشية وملا 

تمثله من دعوة إىل التآخي والراحم وتجسيد املثل والقيم التي نهجها نبي اإلنسانية واستلهام الدروس 
والعرب من سرته صى الله عليه وسلم.

ودعا املجتمعون إىل رضورة اإلقتداء بهدية الرسول وإتباع سنته ونهجه.. الفتن إىل رضورة تعظيم هذه 
املناسبة وإعطائها املكانة التي تليق بالرحمة املهداة والرساج املنر عمال وليس االكتفاء باألقوال فحسب.. 
وأكدوا أن االحتفاء بهذه املناسبة يمثل تجديد العهد والوالء لله ولرسوله وللمؤمنن بأننا أمة اإلسالم نسر 

عى نهج خاتم االنبياء، كما أكدوا ان ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار من قبل تحالف العدوان 
بقيادة السعودية يف محاولة لركيع أبناء الشعب اليمني ال يمثل رسالة اإلسالم التي جاءت لتحرم القتل و 

ونبذ العنف ليحل محلها السالم.

وقد شددت االجتماعات علی أهمية استمرار الجهود لتنظيم األنشطة والفعاليات الخاصة باملولد النبوي 
وكذا االستعداد للمشاركة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة.

مناقشة دور وسائل االعالم حبجة يف احياء ذكرى املولد النبوي الشريف

]19/اكتوبر/2019[ حجة - سبأ :

ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة حجة برئاسة وكيل املحافظة لشئون االعالم والثقافة عادل راجح شيل، 
دور وسائل االعالم املختلفة يف انجاح الجهود املتعلقة باالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وتطرق االجتماع، الذي ضم مسئولو ومدراء املؤسسات واملكاتب االعالمية، إىل التحضرات الجارية املتعلقة 
بتجهيز قافلة الرسول االعظم وأهمية املشاركة الفعالة لتجهيزها دعما للمرابطن يف الجبهات.

ويف االجتماع شدد الوكيل شيل عى رضورة املواكبة االعالمية لفعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف ودعم  
كافة الجهود إلنجاحها.. وأشار إىل أهمية  االحتفاء بهذه املناسبة واإلقتداء بأخالق وسرة ونهج سيد 

البرشية استلهام الدروس والعرب من سرته العطرة.. وأكد شيل أن إحياء فعالية املولد النبوي الرشيف تمثل 
رسالة لكل قوى الظلم والطغيان بأن الشعب اليمني مستمر يف صموده وثباته امام تحالف العدوان إىل ان 

يتحقق له النر املؤزر.

وحث املواطنن عى املساهمة الفاعلة يف تجهيز قافلة الرسول األعظم كأقل واجب يمكن تقديمه للمرابطن 
يف جبهات العزة والكرامة.
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اجتماع بأمانة العاصمة يناقش الرتتيبات اخلاصة بفعالية املولد النبوي

]19/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بأمانة العاصمة اليوم برئاسة وكيل قطاع الخدمات باألمانة املهندس عبدالفتاح الرشيف، 
الجوانب املتصلة بالرتيبات الخاصة بالفعالية املركزية للمولد النبوي الرشيف يف ميدان السبعن.

وخالل االجتماع أكد وكيل قطاع الخدمات باألمانة الرشيف عى رضورة التنسيق وتوحيد الجهود بن كافة 
الجهات املعنية الستكمال التجهيزات لهذه املناسبة الغالية عى قلوب اليمنين.

من جانبه أوضح مدير مرور األمانة العقيد محمد حسن املنصور، أن خطه املرور تشمل تنظيم مسارات 
وخطوط السر واملواقف الخاصة بالسيارات وتسهيل دخول وخروج املشاركن.

فيما أشار مدير عام مكتب كهرباء األمانة املهندس عبدالغفور املهدي، إىل أنه تم تكليف 26 فني كهرباء مع 
تخصيص ثمان سيارات وتجهيز عدد من املولدات الالزمة بساحة امليدان.

وأكد االجتماع عى أهمية البدء بركيب التجهيزات الخاصة بساحة ميدان السبعن وغرها من األعمال يف 
الساحة، وكلف االجتماع مكتب األوقاف باألمانة بتزين جامع الشعب واملساجد والجوامع بالعاصمة.

مناقشة التحضريات لإلحتفال باملولد النبوي مبديريات مدينة احلديدة

]19/اكتوبر/2019[ الحديدة - سبأ :

ناقشت اللجنة التحضرية بمديريات مربع مدينة الحديدة برئاسة القائم بأعمال املحافظ محمد عياش 
قحيم، االستعدادات والتجهيزات لإلحتفال باملولد النبوي الرشيف يف مديريات مربع  املدينة.

ويف اإلجتماع، الذي ضم مدراء املكاتب التنفيذية بحضور وكيال محافظة الحديدة عبدالجبار أحمد محمد 
ومحافظة صنعاء مانع األغربي، أكد القائم باألعمال عى أهمية البدء باإلستعدادات والتجهيز الستقبال املولد 

النبوي الرشيف واإلحتفال به عى مستوى كل مديرية.. وحث قحيم عى رضورة  إعداد الخطط والربامج 
اإلحتفالية، وتجهيز وتعليق الالفتات يف الشوارع وعى املباني، وتوزيع النرشات اإلحتفائية إبتهاجا باملناسبة.

وأكد اإلجتماع عى أهمية إحياء هذه الذكرى الدينية السنوية عى صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم من 
خالل إظهار مباهج الفرح وتنظيم الورش والندوات الثقافية والقرآنية واستخالص العرب من هذه املناسبة 

العظيمة ومختلف مراحلها التاريخية.. ودعا اإلجتماع القطاع الخاص ورجال املال واألعمال إىل التفاعل 
مع هذه املناسبة الدينية العظيمة واملشاركة يف استقبالها واإلحتفال بها، وإدخال الفرحة إىل قلوب الفقراء 

واملساكن من خالل مد يد العون واملساعدة لهم.

وأوىص األجتماع برورة  أن تسود مظاهر اإلحتفال عى مستوى كل مديرية من مديريات املربع »الحوك، 
امليناء، الحايل« إىل جانب التحشيد واملشاركة املركزية لإلحتفال باملولد النبوي الرشيف الذي بعثه الله رحمة 

للعاملن، واملساهمة الفاعلة يف إنجاح فعاليات اإلحتفال والتذكر بحب النبي محمد صى الله عليه وآله 
وصحبه وسلم والتأيس بأخالقه واإلقتداء بسرته ومنهجه.
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عد االجتماعي واإلنساني إلحياء 
ٌ
لقاء برئاسة رئيس الوزراء يناقش سبل حتقيق الب

املولد النبوي

]19/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش لقاء ٌعقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، سبل 
تحقيق البٌعد االجتماعي واإلنساني لالحتفال باملولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى 

التسليم.

وتدارس اللقاء، الذي ضم وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة ومفتي الديار اليمنية فضيلة العالمة 
شمس الدين رشف الدين وأمن عام محيل أمانة العاصمة أمن جمعان ووكيل وزارة االوقاف واإلرشاد 

العزي راجح ورئيس غرفة وتجارة أمانة العاصمة حسن الكبوس وجمع من رجال املال واألعمال، 
املسؤوليات التشاركية بن املؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والبيوت التجارية إلحياء املولد 

النبوي وتعظيم الرسول األعظم وإعالء قيمه العالية وشمائله الرفيعة وفضله الكبر عى األمة االسالمية 
والتعريف بسرته العطرة.

وتحدث رئيس الوزراء أثناء اللقاء، موضحا أهمية املساهمة االجتماعية يف االحتفال باملولد النبوي انطالقا 
من األهمية السامقة لهذه املناسبة يف حياة الشعب اليمني الذي يحتفي بها منذ قرون طويلة. وقال “نحن 
لدينا برنامجا احتفاليا عى املستوى الرسمي ونريد أن يكون للقطاع الخاص ومؤسساته حضورا يف هذه 

املناسبة بما ينسجم مع مسؤولية هذا القطاع تجاه املجتمع والوطن«.. مبينا أن اليمنين هم من أكثر 
الشعوب التصاقا بدين الله وسنة رسوله ومنارصته لهما وحملوا منذ فجر االسالم عى عاتقهم راية االسالم 

وقيمة السامية إىل اصقاع األرض.

بدوره تحدث مفتي الديار اليمنية خالل اللقاء، مستعرضا الغايات االنسانية واألخالقية والدينية لالحتفال 
بخاتم املرسلن محمد بن عبدالله صى الله عليه وآله وسلم، الذي رشف اليمنين دون غرهم باألحاديث 

النبوية الكثرة التي تتحدث عن مكانة وصفات أهل اليمن ودورهم القديم الجديد يف نرة دين الله تعاىل 
وإعالء رايته.. وفند باآللة الرشعية ما تدعيه إحدى الفرق االسالمية أن االحتفال باملولد النبوي الرشيف 

بدعة، مستدال بعدد من اآليات القرآنية التي تدعو إىل تعظيم الرسول الكريم والفرح به.

وبن العالمة رشف الدين أن البدعة هي ما خالف كتاب الله وسنة نبيه وتعطيل حكم الله الواضح يف عدد 
من الجوانب واالعتماد عى ما جرت عليه العادة اجتماعيا. وقال »نرى اليوم بعض الدول العربية واإلسالمية 

تحتفل بعيد ميالد سيدنا املسيح عيىس بن مريم عليه السالم، وتبالغ يف عملية االحتفال أكثر من النصارى 
أنفسهم وعمدت إلشاعة أجواء الفسق والفجور تحت مسمى الرفيه فيما تنظر لالحتفال باملولد النبوي 
باعتباره بدعة«.. ولفت إىل أن املولد النبوي محطة إيمانية مهمة لتعريف الجيل بنبيه الكريم وصفاته 

الرفيعة وسرته العطرة.. مبينا أن الكثر من النشء يعرف عن املطربن والرياضين وأعمالهم أكثر من 
علمهم بالرسول الكريم وخلقه وأخالقه وكذا بصحابته األخيار وأفراد أسته األطهار.. ونوه باالنعكاسات 

املتعددة لهذه املناسبة عى املستويات املحلية واإلسالمية ألنه صى الله عليه وآله وسلم رمز لوحدة األمة 
جمعاء ومناسبة اللتقاء جميع املسلمن وإنهاء أسباب الفرقة.. معتربا تغييب الرسول عن الساحة االسالمية 

هو تغييب للدين االسالمي الحنيف.

وأكد مفتي الديار اليمنية أن االحتفال باملولد النبوي يقوم عى مبدأ ال إفراط وال تفريط يف إحيائها.. مباركا 
للجميع جهودهم املتوقعة يف هذه املناسبة ودعم الفقراء واملساكن.
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من ناحيته أبدى رئيس غرفة تجارة وصناعة األمانة االستعداد للمشاركة يف هذه املناسبة وتحقيق غاياتها 
الدينية والربوية والوقف اىل جانب الفئات األكثر فقر وعوز.. وأشار الكبوس إىل أن مناسبة املولد النبوي 

لتكريس القيم االخالقية يف أوساط شباب اليمن وتحقيق منارصتهم لنبيهم ورسولهم الكريم.

وخلص اللقاء إىل االتفاق عى تشكيل فريق مشرك للعمل بصورة مشركة وفقا آللية شفافة لتحقيق 
الغايات االجتماعية واإلنسانية لهذه املناسبة وإعالء مكانتها يف قلوب اليمنين.

اجتماع بوزارة الزراعة يناقش ترتيبات االحتفال باملولد النبوي

]19/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الزراعة املهندس عبدامللك الثور، ترتيبات االحتفال باملولد النبوي 
الرشيف.

وأكد االجتماع، بحضور نائب وزير الزراعة املهندس ماجد املتوكل، أهمية استكمال التجهيزات والتنسيق 
لالحتفال بهذه املناسبة الدينية الجليلة.

وشدد وزير الزراعة عى أهمية مشاركة كوادر الوزارة ومنتسبي املؤسسات والهيئات التابعة لها يف 
الفعاليات بهذه املناسبة واالستفادة من ذكرى املولد النبوي الكريم.. وأشار إىل أن االحتفاء بمولده عليه 

الصالة والسالم من أعظم املناسبات.. الفتا إىل أن أبناء اليمن من أكثر الشعوب اإلسالمية احتفاء وابتهاجا 
برسول الله.

وأشار الوزير الثور إىل أهمية املناسبة وداللتها يف التأيس بقيم سيد البرشية محمد عليه الصالة والسالم 
والتي جسدها يف سرته وأخالقه العظيمة ومبادئه وقيمه وتضحياته.

حر االجتماع مستشار وزارة الزراعة يحيى الحوثي وعدد من املسؤولن.

مناقشة مساهمة قطاع التعليم الفني باحلديدة إلحياء املولد النبوي

]19/اكتوبر/2019[ الحديدة - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم، مساهمة قطاع التعليم الفني واملهني يف إحياء ذكرى املولد النبوي.

وأكد اإلجتماع الذي ضم مدير مكتب التعليم الفني والتدريب املهني باملحافظة حسن عبدالباري هديش 
وعمداء املعاهد الحكومية والخاصة، أهمية املشاركة الفاعلة يف الفعاليات الخاصة بذكرى املولد النبوي.

وأقر اإلجتماع إقامة الفعاليات بدًء من الثالثاء املقبل بمربع املدينة واملربع الشمايل والرشقي والجنوبي 
بإرشاف مكتب التعليم الفني واملهني.. وحث اإلجتماع عى إنجاز كافة الرتيبات بما يليق بعظمة املناسبة 
وتعزيز التكافل االجتماعي.. مشددا عى رضورة املشاركة يف الفعالية الكربى التي ستقام بمدينة الحديدة 

يوم الـ 12 من شهر ربيع األول.
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مناقشة ترتيبات االحتفال باملولد النبوي وجتهيز قافلة الرسول األعظم بالضالع

]20/اكتوبر/2019[ الضالع - سبأ : 

 ناقش اجتماع بمحافظة الضالع اليوم برئاسة املحافظ حنن الدريب، ترتيبات االحتفال باملولد النبوي 
وتجهيز قافلة الرسول األعظم »نر من الله«.

واستعرض االجتماع، الذي ضم مرشف املحافظة صالح حطبة ووكالء املحافظة حسن املدحجي وعزيز 
الحيدري وضيف الله الضبياني وعدد من مدراء املكاتب التنفيذية ومديريتي دمت وجبن، الجوانب املتصلة 

بالتحضر لتنظيم الفعاليات والندوات بهذه املناسبة الدينية.. وتطرق االجتماع إىل مهام اللجان الرئيسية 
والفرعية املشكلة لتجهيز قافلة الرسول األعظم عى مستوى مركز املحافظة واملديريات لدعم املرابطن يف 

الجبهات.

ويف االجتماع أكد املحافظ الدريب ومرشف املحافظة، أن القافلة الجاري التحضر لها بدعم أبناء املحافظة، 
تؤكد صمود اليمنين يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.. وأشادا باالنتصارات التي يحققها بواسل 

الجيش واللجان الشعبية يف جبهات ما وراء الحدود ملواجهة العدوان واملرتزقة.. وأكدا أهمية اضطالع 
الجميع باملسئولية خالل املرحلة الراهنة يف الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقالله.

وشدد املحافظ الدريب وحطبة، عى أهمية تكامل الجهود لالحتفاء باملولد النبوي بما يليق بعظمة املناسبة 
ومكانتها يف قلوب ووجدان اليمنين.

اجتماع بصنعاء يناقش ترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي

]20/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ : 

 ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة املحافظ عبدالباسط الهادي بحضور أمن عام محيل املحافظة 
عبدالقادر الجيالني، ترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأقر االجتماع، الذي ضم وكيل أول املحافظة حميد عاصم وأعضاء الهيئة اإلدارية ووكالء املحافظة ومدير 
مكتب الربية والتعليم هادي عمار، تشكيل ثالث لجان عى مستوى القطاعات لإلعداد لالحتفال باملولد 

النبوي عى مستوى املديريات.

وأكد االجتماع أهمية اإلعداد الجيد لالحتفال بهذه املناسبة الدينية الجليلة بما يليق بمكانة الرسول األعظم 
صى الله عليه وآله سلم يف قلوب اليمنين، وما يحمله االحتفال بهذه املناسبة من دالالت ورسائل صمود.. 

وأشار االجتماع إىل أهمية دور مكتبي الربية واألوقاف للتوعية بأهمية املشاركة يف إحياء هذه املناسبة.
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لقاء باحملويت الستكمال ترتيبات االحتفال باملولد النبوي

]20/اكتوبر/2019[ املحويت - سبأ:  

 ناقش لقاء بمديرية الرجم محافظة املحويت اليوم برئاسة وكيل املحافظة عبدالحميد أبو شمس، استكمال 
الرتيبات الخاصة بإقامة فعاليات االحتفال باملولد النبوي الرشيف.

واستعرض اللقاء، بحضور ممثيل القطاعات الربوية والثقافية واملشائخ، دور الربوين والنخب املثقفة 
والخطباء والعلماء  يف تعزيز الوعي املجتمعي بأهمية املشاركة الفاعلة يف فعاليات االحتفال بالرسول 

الكريم.

وأشار الوكيل أبو شمس إلی أهمية االحتفال باملولد النبوي للتأكيد عى حب الرسول ومكانته يف قلوب 
اليمنين وتمسكهم بسرته ونهجه.. مؤكدا رضورة إعطاء هذه املناسبة قدرها الذي يليق بصحابها عليه 

افضل الصالة وازكي التسليم.

 

اجتماع بوزارة املياه والبيئة يناقش التحضريات لالحتفال باملولد النبوي

]20/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ : 

 ناقش اجتماع اليوم برئاسة وزير املياه والبيئة املهندس نبيل عبدالله الوزير، التحضرات لالحتفال باملولد 
النبوي عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

واستعرض االجتماع الرتيبات الجارية لالحتفاء باملناسبة سواء بالوزارة أو املؤسسات املائية عى مستوى 
املحافظات.

ويف االجتماع أشار املهندس الوزير إىل أهمية االحتفال باملولد النبوي الرشيف الستحضار القيم اإلنسانية 
خاصة يف ظل املرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان الغاشم.. وأكد أن االحتفال بمولد الرسول 

عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم إحياء للقيم النبيلة وشحذ الهمم ورفد الجبهات.

ولفت املهندس الوزير إىل أن املسلمن يف أصقاع األرض يحتفلون بهذه املناسبة للتعبر عن حبهم لرسول 
الله الذي أرىس قيم املحبة وحطم قيود الذل والعبودية.

وحث اللجنة التحضرية عى الترسيع يف استكمال الرتيبات للحفل، وكذا إقامة فعاليات ثقافية مصاحبة 
لتعميم الفائدة من هذه املناسبة الجليلة.

حر االجتماع وكيل الوزارة لقطاع البيئة محمد الوادعي والوكيل املساعد عبدالسالم الحكيمي ورؤساء 
الهيئات واملؤسسات املائية.



31

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

مناقشة ترتيبات االحتفال بذكرى املولد النبوي يف بعدان وريف إب

]20/اكتوبر/2019[ إب - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل املحافظة لشئون ديوان املحافظة صادق حمزة، ترتيبات 
االحتفال بذكرى املولد النبوي بمديريتي بعدان وريف إب.

وتطرق االجتماع الذي حره مديرا مديريتي بعدان بشر راجح وريف إب عيل جعمان، إىل االستعدادات 
الجارية للمشاركة يف الفعالية بعاصمة املحافظة بهذه املناسبة.

وأكد االجتماع أهمية االحتفاء بهذه املناسبة الدينية واستمرار التحشيد لرفد الجبهات بالرجال واملال 
والعتاد.. وثمن اإلجتماع دور املشائخ وأعضاء املجلس املحيل والشخصيات اإلجتماعية ورجال األعمال يف 

التجهيز لتسير قافلة من املديريتن دعما للمرابطن يف الجبهات.

لقاء لإلدارات التعليمية باحلديدة ملناقشة خطة االحتفال باملولد النبوي

]20/اكتوبر/2019[ الحديدة - سبأ :

نظم مكتب الربية والتعليم بمحافظة الحديدة اليوم، لقاءا موسعا ملناقشة خطة االحتفال بذكرى املولد 
النبوي الرشيف بمدارس املحافظة.

ويف اللقاء أكد القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم، عى أهمية اإلعداد الجيد إلحياء هذه املناسبة 
الدينية العظيمة عى مستوى مدارس املحافظة.. وأشار إىل أن اإلحتفال باملولد النبوي محطة للتذكر بسرة 

املصطفى واإلقتداء بنهجه يف الوقوف يف وجه الظلم خصوصا يف هذه الفرة التي تشهد تكالب األعداء عى 
أبناء األمة.

ويف اللقاء، الذي ضم القيادات التعليمية والربوية باملحافظة بحضور وكيال املحافظة عبدالجبار أحمد 
محمد ومجدي الحسني، أوضح مرشف املحافظة أحمد البرشي ان إحياء ذكرى املولد النبوي يرافق هذا 

العام مع مخططات الغرب الستهداف أجيال األمة العربية واإلسالمية.

من جانبه إستعرض مدير مكتب الربية والتعليم باملحافظة عمر محمد بحر الرتيبات لإلحتفاء بذكرى 
املولد النبوي الرشيف عى مستوى مدارس املحافظة.. وبن أنه تم اإلنتهاء من إعداد خطة تنظيم الفعاليات 

بهذه املناسبة وانتهاء بالفعالية التي ستقام عى مستوى املحافظة.

حر اللقاء عدد من مدراء املديريات ونائبا مدير مكتب الربية عبداملاجد الشمري وعيل الطبيش ومدير 
إدارة األنشطة بمكتب الربية خالد حسن زيد.
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اجتماع بعمران يناقش ترتيبات تنظيم فعاليات بذكرى املولد النبوي

]20/اكتوبر/2019[ عمران - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة وكيل املحافظة حسن األشقص، الرتيبات لتنظيم فعاليات 
بذكرى املولد النبوي.

وتطرق االجتماع، الذي حره مدير مكتب الربية باملحافظة أحمد الشهاري ولجنة اإلعداد والتحضر 
لفعاليات املولد النبوي ومدراء مدارس التعليم األهيل، إىل مستوى اإلعداد لتسير قافلة الرسول األعظم ودور 

مدارس التعليم األهيل يف دعم القافلة.

ويف االجتماع أشار الوكيل األشقص إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي عى مستوى املدارس لتعريف 
األجيال بسرة املصطفى عليه الصالة والسالم ونهجه القويم.

فيما أكد مدير مكتب الربية والتعليم أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي عى مستوى مدارس املديريات، 
تأكيدا عى حب اليمنين وارتباطهم برسول اإلنسانية محمد عليه الصالة والسالم.

حر االجتماع عدد من رؤساء األقسام بمديريات عمران وجبل يزيد وريدة.

مناقشة ترتيبات إحياء املولد النبوي مبديرية همدان بصنعاء

]20/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بمديرية همدان محافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل املحافظة عاطف املصيل، االستعدادات 
لإلحتفاء بذكرى املولد النبوي.

وأكد االجتماع، بحضور وكيل املحافظة محمد دحان وضم مدير املديرية عبدالله األبيض وعدد من الربوين 
واملشائخ، أهمية االحتفاء باملولد النبوي واملشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية.

وأشار املجتمعون إىل ما يحمله االحتفاء بهذه املناسبة الدينية من دالالت تجسد ارتباط أبناء اليمن بالرسول 
الكريم.

النقيب يؤكد أهمية تفعيل أنشطة دور األيتام والرعاية االجتماعية

]20/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

أكد رئيس لجنة الشئون االجتماعية بمحيل األمانة حمود النقيب، أهمية تفعيل األنشطة بمراكز ودور االيتام 
والرعاية االجتماعية باألمانة.  

وأشار النقيب، يف لقاء بمؤسسة الرحمة للتنمية االنسانية ورعاية األيتام بأمانة العاصمة، إىل رضورة 
مشاركة املؤسسات واملنظمات يف االحتفاء باملولد النبوي الرشيف.
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فيما استعرض رئيس اللجنة املركزية التنفيذية لالحتفال باملولد النبوي باألمانة عبدالوهاب رشف الدين، 
التحضرات لتنظيم فعاليات وأنشطة مركزية وفرعية عى مستوى املديريات بهذه املناسبة الدينية الجليلة

وأقر االجتماع التنسيق إلقامة فعالية بذكرى املولد النبوي لأليتام بمؤسسة الرحمة للتنمية االنسانية ورعاية 
األيتام بما يجسد عمق االرتباط برسول الله صى الله عليه وآله وسلم.

حر االجتماع مدير الدور واملراكز االجتماعية باألمانة محمد أبو عريج، ومدير املنظمات نبيل راجح.

مناقشة التجهيزات لالحتفال باملولد النبوي يف العدين بإب

]20/اكتوبر/2019[ إب - سبأ :

ناقش اجتماع بمديرية العدين محافظة إب اليوم برئاسة وكيل املحافظة قاسم املساوي، التجهيزات الجارية 
لالحتفال باملولد النبوي الرشيف، والتحشيد للجبهات.

 وبارك االجتماع، الذي ضم مدير املديرية عباس فايع والقيادات املحلية والتنفيذية واإلرشافية والشخصيات 
االجتماعية باملديرية انتصارات الجيش واللجان الشعبية يف مختلف جبهات العزة وعملية  »نر من الله« 

يف محور نجران.. وأشار االجتماع إىل ان هذه  االنتصارات نتيجة طبيعية لصمود الشعب والتفافه حول 
القيادة الحكيمة للدولة التي استطاعت إعداد القوة املناسبة لردع العدوان.

 وأدان املجتمعون استمرار حجز دول العدوان للسفن املحملة بالغذاء والنفط والدواء يف ظل صمت وتواطؤ 
األمم املتحدة.. وأقر االجتماع تدابر ملنع زراعة القات يف محمية وادي عنه ووادي الدور للحفاظ عى منسوب 

املياه الجوفية باملنطقة والحد من استنزافها.

ويف االجتماع أكد وكيل املحافظة عى رضورة اإلعداد الجيد للفعاليات اإلحتفائية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف بما يليق بعظمة الذكرى ومكانتها يف نفوس وقلوب املسلمن.. وثمن الوكيل املساوى دور العلماء 

واملشائخ والعقال والشخصيات االجتماعية باملديرية لتشجيع الشباب عى االنخراط يف جبهات الرشف 
والبطولة دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره، وتحفيز املجتمع املحيل عى مواصلة رفد الجبهات بكل عوامل 

الصمود والثبات.

اجتماع برمية يناقش ترتيبات االحتفال بذكرى املولد النبوي

]21/اكتوبر/2019[ ريمة - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة أمن عام محيل املحافظة حسن العمري، ترتيبات االحتفال 
بذكرى املولد النبوي الرشيف.

واستعرض االجتماع الذي حره وكيل أول املحافظة حسن طه والوكيل حافظ الواحدي ورئيس املكتب 
الفني باملحافظة جالل درهم ومدير أمن املحافظة العميد حاشد الحباري، خطة مكتبي الربية واألوقاف 

باملحافظة يف تنظيم الفعاليات بهذه املناسبة الدينية.

ويف االجتماع أكد أمن عام محيل ريمة العمري، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف بما يليق بعظمة 
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ومكانة املصطفى صى الله عليه وآله وسلم واستلهام الدروس من سرته العطرة ونهجه القويم.. وأشار إىل 
أن االحتفاء باملولد النبوي، احتفاًء بميالد أمة وتجسيدا للقيم واألخالق واملبادئ التي جاء بها الرسول األكرم 

صى الله عليه وآله وسلم..وشدد العمري عى أهمية تضافر الجهود يف ظل املرحلة الراهنة التي يمر بها 
الوطن جراء استمرار العدوان والحصار، واالستمرار التحشيد والتعبئة ورفد الجبهات.

ووجه مكتب األوقاف واإلرشاد بتفعيل دور العلماء والخطباء يف تعزيز الوعي املجتمعي عرب املنابر وتنظيم 
الندوات واملحارضات للحديث عن املولد النبوي، واالستفادة من هذه املناسبة يف االقتداء بسنته والسر عى 

نهجه صى الله عليه وآله وسلم.

التعليم الفني تناقش ترتيبات االحتفال باملولد النبوي

]21/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بصندوق تنمية املهارات اليوم برئاسة نائب وزير التعليم الفني والتدريب املهني الدكتور 
خالد الحوايل، الرتيبات إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

واستعرض االجتماع، الذي ضم املدير التنفيذي للصندوق عبدالله الهادي، وعدد من املعنين برنامج وزارة 
التعليم الفني والصندوق واملؤسسات التدريبية التابعة لها لالحتفال بهذه املناسبة الدينية.

وأكد الدكتور الحوايل أهمية إحياء هذه املناسبة واالقتداء بهدية والسر عى نهجه وسرته العطرة وتعميق 
االرتباط به.

من جانبه أشار مدير الصندوق إىل أن االحتفال باملولد النبوي يجسد ارتباط اليمنين بالرسول الكريم 
والسر عى نهجه صى الله عليه وآله سلم.

إىل ذلك ناقش نائب وزير التعليم الفني مع املدير التنفيذي لصندوق تنمية املهارات آلية تقديم الدعم 
واالحتياجات الرورية للمعاهد الفنية واملهنية بمحافظة صعدة، وأقر اللقاء التوقيع عى مخططات 

وتصاميم التجهيزات للمعاهد الفنية واملهنية باملحافظة خالل الفرة املتبقية من العام الجاري.

مناقشة االستعدادات لالحتفاء بذكرى املولد النبوي بذمار

]21/اكتوبر/2019[ ذمار- سبأ:

ناقش اجتماع اليوم بذمار برئاسة القائم بأعمال املحافظ أمن عام محيل املحافظة مجاهد شايف العنيس 
اليوم، االستعدادات لإلحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأقر االجتماع اللجان اإلرشافية والتحضرية للفعالية املركزية عى مستوى املحافظة واملديريات.. مؤكدا 
أهمية تنظيم الفعاليات واألنشطة بهذه املناسبة.

ويف االجتماع، الذي حره وكالء املحافظة محسن هارون ومحمود الجبن ومحمد عبدالرزاق وعباس 
العمدي ورئيس لجنة الخدمات بمحيل املحافظة وأعضاء السلطة املحلية واملكتب التنفيذي، أكد العنيس 

أهمية اإلعداد الجيد للفعالية املركزية بهذه املناسبة الدينية.. وشدد عى رضورة اضطالع الجميع باملسئولية 
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والعمل بروح الفريق الواحد إلنجاح حملة التحشيد ورفد الجبهات بالرجال واملال ملواجهة العدوان.

فيما أكد مرشف املحافظة فاضل الرشقي، أن االحتفاء بهذه الذكرى تأكيدا عى ارتباط األمة بنبيها الكريم 
ودعوته الخالدة التي أخرجت البرشية من الظلمات إىل النور.. الفتا إىل رضورة تفعيل لجان التحشيد عى 

مستوى العزل ولقرى واملبادرة يف رفد الجبهات بالرجال واملال.

بدوره أكد وكيل أول املحافظة فهد املروني، أن اإلحتفاء بهذه املناسبة يف ظل الظروف الراهنة جراء العدوان 
والحصار، بقدر ما يشكل مصدر فخر وعزة وصمود وحب للنبي األعظم، فإنه يشكل أيضا عامل انكسار 
ألعداء األمة واملعتدين عى اليمن.. وحث الجميع عى تعزيز وحدة الصف وتوحيد الجهود وحشد الطاقات 

لدعم املرابطن واستمرار رفد الجبهات حتى يتحقق النر املؤزر.

لقاء تربوي باحملويت يناقش سبل جتهيز قافلة الرسول األعظم

]21/اكتوبر/2019[ املحويت - سبأ:

ناقش لقاء تربوي بمحافظة املحويت اليوم، سبل تعزيز التنسيق لتجهيز قافلة الرسول األعظم للمرابطن 
يف الجبهات ضمن االحتفال باملولد النبوي.

وأكد اللقاء الذي ضم مدير مكتب الربية باملحافظة إبراهيم الزين ونائبه رشف عبدالرحمن ورؤساء الشعب 
ومدراء االدارات بديوان مكتب الربية، أهمية تجهيز القافلة والتحضر لفعاليات املولد النبوي بتنظيم 

الندوات واملحارضات عن املناسبة.. وحث اللقاء علی مشاركة القطاع الربوي يف إحياء هذه املناسبة ملا تمثله 
من تجسيد للٌمثل والقيم التي نهجها نبي اإلنسانية واستلهام الدروس والعرب من سرته صلی الله عليه 

وسلم.

اجتماع بوزارة اخلدمة املدنية يناقش ترتيبات االحتفال بذكرى املولد النبوي

]21/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

كرس اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الخدمة املدنية والتأمينات إدريس الرشجبي، ملناقشة ترتيبات 
االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وتطرق االجتماع إىل دور الوزارة ووحداتها يف التحضر لالحتفال بهذه املناسبة الدينية الجليلة واآللية 
والربنامج التنفيذي بهذه املناسبة وفقا لتعميم رئيس الوزراء.

ويف االجتماع أكد وزير الخدمة املدنية والتأمينات، رضورة التحضر الجيد لالحتفال بذكرى املولد النبوي 
بما يليق بمكانة هذه املناسبة يف قلوب املسلمن واليمنين بصورة خاصة.. ولفت إىل أن االحتفال بذكرى 

املولد النبوي، هو إحياء لقيم ومعاني الخر والهداية والسالم واإليمان والبذل والتضحية التي جاء بها 
الرسول الكريم للبرشية جمعاء.

من جانبه اعترب نائب وزير الخدمة املدنية والتأمينات عبدالله املؤيد, االحتفال بذكرى املولد النبوي مناسبة 
لتوحيد األمة وجمع كلمتها والعودة إىل مصدر قوتها وفخرها وعزتها.. وتطرق إىل أن االحتفاء بمولد 
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الرسول األعظم فرصة للتزود بأخالقه وصفاته اإليمانية وااللتزام بتعاليمه والسر عى نهجه.

بدوره أوضح رئيس الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات إبراهيم الحيفي، أهمية تكاتف جهود الجميع يف 
تعزيز الوعي بأهمية املناسبة والتحضر اإليجابي لالحتفال بها.

حر االجتماع عدد من وكالء وزارة الخدمة املدنية والتأمينات.

اجتماع مبكتب التعليم الفني بإب يناقش ترتيبات االحتفاء باملولد النبوي

]21/اكتوبر/2019[ إب - سبأ :

ناقش اجتماع بمكتب التعليم الفني والتدريب املهني بمحافظة إب اليوم، برئاسة وكيل املحافظة عبدالفتاح 
غالب، ترتيبات االحتفال بذكرى املولد النبوي.

واستعرض اإلجتماع الذي ضم مدير مكتب التعليم الفني املهندس محمد الجعشني، تقارير حول األنشطة 
والفعاليات التي ستقيمها املعاهد الفنية واملهنية بهذه املناسبة.

ويف اإلجتماع أكد الوكيل غالب أهمية االحتفاء باملولد النبوي وما يحمله من دالالت تجسد قوة ارتباط 
اليمنين بنبيهم محمد صى الله عليه وسلم.. ولفت إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي يعد فرصة لتحصن 

األجيال من الغزو الثقايف الذي يستهدف إبعادهم عن املعلم األول محمد بن عبدالله عليه الصالة والسالم.. 
وحث الجميع عى اإلعداد الجيد للفعاليات اإلحتفائية باملناسبة والحرص عى املشاركة يف الفعالية الرئيسية 

بمركز املحافظة.

وزير الكهرباء يطلع على سري جتهيزات إنارة وتزيني الشوارع 

]21/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

اطلع وزير الكهرباء والطاقة عاتق عبار اليوم، عى سر أعمال إنارة وتزين الشوارع واألماكن العامة 
احتفاًء باملولد النبوي الرشيف.

وتفقد الوزير عبار ومعه اللجنة الفنية الخاصة بإحياء املولد النبوي بالوزارة، مستوى التجهيزات التي 
تنفذها إدارة كهرباء األمانة ومناطقها األربع ومحطات القطاع الخاص، إلنارة وتزين الشوارع واملناطق 

واملنشآت الحكومية.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة عاتق عبار، أن الوزارة تبنت بالتعاون مع مالك كهرباء القطاع الخاص، 
مرشوع إنارة وتزين الشوارع واألماكن العامة بمناسبة ذكرى املولد النبوي.. وأشار إىل أهمية اضطالع 

مناطق الكهرباء ومالك محطات القطاع الخاص بدورها يف سعة استكمال إنارة الشوارع واألماكن العامة 
ابتهاجا بمولد سيد البرشية عليه الصالة والسالم.

فيما أوضح مدير عام مؤسسة الكهرباء رئيس اللجنة الفنية املهندس خالد راشد، أنه يتم استكمال 
التجهيزات يف مختلف مناطق كهرباء األمانة.. ولفت إىل حرص قيادة الوزارة واملؤسسة عى اإلعداد الجيد 

لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية من خالل إنارة وتزين الشوارع واألماكن العامة.
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اجتماع بوزارة السياحة يناقش حتضريات االحتفال باملولد النبوي

]21/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

ناقش اجتماع بوزارة السياحة اليوم برئاسة القائم بأعمال وزارة السياحة أحمد العليي، تحضرات 
االحتفال باملولد النبوي الرشيف.

وأكد االجتماع أهمية دور الوزارة وقطاعاتها ومؤسساتها يف التحضر الجيد لالحتفال بهذه املناسبة الدينية 
العظيمة وأهميتها يف تعزيز اإلرتباط بالرسول األكرم صى الله عليه وسلم.

ويف االجتماع أشار القائم بأعمال وزارة السياحة إىل رمزية االحتفال بهذه املناسبة الدينية يف ظل الظروف 
التي تعيشها األمة العربية واإلسالمية وتكالب األعداء عليها يف محاوالت تمزيقها وشق وحدتها.. ونوه 

بأهمية االحتفال بمولد النبي األعظم يف تكريس الثقافة القرآنية وتمثل أخالق النبي صلوات الله وسالمه 
عليه وصفاته والقيم التي حملها وتطبيقها يف كافة شئون حياتهم املعيشية بما يساهم يف استعادة الدور 

الريادي لألمة.ولفت العليي إىل أن أهمية االحتفال باملناسبة يمكن يف تصحيح املفاهيم التي حاول أعداء األمة 
تسويقها عى مدى الفرات املاضية وتقليلهم من أهميتها يف مقابل الرويج لالحتفال بمناسبات وشخصيات 

هامشية ال تمت للدين واألمة بأي صلة.

مناقشة ترتيبات االحتفال باملولد النبوي بأمانة العاصمة

]21/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسن مقبويل، أهمية استكمال إجراءات رشاء 
معدات للنظافة وصيانة املعدات املوجودة يف أمانة العاصمة.

وأشار الدكتور مقبويل خالل لقائه اليوم أمن العاصمة حمود عباد ورئيس دائرة السلطة املحلية بمكتب 
رئاسة الجمهورية قاسم الحوثي، إىل أهمية مضاعفة الجهود لتطوير وتحسن مستوى النظافة باألمانة.. 
ولفت إىل رضورة تعزيز الوعي املجتمعي بالحفاظ عى النظافة والبيئة كسلوك حضاري.. مؤكداً استعداد 
الحكومة دعم جهود أمانة العاصمة لتجاوز اإلشكاليات والتحديات التي تواجهها يف قطاع النظافة وتوفر 

املستلزمات واملعدات وفقا لإلمكانات املتاحة.. وشدد عى رضورة استكمال الرتيبات لالحتفال باملولد 
النبوي بما يليق بعظمة ومكانة املصطفى صى الله عليه وآله وسلم واستلهام الدروس من سرته العطرة 

ونهجه القويم.. وأكد رضورة تكثيف حمالت النظافة يف شوارع وإحياء العاصمة إلظهارها بما يتواكب مع 
االحتفال بهذه املناسبة الدينية الجليلة.

من جهته استعرض أمن العاصمة، الصعوبات التي تواجه سر أعمال النظافة واملعالجات للتغلب عليها.. 
الفتاً إىل أن املعدات الخاصة بالنظافة ال تفي باحتياجات أمانة العاصمة نظراً للكثافة السكانية املتزايدة، 

حيث وأن 60 باملائة من املعدات خارج الخدمة.. وأشار إىل جهود أمانة العاصمة وصندوق النظافة يف 
متابعة سر أعمال النظافة ورفع املخلفات والحفاظ عى شوارع األمانة وتاليف جوانب القصور يف األداء.. 

مبيناً أنه يتم رفع حوايل ألف و600 طنا من املخلفات يومياً بجهود استثنائية نظراً لعدم توفر املعدات 
الالزمة ملواكبة احتياجات العمل.
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وزارة النقل تناقش ترتيبات إحياء املولد النبوي الشريف

]22/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل الربي وليد الوادعي، ترتيبات 
االحتفال باملولد النبوي الرشيف.

واستعرض االجتماع مهام واختصاصات وزارة النقل ودورها يف إحياء ذكرى املولد النبوي من خالل تنظيم 
وسائل النقل ونقل الجماهر املشاركة يف الفعالية املركزية وتعزيز الوعي بأهمية إحياء هذه املناسبة من 

خالل وضع امللصقات يف األماكن املناسبة.

ويف االجتماع أكد الوادعي أهمية استكمال التجهيزات والتنسيق مع الجهات ذات العالقة لالحتفال بهذه 
املناسبة الدينية الجليلة.. وأشار إىل أن االحتفاء بمولده عليه الصالة والسالم من أعظم املناسبات بما يعزز 
من االرتباط الوثيق بالنبي الكريم صى الله عليه وسلم.. الفتا إىل مكانة اليمنين لدى الرسول األعظم وذلك 

من خالل األحاديث التي سدها عن أهل اليمن.

حر االجتماع منسق االحتفالية بوزارة النقل والهيئات واملؤسسات التابعة لها عدنان الكبيس ومسئويل 
الهيئات واملؤسسات التابعة لوزارة النقل ومكاتب النقل بأمانة العاصمة ومكاتب رشكات النقل الجماعي.

مناقشة ترتيبات االحتفال باملولد النبوي بفرع هيئة املوارد املائية بعمران

]22/اكتوبر/2019[ عمران - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة وكيل املحافظة املهندس أمن فراص، الرتيبات التي يجريها 
فرع الهيئة العامة للموارد املائية لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وتطرق االجتماع، الذي ضم مدير فرع الهيئة العامة للموارد املائية املهندس مجاهد عيل دقهم،  اىل أهمية 
تكاتف جهود الجميع يف التحضر الجيد لالحتفال بهذه املناسبة  بذكرى املولد النبوي الرشيف وتعزيز 

الوعي بأهميتها واالستفادة منها.ويف االجتماع اكد الوكيل فراص إىل أن االحتفال بهذه املناسبة يمثل محطة 
للتزود من أخالق وصفات الرسول األعظم عليه الصالة والسالم  والسر عى نهجه.. مشرا إىل ما تحمله هذه 

املناسبة من دالالت تجسد مدى ارتباط اليمنين بنبيهم عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

اجتماع للقطاع الرتبوي والتعليم الفني بتعز 

]22/اكتوبر/2019[ تعز - سبأ :

ناقش اجتماع موسع للقطاع الربوي والتعليم الفني بمحافظة تعز اليوم برئاسة وكيل املحافظة منصور 
اللكومي، ترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي.

وتطرق االجتماع، بحضور وكيل املحافظة نعمان الحمري ومدير مكتب الربية عبدالخالق الراري ومدير 
مكتب التعليم الفني نبيل الجندي ومدراء الربية باملديريات، إىل برنامج تنفيذ فعاليات املولد النبوي عى 
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مستوى املحافظة واملديريات واملدارس واألنشطة املصاحبة.. وأكد االجتماع أهمية تعزيز جهود التحشيد 
لدعم املرابطن يف الجبهات بما يعزز من الصمود يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

وأكد الوكيل اللكومي ومدير مكتب الربية، أهمية إحياء هذه املناسبة العظيمة ودالالتها سيما يف ظل ما 
يتعرض له الوطن من عدوان وحصار.. وأشارا إىل أن االحتفال بهذه املناسبة يؤكد عى التمسك بنهج وسرة 

املصطفى صى الله عليه وسلم.

رئيس الوزراء يناقش مع وزير الثقافة نشاط الوزارة وخططها املستقبلية

]22/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور مع وزير الثقافة عبدالله الكبيس، سر 
العمل بالوزارة واملؤسسات التابعة لها وتحضراتها لالحتفال بعدد من املناسبات الدينية والوطنية املقبلة.

ووقف اللقاء، الذي حره وزيرا النقل زكريا الشامي والدولة عبدالعزيز البكر وعضو مجلس الشورى 
محمد الكبيس، الوقوف عى االستعدادات لالحتفال باملولد النبوي ودور الوزارة يف إحياء الفعاليات واألنشطة 

املتعلقة بهذه املناسبة الدينية الجليلة وما تمثله من إحياء للقيم واألخالق واملبادئ التي أرسها املصطفى 
صى الله عليه وآله وسلم.. واستعرض اللقاء الرتيبات لالحتفال بعيد االستقالل الـ30 من نوفمرب يوم 

جالء آخر جندي بريطاني من أرض اليمن، وأهمية إبراز هذه املناسبة التي تهل عى الجميع والوطن يواجه  
للعام الخامس عدوانا إثما واحتالال إعرابيا أشد قبحا من االستعمار الربيطاني.

وأكد رئيس الوزراء أهمية اضطالع وزارة الثقافة بدورها التوعوي والتثقيفي يف إحياء األنشطة والفعاليات 
املتصلة باملولد النبوي عى صاحبة وآله أفضل السالم وأزكى التسليم وكذا الرتيب الالئق لالحتفال بعيد 

االستقالل الـ30 من نوفمرب املجيد.. ولفت إىل ما تمثله املناسبتن من مكانة عالية يف قلوب ووجدان اليمنين 
واعتزازهم بدينهم ونبيهم الكريم وتاريخهم النضايل املرشف الرافض للذل أو الخضوع أو االنكسار.

رئيس جملس الشورى يناقش مع مدير مكتب الرئاسة ترتيبات االحتفاء باملولد 
النبوي

]22/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش رئيس مجلس الشورى محمد حسن العيدروس اليوم مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، 
الرتيبات الخاصة لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وتناول اللقاء سر العمل بمجلس الشورى وما أنجزته لجانه الدائمة من مواضيع خاصة يف ظل األوضاع 
الراهنة التي يتعرض فيها الوطن لعدوان وحصار جائر وكذا جوانب التنسيق بن املجلس والجهات 

الحكومية لدراسة ومعالجة مختلف القضايا.

وأكد اللقاء أهمية دور ومشاركة أعضاء املجلس يف فعاليات ذكرى املولد النبوي ومختلف الفعاليات 
املجتمعية.. وأشادا بجهود أعضاء مجلس الشورى يف هذه املرحلة املفصلية من تاريخ الشعب اليمني 

وحرصهم عى تعزيز االصطفاف والتالحم يف مواجهة العدوان ومخططاته.
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مناقشة اخلطة اإلرشادية للمولد النبوي بأمانة العاصمة

]22/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

ناقش اجتماع بأمانة العاصمة اليوم، الخطة اإلرشادية التوعوية إلحياء ذكرى املولد النبوي.

واستعرض االجتماع الذي ضم نائب مدير مكتب األوقاف باألمانة محمد الغلييس ومدير إدارة التوجيه 
واإلرشاد الدكتور قيس الطل، ومدراء مكاتب األوقاف باملديريات، ما تضمنته الخطة من فعاليات وأنشطة 

وأعمال تزين لعدد من املساجد.

وتطرق االجتماع إىل القوافل اإلرشادية املصاحبة لفعاليات االحتفال بهذه املناسبة الدينية وكذا تحضرات 
مكتب األوقاف لعقد لقاء موسع لخطباء وعلماء ومرشدي األمانة وتدشن حملة إرشادية الثالثاء القادم.. 

وأكد االجتماع أهمية تضافر الجهود إلنجاح فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف بما يليق بمكانة وعظمة 
املصطفى صى الله عليه وآله وسلم ورسالته ومنهجه وسرته العطرة.

إىل ذلك ناقش لقاء بمديرية صنعاء القديمة اليوم، ضم خطباء وأئمة املساجد، الجوانب املتصلة بإحياء 
ذكرى املولد النبوي الرشيف.  ويف اللقاء أكد العالمة أحمد صالح الهادي ومدير األوقاف باملديرية محمد 

السياغي، الحاجة للعودة الصادقة ملنهج املصطفى عليه وآله الصالة والسالم واستلهام الدروس والعرب من 
سرته ومنهجه القويم.

وألقيت كلمات أكدت أهمية تضافر الجهود إلحياء ذكرى املولد النبوي بما يعزز من االرتباط بالرسول 
الكريم صى الله عليه وآلة وسلم والسر عى نهجه واقتفاء أثره.

مناقشة جهود التحشيد وترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي يف عنس بذمار

]22/اكتوبر/2019[ ذمار- سبأ:

ناقش لقاء للسلطة املحلية والتنفيذية بمديرية عنس بذمار اليوم برئاسة وكيل املحافظة عباس عيل 
العمدي، مستوى التحشيد لرفد الجبهات وترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي.

واستعرض االجتماع نتائج حملة التحشيد والتعبئة والنزول امليداني خالل الفرة املاضية وما أنجزته 
اللجان يف هذا الجانب، واالستعدادت لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف اللقاء حث الوكيل العمدي، عى مضاعفة الجهود لتنفيذ خطة التحشيد والنزول إىل القرى والعزل.. الفتا 
إىل أهمية تفعيل دور مكونات املجتمع والشخصيات االجتماعية والعقال إلنجاح حملة التحشيد باملديرية.. 
وأكد أهمية إقامة الفعاليات بذكرى املولد النبوي واالستفادة منها يف استلهام الدروس وتعزيز الصمود يف 

مواجهة العدوان.

فيما أشار مدير املديرية أحمد املصقري وأمن محيل املديرية محمد عمران، إىل جهود السلطة املحلية يف 
التحشيد للجبهات ودعم املرابطن بالرجال واملال.. واستعرضا آلية تنفيذ خطة الحشد للفرة القادمة 

والرتيب لتنظيم فعاليات بذكرى املولد النبوي.

حر اللقاء عضو اللجنة اإلرشافية للتحشيد أحمد الرازحي.
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اجتماع برئاسة وزير اإلعالم يقر اخلطة اإلعالمية لالحتفال باملولد النبوي

]23/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

 أقر اجتماع للقيادات اإلعالمية اليوم بصنعاء برئاسة وزير اإلعالم ضيف الله الشامي، الخطة اإلعالمية 
الرئيسية املزمنة لوسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة الخاصة بفعاليات االحتفال بذكرى املولد 

النبوي الرشيف.

واستعرض االجتماع، الذي ضم نائب وزير اإلعالم فهمي اليوسفي ووكالء الوزارة ورؤساء مجالس 
املؤسسات والقطاعات اإلعالمية، الخطة التي تضمنت الجوانب املتعلقة بالتغطية واملواكبة اإلعالمية 

للفعاليات واألنشطة الخاصة بالتحضر واإلعداد لالحتفال بهذه الذكرى عى املستوى املركزي واملحيل 
ومظاهر التفاعل الشعبي، كما تضمنت إعداد تقارير صحفية وإذاعية وتلفزيونية يومية وإنتاج وبث برامج 
تلفزيونية وإذاعية متنوعة وحوارات، ومواكبة التجهيزات لساحات االحتفال بالعاصمة صنعاء واملحافظات 

وكذا التغطية املبارشة وتخصيص فرات مفتوحة من البث اإلذاعي والتلفزيوني لالحتفاالت املركزية 
واملحلية.

ويف االجتماع أكد وزير اإلعالم، أن االحتفال باملولد النبوي الرشيف لهذا العام سيكون مميزاً عن االحتفاالت 
السابقة من حيث النشاط الرسمي والشعبي والتفاعل اإلعالمي. وقال »نحن كمؤسسات إعالمية ووزارة 

إعالم معنيون بنقل الرسالة اإلعالمية والصورة الحقيقية لهذا االحتفال وإبراز عوامل الصمود للشعب 
اليمني واعتزازه بهويته اإليمانية واالنتماء للرسول صى الله وعليه وآله وسلم والسر عى نهجه«.. وأشار 

الوزير الشامي إىل أن هناك خطة ميدانية للقنوات الفضائية خاصة بمواقع وأماكن التصوير للفعاليات 
لنقل احتفال وابتهاج اليمنين بمولد الرسول عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم عى املستوى املركزي 

واملحيل والتي تتزامن مع االنتصارات التي تتحقق يف مختلف الجبهات وانهيار العدو.

وكان نائب وزير اإلعالم والوكالء ورؤساء مجالس املؤسسات والقطاعات اإلعالمية، قد أثروا الخطة 
بالنقاشات واملداخالت الهادفة للتغطية الصحفية والتلفزيونية واإلذاعية الواسعة ملختلف الفعاليات 

الرسمية والشعبية إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف ودور كل مؤسسة إعالمية عى حدة يف هذا الجانب.. 
وأكدت النقاشات واملداخالت عى أهمية هذه املناسبة الدينية العظيمة ملا تحمله من دالالت ورسائل تعكس 
ارتباط اليمنين برسول األمة والسر عى نهجه واالقتداء بأخالقه والتأكيد عى استمرار الصمود والثبات يف 

مواجهة العدوان ومخططاته.

لقاء ملسؤويل حمطات توليد الكهرباء اخلاصة بذمار يناقش ترتيبات االحتفاء باملولد 
النبوي

]23/اكتوبر/2019[ ذمار  - سبأ : 

ناقش لقاء للنقابة العامة ملحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة بذمار برئاسة وكيل أول املحافظة فهد 
عبدالحميد املروني اليوم الرتيبات الجارية لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف اللقاء، أكد الوكيل املروني أهمية اإلعداد الجيد لهذه املناسبة العظيمة من خالل تزين الشوراع العامة 
وإنارة الجوالت واألماكن الحيوية.. وأشار إىل أهمية اسهام مولدات كهرباء القطاع الخاص يف إنجاح 
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الفعاليات االحتفائية بذكرى املولد النبوي وبما يتناسب مع عظمة هذه الذكرى الغالية يف نفوس اليمنين 
واملسلمن بشكل عام.. وحث عى تنسيق جهود التحضرات الخاصة بالذكرى بن مختلف الجهات الرسمية 

والخاصة.

فيما أشار مدير منطقة كهرباء ذمار عيل القويس، إىل أهمية تشكيل لجنة لتحديد األماكن والشوارع 
والجوالت التي سيتم تزيينها وإنارتها احتفاء بذكرى مولد سيد البرشية وخاتم األنبياء صل الله عليه 

وسلم.. وأشاد بتجاوب نقابة مولدات كهرباء القطاع الخاص يف املشاركة بإحياء ذكرى املولد النبوي التي 
يجسد احتفال اليمنين بها رغم العدوان مدى ارتباطهم بالنبي قوال وعمال.

من جانبه أوضح رئيس النقابة العامة ملولدات القطاع الخاص عبدالرحمن اليعري وعضو النقابة طه 
املري، أن الهدف من اللقاء الخروج برؤية موحدة يف إنارة وتزين الشوارع بالشكل الذي يليق بمكانة 

ذكرى املولد النبوي الرشيف.

مناقشة االستعدادات لالحتفاء باملولد النبوي مبديريات القطاع الغربي بصنعاء

]23/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ : 

ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة أمن عام محيل املحافظة عبدالقادر الجيالني، االستعدادات 
لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف بمديريات القطاع الغربي.

وأكد االجتماع، الذي ضم وكيال املحافظة أحمد الصماط وعبد الغني داوود ورئيس لجنة الشؤون 
االجتماعية بمحيل املحافظة عى السهييل ومدراء املديريات وأمناء عموم املجالس املحلية، عى أهمية تضافر 

الجهود إلحياء هذه املناسبة بما يليق بمكانتها.. وشدد عى رضورة املشاركة الفاعلة ملديريات الحيمتن 
وبني مطر ومناخة وصعفان يف فعاليات املولد النبوي الرشيف.

وتطرق االجتماع إىل االستعدادات الخاصة بتجهيز قافلة الرسول األعظم بالتزامن مع ذكرى املولد النبوي.

اجتماع اللجنة العليا لإلعداد والتحضري لالحتفال باملولد النبوي برئاسة رئيس 
الوزراء

]23/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ:

عقدت اللجنة العليا لإلعداد والتحضر لالحتفال باملولد النبوي اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بحضور رئيس مجلس الشورى محمد حسن العيدروس 

ونائب رئيس مجلس النواب عبدالسالم هشول.

كرس االجتماع ملناقشة سر الخطوات التحضرية وخطط العمل الفرعية املرفوعة من قبل الوزارات 
والهيئات واملؤسسات الحكومية حول األنشطة والفعاليات االحتفالية املزمع إقامتها بمناسبة ذكرى املولد 

النبوي عى صاحبه وآله أزكى الصالة والتسليم، والتي تهدف إجماال لتسليط الضوء عى حياة النبي وخلقه 
الرفيع، وكذا إحياء سرته العطرة والعمل بكل الوسائل لتكريس القيم العظيمة التي جاء بها يف أوساط 

املجتمع.
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ويف االجتماع، الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسن مقبويل ووزراء 
الشباب حسن زيد والنقل زكريا الشامي واإلعالم ضيف الله الشامي والصحة الدكتور طه املتوكل واملالية 

رشف الدين الكحالني، شدد رئيس الوزراء عى أهمية اإلعداد والرتيب الجيدين لالحتفال بهذه املناسبة 
الدينية بما يليق وعظمة النبي الكريم ومكانته يف قلوب ووجدان األمة اليمنية.. وأكد أن االحتفال باملولد 

النبوي يعد من أهم أعياد املجتمعات االسالمية التي تدعو إىل األخوة االسالمية ونبذ الخالفات والفرقة التي 
نهى الله عنها ونبيه الكريم.. موضحا أن ما تشهده األمة االسالمية من رصاعات وخالفات ال عالقة لها 

بجوهر الدين االسالمي وإنما هي جزء من الخطط القديمة لزرع الفرقة واالنقسام بن أبنا الدين الواحد.

ولفت الدكتور بن حبتور إىل أن التقاء الجميع والتفافهم يف هذه املناسبة حول النبي وسرته العطرة 
ومنارصته هو خر دليل عى وحدة األمة االسالمية بكافة مذاهبها.

وقد خرج االجتماع بعدد من االجراءات املتصلة باألدوار التكاملية للجهات الخدمية واألمنية والقطاع 
الخاص للبدء بالتحضر للمناسبة ملا من شأنه إنجاح هذه الفعالية وتحقيق غاياتها الدينية واإلنسانية 

واألخالقية، مع التأكيد عى جميع الجهات املعنية بإعداد التقارير التقييمية عن مستوى اإلنجاز وتقديمها 
إىل االجتماع األسبوعي.

حر االجتماع نائبا وزيري الكهرباء والطاقة عبدالغني املداني واألوقاف واإلرشاد العالمة فؤاد ناجي 
ووكيال وزارتي األوقاف العزي راجح والداخلية اللواء عيل سالم الصيفي والوكيل املساعد ألمانة العاصمة 

عبدالوهاب رشف الدين ومدير املؤسسة العامة للكهرباء املهندس خالد راشد ومدير دائرة التوجيه املعنوي 
العميد يحيى سيع ورئيس دائرة الدفاع واألمن باألمانة العامة ملجلس الوزراء طه الصنعاني.

مناقشة االستعدادات لالحتفاء بذكرى املولد النبوي بذمار

]23/اكتوبر/2019[ ذمار- سبأ:

ناقش لقاء موسع اليوم بمحافظة ذمار برئاسة القائم بأعمال املحافظ مجاهد شايف العنيس، االستعدادات 
للفعالية املركزية لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

 وأقر اللقاء الذي حره وكيال املحافظة فهد املروني ومحمد عبدالرزاق ورئيس لجنة الخدمات بمحيل 
املحافظة صادق املري، اللجان التنظيمية ومهامها يف اإلعداد والتنظيم وتجهيز ساحة االحتفال.

يف اللقاء، الذي ضم أعضاء املكتب التنفيذي ولجان اإلرشاف للفعالية، أكد القائم بأعمال املحافظ العنيس 
أهمية اإلعداد الجيد لالحتفاء بمولد خر خلق الله رسول اإلنسانية محمد صى الله عليه وسلم.. ولفت 

إىل تشكيل لجان عى مستوى املحافظة يف إطار فريق عمل متكامل.. حاثا الجميع عى اإلسهام يف اإلعداد 
والتحضر للفعالية.. مؤكدا أهمية املشاركة الفاعلة ملختلف القطاعات ومكونات املجتمع بما يليق بعظمة 

املناسبة.. ووجه القائم بأعمال املحافظ بتنفيذ حمالت نظافة استعداد لهذه املناسبة الدينية العظيمة.

فيما حث مرشف املحافظة فاضل الرشقي، عى مضاعفة الجهود يف اإلعداد والتنظيم بما يسهم يف إنجاح 
الفعالية تكريماً وترشيفاً ملولد سيد الخلق وخاتم األنبياء.. وأشار إىل أهمية إعداد آلية للتواصل والحشد 

والتنسيق واملتابعة للرتيبات الخاصة باملناسبة.. الفتا إىل أهمية هذه املناسبة للتزود بمكارم األخالق التي 
تحى بها رسول الله والسر عى نهجه والتمسك بمبادئ وقيم الدين اإلسالمي كمنهاج حياة.
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الصحة جتري الرتتيبات إلقامة خميمات طبية وفعاليات ثقافية يف ذكرى املولد النبوي

]24/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ : 

تجري وزارة الصحة السكان حالياً الرتيبات لتنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية وإقامة املخيمات الطبية 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

 وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور يوسف الحارضي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أنه تم 
إعداد خطة شاملة لتنفيذ العديد من الفعاليات تتمثل يف زيارات ميدانية لقيادات الوزارة ومدراء مكاتب 

الصحة للجرحى واملرىض وإقامة مخيمات جراحية وعالجية مجانية يف أمانة العاصمة ومختلف املحافظات 
للتخفيف من معاناة املواطنن.. وأشار إىل أنه سيتم بهذه املناسبة عمل تخفيضات يف خدمات املستشفيات 
بنسبة 30 يف املائة وتنفيذ حملة للتربع بالدم لصالح املرىض والجرحى، باإلضافة إىل تقديم الخدمات ألس 
الشهداء وتوفر أجهزة تعويضية للمعاقن يف مراكز األطراف، وكذلك توزيع أدوية ملرىض األمراض املزمنة 

بما فيهم زارعي الكى  وافتتاح عدد من املشاريع الصحية.

وذكر الدكتور الحارضي أن الوزارة ستقيم عدداً من الفعاليات الثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي عى 
مستوى املركز ومكاتب الصحة باملحافظات واملستشفيات.. ولفت إىل داللة إطالق هذه الخدمات بالتزامن 

مع املولد النبوي الرشيف لتعزيز قيم الراحم والتكافل التي جاء بها الرسول األعظم صى الله عليه وآله 
وسلم.

اجتماع باحملويت يناقش األوضاع األمنية وسبل تأمني فعاليات املولد النبوي

]24/اكتوبر/2019[ املحويت –سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة املحويت اليوم برئاسة املحافظ فيصل أحمد حيدر، األوضاع األمنية باملحافظة 
وسبل الحفاظ عى األمن واالستقرار.

وتطرق االجتماع الذي ضم نائب مدير أمن املحافظة العقيد حسن قناف، إىل سبل تأمن فعاليات املولد 
النبوي بعاصمة املحافظة واملديرية، وتعزيز السكينة العامة.. واستعرض االجتماع دور األجهزة األمنية 

يف تثبيت األمن واالستقرار وحماية املمتلكات العامة والخاصة باملحافظة واملديريات.. واطلع االجتماع عى 
تقارير األداء األمني ومدى تنفيذ الخطط األمنية الكفيلة بضبط الجريمة قبل وقوعها.

ودعا املحافظ حيدر إىل تفعيل املهام األمنية وتعزيز دور الحزام األمني ملداخل املحافظة ورفع اليقظة 
لضمان مكافحة الجريمة وتفويت الفرصة عى املربصن بالوطن وأمنه واستقراره.. وأشار إىل أهمية تعزيز 
االنسجام والتعاون بن األجهزة والوحدات األمنية لحماية مصالح املجتمع وصيانة الحقوق وااللتزام بتنفيذ 

القانون.
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مناقشة ترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي بصنعاء

]24/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل املحافظة للقطاع الغربي أحمد الصماط، ترتيبات إحياء ذكرى 
املولد النبوي بمديرية مناخة.

وأكد االجتماع، الذي ضم أمن محيل املديرية بمناخة عيل غالب مسعد ونائب مدير جهاز محو األمية 
باملحافظة نزيه الزنداني، أهمية تنظيم الفعاليات واألنشطة املكرسة للمولد النبوي بما يكفل التذكر بسنته 

والسر عى نهجه القويم، وتشكيل لجان بالقرى والعزل بهذا الشأن.

وتطرق املجتمعون إىل االستعدادات للمساهمة يف تسير قافلة الرسول األعظم التي سيتم تسيرها للجيش 
واللجان الشعبية املرابطن يف الجبهات بالتزامن مع هذه املناسبة الدينية.

لقاء للعلماء واخلطباء باحلديدة مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]24/اكتوبر/2019[ الحديدة  - سبأ:

نظم مكتب األوقاف واإلرشاد ووحدة الثقافة القرآنية بمحافظة الحديدة اليوم لقاءا تحضريا لعلماء 
وخطباء ومرشدي مربع املدينة، لالحتفال باملولد النبوي الرشيف.

ويف اللقاء أكد القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الذي يتزامن 
اإلحتفاء به هذا العام مع إنتصارات عى قوى العدوان واملرتزقة.. وحث العلماء والخطباء واملرشدين عى 

االضطالع بدورهم يف تعزيز الوعي املجتمعي بأهمية إحياء ذكرى املولد النبوي بما يعزز من االرتباط 
بمنهجه وسرته العطرة.

فيما أكد عضو مجلس النواب محمد عيل مرعي، أن أهل اليمن كانوا وال يزلون سباقون يف نرة نبي األمة.. 
مشرا إىل أن األحداث والحقائق التاريخية أبرزت دور أبناء اليمن يف هذا الجانب.

ويف اللقاء، الذي حره وكيال املحافظة عبدالجبار أحمد محمد ومجدي الحسني وعدد من مدراء املديريات 
واملكتب التنفيذي، أشار مرشف املحافظة أحمد البرشي إىل أهمية االحتفال بمولد نبي األمة الذي كان يف 

نهجه وسلوكه مدرسة متكاملة من القيم والتعاليم السامية.

بدوره اعترب مدير مكتب األوقاف واإلرشاد سليمان الفقيه، االحتفال باملولد النبوي محطة للتزود من 
سرته العطرة ونهجه الجهادي يف مواجهة تكالب االعداء عى األمة اإلسالمية.. وأشار إىل أهمية دور العلماء 

والخطباء واملرشدين يف تنوير املجتمع بأهمية املشاركة يف اإلحتفائية الكربى باملولد النبوي.

إىل ذلك أكد رئيس الوحدة الثقافية باملحافظة عبدالسالم الصليحي والشيخ عى محمد صومل األهدل عن 
العلماء، أن االحتفال بمولد النبوي يتضمن رسالة واضحة ألعداء األمة أن اليمنين ماضون عى خطى النبي 

الكريم يف مواجهة قوى العدوان.

وصدر عن اللقاء بيانا جدد املشاركون والءهم وانتمائهم للنبي واملعلم واملرشد األول محمد عليه الصالة 
والسالم والسر عى دربه واالقتداء به.. وأدان البيان الحصار املفروض عى مديرية الدريهمي ومنع دخول 
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املساعدات الغذائية، فضال عن الجرائم التي يرتكبها املرتزقة وآخرها جريمة محاولة االغتصاب بالتحيتا، 
وجريمة تعذيب وقتل األسى بمأرب والجريمة املتكررة يف احتجاز سفن املشتقات النفطية والغذاء والدواء.. 

ودعا البيان الجميع لإلحتفاء باملناسبة تعبرا عن حبهم للرسول الكريم من خالل الفعاليات واألمسيات

مناقشة االستعدادات إلحياء ذكرى املولد النبوي يف همدان بصنعاء

]24/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل املحافظة للقطاع الشمايل الرشقي عيل الغشمي، 
االستعدادات إلحياء ذكرى املولد النبوى الرشيف يف مديرية همدان.

وأكد االجتماع، بحضور وكيل املحافظة عاطف املصيل وعضو مجلس الشورى يحيى عايض، أهمية إحياء 
هذه املناسبة بما يعكس عالقة أحفاد األنصار بالرسول الكريم، وتشكيل اللجان يف القرى والعزل للمشاركة 

الفاعلة يف الفعالية املركزية وتسير قافلة الرسول األعظم.

مناقشة استعدادات القطاع الرتبوي بصنعاء إلحياء املولد النبوي

]24/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة املحافظ عبدالباسط عيل الهادي، إستعدادت القطاع الربوي إلحياء 
ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف االجتماع أكد املحافظ الهادي، أهمية تنظيم الفعاليات واألنشطة بذكرى مولد خاتم األنبياء واملرسلن.. 
الفتا إىل دور القطاع الربوي يف تعزيز التوعية بأهمية هذه املناسبة.. وأكد الحرص عى أن تكون فعالية 

إحياء ذكرى املولد أكثر زخما بما يليق بعظمة ومكانة املصطفى عليه الصالة والسالم يف قلوب اليمنين.. 
ولفت إىل أهمية دور املعلمن يف توعية الطالب والطالبات بارتباط األنصار وأبناء اليمن بالرسول األعظم 

ودورهم يف نرة الدين اإلسالمي.. منوها بجهود الكادر الربوي يف استمرار العملية التعليمية رغم 
الصعوبات الراهنة.

فيما أشار مدير مكتب الربية باملحافظة هادي عمار، إىل استعدادات القطاع الربوي لتنظيم الفعاليات 
واألنشطة بهذه املناسبة الدينية الجليلة.. مبينا أن مدارس املحافظة دشنت قبل أيام فعاليات االحتفاء باملولد 

النبوي.

حر االجتماع نائبا مدير مكتب الربية باملحافظة أمن سنان ويحيى القنوص ومدراء الربية باملديريات 
وعدد من مدراء اإلدارات بمكتب الربية ونائب مدير اإلعالم الربوي عيل املخاليف.
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املولد النبوي الشريف.. دالالت االحتفال وترتيبات واسعة إلحيائه

]25/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

يشكل إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم، محطة مهمة لألمة 
اإلسالمية باتجاه تعزيز وحدتها وتعميق ارتباطها برسول البرشية محمد صى الله عليه وآله وسلم.

ويحتفل اليمنيون سنوياً بذكرى املولد النبوي، للتعبر عن مدى حبهم وارتباطهم بالنبي الكريم عليه 
الصالة والسالم، والسر عى نهجه وسرته العطرة وإحياء سنته والتأيس بقيمه ومبادئه وأخالقه سلوكاً 

ومنهجاً من خالل السر عى نهجه عمال بقوله سبحانه وتعاىل »ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ 
يِن ُكلِِّه ولو كره الكافرون«.. ويعترب االحتفال بمولد النبي األكرم نقطة انطالق باتجاه مولد  ِليُْظِهَرُه َعَى الدِّ

جديد ألمة قوية منترة ومستقلة تكتيس هيبتها وتحتل مكانتها العالية بن األمم كما أراد الله لها وكما 
كان أول مولد للنبي صى الله عليه وآله وسلم باكورة ميالد أمة اإلسالم ونرش الدعوة اإلسالمية.

قال وزير األوقاف واإلرشاد نجيب نارص العجي إن »مولد الرسول صى الله عليه وسلم مناسبة تذكر 
أبناء األمة وشعوبها بسرته ومواقفه وأخالقه وشمائله«.. مشراً إىل أهمية ذكرى املولد النبوي الرشيف 

للتزود من نهج املصطفى صى الله عليه وآله وسلم.. وبّن أن وزارة األوقاف دشنت األسبوع املايض الخطة 
اإلرشادية التوعوية إلحياء ذكرى املولد النبوي والتي تتضمن قوافل إرشادية مصاحبة لفعاليات االحتفال 

بهذه املناسبة الدينية، وانعقاد لقاءات للخطباء والعلماء واملرشدين بأمانة العاصمة واملحافظات بهذه 
الذكرى.

ودعا الوزير العجي الخطباء والعلماء إىل االضطالع بدورهم يف الدعوة لالحتفال بهذه املناسبة عرب خطب 
الجمعة واملرشدين وتضمن الخطب موجهات عامة للتذكر باملولد النبوي واإلشارة إىل أهمية االحتفال به.. 

وأفاد أن مكاتب األوقاف باملحافظات رشعت يف تنفيذ الخطة، التي تشتمل أيضاً عى قوافل إرشادية ميدانية 
وندوات مركزية باملحافظات وإصدار مطبوعات ومجالت حائطية عن السرة النبوية العطرة، وكذا تزين 

املساجد وتنظيفها وتهيئتها الستقبال هذه املناسبة.

من جانبه أشار وكيل وزارة األوقاف لقطاع التوجيه واإلرشاد العزي راجح، إىل أن الخطة اإلرشادية املكرسة 
لالحتفال بذكرى املولد النبوي تتضمن تنظيم الخواطر الدينية ومحارضات توعوية وندوات يف املساجد 

واملدارس واملجالس والقاعات والتجمعات.. ولفت إىل أن الخطة اإلرشادية تتضمن أيضا تنظيم مهرجانات 
وزيارات روضات الشهداء، إىل جانب تناول خطباء الجمعة دالالت ودروس املولد النبوي.

بدوره رأى مدير عام الوعظ بوزارة األوقاف عبدالرحمن املوشكي، أن الخطة اإلرشادية لوزارة األوقاف 
ومكاتبها حافلة بالعديد من األنشطة والفعاليات لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية الجليلة.. وبن أن الوزارة 

رشعت يف تنفيذ الفعاليات واألنشطة ومنها انعقاد اللقاءات اإلرشادية للعلماء والخطباء واملرشدين عى 
مستوى املحافظات واملديريات وتحسن روضات الشهداء وتزين مبنى الوزارة واملكاتب.. وأكد أن وزارة 
األوقاف واإلرشاد هي الجهة الرسمية املعنية باالحتفاء باملناسبات الدينية »املولد النبوي الرشيف، وذكرى 

الهجرة النبوية واإلساء واملعراج«.. الفتا إىل الجهود غر املسبوقة التي تبذلها الوزارة إلنجاح فعاليات 
وأنشطة املولد النبوي بما يليق بعظمة الرسول الكريم صى الله عليه وآله وسلم.

وحث املوشكي مدراء مكاتب األوقاف واإلرشاد يف املحافظات عى املساهمة بفعالية يف تنفيذ األنشطة 
والربامج وفقاً لخطة الوزارة وااللتزام الزمني بها.
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فيما أوضح نائب مدير مكتب األوقاف واإلرشاد بأمانة العاصمة محمد الغلييس أن املكتب ينفذ حالياً حملة 
إرشادية يف مساجد ومدارس األمانة، احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف.. وأشار إىل أن الحملة التي 

تستمر 24 يوماً تستهدف ألفاً و400 مسجد ومدرسة تحفيظ للقرآن الكريم من خالل تقديم محارضات 
توعوية عرب 400 خطيب و50 مرشداً ومرشدة.. مبينا أن الحملة تستهدف النزول إىل املدارس أثناء طابور 

الصباح ويف الحصص الدراسية واملساجد بن صالتي املغرب والعشاء.

واعترب الغلييس، إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف، رسالة ألعداء األمة، بتمسك اليمنين برسول اإلنسانية 
محمد صى الله عليه وآله وسلم ورسالته ومنهجه وسرته العطرة.

ويف السياق ٌدشنت خالل األسبوع الجاري بجامع الشعب بأمانة العاصمة وعدد من املحافظات مدارس 
تعليم القرآن الكريم وعلومه ضمن فعاليات االحتفال باملولد النبوي الرشيف.

وأكد رئيس الهيئة العامة لجامع الشعب خالد املداني، أهمية مدارس تعليم القرآن الكريم العرية 
)املسائية( لتقوية قدرات الطالب امللتحقن باملدارس يف املواد العلمية.. وشدد عى رضورة استزادة طالب 

العلم مما يتم تدريسه يف مدارس تحفيظ وتعليم القرآن الكريم عقب صالة العر، واالستفادة من املناهج 
العلمية بما يف ذلك القرآن الكريم والثقافة النابعة من كتاب الله تعاىل.

من جهته توقف وكيل وزارة األوقاف لقطاع تحفيظ القرآن الكريم الشيخ صالح الخوالني، عند مدارس 
تعليم القرآن الكريم العرية، وأهميتها يف تعليم النشء والطالب، املنهج القرآني السليم النابع من كتاب 

الله عز وجل.. وأكد أن املدارس العرية تكمن أهميتها يف الحفاظ عى األجيال ووعيهم وأخالقهم وااللتزام 
بمنهج كتاب الله واالقتداء برسوله وخاصة مع حلول مناسبة املولد النبوي. وقال »حري بنا االهتمام 
باملدارس العرية والتي تعيدنا إىل منهج رسول الله ومبادئه وكل القيم واألخالق التي جاء بها عليه 

الصالة والسالم«.

ولفت الشيخ الخوالني إىل أن هذه املدارس تسهم يف تقوية الدروس لدى طالب العلم وتزويدهم بالثقافة 
القرآنية وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف، سيما يف ظل ما تواجهه األمة من مؤامرة تستهدف هويتها 

اإليمانية ووحدتها وأمنها ونسيجها االجتماعي.

يف حن أوضح مدير مكتب الربية والتعليم بصنعاء هادي عمار، أن مدارس تعليم القرآن الكريم لفرة 
العر تهدف إىل تحصن الطالب والطالبات من الثقافات املغلوطة يف ظل ما تتعرض له األمة من هجمة 
يف الهوية والفكر.. وأكد الحرص عى إنجاح مهام مدارس القرآن الكريم وفقاً للمنهج القرآني الذي يعد 

األساس لبناء جيل واع متسلح بكتاب الله.

أمانة العاصمة تعلن عن درع وجائزة ألفضل املشاركات اجملتمعية باملولد النبوي

]25/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

أعلنت اللجنة التنفيذية للمولد النبوي بأمانة العاصمة عن تخصيص درع وجائزة فعالية ذكرى مولد 
الرسول األعظم, ألفضل مشاركات ومساهمات مجتمعية يف إحياء املولد النبوي للعام 1441هـ يف األمانة.

وأوضح رئيس اللجنة وكيل األمانة املساعد عبدالوهاب رشف الدين، لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الدرع 
والجائزة ستمنح للمشاركات واملساهمات املتميزة والنوعية من املبادرات املجتمعية والطوعية والشبابية.. 
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وبَن أنه سيتم تقييم واختيار املشاركات واملساهمات املجتمعية بإرشاف اللجنة التنفيذية للمولد باألمانة, 
ووفقا ملعاير فنية تعتمد عى التميز واألهمية ومستوى التأثر يف تعزيز االرتباط بالرسول صى الله عليه 

وآله وسلم والتمسك بنهجه وسرته العطرة.. وأشار إىل أن مجاالت التنافس عى الدرع والجائزة تشمل 
الفعاليات واألنشطة الهادفة إىل تعزيز الوعي العام بأهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي واالقتداء برسول 

الله، إىل جانب املشاركات التي تسهم يف رفع مستوى الوعي بعدد من القضايا كالحفاظ عى النظافة والبيئة 
واألشجار وتحسن مظهر العاصمة.  

ولفت رشف الدين إىل أن هذه الجائزة التنافسية تأتي يف إطار برامج الفعاليات التي تقيمها أمانة العاصمة 
بكافة قطاعاتها ومكاتبها ومديرياتها، لالحتفال باملولد النبوي الرشيف.. وحث كافة األطر النشطة 

اجتماعياً وثقافياً وإنسانياً والنقابات واملبادرات ومنظمات املجتمع والقطاع الخاص إىل املشاركة بفاعليه يف 
االحتفال باملولد النبوي، واإلسهام اإليجابي يف التنافس لحصد املراتب األوىل بما يجسد حب وارتباط اليمنين 

الوثيق بالرسول األعظم.

 

وزير اإلعالم: االحتفاالت باملولد النبوي هلذا العام ستكون األكرب يف تاريخ اليمن

]25/اكتوبر/2019[ صنعاء -سبأ :

أكد وزير اإلعالم ضيف الله الشامي، أن االحتفاالت بذكرى املولد النبوي الرشيف لهذا العام، ستكون األكرب 
يف تاريخ اليمن واملنطقة.

وأوضح وزير اإلعالم يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أنه تم استكمال كافة الرتيبات للتغطية 
اإلعالمية الواسعة لهذه االحتفاالت عى املستوى املركزي واملحافظات.. وأشار إىل أنه تم إقرار الخطة 

اإلعالمية لوسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة لفعاليات االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف عى 
صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

حيث تتضمن الخطة، التغطية اإلعالمية للفعاليات واألنشطة الخاصة بالتحضر واإلعداد لالحتفال بهذه 
املناسبة عى املستوى املركزي واملحيل وإعداد تقارير صحفية وتلفزيونية وإذاعية يومية من املحافظات 

حول ارتباط وحب اليمنين للرسول األعظم ومظاهر التفاعل الشعبي مع املناسبة، كما تتضمن إنتاج وبث 
برامج تلفزيونية وإذاعية تستضيف نخبة من العلماء وأستاذة التاريخ حول دور اليمنين يف نرة الرسول 
منذ فجر اإلسالم وعظمة االحتفال باملولد النبوي، وكذا برامج حوارية وتقارير صحفية وإذاعية وتلفزيونية 

يومية وإنتاج وبث برامج متنوعة وحوارات ومسابقة شعرية يف مدح الرسول عليه الصالة والسالم ودور 
اليمنين يف نرته.

وتشمل الخطة تشكيل فرق ميدانية تلفزيونية وإذاعية وصحفية للنزول لساحات االحتفاالت بالعاصمة 
واملحافظات ومواكبة التجهيزات وصوال إىل التغطية املبارشة لالحتفاالت يف الـ 12 من ربيع األول 1441هـ.

 ولفت وزير اإلعالم إىل أن الخطة اإلعالمية لم تغفل مشاركة املرابطن يف الجبهات أفراحهم بهذه املناسبة 
حيث تشمل إنتاج تقارير إخبارية تلفزيونية حول ابتهاج أبطال الجيش واللجان الشعبية بذكرى املولد 
النبوي الرشيف وأثره يف نفوسهم ومعنوياتهم وكذا تخصيص مساحات إذاعية للمرابطن يف الجبهات 

للتعبر عن ابتهاجهم بهذه املناسبة.. وبن أن االحتفال باملولد النبوي الرشيف لهذا العام سيكون مميزاً 
عن االحتفاالت السابقة سواء من خالل التفاعل الرسمي والشعبي أو التغطية اإلعالمية الواسعة. وقال 
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»سنقوم بنقل الصورة الحقيقية والشعب اليمني سيوصل الرسالة بهذه املناسبة انطالقا من هويته اإليمانية 
وارتباطه بالرسول صى الله وعليه وآله وسلم«.

وأشار الوزير الشامي إىل أن هناك خطة ميدانية للقنوات الفضائية خاصة بمواقع وأماكن التصوير 
للفعاليات باستخدام احدث التقنيات بما يتناسب مع عظمة املناسبة.. وأكد عى أهمية االحتفاء بهذه 

املناسبة ملا تحمله من معان ودالالت خاصة يف ظل األوضاع الراهنة التي يمر بها الشعب اليمني وهو ما 
يجسد ارتباط اليمنين برسول األمة والسر عى نهجه واالقتداء بأخالقه. وأضاف »الشعب اليمني سيفاجئ 

الجميع بخروجه املرشف وغر املسبوق يف االحتفاالت بذكرى مولد سيد البرشية وسيتصدر املشهد سواء 
يف احتفائه برسول اإلنسانية أو يف التأكيد عى استمرار صموده وثباته مهما تكالبت عليه قوى العدوان 

والهيمنة«.وأشاد وزير اإلعالم بجهود قيادات وكوادر املؤسسات اإلعالمية عى التفاعل الجاد وتسخر 
كافة اإلمكانيات لتغطية الفعاليات االحتفالية بهذه املناسبة خالل األيام املاضية عى مستوى الوزارات 

واملحافظات واملديريات.

مناقشة ترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي بصنعاء

]25/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل املحافظة للقطاع الشمايل الرشقي عيل الغشمي، ترتيبات إحياء 
ذكرى املولد النبوي بمديريات القطاع.

واستعرض االجتماع الذي ضم الوكالء عاطف املصيل ومحمد الحبارى وشايف عاصم ومحسن أبو هادي 
وعبدالله الشحيفي، استعدادات مديريات أرحب وبني حشيش وهمدان ونهم لالحتفال بهذه املناسبة وسبل 

تعزيز التحشيد للفعالية املركزية وقافلة الرسول األعظم.

وأشار عضو مجلس الشورى يحيى عايض إىل أن املولد النبوي مناسبة دينية عظيمة، حرًي باملسلمن 
االحتفاء بها تعظيما وتكريما للنبي صى الله عليه وآله وسلم.. مبينا أن األحداث التي يمر بها اليمن منذ 

خمس سنوات أثبتت تمسك اليمنين األحرار بنهج النبي األعظم.. واعترب إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف 
فرصة للتزود من نهج املصطفى صى الله عليه وآله وسلم، وسرته ومواقفه وأخالقه وشمائله.

فيما أكد وكالء املحافظة، أهمية تنظيم الفعاليات واألنشطة املكرسة لالحتفال بذكرى املولد النبوي بما يليق 
بعظمة املناسبة وأهميتها يف تاريخ األمة اإلسالمية.. وأشاروا إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي، يمكن يف 

تعزيز ارتباط اليمنين بالرسول األعظم وفرصة للتزود بأخالق املصطفى ونهجه وسرته العطرة.. ولفت 
الوكالء إىل أن املشاركة الفاعلة يف فعالية املولد النبوي، يؤكد مدى حب أهل اليمن للرسول الكريم واالقتداء 

بسنته صى الله عليه وآله وسلم.

من جانبه أشار مديرا مديريتي بني حشيش محمد القايض وأرحب نصر الحباري، إىل أن إحياء هذه 
املناسبة، هو إحياء ألخالق الرسول األعظم وصفاته وتعامله وجهاده وإحسانه.

بدوره استعرض مسئول التأهيل باملحافظة همدان عسكر، دور اليمنين يف نرة الدين اإلسالمي والرسول 
الكريم عليه الصالة والسالم.. ولفت إىل واجب مشائخ القطاع يف تعزيز مشاركة أبناء القطاع يف الفعالية 

املركزية وزيارة أس الشهداء والجرحى واألسى.
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اجتماع مبكتب أشغال صنعاء يناقش ترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي

]26/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بمكتب األشغال بمحافظة صنعاء اليوم، ترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأكد االجتماع، الذي ضم مدير مكتب األشغال باملحافظة الدكتور ناجي االعوج ونوابه ومدراء اإلدارات، 
أهمية االحتفاء بهذه املناسبة وتجسيد العالقة التي تربط اليمنين بالرسول األعظم.. وأشار إىل أهمية 

املشاركة الفاعلة يف املناسبة املركزية بما يعكس الصمود اليمني يف وجه أعتى عدوان، سميا يف ظل 
االنتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية يف ميادين العزة والكرامة والرشف بمحور نجران.

ويف االجتماع أشار الدكتور األعوج، إىل أهمية تجسيد أخالق النبي واالقتداء بسرته العطرة.. الفتا إىل أن 
ذكرى املولد النبوي من أعظم املناسبات التي يحتفي بها أبناء اليمن.

الرتبية تناقش اإلعداد والتحضري إلحياء املولد النبوي

]26/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع اليوم برئاسة وزير الربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي، االستعدادات الجارية إلحياء 
ذكرى املولد النبوي الرشيف.وتطرق االجتماع، الذي حره نائب الوزير الدكتور همدان الشامي ووكالء 

قطاعات الوزارة املختلفة، إىل الجهود املبذولة لتسير قافلة الرسول االعظم للمرابطن يف الجبهات.

ويف االجتماع أكد وزير الربية والتعليم اهمية إحياء ذكرى ميالد الرسول األعظم.. الفتا إىل أهمية دور 
الربوين يف التعريف بأهمية املناسبة وتربية الطالب عى محبة النبي الكريم وتصحيح املفاهيم املغلوطة 
بهذا الخصوص.. وأشار إىل أحقية اليمانيون احفاد األنصار بالرسول االعظم وحرصهم عى احياء ذكرى 

ميالده الرشيف والتزامهم لسنته والسر عى نهجه والوقوف مع الحق يف وجه قوى الظلم واالستكبار.

ودعا وزير الربية إىل تضافر جهود الجميع والتفاعل اإليجابي إلستقبال هذه املناسبة الغالية عى قلب كل 
مسلم بما يليق بها والعمل الجاد عى توعية املجتمع بأهمية املناسبة واستلهام الدروس والعرب من سرته 

العطرة الحافلة بالكفاح والنضال والصرب والثبات واالقتداء به يف كافة مناحي الحياة.

اجتماع بصنعاء يناقش دور املكاتب التنفيذية يف إحياء ذكرى املولد النبوي

]26/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة امن عام محيل املحافظة عبدالقادر الجيالني اليوم، دور املكاتب التنفيذية يف 
إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأكد االجتماع الذي ضم وكالء املحافظة فارس الكهايل ويحيى جمعان ويحيى السياني أهمية تفعيل دور 
كافة املكاتب التنفيذية يف إحياء املناسبة.. وتطرق االجتماع إىل دور مكتبي اإلعالم ووكالة األنباء اليمنية 

)سبأ( يف تغطية كافة الفعاليات واألنشطة بمديريات وقرى وعزل املحافظة.
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مناقشة ترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي باجلوف

]26/اكتوبر/2019[ الجوف - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة الجوف اليوم برئاسة املحافظ عامر عيل املراني، الرتيبات إلحياء ذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ويف اإلجتماع أكد املحافظ املراني، أن املولد النبوي مناسبة عظيمة، تستدعي من الجميع االحتفاء بها بما 
يليق بمكانة النبي صى الله عليه وآله وسلم.. وحث املكاتب التنفيذية واملديريات عى اإلعداد الجيد واملرشف 

لهذه املناسبة.. مشددا عى تحسن مستوى األداء يف مختلف الجوانب املالية واإلدارية.

وأقر اإلجتماع، بحضور عضو مجلس النواب أحمد القرش وعضو مجلس الشورى يحيي النمس ووكالء 
املحافظة ومدراء املكاتب املعنية ومسئويل أنصار الله باملحافظة، تشكيل لجان تحضرية رئيسية وفرعية 
لإلعداد لالحتفاالت بهذه املنسبة، كما أقر تحديد أماكن الفعاليات واللقاءات بحسب الربنامج الزمني وكذا 

اللقاءات عى مستوى املديريات.

كما ناقش االجتماع الرتيبات للمشاركة يف الفعاليات عى مستوى املديريات واملحافظة، وكذا مشاركة أبناء 
املحافظة املتواجدين بالعاصمة صنعاء يف الفعالية املركزية.. وأكد اإلجتماع عى أهمية اضطالع الجميع 
باملسؤولية إلنجاح فعاليات املولد النبوي الرشيف وتحديد أدوار الجهات الرسمية واألمنية والخدمية يف 
إنجاح الفعاليات.. وتطرق اإلجتماع إىل دور القطاع الخاص يف اإلسهام الفاعل يف إحياء فعاليات املولد 

النبوي الرشيف.

وقدمت يف اإلجتماع مداخالت من قبل الحارضين، أكدت عى أهمية تنظيم الفعاليات الخاصة باملولد النبوي 
بما يليق بعظمة املناسبة بما يعكس ارتباط اليمنين بالرسول األعظم واستلهام الدروس من سرة ونهج 

املصطفى صى الله عليه وآله وسلم.

مناقشة ترتيبات االحتفال باملولد النبوي حبجة

]26/اكتوبر/2019[ حجة - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة جحة اليوم، ترتيبات االحتفال باملولد النبوي الرشيف وما تم انجازه بشأن تجهيز 
قافلة الرسول األعظم.

واستعرض االجتماع الذي ضم مدير فرع الهيئة الوطنية للشؤون اإلنسانية عالن فضائل وعدد من مدراء 
املكاتب التنفيذية االنشطة والفعاليات التي ستتضمنها خطة االحتفال باملولد النبوي.

وتطرق االجتماع إىل دور الكليات واملعاهد الفنية الخاصة يف تجهيز قافلة الرسول األعظم عى مستوى مركز 
املحافظة واملديريات.
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اجتماع بصنعاء يناقش ترتيبات احياء املولد النبوي مبديريتي نهم واحلصن

]26/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بصنعاء ضم عضو مجلس الشورى محسن جميل ووكيال املحافظة شايف عاصم وعبدالله 
الشحيفي، االستعداد للمولد النبوي بنهم.

وأشار االجتماع، الذي ضم عدد من املشائخ والشخصيات االجتماعية باملديرية، إىل أهمية املشاركة بفعالية 
يف الفعالية املركزية.. وتطرق االجتماع إىل االستعدادات لتسير قافلة الرسول األعظم.. واهمية املشاركة يف 

مختلف فعاليات املولد النبوي باملديرية.

إىل ذلك ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة وكيل املحافظة للقطاع الجنوبي الرشقي عبدامللك الغربي اليوم، 
ترتيبات املولد النبوي الرشيف بمديرية الحصن.

وأكد االجتماع، الذي ضم مدراء املديرية عبدالله الكبيس وعدد من املكاتب التنفيذية، عى رضورة وضع آلية 
للتحشيد والتوعية يف كافة القرى والعزل بأهمية إحياء هذه املناسبة.. وتطرق االجتماع إىل أهمية املشاركة 

بفاعلية يف الفعالية املركزية وتسير قافلة الرسول األعظم.

مناقشة الفعاليات االحتفالية باملولد النبوي بوزارة النقل

]26/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

ناقشت لجنتا وزارة النقل وأمانة العاصمة الخاصة بإحياء ذكرى املولد النبوي اليوم برئاسة املنسق العام 
لالحتفال بالوزارة وهيئاتها عدنان الكبيس، األنشطة والفعاليات التي ستنظم إلحياء هذه املناسبة.

وتطرق اإلجتماع إىل الربامج املزمع تنظيمها بأمانة العاصمة واملحافظات بهذه املناسبة والتذكر بسرة 
النبي األعظم صى الله عليه وآله وسلم.

وأكد الكبيس أهمية إحياء هذه املناسبة والتنسيق مع الهيئات واملؤسسات التابعة للوزارة ومكاتب النقل 
لتنظيم فعاليات بما يليق بعظمة هذه الذكرى.. وحث عى البدء بركيب اللوحات االحتفالية والتزين احتفاًء 

بذكرى املولد النبوي بالوزارة والهيئات واملؤسسات التابعة لها ومكاتب النقل باألمانة واملحافظات.

اخلدمة املدنية تناقش ترتيبات االحتفال باملولد النبوي

]26/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير الخدمة املدنية والتأمينات عبدالله حسن املؤيد، ترتيبات 
االحتفاء باملولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وأكد االجتماع، الذي ضم عميد املعهد الوطني للعلوم االدارية الدكتور محمد يحيى الخالد ورئيس الهيئة 
العامة للتأمينات ابراهيم الحيفي ورئيس املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ابراهيم أبوطالب ووكالء 

الوزارة لقطاعي األجور واملوازنة يحيى األمر واملوارد البرشية هدى محمد قاسم املتوكل، أهمية إحياء ذكرى 
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املولد النبوي بما يعزز من إرتباط اليمنين وحبهم للرسول الكريم صى الله عليه وسلم.

ويف االجتماع أكد نائب وزير الخدمة املدنية، أهمية التحضر الجيد لالحتفال بهذه املناسبة العظيمة تكريما 
وتعظيما لسيد الخلق محمد عليه الصالة والسالم.

وتم خالل االجتماع، الذي حره مدير التطوير التنظيمي بقطاع السياسات الدكتور محمد الفالحي، إقرار 
الخطوات واإلجراءات الكفيلة بتعزيز اإلعداد والتحضر لتنظيم فعاليات وأنشطة بوزارة الخدمة املدنية 

ووحداتها احتفاًء بهذه املناسبة.

مناقشة دور القطاع الصحي اخلاص بذمار يف االحتفاء بذكرى املولد النبوي

]27/اكتوبر/2019[ ذمار - سبأ :

ناقش لقاء برئاسة القائم بأعمال املحافظ أمن عام املجلس املحيل مجاهد شايف العنيس اليوم، دور منشآت 
القطاع الصحي الخاص يف االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف اللقاء، الذي ضم مالك وممثيل املنشآت الطبية ورشكات األدوية الخاصة، أشار القائم بأعمال املحافظ 
العنيس إىل أهمية تكاتف الجهود لالحتفاء بهذه املناسبة.. حاثا مالكي املنشآت الطبية ورشكات األدوية 
والصيدليات عى املشاركة يف إنجاح الفعاليات.. مؤكدا استعداد السلطة املحلية تذليل الصعوبات التي 

تواجه القطاع الصحي الخاص وبماي سهم يف تعزيز دوره يف خدمة املجتمع.

فيما أشار وكيل أول املحافظة فهد عبدالحميد املروني، إىل أهمية هذه املناسبة يف تجسيد هوية األمة 
وارتباطها بدينها ونبيها محمد صل الله عليه وسلم.. حاثا الجميع عى املساهمة يف إنجاح الفعالية املركزية 

بهذه الذكرى العظيمة.

حر اللقاء رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور عيل صالح ومدير مكتب الصحة الدكتور خالد 
الحجي ومدير فرع الهيئة العامة للزكاة ماجد التينة ومدير إدارة املنشآت بفرع رشكة النفط طارق 

القحوم.

لقاء بالبيضاء يناقش دور اخلطباء يف إحياء ذكرى املولد النبوي

]27/اكتوبر/2019[ البيضاء - سبأ :

ناقش لقاء موسع للعلماء والخطباء واملرشدين بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة وكيل املحافظة لشؤون 
الوحدات االدارية عبدالله الجمايل، دور الخطباء واملرشدين يف إحياء ذكرى املولد النبوي.

واستعرض اللقاء الذي نظمه مكتب األوقاف واإلرشاد باملحافظة، بحضور مدير مكتب األوقاف محمد 
الظرايف، التجهيزات لالحتفال بذكرى املولد النبوي بمديريات املحافظة ودور رسالة املسجد يف تعزيز الوعي 

املجتمعي بالدروس والعرب من هذه الذكرى العطرة.

ويف اللقاء أشار الوكيل الجمايل ومرشف املحافظة حمود شتان، بدور علماء وخطباء ومرشدي املحافظة يف 
التوعية واإلرشاد بأهمية إحياء هذه املناسبة الدينية العظيمة ومواجهة األفكار املغلوطة والهدامة.. وأوضحا 
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أن هذه املناسبة العظيمة تأتي للتذكر بأخالق املصطفى محمد صى الله عليه وآله وسلم والتزود من 
منهجه وسرته العطرة باعتباره القدوة الحسنة.

وألقيت كلمات من رئيس مكتب اإلنصاف باملحافظة محمد الحبابي وإبراهيم املستكاء ومحسن العزي 
وعبدالرحمن الهدار ومحمد النعماني، تطرقت إىل أهمية االستزادة من السنة النبوية املطهرة واالقتداء بها 

للنيل من خر الدنيا واآلخرة.

مناقشة استعدادات االحتفاء باملولد النبوي يف مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]27/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم ضم وكيل أول املحافظة حميد عاصم وعضوي مجلس الشورى نايف 
األعوج ومحسن جميل استعدادات مديرية نهم باملحافظة إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأكد االجتماع، بحضور وكالء املحافظة شايف عاصم وعبدالله الشحيفي ومطيع الغالبي ومدير املديرية 
راجح الجرادي وأمن عام املجلس املحيل يحيى العذري، عى أهمية إحياء الفعالية بما يتالئم مع قوة العالقة 

التي تربط اليمنين بالرسول األعظم، ودورهم يف نرته.

وأشار االجتماع إىل أهمية املشاركة الفاعلة يف التجهيز لقافلة الرسول األعظم ورفد الجبهات باملزيد من 
قوافل الرجال.

مناقشة حتضريات االحتفاء بذكرى املولد النبوي بذمار

]27/اكتوبر/2019[ ذمار - سبأ :

ناقش اجتماع للجان التنظيمية املكلفة باإلعداد لالحتفاء بذكرى املولد النبوي بذمار اليوم التحضرات 
للفعالية املركزية.

وأقر االجتماع الذي ضم وكالء املحافظة محمود الجبن ومحمد عبدالرزاق وعباس العمدي ومسئول الوحدة 
االجتماعية عبدالغني املروني وأعضاء اللجان، تشكيل لجان مركزية من أعضاء مجلس الشورى والوكالء 

واملستشارين ومدراء املكاتب للتنسيق مع املديريات ومكونات املجتمع الستقبال املشاركن يف الفعالية.

وأكد االجتماع أهمية العمل بروح الفريق الواحد الستكمال الرتيبات يف املوعد املحدد.. داعيا أبناء املحافظة 
إىل املشاركة الفاعلة إلنجاح الفعالية تكريماً وترشيفاً ملولد سيد الخلق وخاتم األنبياء عليه أفضل الصالة 

وأزكى التسليم.

حر االجتماع عدد من أعضاء السلطة املحلية ومدراء املكاتب التنفيذية والجانب اإلرشايف.
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مناقشة سبل تفعيل املشاركة يف إحياء ذكرى املولد النبوي بصنعاء

]27/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة أمن عام املجلس املحيل للمحافظة عبدالقادر الجيالني، سبل تفعيل 
املشاركة املجتمعية يف إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأكد االجتماع الذي ضم وكالء املحافظة عبدالله العنيس وفارس الكهايل ويحيى جمعان ويحيى السياني 
ويحيى الحيمي، أهمية املشاركة يف الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي بما يليق بعظمة هذه املناسبة 

الدينية العظيمة.. وأشار إىل دور املكاتب التنفيذية يف التحشيد لقافلة الرسول األعظم التي يتزامن تسيرها 
مع احياء هذه املناسبة.

مناقشة آلية مشاركة اجلامعات احلكومية واألهلية يف االحتفاء باملولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ : 

ناقش اجتماع بمجلس االعتماد األكاديمي وضمان الجودة برئاسة نائب وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
الدكتور عيل يحيى رشف الدين، التحضرات الجارية إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف يف كافة الجامعات 

الحكومية واألهلية.

وتطرق االجتماع، الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع املؤسسات التعليمية الدكتور غالب القانص ورؤساء 
الجامعات األهلية ومستشارو الوزير، إىل برنامج وخطة الوزارة لالحتفاء باملولد النبوي الرشيف عى 

صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم بناًء عى توجيهات املجلس السيايس األعى يف إقامة اللقاءات الداخلية 
بالوزارات والجهات الحكومية واملؤسسات التابعة لها لتنظيم الفعاليات واألنشطة والندوات وتشكيل 

لجان حشد وتعبئة وغرفة عمليات ومتابعة إلحياء هذه املناسبة العظيمة باملستوى الذي تليق بعظمة هذه 
املناسبة.

ويف االجتماع أكد نائب وزير التعليم العايل أن االحتفاء بذكرى مولد خاتم األنبياء واملرسلن النعمة املهداة 
والرحمة املسداة والرساج املنر من أوجب الواجبات عى كل من يتبع هذا النبي الخاتم، للتذكر بمناقب 

وأخالق وصفات هذا الرسول القائد و معلم البرشية ومخرجها من الظلمات إىل النور.. وأشار إىل أهمية 
إبراز املظاهر االحتفالية للمولد النبوي الرشيف يف كل جامعة حكومية وأهلية لعكس صورة معربة عن مدى 

حب وارتباط اليمنين برسول الله والتذكر بسرته العطرة واالقتداء بهديه والسر عى نهجه.

وحث الجامعات األهلية عى استشعار املسئولية والقيام بدورها التاريخي والديني واالخالقي يف تعظيم 
مولد النبي الكريم من خالل اقامة الفعاليات والندوات واملحارضات الدينية حول سرته العطرة.. مبيناً 

أهمية تعريف العالم بأن اليمانين هم أول من احتفل بقدوم الرسول الكريم وأول من نظم االبيات الشعرية 
واالناشيد الدينية فرحاً وابتهاجاً بقدومه  صى الله عليه وسلم إىل املدينة املنورة من خالل ترديدهم انشودة 

»طلع البدر علينا«.

واستعرض الدكتور رشف الدين األدوار التي قام بها اليمنيون يف مساندة ومؤازرة الرسول األعظم يف دعوته 
إىل الله ونرش الرسالة املحمدية يف أصقاع األرض.. وشدد نائب وزير التعليم العايل عى رضورة الحشد 
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والتعبئة للمشاركة يف الفعالية املركزية لطالب ومنتسبي الجامعات الحكومية واألهلية  املزمع اقامتها 
يف الـ7 من ربيع األول املصادف األثنن القادم وسط ساحة جامعة صنعاء لالحتفاء بمولد خاتم األنبياء 

واملرسلن محمد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.. ولفت إىل أن وزارة التعليم العايل شكلت لجنة إرشافية 
عليا برئاسته لألرشاف واملتابعة عى سر املظاهر االحتفالية باملولد النبوي يف الجامعات األهلية وآلية إعداد 

برنامج وجدول زمني ينظم الفعاليات يف كل جامعة ليتسنى ألعضاء اللجنة الحضور واملشاركة يف تلك 
الفعاليات.

مناقشة ترتيبات االحتفال باملولد النبوي يف بني حشيش وخوالن

]28/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

ناقش اجتماع ببني حشيش محافظة صنعاء اليوم، ترتيبات االحتفال باملولد النبوي واملساهمة يف تسير 
قافلة الرسول األعظم.  

وأكد االجتماع الذي ضم مدير املديرية محمد القايض واألمن العام إبراهيم الجيالني واملكتب التنفيذي 
واإلرشايف والهيئة اإلدارية، الحرص عى إحياء فعاليات املولد يف كافة قرى وعزل املديرية بما يتالئم مع 

العالقة التي تربط اليمنين بالرسول الكريم.

عىل الصعيد نفسه اقر اجتماع بخوالن محافظة صنعاء تشكيل لجان للتحشيد للفعالية املركزية وأخرى 
لقافلة الرسول األعظم.  

واكد االجتماع الذي ضم مدير املديرية فيصل الهيال واألمن العام عبدربه قطرة واملرشف الباردة واملكتب 
التنفيذي، رضورة االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف يف كافة مناطق املديرية والتحشيد للجبهات.

اجتماع بعمران يناقش خطة اللجنة اإلشرافية لالحتفال باملولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ عمران - سبأ : 

ناقش اجتماع اللجنة اإلرشافية العليا لالحتفال باملولد النبوي بمحافظة عمران اليوم برئاسة املحافظ 
الدكتور فيصل جعمان، خطة اللجنة يف إقامة الفعاليات واألنشطة بذكرى املولد النبوي باملديريات 

واالحتفال املركزي بعاصمة املحافظة.

وتطرق االجتماع الذي ضم أمن عام محيل املحافظة صالح املخلوس ووكالء املحافظة أمن فراص ومحمد 
املتوكل وعبدالله الصعر، إىل خطة اللجنة والنزول امليداني ملراكز املديريات للتحضر إلقامة فعاليات 

وأنشطة بهذه املناسبة الدينية.

وحث املحافظ جعمان عى التنسيق مع املجالس املحلية لتنظيم الفعاليات االحتفالية بهذه املناسبة بما يليق 
بمكانتها وعظمتها يف قلوب اليمنين.
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بني احلارث بأمانة العاصمة حتشد للمولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ صنعاء -سبأ :

ناقش لقاء تشاوري للجان الحشد والتعبئة بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة اليوم، الجوانب املتعلقة 
بالتحشيد للفعالية الكربى لالحتفال باملولد النبوي الرشيف التي ستقام يف الـ12 من ربيع األول بميدان 

السبعن.

ويف اللقاء شدد رئيس لجنة االحتفال باملولد النبوي - وكيل أمانة العاصمة املساعد عبدالوهاب رشف الدين، 
عى مضاعفة الجهود يف التحشيد لفعاليات االحتفال باملولد النبوي، واالهتمام بمظاهر التزين للشوارع 

واملحالت واملباني.

من جانبه اشار مدير املديرية حمد بن راكان الرشيف، إىل رضورة االهتمام باألنشطة اإلنسانية لرعاية 
وتلمس احتياجات الفقراء واملساكن يف هذه املناسبة، وكذا االستمرار برفد الجبهات وتسير قوافل الدعم 

ملساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية.

 شارك يف اللقاء أمن عام املديرية محمد الجدري وأعضاء املجلس املحيل والتنفيذي باملديرية واملشائخ 
والعقال والشخصيات االجتماعية  واملعنين.

مناقشة ترتيبات الفعالية املركزية للمولد النبوي بذمار 

]28/اكتوبر/2019[ ذمار - سبأ :

ناقشت اللجنة األمنية بمحافظة ذمار يف اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال املحافظ أمن عام املجلس 
املحيل مجاهد شايف العنيس، الرتيبات األمنية الجارية لفعالية االحتفاء باملولد النبوي.

ويف االجتماع، الذي حره وكيل أول املحافظة فهد عبدالحميد املروني، أكد القائم بأعمال محافظ ذمار 
العنيس، أهمية اإلعداد الجيد للفعالية املركزية للمولد النبوي ووضع خطة أمنية متكاملة لتأمن الفعالية.. 

وأشار إىل أهمية تعزيز التنسيق بن كافة الوحدات واألجهزة األمنية للحفاظ عى األمن والسكينة العامة 
وتنظيم حركة السر وتأمن الطرق بما يكفل إنجاح الفعالية.. وشدد عى رضورة رفع اليقظة األمنية 

والرتيب النوعي الستقبال الوفود املشاركة يف هذه املناسبة التي تترشف محافظة ذمار يف إقامتها.

 فيما حث الوكيل املروني عى مضاعفة الجهود واضطالع الجميع باملسئولية يف تأمن االحتفال بذكرى املولد 
النبوي الرشيف عى صاحبها وعى آله أفضل السالم.. مشيدا بجهود األجهزة األمنية يف الحفاظ عى األمن 

واالستقرار.

وكان مدير أمن املحافظة العميد أحمد الرشيف استعرض الخطة األمنية الخاصة بتأمن الفعالية.. مؤكدا 
جهوزية الوحدات واألجهزة األمنية لتأمن الفعالية والحفاظ عى األمن واالستقرار والسكينة العامة.

إىل ذلك ناقش لقاء برئاسة القائم بأعمال املحافظ مجاهد شايف العنيس الرتيبات الخاصة باللجان 
التنظيمية املكلفة باإلعداد والتحضر للفعالية املركزية.

 وخالل اللقاء الذي حره وكيل أول املحافظة فهد عبدالحميد املروني، أكد القائم بأعمال املحافظ العنيس 
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أهمية تكاتف الجهود والعمل كفريق واحد إلنجاح الفعالية.. الفتا إىل رضورة تنظيم علمية دخول املشاركن 
وتحديد بوابة للمشاركات وتجهيز مكان كبار الضيوف.. وشدد العنيس عى مضاعفة الجهود الستكمال 

الرتيبات يف املوعد املحدد، والعمل عى إبراز ساحة االحتفال بالشكل الذي يليق بأهمية املناسبة.

فيما حث الوكيل املروني عى سعة إعداد كشوفات فرق العمل حسب التوزيع للجهات املشاركة.. مشددا 
عى التنسيق بن اللجان التنظيمية لتاليف أي قصور وبما يسهم يف تنفيذ املهام املوكلة إليها عى أكمل وجه.

 حر اللقاء مدير مكتب التعليم الفني نجيب الحاشدي ومدير املعهد العايل للعلوم الصحية حمود املوشكي 
ونائب مدير مكتب الربية باملحافظة محمد الهادي ومدير مديرية مغرب عنس عبدالكريم الصارم ومدير 

إدارة املنشأت بفرع رشكة النفط طارق القحوم ونائب مدير صندوق النظافة ابراهيم املروني وعدد من 
أعضاء اللجان.

اجتماع بوزارة التعليم الفني يناقش ترتيبات تنظيم فعالية باملولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ صنعاء -سبأ :

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب املهني غازي أحمد عيل محسن، ترتيبات 
تنظيم فعالية لطالب ومنتسبي الوزارة واملعاهد الفنية واملهنية وكليات املجتمع إلحياء ذكرى املولد النبوي.

وتطرق االجتماع الذي ضم املدير التنفيذي لصندوق تنمية املهارات عبدالله الهادي ووكيل الوزارة لقطاع 
سوق العمل يحيى املاخذي ووكيال الوزارة املساعدان عبدالسالم الزبيدي، وعيل زهرة ورئيس الجهاز 

التنفيذي لكليات املجتمع الدكتور وليد الرياش ومستشار الوزارة سعيد غرابه، إىل برنامج االحتفال بذكرى 
املولد النبوي.

وأكد االجتماع أهمية تنظيم لقاءات وندوات ومحارضات باملعاهد الفنية واملهنية وكليات املجتمع للتعبر عن 
عظمة املناسبة والتذكر بسرة النبي الكريم واالقتداء بهديه والسر عى نهجه واالستفادة منها يف تعزيز قيم 
التكافل االجتماعي.. وأقر االجتماع تنظيم الفعالية املركزية لطالب ومنتسبي املعاهد الفنية واملهنية وكليات 

املجتمع الحكومية واألهلية األسبوع القادم بصنعاء، كما أقر االجتماع تكليف لجنة للنزول إىل محافظة 
الضالع لإلطالع عى أوضاع معهد جبن واحتياجاته من املواد الخام والتجهيزات واالحتياجات ورفع تقرير 

بذلك إىل قيادة الوزارة.

ويف االجتماع أكد وزير التعليم الفني أن االحتفال بذكرى املولد النبوي يف ظل الظروف التي يمر بها الوطن 
رسالة لقوى العدوان بمكانة املصطفى عليه الصالة والسالم يف قلوب أبناء اليمن وتعلم قيم الصرب والثبات 

والصمود يف مواجهة الطغاة واملتجربين.

ووجه صندوق تنمية املهارات بتوفر التجهيزات واملواد الخام للتخصصات الطبية ملعهد وصاب بمحافظة 
ذمار وتكليف لجنة لالطالع عى أوضاع مبنى كلية مجتمع يريم الذي تعرض الستهداف من طران العدوان 

ورفع تقرير عن أهم االحتياجات إلعادة تأهيله.
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وزارة النقل تناقش ترتيبات االحتفال باملولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير النقل زكريا الشامي، ترتيبات االحتفال باملولد النبوي بالوزارة 
والهيئات واملؤسسات التابعة لها.

وتطرق االجتماع إىل ما تم انجازه يف املرحلة األوىل من أعمال التزين للمباني التابعة للنقل ووضع الالفتات 
واملجسمات بالشوارع الرئيسة املعربة عن املناسبة.

ويف االجتماع أكد الوزير الشامي أن خطة الوزارة لالحتفال باملولد النبوي يف املرحلة الثانية تركز عى 
التوعية عرب محارضات تنقذها املؤسسات والهيئات التابعة لها وفروع النقل يف بعض املحافظات، فضال عن 

تعزيز الوعي بأهمية املشاركة يف الفعالية املركزية.

حر االجتماع رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل الربي وليد الوادعي ووكيل الهيئة العامة للطران 
املدني رائد جبل ومنسق االحتفالية بالوزارة عدنان الكبيس.

اجتماع برئاسة حمافظ صنعاء يناقش ترتيبات إحياء املولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة املحافظ عبدالباسط الهادي، ترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي.

وأكد االجتماع الذي ضم عدد من وكالء املحافظة، أهمية مشاركة أبناء املحافظة يف الفعالية املركزية بما 
يتالءم والتضحيات التي قدمتها دفاعا عن األرض والعرض والسيادة الوطنية.

وأشار املجتمعون إىل أن االحتفاء املرشف بهذه املناسبة يجسد لوحة صمود يف مواجهة أعتى عدوان يتعرض 
له الوطن ويعكس مدى ارتباط أحفاد األنصار بالرسول األعظم وتمسكهم بنهجه.

وتطرق االجتماع إىل التجهيزات الخاصة بتسير قافلة الرسول األعظم، وأقر تسيرها يف الثالث من ربيع 
األول املقبل.وأشاد املحافظ الهادي بجهود الجميع يف تنظيم األنشطة والفعاليات االحتفالية بهذه املناسبة 

الدينية العظيمة.. حاثا عى مضاعفة الجهود واستمرار املتابعة بما يكفل إنجاحها.. ولفت إىل أهمية 
استكمال التجهيزات لتسير القافلة يف املوعد املحدد.. مشيدا بسخاء وكرم قبائل ووجهاء ومشائخ املحافظة 

واملكاتب التنفيذية واملجالس املحلية.

مناقشة تفعيل مشاركة كليات اجملتمع يف إحياء املولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة رئيس الجهاز التنفيذي لكليات املجتمع الدكتور وليد الرياش سبل 
تفعيل مشاركة كليات املجتمع األهلية والخاصة يف إحياء املولد النبوي.



61

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

وتطرق االجتماع الذي ضم عمداء كليات املجتمع األهلية والخاصة ومسئويل الجهاز التنفيذي إىل الربامج 
واألنشطة بهذه املناسبة، حيث تم إقرار إقامة فعالية تشارك فيها كليات املجتمع األهلية والخاصة بأمانة 

العاصمة خالل االسبوع القادم لالحتفال بذكرى املولد النبوي.

ويف االجتماع اكد الدكتور وليد الرياش أهمية االحتفاء باملولد النبوي الستلهام العربمن سرة الرسول األعظم 
العطرة وتجسيدها سلوكا وعمالً وااللتزام بما جاء به من قيم ومبادئ واالقتداء بهديه واتباع سنته ومنهجه.

اجتماع للجنة االحتفاالت باملولد النبوي بوزارة الصناعة ومؤسساتها

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

أقرت اللجنة اإلرشافية لالحتفاالت باملولد النبوي بوزارة الصناعة والتجارة اليوم برئاسة وكيل الوزارة 
لقطاع خدمات األعمال محمد يحيى عبدالكريم، برنامج الفعاليات التي ستقيمها الوزارة واملؤسسات 

والهيئات التابعة لها بهذه املناسبة.

يتضمن الربنامج إقامة فعاليات خطابية وإنشادية بالوزارة واملؤسسات والهيئات التابعة لها وكذا املشاركة 
الفاعلة يف الفعالية املركزية الكربى التي ستشهدها العاصمة صنعاء.

ويف االجتماع أكد وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات األعمال، أهمية اإلعداد الجيد لهذه الفعاليات بما 
يتناسب مع عظمتها ويجسد التمسك الوثيق والعميق بالنبي الكريم وإتباع نهجه واالقتداء بسرته وأخالقه 
العطرة.. وأشار إىل أهمية استلهام الدروس من السرة النبوية ومنهجه القويم.. الفتاً إىل أن االحتفال باملولد 

النبوي، محطة للتزود من سرته العطرة، ونهجه الجهادي يف مواجهة العدوان.

وناقش االجتماع مهام اللجان الفرعية املكلفة بتنفيذ الفعاليات والرتيب لها والتنسيق مع املؤسسات التابعة 
للوزارة وتحديد مواعيد الفعاليات ومضامينها.

لقاء مبديرية شعوب ملناقشة مهام جلان اإلعداد لالحتفال بذكرى املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش لقاء تشاوري بمديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم، مهام لجان اإلعداد والرتيب إلحياء ذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

واستعرض اللقاء الذي ضم رئيس لجنة الشؤون االجتماعية بمحيل األمانة حمود النقيب ورئيس لجنة 
االحتفال باملولد النبوي باألمانة الوكيل املساعد عبدالوهاب رشف الدين, آلية عمل اللجان يف التهيئة 

للمشاركة يف الفعالية الكربى التي ستقام يف 12 ربيع األول بالعاصمة صنعاء.

ويف اللقاء أشاد النقيب ورشف الدين بتفاعل أبناء املديرية من خالل حرصهم عى املشاركة يف الفعاليات 
واألنشطة بهذه املناسبة الدينية العظيمة.. ونوها بمساهمة أبناء مديرية شعوب يف دعم املرابطن من خالل 
قافلة 21 سبتمرب، ما يستدعي تواصل الجهد الرسمي والشعبي للمشاركة يف الفعاليات املكرسة لالحتفال 

باملولد النبوي، سواء من خالل الفعاليات الفرعية أو املركزية.
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من جانبه أشار مدير املديرية مهدي عرهب، إىل أن تنظيم الفعالية تأتي ضمن خطة املديرية لالحتفال 
باملولد النبوي الرشيف.. وأكد استمرار رفد الجبهات وتسير قوافل الدعم ملساندة الجيش واللجان الشعبية 

يف ميادين العزة والبطولة للدفاع عن الوطن واستقراره ووحدته.

حر اللقاء نائب رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال باملولد النبوي باملديرية عبدالله الكول وأمن محيل 
املديرية محمد الحرمي وأعضاء الهيئة اإلدارية واملكتب التنفيذية باملدرية وأعضاء املجلس املحيل 

باملديرية.

مناقشة التحضريات لالحتفال بذكرى املولد النبوي مبدينة إب

]29/اكتوبر/2019[ إب  - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل املحافظة لشئون النقل والسياحة حارث املليكي، 
التحضرات لالحتفال بذكرى املولد النبوي بمدينة إب.. وتطرق االجتماع الذي ضم مدير مكتب النقل محمد 
العزي منصور ومدير املرور العقيد خالد أنعم ونائب مدير الرشطة السياحية النقيب هاشم التهام، إىل سبل 

تنظيم مواقف وسائل النقل القادمة من املديريات املشاركة يف فعالية املولد النبوي بمركز املحافظة.

واستعرض اإلجتماع األعمال املنفذة واملتبقية يف إطار االستعدادات الجارية للمشاركة يف  إحياء هذه 
املناسبة، وأقر خطة توزيع القطاعات وتحديد املواقف وخطوط السر لكل قطاع.. وأكد االجتماع رضورة 

بذل املزيد من الجهود يف التجهيز لالحتفال بهذه املناسبة بما يليق بعظمة الذكرى ومكانتها يف قلوب أبناء 
الشعب اليمني.

حر االجتماع نائب مدير فرع الهيئة العامة للنقل الدكتور أحمد مياس ومسئول العالقات العامة بإدارة 
األمن النقيب ماهر الرصاص وعدد من املعنين باملحافظة.

 

رئيس الوزراء يناقش مع عضو جملس الشورى املداني سري التحضريات لالحتفال 
باملولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم عضو مجلس الشورى رئيس 
اللجنة التحضرية امليدانية لالحتفال باملولد النبوي خالد املداني ووكيل وزارة االوقاف واإلرشاد العزي 

راجح.ناقش اللقاء سر التحضرات الرسمية والشعبية لالحتفال باملولد النبوي الرشيف والتنسيق القائم 
بن اللجنة العليا لإلحتفال باملناسبة واللجنة التحضرية امليدانية تجاه مختلف الجوانب املتصلة باالحتفال 

وفعالياته التمهيدية.

وركز اللقاء عى الغايات الدينية واألخالقية واإلنسانية لهذه املناسبة عرب تأكيد العمل الخري املوجهة لفائدة 
الرشائح االجتماعية األكثر فقرا وعوزا يف املجتمع من خالل مرشوع قافلة رحماء بينهم التي ستتزامن مع 

االحتفال الواسع وغر املسبوق عى املستوى الوطني بمولد خر األنام والذي سيجسد مكانة النبي يف قلوب 
ووجدان األمة اليمنية وتأكيدا مدويا الستمرار اليمنين جيال بعد جيل يف نرته حيا وميتا.
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وتطرق اللقاء إىل الدور الحيوي للقطاع الخاص ومؤسساته القطاعية االقتصادية يف إسناد قافلة رحماء 
بينهم عرب الدعم العيني بتوفر سالل غذائية لتوزيعها عى الفقراء واملساكن وذلك وفقا لآللية املتفق 

بشأنها خالل اللقاء السابق الذي جمع رئيس الوزراء برئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة 
حسن الكبوس ومجموعة من رجال املال واألعمال.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد عى أهمية امليض يف التحضرات الالئقة لالحتفال بهذه املناسبة وتعزيز تنسيق 
الجهود الرسمية والشعبية لتحقيق غاياتها الدينية واإلنسانية واألخالقية.. ولفت إىل أن الشعب اليمني 

يسعى من خالل االحتفال بمولد رسوله الكريم لرسيخ نهجه وأخالقه وسرته العطرة يف عقول ووجدان 
أبنائه وبوجه خاص النشء الذين يجهل أغلبيتهم السرة النبوية العطرة ويفتقرون للشخصية القدوة التي 

جسدها خر خلق الله محمد بن عبدالله صى الله عليه وعى آله وصحبه وسلم.

 

الداخلية تستكمل ترتيباتها للمشاركة وتأمني احتفاالت املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع موسع لقادة وزارة الداخلية اليوم ،الرتيبات الخاصة بمشاركة الداخلية يف احتفاالت املولد 
النبوي الرشيف.

ويف االجتماع أكد مفتش عام وزارة الداخلية اللواء ابراهيم املؤيد، استعداد الوزارة للمشاركة يف إحتفاالت 
املولد النبوي الرشيف.. مشرا إىل ان الفعاليات التي ستنفذها قطاعات ومصالح وإدارات وزارة الداخلية 

تأتي يف إطار احتفاالت كل مؤسسات الدولة بهذه املناسبة.

من جانبه وجه كيل وزارة الداخلية لقطاع األمن والرشطة اللواء الركن رزق الجويف قادة الوحدات ورؤساء 
املصالح واملدراء العموم، اإلهتمام بالرتيبات الخاصة باإلحتفاالت التي ستقام يف وحداتهم بحيث تكون 

وزارة الداخلية قدوة لكل مؤسسات الدولة وللمجتمع اليمني يف تعظيم هذه املناسبة.. وأكد اللواء الجويف أن 
وزارة الداخلية قد استكملت الرتيبات الخاصة باحتفاالت رجال األمن بهذه املناسبة الجليلة، وكذا الرتيبات 

الخاصة بتأمن كافة الفعاليات الرسمية والشعبية.

حر االجتماع وكالء ورؤساء املصالح واملدراء العموم بالوزارة.

القطاع الصحي مبحافظة صنعاء ينظم فعاليات بذكرى املولد النبوي 

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

ينظم القطاع الصحي بمحافظة صنعاء عدداً من الفعاليات واملخيمات الطبية املجانية احتفاء بذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

وأوضح مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور خالد املنتر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أنه سيتم غداً 
تدشن عدد من الفعاليات الخطابية يف املديريات واملستشفيات واملراكز الصحية.. وأشار إىل أن مكتب 
الصحة أعد خطة إلقامة مجموعة من املخيمات الطبية املجانية يف املديريات يف الفرة من 2 ـ 9 نوفمرب 

املقبل.



64

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

اجتماع بصعدة يناقش ترتيبات االحتفال باملولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ صعدة - سبا :

ناقش اجتماع بمحافظة صعدة اليوم برئاسة املحافظ محمد جابر عوض، الرتيبات لالحتفال باملولد النبوي 
الرشيف.

ويف االجتماع، الذي ضم أمن عام املجلس املحيل للمحافظة محمد العماد ومستشار املحافظة الشيخ صالح 
رشمة ومدير فرع مكتب االشغال بمديرية صعدة، تم استعراض خطة املكتب وأعماله إلنارة الشوارع 

وغرها من التجهيزات لهذه املناسبة.. وتطرق االجتماع إىل عدد من املواضيع املرتبطة بمعالجة اوضاع 
االسواق والبسطات واملحالت العشوائية يف مختلف شوارع عاصمة املحافظة.

وأكد املحافظ عوض اهمية تعاون الجميع إلظهار املحافظة باملظهر الالئق بمناسبة املولد النبوي الرشيف.. 
وشدد عى النزول امليدان ورفع تقرير شامل عن املعالجات لالسواق العشوائية.. مثمنا جهود كافة العاملن 

املبذولة يف التحضر واإلعداد لالحتفال باملولد النبوي.

مناقشة حتضريات االحتفاء باملولد النبوي بتعز

]29/اكتوبر/2019[ تعز- سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية صرب املوادم محافظة تعز اليوم، برئاسة وكيل املحافظة محمد الحسيني، ترتيبات 
االحتفال بذكرى املولد النبوي.

وتطرق االجتماع إىل األنشطة الثقافية واملحارضات والندوات التي ستقام بالتزامن مع االحتفاء بهذه 
املناسبة وما أنجزته اللجان املكلفة باملديرية للرتيب لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية الجليلة.. وتطرق 

االجتماع إىل الجوانب املتصلة بجهود التحشيد والتعبئة لرفد املرابطن يف الجبهات بالرجال واملال.

وأكد الوكيل الحسيني، أهمية الرتيب الجيد لالحتفال بذكرى ميالد النبي صى الله عليه وآله وسلم 
واملساهمة يف هذه الفعاليات بما يليق بعظمة املناسبة.

حر االجتماع مدير املديرية أمن ثابت ومرشف املديرية عبدالله الجنيد وأعضاء املجلس املحيل واملكاتب 
التنفيذية.

كما ناقش اجتماع بفرع هيئة النقل بتعز برئاسة وكيل املحافظة محمد الحسيني، تحضرات االحتفاء 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

وأكد االجتماع، بحضور مدير هيئة النقل باملحافظة سعيد الوجيه، أهمية إنجاز الرتيبات الخاصة 
بالفعاليات واألنشطة التي ستقام بهذا املناسبة.
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لقاء تشاوري خلطباء ومرشدي مدينة حجة

]30/اكتوبر/2019[ حجه - سبأ :

عقد بمدينة حجة أمس لقاء موسع لخطباء ومرشدي مديرية املدينة نظمه قطاع التوجيه واإلرشاد بوزارة 
األوقاف بالتنسيق مع مكتب األوقاف باملحافظة.

ناقش اللقاء الجوانب املتصلة بالرتيبات لالحتفاء باملولد النبوي الرشيف وتجهيز قافلة الرسول األعظم.

ويف اللقاء أكد وكيل وزارة األوقاف املساعد لقطاع التوجيه واإلرشاد يحيى الحوثي، رضورة إضطالع 
الخطباء بمسؤولياتهم خالل املرحلة الراهنة يف تعزيز الوعي املجتمعي بمختلف القضايا ذات الصلة بحياة 
املواطنن.. ولفت إىل أهمية االحتفاء بهذه املناسبة الدينية ملا لها من دالالت تجسد مكانة الرسول الكريم يف 
نفوس اليمنين. ويف اللقاء الذي، حره نائب مدير مركز التدريب والتأهيل بالوزارة محمد العدويف، أشار 
مدير مكتب األوقاف باملحافظة محمد عيشان، إىل أهمية اإلحتفاء باملولد النبوي الرشيف واإلقتداء بأخالقه.

فيما أشار مدير اإلرشاد باملحافظة عبدالرحمن رشويد، إىل أن االحتفال بهذه املناسبة الدينية خاصة يف ظل 
األوضاع الراهنة يجسد ارتباط اليمنين بالرسول صى الله عليه وعى اله وسلم والسر عى نهجه.. مؤكدا 

عى رضورة املشاركة يف الفعالية املركزية وتجهيز قافلة الرسول األعظم.

مناقشة مستوى التحضري لالحتفاء باملولد النبوي يف حمافظة إب

]30/اكتوبر/2019[ إب  - سبأ :

ناقش لقاء موسع يف محافظة إب اليوم برئاسة املحافظ عبدالواحد صالح، مستوى اإلعداد والتجهيز 
لالحفال بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبها أفضل الصالة والسالم.

واستعرض اللقاء، الذي ضم أمن عام املجلس املحيل أمن الورايف واملرشف العام يحيى اليوسفي ورئيس 
جامعة إب الدكتور طارق املنصوب ووكالء املحافظة، ما تم تنفيذه من مهام وأعمال النجاح املشاركة 

الواسعة يف هذه التظاهرة الجماهرية التي ستقام يف مركز املحافظة يف الـ12 من ربيع األول بهذه الذكرى 
العطرة املتمثلة بميالد خر البرش. وأقر اللقاء توزيع أعضاء اللجان املكلفة حسب القطاعات ملبارشة مهامها 

امليدانية يف عملية الحشد للمشاركة الكربى يف هذه املناسبة وتجهيز قافلة الرسول األعظم »نر من الله«.

ويف اللقاء شدد املحافظ صالح عى سعة إنجاز كافة التحضرات للمشاركة الفاعلة واملرشفة يف أعظم 
مناسبة دينية لرسول البرشية صلوات الله عليه والتى تتزامن مع استمرار العدوان الغاشم.. ونوه بأهمية 

تكامل الجهود لالحتفاء باملولد النبوي بما يليق بعظمة املناسبة ومكانتها يف قلوب ووجدان اليمنين.. وأشار 
املحافظ صالح إىل أن تنفيذ هذه االحتفالية تعد رسالة صمود وثبات أمام قوى العدوان وأدواته وكل من 

يحاول العبث بأمن واستقرار املحافظة والوطن.

وأهاب املحافظ صالح بجميع أبناء املحافظة الوقوف صفا واحدا يف وجه ذلك العدو ومرتزقته واملشاركة 
الكربي النجاح هذه الفعالية وإيصال رسالة لدول العالم أننا شعب نعظم ونجل رسولنا صلوات الله عليه 

ومتمسكن بنهجه القويم.
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لقاء ملناقشة ترتيبات إحياء مناسبة املولد النبوي مبدرية بدبدة مبأرب

]30/اكتوبر/2019[ مأرب - سبأ :

ناقش لقاء موسع اليوم بمديرية بدبدة محافظة مأرب ترتيبات إحياء املولد النبوي الرشيف.

كما ناقش اللقاء االستعدادات لتجهيز قافلة غذائية دعما للمرابطن يف الجبهات وأهمية مشاركة املجتمع يف 
تجهيزها.

ويف اللقاء الذي ضم قيادة السلطة املحلية واملشائخ والشخصيات االجتماعية، أكد وكيل املحافظة نارص 
الشندقي أهمية التحضر الجيد للمناسبة وإعداد برنامج عميل للفعاليات واللقاءات املتنوعة واألنشطة 

املصاحبة لها.

من جانبه أشار مدير مديرية بدبدة درعان السقاف، اىل أهمية ان تكون املناسبة محطة تعبوية إيمانية 
لإلقتداء بسرة الرسول األعظم، الفتا اىل التحضرات واإلستعدادات التي اعدتها قيادة السلطة املحلية إلحياء 

املناسبة.

حر اللقاء نائب مدير مكتب الصحة باملحافظة جهاد العقبي.

مناقشة مهام جلان اإلعداد للفعالية الكربى باملولد النبوي مبديريتي معني وأزال

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش لقاءان بمديريتي معن وأزال بأمانة العاصمة اليوم، مهام لجان اإلعداد والتهيئة لالحتفال باملولد 
النبوي والتحشيد للفعالية الكربى.

وتطرق اللقاءان برئاسة رئيس الجنة التنفيذية لالحتفال باملولد النبوي الوكيل املساعد لألمانة عبدالوهاب 
رشف الدين، وضم وكيل األمانة املساعد محمد سيع ومديرا مديرتي معن أحمد الدوحمي وأزال عبدالعزيز 

شعالن، إىل سبل تعزيز املشاركة للفعالية الكربى، وجهود اللجان الرئيسية والفرعية باملديريتن يف هذا 
الجانب.

وأكد رشف الدين، أهمية التنسيق إلنجاح املشاركة يف الفعالية الكربى بما يليق بعظمة املناسبة.. مشرا إىل 
رضورة االهتمام بتزين املحال التجارية واملباني والشوارع احتفاًء بهذه املناسبة الدينية العظيمة.

فيما أكدت قيادتا مديريتي معن وأزال، تكثيف الجهود لتعزيز مشاركة أبناء املديريتن يف هذه املناسبة 
بالعاصمة صنعاء.

شارك يف اللقاءين أمن محيل مديرية أزال عادل الشعثمي، وأمن محيل معن يحيى الشاحذي وعضو لجنة 
االحتفال باملولد النبوي باألمانة عبدالحليم السكري ونائب مدير الحدائق باألمانة محمد البشري وعدد من 

املعنين.
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لقاءان مبديريتي السبعني والتحرير يف ذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

نظمت بمديريتي السبعن والتحرير بأمانة العاصمة اليوم، لقاءين للتجهيز لقافلة االحسان واإلعداد 
للفعالية الكربى باملولد النبوي الرشيف.

حيث ناقش لقاء بمديرية السبعن ضم مدير املديرية محمد ناجي، نائب رئيس لجنة االحتفال باملديرية 
مطهر الوشيل، ورئيس لجنة حملة اإلحسان عبدامللك البارق، وعدد من مدراء املكاتب التنفيذية، االستعدادات 

لتنفيذ حملة اإلحسان الخرية تحت شعار«رحماء بينهم«.

وأكد االجتماع رضورة مشاركة الجميع يف تنفيذ الحملة لدعم ومساعدة الفقراء واملحتاجن والنازحن.. 
وتطرق االجتماع إىل سر أعمال اإلنارة والتزين باملديرية احتفاًء بهذه املناسبة والتأكيد عى أهمية بذل 

املزيد من الجهود للمشاركة يف الفعالية املركزية يف 12 ربيع األول.

إىل ذلك أكد مدير مكتب الشئون االجتماعية باألمانة نارص الكاهيل، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي 
والتمسك بسنته واالقتداء بنهجه السديد.. وأشار الكاهيل يف لقاء بحي الزراعة الجنوبي بمديرية التحرير 

بمناسبة ذكرى املولد النبوي، إىل رضورة املشاركة يف الفعالية الكربى بالعاصمة صنعاء بما يجسد ارتباط 
اليمنين برسول الله والسر عى النهج املحمدي.

وأكد املشاركون، يف الفعالية التي شارك فيها عضو اللجنة التنفيذية لالحتفال باملولد باألمانة عبدالحليم 
السكري ونائب مدير الحدائق محمد البشري، أهمية املشاركة يف االحتفال بذكرى مولد الرسول األعظم 

تأكيدا عى التمسك بنهجه واالقتداء بسرته صلوات الله عليه وسلم.

لقاء ألبناء ذمار املقيمني بأمانة العاصمة

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

نظم أبناء محافظة ذمار املقيمن بالعاصمة صنعاء اليوم، اللقاء املوسع لإلعداد للمشاركة يف الفعالية 
الكربى بذكرى للمولد النبوي الرشيف.

ويف اللقاء الذي حره رئيس مجلس النواب يحيى عيل الراعي وعدداً من أعضاء مجليس النواب والشورى، 
قال عضو املجلس السيايس األعى أحمد غالب الرهوي »نحتفل اليوم مع أبناء ذمار بذكرى املولد النبوي 

الذي أخرج الناس من الظلمات إىل النور«.. وحيا أبناء ذمار عى جهودهم يف البذل والتضحية والعطاء 
وأدوارهم البطولية املرشفة يف رفد الجبهات باملال والرجال والعتاد ومشاركتهم يف الدفاع عن الدين واألرض 

والعرض.

وأشار الرهوي إىل التضحيات التي قدمها أبناء الشعب اليمني يف سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.. 
داعيا الجميع إىل التمسك باملبادئ والقيم التي حملها الرسول صى الله عليه وآله وسلم والسر عى نهجه.

من جانبه حيا أمن العاصمة حمود ُعباد أبناء ذمار عى تفاعلهم إلحياء ميالد خر الربية والتذكر بأهم 
حدث يف تاريخ البرشية.. ونوه بدور أبناء ذمار السباقن يف مواجهة العدوان ودعم املرابطن يف ميادين 
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البطولة والرشف. وقال »كيف ال نحتفل بذكرى مولد خاتم األنبياء واملرسلن، وقد أمرنا الله بان نفرح 
ونبتهج ونغيض الكفار واملنافقن بهذه املناسبة العظيمة للتذكر بمناقب وأخالق وصفات الرسول القائد 

ومعلم البرشية ومخرجها من الظلمات إىل النور«.. ودعا ٌعباد أبناء ذمار إىل املشاركة يف الفعالية الكربى 
التي ستقام بالعاصمة صنعاء يف الـ 12 من ربيع األول.

من جانبه أشاد القائم بأعمال محافظ ذمار مجاهد شائف العنيس، بجهود كل من ساهم يف تنظيم اللقاء 
املوسع ألبناء ذمار املقيمن بالعاصمة صنعاء للحشد واملشاركة يف الفعالية الكربى إلحياء ذكرى املولد 

النبوي الرشيف.. واستعرض مكانة أبناء اليمن عند النبي الكريم وحبهم له وأدوارهم يف مساندة ونرش 
الرسالة املحمدية يف مختلف أرجاء املعمورة.. مؤكداً أنه رغم مرور خمس سنوات من العدوان إال أن 

اليمنين، صامدين وثابتن حتى تحقيق النر.

وألقيت يف اللقاء, كلمات من عضو مجلس الشورى لطف الجرموزي ورئيس مجلس التالحم القبيل الشيخ 
ضيف الله رسام ومسئول الدائرة االجتماعية باملكتب التنفيذي عيل املتميز وعن الشخصيات االجتماعية 

الشيخ نشوان الزيدي، أشارت إىل أهمية احياء هذه املناسبة للتذكر بالسرة العطرة للرسول عليه الصالة 
والسالم ونهجه القويم.. ودعت الكلمات أبناء اليمن إىل املشاركة يف الفعالية الكربى بالعاصمة صنعاء 

وتعزيز التالحم واالصطفاف وتقديم قوافل العطاء للمرابطن يف الجبهات.

حر اللقاء نائب وزير الشئون االجتماعية والعمل محمد حسن املقدش، ووكيل أمانة العاصمة منسق 
اللقاء عيل الالحجي واملشائخ والوجهاء والشخصيات االجتماعية ووكالء محافظة ذمار وأمانة العاصمة.

مناقشة خطة تأمني فعالية االحتفاء باملولد النبوي يف احلديدة  

]30/اكتوبر/2019[ الحديدة- سبأ:

ناقش اجتماع اللجنة األمنية بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم 
الخطة األمنية لتأمن فعالية اإلحتفاء بذكرى املولد النبوي بعاصمة املحافظة يف الـ12 من ربيع األول 

الجاري.

وأستعرض االجتماع دور األجهزة األمنية يف تثبيت األمن واالستقرار وحماية املمتلكات العامة والخاصة 
باملحافظة واملديريات.. وأطلعت اللجنة عى تقارير األداء األمني خالل الفرة املاضية، ومدى تنفيذ الخطط 

األمنية الكفيلة بضبط الجريمة قبل وقوعها والحفاظ عى السكينة العامة  باملحافظة ومديرياتها.

وخالل االجتماع أكد قحيم، عى أهمية تعزيز اإلنسجام والتعاون بن األجهزة والوحدات األمنية لحماية 
مصالح املجتمع وصيانة الحقوق واإللتزام بتنفيذ القانون.. ودعا إىل تفعيل املهام األمنية باملحافظة ورفع 

مستوى اليقظة لضمان مكافحة الجريمة وتفويت الفرصة عى املربصن بالوطن وأمنه واستقراره.
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إعالم البيضاء يناقش مستوى تنفيذ اخلطة االعالمية لذكرى املولد النبوي الشريف

]31/اكتوبر/2019[ البيضاء - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة وكيل املحافظة لشؤون الوحدات االدارية عبدالله الجمايل، 
مستوى تنفيذ الخطة االعالمية املتعلقة بتغطية مختلف الفعاليات لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف 

عى صاحبه أفضل الصاله والتسليم.

واستعرض االجتماع تقرير مدير عام اإلعالم رئيس اللجنة االعالمية باملحافظة عبدالعزيز امللجمي 
واملوجهات االعالمية وكافة األوجه املمكنة إلبراز الحدث العظيم املتمثل يف االحتفال بذكرى املولد النبوي 
الرشيف وأهمية مشاركة مختلف الوسائل االعالمية والتفاعل يف إبراز كافة الفعاليات التي تقام بمركز 

املحافظة ومختلف املديريات.. مشراً إىل األنشطة اليومية التي يقوم بها كوادر مكتبي االعالم ووكالة االنباء 
اليمنية )سبأ( رغم عدم وشحة االمكانيات حيث يعملون عى اظهار الفعاليات الدينية والتنموية والخدمية، 

باالضافة إىل مواكبة االنتصارات جنبا اىل جنب مع أبطال الجيش واللجان الشعبية يف جبهات العزه 
والرشف. وخالل االجتماع، الذي حره أمن محيل مدينة البيضاء صادق القايض، أشاد وكيل املحافظة 

لشؤون الوحدات االدارية عبدالله الجمايل، بالدور الرائد الذي يقدمه االعالميون والصحفيون من مختلف 
الجهات االعالمية السيما يف املشاركة يف االحتفاالت بالذكرى السنوية ملولد النبوي الرشيف عى صاحبه 

أفضل الصاله والتسليم والذي يجب أن يظهر هذا العام بشكل كبر ورائد.. مشيداً بالتغطية اإليجابية التي 
يقدمها إعالم البيضاء يف كشف مخططات العدوان وجرائمه الوحشية املرتكبة بحق الشعب وكذا مواجهة 

اآللة االعالمية للعدوان التي تروج األباطيل واألكاذيب التي تحاول النيل من األمن واالستقرار والسكينة 
العامة.

أمني العاصمة يتفقد أعمال ترميم وصيانة مداخل ساحة ميدان السبعني

]31/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

تفقد أمن العاصمة حمود عباد اليوم، أعمال ترميم وصيانة مداخل ووسط ساحة ميدان السبعن استعداداً 
إلقامة الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي.

واستمع أمن العاصمة ومعه نائب وزير الشئون االجتماعية محمد حسن املقدش ووكيل األمانة املساعد 
املهندس عبدالكريم الحوثي، من مدير فرع املؤسسة املهندس عبدالله الرعيني، إىل إيضاح حول سفلتة 

أكثر من 1500 مر مربع وردم الحفر وإصالح الربدورات، وترميم وصيانة مداخل ووسط ساحة ميدان 
السبعن.

وحث أمن العاصمة فرق الرميمات امليدانية التابعة لفرع مؤسسة الطرق باألمانة، سعة انجاز ترميم 
وصيانة مداخل ساحة االحتفال ووسط ميدان السبعن، وتكثيف الجهود بما يكفل تسهيل عملية الدخول 

والخروج من وإىل الساحة.. وأكد أن العاصمة صنعاء بقطاعاتها ومكاتبها الخدمية ومديرياتها العرش، 
تشهد حراكا واسعا يف التجهيز والتهيئة واالستعداد إلقامة الفعالية الكربى لالحتفال بهذه املناسبة الدينية.

وجدد الدعوة إىل سكان العاصمة، املشاركة املرشفة يف الفعالية الكربى التي ستقام يف 12 ربيع األول 
بالعاصمة صنعاء احتفاًء وابتهاجاً بهذه املناسبة.
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لقاء باحملويت يناقش اجلوانب املتصلة بإحياء ذكرى املولد النبوي

]01/نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

ناقش لقاء بمديرية بني سعد محافظة املحويت اليوم برئاسة املحافظ فيصل أحمد حيدر، الجوانب املتعلقة 
بإحياء ذكرى املولد النبوي بمديريات املحافظة.

واستعرض اللقاء بحضور أمن عام محيل املحافظة الدكتور عيل الزيكم ووكيل املحافظة عبدالحميد أبو 
شمس وقيادة وأعضاء السلطة املحلية باملديرية واملشائخ والشخصيات االجتماعية، الفعاليات واألنشطة 

التي تشهدها املحافظة واملديريات بهذه املناسبة الدينية.. وتطرق اللقاء إىل سبل توسيع األنشطة والندوات 
والفعاليات عى املستوى املركزي واملحيل ملديرية بني سعد بما يجسد أهمية هذه املناسبة ويليق بمكانتها.

وحيا املحافظ بن حيدر تفاعل أبناء مديرية بني سعد وحضورهم يف االحتفاء بذكرى مولد رسول البرشية 
ودورهم املستمر يف رفد الجبهات باملال والرجال والعتاد.. وحث عى املشاركة الواسعة واإلسهام يف تجهيز 
قافلة الرسول األعظم التي تعتزم قيادة املحافظة تسيرها للمرابطن يف الجبهات تزامنا مع االحتفاء بهذه 

املناسبة.. ودعا محافظ املحويت إىل تعزيز دور السلطة املحلية واملشائخ والوجهاء وكافة القطاعات وقبائل 
املديرية لدعم التحشيد وحملة التعبئة وااللتحاق بجبهات الدفاع عن الوطن.

فيما ثمن عضو مجلس النواب عبدالحميد الحسني، دور قيادة املحافظة يف ظل ظروف وتداعيات العدوان.. 
حاثا أبناء املديرية عى بذل مزيد من الجهود ملواصلة رفد الجبهات.

من جانبه أكد مدير مديرية بني سعد مطهر الطويل استمرار صمود أبناء وقبائل املديرية.. الفتا إىل أن أبناء 
املديرية سيشاركون يف الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي.

اجتماع للجنة املتابعة واإلشراف للخطة اإلعالمية اخلاصة باملولد النبوي

]02/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

عقد بصنعاء اليوم اجتماع للجنة اإلرشاف واملتابعة والتنسيق للخطة اإلعالمية املزمنة للمولد النبوي 
الرشيف 1441هـ عى صاحبه واله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ناقشت اللجنة برئاسة وكيل وزارة اإلعالم لشؤون الصحافة نر الدين عامر وعضوية نائب رئيس مجلس 
إدارة وكالة األنباء اليمنية )سبأ( محمد الرشعي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة أحمد نعمان 

عبيد ورئيس قطاع قناة اليمن األوىل والفضائية يحيى حميد، مستوى تنفيذ وسائل اإلعالم املسموعة 
واملسموعة واملقروءة للخطة اإلعالمية الخاصة باالحتفاء بهذه املناسبة.

واستعرضت اللجنة تقارير اإلنجاز ملهامها املتضمنة متابعة تنفيذ الخطة اإلعالمية املزمنة للمولد النبوي 
الرشيف التي تم إقرارها سابقا.. وأكدت اللجنة الحرص عى التغطية اإلعالمية الواسعة لكافة األنشطة 

والفعاليات لهذه املناسبة الدينية بما يتناسب مع املكانة العظيمة للرسول الكريم وكذا ما تحمله من معان 
ودالالت تجسد ارتباط اليمنين الوثيق برسول اإلنسانية والسر عى نهجه.. وأشادت بجهود قيادات وكوادر 
املؤسسات اإلعالمية يف مواكبة االحتفاالت الخاصة بمولد النبي الخاتم صى الله عليه واله وسلم عى املستوى 

املركزي واملحافظات واملديريات.



71

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

وتضمنت الخطة تغطية الرتيبات االحتفال بهذه املناسبة وإعداد تقارير صحفية وتلفزيونية وإذاعية يومية 
وإنتاج وبث برامج تلفزيونية وإذاعية تستضيف نخبة من العلماء وأستاذة التاريخ حول دور اليمنين 

يف نرة الرسول منذ فجر اإلسالم وعظمة االحتفال باملولد النبوي، وكذا برامج حوارية وتقارير صحفية 
وإذاعية وتلفزيونية يومية وإنتاج وبث برامج وحوارات ومسابقة شعرية يف مدح الرسول عليه الصالة 

والسالم ودور اليمنين يف نرته.

كما تشمل تشكيل فرق ميدانية تلفزيونية وإذاعية وصحفية للنزول لساحات االحتفاالت بالعاصمة 
واملحافظات ومواكبة التجهيزات وصوال إىل التغطية املبارشة لالحتفاالت يف الـ 12 من ربيع األول 1441هـ.

مناقشة ترتيبات إحياء املولد النبوي باجلوف

]02/نوفمرب/2019[ الجوف - سبأ :

ناقش اجتماع اليوم بمحافظة الجوف برئاسة وكيل املحافظة محمد مقاس، التحضرات إلحياء مناسبة 
املولد النبوي الرشيف يف مديريات برط.

واستعرض اإلجماع الذي ضم مرشف أنصار الله بمحور برط حسن القاسمي ومدير مكتب الربية صالح 
املياح ومدير مديرية املراش عدنان القحم الرتيبات والربنامج الزمني واملكاني للفعاليات واألنشطة 

واملبادرات املصاحبة للمناسبة.

وأكد اإلجتماع أهمية تكامل الجهود الرسمية والشعبية إلحياء املولد النبوي الرشيف واالقتداء بالرسول 
األعظم وأخالقه والسر عى نهجه.. مشرا إىل االرتباط الوثيق الذي يجسده ويُِكنُّه اليمنين للحبيب 

املصطفى محمد صى الله عليه وآله وسلم.

 

حمافظ عمران يطلع على جتهيزات ساحة فعالية ذكرى املولد النبوي

]02/نوفمرب/2019[ عمران  - سبأ :

اطلع محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ومعه وكيال املحافظة أمن فراص ومحمد املتوكل اليوم، عى 
سر التجهيزات بالساحة املخصصة الحتضان الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي بعاصمة املحافظة.

واستمع املحافظ جعمان والوكالء من مدير مكتب األشغال يحيى الصعر والقائمن إىل رشح عن أعمال 
التجهيزات للساحة املخصصة إلقامة الفعالية املركزية بهذه املناسبة الدينية.

وحث محافظ عمران عى بذل مزيد من الجهود لتجهيز الساحة املخصصة الستقبال الحشود املشاركة من 
مديريات املحافظة بما يف ذلك استكمال أعمال اإلنارة والتزين وكذا أعمال النظافة بالساحة والتقاطعات 

املؤدية إليها.
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مناقشة حتضريات إحياء املولد النبوي يف مديرية املتون باجلوف

]03/نوفمرب/2019[ الجوف- سبأ:

اقيمت اليوم يف محافظة الجوف عدد من الفعاليات املجتمعية بمناسبة قدوم ذكرى املولد النبوي.

حيث ناقش لقاء موسع للوجهاء والشخصيات اإلجتماعية بمديرية املتون، برئاسة وكيل أول محافظة 
الجوف صالح الدهشاء، التحضرات إلحياء مناسبة املولد النبوي الرشيف.

وتطرق اللقاء بحضور مدير عام مكتب األوقاف واإلرشاد باملحافظة حسن علوي قعشم إىل الرتيبات 
للمشاركة يف الفعالية املركزية والتي ستقام يف الـ12 من ربيع الجاري.

ودعا الدهشاء أبناء مديرية املتون للمشاركة الكبرة واملرشفة يف فعاليات وأنشطة املولد النبوي.

لقاء تربوي باحملويت ملناقشة جهود إحياء ذكری املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ املحويت  - سبأ :

ناقش لقاء تربوي بمحافظة املحويت اليوم الجوانب املتعلقة بتعزيز جهود إحياء فعاليات ذكری املولد 
النبوي الرشيف.

وتطرق اللقاء إلی الفعاليات واألنشطة التي ينفذها القطاع الربوي باملحافظة واملديريات بهذه املناسبة 
الدينية وكذا جهود توسيع األنشطة والندوات يف املدارس وجاهزية املشاركة يف قافلة الرسول االعظم.. وأكد 

اللقاء بحضور قيادة مكتب الربية وفروعه باملديريات أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية للتمسك بما جاء به 
سيد البرشية واستلهام الدروس والعرب من سرته صى الله عليه وسلم.

وأشار مدير مكتب الربية إبراهيم حمود الزين إىل رضورة اإلقتداء بهدي الرسول وإتباع سنته ونهجه.. 
مستعرضا دالالت االحتفاء بهذه املناسبة وتجديد العهد والوالء لله ولرسوله وللمؤمنن بأننا أمة اإلسالم 

نسر عى نهج خاتم االنبياء..كما استعرضت كلمات الربوين ما يتعرض له اليمن من عدوان وجرائم حرب 
ال تمثل رسالة اإلسالم التي جاءت لتحرم القتل ونبذ العنف.. مؤكدين أن االحتفال بذكری مولد رسول الله 

تعزز من الصمود الشعبي ملواجهة تحالف العدوان.

وشدد اللقاء علی أهمية االستعداد للمشاركة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة لتعزيز االرتباط بالرسول 
األكرم والسر وفق منهجه املتمثل يف القرآن الكريم وأهل بيت النبي صلوات الله عليهم أجمعن.

مناقشة الرتتيبات لالحتفاء باملولد النبوي مبديريتي التعزية وماوية

]03/نوفمرب/2019[ تعز - سبأ :

ناقش لقاء موسع بمديرية التعزية برئاسة محافظ تعز أمن عيل البحر، االستعدادات لالحتفال بذكرى 
املولد النبوي الرشيف.
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وتطرق اللقاء الذي حره وكيل املحافظة منصور اللكومي وقيادة السلطة املحلية باملديرية واملكتب 
التنفيذي واملشائخ الشخصيات االجتماعية، إىل الجوانب املتصلة بالتحشيد لرفد الجبهات باملال والرجال 

حتى تحقيق النر عى قوى العدوان.

وأشاد املحافظ البحر بتفاعل أبناء املحافظة ودعمهم للجيش واللجان الشعبية للتصدي للعدوان.. داعيا إىل 
استمرار رفد الجبهات واملشاركة الفاعلة يف إحياء ذكرى املولد النبوي.

وكان لقاء بمديرية ماوية برئاسة محافظ تعز ضم السلطة املحلية والتنفيذية واملشائخ والوجهاء، قد 
ناقش التحضرات لالحتفاء بمولد املصطفى صلوات الله عليه وعى آله وسلم والحشد والتعبئة لرفد 

الجبهات باملال والرجال.

حمافظ احملويت يتفقد جاهزية ساحة االحتفال باملولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

اطلع محافظ املحويت فيصل أحمد حيدر اليوم عى التجهيزات الجارية بساحة االحتفاالت بمدينة املحويت 
استعدادا إلقامة الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي.

وتفقد املحافظ حيدر ومعه وكيل املحافظة عبدالحميد أبو شمس سر العمل يف تهيئة الساحة باإلستاد 
الريايض بمركز املحافظة وتجهيزها بما يضمن استيعابها للمشاركن من مختلف مديريات املحافظة.

وحث املحافظ حيدر والوكيل أبو شمس فريق العمل عى سعة استكمال الرتيبات امليدانية لتوسعة 
الساحة، ونوها بجهود العاملن والجهات التي تتوىل االعداد والتنظيم ألنشطة وفعالية مولد الرسول األعظم 

بما يليق وعظمة املناسبة ومكانة رسول األمة يف نفوس اليمنين.. وأكدا أهمية التنظيم الجيد للحفل املركزي 
بعاصمة املحافظة بما يعزز من االرتباط الوثيق بالرسول الكريم وسنته العطرة.

مناقشة انشطة وفعاليات املولد النبوي مبديرية رجوزة باجلوف

]04/نوفمرب/2019[ الجوف - سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية رجوزة بمحافظة الجوف اليوم، برئاسة وكيل املحافظة محمد مقاس تحضرات 
املشاركة يف إحياء املولد النبوي الرشيف.

وتطرق االجتماع لألنشطة والفعاليات املصاحبة للمناسبة وكذا تنسيق مشاركة أبناء املديرية يف الفعالية 
املركزية.

كما ناقش االجتماع مستوى أداء املكاتب الخدمية باملديرية وسبل تحسينها للتخفيف من معاناة املواطنن.

حر االجتماع مدير املديرية ناجي قايد الشايف ومدير مكتب الربية باملحافظة صالح املياح.
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لقاء برئاسة رئيس الوزراء يناقش التحضريات لالحتفال املركزي باملولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش لقاء حكومي اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، سر 
التحضرات امليدانية لالحتفال املركزي الذي ستشهده العاصمة صنعاء السبت املقبل بمناسبة ذكرى املولد 

النبوي الرشيف.

واطلع اللقاء الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشئون األمن والدفاع الفريق الركن جالل الرويشان ووزيري 
التخطيط والتعاون الدويل عبدالعزيز الكميم والثقافة عبدالله الكبيس، عى التقرير الخاص بسر الرتيبات 
األمنية وامليدانية الخاصة باملناسبة.. وتطرق إىل التقرير إىل الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية 

إلنجاح هذا االحتفال الديني الكبر وتحقيق غاياته اإلنسانية التي تم مناقشتها واالتفاق بشأنها يف 
االجتماعات املتتابعة للجنة العليا للتحضر لالحتفال برئاسة رئيس الوزراء بمشاركة الوزارات واملؤسسات 

ذات العالقة واألطر املؤسسية للقطاع الخاص.

ونوه اللقاء بالتفاعل الرسمي والشعبي غر املسبوق لالحتفال بمولد صاحب األخالق العظيمة وخر خلق 
الله محمد بن عبدالله صى الله عليه وعى آله وصحبه وسلم.. مثمنا عالياً الجهود الرسمية واملبادرات 
املجتمعية التي تجسد مكانة الرسول األعظم يف كينونة اإلنسان اليمني الذي ظل عى عهده ووفائه يف 

منارصته منذ فجر اإلسالم.. وأهاب بجميع املواطنن الذين سيشاركون يف االحتفال املركزي إىل االلتزام 
بتعليمات اللجنتن اإلرشافية وامليدانية إلبراز الصورة الحضارية واملرشفة للشعب اليمني.

كما ناقش اللقاء التحضرات الحكومية لالحتفال بالذكرى الثانية والخمسن لالستقالل الوطني املجيد 
الثالثن من نوفمرب وخروج آخر جندي بريطاني من األرض اليمنية.. وأكد بهذا الشأن عى التحضر 

املرشف لالحتفال بهذه املناسبة الوطنية التي تهل عى الوطن اليمني الكبر وجزء عزيز منه يرزح تحت 
املستعمر األعرابي الذي عاث بأفعاله اإلجرامية باألرض اليمنية املحتلة ويسعى بكل الوسائل لتكريس 

وجوده عرب سعيه املحموم لتثبيت عمالئه وإيجاد املليشيات العميلة إلرهاب املواطنن وخاصة الرافضن 
لتدنيسه لألرض اليمنية الطاهرة.

ولفت إىل أن رمزية املناسبة تزداد أهمية يف ظل االحتالل الجديد الذي تناىس أن الوطن الذي يحتل جزء 
منه اليوم هو من اخرج بكفاحه ونضاله اإلمرباطورية الربيطانية التي كانت ال تغيب عنها الشمس وأنه 

قادر اليوم كما يف املايض عى دحر االحتالل وإخراجه وتخليص الوطن من رشوره ووأد مشاريعه القديمة 
الجديدة.. معتربا رهان املحتل عى عنارصه العميلة ومليشياته يف تكريس بقائه رهان خاس ستثبته األيام.

مناقشة حتضريات مشاركة أبناء املراوعة يف فعالية ذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ الحديدة  - سبأ :

ناقش املكتب التنفيذي بمديرية املراوعة محافظة الحديدة اليوم التحضر للفعالية الكربى باملحافظة 
بذكرى املولد النبوي. ويف اإلجتماع أكد مدير املديرية أدهم ثوابة أهمية املشاركة الواسعة ألبناء املديرية يف 

فعالية اإلحتفاء بذكرى مولد الرسول األعظم صلوات الله وسالمه عليه وعى آله.
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واستعرض اإلجتماع الذي حره أمن محيل املديرية قاسم ربيع شيديل، ما خرج به اإلجتماع املوسع 
برئاسة القائم بأعمال املحافظ يوم أمس بشأن محاربة الفساد والرشوة، وأقر تفعيل إدارة خدمة الجمهور 

باملكاتب التنفيذية وتخصيص رقم للبالغات والشكاوي.

وتطرق اإلجتماع إىل الوضع الصحي باملديرية وسبل مواجهة مرض حمى الضنك واملالريا والحميات 
بصورة عامة.

وأكد املجتمعون أهمية تعاون الجميع يف القضاء عى بؤر توالد البعوض املسبب للمالريا وحمى الضنك 
بردم حفر تجميع املياه واملستنقعات، وتوفر األدوية ملواجهة أي حاالت إصابة باملرض.

حمافظ تعز يتفقد ساحة االحتفال باملولد النبوي الشريف

]05/نوفمرب/2019[ تعز - سبأ :

تفقد محافظ تعز أمن عيل البحر اليوم، سر األعمال امليدانية الجارية والرتيبات بساحة االحتفال بذكرى 
مولد الرسول األعظم محمد صلوات الله عليه وعى آله وسلم.

وأطلع املحافظ البحر ومعه وكالء املحافظة منصور اللكومي وطه همام وهزاع الشجري ومدير مكتب 
الثقافة الدكتور غمدان زبيبه، عى التجهيزات واالستعدادات للتغطية اإلعالمية لالحتفال بهذه املناسبة بما 

يليق بمولد الهدى عى صاحبه وآله أزكى الصالة وأتم التسليم.

ونوه محافظ تعز بجهود اللجان امليدانية الستكمال التجهيزات الخاصة بساحة االحتفال بهذه الفعالية 
الدينية العظيمة.. الفتا إىل أن االحتفاء بهذه املناسبة يمثل ترسيخا للهوية اإلسالمية والتأكيد عى اإلقتداء 

برسول اإلنسانية صى الله عليه وآله وسلم.. وحث الجميع عى املشاركة املرشفة يف الفعالية املركزية بذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

كما أطلع محافظ تعز عى سر أعمال النظافة وتزين املباني واملنشآت باملحافظة ابتهاجا بهذه املناسبة 
الدينية العظيمة.

 باملولد النبوي
ً
خميم جراحي جماني مبستشفى السبعني احتفاء

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء ـ سبأ:

يقيم مستشفى السبعن لألمومة والطفولة بأمانة العاصمة طوال شهر ربيع األول مخيماً جراحياً مجانياً 
لجراحة املناظر يتضمن اجراء  100 عملية جراحية يف اطار االحتفاء باملولد النبوي الرشيف.

وأوضحت مديره املستشفى الدكتورة ماجدة الخطيب لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املستشفى يقدم 
خدماته ويستقبل جميع حاالت طوارئ األطفال والوالدات الطبيعية والقيرية مجاناً وذلك احتفاًء 

باملناسبة وتنفيذاً لتوجهات وزارة الصحة العامة والسكان.. وإشارت الخطيب اىل أن املرحلة  الراهنة التي 
يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار تتطلب تكاتف جميع الجهود للتخفيف من معاناة املرىض والعمل 

بإخالص والتأيس بمآثر الرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم قوالً وعمالُ.
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واعتربت مناسبة ذكرى املولد النبوي نقطة انطالق باتجاه مولد جديد ألمة قوية منترة ومستقلة 
ومراحمة ومتكافلة تكتيس هيبتها وتحتل مكانتها العالية بن األمم كما أراد الله لها.

إىل ذلك تجولت مديرة مستشفى السبعن يف عدد من األقسام العالجية ووزعت الهدايا الرمزية عى املرىض 
من األطفال تعظيماً للمناسبة الدينية التي يستلهم منها اليمنيون مآثر الرسول األعظم يف التسامح والعزة 

والراحم.

حمافظ احملويت يطلع علی خطة تأمني الفعالية املركزية بذكری املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

أطلع محافظ املحويت فيصل أحمد حيدر اليوم علی خطة تأمن الفعالية املركزية إلحياء ذكری املولد 
النبوي الرشيف علی صاحبه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

وخالل لقائه قيادة وأعضاء اللجنة األمنية باملحافظة إستمع املحافظ إلی رشح عن جاهزية تأمن الفعالية 
وآليات االستعداد الستقبال املشاركن الوافدين من مختلف مديريات املحافظة.

ونوه املحافظ حيدر بدور أجهزة األمن يف حماية األرواح واملمتلكات وتعقب العنارص املندسة التي تعمل 
لصالح العدوان والرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه اقالق سكينة وأمن املجتمع.. وأثني علی 

جهود كافة الوحدات األمنية يف عاصمة املحافظة ومديرياتها ويقظتها العالية يف مكافحة الجريمة قبل 
وقوعها وتفويت الفرصة علی املربصن بالوطن وأمنه واستقراره.

وأكد أن االحتفاء بذكری مولد رسول األمة سيحظی باحتشاد جماهري غر مسبوق ما يستدعي من أجهزة 
األمن الحضور االيجابي لتنظيم واستقبال املشاركن والتهيئة األمنية الشاملة للفعالية املركزية املزمع 

اقامتها السبت املقبل.. وحث محافظ املحويت علی تنسيق الجهود واملهام بن الوحدات األمنية املناطة بهذا 
الدور بما يكفل ترتيب الحشود من أبناء املحافظة لضمان انجاح الفعالية علی املستوی األمثل.

مناقشة ترتيبات إحياء الفعالية املركزية بعمران

]06/ نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

ناقش اجتماع عقد بمحافظة عمران برئاسة املحافظ الدكتور فيصل جعمان، ترتيبات إحياء الفعالية 
املركزية باملحافظة.

واستعرض االجتماع الذي ضم قيادة وأعضاء السلطة املحلية بمدينة عمران واللجان املنظمة للفعالية 
املركزية ولجان اإلرشاف امليدانية آلية التنسيق بن مختلف الجهات الرسمية واإلرشافية يف اإلعداد والتنظيم 

والحشد للفعالية املركزية بما يليق بعظمة املناسبة.

ويف االجتماع أكد املحافظ أهمية تضافر الجهود إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف بما يليق بمكانة النبي 
املصطفى صى الله عليه وآله وسلم.
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باد يطلعان على الرتتيبات بساحة االحتفال املركزي بذكرى املولد النبوي
ُ
مقبويل وع

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء  - سبأ :

تفقد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسن مقبويل وأمن العاصمة حمود ُعباد، 
اليوم الرتيبات والتجهيزات النهائية بساحة االحتفال املركزي بميدان السبعن بمناسبة ذكرى املولد النبوي 

الرشيف. وأطلع مقبويل وُعباد ومعهما نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني املداني وأمن عام محيل 
األمانة أمن جمعان ووكيل هيئة الزكاة عيل السقاف، عى التجهيزات الفنية والهندسية والخدمية يف منصة 

وساحة االحتفال واملواقف وأعمال الصيانة واإلنارة والنظافة بميدان السبعن.

وثمن نائب رئيس الوزراء جهود جميع القائمن عى هذه الرتيبات وقيادة أمانة العاصمة وقطاعاتها 
ومكاتبها التنفيذية.. حاثاً عى أهمية الرتيب والتجهيز الجيدين للساحة يف مختلف الجوانب.. ودعا الدكتور 
مقبويل، إىل املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية التي ستقام بميدان السبعن السبت املقبل بمناسبة ذكرى 

املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

من جانبه أشاد أمن العاصمة وأمن محيل األمانة بجهود جميع فرق التجهيزات والرتيب بميدان السبعن 
وساحة االحتفال بهذه املناسبة الدينية.. وأكدا أن احتفال الشعب اليمني السبت املقبل سيكون مرشفا 

وسيعكس مدى وارتباط أنباء اليمن برسول الله والسر عى نهجه.

ودعا أمن العاصمة واألمن العام، أبناء مديريات أمانة العاصمة إىل املشاركة والخروج املرشفة يف الفعالية 
املركزية بميدان السبعن لالحتفال بذكرى مولد الرسول األعظم.

فيما أوضح رئيس لجنة ساحة االحتفال وكيل قطاع الخدمات بأمانة العاصمة املهندس عبدالفتاح الرشيف، 
أن العاملن يف مجال التجهيزات واإلنارة والصيانة والنظافة واألشغال والتنظيم وغرها نحو 15 ألف.

رافقهم خالل الزيارة رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال باملولد باألمانة عبدالوهاب رشف الدين، ومدراء 
عموم مكاتب األشغال املهندس عبدالسالم الجرادي والنظافة املهندس جمال جحيش ومديرية السبعن 

محمد ناجي واألمن العام محمد الصادق ومؤسسة املياه باألمانة محمد الشامي.

لقاء موسع لقبائل املناطق الوسطى ملناقشة التحضريات للمولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

ناقش لقاء موسع لقبائل املناطق الوسطى اليوم بصنعاء التحضرات للمشاركة يف إحياء ذكرى املولد 
النبوي الرشيف. وتطرق اللقاء إىل الجوانب املتصلة بدور ومشاركة مشائخ ووجهاء وعقال قبائل املناطق يف 

محافظات الضالع وأب والبيضاء وذمار يف الفعالية القبلية التحشيدية للمولد النبوي الرشيف التي ستعقد 
الجمعة املقبلة.  ويف اللقاء أكد رئيس مجلس التالحم القبيل الشيخ ضيف الله رسام أهمية املشاركة الفاعلة 

والواسعة لكافة مشائخ ووجهاء وعقالء قبائل محافظات املناطق الوسطى يف  لفعالية القبلية الختامية، 
وكذا يف الفعالية املركزية بمناسبة ذكرى املولد النبوي السبت القادم بالعاصمة صنعاء.

فيما أكد أعضاء وقيادات السلطة املحلية والتالحم واملشائخ والوجهاء املشاركن باللقاء، الحرص عى الحشد 
للمشاركة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة الدينية.
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لقاء موسع بذمار يناقش احلشد للفعالية املركزية باملولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ ذمار  - سبأ :

ناقش لقاء موسع ألبناء مدينة ذمار برئاسة القائم بأعمال املحافظ أمن عام املجلس املحيل مجاهد شايف 
العنيس ومرشف املحافظة فاضل محسن الرشقي اليوم التحضرات والحشد للفعالية املركزية لالحتفاء 

بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل اللقاء الذي نظمته الوحدة االجتماعية ألنصار الله ومجلس التالحم القبيل باملحافظة وحره عضو 
مجلس الشورى عبده عيل العلوي ووكيال املحافظة محسن هارون ومحمد عبدالرزاق، أشار القائم بأعمال 
املحافظ العنيس إىل أهمية الحشد للفعالية املركزية لالحتفاء بذكرى مولد خاتم األنبياء وسيد املرسلن صل 
الله عليه وعى آله وسلم.. وحث أبناء ذمار عامة واملدينة خاصة عى املشاركة الفاعلة والحضور الذي يليق 
بمكانة هذه املناسبة العظيمة.. مؤكدا أهمية تتويج الفعاليات االحتفائية واللقاءات الخاصة باملولد النبوي 

بالفعالية الكربى.

فيما أشار وكيل أول املحافظة فهد املروني إىل أن هذا اللقاءات تأتي يف إطار التحضر للفعالية املركزية 
لالحتفاء بذكرى املولد النبوي.. حاثا الجميع لالحتشاد واملشاركة يف الفعالية الكربى والتي ستعكس مدى 

االرتباط والتمسك بالنبي صل الله عليه وعى آله وسلم.

من جانبه أشاد وكيل املحافظة رئيس مجلس التالحم القبيل عباس العمدي بالتفاعل القبيل والحضور يف 
هذا اللقاء باعتبار الجميع لجان تحضر وحشد للفعالية املركزية.. وأشار إىل أن أبناء ذمار جسدوا أعى 

درجات البذل والعطاء والتضحية وفاء للوطن وتمسكا وإقتداء بالنبي الكريم.. مؤكدا حاجة األمة اليوم إىل 
ثبات وصرب الرسول صل الله عليه وعى آله وسلم.

بدوره استعرض القايض اسماعيل الوشيل األدوار البارزة لليمنين يف منارصة النبي والدعوة واإلسالمية.. 
الفتا إىل أن احتفاء أهل اليمن بذكرى املولد النبوي امتداد لتلك املواقف الخالدة.

فيما دعا مدير فرع هيئة شؤون القبائل يحيى غيالن قبائل املحافظة للمشاركة يف فعالية االحتفاء باملولد 
النبي الحارض يف وجدان اليمنين وقلوبهم جيل بعد جيل.

حر اللقاء مسئول الوحدة االجتماعية عبدالغني املروني وعدد من أعضاء املكتب التنفيذي واملجلس 
اإلرشايف.

مناقشة التجهيزات الصحية لفعالية املولد النبوي باحملويت

]06/ نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

ناقش لقاء صحي بمحافظة املحويت اليوم، التجهيزات اإلسعافية املحتملة للمشاركن يف الفعالية املركزية 
بذكرى املولد النبوي.

واستعرض اللقاء الذي ضم قيادة مكتب الصحة والفرق الطبية التي تم تدريبها عى املهارات اإلسعافية 
لفعاليات املولد النبوي، طبيعة التجهيزات والخدمات العالجية املفرضة.
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وتطرق اللقاء بحضور مدير االعالم والتثقيف الصحي باملحافظة عادل غزوان وعدد من مسئويل مكتب 
الصحة، إىل تنسيق وتوزيع املهام وآلية تقديم الخدمات اإلسعافية الثابتة واملتحركة خالل الفعالية املركزية 

بهذه املناسبة.

وحث مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور أمن محمد حبيش الفرق الطبية عى الحضور وتقديم خدمات 
إسعافية طارئة يف حال تعرض البعض ألي عارض خصوصا كبار السن.

حمافظ عمران يطلع على االستعدادت يف ساحة االحتفال باملولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

اطلع محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ومعه كيل وزارة اإلدارة املحلية فهد العزي اليوم عى 
االستعدادات والرتيبات الجارية يف ساحة االحتفال باملولد النبوي الرشيف.

وتفقد جعمان والعزي، سر التحضرات والتجهيزات الستقبال املشاركن من مديريات املحافظة لالحتفال 
بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم

وأشادا بجهود فرق العمل يف استكمال الرتيبات امليدانية والتجهيزات الالزمة الستقبال الحشود املشاركة 
من مختلف مديريات املحافظة، وحثا عى رضورة التنظيم والتنسيق بما يتناسب مع عظمة ومكانه رسول 

األمة يف نفوس اليمنين.

عضو السياسي األعلى احلوثي يطلع على جتهيزات ساحة فعالية املولد النبوي 
بعمران

]07/ نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

تفقد عضو املجلس السيايس األعى محمد عيل الحوثي ومحافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم سر 
التجهيزات النهائية بساحة الفعالية املركزية للمولد النبوي الرشيف بعاصمة املحافظة.

واطلع عضو السيايس األعى الحوثي واملحافظ جعمان ومعهما وكيل وزارة اإلدارة املحلية فهد العزي 
وأمن عام محيل املحافظة صالح املخلوس ووكيل املحافظة عبدالعزيز أبوخرفشة، عى التجهيزات الفنية 

والهندسية والخدمية يف منصة وساحة االحتفال واملواقف وأعمال الصيانة واإلنارة والنظافة.

وأشار محمد عيل الحوثي، إىل أن أبناء مدينة عمران وقبائل املحافظة سيكونون نموذجاً لبقية املحافظات 
من خالل الحضور املرشف والواسع يف ساحة الفعالية املركزية التي تم تجهيزها إلحياء ذكرى املولد النبوي 

الرشيف.. وأكد أهمية إظهار الحب للرسول صى الله عليه وآله وسلم من خالل االحتفاء بمولده والتأيس 
بقيمه وأخالقه العظيمة.

ودعا عضو املجلس السيايس األعى أبناء محافظة عمران يف مختلف مديرياتها للحضور إىل هذه الساحة 
لالحتفاء بمولد رسول اإلنسانية لتكون املحافظة األوىل من حيث االحتشاد وإظهار الحب لرسول الله صى 

الله عليه وعى آله وسلم.
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فيما أشاد املحافظ جعمان ووكيل وزارة االدارة املحلية بجهود فرق العمل الستكمال الرتيبات النهائية 
والتجهيز الجيد للساحة يف مختلف الجوانب.. مؤكدين أن االحتفاء بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 

هذا العام سيكون مرشفاً وسيعكس مدى ارتباط أبناء اليمن بالرسول محمد صى الله عليه وآله وسلم 
والسر عى نهجه.

فيما أكدت اللجان املنظمة، استكمال الرتيبات يف جميع أنحاء ساحة االحتفال الستقبال املشاركن إلحياء 
املولد النبوي الرشيف.

اللقاء املشرتك يدعو إىل املشاركة الواسعة يف فعالية املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

دعت أحزاب اللقاء املشرك كافة كوادرها ومنتسبيها يف عموم املحافظات وجماهر الشعب اليمني بمختلف 
أطيافه إىل املشاركة الفاعلة يف ذكرى املولد النبوي بالساحات التي حددتها اللجنة املنظمة بالعاصمة صنعاء 

واملحافظات.

واعتربت يف بيان تلقته وكالة األنباء اليمنية )سبأ( إحياء ذكرى املولد النبوي يحتل أهمية كبرة يف تعزيز 
وحدة األمة، كون الرسول محمد صى الله عليه وآله وسلم هو الجامع لهذه األمة والهادي واملنقذ لها من 

التفرق والشقاء.

وأهابت أحزاب املشرك بتفاعل أبناء الشعب اليمني ومختلف املكونات والتنظيمات السياسية للمشاركة 
الفاعلة والكبرة يف هذه املناسبة العظيمة عى األمتن العربية واإلسالمية.

مناقشة مشاركة أبناء مديرية بعدان بإب يف االحتفاء باملولد النبوي

]08/ نوفمرب/2019[ إب - سبأ :

ناقش اجتماع بمديرية بعدان بمحافظة إب برئاسة وكيل املحافظة صادق حمزه الجوانب املتصلة بمشاركة 
أبناء املديرية يف الفعالية املركزية التي ستقام غدا بمناسبة ذكرى املولد النبوي بمركز املحافظة.

واستعرض االجتماع الذي حره مرشف عام املحافظة يحيى اليوسفي مساهمة أبناء املديرية يف تجهيز 
قافلة الرسول األعظم. 

ويف االجتماع أكد وكيل املحافظة واملرشف العام عى أهمية املشاركة الفاعلة ألبناء مديرية بعدان يف 
اإلحتفائية املركزية يف عاصمة املحافظة بمناسبة املولد النبوي الرشيف بما يليق بمقام الرسول ومكانته يف 

نفوس اليمنين.. داعن إلی االستفادة من هذه املناسبة لتعزيز الصمود ورفد الجبهات.
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استكمال جتهيزات االحتفال املركزي بذكرى املولد النبوي حبجة

]08/ نوفمرب/2019[ حجة - سبأ :

استكملت بمحافظة حجة تجهيزات االحتفال املركزي بذكرى املولد النبوي الذي سيقام بمديرية عبس.

وأوضح محافظ حجة هالل عبده الصويف لوكالة األنباء اليمنية )سبأ(، أن االحتفاء بمولد رسول الرحمة 
يمثل محطة الستلهام الدروس والعرب من سرة سيد البرش و قدوتهم النبي األعظم محمد عليه أفضل 
الصالة والسالم.. ولفت إىل أن مشاركة أبناء املحافظة بمختلف مكوناتهم وأطيافهم يف االحتفال بهذه 

املناسبة ستكون مشاركة كبرة تليق بمكانة رسول لله محمد صل الله عليه واله وسلم يف قلوبهم.

وتطرق الصويف إىل الفعاليات التي عمت مختلف مديريات املحافظة ابتهاجا بمولد خر الربيه عليه وآله 
افضل الصالة والتسليم الذي أخرج البرشية من الظالم إىل النور.

رئيس هيئة االستخبارات يتفقد ساحة االحتفال باملولد النبوي بأمانة العاصمة

]08/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

تفقد رئيس هيئة االستخبارات واالستطالع بوزارة الدفاع اللواء الركن عبدالله يحيى الحاكم مساء اليوم 
الساحة الخاصة باالحتفال باملولد النبوي بأمانة العاصمة.

واطلع اللواء الحاكم عى الرتيبات واإلجراءات األمنية يف مختلف أماكن التجمعات وخطوط السر الخاصة 
بالحشود الجماهرية املشاركة يف االحتفال باملولد النبوي عى صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وخالل الزيارة أشاد رئيس هيئة االستخبارات بجهود األجهزة األمنية والعسكرية واللجان يف الرتيب 
والتنظيم الالئق لتأمن وتسهيل وصول الحشود الجماهرية التي ستشارك يف االحتفال بهذه املناسبة 

الدينية الجليلة عر يوم غد السبت.

حمافظ احملويت يدعو للمشاركة الفاعلة يف فعالية ذكری املولد النبوي

]08/ نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

دعا محافظ املحويت فيصل أحمد حيدر كافة أبناء املحافظة إلی االحتشاد واملشاركة الواسعة يف فعالية 
ذكری املولد النبوي غدا السبت بمركز املحافظة.

وخالل تفقده استكمال ترتيبات وتهيئة ساحة االحتفال بعاصمة املحافظة أكد أهمية الحضور الجماهري 
املرشف بما يليق بمقام الرسول ومكانته يف نفوس اليمنين.. وأثني املحافظ علی جهود الفرق العاملة 
يف االعداد والتنظيم للفعالية املركزية بذكری مولد خاتم األنبياء.. مؤكدا أن االحتفاء باملناسبة يعزز من 

االلتفاف والتالحم لتجاوز التحديات.

وحيا تفاعل أبناء املحافظة وحراكهم الفاعل يف املهرجانات والفعاليات التي أقيمت بهذه املناسبة يف مختلف 
املديريات.. داعيا إلی االستفادة من هذه املناسبة لتعزيز الصمود ورفد الجبهات.
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حمافظ إب يطلع على التحضريات للفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي

]08/ نوفمرب/2019[ إب - سبأ :

اطلع محافظ إب عبدالواحد صالح اليوم عى التحضرات النهائية للفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي 
والتي ستقام غدا بإستاد إب الريايض.

وتفقد املحافظ صالح ومعه وكيل املحافظة عبدالفتاح غالب ومدير أمن املحافظة العميد محمد الحمزي، 
ويحيى القاسمي ومدير مكتب الربية محمد الغزايل، عى التجهيزات االعالمية لتغطية فعاليات هذه املناسبة 

الدينية العظيمة. 

وأشاد محافظ إب بجهود اللجان املنظمة ومستوى التجهيزات الستقبال الحشود الجماهرية املشاركة 
يف هذه إحياء هذه الذكرى بما يليق بعظمة هذه املناسبة الدينية الجليلة.. ودعا أبناء املحافظة بمختلف 

توجهاتهم إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية بما يتناسب مع عظمة ومكانة الرسول الكريم يف وجدان 
اليمنين الذين يتعرضون لعدوان وحصار وتدمر ممنهج منذ ما يقارب خمس سنوات.

حمافظ حجة يطلع على ساحة االحتفال بذكرى املولد النبوي

]08/ نوفمرب/2019[ حجة - سبأ :

اطلع محافظ حجة هالل الصويف اليوم عى اإلجراءات التنظيمية يف ساحة االحتفال بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف يف مديرية عبس.

واستمع الصويف ومعه مرشف املحافظة نائف ابو خرفشة، إىل رشح من اللجنة التنظيمية حول الرتيبات 
الخاصة باستقبال املشاركن من مختلف مناطق املحافظة بساحة االحتفال بهذه املناسبة الدينية العظيمة.

وحث محافظ حجة خالل الزيارة التي رافقه فيها وكيل املحافظة نبيل الجرب وعدد من مدراء العموم، 
اللجنة التنظيمية عى مراجعة كافة الرتيبات بالساحة التي سيتوافد عليها أبناء املحافظة لالحتفاء املرشف 

والكبر بمولد رسول اإلنسانية.. وأشاد بجهود الفرق العاملة يف اإلعداد والتنظيم لالحتفاء بذكرى املولد 
النبوي الرشيف عى صاحبه واله أفضل الصالة والتسليم.. الفتا إىل أن حضور ومشاركة أبناء املحافظة يف 

إحياء هذه املناسبة الدينية سيكون واسعا ومرشفا.

استكمال ترتيبات الفعالية املركزية لالحتفاء باملولد النبوي بذمار

]08/ نوفمرب/2019[ ذمار- سبأ:

استكملت بمحافظة ذمار ترتيبات الفعالية املركزية لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه 
أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وخالل اطالعه عى التجهيزات النهائية للفعالية التي ستقام بعد ظهر غد السبت بمدينة ذمار، حث القائم 
بأعمال املحافظ أمن عام محيل املحافظة مجاهد شايف العنيس اللجان املنظمة عى العمل لتنظيم ساحة 
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االحتفال وحركة السر ومواقف السيارات بما يكفل إنجاح الفعالية.. وشدد عى رضورة اضطالع الجميع 
بدورهم يف استقبال املشاركن من املديريات والضيوف من خارج املحافظة.. مشيدا بجهود اللجان وفرق 

العمل من القطاع التنفيذي واإلرشايف يف إنجاز املهام والرتيبات لهذه االحتفائية.. وأكد أهمية املشاركة 
الفاعلة ملختلف القطاعات ومكونات املجتمع يف الفعالية تكريماً ملولد سيد الخلق وخاتم األنبياء محمد صل 

الله عليه وعى آله وسلم.

ولفت العنيس إىل أن إحياء هذه املناسبة يؤكد مكانة الرسول الكريم العظيمة وسمو رسالته يف قلوب 
ووجدان اليمنين.

قحيم يطلع على التجهيزات النهائية بساحة االحتفاء باملولد النبوي

]08/ نوفمرب/2019[ الحديدة- سبأ:

اطلع القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم مساء اليوم، عى التجهيزات النهائية بساحة 
اإلحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف بمدينة الحديدة.

واستمع قحيم من اللجنة املنظمة إىل رشح حول ترتيبات استقبال املشاركن يف اإلحتفال بهذه املناسبة 
الدينية العظيمة من مختلف مديريات املحافظة.. وحث اللجنة املنظمة عى إستكمال الرتيبات واإلجراءات 
التنظيمية يف الساحة خالل استقبال وتوافد املشاركن يف االحتفاء بمولد الرسول األعظم بما يضمن سهولة 

وصولهم للساحة.

وأشاد القائم بأعمال املحافظ بجهود اللجنة املنظمة وفرق العمل امليدانية يف تجهيز الساحة.. داعيا أبناء 
املحافظة إىل املشاركة الفاعلة واملرشفة يف هذه املناسبة الدينية العظيمة، إلعطاء رسالة للعالم باملكانة 

الحقيقية لنبي الرحمة واإلنسانية يف نفوس أبناء تهامة.

حمافظ تعز يتفقد ساحة االحتفال بذكرى املولد النبوي باجلند

]08/ نوفمرب/2019[ تعز- سبأ:

تفقد محافظ تعز أمن البحر ووكيل املحافظة منصور اللكومي مساء اليوم التجهيزات النهائية بساحة 
االحتفال بمناسبة ذكرى املولد النبوي يف الجند.

واستمع املحافظ البحر والوكيل اللكومي ومعهما مسؤويل األجهزة األمنية، إىل رشح من اللجان امليدانية 
عن ترتيبات استقبال الحشود الجماهرية غدا من كافة مديريات وعزل املحافظة لالحتفاء بمولد رسول 

اإلنسانية محمد صى الله عليه وآله وسلم.

واطلع املحافظ البحر ومرافقوه عى التجهيزات الصوتية والنقل اإلذاعي والتلفزيوني املبارش بساحة ومنصة 
االحتفال.
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الرئيس املشاط يتفقد ساحة االحتفال باملولد النبوي يف ميدان السبعني

]09/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

تفقد فخامة األخ املشر مهدي املشاط رئيس املجلس السياسية األعى اليوم، ساحة ميدان السبعن 
بالعاصمة صنعاء الذي سيقام فيه االحتفال املركزي بمناسبة املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل 

الصالة وأزكى السالم.

واطلع الرئيس املشاط ومعه مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ووزير اإلعالم ضيف الله الشامي 
عى الرتيبات والتجهيزات بساحة االحتفال التي تتوافد إليها الحشود الجماهرية لالحتفال بذكرى مولد 

رسول اإلنسانية محمد صى الله عليه وآله وسلم.

ومنذ الصباح الباكر تتوافد الحشود الجماهرية إىل ساحات االحتفال باملولد النبوي الرشيف يف العاصمة 
صنعاء وبقية املحافظات.

عضو السياسي األعلى احلوثي يتفقد ساحة االحتفال مبيدان السعبني

]09/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

تفقد عضو املجلس السيايس األعى محمد عيل الحوثي، التجهيزات النهائية بساحة الفعالية املركزية 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف يف ميدان السبعن.

وخالل الزيارة هنأ عضو السيايس األعى قائد الثورة ورئيس املجلس السيايس األعى وأعضاء املجلس 
والشعب اليمني بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.. وأوضح أنه بالرغم من تعرض الشعب اليمني 

لعدوان وحصار إال أن ذلك لن يمنعه من االحتفاء بذكرى مولد رسول الله محمد صى الله عليه وعى آله 
وسلم، والتأكيد عى أن الرسول الكريم قدوته يف مواجهة الظلم والطغيان.

ولفت محمد عيل الحوثي إىل أن االحتفاء بهذه املناسبة الدينية يدل عى مدى ارتباط الشعب اليمني برسول 
الله صلوات الله عليه وعى آله وسلم.

كما زار عضو املجلس السيايس األعى محمد عيل الحوثي رضيح الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه يف 
ميدان السبعن.



الفعاليات الرئيسية للمولد النبوي 
الشريف يف أمانة العاصمة وبقية احملافظات
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أمانة العاصمة تدشن فعاليات املولد النبوي الشريف

]12/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ُدشنت بأمانة العاصمة اليوم، فعاليات املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف التدشن، أكد أمن العاصمة حمود ُعباد عى أهمية أحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف والتفاعل مع 
الفعاليات التي ستقام يف األمانة ومديرياتها بهذه املناسبة.. وأشار إىل أن االحتفاء بهذه املناسبة الدينية 

يجسد مدى ارتباط وحب اليمنين للرسول األعظم.. الفتاً إىل أن االحتفال باملولد بالنبوي يمثل محطة 
إيمانية للتزود بمبادئ وأخالق الرسول محمد صى الله عليه وآله وسلم واستلهام الدروس يف الثبات يف 

مواجهة العدوان.

ودعا ُعباد، القطاعات واملكاتب التنفيذية ومديريات األمانة، إىل تنظيم األنشطة والفعاليات الخاصة بهذه 
املناسبة الدينية.. الفتا إىل أن أمانة العاصمة جاهزة إلحياء هذه املناسبة بما يليق بمكانتها.

بدوره أكد عضو مجلس الشورى خالد املداني، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي بكافة قطاعات ومديريات 
وأحياء أمانة العاصمة.. وأشار إىل رضورة تنظيم املكاتب التنفيذية باألمانة الندوات والربامج واإلذاعات 

املدرسية واملسابقات بهذه املناسبة لغرس حب وأخالق رسول الله صى الله عليه وآله وسلم يف النفوس.. 
ودعا املداني الجميع إىل املشاركة يف الفعاليات املكرسة لالحتفال باملولد النبوي الرشيف.

فيما أكد رئيس اللجنة الرئيسية التنفيذية بأمانة العاصمة الوكيل املساعد عبدالوهاب رشف الدين، استمرار 
الجهود لتنظيم الفعاليات واألنشطة الخاصة بإحياء مناسبة املولد النبوي الرشيف عى مستوى كل مديرية.

حر التدشن وكالء أمانة العاصمة والوكالء املساعدين ومدير أمن األمانة العميد ركن معمر هراش ومدراء 
وأمناء عموم املديريات واملكاتب التنفيذية.

 

 فعالية بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]12/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

أٌقيم بمديرية معن بأمانة العاصمة اليوم, فعالية بذكرى املولد النبوي الرشيف، نظمه مكتب الربية 
والتعليم باملديرية.

ويف املهرجان الذي حره وكيل األمانة املهندس عبدالفتاح الرشيف ومدير املديرية أحمد الدوحمي ومدير 
الربية باملديرية عيل الديلمي, أكد وكيل الهيئة العامة للزكاة عيل السقاف أن إعالء هذه األمة للنبي الكريم 

عليه الصالة والسالم هو طريق العزة والرفعة للشعوب.

فيما أشار مدير الترشيعات باألمانة سامي رشف الدين إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف لتأكيد 
مدى ارتباط اليمنين بالله تعاىل ورسوله صى الله عليه وآله وسلم.

تخلل املهرجان بحضور عدد من الشخصيات االجتماعية والربوية، عرض لطالب الكشافة من مختلف 
مدارس املديرية ومشاركة فرقة الرسول األعظم وقصائد شعرية.
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  فعالية مبديرية الثورة بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]14/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بمديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف، نظمها املجلس 
املحيل واملكتب اإلرشايف باملديرية.

ويف الفعالية التي شارك فيها عضو مجلس الشورى محمد مطهر عامر ومدير املديرية محمد الدرواني, 
أكد عضوا مجلس الشورى يحيى املهدي وعبدالجليل عبدالوهاب سنان، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي 

الرشيف، واستلهام الدروس والعرب من هذه املناسبة الدينية.

وأشارا إىل أهمية االقتداء بنهج النبي األعظم وصفاته الكريمة واالنتصار لها امتثاال لنهج اإلسالم القويم.

حر الفعالية أعضاء املجلس املحيل والتنفيذي باملديرية واملشائخ والشخصيات االجتماعية.

   

فعاليتان مبديريتي الثورة والتحرير يف ذكرى املولد النبوي

]15/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت بمديريتي الثورة والتحرير بأمانة العاصمة اليوم، فعاليتن ثقافيتن بمناسبة املولد النبوي الرشيف 
عى صاحبة أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف الفعاليتن التي شارك فيهما عضو مجلس الشورى عيل لطف الثور والوكيل املساعد لألمانة عبدالوهاب 
رشف الدين وعضو محيل األمانة رشف الهادي وقيادة املديريتن، أشارت عدد من الكلمات إىل أهمية إحياء 

ذكرى املولد النبوي واستلهام الدروس والعرب من هذه املناسبة.

وأشادت باإلنتصارات العظيمة يف الجبهات ومنها عملية نر من الله يف محور نجران.. داعية إىل استمرار 
رفد الجبهات ودعم املرابطن بقوافل الدعم حتى تحقيق النر.

حر الفعاليتان أعضاء السلطة املحلية والتنفيذية باملديريتن وعدد من املشائخ والعقال والشخصيات 
االجتماعية.

لقاء موسع للعلماء واخلطباء واملرشدين يف إب

]17/اكتوبر/2019[ إب - سبأ :

ٌعقد بمحافظة إب اليوم، اللقاء املوسع للعلماء والخطباء واملرشدين ومدراء األوقاف باملديريات، برئاسة 
وزير األوقاف واإلرشاد نجيب نارص العجي ومحافظ إب عبدالواحد صالح.

ويأتي اللقاء التشاوري الذي نظمه مكتب األوقاف باملحافظة بإرشاف وزارة األوقاف واإلرشاد تدشينا 
ألنشطة وفعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم.
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ويف اللقاء أكد وزير األوقاف واإلرشاد، أهمية اضطالع العلماء والخطباء بدورهم خالل املرحلة الراهنة التي 
يمر الوطن، يف تعزيز الوعي املجتمعي بمخططات العدو وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني منذ ما 
يقارب خمس سنوات.. وأشار إىل أن االحتفاء باملولد النبوي هو احتفاء بميالد أمة، وتجسيدا للقيم واألخالق 

واملبادئ التي جاء بها املصطفى عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وحث الوزير العجي قطاع التوجيه واإلرشاد عى إحياء هذه املناسبة العظيمة يف نفوس الجميع باعتبارها 
من أهم وأعظم املناسبات وأجلها.. مؤكدا أن اليمنين معروفن بحبهم لنبي األمة منذ فجر اإلسالم، 

وحريصن عى إحياء هذه املناسبة الدينية أكثر من غرهم.. ولفت إىل أن هذه املناسبة وإحيائها للتذكر 
بقيم وأخالق وصرب وشجاعة الرسول األعظم صى الله عليه وسلم والتي ينبغي عى املسلمن االقتداء بها 

قوال وعمال.. مشددا عى أهمية دور العلماء والخطباء واملرشدين ومشاركتهم يف مختلف فعاليات املولد 
النبوي.

من جانبه أشاد محافظ إب عبدالواحد صالح، بدور العلماء والخطباء يف حفظ األمن واالستقرار باملحافظة 
وتقوية النسيج اإلجتماعي والجبهة الداخلية.. وحث الجميع عى تعزيز الوعي املجتمعي بإحياء املولد 

النبوي إنطالقا من حب اليمنين لنبي األمة محمد صى الله عليه وآله وسلم.

ويف اللقاء، الذي حره نائب وزير األوقاف واإلرشاد العالمة فؤاد ناجي، أكد مدير مكتب األوقاف واإلرشاد 
باملحافظة بندر العسل، أهمية اللقاء يف تعزيز دور العلماء والخطباء، يف ظل األوضاع الراهنة التي يمر بها 

الوطن.. وتطرق إىل األنشطة والفعاليات املكرسة إلحياء املولد النبوي والتي سينفذها املكتب خالل األسابيع 
القادمة عى مستوى مركز املحافظة واملديريات.

ودعا العسل العلماء والخطباء واملرشدين إىل تعزيز الخطاب التوعوي عرب املنابر الدينية والتعريف بفضائل 
وعظمة صاحبها عليه الصالة والسالم..فيما أكدت كلمتا العلماء التي ألقاها الشيخ رشاد محمد سعيد 

والشيخ ياسن العبادي، أهمية اإلحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف إليصال رسالة ألعداء األمة أن اليمنين 
متمسكون بمبادئ وقيم وأخالق املصطفى صى الله عليه وسلم.

حر اللقاء رئيس املحكمة اإلستئنافية باملحافظة القايض عبدالعزيز الصويف ووكيال املحافظة لشئون 
األوقاف واإلرشاد القايض عبدالفتاح غالب وشئون الصناعة والتجارة قاسم املساوى ونائب رئيس جامعة 

إب الدكتور أحمد أبو لحوم وعدد من املسئولن والشخصيات اإلجتماعية باملحافظة.

فعالية مركزية بأمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي الشريف

]17/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت أمانة العاصمة اليوم، فعالية مركزية باملولد النبوي الرشيف عى صاحبة وآله أفضل الصالة وأتم 
التسليم.

ويف الفعالية التي حرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسن مقبويل ووزير 
اإلدارة املحلية عيل القييس ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، أشار أمن العاصمة 
حمود ُعباد إىل أهمية االحتفال بأعظم مولود يف تاريخ البرشية الحبيب املصطفى محمد رسول الله صى 

الله عليه وآله وسلم.. ولفت إىل سعي أمانة العاصمة لالحتفال بذكرى املولد النبوي وسبل تعزيز التحشيد 
والتعبئة لرفد الجبهات دفاعا عن الوطن واستكمال مسرة االنتصار الذي بات يلوح يف األفق.
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من جانبه أكد عضو مجلس الشورى خالد املداني، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي للتذكر بعظمة النبي 
صى الله عليه وآله وسلم وأخالقه والتأيس بها قوال وعمال.. ولفت إىل رضورة اضطالع قيادة أمانة العاصمة 
باملسؤولية يف إحياء هذه املناسبة من خالل األنشطة والفعاليات التي سيتم إقامتها وكذا التحشيد للجبهات 

ملواجهة العدوان.. ولفت املداني إىل رضورة اإلعداد والتجهيز لقافلة اإلحسان التي سيتم توزيعها بهذه 
املناسبة الدينية الجليلة للفئات األشد فقراً بأمانة العاصمة.

فيما أكد رئيس مجلس التالحم القبيل الشيخ ضيف الله رسام، أهمية االحتفال باملولد النبوي للتأيس 
بأخالقه ونهجه وسرته العطرة.. الفتا إىل أهمية دور قبائل اليمن يف منارصة رسول الله ورضورة السر عى 

النهج الذي مضوا عليه يف الدفاع عن العرض واألرض.

يف حن أوضحت كلمة العلماء التي ألقاها الشيخ جربي إبراهيم، أن ميالد رسول الله محمد عليه وآله أفضل 
الصالة والسالم نور وإنقاذ للبرشية.

بدوره أشار وكيل األمانة املساعد لقطاع الشؤون االجتماعية عبدالوهاب رشف الدين، إىل أن االحتفال بمولد 
خاتم األنبياء واملرسلن، هو إحياًء لسنته وأخالقه ومنهجه والعمل بها.. وقدم عرضا لربنامج فعاليات املولد 

النبوي الذي سينفذ بمديريات ومكاتب أمانة العاصمة بدءاً من الخطة العامة للفعالية وصوالً إىل الفعالية 
املركزية.

تخلل الفعالية بحضور وكالء األمانة ومدراء املديريات واملشائخ والعقال والشخصيات االجتماعية، 
استعراض حول إحياء فعاليات املولد النبوي بعنوان “أهل الوفاء”، وأناشيد وموشحات دينية لفرقة 

الجحملية اإلنشادية.

تدشني فعاليات املولد النبوي مبحافظة إب

]19/اكتوبر/2019[ إب - سبأ :

ٌدشنت بمحافظة إب اليوم، فعاليات املولد النبوي الرشيف للعام 1441 هجرية عى صاحبها أفضل الصالة 
وأزكى التسليم.

ويف التدشن أشار محافظ إب عبدالواحد صالح، إىل أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية للتذكر بالسرة 
العطرة للحبيب عليه الصالة والسالم وإستلهام الدروس والعرب منها يف تغير واقع األمة.. ولفت إىل أن 
التذكر بهذه املناسبة هو تذكر بقيم وأخالق وصرب وشجاعة رسول الله التي ينبغي االقتداء بها قوال 

وعمال..  حاثا عى التحيل بأخالقه ونهجه القويم. وقال “ال يوجد حدث يف التاريخ أجل وأعظم من املولد 
النبوي وليس هناك عند الله من هو أكرم عى اإلنسانية من رسول الله خاتم األنبياء واملرسلن”.

وتطرق املحافظ صالح إىل أن احتشاد األمة حول رسول الله عليه الصالة والسالم يعكس حبهم له وتعظيما 
لشأنه وقدره ومكانته.. مبينا أن مولده صى الله عليه وسلم كان مولد للنور والهدى وإخراج الناس من 

الظلمات إىل النور من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد.. ودعا أبناء اليمن وأبناء محافظة إب بوجه خاص، 
إىل الوقوف صفا واحد يف مواجهة العدوان، وتعزيز الجبهة الداخلية ورفد املرابطن يف الجبهات والحفاظ 

عى أمن وإستقرار املحافظة والتسلح بالوعي والبصرة بما يضمن تحقيق النر عى قوى العدوان 
واملرتزقة.
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من جانبه أوضح مرشف املحافظة يحيى اليوسفي، أن املرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن تتطلب رص 
الصفوف ومواصلة رفد الجبهات بالرجال واملال والعتاد والسر عى درب الشهداء الذين بذلوا أرواحهم 

رخيصة دفاعا عن الوطن وسيادته واستقالله.. وشدد عى أهمية تعزيز الوعي باستمرار الصمود والثبات يف 
مواجهة العدوان ووجوب إستمرار التحشيد للجبهات للدفاع عن األرض والعرض حتى تحقيق النر ودحر 

الغزاة واملحتلن.

فيما أكد فضيلة الشيخ الدكتور محمد املهدي، يف كلمة العلماء أن االحتفاء بهذه املناسبة الدينية يجسد مدى 
إرتباط اليمنين بالرسول الكريم ومحبتهم ومنارصتهم له.. وتناول املعاني النبيلة والسامية لسيد الخلق 

أجمعن وخاتم األنبياء واملرسلن والتي يجب اإلقتداء بها قوال وعمال باعتبار ذلك من أهم عوامل النر عى 
أعداء األمة.. واستعرض الدكتور املهدي قبسات من ذكرى مولده وسرته ونهجه القويم الذي أنار الله به 

الكون.. الفتا إىل أن اليمنين سيظلون متمسكن بسنته والسر عى نهجه.

بدوره أكد نائب رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الفالحي، يف كلمة األكاديمين بجامعة إب أن الشعب 
اليمني، يحتفل بذكرى مولده صى الله عليه وآله وسلم للتذكر بأخالقه وتعاليمه والسر عليها.

تخلل الفعالية بحضور وكالء املحافظة ومدراء املكاتب التنفيذية واملديريات وقيادات وأكاديميى الجامعة 
والقيادات العسكرية واألمنية والشخصيات االجتماعية باملحافظة قصيدة للشاعر فارس الرشماني.

فعاليات بذكرى املولد النبوي يف عدد من مدارس حمافظة صنعاء 

]19/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت عدد من مدارس أرحب وبالد الروس ومناخة بمحافظة صنعاء اليوم، فعاليات بذكرى املولد النبوي 
الرشيف. 

وألقيت يف الفعاليات عدد من الكلمات أكدت أهمية االحتفاء باملولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل 
الصالة وأزكي التسليم. 

وشددت الكلمات عى رضورة االقتداء بأخالق وشجاعة وصفات الرسول األعظم والسر عى نهجه.. 
مستعرضة مواقفه العظيمة يف نرش الدين اإلسالمي. 

قطاع األحياء بأمانة العاصمة ينظم فعالية مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]19/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم قطاع شؤون األحياء بأمانة العاصمة اليوم، فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه 
وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية التي حرها وزير الثقافة عبدالله الكبيس ومستشار رئيس املجلس السيايس األعى عبداالله 
حجر وأمن عام محيل األمانة أمن جمعان, أكد عضو مجلس الشورى خالد املداني، عى أهمية االحتفال 

بهذه املناسبة الدينية يف مختلف أحياء املديريات بما يعكس ارتباط اليمنين بالرسول األعظم.
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وأشار إىل رضورة التفاعل مع فعاليات املولد النبوي الرشيف واملشاركة يف الفعالية املركزية التي ستنظم 
باملناسبة.

من جانبه أكد وكيل قطاع شئون األحياء باألمانة الدكتور قناف املراني والوكيل املساعد باألمانة رئيس لجنة 
االحتفال باملولد النبوي عبدالوهاب رشف الدين، أن املولد النبوي الرشيف، محطة للتحيل بصفات وأخالق 

الرسول عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.. وأشارا إىل أنه سيتم تنظيم فعاليات بهذه املناسبة عى مستوى 
املديريات واملكاتب التنفيذية.

فيما أوضح رئيس مجلس التالحم القبيل الشيخ ضيف الله رسام، أن االحتفال باملولد النبوي الرشيف يمثل 
رسالة بالتمسك بنهج الرسول وأخالقه.. حاثا عى املشاركة الفاعلة يف االحتفال باملولد النبوي.

تخلل الفعالية التي حرها رئيس مجلس التالحم القبيل باألمانة الشيخ ناجي السالمي ومدراء املديريات 
واملكاتب التنفيذية وأعضاء املجالس املحلية باملديريات واملشائخ والعقال، قصيدة للشاعر نارص الشوذبي.

 إحياء لذكرى املولد النبوي
ً
 خطابيا

ً
مكتب األوقاف بإب ينظم حفال

]12/اكتوبر/2019[ إب - سبأ :

نظم مكتب األوقاف واإلرشاد والوحدتن الثقافية والعلمائية بمحافظة إب اليوم، حفالً خطابياً وثقافياً إحياء 
لذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل أكد وكيل محافظة إب حارث املليكي، أن أعداء األمة أرادوا حرفنا عن منهج وسرة رسول الله 
صى الله عليه و آله وسلم.. وأشار أن االحتفاء باملولد النبوي الرشيف مناسبة الستلهام الدروس واالقتداء 

بسرة الرسول األعظم ونهجه القويم.. ودعا الوكيل املليكي جميع أبناء املحافظة إىل التحشيد ورفد الجبهات 
باملزيد من الرجال واملال ملواجهة قوى العدوان وكذلك املشاركة الفاعلة يف إحياء ذكرى املولد النبوي 

الرشيف يف الفعالية الكربى باملحافظة.

فيما أوضح مدير مكتب األوقاف بندر العسل، أن الرسول األعظم صلوات الله عليه علم األمة كيف تعيش 
بحرية وكرامة وعزة وتجاهد يف سبيل مجدها وازدهارها.. واستنكر صمت علماء املسلمن عما يحدث من 

مجازر وحصار وتدمر وقتل للشعب اليمني من قبل تحالف العدوان منذ مايقارب الخمس سنوات.

بدوره أكد حسام القطابري يف كلمة الوحدة الثقافية، أن النبي محمد أعظم قائد وشخصية عرفتها البرشية 
تتعلم منه كيف تواجه أعدءها وتسّر شؤون حياتها، مشراً إىل أهمية االحتفاء باملولد النبوي إلرجاع األمة 

إىل منهج النبي القويم.. وأوضح أن األمة بحاجة ماسة للعودة إىل الرسول الكريم للخروج من حالة اإلرتهان 
والضعف التي وصلت إليها النها ابتعدت عن القرآن وعن الرسول عمال وسلوكا.

من جهته أوضح الدكتور عبدالباسط الحميدي يف كلمة العلماء، أن االحتفاء باملولد النبوي الرشيف يسهم يف 
تعميق ارتباط األمة بقائدها وتعزيز حضوره يف وجدان أبنائها وتتبع سرته العطرة ألخذ العربة والعظة. 

تخلل الحفل، الذي حره وكيل املحافظة عبدالرحمن الزكري ونواب مدير مكتب األوقاف وعدد من العلماء 
والخطباء واملرشدين والشخصيات االجتماعية، قصيدة شعرية يف مدح املصطفى صى الله عليه وسلم 

للشاعر أمن العقاب.
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 مكتب الرتبية بأمانة العاصمة ينظم فعالية مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]20/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الربية والتعليم بأمانة العاصمة اليوم، فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبة 
وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية التي حرها نائب رئيس اللجنة العليا لالحتفال باملولد النبوي خالد املداني وعضو مجلس 
النواب محمد الطوقي ووكيال األمانة محمد البنوس والدكتور قناف املراني، أشار رئيس لجنة االحتفال 

باملولد النبوي باألمانة عبدالوهاب رشف الدين، إىل أن االحتفال بهذه املناسبة يجسد ارتباط اليمنين 
بالرسول الكريم عليه الصالة والسالم والسر عى نهجه.. ولفت إىل أهمية الجبهة الربوية والتعليمية إليجاد 

جيل متسلح بالعلم والوعي ويحافظ عى سيادة وأمن واستقالل البلد.. منوها بجهود مكتب الربية يف 
تنظيم االحتفالية بهذه املناسبة.

من جانبه أشار مدير مكتب الربية والتعليم باألمانة زياد الرفيق، إىل أهمية استلهام الدروس والعرب من 
سرة ونهج املصطفى صى الله عليه وآله وسلم.. وأشاد بجهود الكادر التعليمي ومدراء املناطق واملدارس 

يف استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة جراء العدوان والحصار.

بدوره أشار رئيس نقابة املهن التعليمية الدكتور عصام العابد، إىل احتفال اليمنين بهذه املناسبة يعكس 
مدى حبهم للرسول محمد صى الله عليه وآله وسلم واإلقتداء بأخالقه.. ودعا العابد القيادات الربوية إىل 

املشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام بميدان السبعن احتفاًء بهذه املناسبة.

تخلل الفعالية التي حرها عدد من مدراء املكاتب التنفيذية باألمانة وقيادات الربية ورؤساء األقسام 
باملناطق التعليمية واملدارس الحكومية واألهلية، قصائد وفقرات إنشادية ومرسحية بعنوان “أحفاد األوس 

والخزرج”.

تدشني محلة التحشيد وفعاليات املولد النبوي بتعز

]20/اكتوبر/2019[ تعز- سبأ:

دشن وكيل محافظة تعز منصور اللكومي اليوم باملربع الرشقي »خدير والصلو وسامع وحيفان ورشق 
صرب« حملة التعبئة العامة والتحشيد للجبهات واالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.

والتقى الوكيل اللكومي, مدراء مديريات املربع وأعضاء السلطة املحلية واملشائخ والوجاهات, بحضور 
وكييل املحافظة محمد هزاع الحسيني وعبدالله عالو ونبيل، حيث استعرض الوكيل اللكومي األوضاع 

الراهنة ومحاولة العدو اقالق األمن واالستقرار بتعز.. وأشار إىل أهمية تعزيز التالحم واالصطفاف من أجل 
الدفاع عن الوطن وأمنه وسيادته واستقالله.

وتم خالل اللقاء تشكيل لجان ميدانية للتحشيد والتعبئة ملواجهة العدوان.

 ووجه الوكيل اللكومي باحياء املولد النبوي, يف جميع املديريات بالتنسبق مع مكتبي األوقاف واالعالم بما 
يتناسب وعظمة املناسبة هذه الدينية.
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تدشني فعاليات االحتفاء باملولد النبوي يف ثالث مديريات مبحافظة إب 

]20/اكتوبر/2019[ إب - سبأ :

دشنت اليوم يف مديريات الظهار وذي السفال ويريم بمحافظة إب، فعاليات االحتفاء باملولد النبوي 
الرشيف.

ويف التدشن أوضح وكيال املحافظة الدكتور أرشف املتوكل وعيل النوعة، أهمية إحياء ذكرى مولد خر 
خلق الله الذي بعث إلخراج األمة من الظلمة إىل النور، مشدداً عى رضورة أن يكون اإلحتفاء بهذه املناسبة 
قوالً وعمالً باسرجاع مآثر الرسول الكريم وتطبيق سلوكياته وأخالقه وأفعاله وجهاده.. وأشارا إىل حاجة 
األمة للعودة إىل قائدها الرسول األعظم صلوات الله عليه وعى آله يف مثل هذا الوقت الذي تكالبت فيه قوى 

االستكبار والطغيان عى أمة محمد ومحاوالتها املستمرة إلبعاد األمة عن رسولها الكريم.. ولفت الوكيالن إىل 
أن محافظة إب تستعد إلقامة مهرجان جماهري حاشد يف 12 ربيع األول بمركز املحافظة، مبينن أنه يتم 

الرتيب لتسير قافلة كربى دعماً للمرابطن يف الجبهات بهذه املناسبة الدينية الجليلة.

من جانبهم أكد مدير عام مديرية الظهار حميد املتوكل ورئيس الشعبة املالية بمكتب الربية عبدالكريم 
السماوي ومسؤول أنصار الله بذي السفال عبدالرحمن وجيه الدين، أهمية إحياء هذه املناسبة بما يعكس 

مكانة الرسول األعظم يف نفوس أبناء اليمن.. وأشاروا إىل أن هذه الذكرى مناسبة لتوحيد األمة وجمع كلمتها 
والعودة إىل مصادر قوتها ومجدها وعزتها.. منوهن إىل أن هذا لن يتحقق بدون العودة إىل الرسول ارتباطا 

ومنهجا واقتداء.

وتضمنت فعاليات التدشن العديد من الفقرات والكلمات والقصائد الشعرية املعربة عن مكانة الرسول 
صلوات الله عليه وأهمية االحتفاء بمولده الذي ينبغي أن يكون مناسبة للتزود بأخالق الرسول الكريم 

وجهاده وإيمانه وبأسه عى األعداء.

حر الحفل مدير مديرية ذي السفال محمد الشامي وأمن عام املديرية مقرر لجنة فعاليات املولد بالظهار 
عبدالله الخوالني.

 

معني والثورة حيتفالن والسبعني تتزين بذكرى املولد النبوي الشريف  

]20/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت بمديريتي معن والثورة يف امانة العاصمة اليوم، فعاليتان احتفاءا بذكرى املولد النبوي الرشيف 
تحت شعار ”الرسول محمد صلوات الله وسالمة عليه وآله.. قائدنا وقدوتنا“.

ففي مديرية معن أكد كيل وزارة األوقاف صالح الخوالني وأمن عام محيل معن يحيى الشاحذي، حرص 
ابناء اليمن عى االحتفال بذكرى املولد النبوي تقديرا وحبا للرسول االعظم.. وأشارا  إىل أن كرامة وعزة االمة 

مرهوناً بمدى ارتباطها بنبيها خر خلق الله محمد صى الله عليه وآله وسلم.. منوهن  بالحضور املتميز 
ألبناء املديرية.

من جانبه لفت مدير الشئون القانونية باألمانة سامي رشف الدين، إىل ان االحتفال باملولد النبوي يغيض 
األعداء ويزيد من تماسك األمة االسالمية خصوصا يف اليمن.
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شارك يف الفعالية عضو اللجنة التنفيذية لالحتفال باملولد النبوي عبدالحليم السكري وأعضاء املجلس املحيل 
بمديرية معن ومشائخ وعقال ووجهاء ومدراء مكاتب تنفيذية باملديرية وجمع مع املواطنن.

إىل ذلك نُظم بأحياء الحصبة الجنوبية وسواد حنش واملظلل بمديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية 
خطابية ولقاء موسع بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه افضل الصالة وازكى التسليم.

ويف الفعالية التي حرها عضو مجلس النواب محمد الطوقي ومدير عام مديرية الثورة محمد الدرواني، 
أشار عضو مجلس الشورى يحي املهدي، إىل الكرامات التي صاحبة ميالد الرسول األعظم وعظمة الحدث 
بقدوم نبي الهداية والخر واإلنسانية.. وأكد أهمية االحتفال بهذه املناسبة العظيمة واالقتداء برسول الله 

الذي رفع الله ذكره ومنزلته ولم يبلغها احداً من خلقه.

فيما أكدت عدد من الكلمات يف الفعالية عى أهمية االحتفال باملولد النبوي واالستمرار بالصمود يف مواجهة 
العدوان حتى تحقيق النر.

إىل ذلك استعرضت اللجنة املركزية التنفيذية لالحتفال باملولد النبوي بمديرية السبعن بأمانة العاصمة 
يف اجتماعا لها اليوم، انشطة وأعمال التزين للشوارع املعربة عن االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.. 

وثمن مدير مديرية السبعن محمد ناجي، الزخم الرسمي والشعبي الكبرين يف االحتفال بهذه املناسبة 
الدينية العطرة.. منوها باالنشطة املتنوعة الثقافة واالجتماعية واإلرشادية التي سرافق احتفاالت هذه العام.

حر االجتماع األمن العام باملديرية محمد الصادق ومدراء املكاتب التنفيذية ورؤساء وأعضاء اللجان 
الفرعية واملجتمعية.

فعالية مبكتب الرتبية بإب يف ذكرى املولد النبوي

]21/اكتوبر/2019[ إب - سبأ :

نظم مكتب الربية والتعليم والوحدة الربوية بمحافظة إب اليوم، فعالية إلحياء ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية أشار وكيل املحافظة لشئون التعليم عبدالفتاح غالب ومدير مكتب الربية محمد درهم الغزايل 
ونائبه محمد لطف املتوكل، إىل أهمية املناسبة الدينية الجليلة واستلهام الدروس والعرب من نهجه وسرته 

العطرة.

وأكدت الكلمات أهمية التحرك الجاد ورفد الجبهات باملال والرجال والعتاد ملواجهة قوى العدوان وإفشال 
مخططاته.

حر الفعالية املدير العام املساعد ملكتب الربية عبدالله الشامي ورؤساء الشعب ومدراء اإلدارات ورؤساء 
األقسام ومدراء مكاتب الربية بمديريتي املشنة والظهار وريف إب.
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فرع مؤسسة االتصاالت بأمانة العاصمة تنظم فعالية باملولد النبوي

]21/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم فرع املؤسسة العامة لالتصاالت بأمانة العاصمة اليوم، فعالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد الوكيل املساعد ألمانة العاصمة رئيس لجنة االحتفال باملولد النبوي عبدالوهاب رشف 
الدين، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي بما يجسد نهج الرسول الكريم صى الله عليه وآله وسلم واالقتداء 

به والتذكر بسرته العطرة.. وأشار إىل أن هذه مناسبة فرصة لتوحيد األمة وجمع كلمتها والعودة إىل 
مصدر قوتها ومجدها وعزتها من خالل تعميق اإلرتباط بمنهجه عليه الصالة والسالم.

فيما أوضح نائب مدير املؤسسة العامة لالتصاالت عمار وهان، أن االحتفاء بهذه املناسبة الدينية العظيمة 
يأتي تدشينا للفعاليات بقطاع االتصاالت والربيد.. وأشار إىل أن اليمنين يحتفون بهذه املناسبة والوطن ما 

يزال يتعرض لعدوان وحصار.. منوها بما يحققه الجيش واللجان الشعبية من انتصارات عى قوى العدوان 
يف الجبهات.

بدوره تطرق عبدالوهاب املحبش يف كلمة الضيوف، إىل دالالت إحياء ذكرى املولد النبوي ليستمد منه 
أبناء اليمن القدوة واألسوة الحسنة.. وبن أنه ال سبيل لنهضة األمة وعزتها ورفعتها إال بالسر عى نهج 

املصطفى صى الله عليه وآله وسلم وسرته العطرة.

تخلل الفعالية بحضور مدير املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية املهندس صادق محمد مصلح، 
قصيدة ألقاها مدير فرع اتصاالت بأمانة العاصمة حسن الخزان، وفقرة إنشادية احتفاء بهذه املناسبة 

للمنشد أسامة األمر.

تدشني محلة تأهيل احلدائق بأمانة العاصمة مبناسبة املولد النبوي

]21/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

دشن نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسن مقبويل وأمن العاصمة حمود ُعباد، 
اليوم حملة تزين وتأهيل الحدائق واملنتزهات بأمانة العاصمة يف إطار االحتفال بذكرى باملولد النبوي.

تتضمن الحملة التي تنفذها اإلدارة العامة للحدائق واملنتزهات بأمانة العاصمة، بمشاركة أكثر من 150 
عامال، تزين وصيانة الحدائق واألماكن العامة وزراعة األشجار وإنشاء مسطحات خراء جديدة، 

باإلضافة إىل أعمال نظافة وأشغال وري وإضاءة ورفع األتربة باألمانة.

ويف التدشن أشار مقبويل وُعباد، إىل أن أمانة العاصمة بقطاعاتها ومكاتبها ومديرياتها تشهد تحضرات 
إلحياء ذكرى املولد النبوي، من خالل الفعاليات واألنشطة التي تم تدشينها الخميس املايض بهذه املناسبة 

الدينية.. وأشادا بمستوى الزخم لالحتفاء بهذه املناسبة عى املستوى الرسمي والشعبي بأمانة العاصمة بما 
يليق بمكانة وعظمة املصطفى صى الله عليه وآله وسلم.

ولفت نائب رئيس الوزراء وأمن العاصمة، إىل أن حملة تزين الحدائق العامة تأتي ضمن فعاليات وبرامج 
أمانة العاصمة بهذه املناسبة. 
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بدوره أوضح مدير الحدائق العامة واملنتزهات بأمانة العاصمة عاصم الجالل، أن التجهيزات الجارية 
بحدائق ومنتزهات األمانة تأتي بإرشاف ومتابعة قيادة السلطة املحلية باألمانة.. ولفت إىل أن الحملة 

تستهدف تزين الحدائق وصيانة وتنظيف مرافقها وزراعة األشجار وإنشاء مسطحات خراء جديدة 
بإشكال فنية.. مشيداً بجهود العاملن والفنين وموظفي الحدائق يف تنفيذ املهام املوكلة إليهم.

أوقاف ذمار ينظم فعالية لالحتفاء بذكرى املولد النبوي

]21/اكتوبر/2019[ ذمار - سبأ :

نظم مكتب األوقاف واإلرشاد بمحافظة ذمار اليوم، لقاء تشاوري للعلماء والخطباء واملرشدين تدشينا 
لفعاليات االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف تدشن الفعالية بجامع املدرسة الشمسية بحضور وكالء املحافظة فهد املروني ومحسن هارون 
ومحمود الجبن ومحمد عبدالرزاق، أشار القائم بأعمال املحافظ أمن عام املجلس املحيل مجاهد شايف 

العنيس، إىل أهمية إحياء هذه املناسبة العظيمة واستلهام الدورس والعرب يف السر عى نهجه صى الله وعليه 
وآله وسلم.. وأكد حاجة االمة يف الظروف الراهنة للعودة لكتاب الله والتمسك بنهج النبي عليه الصالة 

والسالم واالقتداء بما تحى به من مكارم االخالق والشجاعة والبذل والعطاء.

وحث العلماء والخطباء واملرشدين عى  تفعيل رسالة املسجد يف توعية املجتمع باملؤامرات التي تستهدف 
اليمن وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية يف مواجهة العدوان.. ودعا الجميع لإلسهام الفاعل يف دعم املرابطن 
وتعزيز االنتصارات التي تحققت يف مختلف الجبهات من خالل التحشيد ومواصلة الصمود ورفد الجبهات 

بالرجال وقوافل الدعم.

فيما تطرق مفتي ذمار القايض محمد العزي االكوع، إىل جوانب من سرة املصطفى عليه السالم ومناقبه 
وفضائل أخالقه وصفاته.. مشرا إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف كمناسبة لها مكانتها يف 
قلوب جميع املسلمن واليمنين خاصة.. وحث الجميع عى التحيل بصفات نبي األمة واستشعار الرحمة 
والعمل عى مساعدة الضعفاء واملساكن ورعاية أس الشهداء والجرحى.. مؤكدا رضورة التمسك بنهج 

الرسول الكريم الذي بعثه الله رحمة للعاملن ليكرس برسالته معاني املحبة والسالم والجهاد ويجسدها 
واقعا معاشا يف حياة املسلمن.

بدوره أكد مدير مكتب األوقاف واإلرشاد القايض عبدالله الجرموزي، أن إحياء هذه املناسبة يحمل دالالت 
ومعاني ومقاصد سامية تؤكد تمسك األمة بكتاب الله وإرتباطها بنبي اإلنسانية محمد صى الله عليه وسلم 

وسنته املطهرة ونهجه القويم.. وحث الخطباء واملرشدين عى تصحيح املفاهيم املغلوطة وتوعية املجتمع 
بمخاطر العدوان، وتعزيز جهود التحشيد ورفد الجبهات ملواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

فيما أشار مسئول الوحدة الثقافية عبدالعظيم الالحجي، إىل أهمية اإلقتداء بنبي الرحمة قوال وعمال ملا فيه 
خر وصالح لألمة.. مؤكدا أن التمسك بكتاب الله وسنة نبيه املصطفى عليه السالم هو السبيل الوحيد 

للنهوض بواقع األمة وتعزيز قدرتها عى مقارعة الطغاة واملستكربين. 

حر الفعالية عدد من أعضاء السلطة املحلية واملكتب التنفيذي وقيادات عسكرية وأمنية ومدراء اإلدارات 
واألقسام بمكتب األوقاف.
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تدشني الفعاليات االحتفائية باملولد النبوي مبديرية جبلة بإب

]21/اكتوبر/2019[ إب - سبأ

دشنت بمديرية جبلة محافظة إب اليوم فعاليات االحتفاء باملولد النبوي الرشيف.

ويف التدشن أكد وكيل املحافظة الدكتور أرشف املتوكل، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي.. الفتا إىل دالالت 
ومعاني االحتفاء بهذه املناسبة الدينية العظيمة والتي تجسد ارتباط اليمنين الوثيق بالرسول الكريم.. 

وأشار إىل أن التذكر بهذه املناسبة هو تذكر بقيم وأخالق الرسول األعظم وشجاعته، ما يستوجب االقتداء 
بها قوال وعمال.. داعيا إىل املشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام بمركز املحافظة.

فيما تطرق مدير مديرية جبلة محمد املرييس إىل الفعاليات التي ستقيمها املديرية احتفاًء بهذه املناسبة 
التي تعكس مدى حب اليمنين لرسول البرشية محمد صى الله عليه وسلم.

حر التدشن رئيس جامعة جبلة للعلوم الطبية الدكتور عبدالله املطري والقيادات املحلية والتنفيذية 
واألمنية وعدد من العقال واملشائخ والشخصيات اإلجتماعية باملديرية.

أوقاف صنعاء يدشن فعاليات إحياء ذكرى املولد النبوي

]21/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

 دشن مكتب األوقاف واإلرشاد بمحافظة صنعاء اليوم، فعاليات إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف التدشن بحضور وكيل املحافظة لقطاع األوقاف واألرايض يحيى السياني ونائب مرشف املحافظة يحيى 
املؤيدي، أشار وكيل أول املحافظة حميد عاصم، إىل أن أهمية إحياء املولد النبوي، بما يعزز من ارتباط 

اليمنين بالرسول الكريم عليه الصالة والسالم.. ولفت إىل حرص قيادة املحافظة عى إنجاح فعاليات املولد 
من خالل الرتيب الجيد والتجهيز لقافلة الرسول األعظم.

فيما أشار وكيل وزارة األوقاف لقطاع الوعظ واإلرشاد العزي راجح، إىل أن إحياء املولد النبوي يأتي تعظيما 
ملولد سيد البرشية محمد صى الله عليه وآله وسلم والتذكر بسنته والسر عى نهجه.

بدوره أشار مدير مكتب األوقاف باملحافظة أيمن محمد عبدالقادر، إىل أهمية االستفادة من ذكرى ميالد 
املصطفى عليه الصالة والسالم سيما يف ظل العدوان والحصار.. وأكد أهمية االستمرار عى نهج النبي صى 

الله عليه والسالم والعمل عى تعزيز التحشيد لرفد الجبهات ملواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

كلمة العلماء التي ألقاها القايض محمد العرشاني، أشارت إىل أن إحياء مناسبة املولد النبوي تذكرا بالرحمة 
املهداة لألمة والقيم واملبادئ التي أرساها عليه الصالة والسالم.. ولفت القايض العرشاني إىل أهمية دور 

مسئويل اإلرشاد يف إحياء ذكرى املولد النبوي بالسر عى منهجه واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإقامة 
الحق وإنصاف املظلوم. 

بدورها أشارت كلمة الوحدة الثقافية التي ألقاها صالح ناجي، إىل أن احتفاء اليمنين بذكرى املولد النبوي 
ليس بغريب عليهم.. الفتا إىل ارتباط اليمنين بالرسول الكريم عليه الصالة والسالم وحبهم له والتمسك 

باملرشوع املحمدي.
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السياني والرضمة بإب حتتفالن باملولد النبوي الشريف  

]21/اكتوبر/2019[ إب - سبأ :

نظمت بمديريتي السياني والرضمة يف محافظة إب اليوم، فعاليتان بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 
عى صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم.

ويف فعالية السياني أكد عضو مجلس الشورى محمد النوعة ووكيل املحافظة عيل النوعة، اهمية االحتفاء 
بهذه املناسبة للتأكيد عى  مكانة الرسول األعظم يف قلوب اليمنين.. وأشارا إىل أهمية الحضور املرشف يف 

املهرجان املركزي باملحافظة يف الـ12 من ربيع األول والنكف القبيل مطلع األسبوع القادم ملديريتي ذي 
السفال والسياني إحياء لهذه املناسبة العظيمة.

بدوره أوضح مدير املديرية أرشف الصالحي، أن االحتفال باملولد النبوي هو محطة للتزود اإليماني وامليض 
يف درب الجهاد واملواجهة ألعداء األمة.

ويف فعالية مديرية الرضمة أكد مدير املديرية عبداللطيف الهمداني، ان ذكرى املولد النبوي مناسبة عظيمة 
يجب االحتفال بها كونها توحد األمة وتعزز من صلتها بنبيها االكرام. 

تخلل الفعالية العديد من الكلمات والفقرات الشعرية املعربة عن مكانة النبي األعظم.

فعاليات مبديريات الثورة وبني احلارث والسبعني بذكرى املولد النبوي

]21/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت بمديريات الثورة وبني الحارث والسبعن بأمانة العاصمة اليوم، فعاليات احتفالية بذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ففي مديرية الثورة بحضور مدير مديرية الثورة محمد الدرواني، أشار عضو مجلس الشورى يحيى املهدي 
إىل أن االحتفال بمولد الرسول األعظم يؤكد ارتباط اليمنين برسول الله وحبهم له وارتباطهم به.. ودعا 

املهدي الجميع إىل املشاركة يف الفعالية املركزية للمولد النبوي بما يتناسب مع عظمة املناسبة.

شارك يف الفعالية أعضاء محيل املديرية وعدد من املشائخ والشخصيات االجتماعية.

إىل ذلك نٌظمت بمديرية  بني الحارث فعالية احتفاًء باملولد النبوي، ويف الفعالية أكد الوكيل املساعد ألمانة 
العاصمة املهندس عبدالكريم الحوثي، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي بما يليق بعظمة ومكانة املناسبة يف 

قلوب اليمنين.

من جانبه أكد مدير املنطقة التعليمية باملديرية عبدالسالم الغويل، أهمية االحتفال باملولد النبوي الرشيف 
والتحيل بأخالق وصفات املصطفى صى الله عليه وآله وسلم والسر عى نهجه.

ويف مديرية السبعن نظمت املنطقة التعليمة، فعالية احتفالية بهذه املناسبة بحضور وكالء وزارة الربية 
والتعليم فؤاد الشامي وخالد إبراهيم ومدير التعليم األهيل بالوزارة عيل الدولة.

ويف الفعالية أكد وكيل وزارة الربية لقطاع التعليم عبدالله النعمي، أن االحتفال باملولد النبوي يجدد ارتباط 
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اليمنين وحبهم للنبي صى الله عليه وآله وسلم.. ولفت إىل أن احتفال املناطق التعليمية ومدارس األمانة 
بهذه املناسبة الدينية العظيمة، يؤكد اهتمامها بتنوير األجيال وتبصرهم بالثقافة القرآنية والسنة النبوية 

للمصطفى عليه الصالة والسالم.

فيما أوضح مدير مكتب الربية والتعليم باألمانة زياد الرفيق، أن إحياء هذه املناسبة، يعرب عن وفاء اليمنين 
وحبهم لرسول اإلنسانية محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.. واعترب هذه املناسبة الدينية الجليلة، محطة 

هامة للتزود من أخالق وصفات الرسول األعظم عليه الصالة والسالم واملعاني النبيلة لسرته العطرة.

 

وحدة التعليم اجلامعي باحملويت تدشن فعاليات املولد النبوي

]22/اكتوبر/2019[ املحويت - سبأ :

دشنت وحدة التعليم الجامعي بمحافظة املحويت اليوم، فعاليات املولد النبوي الرشيف.

ويف تدشن الفعاليات بكلية الربية بحضور مسئول وحدة التعليم الجامعي الدكتور خالد القزحي، أكد 
املحافظ فيصل أحمد حيدر، أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية  للتمسك بما جاء به سيد البرشية وملا تمثله 
من دعوته إىل التآخي والراحم وتجسيد املثل والقيم التي انتهجها نبي اإلنسانية واستلهام الدروس والعرب 

من سرته صى الله عليه وسلم.

فيما أكد نائب مرشف املحافظة عبدالله الشايم، رضورة اإلقتداء بهداية الرسول وإتباع سنته ونهجه.. الفتا 
إىل رضورة إعطاء املناسبة املكانة التي تليق بها عمال وليس االكتفاء باألقوال فحسب.

من جانبه أكد عميد كلية الربية الدكتور محمد الشلبي، أن االحتفاء بهذه املناسبة يمثل تجديد العهد والوالء 
لله ولرسوله وللمؤمنن بأننا أمة اإلسالم نسر عى نهج خاتم االنبياء.

إلی ذلك أشارت كلمتان للدكتور عيل الحمزي والدكتور أحمد الرمي، إلی ما يتعرض له اليمن من عدوان 
وحصار من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية يف محاولة لركيع أبناء الشعب اليمني.

تخلل تدشن فعاليات املولد، فقرات معربة أكدت أهمية استمرار الجهود لتنظيم األنشطة والفعاليات 
الخاصة باملولد النبوي، وكذا االستعداد للمشاركة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة.

فعالية حتضريية ملكتب الصحة بعمران لالحتفال بذكرى املولد النبوي

]22/اكتوبر/2019[ عمران - سبأ :

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عمران اليوم، فعالية تحضرية لالحتفاء باملواد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية التي حرها وكيل املحافظة عبدالرحمن الغويل، أشار محافظ املحافظة الدكتور فيصل 
جعمان، إىل أهمية اإلعداد الجيد لالحتفال وتنظيم الفعاليات والندوات واملحارضات بهذه املناسبة.. واعترب 

هذه املناسبة الدينية الجليلة، محطة للتزود من أخالق وصفات الرسول األعظم عليه الصالة والسالم 
واملعاني النبيلة لسرته العطرة.. ولفت إىل أهمية االحتفال بمولد النبي األعظم لتكريس الثقافة القرآنية 
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وتمثل أخالق النبي صلوات الله وسالمه عليه وصفاته والقيم التي حملها وتطبيقها يف كافة شئون الحياة.

وألقيت كلمات من مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور محمد الحوثي ومدير مستشفى 22 مايو الدكتور 
عبدالغني فارس ومدير مستشفى األمومة والطفولة الدكتور هادي الحمزي،  تحدثت عن الذكرى العطرة 

ملولد النبي محمد صى الله عليه وآله وسلم، الذي صدع بالحق يف وجه الباطل، معلناً بزوغ فجر دين 
ـة من الظلمات إىل النور. اإلْساَلم الذي أخرج األُمَّ

حر الندوة مدير مكتب املالية عادل كعيبة وعدد من قيادات الصحة باملحافظة.

تدشني الفعاليات االحتفائية بذكرى املولد النبوي جبامعة إب

]22/اكتوبر/2019[ إب - سبأ :

دشنت جامعة إب اليوم، الفعاليات االحتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف التدشن بحضور محافظ إب عبدالواحد صالح، أشارت كلمة السلطة املحلية التي ألقاها وكيل املحافظة 
لشئون األوقاف والتعليم والثقافة عبدالفتاح غالب، إىل أن االحتفال باملولد النبوي يأتي عرفانًا بنعمة الله 
واحتفاًء بخاتم األنبياء واملرسلن محمد عليه الصالة والسالم.. ولفت إىل أن ما وصلت إليه األمة اليوم من 
حالة ضعف وهوان، نتيجة ابتعادها عن القرآن الكريم وهدي الرسول العظيم عمال وسلوكا.. مشددا عى 
رضورة التحيل بأخالق وقيم النبي الكريم وما جسده من دور يف تحرير األمة من العبودية وإخراجها من 

الظلمات إىل النور.

بدوره أكد مرشف املحافظة يحيى اليوسفي، أن االحتفاء باملولد النبوي هو تعظيما لشعائر الله وإجالال 
لرسوله الكريم صى الله عليه وسلم.. مبينا أهمية املناسبة يف تجديد العهد والوالء لله ورسوله والسر عى 

نهج املصطفى صلوات الله عليه وآله وسلم.

بدوره أشار رئيس جامعة إب الدكتور طارق املنصوب، إىل أن ذكرى املولد النبوي، محطة لالستزادة من 
منهجية النبي الخاتم وأخذ الدروس والعرب من حياته والتأيس واإلقتداء به.. وأوضح أن الجامعة أعدت 

برنامجا إلحياء هذه املناسبة الدينية الجليلة تتضمن فعاليات وندوات ومحارضات ومسابقات تستمر 15 
يوم.

فيما تناول الدكتور نبيل النشمي يف كلمة األكاديمين، جوانب من سرة املصطفى صى الله عليه وسلم، وما 
اشتملت عليه من فضائل وشمائل محمدية، ينبغي االستفادة منها يف ظل املرحلة الراهنة التي تمر بها األمة 

بصورة عامة واليمن بشكل خاص.

تخلل الفعالية التي حرها نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد أبو لحوم والدكتور عبدالله الفالحي وأمن 
عام الجامعة عبدامللك السقاف واألمن العام املساعد الدكتور نبيل الورايف ومدير فرع الهيئة الوطنية إلدارة 

الشئون اإلنسانية باملحافظة الدكتور فيصل الخوالني وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، قصيدة 
للشاعر محمد مطيع الغيثي.
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 باملولد النبوي الشريف
ً
ندوة  يف حجة إحتفاء

]22/اكتوبر/2019[ حجة - سبأ :

نظم مكتب األوقاف واإلرشاد بمحافظة حجة اليوم، ندوة دينية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 
بالتعاون مع وحدة الثقافة القرآنية.

استعرضت الندوة التي حرها محافظ املحافظة هالل الصويف ووكيل املحافظة إبراهيم الحميل ومدراء 
عموم املكاتب التنفيذية وعدد من فضيلة العلماء والخطباء واملرشدين، خمس أوراق، تطرقت األوىل إىل 
دالالت وأبعاد االحتفال باملولد النبوي قدمها عضو رابطة علماء اليمن القايض عبداملجيد رشف الدين.

فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها اسماعيل املهيم، الدروس والعرب من سرة الرسول االعظم، 
واستعرضت الثالثة واقع البرشية قبل البعثة وبعدها قدمها رئيس هيئة املستشفى الجمهوري الدكتور 

عبدامللك جحاف، وتناولت الرابعة الحكمة والغايات من إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية قدمها 
العالمة يحيى الخطيب, وتطرقت الخامسة التي قدمها مدير مكتب االوقاف واإلرشاد باملحافظة محمد 

عيشان، إىل أهمية إحياء مناسبة املولد النبوي الرشيف واالرتباط التاريخي لليمنين باالحتفال به.

فعالية ملكتبي الصحة والتعليم الفني باحلديدة يف ذكرى املولد النبوي

]22/اكتوبر/2019[ الحديدة - سبأ :

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة، فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم، أهمية االحتفاء بهذه املناسبة الدينية العظيمة 
ملا لها من دالالت تجسد مكانة الرسول األعظم يف نفوس اليمنين.. واعترب االحتفال بهذه املناسبة محطة 
للتزود بسرة املصطفى واإلقتداء بنهجه للوقوف يف وجه العدوان خالل املرحلة الراهنة التي تكالب فيها 

األعداء عى األمة. من جانبه أشار مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالرحمن جار الله، إىل أن االحتفال بذكرى 
املولد النبوي مناسبة يحتفل بها الشعب اليمني منذ القدم.. وبن أن القطاع الصحي أعد خطط وبرامج 

لالحتفال بهذه املناسبة عى مستوى املرافق الصحية باملحافظة ومديرياتها.

حر الفعالية رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور خالد أحمد سهيل ونائبا مدير مكتب الصحة الدكتور 
محمد قطقط والدكتور خالد الحلوي ومدراء مكاتب الصحة يف املديريات واملرافق الصحية باملحافظة.

إىل ذلك نظمت مؤسسات التعليم الفني والتدريب املهني بمعهد الحديدة فالي التقني واملهني، فعالية ثقافية 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي.ويف الفعالية أكد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، أهمية 

االحتفال بهذه املناسبة الدينية الستذكار القيم واألخالق واملبادئ التي جاء بها خاتم األنبياء واملرسلن.

فيما أشار مدير مكتب التعليم الفني باملحافظة حسن عبدالباري هديش ومدير معهد الحديدة فالي التقني 
واملهني معتز القايض، إىل أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي يمثل رسالة لألعداء بتمسك الشعب اليمني 

بمبادئ وقيم وأخالق املصطفى صى الله عليه وسلم.

حر الفعالية مدير مكتب اإلعالم باملحافظة عادل حسن مكي.
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فعالية مبديرية السبعني بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]22/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب األوقاف واملجلس املحيل بمديرية السبعن بأمانة العاصمة اليوم، فعالية إحتفائية للخطباء 
واملرشدين بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية التي حرها مدير املديرية محمد ناجي ونائب مدير االوقاف باالمانة محمد الغلييس واالمن 
العام بمحيل السبعن محمد الصادق، أشار رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال باملولد باألمانة عبدالوهاب 

رشف الدين ووكيل وزارة األوقاف صالح الخوالني، إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الستلهام الدروس 
والعرب من سرته ونهجه القويم.. وأشارا إىل أن اليمنين يحتفلون بمولد الرسول األعظم، تجسيداً لتمسكهم 

الوثيق بنبيهم واالقتداء بسرته وأخالقه النبيلة.. وأكد رشف الدين والخوالني، أن خالص األمة وعزتها 
وكرامته، بالتمسك بسنة النبي الكريم والسر عى نهجه.. وتطرقا إىل أهمية دور الخطباء واملرشدين، يف 

تنوير املجتمع وإرشادهم بأهمية إحياء ذكرى املولد النبوي والتأيس بسرته العطرة.

فيما أوضحت كلمات وكيل األمانة املساعد عبدالله محرم ومدير األوقاف بالسبعن رمزي الهمداني وعدد 
من الخطباء واملرشدين، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي للتذكر بنعمة الله عى البرشية ببعثة مولد نبي 

الهدى.. وأكدوا رضورة استغالل هذه املناسبة الجليلة يف التعريف بمكارم وفضائل وأخالق الرسول األعظم 
وتجسيد حبه وسرته يف نفوس املسلمن.

تدشني فعاليات املولد النبوي يف مديريات السدة وحزم العدين وريف إب 

]22/اكتوبر/2019[ إب - سبأ :

دشنت اليوم يف مديريات السدة وحزم العدين وريف إب، فعاليات املولد النبوي الرشيف.

ففي مديرية ريف إب، تطرق وكيل املحافظة صادق حمزة يف كلمة له إىل فضائل وصفات الرسول صى 
الله عليه وآله وسلم وحنكته وشدته يف مواجهة أعداء اإلسالم، مؤكداً أنه ينبغي عى األمة التحيل بالصفات 

والخصال النبوية.. وأشار إىل أن إحياء هذه املناسبة فرصة لتعزيز حب ومكانة الرسول يف قلوب أبناء األمة.

فيما أشار مدير املديرية محمد جعمان ومسؤول أنصار الله عيل خرصان، إىل أهمية استمرار الفعاليات 
االحتفائية بهذه املناسبة، وتكثيف جهود التحشيد والتعبئة العامة ورفد الجبهات باملال والرجال واإلسهام 

الفاعل يف القافلة الكربى التي تعتزم محافظة إب تسيرها بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف مديرية حزم العدين، دشنت فعاليات املولد النبوي الرشيف بحضور وكيل املحافظة جمال الحمري.

وأوضح مديرية املديرية محمد أبو جهالن ومسؤول أنصار الله سليم الشبيبي يف كلمتيهما، رضورة أن 
تكون مناسبة املولد النبوي فرصة لتعميق العالقة بالرسول العظيم والتمسك بنهجه والسر عى دربه.. 
وأشارا إىل أن الشعب اليمني أحوج من أي وقت مىض إىل تتبع خطى الرسول األعظم يف جهاده وصربه 

وحنكته وشجاعته يف مواجهة قوى الرش.. ودعا أبو جهالن والشبيبي، إىل التحشيد للمهرجان الجماهري 
الذي سيقام يف مركز املحافظة يف الـ12 من ربيع األول.
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من جانبه أكد مدير مديرية السدة أكرم الصيادي، أن الشعب اليمني يف جهاده وصربه وصموده ضد 
العدوان يقتدي برسوله العظيم الذي حورص لسنوات ولكنه لم يرضخ أو يستسلم للطغاة واملستكربين.. 

ودعا أبناء الشعب اليمني عامة وأبناء السدة إىل تعزيز قيم التكافل خصوصا يف ظل هذا العدوان و الحصار 
الذي يتعرض له الوطن منذ ما يقارب خمس سنوات.  

فعاليتان مبديريتي الثورة والسبعني بأمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]22/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم يف مديريتي الثورة والسبعن بأمانة العاصمة، فعاليتان ثقافيتان بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ففي الفعالية التي أقيمت بمديرية الثورة بحضور مستشار املجلس السيايس األعى عبداإلله حجر وعضو 
مجلس النواب محمد الطوقي ووكيل األمانة عبدالله الحوثي ومدير املديرية محمد الدرواني، اعترب عضو 
مجلس الشورى يحيى املهدي، االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف احتفاالً بمكارم االخالق وبالرحمة 

والهدى.

من جانبه أشار الوكيل املساعد لقطاع األشغال باألمانة املهندس عبدالكريم الحوثي، إىل أهمية التخلق 
بأخالق الرسول صى الله عليه وآله وسلم والتحيل بصفاته والسر عى نهجه.

ويف الفعالية بمديرية السبعن أكد عضو مجلس الشورى خالد املداني، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي 
الرشيف للتذكر بسرة الرسول األعظم، والوقوف عى محطات حياة املصطفى عليه الصالة والسالم، إلحياء 

القيم الفاضلة واالقتداء بها.

وألقيت عدد من الكلمات عربت يف مجملها عن الحب واالرتباط الوثيق الذي يجسده ويُِكنُّه اليمنين للحبيب 
املصطفى محمد صى الله عليه وآله وسلم.. مؤكدة أهمية املناسبة يف تجديد الوالء لله ورسوله.

تدشني فعاليات املولد النبوي برمية

]23/اكتوبر/2019[ ريمة - سبأ :

دشنت بمحافظة ريمة اليوم، فعاليات املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف التدشن الذي حره أعضاء مجليس النواب والشورى ووكالء املحافظة ومدراء املكاتب التنفيذية 
ورؤساء وأعضاء املجالس املحلية ومدراء املديريات واملشائخ والوجهاء والشخصيات االجتماعية، أشار أمن 

عام محيل ريمة حسن العمري إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي والتذكر بالقيم التي أرساها املصطفى 
صى الله عليه وآله وسلم لألمة.. وأكد أهمية اإلقتداء بالرسول األعظم وأخالقه والسر عى نهجه.. الفتا إىل 

رضورة تضافر الجهود لتعزيز وحدة الصف والتحشيد لرفد الجبهات باملال والرجال والعتاد بما يعزز من 
الصمود يف مواجهة العدوان.. وشدد العمري عى رضورة تعزيز دور املشائخ والوجهاء يف استمرار التحشيد 

والتعبئة والتوعية املجتمعية بمخططات العدوان.
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بدوره أشار مدير مكتب األوقاف واإلرشاد باملحافظة فتح الدين النهاري، إىل أهمية تضافر الجهود إلنجاح 
فعاليات ذكرى املولد النبوي بما يليق بمكانة وعظمة املصطفى صى الله عليه وآله وسلم ورسالته ومنهجه 

وسرته العطرة.

تدشني فعاليات املولد النبوي ببني حشيش بصنعاء

]23/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

دشنت بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء اليوم، فعاليات املولد النبوي الرشيف. 

ويف التدشن أكد محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي بما يجسد ارتباط 
اليمنين بالرسول الكريم ويعكس صمود وإرصار أبناء الحكمة واإليمان بالسر عى نهج النبي األعظم.. 

وأشار إىل أن فعاليات ذكرى املولد النبوي سرافقها تسير قافلة الرسول األعظم دعما للمرابطن يف 
الجبهات. 

فيما أكد عضو مجلس الشورى فضل محمود مانع، أن أبناء بني حشيش سيقيمون فعاليات يف ذكرى مولد 
النور محمد صى الله عليه وسلم.. ولفت إىل رضورة املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية واملساهمة يف 

تسير قافلة الرسول األعظم. 

بدوره أشار مدير مكتب الربية باملحافظة هادي عمار، إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي بتنظيم 
الفعاليات واالنشطة والندوات واملحارضات, بما يليق بعظمة هذه املناسبة الدينية الجليلة.

مدير الوعظ واإلرشاد بمكتب األوقاف باملحافظة راجح الحنمي، استعرض دور الخطباء واملرشدين 
والربوين واملشائخ يف التوعية بأهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف بصورة تعكس ارتباط اليمنين 

بخاتم األنبياء واملرسلن.

مكتب مالية أمانة العاصمة يدشن فعاليات املولد النبوي الشريف

]23/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ : 

دشن مكتب املالية بأمانة العاصمة اليوم، فعاليات املولد النبوي الرشيف عى صاحبة وآله أفضل الصوات 
وأتم التسليم.

ويف الفعالية بحضور وكيل أول مصلحة الجمارك عدنان الغفاري, أكد مدير عام مكتب مالية األمانة محمد 
عبدالباقي الجنيد، أن ذكرى االحتفال باملولد النبوي الرشيف يتزامن مع مرور خمسة أعوام من الصمود 

واالنتصارات العظيمة يف وجه العدوان السعودي االمريكي عى بالدنا.. الفتاً إىل أن القرآن الكريم يقدم 
الرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم نموذجاً ملرشوع إلهي رباني ال مثيل له عى االطالق كما قال تعال 

»وما جعلناك إال رحمة للعاملن«. وأضاف »االحتفال باملولد النبوي الرشيف يدل عى أن املرشوع اإللهي 
أقوى من مشاريع التمزق والظالم وأن من أكرب الدالالت إلحياء املولد النبوي الرشيف أننا أمة متمسكة 

بنبيها وتتواله وتطيعه يف كل الظروف«.
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وأشار الجنيد إىل أن الثقافات املغلوطة التي تجسدت يف الفكر الوهابي الذي يحرم إحياء هذه املناسبة 
العظيمة بعيدة كل البعد عن الصواب واملنطق.. وبًن دالالت االحتفال باملولد الرشيف والتي أهمها ما يمثله 

من رمزية للوحدة اإلسالمية وكقاسم مشرك ورابط وأصل بن كل الشعوب.. مشرًا إىل أن املولد النبوي 
يظهرنا أمام العالم بأننا أمة ذات حضارة أصيلة لها مبادئ وقيم ال يمكن أن تتالىش يف عر العوملة 

والثقافات املغلوطة واملضللة.

من جانبه أكد عبدالعزيز االهنومي يف كلمة باسم موظفي املكتب، عى أهمية أستلهام الدروس والعرب من 
سرة ونهج النبي صى الله عليه وآله وسلم.. مستعرضاً نبذة من سرة الرسول األعظم محمد صى الله عليه 

وآله وسلم.. وأشار إىل إن ميالد الرسول خاتم الرسل واألنبياء جسد كل معاني اإلنسانية وأن بعثته كانت 
رحمة للعاملن.

تخلل التدشن، الذي حره مدير عام املعهد الجمركي عبدالكريم املنصور ومدراء مكاتب املالية بمديريات 
األمانة ومدراء ومسئويل الشئون املالية بكافة الجهات واملكاتب باألمانة وجمع غفر من موظفي املالية، 

أنشودة دينية بعنوان »ولد الهدى فالكائنات ضياء« للمنشد إسماعيل الهندي.

مكتب الرتبية يف حجة ينظم فعالية مبناسبة املولد النبوي

]23/اكتوبر/2019[ حجة - سبأ : 

نظم مكتب الربية والتعليم بمحافظ حجة بالتعاون مع الوحدة الربوية اليوم، فعالية بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الحفل أشار مدير مكتب الربية والتعليم عيل القطيب، إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف يكتسب 
أهمية ومكانة عظيمة يف قلوب املسلمن عامة واليمنين عى وجه الخصوص.. ولفت إىل أهمية االقتداء بما 

جاء به معلم البرشية سيدنا محمد من مبادئ وسلوكيات وما ارساه من قيم إنسانية رفيعة.

وألقيت يف االحتفالية العديد من الكلمات والقصائد الشعرية والفقرات االنشادية تطرقت يف مجملها إىل 
السرة العطرة لخاتم األنبياء واملرسلن محمد صلوات الله علية وعى آله وسلم.

وعربت الكلمات عن مكانة الرسول األعظم يف نفوس اليمنين وحرصهم عى االقتداء بسرته العطرة.

مكتب الثقافة مبحافظة إب حيتفي بذكرى املولد النبوي

]23/اكتوبر/2019[ إب - سبأ : 

أقيمت بمحافظة إب اليوم، فعالية أدبية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف نظمها مكتب الثقافة 
باملحافظة بالتعاون مع مؤسسة أماس لإلنتاج الفني.

ويف الفعالية أشار وكيل املحافظة عبدالفتاح غالب، إىل أهمية إحياء هذه الذكرى والسر عى نهج  الرسول 
صى الله عليه وسلم.. وتطرق إىل الحب واالرتباط الوثيق الذي يجسده ويُِكنُّه اليمنين للحبيب املصطفى 

محمد صى الله عليه وآله وسلم.
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من جانبه أكد مدير مكتب الثقافة باملحافظة عبدالحكيم الحرص عى مواكبة كل الفعاليات الدينية 
والوطنية.. مشرا إىل اهمية استلهام الدروس والعرب من السرة العطرة لخر البرشية محمد عى أفضل 

الصالة وأزكى التسليم.

ويف الفعالية قدم الشعراء عبدالقادر البناء وبالل الرشماني ونبيل الحرمي، قصائد يف مدح الرسول 
األعظم وفضائله وخصاله وسرته النرة. حر الفعالية نخبة من األدباء واملبدعن واملثقفن واملواطنن.

فعاليات ثقافية يف ذكرى املولد النبوي باحملويت

]23/اكتوبر/2019[ املحويت - سبأ : 

نظمت عدد من مدارس محافظة املحويت اليوم، فعاليات ثقافية بمناسبة ذكری املولد النبوي.

حيث أحيت مدرسة خديجة للبنات بمديرية الخبت ذكری املناسبة بفعالية حرها وكيل املحافظة محمد 
جربان ومدير الشعبة املالية واإلدارية بمكتب الربية خليل مزارق، ركزت فقراتها علی عظمة مولد رسول 

البرشية ومنقذ األمة من ظالم الرشك إلی نور االسالم.

كما نظمت عدد من مدارس مديريات حفاش وشبام كوكبان وبني سعد، إذاعات مدرسية عن ذكری مولد 
الرسول محمد صلی الله عليه وسلم، عكست مكانة نبي االنسانية يف قلوب الطالب والطالبات والتذكر 
بسرته واالقتداء بنهجه. وكان مدير مكتب الربية باملحافظة إبراهيم الزين ومدير شعبة التعليم محمد 

إبراهيم عباس، تفقدا سر العملية التعليمية يف عدد من مدارس مدينة املحويت، وحثا علی استكمال 
الرتيبات إلحياء ذكری املولد بفعاليات وأنشطة تليق بمكانة رسول الله.

فعالية ملكتبي اإلعالم والثقافة بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]23/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ : 

نظم مكتبا اإلعالم والثقافة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية التي حرها وكالء أمانة العاصمة الدكتور أحمد املليص وعبداللطيف العمري ووزارة الثقافة 
عبدالرحمن مراد، عبدامللك القطاع ووكيلة الهيئة العامة للمحافظة عى املدن التاريخية أمة الرزاق جحاف، 
أكد مدير االعالم باألمانة عبدالله الفائق، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي بما يليق بمكانة الرسول الكريم 

صى الله عليه وآله وسلم لدى اليمنين.. وأوضح أن تنظيم الفعالية يأتي يف إطار األنشطة والفعاليات التي 
تنظمها أمانة العاصمة عى مستوى قطاعاتها ومديرياتها ومكاتبها احتفاًء بهذه املناسبة.

وأكد املشاركون أهمية التفاعل لالحتفال بذكرى املولد النبوي، تعظيماً للنبي محمد صى الله عليه وآله 
وسلم والتحيل بأخالق خاتم األنبياء واملرسلن والسر عى نهجه. تخلل الفعالية قصيدة للشاعر عبدالكريم 

مقبل ووصلة إنشاديه لجمعية املنشدين اليمنين بقيادة املنشد عيل األكوع، ولوحة فنية بعنوان »رسولنا منا 
ونر من الله« لفرقة 21 سبتمرب، عربت عن أهمية احياء ذكرى املولد النبوي.

شارك يف الفعالية نخبة من األدباء واملثقفن واإلعالمين.
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فعاليات مبحافظة احلديدة يف ذكرى املولد النبوي

]23/اكتوبر/2019[ الحديدة -سبأ : 

نظمت منطقة كهرباء الحديدة اليوم، فعالية ثقافية إحتفاء بالذكرى السنوية للمولد النبوي.

ويف الفعالية أكد القائم بأعمال محافظ املحافظة محمد عياش قحيم، أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية 
العظيمة للتذكر بسرة النبي الكريم العطرة والتحيل بأخالقه والسر عى نهجه.. ولفت إىل رضورة تعظيم 

هذه املناسبة وإعطائها املكانة التي تليق بالرحمة املهداة والرساج املنر قوال وعمال.

فيما أشار مدير كهرباء منطقة الحديدة جماعي سالم كليب، إىل أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي 
ملا لهذه املناسبة من مكانة عظيمة يف نفوس اليمنين.. ولفت إىل أن أبناء تهامة يحيون ذكرى ميالده يف 
املساجد وتنظيم الفعاليات واألنشطة.. مبينا أن قطاع الكهرباء بالحديدة أعد خطة لالحتفال باملناسبة.

بدوره استعرض نائب رئيس جامعة العلوم الرشعية الشيخ عيل العضابي، األدلة من الكتاب والسنة حول 
مرشوعية اإلحتفاء بمولد خر البرش محمد صى الله عى وآله وسلم..تخلل الفعالية بحضور وكيل املحافظة 

عبدالجبار أحمد محمد ونواب مدير الكهرباء ومدراء محطات الكهرباء، موشحات دينية وقصيدة شعرية.

إىل ذلك نظمت السلطة املحلية بمديرية الحايل فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، إىل أن االحتفال باملولد النبوي يأتي تجسيدا للقيم 
واألخالق واملبادئ التي جاء بها خاتم األنبياء واملرسلن.. ولفت إىل أن واجب الجميع تجاه نبي الرحمة إحياء 

هذه املناسبة العظيمة باعتبارها من أعظم املناسبات الدينية وأجلها.

فيما أشار مديرا مديرية الحايل عبداملنعم الرفاعي ومكتب الصحة باملديرية الدكتور عبدالحكيم هزاع، إىل أن 
االحتفاء بذكرى املولد النبوي، يأتي تذكرا بأخالقه وسنته والسر عى نهجه وسرته العطرة.. وأكدا أهمية 

مشاركة جميع أبناء املديرية يف الفعالية الرئيسية، إىل جانب تنظيم الفعاليات اإلحتفائية باملديرية.

حر الفعالية مدراء املكاتب التنفيذية يف املديرية واملرشف اإلجتماعي باملحافظة القايض عيل شايم.

كما نظمت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل الربي بالحديدة فعالية لالحتفال باملولد النبوي.

ويف الفعالية أشار القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم، إىل رضورة إحياء هذه املناسبة واستلهام العرب 
والدروس من السرة النبوية والتحى باألخالق والقيم التي سار عليها.

فيما أكد وكيل املحافظة عبدالجبار أحمد محمد ومدير الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل الربي محمد 
رزق السويدي، أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية والتمعن يف دالالت ومعاني االحتفاء بها، والتي تجسد 

ارتباط اليمنين بخاتم األنبياء واملرسلن.. وأشارا، يف الفعالية التي حرها وكيل املحافظة مجدي الحسني 
واملرشف االجتماعي باملحافظة القايض عيل شايم، إىل أهمية مشاركة الجميع يف اإلحتفال بهذه املناسبة 

إبتهاجا واعرافا بمن الله وفضله عى املسلمن.

إىل ذلك نظم أبناء مديرية الحوك مهرجانا شعبيا بهذه املناسبة بحضور القائم بأعمال املحافظ محمد 
عياش قحيم ووكيل املحافظة عبدالجبار أحمد محمد ومدير املديرية عيل باري جرب.

قدمت خالل املهرجان فقرات فنية معربة عن الفرحة بذكرى املولد النبوي.
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فعالية بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]23/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم املعهد اليمني الركي الحريف بأمانة العاصمة اليوم بالتعاون مع مكتب التعليم الفني، فعالية احتفاًء 
بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية التي حرها وكيل وزارة التعليم الفني لقطاع سوق العمل يحيى املاخذي ووكيل أمانة 
العاصمة املساعد محروس عقبه، أكد رئيس لجنة الشؤون االجتماعية بمحيل األمانة حمود النقيب، 

أهمية إحياء هذه املناسبة تأكيدا عى ارتباط األمة بنبيها الكريم ودعوته الخالدة التي أخرجت البرشية 
من الظلمات إىل النور.. ودعا إىل املشاركة يف الفعالية املركزية الكربى التي ستقام بأمانة العاصمة بهذه 

املناسبة.

من جانبه أشار مدير مكتب التعليم الفني باألمانة الدكتور عادل املهدي، إىل أن االحتفال بذكرى املولد 
النبوي، يجدد االرتباط بالله فرحاً ملا منًه عى املسلمن بالنبي الكريم عليه الصالة والسالم.. وبن أنه ستقام 

سلسلة من الفعاليات يف املعاهد الفنية والتقنية باألمانة بهذه املناسبة الدينية الجليلة.

فيما أشار أمن محيل مديرية آزال عادل الشعثمي وعن اللجنة التنفيذية للفعالية ماجد السادة, إىل أن أهل 
اليمن هم أكثر ارتباطاً بالنبي محمد عليه وآله افضل الصالة وأزكى التسليم الذي وصف اليمنين »بأنهم 

أرق قلوب وألن أفئدة اإليمان يمان والحكمة يمانية«.

تخلل الفعالية، بحضور مدير مديرية آزال عبدالعزيز شعالن ومدير املعاير بوزارة التعليم الفني وليد 
مردم ومدير الفروع بوزارة التعليم الفني صادق الديلمي وعدد من املسئولن، قصيدة للطفلة فاطمة عن 

املناسبة.

فعاليات بذكرى املولد النبوي مبدارس حمافظة صنعاء

]23/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ : 

نظمت مدارس مديريات الحيميتن وجحانة وخوالن وبني بهلول وبني ضبيان وبني حشيش بمحافظة 
صنعاء اليوم، فعاليات بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وألقيت يف الفعاليات كلمات أكدت أهمية االقتداء بنهج الرسول والسر عى نهجه والتعرف عى العديد من 
املواقف العظيمة يف محطات دعوته.

وأشارت الكلمات إىل العالقة التي تربط اليمنين بالرسول عليه وآله أفضل الصالة والتسليم.. مؤكدة 
االستمرار يف العملية التعليمية رغم الصعوبات التي فرضها العدوان والحصار.
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فعالية مبحافظة إب يف ذكرى املولد النبوي

]23/اكتوبر/2019[ إب - سبأ :

 نظم فرع مصلحة األحوال املدنية بمحافظة إب اليوم، فعالية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أكد مدير أمن املحافظة العميد محمد عبدالله الحمزي، أن ذكرى املولد النبوي محطة لتجديد 
العهد والوالء لله بالسر عى نهج رسوله الكريم صى الله عليه وآله وسلم.. وبن أن تغير واقع األمة 

وإخراجها من حالة الضعف والتبعية التي تعيشها يكمن يف العودة إىل نهج الرسول عليه الصالة والسالم 
والتمسك بمبادئه وقيمه قوال وعمال.

فيما استعرض املسئول الثقايف للمحافظة حسام القطابري، جوانب من سرة الرسول الكريم ومكانته يف 
نفوس املسلمن بصورة عامة واليمنين بشكل خاص.. وأشار إىل حاجة األمة اليوم للعودة إىل سنة الرسول 

صى الله عليه وآله وسلم وتطبيقها قوال وسلوكا وعمال بما يكفل تجاوز التحديات التي تواجهها.

بدوره أكد مدير فرع مصلحة األحوال املدنية باملحافظة العميد محمد محسن الحارثي، أهمية االحتفاء بهذه 
املناسبة يف تعزيزاالرتباط بالرسول الكريم.حر الحفل مدير مكتب األشغال العامة والطرق املهندس محي 

الدين شمسان ومساعدا مدير أمن املحافظة العقيد أمن وجيه الدين والعقيد محمد درهم وقيادات أمنية.

تدشني األنشطة الرياضية مبدارس شعوب يف ذكرى املولد النبوي

]23/اكتوبر/2019[ صنعاء -سبأ : 

دشنت اليوم بملعب 22 مايو بأمانة العاصمة، األنشطة الرياضية التي تنظمها املنطقة التعليمة بمديرية 
شعوب بمناسبة املولد النبوي.

ويف التدشن أشار رئيس لجنة الشؤون االجتماعي بمحيل األمانة حمود النقيب، إىل أهمية تفعيل األنشطة 
املدرسية لتعزيز القدرات العلمية واملعرفية لدى الطالب والطالبات وبما يسهم يف االرتقاء بالعملية التعليمية 

وتحسن مخرجاتها.. وأوضح أن احتفال اليمنين بمولد الرسول األعظم يجسد تمسكهم الوثيق بنبيهم 
واالقتداء بسرته وأخالقه النبيلة والسر عى نهجه صى الله عليه وعى آله.. وأكد أن األنشطة الطالبية تعد 

جزءاً من صمود العملية التعليمية يف ظل األوضاع الراهنة التي تمر بها البالد جراء العدوان والحصار 
واستهداف البنية التحتية.

ويف التدشن الذي حره مدير مديرية شعوب مهدي عرهب ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال باملولد 
النبوي باملديرية عبدالله الكول، أشار مدير مكتب الربية والتعليم باألمانة زياد الرفيق، إىل أن االحتفال 

باملولد النبوي يعكس عظمة وحب النبي صى الله عليه وآله وسلم يف قلوب اليمنين.. وأشاد بتفاعل قسم 
األنشطة باملديرية يف تنظيم األنشطة الرياضة لتنمية مواهب الطالب وإبداعاتهم وتحفيزهم عى التنافس يف 

املجاالت العلمية والثقافية والرياضية.

تخلل التدشن، بحضور مدير املنطقة التعليمية باملديرية الدكتور عصام العابد ومدير األنشطة بمكتب 
الربية باألمانة خالد العقبي وعدد من املسئولن ومدراء املدارس باملديرية، دخول الفرق الرياضة املشاركة 

رافعة العلم الوطني والشعارات املعربة عن املناسبة.
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وزارة املياه والبيئة تدشن فعاليات االحتفال باملولد النبوي

]23/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ : 

دشنت وزارة املياه والبيئة اليوم، فعاليات اإلحتفال باملولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة 
وأزكى التسليم.. وتشمل الفعاليات االحتفالية بهذه املناسبة العديد من األنشطة والندوات الثقافية التي 

ستسبق الحفل الذي ستقيمه الوزارة.

وخالل املحارضة التي أقيمت يف القاعة الكربى بالوزارة اليوم وحرها وزير املياه والبيئة املهندس نبيل 
عبدالله الوزير، أشار وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد صالح الخوالني إىل أهمية اإلحتفال باملولد النبوي 

الرشيف.. واستعرض دالالت ومعاني االحتفاء باملولد النبوي الستلهام الدروس والعرب من سرة املصطفى 
ونهجه القويم.. مشرا إىل أن اليمنين يحتفلون بمولد الرسول األعظم، تجسيداً لتمسكهم الوثيق به 

واالقتداء بأخالقه.

وأكد وكيل وزارة األوقاف، أن خالص األمة وعزتها، يف التمسك بسنة النبي الكريم صى الله عليه وعى اله 
وسلم والسر عى نهجه.. ودعا إىل املشاركة الفاعلة يف االحتفال باملولد النبوي لتجسيد حرص أبناء اليمن 

عى االحتفال بذكرى املولد حبا للرسول األعظم.

حر التدشن وكيل الوزارة لقطاع البيئة محمد الوادعي والوكيل املساعد لقطاع املياه عبدالسالم الحكيمي 
ورؤساء الهيئات واملؤسسات التابعة للوزارة ومدراء العموم يف الوزارة وموظفي وعمال الوزارة والهيئات 

واملؤسسات املائية.

فعالية ملكتب التعليم الفني باحلديدة يف ذكرى املولد النبوي

]23/اكتوبر/2019[ الحديدة - سبأ:

نظم مكتب التعليم الفني بمحافظة الحديدة اليوم، فعالية ثقافية بمديرية باجل بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية التي حرها مدير مكتب التعليم الفني والتدريب املهني باملحافظة حسن عبدالباري هديش، 
أشار أمن محيل املديرية محمد املعافا إىل أهمية اإلحتفال بهذه املناسبة الستلهام الدروس والعرب من سرة 

الرسول الكريم.

فيما أوضح مدير معهد األمل للعلوم الطبية الدكتور محمد داشن ومدير فرع الهيئة الوطنية للشؤون 
اإلنسانية باملديرية محي الدين شارة، أن اإلحتفال باملولد النبوي يجسد أروع معاني الوفاء لله عز وجل 

ورسوله الكريم.

حر الفعالية مدير املتابعة بمكتب الصحة باملحافظة الدكتور أحمد الحداد ومدير مكتب الربية حسن 
الذيابي ونائب مدير مكتب الصحة باملديرية الدكتور مهران الحسني.
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ندوة ثقافية باحملويت حول ذكرى املولد النبوي

]24/اكتوبر/2019[ : املحويت -  سبأ:

ٌعقدت بمحافظة املحويت اليوم، ندوة ثقافية حول ذكرى املولد النبوي بعنوان »مولد خالص للبرشية من 
عبادة العباد إىل عبادة رب العباد« نظمها املعهد العايل للعلوم الصحية باملحافظة.

ركزت محاور الندوة التي أدارها مسئول وحدة التعليم الجامعي الدكتور خالد القزحي، عى األبعاد 
والدالالت لذكرى املولد النبوي تجسيدا لعظمة الرسول عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم والرسالة 

املحمدية التي أخرجت الناس من الظلمات إىل النور.

واستعرضت الورقة األوىل املقدمة من نائب مسئول وحدة التعليم الجامعي الدكتور إبراهيم رشف الدين، 
جوانب من شخصية الرسول األعظم ونشأته.. مبينا أن ميالده صى الله عليه وآله وسلم كان أهم حدث يف 

تأريخ البرشية.

فيما تناول نائب مرشف املحافظة عبدالله الشايم يف الورقة الثانية حياة الرسول وشخصيته الجهادية 
وسرته العطرة.. معتربا إحياء هذه املناسبة تعكس االلتزام بتعاليم النبي الكريم واالقتداء بنهجه.

وقدمت خالل الندوة، التي حرها عميد املعهد الدكتور أحمد القهدة وعدد من معلمي وأكاديميي املعهد 
الصحي، مداخالت أشارت إىل البشائر العظيمة والتحوالت التي حدثت بميالد رسول االنسانية وما كان عليه 

العباد قبل الرسالة اإلسالمية الخالدة.

 تدشني فعاليات املولد النبوي يف مديريتي مذخيرة وبعدان بإب 

]24/اكتوبر/2019[ إب  - سبأ :

دشنت اليوم يف مديريتي مذيخرة وبعدان بمحافظة إب، فعاليات االحتفاء باملولد النبوي الرشيف. 

وأوضح مديرا مديريتي مذيخرة أحمد الشعوري وبعدان بشر راجح، أهمية إحياء هذه املناسبة والرسالة 
التي يفهمها األعداء من ابتهاج املسلمن بمولده صلوات الله عليه.. وأشارا إىل نفحات من سرته العطرة 

التي يجب أن تقتدي بها األمة لجمع كلمتها وتوحيد صفوفها يف مواجهة أعدائها.

وأكد الشعوري وراجح، رضورة اإلسهام بالقافلة الكربى واإلحتشاد الكبر يف التظاهرة الحاشدة التي 
ستقام يف مركز املحافظة يوم 12 ربيع أول.
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فعالية بذكرى املولد النبوي بأمانة العاصمة

]24/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ:

نظم صندوق النظافة والتحسن وفرع نقابة عمال البلديات بأمانة العاصمة اليوم، فعالية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار أمن العاصمة حمود ُعباد، إىل أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي يؤكد مدى ارتباط 
اليمنين بالرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم وحبهم له. وقال »ال أعظم شء يف الوجود يمكن أن يعتز 

ويفرح به املسلم مثل فرحة مولده صى الله وعليه وآله وسلم الذي أخرج البرشية من الظلمات إىل النور 
والهداية«.

وأضاف »كان النبي عليه الصالة والسالم يحب اليمنين ويفرح بهم ويستبرش بقدومهم، وكان ألهل اليمن 
مكانة عظيمة يف نفسه«.. مستدال ذلك بأحاديث النبي الكريم عن أهل اليمن وأنهم أرق قلوب وألن أفئدة 
اإليمان يمان والحكمة يمانية.. ودعا الجميع إىل املشاركة يف الفعالية الكربى التي ستقام بميدان السبعن 

احتفاًء بهذه املناسبة الدينية الجلية.. مؤكدا أن أمانة العاصمة ستشهد األيام املقبلة انطالق أكرب قافلة عى 
مستوى املحافظات ملساعدة الفقراء واملساكن واملحتاجن بمديريات األمانة.

وألقيت يف الفعالية، التي حرها عضو مجلس النواب محمد الطوقي ورئيسا لجنة الشئون االجتماعية 
باألمانة حمود النقيب والخدمات عادل العقاري وعدد من وكالء األمانة والوكالء املساعدين، كلمات لوكيل 

األمانة املساعد عبدالكريم الحوثي واملدير التنفيذي لصندوق النظافة محمد رشف الدين ورئيس نقابة عمال 
البلديات محمد املرزوقي، أكدت أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي تجسيداً الرتباط األمة اإلسالمية بنبيها 
صى الله عليه وسلم.. وأشارت الكلمات إىل رضورة تكريس قيم ومبادئ وأخالق الرسول األعظم يف نفوس 

األجيال، والسر عى النهج والسرة املحمدية.

تخلل الفعالية، بحضور عدد من مدراء املكاتب التنفيذية واملديريات ومدراء وعمال وموظفي النظافة، 
فقرات إنشادية وقصيدة للشاعر فؤاد املحنبي، ومرسحية »حب رسول الله.. والنظافة من االيمان« عربت يف 

مجملها عن أهمية املناسبة.

تدشني محلة تربع بالدم بهيئة املستشفى اجلمهوري بصعدة

]24/اكتوبر/2019[ صعدة -سبأ:

دشن محافظ صعدة محمد جابر عوض وأمن عام املجلس األعى لألوقاف الشيخ مقبل الكدهي اليوم 
بهيئة املستشفى الجمهوري العام بصعدة، الحملة السنوية للتربع بالدم تحت شعار« قطرة دم تنقذ حياة« 

بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف التدشن الذي حره رئيس جامعة صعدة الدكتور عبدالرحيم الحمران ورئيس هيئة املستشفى 
الجمهوري الدكتور صالح قربان ومستشار املحافظة الشيخ صالح رشمة، أكد املحافظ عوض، أهمية 

تكثيف برامج وحمالت التوعية املجتمعية بأهمية التربع بالدم للمساهمة يف إنقاذ أرواح املصابن والجرحى 
واملرىض.
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ونوه بجهود هيئة املستشفى يف تنفيذ حملة التربع بالدم واإلسهام يف رفد بنك الدم بما يمكنه من تلبية 
احتياجات املرىض والجرحى واملصابن.. داعيا الجميع إىل التعاون إلنجاح ودعم   حمالت تربع بالدم إلنقاذ 

حياة املصابن والجرحى واملرىض.

تدشني فعاليات املولد النبوي مبديريتي اجلبل وريدة بعمران

]24/اكتوبر/2019[ عمران  -سبأ:

دشنت اليوم فعاليات االحتفال باملولد النبوي الرشيف بمدارس مديرية الجبل محافظة عمران.

ويف التدشن بمدرسة اإلمام عيل بن أبي طالب، أشار مدير مكتب الربية والتعليم باملحافظة أحمد الشهاري 
ومدير مكتب الربية باملديرية منصور الضاوي، اىل أهمية اإلحتفاء بمولد الرسول األعظم لتعزيز الوعي 

بالقيم واألخالق واملبادئ التي جاء بها خاتم األنبياء واملرسلن.. وأوضحا أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي يف 
ظل االوضاع الراهنة، رسالة لألعداء بتمسك الشعب اليمني بمبادئ وقيم وأخالق املصطفى صى الله عليه 

وسلم. 

تخلل التدشن، الذي حره رئيس شعبة املناهج التوجيه أحمد القارني، فقرات وكلمات عكست  صفاته 
وأخالقه وتسامحه عليه أفضل الصالة والسالم..كما دشنت فعاليات املولد النبوي بمديرية ريدة. 

ويف التدشن، الذي حره رئيس شعبة املناهج التوجيه أحمد القارني ومدير االنشطة املدرسية عيل املاخذي 
ومدير الربية باملديرية أمن الشامي، أشار مدير مكتب الربية باملحافظة أحمد الشهاري إىل أهمية إحياء 

ذكرى املولد النبوي الستلهام الدروس والعرب من سرته ونهجه القويم.. وأكد رضورة التحيل بأخالق وقيم 
النبي الكريم وما جسده من دور يف تحرير األمة من العبودية وإخراجها من الظلمات إىل النور.  

تخلل التدشن كلمات وفقرات شعرية وإنشادية عربت عن أهمية املناسبة.

فعالية يف حمافظة احلديدة مبناسبة املولد النبوي الشريف

]24/اكتوبر/2019[ الحديدة-  سبأ:

نظمت مكاتب األشغال العامة والتخطيط والتعاون الدويل والشؤون اإلجتماعية والعمل وفرعا الهيئة العامة 
للمسالخ والهيئة العامة لألرايض واملساحة بمحافظة الحديدة اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة املولد النبوي 

الرشيف.

ويف الفعالية التي أقيمت تحت شعار »لقد كان لكم يف رسول الله أسوة حسنة« أوضح القائم بأعمال 
املحافظ محمد قحيم، أهمية إحياء هذه املناسبة ملا لصاحبها من مكانة عظيمة يف قلوب أبناء اليمن.. وأكد 

أن أبناء تهامة بشكل عام يحتفون بهذه املناسبة سنويا ويعيشون روحانية عالية وهم بحرة سيد 
البرش عليه وعى آله وصحبه أفضل الصلوات وأزكى التسليم.. وأشاد قحيم بجهود قيادات املكاتب املنظمة 
للفعالية واملشاركن يف إحيائها، داعياً إياهم للمشاركة الفاعلة يف إحياء الفعالية الكربى يف الثاني عرش من 

شهر ربيع األول القادم.
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ويف الفعالية، التي حرها وكيل املحافظة عبدالجبار أحمد، أشار مرشف املحافظة أحمد البرشي، إىل أن 
هذه املناسبة تحمل يف طياتها الكثر من املعاني السامية واألحداث العظيمة التي ترفع من قدر األمة وإعادة 
األمور إىل مسارها الصحيح والتي من أبرزها العمل بما جاء به كتاب الله الذي يعد دستوراً ومنهاجاً لألمة 

يف مواجهة قوى الطغيان باألفعال ال باالقوال.. وأكد أن االحتفاء بهذه املناسبة العظيمة يعرب عن مدى 
االلتزام والوفاء الذي يحمله أبناء اليمن لنبيهم وقائدهم األعظم الذي خصهم بمكانة لم يحض بها أي شعب 

منذ فجر االسالم، حيث قال فيهم »اإليمان يمان والحكمة يمانية«.

من جانبهم أشار مديرو مكتب االشغال العامة والطرق صالح رشف وفرعي هيئتي األرايض إبراهيم الهادي 
واملسالخ عبدالله الرشيف، إىل أن االحتفاء باملولد النبوي الرشيف مناسبة تذكر األمة بقائدها وأسوتها 

ومثلها األكرب لرفع راية اإلسالم والجهاد.. وأكدوا مشاركتهم الفاعلة يف االحتفالية الكربى التي ستقام يف 
املحافظة بهذه املناسبة الدينية.

فعالية يف مديرية املشنة بإب مبناسبة املولد النبوي الشريف

]24/اكتوبر/2019[ إب -  سبأ:

أقيمت اليوم يف مديرية املشنة بمحافظة إب، فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية استعرض وكيل املحافظة عبدالفتاح غالب، نبذة من شخصية وأخالق الرسول األعظم محمد 
صى الله عليه وسلم وحكمته وشجاعته.. مشراً إىل أن الرسول علم أمته طريقها باتجاه العزة والكرامة.. 
وشدد عى رضورة التفاعل والتحشيد للفعالية الكربى التي ستقام بمدينة إب إلحياء ذكرى املولد النبوي.

من جانبه أكد مدير مديرية املشنة عيل البعداني، أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية املرتبطة برسول األمة 
ونبيها وقائدها األول الذي جعله الله سببا لهدايتها وإخراجها من الظلمات إىل النور.. وأشار إىل رضورة أن 

تستلهم األمة من نبيها الدروس والعرب يف شتى مجاالت الحياة ويف مقارعة الطغاة واملستكربين.  

فيما أكد اسماعيل السوسوة يف كلمة العلماء وعيل دارس عن الشخصيات االجتماعية، أن الشعب اليمني 
أحوج ما يكون فيه للعودة إىل الرسول األعظم يف صربه وصموده ومواجهته لألعداء الذين مارسوا عليه كل 

أنواع العدوان والحصار.

تخلل الفعالية قصيدتن شعريتن حول شمائل الرسول األعظم وسرته النرة.

فريق الفقيد عناش حبجة حيرز كأس املولد النبوي

]24/اكتوبر/2019[ حجة- سبأ:

نظمت عى ملعب الرئيس الشهيد صالح الصماد بمدينة حجة اليوم، مباراة ودية لرواد الحركة الرياضية 
باملحافظة عى كأس املولد النبوي، نظمها مكتب الشباب والرياضة يف املحافظة.

وأحرز كأس املناسبة فريق الفقيد عبدالكريم عناش مع امليداليات الذهبية بفوزه بركالت الرجيح بعد 
تعادله مع فريق الفقيد مجاهد الغالبي بهدفن لكل منهما.
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ويف ختام املباراة أشار مدير مكتب الشباب والرياضة مراد شيل، إىل أن هذه املباراة التي شارك فيها قدامى 
الالعبن ورواد الحركة الرياضية تأتي تعبرا عن عظمة مناسبة املولد النبوي عى قلوب املسلمن واليمنين 
بوجه خاص.. ولفت إىل أن هناك العديد من األنشطة والفعاليات الرياضية التي ستنفذ بالتزامن مع حلول 

ذكرى املولد النبوي عى صاحبه وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم.

وتم يف الختام تكريم الفريقن.

فعاليات يف مديريتي الثورة وبني احلارث بذكرى املولد النبوي

]25/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت بمديريتي الثورة وبني الحارث بأمانة العاصمة اليوم، فعاليات ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصالة والتسليم.

ففي مديرية الثورة أقيمت فعاليات يف سواد حنش ألقيت خاللها كلمات عن املناسبة، حيث تطرق عضوا 
مجلس الشورى يحيى املهدي واملهندس لطف الجرموزي وصادق الغباري، إىل األحداث يف مولد الرسول 

األعظم وما حدث من كرامات.. ودعت الكلمات أبناء املديرية إىل املشاركة الفاعلة يف االحتفاء بهذه املناسبة.. 
مؤكدة أهمية تكامل الجهود الرسمية والشعبية يف إحياء املولد النبوي الرشيف.

حر الفعاليات مدير عام املديرية محمد الدرواني وأعضاء املجلس املحيل باملديرية واملشائخ والشخصيات 
االجتماعية.

ويف منطقة التحارش وبني جرموز بمديرية بني الحارث، أقيمت فعاليتان بذكرى املولد النبوي الرشيف 
بحضور مدير املديرية حمد بن راكان ورئيس الدائرة االجتماعية باملكتب السيايس ألنصار الله عيل املتميز 

واملشائخ والشخصيات االجتماعية، القيت خاللهما كلمات استعرضت نبذة من سرة النبي محمد صى الله 
عليه وآله وسلم وأهمية هذه املناسبة يف قلوب اليمنين.. ودعت الكلمات أبناء بني الحارث إىل املشاركة يف 

فعاليات املولد النبوي الرشيف.

فعالية ملكتب أشغال أمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]25/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب األشغال العامة والطرق بأمانة العاصمة مساء اليوم فعالية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية التي شارك فيها وكيل األمانة عبداللطيف العمري ومدير مكتب األشغال املهندس عبدالسالم 
الجرادي ونوابه عبداللطيف الويل وعبدالحبيب شمسان وعبدالوهاب الشمري، استعرض رئيس لجنة 
االحتفال باملولد النبوي باألمانة الوكيل املساعد عبدالوهاب رشف الدين، نبذة من سرة ونهج الرسول 
األعظم صى الله عليه وآله وسلم.. وأشار إىل ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار منذ ما 

يقارب خمس سنوات، ما يتطلب التمسك بالنهج املحمدي.. منوها بمستوى الحضور الجماهري بالفعاليات 
االحتفالية التي تشهدها قطاعات ومكاتب ومديريات األمانة.



117

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

فيما أكد الوكيل املساعد لقطاع األشغال املهندس عبدالكريم الحوثي، إىل أن االحتفال باملولد النبوي يجسد 
عظمة املناسبة وقائد البرشية وهاديها إىل طريق النور والرشاد.. وأشار إىل أهمية استلهام الدروس والعرب 

من هذه املناسبة يف تعزيز الصمود والثبات ملواجهة قوى العدوان.

وأكد املشاركون يف الفعالية، أهمية إحياء هذه الذكرى بما يليق بمكانة املناسبة وارتباط اليمنين، وحبهم 
للرسول صى الله عليه وآله وسلم.

تخلل الفعالية، التي حرها مدراء الكاتب التنفيذية ومناطق األشغال باملديريات، فقرات فنية عكست 
مكانة الرسول صى الله عليه وآله وسلم يف نفوس أهل اليمن.

 

فعاليتان مبديرية معني يف ذكرى املولد النبوي

]25/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

نُظمت بمديرية معن بأمانة العاصمة اليوم، فعاليتان بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعاليتن بحضور وكيل أمانة العاصمة مازن نعمان ومدير مكتب املالية باألمانة محمد الجنيد، أشار 
مدير الشئون القانونية باألمانة سامي رشف الدين، إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي، للتذكر بنهج 

وسرة الرسول األعظم عليه الصالة والسالم.. ودعا مشائخ ووجهاء وأبناء املديرية إىل املشاركة يف الفعالية 
املركزية التي ستقيمها أمانة العاصمة بهذه املناسبة.

وألقيت كلمات أوضحت يف مجملها أهمية االحتفال بذكرى مولد الرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم..  
الفتة إىل أهمية تجسيد محبة الرسول بالسر عى نهجه.. وأشارت إىل أن االحتفاء بذكرى مولد الرسول 

األعظم صلوات الله وسالمه عليه وآله يعزز من تماسك النسيج املجتمعي.

تخلل الفعاليتان، بحضور عدد من املشائخ والشخصيات االجتماعية، قصائد شعرية.

ندوة ثقافية بذكرى املولد النبوي جبامعة ذمار

]26/اكتوبر/2019[ ذمار -سبأ :

نظم امللتقى األكاديمي وملتقى الطالب الجامعي بجامعة ذمار اليوم، ندوة ثقافية احتفاء بذكرى املولد 
النبوي الرشيف بعنوان »لقد كان لكم يف رسول الله أسوة حسنة«.

وخالل الندوة أكد القائم بأعمال محافظ ذمار أمن عام املجلس مجاهد شايف العنيس، أهمية إحياء هذه 
املناسبة ملا لها من مكانة وداللة يف واقع األمة.. ولفت إىل رضورة االستفادة من هذه الذكرى يف استلهام 

الدروس والعرب من سرة املصطفى عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم وتكريسها يف الواقع كمنهاج حياة.. 
وأكد عى أهمية دور الشباب يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته، واالستمرار يف رفد الجبهات بالرجال 

واملال حتى تحقيق النر.

وقدمت خالل الندوة، التي حرها وكيل أول املحافظة فهد املروني ونائب رئيس الجامعة لشئون الطالب 
الدكتور نر الحجييل، ثالث أوراق عمل، استعرض يف األوىل رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة 
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الحديدة الدكتور أحمد األهدل دالالت وأبعاد ذكرى املولد النبوي الرشيف يف تعزيز صلة األمة بنبيها 
ورسالته التي أخرجت الناس من الظلمات إىل النور.

فيما تطرق يف الورقة الثانية الدكتور محمد املوشكي، إىل سرة النبي عليه الصالة والسالم والدروس والعرب 
التي يمكن استخالصها من فكره وقيادته وحكمته ونظرته للناس بمن فيهم األعداء، وتناول يف ورقة 

العمل الثالثة الدكتور يحيى املوشكي، أهداف الرساالت والتي تمثلت يف العبودية لله عز وجل وإصالح 
اإلنسان وتنزيهه وتأهيله لتحمل املسئولية والتحرك كما أرشده الله ملتزما بقيم الرحمة والشدة يف مواجهة 

الطغيان.

وزير العدل: االحتفاء بذكرى املولد النبوي حمطة لتعزيز الروح اإلميانية

]26/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ:

أكد وزير العدل القايض أحمد عبدالله عقبات، عى أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف ملا تمثله 
هذه املناسبة من معان ودالالت روحانية خاصة يف ظل األوضاع الراهنة.

وأوضح وزير العدل خالل تدشينه اليوم فعاليات وزارة العدل لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف، 
أن إحياء هذه املناسبة يجسد ارتباط اليمنين بالرسول األعظم والسر عى نهجه واالقتداء بأخالقه. وقال 

»ذكرى املولد النبوي الرشيف محطة هامة لتعزيز الروح اإليمانية فبذكره صى الله عليه وآله وسلم تستقر 
النفوس وتمتلئ حبا وتعظيما لله ورسوله«.. وأشار إىل أن تعظيم هذه املناسبة تمثل رسائل للعالم بصمود 

وثبات الشعب اليمني أمام قوى العدوان وهيمنتها.. مؤكداً أهمية تضافر الجهود إلنجاح هذه املناسبة من 
خالل الحضور الواسع يف الفعاليات التي ستنظم بهذه املناسبة العظيمة.

من جانبه استعرض نائب وزير العدل القايض سعد أحمد هادي، محطات من السرة النبوية الرشيفة.. 
مؤكدا رضورة اإلقتداء بالرسول صى الله عليه وسلم بإحياء سنته ومنهجه يف الحياة.. ولفت إىل أن 

االحتفاالت التي ستقام ألحياء هذه املناسبة تعكس مدى ارتباط اليمنين برسول الله، وإتباعهم لنهجه 
والتأكيد عى استمرار الصمود والثبات يف وجه العدوان.

فيما تطرق وكيل الوزارة لقطاع املحاكم والتوثيق القايض أحمد عباس الجرايف ووكيل قطاع الشؤون املالية 
واإلدارية القايض أحمد الكحالني، إىل أهمية إحياء سرة النبي العطرة واالقتداء بما تحى به من أخالق.. 
وأكدا عى أهمية اإلعداد والرتيب الجيدين لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية بما يليق بمكانة وعظمة النبي 
الكريم يف قلوب ووجدان اليمنين، ولفتا إىل أهمية الدور املجتمعي يف التفاعل مع فعاليات املولد النبوي 

الرشيف.

حر التدشن مدراء عموم الوزارة ومدراء مكاتب ورؤساء أقالم التوثيق بمحاكم األمانة وصنعاء والجوف.
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مكتب الرتبية بصنعاء ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]26/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

نظم مكتب الربية والتعليم بمحافظة صنعاء اليوم، فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى 
صاحبه وآله أفضل الصالة والتسليم.

ويف الفعالية أشار مدير مكتب الربية باملحافظة هادي عمار، إىل دور اليمنين يف نرة الرسول واإلسالم.. 
وأكد أهمية استنهاض الهمم ليكون املولد النبوي مناسبة للعطاء والتحرك الجاد خصوصا يف ظل الظروف 

التي تمر بها البالد.. مؤكدا عى أهمية االقتداء بالرسول الكريم والتأيس به.. وأشار إىل أن إحياء ذكرى املولد 
النبوي الرشيف محطة للتزود بقيم الفداء والتضحية والتحرك يف امليدان الربوي.

ولفت مدير مكتب الربية، إىل أهمية دور الربوين يف التعريف بسرة الرسول األعظم.. مشرا إىل أهمية 
تطبيق منهج وأخالق الرسول قوال وعمال.

فيما أشار نائب مدير مكتب الربية باملحافظة يحيى القنوص، إىل أن االحتفاء بمولد النبي يجسد العالقة 
املتينة التي تربط أبناء الحكمة واإليمان بالرسول الكريم.. الفتا إىل دور األوس والخزرج يف نرة الرسول 

والدين اإلسالمي.

تخلل الفعالية، التي حرها نواب مدير مكتب الربية رؤساء الشعب ومدراء اإلدارات باملكتب، فقرات 
إنشادية عن املناسبة.

جممع النور الرتبوي بعمران ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]26/اكتوبر/2019[ عمران -  سبأ :

نظم مجمع النور الربوي للبنات بمديرية عمران اليوم، فعالية وبرنامج إذاعي بمناسبة االحتفال باملولد 
النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشاد وكيل املحافظة حسن األشقص، بمستوى االعداد والتنظيم للفعالية.. مشرا إىل أهمية 
استلهام الدروس والعرب من املولد النبوي يف شتى مجاالت الحياة.

كما تخلل الحفل عددا من الكلمات والفقرات اإلنشادية، أكدت أهمية االحتفال بذكرى مولد الرسول األعظم 
صى الله عليه وآله وسلم.. وتطرقت الكلمات إىل جانب من صفات الرسول الكريم وسرته العطرة ورضورة 

التمسك بنهج النبي الكريم إلخراج األمة مما فيه اليوم.

حر الفعالية مدير األنشطة املدرسية عيل املأخذي ومدير مكتب الربية بمديرية عمران قاسم الحجزي.
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فعالية مبحافظة احلديدة يف ذكرى املولد النبوي

]26/اكتوبر/2019[ الحديدة  - سبأ :

نظم صندوق النظافة والتحسن بمحافظة الحديدة، فعالية ثقافية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم، أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي الذي 
أخرج األمة من الظاللة والجهل إىل الهدى ونور اإلسالم.. وأشار إىل أن إحياء هذه املناسبة الدينية العظيمة 
يهدف لتعزيز الوعي املجتمعي بتعزيز اإلرتباط بمنهج الرسول الكريم وسرته النبوية العطرة واالقتداء به 
وأخالقه وقيمه.. مبينا أن أهل اليمن سيظلون أوفياء لرسول الله عليه الصالة والسالم ونرة اإلسالم حتى 

قيام الساعة.

وأشاد قحيم بجهود عمال النظافة يف تنظيف شوارع وأحياء وحارات املحافظة إلبرازها بمظهر يليق بها، 
ووجه برف عرشة آالف ريال لكل عامل نظافة حافزا لهم بمناسبة املولد النبوي وتشجيعهم عى بذل 

املزيد من الجهود يف سبيل الحفاظ عى النظافة.

بدوره أشار مرشف املحافظة أحمد البرشي، يف الفعالية التي حرها وكيل املحافظة عبدالجبار أحمد 
محمد، إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبي الذي بعثه الله رحمة للعاملن والتعامل بنهجه وسرته وأخالقه.. 
وأشاد باالنتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية يف الجبهات، خاصة يف جبهات ما وراء الحدود 

وتكبيد العدوان ومرتزقته خسائر فادحة.

فيما اعترب املدير التنفيذي لصندوق النظافة عبداإلله األهدل، االحتفال باملولد النبوي محطة إيمانية للتزود 
من أخالقه وقيمه ونهجه وسرته النبوية العطرة.. ولفت إىل أن إحياء ذكرى مولد النبي صى الله عليه 
وآله وسلم تأكيدا الستمرار اليمنين يف نرة الرسول واألمة االسالمية من خالل مواجهة قوى العدوان 

ومرتزقته.

من جانبه استعرض الشيخ عيل محمد صومل األهدل يف كلمته عن العلماء، محطات من حياة الرسول 
األعظم محمد أرشف خلق الله وخاتم النبين واملرسلن.. وتطرق إىل أن اإلحتفال باملولد النبوي للتذكر 

بسرته ونهجه الربوي واإلسالمي والجهادي وتجسيدا ملكانة رسول الله يف نفوس اليمنين.

تخلل الفعالية قصيدة للشاعر أحمد الحاج وفقرة إنشادية.

فعالية بكلية التجارة واالقتصاد جبامعة صنعاء يف ذكرى املولد النبوي

]26/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

نظمت كلية التجارة واالقتصاد بجامعة صنعاء وملتقى الطالب الجامعي اليوم، فعالية احتفالية بذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار وزير اإلعالم ضيف الله الشامي، إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي، يعزز من ارتباط 
اليمنين الوثيق برسول اإلنسانية محمد صى الله عليه وآله وسلم. وقال »ان الرسول يعد مصدر عزة وفخر 

للمؤمنن واليمنين بصورة خاصة«.. ولفت إىل إن االحتفال بهذه املناسبة الدينية هو عادة اآلباء واألجداد 
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وهو يف الوقت ذاته إحياًء للدين وتعزيز االرتباط بالرسول الكريم عليه الصالة والسالم. وأضاف »إن انتهاج 
اليمنين بالسر عى منهج الرسول عليه الصالة والسالم واحياء القيم اإليمانية، أسقطت امرباطورية املال 

الخليجية وأحرقت أموالهم وممتلكاتهم تحت أقدام أبطال الجيش واللجان الشعبية«.

وأوضح الوزير الشامي أن اليمنين بتمسكهم بسنة الرسول الكريم عليه الصالة والسالم وسرته العطرة، 
ساهم ذلك يف تحقيق االنتصارات واإلنجازات عى مختلف األصعدة السياسية والعسكرية واإلعالمية.. 

وتطرق إىل أن الرسول الكريم وآل بيته حورصوا يف شعب آبي طالب من كفار قريش وهو الواقع الشبيه 
باليمنين اليوم يف محارصتهم وشن العدوان عليهم.. الفتا إىل أن اليمنين األنصار هم أول من احتفلوا 

برسول الله وميالده.

ويف الفعالية، التي حرها نائب وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور عيل رشف الدين، أشار رئيس 
جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس وعميد كلية التجارة واالقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور مشعل 
الريفي، إىل عظمة املناسبة وأهميتها إحيائها.. وتطرقا إىل أهمية تعريف األجيال الشابة بنهج الرسول 

الكريم، ورضورة االقتداء بها خاصة ما يتعلق بمحاربة الرباء والسلوكيات الخاطئة.. وأوضحا أن دول 
االستكبار العاملي تحاول من خالل شعاراتها االقتصادية الربوية الزائفة استغالل واستعباد الشعوب سواء 

الغنية منها أو الفقرة.

تخلل الفعالية قصيدة بعنوان »كان خلقه القرآن« للشاعر بديع الزمان سلطان، وفقرة فنية وتكريم أوائل 
طالب كلية التجارة واالقتصاد للعام الجامعي 2018 – 2019م.

فعاليتان مبديريتي شعوب وبني احلارث بذكرى املولد النبوي

]26/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

نٌظمت بمديريتي شعوب وبني الحارث بأمانة العاصمة اليوم، فعاليتان بذكرى املولد النبوي الرشيف.

 ففي الفعالية التي أقيمت بمدرسة سالم الصباح بمديرية شعوب, أكد الوكيل املساعد ألمانة العاصمة 
هاشم الوزير، أن االحتفال بمولد النبوي يؤكد مدى ارتباط اليمنين برسول الله صى الله عليه وآله وسلم 

وحبهم الكبر له.. وأشار إىل أهمية تجسيد اخالق ومبادئ النبي محمد  والسر عى نهجه يف مختلف مناحي 
الحياة.

فيما أعترب مدير مكتب الربية والتعليم باألمانة زياد الرفيق ومدير املنطقة التعليمية باملديرية الدكتور 
عصام العابد، هذه املناسبة الدينية الجليلة، محطة هامة للتزود من أخالق وصفات الرسول األعظم صى 
الله عليه وآله وسلم.. الفتن إىل أن احتفال مدارس شعوب بهذه املناسبة الدينية العظيمة، يؤكد اهتمامها 

بتنوير األجيال وتبصرهم بالثقافة القرآنية..حر الفعالية مدير عام املديرية مهدي عرهب.

ويف مدارس األرض الطيبة بمديرية بني الحارث، أقيمت فعالية احتفالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف، 
حيث استعرض وكيل أمانة العاصمة املساعد املهندس عبدالكريم الحوثي، نبذة من سرة النبي محمد 
ومبادئه وقيمة اإلنسانية التي جسدها يف حياته صى الله عليه وآله وسلم.. وأكد أهمية االحتفال بهذه 

املناسبة العظيمة بذكرى ميالد الرسول األعظم.. دعياً الجميع اىل املشاركة والحضور واملرشف يف الحفل 
املركزي بذكرى املولد النبوي الرشيف.
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فيما أشار مدير املنطقة التعليمة عبدالسالم الغويل، أهمية استلهام الدروس والعرب من سرة املصطفي 
صلوات الله عليه وعى اله وسلم، الذي علمنا الصرب والتضحيات واالستبسال من أجل نرة الحق.

حر الفعالية االحتفالية عدد من الشخصيات االجتماعية الوجهاء وأولياء األمور.

مكتب الصحة واملستشفى اجلمهوري حبجة ينظمان فعالية مبناسبة املولد النبوي

]26/اكتوبر/2019[ حجة  - سبأ :

نظمت هيئة املستشفى الجمهوري ومكتب الصحة العامة بحجة اليوم، فعالية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرها رئيس جامعة حجة الدكتور محمد الخالد، أشار رئيس الهيئة الدكتور عبدامللك 
جحاف إىل أهمية االحتفاء باملولد النبوي الستلهام الدورس والعرب واالقتداء به سلوكا ومنهجا.. ولفت إىل أن 

االحتفال بمولد الرسول األعظم رسالة قوية للعالم اجمع بأن هذه االمة مرتبطة برسولها الكريم.

بدوره اشار املرشف الثقايف باملحافظة عبدالرحمن املؤيد، اىل عظمة املوقف الذي يجسده ابناء اليمن يف 
مواجهة العدوان والصمود والصرب عى املعاناة نتيجة الحصار والعدوان.. داعيا الجميع اىل املشاركة الفاعلة 

ودعم قافلة الرسول االعظم.

ويف الفعالية تم تكريم الجرحى الذين بذلوا دمائهم يف سبيل عزة وكرامة واعرافا بدورهم البطويل ملا قدموه 
يف ساحات الرشف والبطولة، كما تم تسليم درع هيئة املستشفى ملحافظ املحافظة هالل الصويف، تقديرا 

لجهوده يف دعم القطاع الصحي، وتكريم عدد من االخصائين والكوادر الطبية بالشهادات التقديرية.

تخلل االحتفالية، التي حرها عددا من مدراء املكاتب التنفيذية، فقرات انشادية معربة عن عظمة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

فعالية مبؤسسة املياه بأمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]26/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت املؤسسة املحلية للمياه والرف الصحي بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد 
النبوي تحت شعار »رسول الله محمد.. قائدنا وقدوتنا«.

ويف الفعالية، التي حرها وزير الكهرباء والطاقة املهندس عاتق عبار، استعرض مستشار املجلس 
السيايس األعى محمد مفتاح، نبذة عن سرة رسول الله ومكارمه وأخالقه وجهاده لنرش الدين اإلسالمي.. 
وأشار إىل االرتباط التاريخي لليمنين برسول الله محمد صى الله وعليه وسلم، ونرتهم له والدفاع عن 

الدين والرسالة املحمدية.. مؤكدا االستمرار يف هذا النهج املدافع عن الدين اإلسالمي والدعوة املحمدية.

ولفت مفتاح، إىل دور اليمنين يف نرش اإلسالم يف أصقاع املعمورة.. موضحاً أن إحياء اليمنين لذكرى املولد 
النبوي الرشيف تجديد الوالء للرسول األعظم.
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بدوره أشاد عضو مجلس الشورى خالد املداني، بالتفاعل الرسمي واملجتمعي والشعبي لالحتفال بذكرى 
مولد الرسول محمد صى الله عليه وآله وسلم.. موضحاً أن االحتفال بهذه املناسبة يجسد ارتباط اليمنين 

برسول اإلنسانية.. وأكد عى رضورة استغالل هذه املناسبة العظيمة يف التحيل بأخالق وقيم الرسول 
واالقتداء بسرته ونهجه يف الجهاد والصمود يف مواجهة العدوان. 

وثمن املداني، جهود قيادة مؤسسة املياه باألمانة عى تنظيم هذه الفعالية ومشاركة كادر وموظفي املؤسسة 
يف االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرها وكيل األمانة الدكتور قناف املراني والوكيالن املساعدان عبدالوهاب رشف الدين 
وعبدالله الحوثي، أكد مدير عام املؤسسة املحلية للمياه والرف الصحي باألمانة محمد الشامي، عى أهمية 

إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف، للتذكر بسرته العطرة ونهجه القويم.. وأشار إىل رضورة املشاركة يف 
الفعاليات املكرسة لالحتفاء بهذه املناسبة التي تعد محطة لإلقتداء بنهج الرسول محمد صى الله وعليه 

وسلم قوال وعمال.

تخلل الفعالية، التي شارك فيها مدراء إدارات ومناطق مؤسسة املياه بمديريات األمانة، قصيدة للشاعر 
عبدالباري عبيد، ووصالت إنشادية عن املولد النبوي الرشيف.

تدشني فعاليات املولد النبوي مبديريات النادرة والفرع وخمادر وحبيش بإب

]26/اكتوبر/2019[ إب  - سبأ :

ٌدشنت بمديريات النادرة وفرع العدين واملخادر وحبيش بمحافظة إب، فعاليات بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي.

ففي مديرية النادرة، أشار وكيل املحافظة راكان النقيب، إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي تجديدا للعهد 
واقتداء بنهج الرسول األعظم صلوات الله عليه وعى آله.. الفتا إىل جانب من سرة الرسول األعظم وحاجة 

األمة للتحيل بصفاته وأخالقه وجهاده.

حر الفعالية مدير املديرية خالد الكهايل.

ويف مديرية فرع العدين، أشار وكيل املحافظة حارث املليكي، إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الستلهام 
الدروس والعرب من سرته ونهجه القويم.. ولفت املليكي يف حفل ثقايف بمناسبة املولد النبوي، إىل أن أهل 

اليمن هم من نارصوا رسول الله عليه الصالة والسالم عندما هاجر من مكة إىل املدينة.

حر الفعالية مدير املديرية جمال املزحاني وعدد من املشائخ والشخصيات اإلجتماعية.

كما نظمت بمديرية املخادر فعالية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار وكيل املحافظة عبدالرحمن الزكري، إىل أهمية االحتفال بهذه املناسبة الدينية العظيمة.. 
الفتا إىل رضورة استلهام الدروس من سرة رسول الله يف مواجهة أعداء األمة وانتهاج طريق يف الجهاد 

والسعي إلعالء كلمة الله.

حر الفعالية مدير املديرية نبيل العوايض وعدد من املشائخ والوجهاء واألعيان.
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ويف مديرية حبيش، أقيمت فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي.

وخالل الفعالية أوضح مدير املديرية محمد الشبيبي، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي.. حاثا مكتب األشغال 
وصندوق النظافة عى تنفيذ حملة نظافة وتزين للشوارع ابتهاجا بمولد خاتم األنبياء واملرسلن صلوات 

الله عليه وآله وسلم. 

من جانبه أكد مدير الربية باملديرية حمود االرياني، أنه ستقام فعاليات تربوية باملدارس بهذه الذكرى 
الدينية الجليلة.

حر الفعالية نائب مدير أمن املديرية محمد عقالن واملرشف الثقايف قاسم الشجاع ومدير التخطيط محمد 
الشبيبي والشيخ عيل الشبيبي.

فعالية مبديرية الثورة يف ذكرى املولد النبوي الشريف

]26/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

أقيمت بمديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور عضو مجلس النواب محمد الطوقي، أشاد عضو مجلس الشورى يحيى املهدي، 
بتفاعل أبناء مديرية الثورة يف تنظيم االحتفاالت وإقامة األنشطة بذكرى املولد النبوي مبينا أن االحتفال 

بهذه املناسبة يمثل توقراً وإجالالً وحبا لرسول الله صى الله عليه وسلم.. ولفت إىل رضورة التأيس بنهج 
رسول الله والتزود من سرته العطرة سيما يف ظل الظروف التي تمر بها األمة بصورة عامة واليمن بشكل 

خاص.

فيما أوضح رئيس لجنة االحتفال باملولد النبوي باألمانة الوكيل املساعد عبدالوهاب رشف الدين، أن مديرية 
الثورة سباقة يف إحياء ذكرى املولد النبوي بتنظيم األنشطة والفعاليات املكرسة لهذه املناسبة.. ولفت إىل أن 

أهمية تنظيم األنشطة والفعاليات بهذه املناسبة يكمن يف التزود من نهجه واالستزادة من سنته الطاهرة.. 
داعيا الجميع إىل املشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام بهذه املناسبة.

فيما أكدت كلمات وكيل أمانة العاصمة محمد البنوس والوكيل املساعد ناجي القويس وعضو املكتب الثقايف 
ألنصار الله أسامة املحطوري ومدير املديرية محمد الدرواني، أن اليمنين يف الـ12 ربيع األول، سيحتشدون 

إلحياء ذكرى املولد النبوي رغم استمرار العدوان والحصار.. ولفتوا إىل أن إحياء هذه املناسبة يعكس مدى 
ارتباط اليمنين بالرسول األعظم والسر عى نهجه واالقتداء بأخالقه.

حر الفعالية أعضاء املجلس املحيل والتنفيذي بمديرية الثورة وعدد من املشائخ والعقال والشخصيات 
االجتماعية.
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فعاليات مبحافظة احلديدة يف ذكرى املولد النبوي الشريف

]26/اكتوبر/2019[ الحديدة  - سبأ :

نظمت كلية الهندسة بجامعة الحديدة بالتعاون مع امللتقى األكاديمي الجامعي اليوم، ندوة ثقافية بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الندوة أشاد وكيل محافظة الحديدة عبدالجبار أحمد محمد، بدور جامعة الحديدة يف تنظيم الفعاليات 
اإلحتفالية بمولد الرسول األعظم.. وأشار إىل أهمية اإلحتفال بمولده صى الله عليه وآله وسلم والذي يعكس 

حب اليمنين لرسول الله الذي وصفهم بقوله »االيمان يمان والحكمة يمانية«.. الفتا إىل أهمية السر عى 
نهج املصطفى عليه الصالة والسالم واإلقتداء بسرته.

فيما أوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد األهدل، أن الجامعة أعدت برنامجا لإلحتفاء باملناسبة يتضمن 
العديد من الفعاليات الثقافية التي سيتم تنظيمها من قبل كليات الجامعة.

واستعرضت أوراق الندوة التي قدمها نائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية الدكتور عزالدين معاد 
وعميد املكتبات الدكتور عبدالله القلييص وعميد كلية الهندسة الدكتور قائد الرشعبي ورئيس قسم القرآن 

وعلومه بكلية الربية الحديدة الدكتور إبراهيم جابر ورئيس امللتقى األكاديمي الجامعي الدكتور ماجد 
االدرييس، جوانب من سرة وحياة النبي الكريم.. وتناولت أوراق الندوة صورا من مسرته اإلنسانية 

واالجتماعية ودعوته ورسالته للبرشية جمعاء، ونماذج من مواقفه الجهادية.

حر الندوة نائبا رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بلغيث وشئون الطالب 
الدكتور عبداملؤمن املنتر وعدد من األكاديمين واالدارين وطلبة الجامعة.

إىل ذلك نظمت بمديريات املربع الشمايل بالحديدة، فعاليات يف ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه 
وآله أفضل الصالة وازكى التسليم.. والقيت يف الفعاليات كلمات عربت عن عظمة املناسبة ومكانتها يف قلوب 
اليمنين ومكانة صاحبها الذي يٌعد القدوة واألسوة الحسنة.. وأكدت الكلمات أهمية استلهام الدروس والعرب 

من حياة النبي الكريم وسرته العطرة وتعزيز الوعي بأهمية اإلحتفاء بهذه املناسبة الدينية العظيمة.

كما نظمت بمديرية الحوك فعالية احتفائية بهذه املناسبة، أشار فيها مدير املديرية عيل باري جرب ومديرة 
معهد نيوتك للغات منظم الفعالية حمودة مذكور، إىل أهمية االحتفال باملولد النبوي تقديرا ملكانته العظيمة 

يف قلوب اليمنين.. وأوضحا أن أبناء الحديدة وتهامة بصورة خاصة يحتفلون بهذه املناسبة يف أجواء 
روحانية مليئة بالفرحة واإلبتهاج بمولد خاتم األنبياء واملرسلن.

فيما أشار رئيس امللتقى األكاديمي الجامعي بجامعة الحديدة الدكتور ماجد اإلدرييس والشيخ عيل محمد 
صومل األهدل عن العلماء، إىل أن اإلحتفاء بهذه املناسبة يحمل معان ودالالت تعزز من شأن األمة اإلسالمية 

ومكانتها.
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فعالية برمية يف ذكرى املولد النبوي الشريف

]26/اكتوبر/2019[ ريمة  - سبأ :

نظمت بمنطقة مسور مديرية مزهر محافظة ريمة اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية أشار مدير مكتب األوقاف واإلرشاد باملحافظة فتح النهاري، إىل أهمية االحتفال بذكرى املولد 
النبوي والتذكر بنهجه وسرته العطرة.. ولفت إىل رضورة استلهام الدروس والعرب من املولد النبوي بما 

يعيد األمة اإلسالمية إىل مكانها ووضعها السليم.. معتربا إحياء ذكرى املولد النبوي فرصة للتزود من نهج 
املصطفى صى الله عليه وآله وسلم، وسرته ومواقفه وأخالقه وشمائله.

ويف الفعالية، التي شاركت فيها قيادات السلطة املحلية والتنفيذية باملديرية، أشار مدير املديرية بدر 
الزايدي، إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي واإلقتداء به والسر عى نهجه.

تخلل الفعالية كلمات وفقرات فنية وقصيدة شعرية عربت عن عظمة املناسبة.

فعالية ثقافية مبدينة احملويت يف ذكرى املولد النبوي

]26/اكتوبر/2019[ املحويت- سبأ:

أقيمت بمدينة املحويت اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرها أمن عام محيل املحافظة الدكتور عيل الزيكم ووكيل املحافظة عبدالحميد أبو 
شمس، ألقيت كلمات أشارت إىل أن إحياء هذه املناسبة تعكس التمسك بتعاليم الرسول صى الله عليه 

وسلم.. وركزت الفعالية عى عظمة االحتفاء باملناسبة يف التذكر بأهمية إحياء مرشوع الوحدة االسالمية بن 
أبناء األمة التي يعمل االعداء عى توسيع الفجوة بينها.

تخلل الفعالية فقرات فنية وإنشادية وقصائد وكلمات عربت عن أهمية احياء ذكرى مولد سيد املرسلن 
وخاتم األنبياء لالحتفاء بشمائله وتذكر سرته العطرة.

حر الفعالية مسئول الوحدة الثقافية باملحافظة عبدالغني الدرب ومدير مدينة املحويت راشد مروان 
ومدير مكتب الربية باملديرية عبدالكريم األخرم.
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وزارة الصحة تدشن فعاليات االحتفال باملولد النبوي 

]27/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

دشنت وزارة الصحة العامة والسكان بصنعاء اليوم، فعاليات املولدي النبوي بعقد اجتماع ملناقشة خطة 
وبرنامج الوزارة بهذه املناسبة.

وتطرق االجتماع برئاسة وزير الصحة الدكتور طه املتوكل وضم وكالء الوزارة ومدراء العموم والربامج 
ومكاتب الصحة باملحافظات عرب تقنية فيديو الكونفرس، إىل دور القطاع الصحي إلحياء هذه املناسبة 

الدينية العظيمة.

وأشار الوزير املتوكل إىل أهمية أحياء هذه املناسبة وما تمثله من محطة للتزود باملعاني النبيلة لسرة 
الرسول األعظم محمد صى الله عليه وآله وسلم.. مؤكدا أهمية السر عى نهج الرسول األعظم سلوكا 

وعمال.. ولفت إىل أن فعاليات الوزارة تتضمن زيارات للجرحى واملرىض وإقامة مخيمات جراحية وعالجية 
مجانية بأمانة العاصمة واملحافظات للتخفيف من معاناة املواطنن، باإلضافة إىل عمل تخفيضات يف 

خدمات املستشفيات بنسبة 30 باملائة وتنفيذ حملة للتربع بالدم لصالح املرىض والجرحى. 

وأشار وزير الصحة إىل أن الوزارة ستقيم فعاليات ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي عى مستوى املركز 
ومكاتب الصحة باملحافظات واملستشفيات.. ولفت إىل داللة إطالق هذه الخدمات بالتزامن مع املولد النبوي، 

لتعزيز قيم الراحم والتكافل التي جاء بها الرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم.. وتطرق إىل جهود 
الوزارة يف تطبيق املعاير واألدلة الطبية للنهوض بالقطاع الصحي سواء ما يتعلق باملستشفيات الخاصة 
أو الصيدليات.. الفتا إىل اإلجراءات التي ستتخذها الوزارة فيما يتعلق بالصحة اإلنجابية والتوعية بحمى 

الضنك واملالريا.

وأكد الوزير املتوكل أهمية التثقيف املجتمعي بكيفية الوقاية من األمراض الوبائية واملعدية والحد من 
انتشارها عرب وسائل اإلعالم وخطباء املساجد من خالل ردم املستنقعات واألواني املكشوفة والتي تمثل 
بؤرة للمرض، كما أكد أهمية تحديث قاعدة املعلومات والربط الشبكي يف مختلف القطاعات والهيئات 

واملستشفيات واملراكز والوحدات الصحية.

فيما استعرض وكيل وزارة األوقاف لقطاع التوجيه واإلرشاد العزي راجح، دور القطاع الصحي يف تخفيف 
معاناة املواطنن يف ظل الظروف التي تمر بها البالد.. وأكد رضورة تكاتف الجهود بن وزارتي الصحة 

واألوقاف خاصة ما يتعلق بالتوعية املجتمعية عرب الخطباء واملرشدين ملكافحة األمراض بما فيها الكولرا 
وحمى الضنك واملالريا.

وأشار الوكيل راجح إىل أهمية االستعدادات لالحتفال بذكرى املولد النبوي ملا لها من أهمية يف استلهام العرب 
والدروس منها  والسر عى نهج الرسول ا لكريم وسرته العطرة وإحياء سنته والتأيس بقيمه ومبادئه 

وأخالقه سلوكاً ومنهجاً.
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قطاع اخلدمات بصعدة يقيم فعالية ثقافية إحياء لذكرى املولد النبوي

]27/اكتوبر/2019[ صعدة - سبأ : 

نظم قطاع الخدمات بمحافظة صعدة فعالية ثقافية تحت شعار »رحمة للعاملن« إحياًء لذكرى املولد 
النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل السالم وأزكى التسليم.

واستعرضت الفعالية، التي حرها محافظ املحافظة محمد جابر عوض واألمن العام للمجلس املحيل 
محمد العماد ووكالء املحافظة ومدراء املكاتب التنفيذية، عدداً من املحطات املهمة يف حياة الرسول وجهاده.

وأشار املحافظ عوض، إىل أن إحياء ذكرى املولد محطة للتزود واستلهام املثل والقيم السامية التي جاء بها 
الرسول األعظم.

من جانبه أكد وكيل املحافظة لشئون الخدمات صالح عقاب، أن االحتفاء بمولد النبي يجسد العالقة املتينة 
التي تربط أبناء الحكمة واإليمان بالرسول، مشراً إىل أهمية تطبيق منهج وأخالق الرسول قوالً وعمالً.

تخلل الفعالية عدد من الكلمات والقصائد الشعرية، تطرقت يف مجملها إىل مكارم وأخالق رسول األمة.

تدشني فعاليات املولد النبوي مبراكز ودور الرعاية االجتماعية باألمانة

]27/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ

دشن مكتب الشئون االجتماعية واإلدارة العامة للمراكز ودور الرعاية االجتماعية بأمانة العاصمة اليوم، 
الفعاليات االحتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف يف املراكز والدور االجتماعية.

ويف حفل التدشن، الذي حره رئيس لجنة الشئون االجتماعية باألمانة حمود النقيب، أشار رئيس لجنة 
االحتفال باملولد النبوي باألمانة وكيل األمانة املساعد عبدالوهاب رشف الدين، إىل أهمية مشاركة الجميع 
يف الفعاليات الخاصة باالحتفال بهذه املناسبة.. ولفت إىل أهمية هذه املناسبة يف تعزيز ارتباط اليمنين 

بالرسول األعظم، واالقتداء بسنته وسرته.. وأوضح أن الفعاليات االحتفالية بذكرى املولد النبوي يف 
مراكز ودور الرعاية االجتماعية باألمانة، تأتي يف ضمن االحتفاالت الرسمية واملجتمعية التي تقام بأمانة 

العاصمة.. مشيداً بجهود مكتب الشئون االجتماعية وإدارة الدور واملراكز يف تنظيم هذه الفعالية.

فيما أشار مدير مكتب الشئون االجتماعية باألمانة نارص الكاهيل ومدير مراكز ودور الرعاية محمد أبو 
عريج، إىل مكانة رسول الله محمد صى الله وعليه وآله وسلم يف نفوس اليمنين.. مؤكدين عى أهمية 

االحتفال بذكرى مولد الرسول األعظم لتكريس إخالقه وقيمه.. وأشارا، إىل محطات من سرة الرسول 
األعظم وجهاده ضد أعداء اإلسالم.. مؤكدين أهمية التمسك بنهج رسول الله للتغلب عى التحديات التي 

تواجه األمة.. تخلل الحفل قصائد وفقرات إنشادية قدمها مجموعة من املكفوفن من مراكز دور الرعاية 
االجتماعية باألمانة، عربت يف مجملها عن أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.   

حر التدشن مدير عام مديرية الصافية ناجي الشيعاني وأمن محيل املديرية صادق الحارثي، ومدير عام 
املنظمات باألمانة نبيل راجح ومدير دار التوجيه االجتماعية محمد العرايف، وعدد من مدراء وممثيل مراكز 

ودور الرعاية االجتماعية وذوي االحتياجات الخاصة باألمانة.
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مكتب الرتبية بعمران يدشن الفعاليات االحتفالية بذكرى املولد النبوي

]27/اكتوبر/2019[ عمران - سبأ :

دشن مكتب الربية والتعليم والوحدة الربوية بمحافظة عمران اليوم، الفعاليات االحتفالية بذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ويف التدشن أشار محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ووكيل املحافظة حسن األشقص، إىل أهمية إحياء 
مناسبة املولد النبوي بما يليق بعظمة ومكانة املصطفى عليه الصالة والسالم ومدى تمسك وحب اليمنين 

للنبي الكريم.. وأكدا أهمية أن يعم االبتهاج كافة املناطق عى املستوى الرسمي والشعبي تعبرا بالفرحة 
بقدوم هذه املناسبة.

وأوضح املحافظ جعمان والوكيل األشقص أن الشعب اليمني رغم ما يتعرض له من عدوان وحصار، 
سيحتفل بهذه املناسبة وفاًء للنبي األكرم صى الله عليه وسلم، واستلهام الدروس والعرب من سرة الرسول 

األعظم واالقتداء بصفاته وامليض عى دربه.

فيما أوضح مدير مكتب الربية الشهاري، أن املكتب ومدارس املحافظة ستقيم فعاليات وأنشطة دينية 
ورياضية وثقافية واجتماعية.

تخلل التدشن، بحضور مدراء الربية ورؤساء األقسام والشعب بمكتب الربية، فقرات وكلمات عربت يف 
مجملها عن عظمة املناسبة.

ندوة ثقافية للقطاع الصحي بذمار يف ذكرى املولد النبوي

]27/اكتوبر/2019[ ذمار - سبأ:

نظم القطاع الصحي بمحافظة ذمار اليوم، ندوة فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه 
أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وخالل الفعالية التي أقيمت تحت شعار »لقد كان لكم يف رسول الله أسوة حسنة« أشار القائم بأعمال 
محافظ ذمار أمن عام املجلس املحيل مجاهد شايف العنيس، إىل أن احتفاء اليمنين منذ القدم بمولد 

املصطفى عليه السالم رغم اإلمكانيات البسيطة يجسد ارتباطهم بنبي األمة ورسالته التي خصه الله بها 
رحمة وهدى للعاملن.. وأكد أن العمل بكتاب الله وسنة نبيه محمد صل الله عليه وسلم هو السبيل الوحيد 
لتحقيق رفعة وعزة األمة.. وأشار إىل دور كوادر الصحة يف إنجاح الفعالية املركزية لالحتفاء بذكرى املولد 

النبوي الرشيف.. حاثا القطاع الصحي عى رفع الجاهزية واملشاركة والحشد للفعالية. 

فيما أكد وكيل أول املحافظة فهد عبدالحميد املروني، أهمية اإلقتداء برسول الله صل الله عليه وسلم 
والتحيل بصفاته وأخالقه وترسيخ قيم ومبادئ رسالته يف نفوسنا وتطبيقها يف أعمالنا ملا فيه صالح ديننا 
وحياتنا.. وأشار إىل أهمية اللجان الصحية ومشاركة كوادر الصحة يف اللجان التنظيمية للفعالية املركزية 

بهذه املناسبة العظيمة.. حاثا عى تضافر الجهود إلنجاحها وبما يليق بهذه املناسبة ومكانتها يف قلوبنا.

وكان مدير مكتب الصحة الدكتور خالد الحجي، أشار إىل أهمية هذه الذكرى يف إستلهام الدروس والعرب 
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واإلقتداء برسول البرشية صى الله عليه واله وسلم قوال وفعال.. الفتا إىل أن مكتب الصحة سيدشن نشاط 
إيصايل مجاني إىل كل منزل ابتهاًجا بذكرى املولد النبوي الرشيف.

حر الفعالية رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور عيل صالح ونائب مدير عام التحصن بوزارة 
الصحة الدكتور عبدالحكيم النهاري ومديرو مكتب الشباب حسن الصويف وفرع الهيئة العامة الزكاة ماجد 

التينه ومكتب الثقافة محمد العومري وفرع هيئة تنسيق الشئون اإلنسانية منر املروني ومدير الرعاية 
الصحية األولية بمكتب الصحة مجاهد الخطري.

 باملولد النبوي
ً
فعالية ثقافية مبديرية السياني بإب إحتفاء

]27/اكتوبر/2019[ إب  - سبأ :

أقيم بمديرية السياني محافظة إب اليوم، فعالية ثقافية وخطابية بمناسبة املولد النبوي.

ويف الفعالية، أكد محافظ إب عبدالواحد صالح، عظمة املناسبة وأهمية إحيائها لتعزيز االرتباط بنبي األمة 
وقائدها ومعلمها.. وأشار إىل رضورة اإلقتداء بالرسول األعظم يف شجاعته وجهاده ضد الطغاة واملستكربين 

وإشاعة قيم التسامح والعزة يف نفوس أبناء األمة التي تتعرض ألبشع مؤامرة من قبل األعداء.

وأكد املحافظ صالح أن العدوان الذي تقوده دول االستكبار عى اليمن لن يزيد الشعب اليمني إال صمودا 
وثباتا حتى تحقيق النر املؤزر.. ولفت إىل موقف أبناء املحافظة الراسخ بوجوب التصدي للعدوان 

واستمرار التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات بالرجال وقوافل العطاء.. ودعا الجميع إىل املساهمة الفاعلة يف 
تجهيز قافلة للمرابطن يف الجبهات واملشاركة يف الفعالية الكربى باملحافظة.

من جانبه أشار مرشف املحافظة يحيى اليوسفي، إىل أهمية إحياء هذه املناسبة وأثرها يف تغير واقع االمة 
من خالل العودة الصادقة إىل تعاليم الرسول وسرته العطرة.. وشدد عى أهمية التحرك ملقارعة قوى 

العدوان التي تشن عدوانا صارخا عى شعب االيمان والحكمة منذ ما يقارب خمس سنوات.

ويف الفعالية، التي حرها عضو مجلس الشورى محمد النوعة، استعرض وكيل املحافظة عيل النوعة 
املكرمات العظيمة والبشائر التي رافقت ميالد رسول الله صى الله عليه وسلم.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وشعرية معربة عن مكانة النبي الخاتم وسرته العطرة.

حر الفعالية مدراء أمن املحافظة العميد محمد الحمزي واألوقاف ومكاتب األوقاف بندر العسل واألشغال 
املهندس محي الدين شمسان وأمن محيل املديرية أحمد الواييل وأعضاء السلطة املحلية باملديرية واملشائخ 

والوجهاء والشخصيات االجتماعية.
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 مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة يدشن فعاليات املولد النبوي

]27/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ

دشن مكتب التعليم الفني والتدريب املهني بأمانة العاصمة اليوم، فعاليات وأنشطة إحياء املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار مستشار املجلس السيايس األعى محمد مفتاح، إىل أهمية االحتفال باملولد النبوي, 
الستلهام الدروس والعرب من حياة الرسول األعظم يف البذل والعطاء واالقتداء بهديه والسر عى نهجه 

القويم.. ولفت إىل أهمية تجسيد حب رسول الله يف األقوال واألفعال واالرتباط به من خالل االلتزام بما جاء 
به واجتناب ما نهى عنه.

وأوضح مفتاح أن االحتفال باملولد النبوي يتزامن مع مرور خمسة أعوام من الصمود والثبات والعزة 
والكرامة وتحقيق االنتصارات يف وجه العدوان.. معترباً االبتهاج بهذه املناسبة رسالة لقوى العدوان 

باستمرار صمود اليمنين.

فيما استعرض وكيال أمانة العاصمة لشئون التعليم والشباب محمد البنوس ووزارة األوقاف صالح 
الخوالني، دالالت إحياء املولد النبوي يف تعزيز قيم التسامح واإلخاء والتكافل االجتماعي.. وأشارا إىل مكانة 
أهل اليمن عند النبي الكريم ودورهم التاريخي يف منارصة الرسول عليه الصالة والسالم يف نرش اإلسالم يف 
مختلف أنحاء املعمورة.. وبينا أن مرشوعية االحتفال باملولد النبوي مستمدة من القرآن الكريم لقوله تعاىل 

»قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خر مما يجمعون«.

فيما أشار مدير مكتب التعليم الفني باألمانة الدكتور عادل املهدي، إىل أن االحتفال بميالد النبي الكريم 
يعزز من االرتباط الوثيق بحب اليمنين لرسول الله والتذكر بشمائله املحمدية.. ودعا طالب املعاهد الفنية 

واملهنية باألمانة إىل املشاركة يف الفعالية املركزية والتي تمثل رسالة للخارج بمدى حب اليمنين ووفائهم 
وارتباطهم بالنبي الخاتم..تخلل الفعالية، بحضور عدد من املسئولن بالوزارة ومكتبها باألمانة وعمداء 

ومدربي وطالب املعاهد الفنية واملهنية بأمانة العاصمة، قصيدة شعرية ووصالت فنية معربة عن املناسبة 
لفرقة املرسح بمدرسة األيتام بصنعاء.

 مسابقة ثقافية يف اخلبت باحملويت بذكری املولد النبوي

]27/اكتوبر/2019[ املحويت - سبأ

دشنت بمديرية الخبت محافظة املحويت، مسابقة ثقافية بن طالب املدارس يف إطار االحتفال بذكری املولد 
النبوي الرشيف.

تهدف املسابقة إلی تنمية معارف الطالب والطالبات حول سرة ونهج الرسول محمد صلی الله عليه واله 
وسلم وسلوكه وأخالقه.

ويف التدشن أكد مدير عام املديرية غمدان العزكي، أهمية تبني األنشطة الثقافية يف ذكرى املولد النبوي 
الرشيف لالقتداء بمبادئه والحرص عى التحصيل العلمي.

حر تدشن املسابقة قيادات املديرية ومسئويل مكتب الربية.
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تدشني فعاليات املولد النبوي يف مديرية اجلبني برمية

]27/اكتوبر/2019[ ريمة - سبأ :

دشنت باملربع الغربي يف مديرية الجبن محافظة ريمة اليوم، فعاليات االحتفاء بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

وأكد مدير املديرية ماجد أمن واملرشف الربوي باملحافظة عبدالفتاح املروني، أهمية إحياء هذه املناسبة 
ملا لها من داللة كبرة يف التمسك بالنبي األعظم ونهجه القويم.. وأشارا إىل رضورة تضافر الجهود لتعزيز 

وحدة الصف والتحشيد لرفد الجبهات باملال والرجال والعتاد حتى تحقيق النر.

تخلل الفعالية، التي حرها قيادات السلطة املحلية واإلرشافية باملديرية، عدد من القصائد الشعرية 
وفقرات إنشادية.

فيما نظم أبناء منطقة بني الضبيبي بمديرية الجبن محافظة ريمة، فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي 
شملت العديد من الفقرات االنشادية والقصائد الشعرية.

ويف الفعالية أكد مدير مكتب األوقاف واإلرشاد باملحافظة فتح الدين النهاري ومسئول انصار الله باملحافظة 
زيد الوزير، اهمية االحتفاء باملولد النبوي الستلهام الدروس من سرته العطرة.. وتطرقا إىل جوانب من 

سرة الرسول وهديه يف إرساء القواعد األساسية والصحيحة لدين الله.

من جانبهم أكد مشائخ ووجهاء ابناء منطقة بني الضبيبي، جاهزيتهم الكاملة للتحرك للجبهات دفاعا عن 
الوطن وتقديم قوافل الدعم حتى تحقيق النر.

ويف سياق متصل نظم أبناء مديرية كسمة، فعالية خطابية وتوعوية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

وأكد وكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي، أن إحياء ذكرى املولد النبوي له 
اهمية كبرة يف التذكر بالقيم واملبادئ واألخالق االسالمية السمحة.. ودعا الجميع للتفاعل والتحشيد 

للفعالية املركزية التي ستقام باملحافظة.

فيما اشار مدير املديرية محمد عبدالرحيم الحيدري، إىل ان االحتفال باملولد النبوي يمثل رسالة بالتمسك 
بنهج الرسول وأخالقه.. الفتا إىل اهمية استشعار املسؤولية ورضورة التحرك الجاد ورفد الجبهات 

والتصدي للعدوان وإفشال مخططاته.

تخلل الفعالية، التي حرها مسئول انصار الله وعدد من القيادات التنفيذية واملحلية واألمنية ومشائخ 
ووجهاء واعيان املديرية، كلمات وقصيدة شعرية وفقرات إنشادية معربة عن عظمة املناسبة.
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وزارة الزراعة تنظم احتفالية بذكرى املولد النبوي

]27/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة الزراعة والري ممثلة باإلدارات العامة لوقاية النباتات والرقابة عى الجودة والغابات اليوم، 
فعالية احتفالية باملولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرها نائب وزير الزراعة والري املهندس ماجد املتوكل، أشار الشيخ صالح الشامي، 
إىل داللة اإلحتفاء بذكرى املولد النبوي تجسيدا ملكانته صى الله عليه وآله وسلم، يف قلوب اليمنين والتزود 

باإليمان الواعي بالعودة  إىل سرته.. وقدم نبذة من سرة النبي الخاتم وشخصيته.. الفتا إىل أن األمة ال 
يمكنها التقدم والتطور إال بإتباع منهاج رسول الله صى الله عليه وآله وسلم.

واعترب الشيخ الشامي من أسباب انحطاط الشعوب وانحرافها اليوم، نتيجة ابتعادها عن منهاج رسول 
الله.. الفتا إىل مكانة أهل اليمن وارتباطهم بالرسول الكريم وحبهم له، حيث كانوا يف طليعة من خرجوا 

إلستقباله عليه الصالة والسالم عندما هاجر من مكة إىل املدينة.. وأشاد بمستوى املشاركة الفاعلة لالحتفال 
بذكرى املولد النبوي.. حاثا عى االستفادة من سرته العطرة سلوكا وعمال بما يجعل الكوادر الزراعية 

قادرة عى العطاء للوصول إىل االكتفاء الذاتي من الغذاء.

فيما أشار ممثل الدائرة الثقافية ألنصار الله محمد طلحة، إىل أهمية االحتفال بهذه املناسبة الدينية، 
واالقتداء بالرسول االعظم محمد عليه الصالة والسالم.. ولفت إىل املكانة العظيمة واملنزلة التي حظي بها 

أهل اليمن عند رسول الله الذي وصفهم بقوله »االيمان يمان والحكمة يمانية«.. وحث طلحة عى غرس 
مفاهيم الحب والوالء للرسول الكريم محمد صى الله عليه وسلم وتعميقها يف نفوس األجيال وتربيتهم عى 

االقتداء باملنهاج والسمة النبوية.

فيما استعرض مستشار وزارة الزراعة يحيى اسماعيل الحوثي يف كلمة اللجنة التحضرية لالحتفال، 
الصفات الحميدة التي أرساها الرسول صى الله عليه وآله وسلم لألمة.. مشرا إىل أن االحتفال بهذه املناسبة 
محطة للتدبر واالستفادة من الدروس والعظات لتعزيز قيم املحبة والتسامح واإلخاء.. وأكد أهمية االحتفال 
بهذه املناسبة التي تمثل رسالة للعالم بصمود الشعب اليمني وأنه يستمد قوته وصربه من ارتباطه القوي 

بالله تعاىل ورسوله الكريم.

بدوره أشار مدير وقاية النباتات املهندس وجيه املتوكل، إىل إحياء ذكرى املولد النبوي لتعزيز قيم الوالء 
وتجسيد معالم الحب واالنتماء واالرتباط بسيد البرشية وقائدها وقدوتها.. وتطرق إىل املعاني والعظات 
والعرب املستفادة من سرة الرسول الكريم والتي ينبغي تذكر األمة باالقتداء بسنته والسر وفق منهجه 

حتى تحقيق النر.

تخلل الحفل، الذي حره وكيل الوزارة لقطاع الري واستصالح األرايض الدكتور عزالدين الجنيد ومدير 
جودة مستلزمات االنتاج النباتي املهندس عبدالله مسعود وعدد من املسؤلن، قصيدة للشاعر حسن 

املرتىض، تحدثت عن صفات ومكارم الرسول الكريم وتضحياته وجهاده يف نرش االسالم والدعوة إىل الله 
تعاىل.

عى هامش الفعالية اطلع نائب وزير الزراعة والري عى معرض منتجات األسمدة الطبيعية واملركبات 
العضوية والذي نظمته االدارة العامة للرقابة عى جودة مستلزمات اإلنتاج النباتي.
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مسابقة ثقافية يف مديرية احلايل باحلديدة مبناسبة املولد النبوي

]27/اكتوبر/2019[ الحديدة  - سبأ :

نظم مكتب الربية والتعليم بمديرية الحايل بمحافظة الحديدة، مسابقة ثقافية وعلمية لطالب مدارس 
املديرية بمناسبة ذكرى املولد النبوي بمشاركة 12 مدرسة ثانوية باملديرية.

وأشاد القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم، بالجهود املبذولة لتنظيم هذه املسابقة الهادفة اىل التزود 
باملعلومات الثقافية والعلمية والدينية الشاملة.. وتطرق إىل أهمية غرس قيم اإلخاء واملحبة بن أوساط 
النشئ والشباب واستغالل مناسبة املولد النبوي يف استلهام الدروس والعرب من سرة الرسول األعظم.

بدورهما أشار مدير عام مديرية الحايل عبداملنعم الرفاعي ومدير مكتب الربية باملديرية حسن وهبان، إىل 
أهمية هذه املسابقة الثقافية يف تزويد املشاركن باملعلومات والسرة النبوية.

وقد حصلت مدرسة معاذ بن جبل للبنات عى املركز األول، ومدرسة أشبال اليمن األهلية يف املركز الثاني، 
ومجمع الزهور الربوي للبنات باملركز الثالث.

حر املسابقة نائب مدير مكتب الربية والتعليم باملحافظة عبداملاجد الشمري واملرشف الربوي للمحافظة 
محمود الوشيل.

فعاليتان بذكرى املولد النبوي مبديريتي بني حشيش ونهم يف حمافظة صنعاء

]27/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

أقيمت اليوم بمديريتي بني حشيش ونهم محافظة صنعاء، فعاليتان بذكرى املولد النبوي الرشيف نظمهما 
مكتب الربية والتعليم باملحافظة. 

ففي بني حشيش أكد مدير مكتب الربية باملحافظة هادي عمار، أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي 
الرشيف واالقتداء بأخالق النبي األعظم عليه وآله أفضل الصالة والتسليم.. الفتاً إىل أن ذكرى املولد من 

الشعائر الدينية التي يحرص اليمنيون عى إحيائها ملا تربطهم من عالقة متينة بالرسول الكريم. 

فيما أشار مدير املديرية محمد القايض، إىل دور اليمنين يف نرة الدين اإلسالمي والرسول الكريم. 

ويف نهم أشار نائب مدير مكتب الربية باملحافظة محمد معصار ومدير مكتب الربية باملديرية حزام 
النعيمي، إىل أهمية التأيس بالرسول األعظم يف أخالقه واالقتداء به.. الفتن إىل أهمية االحتفاء باملولد عمال يف 

امليدان من خالل بذل الجهود يف إنجاح العملية التعليمية. 
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إب تنظم فعاليات احتفالية مبناسبة املولد النبوي

]27/اكتوبر/2019[ إب  - سبأ :

نظمت كلية اآلداب جامعة إب اليوم، صباحية شعرية بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

وقدم كوكبة من شعراء الجامعة، بحضور وكيل املحافظة عبدالفتاح غالب ونائب رئيس الجامعة للشؤون 
األكاديمية الدكتور عبدالله الفالحي وعميد كلية اآلداب الدكتور عارف الرعوي، قصائد عربت عن عظمة 

املناسبة وما يمثله ميالد الرسول األعظم من أهمية يف إخراج البرشية من الظلمات إىل النور.. وتطرقت 
القصائد إىل مناقب وسرة املصطفى صى الله عليه وعى آله وسلم ورضورة السر عى النهج القويم الذي 

جاء به.

حر الصباحية أمن عام الجامعة عبدامللك السقاف ونواب عميد كلية اآلداب الدكتور فضل زيد والدكتور 
عيل السمحي والدكتور طاهر سيف وعدد من األكاديمين واألدباء واملثقفن وممثيل امللتقيات األكاديمية 

واإلدارية والطالبية بالجامعة.

إىل ذلك نظم أبناء مديرية الشعر فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار وكيل املحافظة راكان النقيب، إىل أن الشعب اليمني مرتبط بالرسول عليه أفضل الصالة 
وأزكى التسليم ومتمسكاً بنهجه القويم.

وأكدت الكلمات التي ألقيت بالفعالية التمسك بالهوية اإليمانية واالرتباط الوثيق بالرسول محمد صى الله 
عليه وآله وسلم.

ويف مديرية العدين نظمت فعالية احتفالية باملناسبة ألقيت خاللها العديد من الكلمات، أكدت أهمية إحياء 
هذه املناسبة العظيمة كونها تجمع املسلمن تحت راية واحدة.. ودعت الكلمات أبناء املديرية خاصة 
واملحافظة بوجه عام إىل املشاركة يف الفعالية الكربى التي ستقام باملحافظة يوم 12 من ربيع األول.

حر الفعالية مدير مديرية العدين عباس فايع وأمن محيل املديرية عبدالواحد الشهاري ومدير أمن 
املديرية شاكر الشبيبي.

ويف مديرية السربة نظم حفل خطابي بمناسبة ذكرى املولد النبوي، ألقيت خالله العديد من الكلمات أكدت 
أهمية اإلقتداء بالرسول الكريم عليه الصالة والسالم.

فعالية خطابية مبديرية اخلبت باحملويت يف ذكری املولد النبوي

]27/اكتوبر/2019[ املحويت - سبأ :

أقيمت بمديرية الخبت محافظة املحويت اليوم، فعالية خطابية يف ذكری املولد النبوي.

وأشار محافظ املحويت فيصل أحمد حيدر، إلی أن االحتفال بهذه املناسبة العظيمة يف ظل العدوان 
والحصار، يعزز من الصمود والتمسك بأخالق ومنهج الرسول والتأيس به.. وأكد ان الشعب اليمني 

سيحتفل بهذه الذكری لتجديد الوالء للرسول وتذكر سرته العطرة وحياته وجهاده يف مواجهة طواغيت 
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الظلم والكفر.. مبينا أن أبناء املحويت سيشاركون يف الفعالية املركزية لذكری مولد خاتم األنبياء.

ويف الفعالية، التي حرها عضو مجلس الشوری صالح العزكي، أوضح وكيل أول املحافظة عزيز عبدالله 
الهطفي أن إحياء ذكری املولد النبوي أعظم مناسبة يف التاريخ لالحتفاء بقدوم خر البرشية الذي أخرج 
الناس من ظلمات الجاهلية وعبادة األوثان إلی عبادة الله.. ولفت إىل اهمية املناسبة لتذكر القيم واآلداب 

النبوية يف تلمس أحوال الضعفاء وتعزيز التكافل وإرساء الروابط األخوية.

من جانبه أشار مدير املديرية غمدان العزكي، إلی التحوالت التي حدثت بميالد الرسول محمد، وتحطم زمن 
الذل والهوان.. مبينا ان ذكری مولده تشكل حافزا مهما لتجديد التمسك بتعاليم خر الربية.

وركزت كلمات الفعالية علی التحديات التي يمر بها الوطن يف ظل العدوان والحصار والدعوة لتعزيز 
التالحم ورص الصفوف ورفد الجبهات بكل غال ونفيس إلسناد املرابطن يف مواجهة قوی العدوان 

ومرتزقتها.

تخلل الفعالية، التي حرها وكيل املحافظة محمد جربان وأعضاء السلطة املحلية واملشائخ والشخصيات 
االجتماعية والربوية، فقرات فنية إنشادية وقصائد شعرية.

 

فعاليتان مبديرية شعوب بأمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]27/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

أقيمت بمديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم، فعاليتان بذكرى املولد النبوي، نظمهما املجلس املحيل 
ومكاتب الشؤون االجتماعية ومحو األمية وتنمية املرأة.

وأكد رئيس لجنة الشؤون االجتماعية بمحيل األمانة حمود النقيب، أهمية االحتفاء باملولد النبوي، وما تعنيه 
هذه املناسبة ألبناء اليمن باعتبارهم أول من آمن برسالة النبي محمد صى الله عليه وآله وسلم، وتجسد 
حبهم وارتباطهم الوثيق به عليه الصالة والسالم.. وأشاد بمستوى تفاعل الرسمي واملجتمعي بمديرية 

شعوب بتنظيم وإقامة الفعاليات واألنشطة إلحياء هذه املناسبة الدينية الجليلة.. حاثاً الجميع عى املشاركة 
يف فعالية االحتفال بهذه املناسبة والتي ستقام غداً االثنن باملديرية، ويف ميدان السبعن.

فيما أوضح وكيل األمانة عبدالفتاح الرشيف، رضورة إحياء املناسبة للتذكر بالسرة النبوية والتأيس بها 
وتجسيد محبة الرسول بالسر عى نهجه. 

فيما أكد عضو املكتب اإلرشايف باألمانة إسماعيل الجرموزي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفاالت 
باملديرية عبدالله الكول، أهمية إحياء السرة النبوية عى صاحبها أفضل الصالة والسالم والتحيل بأخالقه.

حر الفعاليتن مدير املديرية مهدي عرهب وأمن محيل املديرية محمد الحرمي وعدد من أعضاء 
املجلس املحيل والتنفيذي والشخصيات االجتماعية وعدد من ممثيل املنظمات والجمعيات باملديرية.

تخلل الفعاليتان قصائد للشاعر عيل رشف الدين والشبل هيثم الرشيدي وعرض تقديمي عن حياة النبي 
صى الله عليه وآله وسلم.
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هيئة املصائد السمكية باحلديدة تنظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]27/اكتوبر/2019[ الحديدة  - سبأ :

نظمت الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر األحمر بمحافظة الحديدة اليوم، فعالية احتفالية يف ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد القائم بأعمال محافظ املحافظة محمد عياش قحيم ومرشف املحافظة أحمد البرشي، أهمية 
إحياء ذكرى املولد النبوي الذي بعثه الله رحمة للعاملن.. وبينا أن االحتفال بهذه املناسبة الدينية العظيمة 
تهدف لرفع الوعي املجتمعي بعظمة رسول الله وتعزيز االرتباط بمنهجه وسرته النبوية العطرة واالقتداء 
به.. واشادا باالنتصارات العظيمة التي حققها الجيش واللجان الشعبية يف الجبهات، خاصة انتصارات ما 

وراء الحدود للوطن وتكبيد العدوان ومرتزقته خسائر فادحة يف األرواح والعتاد.

فيما أشار رئيس هيئة املصائد السمكية بالبحر األحمر عبدالقادر الوادعي وأمن عام االتحاد التعاوني 
السمكي هشام إسماعيل هيج، اىل أهمية االحتفال باملولد النبوي والتزود من أخالقه.

بدوره أشار الشيخ عبدالرحمن االهدل يف كلمة العلماء ومصطفى جابر عاقل الصيادين، إىل أهمية االحتفال 
بمولد أرشف خلق الله وخاتم النبين واملرسلن.. واعتربا االحتفال بهذه املناسبة واجب للتذكر بسرته 

واإلقتداء بنهجه القويم.

وأدان بيان صادر عن الفعالية، التي حرها رئيس فرع االتحاد السمكي عمر إبراهيم الجنيد، استهداف 
طران العدوان للصيادين بمنطقة راس عيىس قبل يومن بهدف إفشال جهود األمم املتحدة يف تنفيذ اتفاق 
السويد باملحافظة.. وحمل البيان األمم املتحدة واملجتمع الدويل املسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان يف 

خرق الهدنة األممية بالحديدة باستهداف الصيادين واملواطنن يف مختلف مديريات املحافظة.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية معربة.

األجهزة األمنية حبجة تنظم فعالية خطابية يف ذكرى املولد النبوي

]27/اكتوبر/2019[ حجه - سبأ :

نظمت األجهزة األمنية بمحافظة حجة اليوم، فعالية خطابية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية التي حرها رئيس جامعة حجة الدكتور محمد الخالد ومدير أمن املحافظة العميد عبدالله 
الطاووس وقائد فرع األمن املركزي العقيد عبده صالح عامر، ألقيت كلمات اشارت إىل أهمية االحتفاء 

بمولد النبي عليه وعى آله أفضل الصالة وأزكى التسليم.. وأكدت الكلمات أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي 
يجسد العالقة املتينة التي تربط أبناء اليمن واإليمان بالرسول األعظم.. داعية إىل االقتداء بالرسول األعظم 

واستلهام الدروس من سرته النبوية الطاهرة.

حر الفعالية قيادة ومنتسبي الوحدات األمنية وعدد من مدراء املكاتب التنفيذية والشخصيات االجتماعية.
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 فعالية بذكرى املولد النبوي يف مديرية الوحدة بأمانة العاصمة

]27/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

نُظّمت بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية استعرض عضو مجلس الشورى خالد املداني، جانبا من سرة الرسول صى الله عليه وآله 
وسلم وأخالقه وقيمه.. داعياً إىل االقتداء بنبي الرحمة واستلهام الدروس منه يف إرساء قيم الحق والعدل.. 

وأشار إىل إن إحياء ذكرى املولد النبوي، يأتي للتذكر بنبي االنسانية ورسول الرحمة محمد صى الله عليه 
وآله وسلم، وأنه منقذ البرشية ومخرجها من الظلمات إىل النور.

فيما أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال باملولد الوكيل املساعد لألمانة عبدالوهاب رشف الدين، أهمية 
إحياء هذه املناسبة واستلهام العرب منها يف التمسك بسنة الرسول صى الله عليه وآله وسلم، وسرته 

العطرة. وقال »إن مولد النبي يعترب إيذاناً ببدء عهد جديد لرسالة اإلسالم، حيث ختم الله تعاىل األنبياء 
والرسل جميعاً بمحمد عليه الصالة والسالم«.

ويف الفعالية، التي حرها وكيل األمانة عيل الالحجي ورئيس املكتب الفني باألمانة معتصم عباد ومدير 
املديرية صالح امليرسي وأمن محيل املديرية خالد حميد, أشار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال 

باملديرية عبدالله الظرايف، إىل أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي الستخالص الدروس والعرب منها باالقتداء 
بسرته والتأيس بأخالقه.. ولفت إىل أن الرسالة والسرة املحمدية هي منهاج متكامل ومدرسة مفتوحة 
تستنبط منها البرشية ما تحتاجه من عرب ومواعظ..تخلل الفعالية التي حرها أعضاء املجلس املحيل 

واإلرشايف والتنفيذي باملديرية واملشائخ والشخصيات االجتماعية، قصائد شعرية وفقرات إنشادية.

ندوة فكرية يف صنعاء مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف

]27/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

ٌعقدت بصنعاء اليوم ندوة فكرية بعنوان »عى خطى رسول الله صى الله عليه وآله وسلم نهتدي ونرتقي« 
نظمها املكتب السيايس ألنصار الله واألحزاب والتنظيمات السياسية املناهضة للعدوان بمناسبة ذكرى املولد 

النبوي الرشيف.

ويف الندوة التي حرها مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الرب، أشار أمن عام تنظيم التصحيح 
الشعبي النارصي مصلح أبو شعر إىل أهمية االحتفاء باملولد النبوي، ملا يحمله من معان ودالالت خاصة يف 
ظل األوضاع الراهنة.. ولفت إىل أن إحياء هذه الذكرى العطرة تجسد ارتباط اليمنين برسول األمة ونبيها 

والسر عى نهجه واالقتداء بأخالقه. وقال »واجب األحزاب والتنظيمات السياسية من منطلقات الهوية 
العربية واإلسالمية التفاعل مع هذه املناسبة واستلهام الدروس التي حملتها رسالة اإلسالم والنبي عليه 

الصالة والسالم«.

وقدمت خالل الندوة ورقتا عمل، تناولت األوىل التي قدمها عضو املكتب السيايس ألنصار الله الدكتور 
حزام األسد، عالقة الرسول الكريم عليه الصالة والسالم بأهل اليمن وأدوار اليمنين وثناء القرآن والرسول 

عليهم.. ولفت إىل أن اليمنين من أوائل من أسلم ونروا الرسول يف وجه صلف وإجرام قريش واستشهدوا 
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يف سبيل الله سواء قبل الهجرة أو بعدها وكذا من أوائل من برشوا بالجنة.. مؤكدا أهمية االحتفاء باملولد 
النبوي للتأيس بأخالقه وجهاده والسر عى نهجه..وتطرق الدكتور األسد، إىل أن مناسبة املولد النبوي 

تحتم عى الجميع قراءة سرة رسول الله الجهادية التي بينها القرآن ال سيما غزوة األحزاب خاصة يف ظل 
ما يتعرض له اليمن من العدوان وحصار ومؤامرة تستهدف الهوية اليمنية.. داعيا إىل جعل هذه املناسبة 

محطة للتزود بالصرب وتعزيز العالقة اإليمانية واستلهام معاني الصرب والثبات والنفر للجبهات.

فيما أشارت الورقة الثانية التي قدمها رئيس تكتل األحزاب املناهضة للعدوان عبدامللك الحجري، إىل أن 
ميالد الرسول األعظم صى الله عليه وسلم، شكل ميالدا للكرامة اإلنسانية وجسد قيم العدالة ومواجهة 

الطغيان واالستكبار.. وأكد رضورة استلهام النهج املحمدي إلعالء كلمة الحق والعدل واملساواة.. الفتا إىل أن 
الشعب اليمني وعى مدى خمس سنوات يحيي هذه املناسبة الدينية يف ظل عدوان وحصار وحرب اقتصادية 

مستند إىل مخزون إيماني.

ولفت الحجري إىل أن اليمنين مثلوا الحاضنة األوىل التي دافعت عن اإلسالم واحتضنت رسول الله ومن معه 
من املهاجرين وصوال برسالة اإلسالم إىل كافة أرجاء املعمورة.. مبينا أن س انتصارات اليمنين عرب التاريخ 

يعود إىل تمسكهم بالنهج القرآني واالقتداء بالقيم واملبادئ التي أرساها عليه الصالة والسالم.

وقدمت خالل الندوة مداخالت من وزير الدولة عبدالعزيز البكر وعضوي مجلس الشورى املهندس لطف 
الجرموزي وخالد السبئي ورئيس مجلس التالحم القبيل الشيخ ضيف الله رسام واألمن العام املساعد 

لحزب العمل الدكتور خري السعدي، أكدت يف مجملها حاجة األمة إىل تعاليم رسول الله صى الله عليه وآله 
وسلم واالقتداء بنهجه.. وتطرقت املداخالت إىل واقع األمة وما تعيشه من حالة ضعف وتمزق جراء تسلط 
األعداء، ما يتطلب استنهاض الهمم والطاقات للتغلب عى التحديات.. الفتن إىل أن ما يتعرض له الشعب 

اليمني من عدوان وحصار من قبل دول االستكبار، يحتم عى اليمنين االستمرار يف الصمود ورفد الجبهات.

تخلل الندوة، التي حرها رؤساء وأمناء عموم األحزاب والتنظيمات السياسية، قصيدة للشاعر صالح 
صائل.

فعالية مبديرية املراوعة يف احلديدة يف ذكرى املولد النبوي

]27/اكتوبر/2019[ الحديدة  - سبأ :

أقيم بمديرية املراوعة محافظة الحديدة اليوم، فعالية احتفائية بذكرى املولد النبوي، نظمها مركز الضياء 
لتأهيل املعاقن حركيا وذهنيا باملديرية بهذه املناسبة ومرور عام عى تأسيسه.

ويف الفعالية أوضح وكيل املحافظة مجدي الحسني أن إحياء املولد النبوي يجسد معاني الوالء لله تعاىل 
ورسوله الكريم صى الله عليه وآله وسلم.. الفتا إىل أهمية التمسك بما جاء به رسول الله والتأيس بأخالقه 

والسر عى منهجه.

ويف الفعالية، التي حرها وكيل املحافظة أحمد دهموس، أشار مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور 
عبدالرحمن جار الله، إىل أن اإلحتفاء بمرور عام عى إنشاء مركز الضياء يتزامن مع ذكرى املولد النبوي.. 

الفتا إىل ما حققه املركز من نجاح يف تقديم خدمات لذوي اإلحتياجات الخاصة من أبناء املديرية واملديريات 
املجاورة.. وأكد اهتمام قيادة وزارة الصحة والسلطة املحلية ومتابعتها لحاالتهم ومعالجة اإلشكاالت التى 

تواجه املركز وسبل التغلب عليها.
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بدوره أشار مدير مديرية املراوعة أدهم ثوابة، إىل أن دعم مركز الضياء لتأهيل املعاقن رضورة ملحة، 
خاصة مع تضاعف أعداد الحاالت الواردة إليه.. وأكد أن السلطة املحلية باملديرية تسعى بالتنسيق مع 

مكتب الصحة وقيادة السلطة املحلية باملحافظة لتقديم الدعم للمركز بما يمكنه من القيام بمهامه وخدماته 
للمستفيدين.

من جانبها ثمنت مديرة املركز قدرية نجم دعم قيادة السلطة املحلية ومكتب الصحة والخرين للمركز 
والذي مثل حافزا حقيقيا الستمرار تقديم خدمات ألكثر من400 طفال وطفلة من ذوي اإلحتياجات من 
أبناء املديرية واملديريات املجاورة.. ونوهت بجهود العاملن يف املركز من املتطوعن واملتطوعات والذين 

يقدمون خدمات لهذه الرشيحة دون أي مقابل منذ إنشاء املركز.

ويف ختام الفعالية، كرمت إدارة املركز الداعمن، فيما كرمت السلطة املحلية ومكتب الصحة مديرة املركز 
والعاملن لجهودهم الطوعية يف خدمة رشيحة ذوي االحتياجات الخاصة.

حر اإلحتفالية أمن محيل املديرية قاسم ربيع شيديل وعدد من أعضاء السلطة املحلية باملديرية.

فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي بعمران

]28/اكتوبر/2019[ عمران - سبأ : 

نظم مكتب التعليم الفني محافظة عمران اليوم بالتعاون مع معهدي الربيطاني األكاديمي واأللسن الدويل 
وملتقى الطالب الجامعي، فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية التي تخللها فقرات فنية، بحضور أمن عام محيل املحافظة صالح املخلوس وكيل املحافظة 
أمن فراص، أكد املحافظ الدكتور فصيل جعمان ومدير مكتب التعليم الفني باملحافظة أمن عيل الديدي، 

أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعكس مدى حب اليمنين للمصطفى عليه الصالة والسالم.. وأشادا 
باملكانة التي تحتلها هذه املناسبة يف نفوس أبناء األمة العربية واإلسالمية، ولفتا إىل رضورة استلهام العرب 

والدروس من سرة النبي عليه الصالة والسالم والتحيل بسماته وصفاته واإلقتداء بها.

وحث محافظ عمران ومدير مكتب التعليم الفني عى رضورة تعزيز الوعي املجتمعي بأهمية إحياء هذه 
املناسبة بما يجسد ارتباط اليمنين الوثيق بالرسول األعَظم.

مديرية بني سعد باحملويت تقيم فعالية خطابية يف ذكری املولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ املحويت - سبأ : 

أقيمت بمديرية بني سعد محافظة املحويت اليوم، فعالية خطابية يف ذكری املولد النبوي الرشيف علی 
صاحبها أفضل الصالة وأزكی التسليم.

وركزت الفعالية بحضور وكيل املحافظة العزي محمد الشجاف ومدير املديرية مطهر الطويل ومديري 
املكاتب والقطاعات املؤسسية واملشائخ والشخصيات االجتماعية، علی عظمة مولد رسول البرشية ومنقذ 

األمة من ظالم الرشك إلی نور االسالم.
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وأشار وكيل أول محافظة املحويت عزيز عبدالله الهطفي، إلی أهمية االحتفال باملولد النبوي للتأكيد عى 
حب الرسول والتمسك بتعاليمه وتجسيد فضائله وأخالقه.. مؤكدا رضورة إعطاء هذه املناسبة قدرها الذي 
يليق بصاحبها عليه افضل الصالة وازكي التسليم.. ونوه بأن بالدنا تحتفل بهذه املناسبة منذ القدم كسائر 

بلدان األمة االسالمية مصداقا لكالم الرسول األعظم بحق اليمنين )اإليمان يمان والحكمة يمانية(.

وأكد الوكيل الهطفي أن االحتفاء بهذه املناسبة يمثل تجديد العهد والوالء لله ولرسوله وللمؤمنن بأننا أمة 
اإلسالم تسر عى نهج خاتم االنبياء والتأيس به.. ودعا إلی تعزيز الجهود لالحتفاء بذكری مولد الرسول 

يف كل قرية ويف كل حي واقامة الندوات ليشهد العالم أن اليمنين أمه تفخر بنبيها وتتمسك به ويف طريق 
استعادة عزهم ومجدهم وتحرير وطنهم من دنس الغزاة املحتلن.

فيما استعرضت كلمات ملسئول التعبئة باملديرية اسماعيل العتمي وممثل املكتب االرشايف ألنصار الله أحمد 
القادري واملسئول االجتماعي عيل الزيدي، جانب من حياة الرسول وشخصيته الجهادية وسرته العطرة.. 

معتربة إحياء هذه املناسبة تعكس االلتزام بتعاليم النبي الكريم واالقتداء بنهجه.

تخلل الفعالية فقرات انشادية وقصائد شعرية عكست مكانة نبي االسالم يف قلوب الجميع والتذكر بسرته 
العطرة..وعلی هامش الفعالية قدم القطاع الصحي بمديرية بني سعد قافلة مواش دعما للمرابطن يف 

جبهات الدفاع عن الوطن بمناسبة ذكری املولد النبوي.

القطاع الصحي باألمانة ومستشفى الكويت ينظمان فعالية بذكرى املولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم القطاع الصحي بأمانة العاصمة ومستشفى الكويت الجامعي اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية أشار وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل، إىل أهمية إحياء املولد النبوي كونها 
محطة الستلهام الدروس والعرب من سرة الرسول عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم. وقال »االحتفال 

بهذه املناسبة من كل عام ليس معناه االحتفال بمولد النبي فقط وإنما بالرسالة املحمدية فالرسول األعظم 
حارضا يف كل أذان وإقامة ونقل األمة من الجاهلية إىل أمة رائدة يف كل املجاالت«.

وأشار الوزير املتوكل إىل أن االحتفاء باملولد النبوي محطة لتقييم الوضع واستشعار الواجب تجاه األمة يف 
مواجهة الطغاة واالستكبار العاملي.. وتطرق إىل جهود الوزارة يف تطبيق املعاير واألدلة الطبية للنهوض 

بالقطاع الصحي سواء ما يتعلق باملستشفيات الخاصة أو الصيدليات.. مؤكدا حرص الوزارة عى النهوض 
بالقطاع الصحي وتأهيل وتطوير الكوادر يف مختلف القطاعات.. وأشاد وزير الصحة العامة بدور القطاع 

الصحي العام والخاص واستمراره يف تأدية مهامه اإلنسانية يف ظل الظروف الراهنة.

فيما أشار مدير مكتب الصحة باألمانة الدكتور مطهر املروني، إىل أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي 
الرشيف واالقتداء بنهجه وسرته العطرة.. وأكد حرص القطاع الصحي العام والخاص عى تقديم الخدمات 

الطبية والصحية مجانا يف هذه املناسبة وكذا تقديم الخدمات املخفضة للمرىض وأس الشهداء والجرحى.. 
ولفت الدكتور املروني إىل األنشطة والفعاليات التي ينفذها مكتب الصحة والقطاع الصحي بأمانة العاصمة 

احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.
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بدورهما تطرق وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات املهندس عبدالفتاح الرشيف ومدير مستشفى الكويت 
الجامعي الدكتور أمن الجنيد، إىل األهمية تكتسبها ذكرى املولد النبوي الرشيف يف نفوس املسلمن.. وثمنا 
دور القطاع الصحي والطبي وصمود كوادره يف ظل الظروف التي تمر بها البالد جراء العدوان والحصار.

تخلل الفعالية، التي حرها عدد من وكالء وزارة الصحة وأمانة العاصمة ومدراء املستشفيات، قصيدة 
وأناشيد عربت عن مناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

إىل ذلك افتتح وزير الصحة العامة والسكان ومعه مدير عام مستشفى الكويت الجامعي، مركز سحب الدم 
املقدم هدية من لجنة سيد الشهداء عليه السالم، واستمع إىل رشح حول الخدمات التي سيقدمها املركز.

فعالية مبديرية همدان يف ذكرى املولد النبوي الشريف 

]28/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الربية والتعليم بهمدان والسلطة املحلية باملديرية، فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي 
الرشيف عليه وآله أفضل الصالة والتسليم.

ويف الفعالية، التي حرها وكيل املحافظة عاطف املصيل ومدير مكتب األوقاف واالرشاد باملحافظة أيمن 
عبدالقادر ومدير املديرية عيل األبيض، أشار نائب مدير مكتب الربية والتعليم باملحافظة يحيى القنوص إىل 

أن االحتفال بميالد الرسول األعظم هو تجسيد للعالقة املتينة التي تربط الرسول الكريم باليمنين.. وأشار 
إىل أن االحتفال باملناسبة الغالية عى الشعب اليمني ليس بغريب عى أحفاد األوس والخزرج الذين حملوا 

راية الدفاع عن الدين اإلسالمي  ونرة الرسول الكريم.. وأكد القنوص أهمية االقتداء بأخالق الرسول 
األعظم، الفتا إىل أهمية األحتشاد إلحياء الفعالية املركزية وتجسيد لوحة صمود أمام دول العدوان الغاشم.

فيما أشار مدير مكتب الربية والتعليم باملديرية راجح سعيد، إىل توارث االحتفال بذكرى مولد النبي صى 
الله عليه وآله وسلم.. مشراً إىل أن الرجوع لكتاب الله سيعرفنا بقدر وقيمة وأهمية وسرة النبي الكريم.

تخلل الفعالية، التي حرها عدد من املشائخ والربوين، فقرات فنية وثقافية لطالب مدارس املديرية.

لقاء موسع للخطباء مبحافظة احلديدة يف ذكرى املولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ الحديدة - سبأ :

عقد بمحافظة الحديدة اليوم لقاء موسع لخطباء مديريات »الحوك، الحايل، بيت الفقية، املنصورية، الزيدية 
والضحي« ضمن فعاليات اإلحتفال باملولد النبوي الرشيف.

ويف اللقاء، الذي نظمه قطاع التوجيه واإلرشاد ومركز التدريب والتأهيل بوزارة األوقاف بالتنسيق مع مكتب 
األوقاف باملحافظة، أكد وكيل وزارة األوقاف لقطاع التوجيه واإلرشاد العزي راجح أهمية إضطالع الخطباء 

بمسؤولياتهم خالل املرحلة الراهنة يف تعزيز الوعي املجتمعي حول مختلف القضايا ذات الصلة بحياة 
املواطنن وتنويرهم بأمور دينهم ودنياهم.. وأشار إىل أهمية اإلحتفاء باملولد النبوي ملا لها من دالالت تجسد 

مكانة الرسول األعظم يف نفوس اليمنين.
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واعترب اإلحتفال بهذه املناسبة محطة للتزود بسرة املصطفى واإلقتداء بنهجه للوقوف يف وجه العدوان 
خالل املرحلة الراهنة التي تكالب فيها األعداء عى األمة.. مشيدا بالدور البطويل الذي يسطره األبطال يف 

مواجهة العدوان السعودي األمريكي. وقال »إن معركة اليمنين، تتمثل يف الحرية والعدالة والقيم واملبادئ، 
ونحن من نملك عدالة القضية التي ندافع من أجلها باعتبارها معركة الحق مع الباطل«.. داعيا خطباء 

الحديدة إىل توظيف رسالة املسجد التنويرية وتوجيهها يف جمع الكلمة وتوحيد الصف واملساهمة يف حفظ 
األمن واإلستقرار وتعزيز التالحم بن أبناء اليمن الواحد.

من جانبه أوضح مرشف املحافظة أحمد البرشي أن اإلحتفاء بهذه املناسبة رغم استمرار العدوان والحصار 
يجسد إرتباط اليمنين برسول الله والسر عى نهجه.. وحث الخطباء عى اإلضطالع بدورهم يف تعزيز 

الوعي املجتمعي بأهمية إحياء ذكرى املولد النبوي بما يعزز من اإلرتباط بمنهج الرسول الكريم وسرته 
العطرة.. مشيدا بدور العلماء والخطباء والدعاة باملحافظة يف تبليغ الرسالة املحمدية ملواجهة املستكربين 

والطغاة.

فيما أشار مدير مكتب األوقاف باملحافظة سليمان محمد الفقيه ونائبه فيصل الهطفي إىل أن اإلحتفاء 
بذكرى املولد النبوي، يمثل رسالة لألعداء بتمسك الشعب اليمني بمبادئ وقيم وأخالق املصطفى صى الله 
عليه وآله وسلم.. ولفتا إىل أن هذه املناسبة تحمل الكثر من املعاني السامية واألحداث التي ترفع من قدر 

األمة وإعادة األمور إىل مسارها الصحيح وأبرزها العمل بكتاب الله الذي يعد دستوراً ومنهاجاً لألمة يف 
مواجهة قوى الطغيان.

ودعا الفقيه والهطفي القطاع الخاص ورجال املال واألعمال إىل التفاعل يف إحياء هذه املناسبة واملشاركة يف 
اإلحتفال بها ومساعدة الفقراء واملساكن، وإدخال الفرحة عليهم.

يف حن استعرض نائب رئيس جامعة العلوم الرشعية باملحافظة درويش الوايف يف كلمة الخطباء، محطات 
من حياة الرسول األعظم وخاتم النبين واملرسلن.. وتطرق إىل أن اإلحتفال باملولد النبوي يأتي للتذكر 
بسرته ونهجه الربوي واإلسالمي والجهادي وتجسيدا ملكانة رسول الله صى الله عليه وسلم يف نفوس 

اليمنين.

حر اللقاء مدير مركز التدريب والتأهيل بوزارة األوقاف محمد السهماني ونائب رئيس جامعة العلوم 
الرشعية عيل العضابي وكوكبة من الخطباء وطالب الجامعة باملحافظة.

فرع مصلحة اجلوازات بإب ينظم فعالية خطابية وإنشادية بذكرى املولد النبوي 

]28/اكتوبر/2019[ إب - سبأ : 

نظم فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة إب اليوم، فعالية خطابية وإنشادية بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف عى صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف املناسبة أشار مدير أمن املحافظة العميد محمد الحمزي، إىل أهمية إحياء هذه الذكرى الجليلة الستلهام 
الدروس والعرب وتجسيد قيم وسرة وتعاليم الرسول األعظم يف سلوك املجتمع.. وشدد عى رضورة ربط 
هذه املناسبة بالواقع الذي تعيشه األمة اإلسالمية بشكل عام وما تعيشه اليمن من عدوان بربري غاشم 

بشكل خاص.
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وأكد العميد الحمزي أن تمسكنا بالهوية االيمانية وارتباطنا الوثيق بالرسول االعظم محمد صى الله عليه 
وآله وسلم وباملبادئ والقيم واالخالق الذي تحى بها سيكون له األثر البالغ يف االنتصار لدين الله ولعزتنا 

وكرامتنا.

فيما أشار مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات العقيد أنور املتوكل، إىل إعتزاز وأفتخار اليمنين 
باالحتفال بذكرى مولد سيد الخلق وخاتم املرسلن صلوات الله عليه.. ونوه اىل أن االحتفاء بمولده هي 
مناسبة جامعة تمثل أساسا مهما لوحدة املسلمن وعودتهم للنهج والطريق الصحيح والذي سار عليه 

الرسول االعظم يف تربية وتنشأة األمة واالقتداء بها يف تعامالتنا وسلوكنا.. وشدد العقيد املتوكل عى أهمية 
التالحم والتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد من يسعى لتمزيق الوطن وإحداث الفتن والراعات بن أبنائه 

ونهب ثرواته.

تخلل الفعالية قصيدة شعرية وموشحات دينية تركزت يف مجملها حول شخصية الرسول ودوره يف إخراج 
األمة من الظلمات إىل النور ومن العر الجاهيل إىل االسالم. 

حر الفعالية قائد رشطة النجدة العقيد طارش السامعي ونواب مدير فرع املصلحة وضباط وصف 
وجنود وموظفي الفرع باملحافظة.

فعالية احتفالية مبديرية شعوب يف ذكرى املولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت مديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية اعترب عضو مجلس الشورى خالد املداني، إحياء ذكری املولد النبوي، من أعظم املناسبات 
لالحتفال بقدوم رسول البرشية الذي أخراج الناس من ظلمات الجاهلية وعبادة األوثان إىل عبادة الله 

وحده.. وأكد املداني رضورة اغتنام هذه املناسبة يف تعزيز الوعي بمخاطر العدوان ومخططاته وتعزيز 
االصطفاف والوقوف يف خندق الدفاع عن الوطن والتحشيد لرفد الجبهات.. ودعا املداني الجميع إىل 

املشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف الـ12 من ربيع األول بميدان السبعن.

ويف الفعالية، التي حرها رئيس لجنة الشؤون االجتماعية بمحيل أمانة العاصمة حمود النقيب والوكيالن 
املساعدين بأمانة العاصمة هاشم الوزير ومحمد سيع والوكيل املساعد لوزارة الربية خالد إبراهيم ومدير 

مكتب األوقاف باألمانة عبدالله عامر, أشار مدير مديرية شعوب مهدي عرهب، إىل أهمية إحياء هذه املناسبة 
بما يعزز من التمسك بمبادئ ونهج الرسول الكريم والدعوة لرفد الجبهات باملال والرجال.. ونوه باملكانة 

العظيمة التي يحتلها رسول البرشية ومعلمها األول محمد صلوات الله عليه وآله وسلم يف نفوس اليمنين.. 
مشيداً بصمود أبناء املديرية وتفاعلهم من خالل اقامة العديد من الفعاليات والندوات واألمسيات باملولد 

النبوي الرشيف.

تخلل الفعالية فقرة إنشادية أداء مدارس األمجاد األهلية وفقرة استعراضية رياضية.

حر الفعالية نائب رئيس اللجنة االرشافية للمولد النبوي عبدالله الكول وعضوا محيل األمانة رشف 
الهادي وعيل قاسم الرحبي والشيخ عيل الراعي وعدد من أعضاء محيل املديرية ومدراء املكاتب التنفيذية 

والشخصيات االجتماعية.
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فعالية ثقافية للقطاع التعليمي بصعدة يف ذكرى املولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ صعدة  - سبأ :

نظم القطاع التعليمي بمحافظة صعدة اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

تناولت فقرات الفعالية، التي حرها عضو مجلس الشورى صالح الكبيس وأمن عام محيل املحافظة 
محمد العماد، الدروس والعرب من ذكرى املولد النبوي وسرته العطرة يف مواجهة الظاملن واملستكربين.

وأشار وكيل املحافظة يحيى الحمران، إىل أهمية إحياء مناسبة املولد النبوي بما يكفل تعزيز االرتباط 
بالرسول الكريم عليه الصالة والسالم وهديه وجهاده.

فيما أكد أمن جامعة صعدة محمد املتميز، أن إحياء مولد الرسول صى الله عليه وآله وسلم، رسالة لألعداء 
بتمسك اليمنين بالقيم واملبادئ التي أرسها الرسول منهجا وسلوكا وعمال.

تخلل الفعالية، التي حرها وكيال املحافظة عباس عامر وعادل الضيني، مشاركات شعرية وإنشادية 
ومرسحية وفقرات فنية ابتهاجا بمولد الرسول األعظم.

الدائرة االجتماعية باملكتب التنفيذي تنظم لقاء موسعا يف ذكرى املولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت الدائرة اإلجتماعية باملكتب التنفيذي ألنصار الله اليوم، اللقاء االجتماعي املوسع تحت شعار »مولد 
النر املبن«، يف إطار االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف اللقاء، الذي حره رئيس مجلس الشورى محمد حسن العيدروس ومستشار الرئاسة الدكتور 
عبدالعزيز الرب، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسن مقبويل، أهمية 

االحتفاء باملولد النبوي الستلهام الدروس والعرب من سرته العطرة.. وأشار إىل أن إحياء ميالد الرسول صى 
الله عليه وآله وسلم، يأتي للتذكر واالقتداء بسرته. وقال »إن الرسول عليه الصالة والسالم هو وسيلتنا إىل 
الله تعاىل ومنقذنا ومخرجنا من الظلمات إىل النور وشفيعنا وحبيبنا يوم القيامة«.. ولفت الدكتور مقبويل 

إىل أن االحتفال بميالد النبي محمد صى الله عليه وآله وسلم، يعكس مدى ارتباط اليمنين ومحبتهم لرسول 
الله.

من جانبه أكد وزير اإلعالم ضيف الله الشامي، أهمية االحتفال باملولد النبوي، لتعزيز الوالء  بالنبي عليه 
الصالة والسالم الذي يضاعف من العزيمة والصرب والصمود والثبات.. مشرا إىل أن س االنتصارات يف 

الجبهات يعود إىل ارتباط األبطال بالنبي األكرم.. ولفت إىل أن حب اليمنين واهتمامهم بإحياء املولد النبوي 
متجذر منذ القدم. وقال »أول من قدم الدماء يف سبيل الله أسة يمنية، حيث كانت أول شهيدة يف اإلسالم 

سمية بنت خياط أم عمار بن ياس وزوجها ياس أبو عمار«.

وأكد الوزير الشامي أن أول من احتفل بالنبي عليه الصالة والسالم هم األوس والخزرج، فيما كان اليمنيون 
أول من بايعوا رسول الله وسارعوا لفك الحصار عى النبي يف شعب أبي طالب عندما حارصه كفار قريش. 

وقال »أنصار رسول الله اليوم يتنافسون عى مواجهة األعداء من قادة آل سعود وآل زايد وأسيادهم، كما 
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تنافس أجدادهم ملواجهة كفار قريش«.. مؤكدا أن االحتفال هذا العام يأتي والشعب اليمني يمتلك مقومات 
النر الرتباطهم بنبي اإلنسانية.. وتطرق إىل أن إحياء اليمنين للمولد النبوي، هو إحياًء للدين والقيم 

وتجديد الوالء والطاعة للرسول محمد صى الله عليه وآله و سلم.. داعيا الجميع إىل املشاركة يف فعالية املولد 
النبوي الذي يتزامن هذا العام مع انتصارات تثلج صدور اليمنين.

وألقيت كلمات من رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ورئيس الدائرة االجتماعية 
باملكتب التنفيذي ألنصار الله عيل قاسم املتميز وصالح الخوالني عن املشائخ، أكدت أهمية إحياء املولد 

النبوي للتذكر بالسرة العطرة للنبي صى الله عليه وسلم.. وأشارت الكلمات إىل ميالد الرسول الكريم، 
شكل إيذانا بإرساء قيم ومبادئ العدل واملساواة ورفض الذل والخنوع ومجاهدة الكفر والنفاق لتحيى أمة 
اإلسالم يف عزة وكرامة.. مؤكدين أهمية استغالل هذه املناسبة الدينية يف تعزيز روابط االخاء والتكافل بن 

أفراد املجتمع.

حر اللقاء عدد من الوزراء وأعضاء مجليس النواب والشورى واملشائخ والشخصيات االجتماعية.

 بذكرى املولد النبوي
ً
فعالية تربوية ببني ضبيان احتفاء

]28/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

أقيمت بمديرية بني ضبيان محافظة صنعاء اليوم، فعالية تربوية يف ذكرى املولد النبوي، نظمتها إدارة 
الربية باملديرية.

وألقيت يف الفعالية بحضور قيادات املجلس املحيل وإدارة الربية باملديرية كلمات، أكدت أهمية االحتفاء 
بذكرى املولد النبوي.. وأشارت إىل دور أهل اليمن يف نرة الدين اإلسالمي والرسول الكريم صى الله عليه 

وآله وسلم.. معتربة إحياء املولد النبوي، محطة للتزود من السرة العطرة للرسول األكرم ونهجه القويم 
وأخالقه وجهاده.

وتطرقت الكلمات إىل أهمية املشاركة يف الفعالية املركزية واملساهمة يف تسير قافلة الرسول األعظم بما 
يجسد التمسك بنهج املصطفى عليه وآله أفضل الصالة والتسليم.

حفل مبحافظة احلديدة يف ذكرى املولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ الحديدة -سبأ :

نظمت املؤسسة املحلية للمياه والرف الصحي بمحافظة الحديدة اليوم، حفل بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل، الذي حره القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم، أشار وكيل املحافظة لشئون الثقافة 
واإلعالم عيل قرش، إىل أن إحياء املولد النبوي فرصة لجمع شمل األمة ورفع راية الحق يف وجه الظلم وإحياء 

روح الجهاد يف أوساط أبنائها.. وتطرق إىل استهداف قوى االستكبار للشعوب اإلسالمية بذرائع ومربرات 
واهية هدفها تمزيق وحدتها ونهب خراتها وثرواتها وإخضاعها للوصاية الخارجية.

بدوره أوضح مدير مؤسسة املياه والرف الصحي عبدالرحمن إسحاق، أن نبي األمة كان مثاال عظيماً 
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للتضحية واإلباء وتقديم الغايل والنفيس يف سبيل الحق، وهو ما يحتم عى الجميع االقتداء بسنته والسر عى 
منهجه..فيما أشار الشيخ عيل صومل والشيخ محمد درويش األهدل عن علماء املحافظة، إىل أن إحياء ذكرى 

املولد النبوي، تعبرا عن مدى تعلق اليمنين املتن بنبيهم وتمسكهم بما أمر الله به.. وتطرقا إىل أن املولد 
النبوي، يمثل مولد النور الذي أنقذ الله به البرشية وأخرجها من الظلمات إىل النور.

تخلل الحفل، بحضور مرشف املحافظة أحمد البرشي ونواب مدير املؤسسة وموظفوا وعمال املؤسسة، 
فقرات شعرية وإنشادية معربة عن املناسبة.

فعالية خطابية مبديرية صرواح يف مأرب مبناسبة املولد النبوي 

]28/اكتوبر/2019[ مأرب- سبأ:

نظمت بمديرية رصواح بمأرب اليوم، فعالية خطابية ولقاء قبيل بمناسة ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أكد محافظ مأرب عيل محمد طعيمان، أهمية احياء مناسبة املولد النبوي للتأكيد عى إرتباط 
اليمنين بالرسول األعظم واإلقتداء بالسرة املحمدية ورضورة التحضر واملشاركة يف اإلحتفالية املركزية.. 

ونوه بصمود أبناء رصواح وثباتهم يف مواجهة العدوان، ومواقفهم املرشفة يف مختلف املعارك ملواجهة قوى 
اإلحتالل واالستعمار.

من جانبه أكد مدير مديرية رصواح مرعي العامري، أن رصواح ستشهد فعاليات تتواكب مع مناسبة املولد 
النبوي.. مشرا اىل أن أبناء رصواح يف مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن ومواجهة الغزاة واملرتزقة.

واستنكر بيان صادر عن أبناء رصواح جريمة مرتزقة العدوان السعودي بتعذيب واعدام ثالثة من أسى 
الجيش واللجان الشعبية يف سجون مدينة مأرب.. مؤكدين أن هذه الجرائم دخيلة عى القبائل اليمنية 

ومدانة من جميع أبناء املحافظة.

القطاع الزراعي بذمار حيتفي بذكرى املولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ ذمار - سبأ : 

نظم القطاع الزراعي بذمار اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرها وكيال املحافظة محمد محمد عبدالرزاق وعباس عيل العمدي، أشار نائب وزير 
الزراعة والري املهندس ماجد هاشم املتوكل، إىل أهمية مناسبة املولد النبوي يف قلوب اليمنين واملسلمن 

عامة.. ولفت إىل أن مظاهر االحتفاء املتنوعة بمولد خاتم األنبياء صل الله عليه وعى آله وسلم تجسد 
ارتباط اليمنين خاصة بقائد األمة، وعزتهم بنرة رسالته التي بعثه الله بها رحمة وهدى للعاملن.. وأشاد 
بالفعاليات التي تشهدها محافظة ذمار باملناسبة، معتربا أنها نموذجا ألهل اليمن وتعبر صادق لحب النبي 

صل الله وسلم عليه وعى آله األخيار. 

وأكد أهمية هذه املناسبة يف استلهام الدروس والعرب من سرة املصطفى وترسيخ قيمه ومبادئه والتحيل 
بصفاته وأخالقه االقتداء  بنهجه القويم قوال وعمال.. ونوه بأن ذكرى املولد النبوي الرشيف تكتسب أهمية 



148

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

خاصة هذا العام يف ظل ما تشهده جبهات البطولة من انتصارات ويف مقدمتها جبهة نجران.. مؤكدا أن 
االرتباط العميل بكتاب الله وسنة نبيه املصطفى عليه السالم هو باب النر.

فيما أشار القائم بأعمال محافظ ذمار أمن عام املجلس املحيل مجاهد شايف العنيس، إىل أهمية النهوض 
بواقع القطاع الزراعي وتضافر الجهود لتنميته يف سبيل تحقيق االكتفاء الذاتي.. مبينا أن الزراعة تشكل 

رشيان حياة وتعتمد عليها رشيحة واسعة يف املجتمع.. وحث وزارة الزراعة والري واملؤسسات الزراعية عى 
االهتمام باملزارعن ودعمهم حسب اإلمكانيات املتاحة وتشجيعهم عى زراعة مختلف املحاصيل وتوسيع 
رقعة األرايض الزراعية خصوصا يف ظل الظروف الراهنة نظرا ألهمية ذلك يف مواجهة العدوان والحصار.

وأشار إىل أن تبني القطاع الزراعي لهذه الفعالية يعكس اهتمام وزارة الزراعة واملؤسسات الزراعية بتطوير 
الواقع الزراعي وترجمة توجهات القيادة السياسية بهذا الشأن عى الواقع.. ودعا كوادر القطاع الزراعي 

وكافة مؤسسات الدولة ومكونات املجتمع للمشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية احتفاءا باملناسبة.

بدوره أشار وكيل أول املحافظة فهد عبدالحميد املروني، إىل أن هذه الفعالية يتجى فيها وعي القطاع 
الزراعي.. مبينا أهمية التوجه واالعتماد عى الله واستغالل خراته يف تحقيق االكتفاء الذاتي من مختلف 

املحاصيل الزراعية.. وأكد أن قوة أي شعب يف مواجهة أعدائه تعتمد أساسا عى امتالكه قوته وتحرره من 
تبعية االعتماد عى غره يف توفر احتياجاته األساسية.. وحث كوادر القطاع الزراعي عى املشاركة الفاعلة يف 

الفعالية املركزية وبما يربزها بالشكل الذي يليق بعظمة رسول الله صل الله عليه وعى آله وسلم.

حر الفعالية، التي نظمتها الرشكة العامة إلنتاج بذور البطاطس والهيئة العامة للبحوث واإلرشاد 
الزراعي واملؤسسة العامة إلكثار البذور املحسنة ومكتب الزراعة باملحافظة ومزرعة آلبان رصابة، وتخللها 

قصائد شعرية، عدد من أعضاء السلطة املحلية واملكتب التنفيذي واملجلس اإلرشايف ألنصار الله.

  

ندوة ثقافية بكلية اآلداب جبامعة احلديدة يف ذكرى املولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ الحديدة - سبأ : 

نظمت كلية اآلداب بجامعة الحديدة بالتعاون مع امللتقى األكاديمي الجامعي اليوم، ندوة ثقافية بعنوان 
»ولكم يف رسول الله أسوة حسنة« بمناسبة اإلحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.

استعرضت الندوة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد األهدل ونائبا رئيس الجامعة للدراسات العليا 
والبحث العلمي الدكتور محمد بلغيث وشئون الطالب الدكتور عبداملؤمن املنتر، عدد من أوراق العمل 

حول سرة النبي الكريم صى الله عليه وآله وسلم.

وتناولت األوراق التي قدمها نائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية الدكتور عز الدين معاد وعميد املكتبات 
الدكتور عبدالله القلييص ورئيس قسم القرآن وعلومه بكلية الربية الحديدة الدكتور إبراهيم جابر ومدير 
رعاية الشباب بالجامعة جميل القباطي، صورا من مسرة رسول اإلنسانية واالجتماعية ورسالته للبرشية 

جمعاء، ونماذج من مواقفه الجهادية.. وأشارت إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي تهدف إىل رفع الوعي 
املجتمعي بأهمية هذه املناسبة الدينية يف تعزيز االرتباط بمنهج وسرة الرسول األعظم واالقتداء به.

حر الندوة مدير مكتب وكالة األنباء اليمنية »سبأ« باملحافظة عيل العاقل ومدير املركز اإلعالمي بالحديدة إبراهيم 
الزعرور ومدير مكتب صحيفة 26 سبتمرب بالحديدة عيل الرشعبي وعدد من عمداء الكليات واألكاديمين واإلدارين.
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مكتب األشغال بإب ينظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي  

]28/اكتوبر/2019[ إب - سبأ : 

نظم مكتب األشغال العامة والطرق بمحافظة إب اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

وأشار وكيل املحافظة للشئون الفنية عبدالواحد املروعي، إىل أهمية إحياء هذه املناسبة الستلهام الدروس 
والعرب من سرة الرسول االعظم صلوات الله عليه  والسر عى نهجه.. وحث الجميع إىل التفاعل مع فعاليات 

املولد النبوي الرشيف والحضور املرشف للفعالية املركزية التي ستقام باملحافظة.

من جانبه تطرق وكيل املحافظة صادق حمزة، إىل مولد ونشأت وحياة سيد الخلق عليه الصالة وأزكى 
التسليم.. مستعرضا جانبا من سرة الرسول األعظم ومواقفه يف مقارعة الطغاة.

فيما عرج املسئول االجتماعي للمحافظة يحيى القاسمي، إىل بعض املواقف والسلوكيات العظيمة للرسول 
الكريم.. مشيدا باإلنتصارات التي تحققت ضد العدوان الغاشم يف جبهات الحدود.

بدوره أوضح مدير مكتب األشغال املهندس محي الدين شمسان، أن االحتفاء بمولده هو تأكيد ملدى 
االرتباط الوثيق والقوي بن االمة وقائدها ورسالة لكل أعداءها بأن امة تعظم رسولها وتقتدي به لن يتمكن 

منها أعداؤها.. ولفت إىل أهمية االستشعار بعظمة هذه املناسبة املرتبطة بسيد الخلق أجمعن والسعي 
لتعميق اإلرتباط بالرسول األعظم صلوات الله عليه واالقتداء بسرته النرة سلوكا وعمال.

تخلل الفعالية، التي حرها نواب مدير مكتب األشغال صخر النارشي وصادق الرسيحي وإبراهيم الحدي، 
قصيدتن شعريتن معربتن عن املناسبة.

فعالية مبعهد ذهبان بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ : 

نظم معهد ذهبان التقني الصناعي بأمانة العاصمة بالتعاون مع مكتب التعليم الفني باألمانة اليوم، فعالية 
احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية استعرض وكيل األمانة لقطاع التعليم والشباب محمد البنوس، نبذة من سرة وحياة الرسول 
األعظم صى الله عليه وآله وسلم الذي أخراج الناس من الظلمات إىل النور.. منوها بجهود قيادة ومعلمي 

معهد ذهبان عى تنظيم هذه الفعالية االحتفالية.. وأكد أهمية االحتفال بهذه املناسبة الدينية الجليلة 
واالقتداء برسول الله والتمسك بسرته ونهجه القويم.

من جانبه أشار مدير مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة الدكتور عادل املهدي، إىل أهمية اإلقتداء بأخالق 
ونهج رسول الله عليه الصالة والسالم.. وأكد أن احتفال اليمنين بهذه املناسبة الدينية يجسد ارتباطهم 

الوثيق برسول الله.. داعيا كافة املعاهد واملدارس الفنية والتنقية باألمانة إىل التفاعل واملشاركة يف الفعالية 
الكربى التي ستقام بذكرى املولد النبوي.

تخلل الفعالية، التي حرها عميد معهد ذهبان صالح البكر، فقرات إنشادية وشعرية عربت عن هذه 
املناسبة.
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وكيل وزارة الرتبية يؤكد أهمية اإلحتفاء بذكرى املولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

أكد وكيل وزارة الربية والتعليم لقطاع التعليم عبدالله النعمي، أهمية اإلحتفاء بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

وأشار يف احتفال اليوم بمدرسة عبدالرحمن الغافقي بمديرية السبعن إىل أهمية اإلقتداء برسول الله يف 
أفعاله وأقواله وثباته وصموده يف مقارعة الباطل وجهاده ضد قوى الظلم والطغيان.

وتطرق الوكيل النعمي يف االحتفالية، التي حرها وكيل الوزارة إبراهيم رشف، إىل دور اليمنين يف نرة 
اإلسالم وأحقيتهم بالرسول األعظم واالحتفاء بمولده والسر عى نهجه صى الله عليه وآله وسلم.

فيما أشارت كلمة مدير املدرسة اىل اهمية احياء ذكرى املولد النبوي كمحطة لتنقية النفس واستلهام 
الدروس والعرب من سرة املصطفى صلوات ربي وسالمه عليه  افضل الصالة وأزكى التسليم.

تخلل الحفل فقرات فنية وانشادية عربت عن املناسبة.

 

فعاليتان باحلديدة مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ الحديدة - سبأ :

نظمت مدارس اإلبداع النموذجي األساسية والثانوية بمديرية الحايل محافظة الحديدة اليوم، فعالية ثقافية  
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشار مدير مكتب الربية والتعليم باملديرية حسن احمد وهبان، إىل أهمية االحتفال باملولد النبوي واستلهام 
الدروس والعرب من سرة النبي صى الله عليه وآله وسلم والسر عى نهجه.

تخلل الفعالية  فقرات إنشادية وفنون لطالب املدرسة عرب عن املناسبة.

إىل ذلك نظم مركز رواحل للتدريب والتأهيل فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأكدت مديرة املركز ليى عثمان، أهمية أهمية تجسيد حبنا لرسول الله من خالل االلتزام بأوامره ونواهيه 
والسر عى نهجه سلوكا وعمال.

 وقدمت خالل الفعالية فقرات إنشادية ومشاركات ثقافية ومسابقات تناولت حياة الرسول صلوات الله 
وسالمه عليه.
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فعاليات احتفالية يف ذكرى املولد النبوي برمية

]28/اكتوبر/2019[ ريمة  - سبأ :

نظمت بمديرية الجعفرية محافظة ريمة اليوم، فعاليات احتفالية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار وكيل أول املحافظة حسن طه، إىل عظمة هذه املناسبة الدينية وأهمية االحتفال بها 
للتذكر بالسرة العطرة للرسول الكريم صى الله عليه وسلم.. ولفت إىل رضورة العودة الصادقة إىل منهج 

الرسول األكرم إلستلهام دروس التضحية والصرب والصمود من حياته وسرته العطرة.. مؤكدا أهمية تنظيم 
الفعاليات واألنشطة التي تؤكد تمسك اليمنين بالرسول األعظم.

فيما أوضح مدير املديرية جميل روبع، أهمية هذه املناسبة الدينية للتزود بمكارم األخالق التي تحى بها 
رسول الله والسر عى نهجه والتمسك بمبادئ وقيم الدين اإلسالمي.

وأكد املشاركون يف الفعالية أن االحتفال بذكرى املولد النبوي يجسد االرتباط العميق بالنبي عليه الصالة 
والسالم وتجديد العهد والوفاء لله ورسوله.

تخلل الفعالية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية واملحلية واألمنية، كلمات وقصائد شعرية وفقرات 
إنشادية عربت عن عظمة املناسبة.

إىل ذلك نظمت بمنطقة ُعدِّن بمديرية الجبن محافظة ريمة اليوم، فعالية خطابية وثقافية يف ذكرى املولد 
النبوي..ويف الفعالية أشار مدير املديرية ماجد أمن ومرشف املديرية عبدامللك جحاف، إىل أهمية  هذه 

املناسبة لإلقتداء بالرسول عليه أفضل الصالة والسالم.

وألقيت يف الفعالية كلمات، أشارت إىل حاجة الشعب اليمني للعودة الصادقة إىل السنة النبوية واإلقتداء 
بالسرة النبوية والنهج القويم للرسول الكريم.

تخلل الفعالية قصائد شعرية وفقرات إنشادية.

فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي يف السود بعمران

]28/اكتوبر/2019[ عمران -  سبأ :

نظمت مديرية السود بمحافظة عمران اليوم، فعالية خطابية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد وكيل املحافظة رئيس الوحدة الربوية حسن األشقص، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي  
الستلهام الدروس والعرب من سرة الرسول العطرة ونهجه القويم.. وأشار إىل ان االحتفال بهذه املناسبة 

يعد رسالة لألعداء ان أبناء الشعب اليمني عى العهد باقن وبقيم وأخالق ومبادئ  الرسول متمسكن.

فيما اشارت العديد من الكلمات إىل أهمية اقامت مثل هذه الفعاليات التي تعكس مدى حب اليمنين للنبي 
الكريم ومكانته يف قلوبهم.

حر الفعالية نائب عميد املعهد العايل لتدريب وتأهيل املعلمن باملحافظة نجيب العمراني ومدير مديرية 
السود جهاد الحيدري.



152

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

ندوة ثقافية يف ذكری املولد النبوي باحملويت

]28/اكتوبر/2019[ املحويت - سبأ :

نظمت وحدة التعليم الجامعي والوحدة السياسية بمحافظة املحويت اليوم، بالتعاون مع كلية التميز للعلوم 
الطبية والتقنية بمديرية الرجم ندوة ثقافية حول ذكری املولد النبوي الرشيف.

تطرقت الندوة، بحضور مسئول الوحدة  الدكتور خالد القزحي ورئيس مجلس إدارة الكلية عادل القايض 
وعدد من األكاديمين واملثقفن والطالب، إىل دالالت إحياء ذكری مولد رسول البرشية ملا لها من مكانة يف 

نفوس اليمنين.

واستعرض الورقة األوىل التي قدمها نائب مسئول وحدة التعليم الجامعي الدكتور ابراهيم رشف الدين يف 
املحور االول للندوة جوانب من شخصية الرسول كقائد وموحد األمة.. الفتا إىل أهمية استلهام الدروس من 

حياته ومنهجه صى الله عليه وسلم يف مقارعة قوی الظلم والطغيان.

فيما استعرضت الورقة الثانية أبعاد ودالالت االحتفال بميالد خاتم األنبياء وأثره يف تغير واقع األمة قدمها 
مسئول الوحدة السياسية عيل حسن رشف الدين.. مشرا إىل  ورضورة تحصن األمة بالقران وأخالق النبي 

والتأيس بمبادئه وصفاته.

وأثريت الندوة بالعديد من املداخالت التي أشارت إىل رضورة تعزيز االرتباط بنبي االنسانية وأهل بيته 
وأهمية صناعة النر لتحرير اليمن انطالقا من التمسك بأخالق ومنهج الرسول وتطبيق تعاليمه.

فعاليتان مبديريتي الثورة ومعني يف ذكرى املولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نُظمت بمديريتي الثورة ومعن بأمانة العاصمة اليوم، فعاليتن بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ففي مديرية الثورة اقيمت فعالية ثقافية ولقاء موسع بحضور عضوي مجلس الشورى أحمد الظفري 
ومحمد الزوم ووكيل األمانة لقطاع األحياء الدكتور قناف املراني ومدير املديرية محمد الدرواني.

حيث أشار نائب رئيس املكتب التنفيذي للرؤية الوطنية يحيى املحاقري، إىل أهمية االحتفال بهذه املناسبة 
الدينية العظيمة الستلهام الدروس من سرة املصطفى صى الله عليه وسلم ال سيما يف ظل ما يتعرض له 

اليمن من عدوان وحصار منذ ما يقارب خمس سنوات.. ولفت إىل أن قوة اإليمان والتمسك برسول الله, 
تجعل اليمنيون يحققون االنتصارات عى قوى العدوان.

فيما أكدت عدد من الكلمات أهمية احتفال اليمنين بمولد الرسول صلوات الله عليه وعى آله وسلم والذي 
يعد امتثاالً لعظمة رسول الله ومكانته.. وأشارت إىل عظمة صمود اليمنين يف مواجهة العدوان وذلك 

الرتباطهم بالله ورسوله.. داعية الجميع إىل املشاركة يف الفعالية املركزية يف الثاني عرش من ربيع األول 
بالعاصمة صنعاء.

تخلل الفعالية قصيدة للشاعر محمد غالب، عربت عن عظمة املناسبة.
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ويف مديرية معن نظم املجلس املحيل واملكتب اإلرشايف مساء اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار أمن محيل املديرية يحيى الشاحذي، إىل أهمية االحتفال بهذه الذكرى العظيمة.. مشيداً 
بالتفاعل االيجابي ألبناء املديرية يف تنظيم الفعاليات واألنشطة الخاصة باملناسبة.

بدوره أوضح مدير الشئون القانونية باألمانة سامي رشف الدين، أن االحتفال بذكرى املولد النبوي ال يعني 
تعليق الالفتات وترديد الشعارات لكن االقتداء بسرته الرسول.. حاثاً املكاتب التنفيذية باملديرية إىل بذل 

املزيد من الجهود واالستمرار يف الحشد للفعالية املركزية.

االحتادات والنقابات حتتفل بذكرى املولد النبوي الشريف

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم االتحاد العام لنقابات عمال اليمن واالتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليوم بصنعاء، حفال 
خطابيا بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبة وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الحفل أكد وزير اإلعالم ضيف الله الشامي، أن االحتفال بذكرى مولد خر البرش هو تعظيم لشعائر 
الله تعاىل باملقام األول، واألوىل بأمة محمد أبن عبدالله أن تعظم من عظمه الله وأحسن خلقه.. وأشار إىل 

أن اليمنين هم أول من احتفل برسول الله يف هجرته من مكة إىل املدينة حن طاردته قريش وأخرجته 
من أطهر بقاع األرض واستقبلوه، وهم من يحتفل اليوم بمولد الرسول وهم يتعرضون للعدوان وحصائر 

جائر. وقال »باتخاذنا من رسول الله قدوة وقائدا استطعنا الصمود يف مواجهة عدوان تشنه جيوش وأموال 
وإعالم 17 دولة«.

ودعا وزير اإلعالم إىل االحتشاد يف ميدان السبعن بأمانة العاصمة لالحتفال باملولد النبوي الرشيف يوم 12 
ربيع األول.

من جانبه دعا نائب وزير الشئون االجتماعية محمد حسن املقدش، االتحادات والنقابات إىل املشاركة 
الواسعة يف االحتفال املركزي بميدان السبعن بما يتناسب مع مكانة الرسول محمد صى الله عليه وعى آله 

وسلم.

بدوره أكد وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد صالح الخوالني، أهمية االحتفاء بهذه املناسبة يف ظل الظروف 
االستثنائية التي يمر بها اليمن الستلهام الدروس والعرب من سرة ونهج رسول اإلنسانية.. وأشار إىل أن 

هناك من يرتكبون الجرائم بحق الشعب اليمني باسم الدين.

وألقيت يف الحفل كلمة عن االتحاد العام لنقابات عمال اليمن أكد فيها عبدالكريم العقله أن  االحتفال بمولد 
نبي الرحمة يأتي هذا العام وما يزال العدوان مستمرا بجرائمه وحصاره الجائر بحق الشعب اليمني.. وأكد 
أن االتحاد العام وأطره النقابية ستشارك يف إحياء املولد النبوي الرشيف.. مبينا أن العامل اليمني دفع ثمنا 

باهظا جراء العدوان والحصار وفقد الكثرون أعمالهم ومصادر رزقهم.

فيما أشار عبدالرحمن شجاع الدين يف كلمة عن االتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، أن املولد النبوي 
الرشيف شكل حدثا عظيما يف تاريخ البرشية.. ولفت إىل اليمنين كانوا أول من نارصوا رسول الله عند 

هجرته من مكة إىل املدينة وكذا دورهم البارز يف الفتوحات اإلسالمية.
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حر الحفل وكيل قطاع عالقات العمل بوزارة الشئون االجتماعية عيل القطابري واألمن العام لالتحاد 
العام لنقابات عمال اليمن عيل بامحيسون ورؤساء النقابات العامة.

لقاءات وفعاليات باجلوف مبناسبة املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ الجوف - سبأ :

نظم أبناء مديريتي املراش والحميدات بمحافظة الجوف اليوم، لقاء قبيل يف إطار االحتفال باملولد النبوي 
الرشيف.

وأكد كلمات املشاركن يف اللقاء أهمية االحتفال بهذه املناسبة يف السر عى نهج املصطفى صى الله عليه 
وسلم واالقتداء بسرته العطرة.. وحثت الكلمات عى رضورة املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية التي 

ستقام بهذه املناسبة.. مؤكدين إىل أهمية التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات .

إىل ذلك ناقش لقاء لوجهاء ومشائخ محور برط بحضور مسؤول أنصار الله باملحور حسن القاسمي، 
ترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي.. وأكد اللقاء أهمية التحضر الجيد للمناسبة ملا تمثلها من أهمية يف 

نفوس اليمنين وارتباطهم بالرسول األعظم.

فيما استعرض اجتماع بمديرية رجوزة االستعدادات الجارية لالحتفال بمناسبة املولد النبوي الرشيف 
والفعاليات واألنشطة املصاحبة لها.

فعاليتان بذكرى املولد النبوي الشريف يف احملويت

]29/اكتوبر/2019[ املحويت - سبأ :

نظم مكتب الصحة بمديرية الخبت محافظة املحويت، ندوة يف ذكری املولد النبوي الرشيف علی صاحبه 
أزكی الصلوات وأتم التسليم.

تضمنت الندوة ثالث أوراق عمل تناولت شخصية الرسول وصفاته وسلوكه وأخالقه وجهاده وسرته 
العطرة وحاجة األمة لتعزيز االرتباط بالنهج املحمدي ملواجهة التحديات واألخطار.. وأكدت الندوة أن 

االحتفال بذكرى املولد النبوي يجسد االرتباط العميق بالنبي عليه الصالة والسالم وتجديد العهد والوفاء لله 
ورسوله.

تخللت الندوة مداخالت وتكريم قيادة املديرية وكوادر القطاع الصحي واملربزين من العاملن يف الوحدات 
واملرافق الصحية بعزل مديرية الخبت.

اىل ذلك نظمت بجامع املرواح يف عزلة عبس بمديرية الخبت فعالية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأكد املشاركون يف الفعالية، التي حرها مدير عام املديرية غمدان العزكي، أهمية هذه املناسبة الدينية 
للتزود بمكارم األخالق التي تحى بها الرسول األعظم والسر عى نهجه والتمسك بمبادئ وقيم الدين 

اإلسالمي.. وأوضحت الفعالية أهمية املشاركة يف الفعالية املركزية بذكری مولد خر األنام محمد صلوات 
الله عليه وآله وسلم.
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تدشني فعاليات ذكرى املولد النبوي الشريف يف مديرية بالد الطعام برمية

]29/اكتوبر/2019[ ريمة - سبأ:

دشنت السلطة املحلية بمديرية بالد الطعام محافظة ريمة اليوم، فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف عى 
صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف الفعالية اكد وكيل اول املحافظة حسن طه، اىل أهمية إحياء هذه املناسبة وإستلهام دروس العزة 
والرفعة والصمود يف مواجهة العدوان.. واشار طه اىل أهمية االحتفال بهذه املناسبة الدينية يف ظل الظروف 

التي تعيشها األمة العربية واإلسالمية وتكالب األعداء عليها يف محاوالت تمزيقها وشق وحدتها.. داعيا 
الجميع اىل رضورة تضافر الجهود لتعزيز وحدة الصف والتحشيد لرفد الجبهات باملال والرجال والعتاد 

حتى تحقيق النر.

فيما أكد مدير املديرية غيالن الربار ومدير مكتب االوقاف واالرشاد باملحافظة فتح الدين النهاري، عظمة 
هذه املناسبة واإلقتداء بالرسول األكرم والسر عى نهجه وسرته العطرة وتعميق اإلرتباط به، الفتن إىل 

رضورة التحيل بالوعي والعودة الصادقة إىل الرسول األكرم لإلستلهام من حياته الصرب والجهاد واألخالق 
العظيمة.

من جانبهم أكد املشاركون والئهم لله ورسوله وإستمرارهم يف نهج األئمة أعالم الهدى، الفتن إىل أهمية 
إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف وصمودهم الثابت يف مواجهة العدوان.

تخلل الفعالية، التي حرتها القيادات التنفيذية واملحلية واالمنية واالرشافية باملديرية ومشائخ واعيان 
ووجهاء، عدد من الكلمات والقصائد الشعرية وفقرات إنشادية.

قيادة املنطقة العسكرية املركزية تنظم فعالية احتفالية باملولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

أٌقيم بصنعاء اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف، نظمها مستشفى القوات 
الخاصة بالتنسيق مع قيادة املنطقة العسكرية املركزية.

ويف الفعالية التي حرها رئيس تكتل األحزاب املناهضة للعدوان عبدامللك الحجري ومدير مديرية السبعن 
محمد ناجي، أشار عضو املكتب السيايس ألنصار الله الدكتور حزام األسد إىل أهمية إحياء ذكرى املولد 
النبوي والتزود من سرته العطرة واستلهام الدروس منها يف واقع اليوم الذي تتعرض فيه األمة ملؤامرة 

تستهدف هويتها ووحدتها.. وأكد أهمية اإلقتداء بالرسول صى الله عليه وآله وسلم قوالً وعمالً والتحرك 
الجاد ملواجهة مخططات دول االستكبار العاملي.. الفتا إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي محطة للتأيس 

بأخالقه والسر عى نهجه.

بدوره أشار رئيس اللجنة التحضرية للفعالية الدكتور خري عيل السعدي يف كلمة عن مديرية السبعن، 
إىل أهمية إحياء هذه املناسبة.. مستعرضا نبذة من سرة الرسول الكريم وما تحى به من مكارم األخالق.. 

وأوضح أن هذه املناسبة تجدد الوالء لله تعاىل والرسول صى الله عليه وسلم والتمسك بمبادئ اإلسالم 
التي فيها الخر والفالح لألمة.. ولفت الدكتور السعدي إىل أن مناسبة املولد النبوي محطة إلحياء الرسالة 
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املحمدية والتعريف بشخصية النبي محمد صى الله عليه وآله وسلم وتعميق حبه يف وجدان األمة.

فيما أشار الدكتور محمد السعيدي يف كلمة عن مستشفى القوات الخاصة وعبدالرحمن الرشيف يف كلمة عن 
الجانب الثقايف، إىل دالالت إحياء ذكرى املولد النبوي، ومقاصدها اإليمانية.. واعتربا ميالد املصطفى عليه 
أفضل الصالة والسالم أضاء للبرشية دروب اإليمان وأخرجها من دياجر الظالم إىل نور الهداية والفالح.

ولفت الدكتور السعيدي والرشيف إىل ما تعشيه األمة من أوضاع يف ظل تآمر األعداء عليها لتمزيق وحدتها 
وكذا ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار، يستوجب من الجميع الرجوع إىل الخالق جل وعال وسنة 

الرسول الكريم صى الله عليه وسلم ومنهجه القويم.

تخلل الحفل، الذي حره مدراء مستشفيات 48 والعسكري والقدس ورؤساء األحزاب السياسية املناهضة 
للعدوان، فقرات إنشادية.

فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي بذمار

]29/اكتوبر/2019[ ذمار - سبأ :

نظمت مكاتب فرع الهيئة العامة للزكاة وصندوق النظافة والتحسن والرائب واألوقاف واإلرشاد 
بمحافظة ذمار اليوم, فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل الفعالية التي حرها وكيال املحافظة محمد عبدالرزاق ومحمود الجبن, أكد وكيل أول املحافظة 
فهد عبدالحميد املروني، أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي التي تعكس ارتباط اليمنين بالرسول األعظم.. 
ولفت إىل أهمية استحضار الدروس واملعاني من حياة النبي وسرته العطرة يف غرس القيم واألخالق.. حاثا 

الجميع عى رضورة املشاركة الفاعلة يف االحتفالية املركزية بذكرى مولد سيد الخلق وخاتم املرسلن.

من جانبه استعرض مفتي املحافظة العالمة محمد العزي األكوع، مناقب النبي الكريم وصفاته التي أكرمه 
الله بها عن بقية الخلق.. وأشار إىل أهمية االحتفال بمولد خاتم األنبياء واملرسلن، النبي املصطفى والرسول 

املجتبى وأحسن الناس خلقا.

فيما أكد مدير مكتب الرائب خالد املرتىض، أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي والتوقف عند شخصية 
الرسول العظيم وسرته ومواقفه الخالدة الستلهام دروس الصرب والصفح الجميل.. وأشار إىل أهمية 
االستفادة من هذه املناسبة والتزود من أخالق النبي وسرته الربوية والجهادية بالثبات والصمود يف 

مواجهة الطغيان والعدوان.

بدوره لفت عبدالكريم جبهان، إىل أن ألبناء ذمار بصمة يف إحياء املناسبات الدينية وتعظيم النبي واالحتفال 
بمولده.. داعيا الجميع إىل املشاركة يف إنجاح الفعالية املركزية بهذه املناسبة.

حر الفعالية مدير فرع الهيئة العامة للزكاة ماجد التينه وصندوق النظافة والتحسن فيصل حسان 
واملؤسسة املحلية للمياه طه الهندي والنقل حيدر سودان والثقافة محمد العومري ومدير مديرية ذمار 

محمد السيقل واملنار عبدالويل السبالني.
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مدارس حجة حتتفي باملولد النبوي الشريف  

]29/اكتوبر/2019[ حجة - سبأ :

نفذت مدارس محافظة حجة يف املدينة واملديريات اليوم، أنشطة اجتماعية وبرامج اذاعية إحتفاءا باملولد 
النبوي الرشيف عى صاحبه وآله افضل الصالة وازكى التسليم.

 تضمنت االنشطة االجتماعية زيارات لروضات الشهداء وأس األسى واملرابطن يف الجبهات والجرحى يف 
املرافق الصحية، اضافة إىل زرع االشجار يف الحارات والقيام بأعمال النظافة لبعض الشوارع والطرقات 

تأسيا برسول الله الذي بعثه الله رحمة للعاملن، كما شلمت اقامة برامج اذاعية خاصة باملولد النبوي 
الرشيف وبسرة النبي املصطفى حره يف مدينة حجة املرشف الربوي مجاهد العليي وعدد من القيادات 

الربوية.

وزير الصحة يؤكد أهمية استثمار املولد النبوي يف تعزيز قيم الرتاحم والتكافل

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل أهمية استثمار مناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 
يف تعزيز قيم الراحم والتكافل التي جاء بها الرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم.

وأوضح الوزير املتوكل يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الوزارة ومن هذا املنطلق وجهت كافة 
مكاتب الصحة للتعميم لجميع املستشفيات واملرافق الصحية والطبية الحكومية واألهلية يف أمانة العاصمة 

ومختلف املحافظات بتقديم خدمة املعاينة الطبية مجاناً لكافة املواطنن بمناسبة ذكرى املولد النبوي.. 
وأشار إىل أنه تم التوجيه بتخفيض 30 باملائة يف قيمة الخدمات الطبية األخرى ملدة أسبوع احتفاًء بهذه 

املناسبة باإلضافة إىل تقديم تخفيضات خاصة ألس الشهداء والجرحى.

وقال وزير الصحة »إننا يف القطاع الصحي نستحر عظمة هذه املناسبة وأهمية أن ينعكس ذلك الشعور 
إيجاباً عى خدمة املواطنن من خالل التمسك بقيم الرسول الكريم ومنها الرحمة واإلحسان والبذل والعطاء 

والصدق واألمانة واإلخالص يف العمل«.. وأكد التمسك بهذه القيم السامية التي تحقق األهداف يف صيانة 
وحفظ صحة اإلنسان.. داعياً كافة الكوادر والقيادات الصحية إىل أن تكون عى مستوى تحقيق هذه املبادئ 

والقيم السامية.

ولفت الوزير املتوكل إىل أنه تم رفع مستوى جاهزية املستشفيات واملرافق الصحية الستقبال املستفيدين.. 
مشيداً بما تبذله املرافق الصحية من جهود يف استمرار تقديم وتطوير الخدمات للمواطنن، كما أكد أنه 
تم توجيه كافة املكاتب الصحية باملحافظات وأمانة العاصمة بتنفيذ مخيمات عالجية وجراحية لخدمة 

املواطنن وتخفيف معاناتهم  نظراً للظروف الصعبة جراء استمرار العدوان األمريكي السعودي وحصاره 
الجائر، باإلضافة إىل توزيع األدوية عى ذوي األمراض املزمنة.

ونوه وزير الصحة إىل أهمية استغالل مناسبة ذكرى املولد النبوي لتفقد أحوال الجرحى وأس الشهداء 
الذين قدموا أغى ما لديهم يف سبيل الذود عن سيادة الوطن.
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ندوة ثقافية مبدينة احملويت حول دالالت االحتفال باملولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ املحويت - سبأ :

نظمت وحدة التعليم الجامعي والوحدة السياسية بمحافظة املحويت بالتعاون مع معهد اليمن والخليج 
اليوم، ندوة ثقافية حول ذكری مولد الرسول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

وركزت الندوة يف ثالثة محاور علی توصيف دالالت االحتفاء بمولد خاتم املرسلن وآثار ذلك علی واقع 
وحياة األمة ودور اليمنين يف منارصة الرسول وتجسيد تعاليمه واالقتداء بهدية.

واستعرض مسئول الوحدة السياسية عيل حسن رشف الدين يف الورقة األولی، شخصية الرسول األعظم 
وأبعاد االحتفال بذكری مولدة كقائد وموحد األمة االسالمية.

فيما تناول مدير مكتب الثقافة مجاهد شاكر يف الورقة الثانية، البعد التأريخي لعالقة اليمنين بالنبي 
محمد ودالالت الصمود ومواجهة العدوان للدفاع عن أرضهم وكرامة وطنهم.

وتطرقت الورقة الثالثة ملسئول وحدة التعليم الجامعي الدكتور خالد القزحي، إلی الشخصية الجهادية 
للرسول محمد ورضورة االقتداء به علی املستوی العام.

ويف الندوة أكد مدير مكتب التعليم الفني والتدريب املهني الدكتور عبدامللك مزارق، رضورة التحيل بأخالق 
وقيم النبي الكريم وما جسده من دور يف تحرير األمة من العبودية وإخراجها من الظلمات إىل النور.

حر الندوة عميد املعهد الدكتور أحمد القهدة ونائب مسئول وحدة التعليم الجامعي الدكتور إبراهيم 
رشف الدين وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطالب املعهد.

كلية الزراعة وملتقى الطالب اجلامعي ينظمان حفال يف ذكرى املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت كلية الزراعة وملتقى الطالب بجامعة صنعاء اليوم، حفال بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف االحتفال أوضح مستشار رئيس املجلس السيايس األعى العالمة محمد مفتاح، أن اليمنين بإحيائهم 
لهذه املناسبة يسجلون موقفا عظيما يف حب رسول الله ومواالته ويستعيدون هوية األمة وكرامتها.. وأكد 

أهمية دور الجامعات كمركز إشعاع علمي وتنويري يف حمل رسالة الدفاع عن هوية األمة ضد املرشوع 
الصهيوأمريكي, وتعزيز القيم واملبادئ التي جاء بها رسول الله من مكارم األخالق والصرب واإليمان 

والتضحية والجهاد يف سبيل الله.

فيما أكد رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم محمد عباس، أن إحياء هذه املناسبة يأتي  إنطالقا من 
عظمة ومكانة رسول الله كشخصية عاملية أحدث مولده الكريم تغيرا جذريا يف تاريخ البرشية بما يف ذلك 
مجال البحث العلمي الذي يعد األساس لكل العلوم.. وأشار إىل أن االحتفال بذكرى املولد النبوي، مناسبة 

للتذكر بأخالقه وصفاته العظيمة والدعوة لالقتداء والتأيس بها.

فيما تطرق عميد كلية الزراعة الدكتور عادل الوشيل ومسؤول شؤون العاملن بملتقى الطالب الجامعي 
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عدنان فضائل، إىل دور أبناء اليمن يف نرة رسول الله وجهادهم معه إلعالء كلمة الله ورفع راية اإلسالم 
واحتفالهم بذكرى مولده الرشيف رغم العدوان والحصار.. وأكدا حاجة األمة إلحياء ذكرى مولد رسول 

اإلنسانية الستلهام الدروس والعرب من حياته والسر عى نهجه بما يسهم يف النهوض بواقعها ويجعل منها 
أمة قوية يهابها األعداء.

 تخلل الحفل قصائد شعرية وفقرات فنية.

جامعة البيضاء تنظم حفال خطابيا بذكرى املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ البيضاء - سبأ :

نظمت جامعة البيضاء اليوم، حفال خطابيا بمناسبة ذكرى املولد النبوي، بمشاركة األكاديمين وطالب 
كليات الجامعة.

ويف الحفل الذي حره وكيل املحافظة صالح أحمد املنصوري، أشار رئيس جامعة البيضاء الدكتور أحمد 
العرامي، إىل أهمية االحتفال بهذه املناسبة وتجسيد القيم الدينية واإلنسانية بميالده عليه الصالة والسالم 

الذي أخرج الناس من الظلمات إىل النور.. ولفت إىل أن رسول الله صى الله عليه وآله وسلم جاء ليحمي 
األمة ويحرم دماء أبناؤها وأموالهم وأعراضهن يف وقت ترتكب قوى العدوان أبشع الجرائم واملجازر بحق 

الشعب اليمني فضال عن الحصار منذ ما يقارب خمس سنوات.

من جانبه أشاد مرشف املحافظة حمود شتان، بالدور األكاديمي لجامعة البيضاء وكوادرها يف تنوير 
املجتمع من خالل تنظيم مثل هذه الفعاليات وإحياء ذكرى املولد النبوي.. ولفت إىل أن مناسبة ذكرى املولد 
النبوي تأتي لتجسيد صفات وأخالق النبي محمد صى الله عليه وآله وسلم قوال وعمال باعتبار ذكرى مولده 

محطة انطالق للسر عى نهجه كونه القدوة الحسنة والرساج املنر، ما يستوجب من الجميع إحيائها بما 
يليق بمكانته يف قلوب اليمنين.

وألقيت كلمات أشارت يف مجملها إىل أهمية املشاركة الفاعلة إلحياء ذكرى املولد النبوي وتجسيد قيم الجهاد 
يف املجتمع والعمل عى مواجهة العدوان بشتى الوسائل.

فعالية ملكتبي الصناعة والسياحة بأمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتبا الصناعة والتجارة والسياحة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

يف الفعالية استعرض أمن العاصمة حمود ُعباد، دور اليمنين املحوري يف الفتوحات اإلسالمية ونرش 
اإلسالم يف أصقاع األرض ونرة الرسول األعظم محمد صى الله وعليه وآله سلم.. ولفت إىل مكانة وعظمة 

الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم، يف نفوس اليمنين واألمة، وارتباطهم الوثيق به والتمسك بسرته 
ونهجه.. مؤكداً أهمية االحتفال بذكرى مولد سيد البرشية وخر خلق الله الحبيب املصطفى.
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وأشار عباد إىل تجهيزات أمانة العاصمة لتسير أكرب قافلة إنسانية عى مستوى املحافظات ملساعدة األس 
الفقرة واملحتاجة ضمن االحتفاالت بمناسبة ذكرى املولد النبوي.. ودعا الجميع إىل الحشد واملشاركة 

الفاعلة يف الفعالية الكربى التي ستقام يف الثاني عرش من ربيع األول بميدان السبعن بالعاصمة صنعاء 
إلحياء هذه املناسبة الجليلة.

بدوره استعرض القائم بأعمال وزير السياحة محمد العليي، جانباً من حياة وسرة النبي الكريم، وأخالقه 
وقيمه وإحسانه وإنسانيته.. الفتاً إىل أهمية استغالل هذه املناسبة يف االقتداء برسول الله والسر عى نهجه 

القويم.. وبن أن هذه املناسبة محطة ايمانية للتزود بمكارم األخالق التي تحى بها رسول الله والتمسك 
برسالته املحمدية ومبادئ وقيم الدين اإلسالمي كمنهاج حياة.. مشراً إىل رضورة تكريس حب ومكانة 

الرسول األعظم يف نفوس االجيال.

فيما أكد مديرا مكتبي الصناعة صادق صالح والسياحة إبراهيم الوزير وعضو املكتب السيايس ألنصار الله 
اسماعيل الوزير، عظمة ومكانة ذكرى مولد رسول البرشية يف أوساط األمة.. وأشاروا إىل رضورة إحياء 
هذه املناسبة باملستوى الذي يليق ومكانة صاحبها عليه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.. مشددين عى 
أهمية التمسك بالنهج املحمدي، واالقتداء بسرته صى الله عليه وسلم وجهاده يف مواجهة قوى العدوان 

واالستكبار العاملي.

تخلل الفعالية، التي حرها وكيال أمانة العاصمة عيل القفري وعيل الالحجي والوكيل املساعد عبدالوهاب 
رشف الدين، فقرات انشادية وشعرية ومرسحية معربة.

ندوة ثقافية يف حجة احتفاء باملولد النبوي الشريف

]29/اكتوبر/2019[ حجة - سبأ :

نظم املعهد العايل للتدريب وتأهيل املعلمن والوحدة الربوية بمحافظة حجة ندوه ثقافية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

واستعرضت الندوة التي حرها وكيل املحافظة لشؤون التخطيط ومنظمات مجتمع املدني محمد القايض، 
عدد من املحاور حول املولد النبوي والواقع املعارص، وأهمية ودالالت إحياء هذه املناسبة، واآلثار اإليجابية 

التي تعود عى االمة يف تجسيد القيم العظيمة التي تحى بها الرسول األعظم، واألسس واملبادئ التي ارساها 
الرسول صى الله عليه وسلم يف مجتمع املدينة املنورة بعد الهجرة.

ويف الندوة أعترب وكيل املحافظة لشئون اإلعالم والثقافة عادل شيل، إحياء هذه املناسبة محطة هامة 
الستلهام العرب من سرة املصطفى ومناقبه وصفاته.. مشددا عى رضورة التفاعل إلنجاح هذه املناسبة 

واملساهمة يف تجهيز قافلة الرسول االعظم.

من جانبه استعرض مدير مكتب األوقاف واإلرشاد محمد عيشان، معاني ودالالت الرحمة التي جسدها 
رسول الله يف حياته.. مؤكدا رضورة التحيل بمعاني الرحمة واألخالق الفاضلة يف معامالتنا تأسيا برسول 

الله.

تخلل الندوة، التي حرها مدراء املكاتب التنفيذية والقيادات االمنية والعسكرية وشخصيات اجتماعية 
وثقافية و تربوية، العديد من الفقرات االنشادية املعربة عن املناسبة.
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تكريم أوائل طلبة كلية اهلندسة بصنعاء واحتفاء باملولد النبوي الشريف

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت كلية الهندسة وملتقى الطالب الجامعي بجامعة صنعاء اليوم، فعالية احتفاء باملولد النبوي الرشيف 
وتكريم أوائل الطالب والطالبات للعام الجامعي 2018ـ 2019.

وأكد عميد كلية الهندسة بجامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي، أهمية االحتفاء بمولد النبي صلوات الله 
عليه وعى آله الذي أخرج الناس من الظلمات إىل النور.. و حيا صمود وثبات كادر الكلية وطالبها الذين 

تحدوا العدوان و الحصار وواصلو املسرة التعليمية بكل عزيمة وارصار.. وحث الجميع عى التحيل بأخالق 
النبي صى الله عليه وعى آله وسلم.

من جانبهما أكد زكريا املهدي يف كلمة ملتقى الطالب الجامعي وعى املطاع يف كلمة الضيوف، أن االحتفال 
باملولد النبوي الرشيف يعكس ارتباط اليمنين بالنبي محمد صى الله عليه وآله وسلم.. وأشاروا إىل 

تضحيات الرسول صلوات الله عليه ومقارعته للظلم والطغيان.

ويف ختام الحفل، الذي تخللته فقرات إنشادية وشعرية، تم تكريم أوائل الطالب يف مختلف التخصصات.

حمافظة احملويت تشهد زمخا لالحتفال باملولد النبوي الشريف

]29/اكتوبر/2019[ املحويت - سبأ :

تشهد محافظة املحويت منذ وقت مبكر زخماً رسميا وشعبيا لالحتفال بذكری املولد النبوي.

وتعيش مدينة املحويت وبقية مديريات املحافظة أجواء مليئة بالفرح واالبتهاج استعداداً لالحتفال بهذه 
املناسبة الدينية العظيمة من خالل تزين مداخل املدن والطرق الرئيسة واملنازل وتعليق الالفتات املعربة عن 

الفرحة بميالد نبي اإلنسانية عليه الصالة والسالم.

وتتضمن االستعدادات ليوم الـ12 من ربيع األول، احتفاالت عى مستوى املحافظة ومراكز املديريات منذ 
منتصف شهر صفر املنرم، تمثلت بإنارة الشوارع واللوحات الضوئية والقماشية والالفتات املتنوعة 
وامللصقات والشعارات باعتبار أن االحتفال بهذه املناسبة العظيمة تعكس عظمة ما تضمنته الرسالة 

املحمدية من خر وسالم للبرشية جمعاء.

ويف إطار االستعدادات االحتفالية تتواصل بعاصمة املحافظة واملديريات األنشطة والفعاليات املتمثلة 
باألناشيد واألمسيات الثقافية ومعارض الرسوم واملسابقات والحلقات التوعوية ودروس ومواعظ وندوات 

دينية، الستقبال ذكرى مولد خاتم األنبياء واملرسلن.

وأكد محافظ املحويت فيصل أحمد حيدر أن االحتفال بذكرى املولد النبوي، يمثل محطة انطالق لالستشعار 
بأهمية التالحم واالصطفاف ملواجهة ما يتعرض اليمن من عدوان وحصار منذ ما يقارب خمسة أعوام.. 
ولفت إىل أن هذه املناسبة تتصدر اهتمامات القطاعات الرسمية والشعبية والهيئات النسوية والشبابية 
والربوية والتعليمية واألكاديمية واإلرشادية والصحية يف رسالة تؤكد االرتباط العميق بالرسول ونهجه 

القويم، وهو ما يمثل دافعاً ملواجهة مختلف التحديات. وقال »نحرص عى إحياء فعاليات االحتفاء باملولد 
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النبوي، ما يستدعي إعطاء هذه املناسبة حقها من العظمة التي تليق برسول اإلنسانية والتأيس بشمائله 
وسرته العطرة«.

واعترب املحافظ حيدر، االحتفال بهذه املناسبة تتويجاً لصمود الشعب اليمني ولالنتصارات املتتالية التي 
يحرزها أبطال الجيش واللجان الشعبية دفاعا عن األرض والعرض والسيادة الوطنية وللرد علی بشاعة 

وجرائم وانتهاكات العدوان السعودي األمريكي.

فيما أشار وكيل أول محافظة املحويت عزيز عبدالله الهطفي، إىل أن ذكرى املولد النبوي يمثل فرصٌة للنهل 
من السرة النبوية العطرة وتعزيز ارتباط املسلمن بسنته واإلقتداء وإتباع منهجه.. وأشار إىل أن االحتفال 

باملولد النبوي يمثل كذلك فرصة الستلهام الدروس والعرب من حياته يف تعظيم القيم اإلنسانية التي أسستها 
الرسالة املحمدية واالقتداء بها قوالً وعمالً، بالتحرك يف كافة جوانب الحياة، وبتحرك رسول الله هزمت 

طواغيت األرض وجبابرة الظلم.

من جانبه أوضح مدير مكتب األوقاف عبدالله الشايم أهمية األعداد لالحتفال بذكرى املولد النبوي من خالل 
تنظيم الربامج واألنشطة وتوزيع امللصقات واملطبوعات بما يليق بعظمة هذه املناسبة خاصة يف ظل ما 

يتعرض له اليمن من عدوان وحصار.. ولفت إىل أنه تم تدشن عدد من الندوات واللقاءات املجتمعية، ضمت 
الخطباء واملرشدين والعلماء للتوعية بأهمية ذكرى املولد النبوي الرشيف وتجسيد نهج وأخالق الرسول 

الكريم يف التعامل مع األسة واملجتمع بصورة عامة.. مؤكدا أنه يجري التنسيق لتجهيز قافلة الرسول 
األعظم باسم املحافظة لدعم املرابطن يف الجبهات.

بدوره أشار مدير اإلرشاد باملحافظة محمد الديلمي، إىل استمرار مهام القوافل اإلرشادية بمديريات 
املحافظة يف إطار الفعاليات املكرسة لالحتفال بهذه املناسبة، لتكون رسالة لألعداء مفادها أن أبناء اليمن 

ماضون عى العهد وتجديد الوالء لله وللرسول صى الله عليه وآله وسلم.. وأكد أهمية االحتفاء باملولد النبوي 
الستلهام العرب من سرة الرسول وتجسيدها سلوكاً وعمال وااللتزام بما جاء به من قيم ومبادئ وإتباع سنته 

ومنهجه.

وضمن مظاهر االحتفال بذكرى املولد النبوي، تستعد عدد من املكاتب باملحافظة لتنفيذ أنشطة وفعاليات 
بهذه املناسبة، حيث أوضح مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور أمن محمد حبيش أنه سيتم عمل 

تخفيضات بخدمات املستشفيات بنسبة 30 باملائة وتنفيذ حملة للتربع بالدم لصالح املرىض والجرحى، بما 
يسهم يف تخفيف معاناة املواطنن باإلضافة إىل تقديم خدمات طبية تستهدف عدد من الفئات والرشائح 

املجتمعية.

كما بدأ مكتب الشباب والرياضة تنفيذ أنشطة رياضية ومتابعة استكمال ترتيبات الربامج املزمع تنفيذها 
بالتنسيق مع املدارس ومكتب الربية لالحتفاء بذكرى املولد النبوي.. وأوضح مدير مكتب الشباب إبراهيم 

عبدالحميد أنه تم إعداد خطة لتنفيذ فعاليات وأنشطة رياضية تتضمن دوري كرة القدم واخراق الضاحية 
وكذا مارثون ريايض، تم تدشينه يف عدد من مديريات املحافظة.

إىل ذلك أوضح مدير مكتب الربية إبراهيم حمود الزين أنه سيتم تنفيذ برامج متكاملة يف عموم املديريات، 
تتضمن إذاعات مدرسية ومسابقات ثقافية وندوات وأنشطة رياضية يف إطار خطة شاملة لالحتفاء بذكرى 
املولد النبوي.. وبن أنه سيتم املساهمة يف دعم قافلة الرسول األعظم والتي سيتم تسيرها للجيش واللجان 

الشعبية املرابطن يف الجبهات تزامناً مع هذه املناسبة الدينية.

من جانبها تواصل وحدة التعليم الجامعي باملحافظة تنظيم الندوات الثقافية بالكليات الحكومية واألهلية 
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ومعاهد التعليم الفني واملهني والصحي وكلية املجتمع احتفاًء بهذه املناسبة.. وأكد مسئول الوحدة الدكتور 
خالد القزحي، أن برنامج الوحدة تضمن تنظيم فعالية وثالث ندوات بكليات الربية والتميز واملعهد 

الصحي كرست للتعريف بأهمية املناسبة وما تجسده مضامن الرسالة املحمدية من قيم اإلخاء والعدل 
والتسامح واملساواة.

ويحرص القطاع النسائي باملحافظة عى املشاركة الفاعلة يف ذكرى املولد النبوي بتنظيم فعاليات وأنشطة 
يف أوساط النساء وأماكن تجمعاتهن وتنظيم برامج عمل ميدانية إلحياء هذه املناسبة وتجديد التمسك 

بنهج الرسول واالقتداء بموحد األمة.. وأشارت مسئولة القطاع باملحافظة درهمان الحيمي إلی تبني إدارة 
تعليم الفتاة لقاءات توعوية ومحارضات يف مختلف مدارس البنات بمديريات املحافظة بالتنسيق مع مكتب 

الربية، احتفاًء بذكرى املولد النبوي.

كما ينفذ صندوق النظافة والتحسن حملة نظافة بمركز املحافظة واملديريات يف إطار االستعدادات 
لالحتفال باملولد النبوي.. وأشار مدير الصندوق ناجي الخويل إلی أن الحملة تسر وفقا للخطط املرسومة 

لها رغم الصعوبات الراهنة.. مؤكدا حرص الصندوق عى املشاركة يف االستعداد إلحياء ذكرى املولد النبوي 
عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وعى مستوى املديريات، تتواصل الرتيبات بمديريات املحافظة إلحياء املولد النبوي عليه الصالة والسالم 
وتجهيز قافلة الرسول األعظم واالستعداد للمشاركة يف الفعالية املركزية.

ويتجه أبناء املحويت علی نحو متميز للمشاركة يف إحياء هذه الذكری انطالقا من محبتهم لرسول الله 
وانتمائهم األصيل لقيم ومبادئ اإلسالم العظيمة.

فعالية بسنحان بذكرى املولد النبوي الشريف

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الربية والتعليم بمديرية سنحان محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرها وكيل املحافظة عبدالقادر الشاوش، أشار مدير مكتب الربية باملحافظة هادي 
عمار إىل أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي.. الفتا اىل العالقة التي تربط احفاد االنصار بالرسول االعظم.. 

وشدد عى أهمية املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية وتجسيد لوحة صمود أمام العدوان.. حاثا الجميع 
املساهمة يف تسير قافلة الرسول االعظم.

فيما أشار نائب املرشف يحيى املؤيدي، إىل أن االحتفال باملولد النبوي تجسد العالقة املتينة التي تربط 
اليمنين بالرسول الكريم.

بدوره أشار مدير مكتب الربية بسنحان فهد مرشد، إىل رضورة اغتنام االحتفاء بمولد املصطفى لالقتداء 
بسرته وأخالقه والسر عى نهجه قوال وعمال.

وألقيت يف الفعالية كلمات أكدت أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف واستمرار السر عى نهج 
النبي محمد عليه وآله أفضل الصالة والتسليم واملساهمة يف تسير قافلة الرسول األعظم.
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تخلل الفعالية، التي حرها مدراء التعليم األهيل والتغذية والشئون القانونية ونائب مدير التوجيه بمكتب 
الربية والتعليم، فقرات إنشادية لطالب مدارس سنحان.

دائرة التوجيه املعنوي تنظم ندوة حول الشخصية العسكرية للرسول األعظم

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة اليوم بصنعاء، ندوة خاصة عن »الشخصية العسكرية 
للرسول األعظم محمد صى الله عليه وعى آله وسلم« تزامنا مع االحتفاالت باملولد النبوي الرشيف.

ويف افتتاح الندوة التي حرها مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الرب ونائب مدير دائرة التوجيه 
املعنوي للشؤون اإلعالمية العميد عبدالله بن عامر وعدد من األكاديمين والقادة العسكرين، أشار مدير 

دائرة التوجيه املعنوي املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى سيع، إىل أهمية هذه الندوة 
التخصصية للتعرف عى الجوانب القيادية العسكرية يف شخصية الرسول صى الله عليه وعى آله وسلم.. 

وأكد عى أهمية االقتداء برسول الله والسر عى نهجه وسرته العطرة.. موضحا أن األنصار هم أول من 
استقبل الرسول أثناء هجرته من مكة إىل املدينة ونروه وأول من حمل راية التوحيد يف مختلف الغزوات 
واملعارك. وقال »استطاع الرسول محمد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم أن يؤسس أول جيش نظامي 
يف الجزيرة العربية«.. مشرا إىل أن الربية اإليمانية والتسلح بالعقيدة اإلسالمية التي ربى عليها الرسول 

الجيش اإلسالمي مكنته من هزيمة إمرباطوريات الروم وفارس التي تشبه إمرباطوريات الهيمنة واالستكبار 
العاملي اليوم«.

وتطرق العميد سيع إىل الصفات العسكرية للرسول يف قيادته للمعارك وفق خطة القتال التي تشمل 
توزيع الجيش إىل املقدمة واملؤخرة وامليمنة وامليرسة والقلب كأول تنظيم عسكري عرفه التاريخ. وأضاف 
»إن ثبات وصمود أبطال الجيش واللجان ضد تحالف العدوان بقيادة قائد الثورة السيد عبدامللك بن بدر 
الدين الحوثي الذي يرشف بنفسه عى سر املعارك بمختلف الجبهات وأبرزها العملية الكربى »نر من 

الله« التي قادها بصورة مبارشة، يؤكد تمسكه بالنهج واألسس التي أرساها الرسول الكريم يف قيادته لألمة 
خالل غزوات الدفاع عن الدعوة اإلسالمية التي وصلت إىل كافة أصقاع املعمورة«.

واستعرضت الندوة التخصصية، ورقة العمل األوىل التي قدمها مجيب شمسان بعنوان »اإلسراتيجية 
العسكرية يف حياة النبي صى الله عليه وآله وسلم يف ظل التحوالت االجتماعية التي رافقت الدعوة 

اإلسالمية« حول األسس والقواعد التي أرساها الرسول الكريم واستطاع من خاللها نقل املجتمع الجاهيل 
من طور الثارات والراعات إىل أمة تحمل العقيدة اإلسالمية والنهج القويم للدين الحنيف.. وأوضح أن 

الصرب والثبات من أهم املرتكزات التي عززت من انتصارات املسلمن يف مختلف الغزوات واملعارك الدفاعية 
التي قادها الرسول ضد أعداء اإلسالم واملسلمن.

فيما استعرضت ورقة العمل الثانية املقدمة من أحمد الفقيه بعنوان »ملحة عن التخطيط العسكري يف 
غزوات الرسول« الصفات القيادية والعسكرية واإلدارية والسياسية للرسول صى الله عليه وعى آله وسلم 
يف التخطيط العملياتي إلدارة املعارك.. وأكد عى أهمية استلهام الدروس العظيمة من املعارك التي قادها 

الرسول محمد صى الله عليه وعى آله وسلم وتدريسها يف الكليات العسكرية لالستفادة منها يف تربية 
وتدريب املقاتلن.
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وتطرق املقدم طالل الرشعبي يف ورقة العمل الثالثة بعنوان »الرسول األعظم.. حكمته البالغة ونظرته 
الثاقبة يف اختيار القادة وتوزيع املهام« إىل أهمية التعرف عى سمات الشخصية العسكرية للرسول صى 

الله عليه وآله وسلم وجعلها أسسا ومنطلقات للمواجهة والتصدي للمؤامرات التي تتعرض لها األمة العربية 
واإلسالمية.. واستعرض عددا من املواقف التي تجلت فيها حكمة الرسول يف اختياره للقادة وتوزيعه للمهام 

العسكرية خالل املعارك التي خاضها ضد طواغيت الكفر والرشك.

وركزت ورقة العمل الرابعة املقدمة من العقيد عبدالسالم التويتي بعنوان »املالمح اإلنسانية يف غزوات 
خر الربية« عى الشخصية اإلنسانية للرسول التي تجلت خالل الغزوات واملعارك التي قادها.. وأوضح 

أن الرسول عليه الصالة والسالم، عمل عى إرساء جملة من القواعد اإلنسانية يف إدارته للمعارك كالتزامه 
بالوفاء وتجنب الغدر وعدم قتال املكرهن عى القتال والرفق باألطفال والنساء والضعفاء وقبول الصلح 

تقديما للسالم مع العدو املوشك عى االنهزام وعدم إكراه املستسلم عى اإلسالم.

تخلل الندوة مداخالت من قبل عدد من األكاديمين العسكرين، أبرزها مداخلة مدير دائرة التوجيه املعنوي 
األسبق العميد نعمان املسعودي، التي أكد فيها أن الرسول عليه وعى آله أفضل الصلوات والتسليم كان 
أعظم قائد عرفه التاريخ شهدت بقيادته وأخالقه األمم وكثر من الفالسفة والباحثن يف الدول املعادية 

لإلسالم.. وأوضح أن أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يخوضون املعارك يف مختلف الجبهات 
يستلهمون األسس والقواعد التي أرساها الرسول الكريم يف بناء الجيش اإلسالمي.

مسابقة ثقافية بامليناء واحلوك بذكرى املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ الحديدة- سبأ:

بدأت اليوم بمديريتي امليناء والحوك محافظة الحديدة، املسابقة الثقافية والعلمية لطالب وطالبات الشهادة 
الثانوية العامة التي ينظمها مكتبي الربية والتعليم باملديريتن بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 

بمشاركة 18 مدرسة.

ويف افتتاح املسابقة التي أقيمت يف إطار الخطة العامة ملكتب الربية والتعليم باملحافظة ـ إدارة األنشطة 
املدرسية، لالحتفال باملولد النبوي ثمن القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد قحيم ومرشف املحافظة أحمد 

البرشي، الجهود املبذولة يف تنظيم هذه املسابقة.. وأوضحا أن حب أهل اليمن لرسول الله صى الله عليه 
وسلم مشهود منذ القدم وال يمكن ألحد أن ينكر ذلك، واالحتفال بمولده منذ مئات السنن.

هذا وقد فاز يف املسابقة التي أقيمت يف مدرسة بلقيس بمديرية امليناء فريق مدرسة أبو بكر الصديق، 
وفاز يف املسابقة التي أقيمت بمدرسة خولة يف مديرية الحوك فريق مدرسة الصباح، وسيمثال املديريتن يف 

تصفيات مديريات املدينة غدا األربعاء.

حر املسابقات مدير مديرية امليناء عيل عبيد وأمن عام محيل مديرية الحوك عيل رسمي ومدير األنشطة 
املدرسية بمكتب الربية باملحافظة خالد حسن زيد.
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جملس الشورى ينظم فعالية خطابية يف ذكرى املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم مجلس الشورى اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف، بحضور رئيس مجلس 
الشورى محمد حسن العيدروس ونائب رئيس املجلس عبده محمد الجندي ومفتي الديار اليمنية العالمة 

شمس الدين محمد رشف الدين.

ويف الفعالية التي شارك فيها مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الرب ومساعد وزير الدفاع اللواء عيل 
محمد الكحالني وأعضاء مجلس الشورى، أشار رئيس مجلس الشورى إىل أن اإلحتفال باملولد النبوي، هو 
إحتفاء بخر البرش وصفوة الخلق وهادي اإلنسانية.. ولفت إىل أن هذه املناسبة الدينية تأتي يف ظل عدوان 

وحصار يتعرض له الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان السعودي األمريكي الذي أوغل يف إستباحة دماء 
اليمنين وتسبب يف تدمر البنى التحتية للبالد وأفىض إىل إحتالل أجزاء من الوطن، ما يستوجب عى الجميع 

تحمل املسئولية يف مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته.

ونوه العيدروس بتزامن اإلحتفال بهذه املناسبة مع تحقيق اإلنتصارات التي يسطرها الجيش واللجان 
الشعبية والقوة الصاروخية والطران املسر ومنها عملية »نٌر من الله« التي تأتي يف إطار الحق املرشوع 

للدفاع عن السيادة الوطنية.. وثمن الدعوات املتكررة للمجلس السيايس األعى إلنتهاج مبدأ الحوار بن 
كافة األطراف وصوالً إىل حل شامل وعادل قائم عى مبدأ الرشاكة والتوافق.. مجدداً الدعوة لألطراف 

املخدوعة اإلستجابة ملبادرة السالم التي أطلقها الرئيس املشاط وتغليب املصلحة الوطنية العليا عى املصالح 
الشخصية والحزبية الضيقة والحفاظ عى سيادة ووحدة وإستقالل اليمن.

فيما أشار وزير اإلعالم ضيف الله الشامي يف كلمة اللجنة العليا لإلحتفاالت، إىل أن عظمة اإلحتفال باملولد 
النبوي نابع من تعظيم القرآن الكريم للرسول الخاتم.. ولفت إىل محاوالت أعداء األمة فصل إرتباط املسلمن 
بسرة خاتم األنبياء واملرسلن وطمس الهوية اإليمانية الجهادية القائمة عى مبادئ العدل واملساواة واإلخاء.

وتطرق الوزير الشامي إىل أن الدماء التي ضحى بها أبناء اليمن دفاعاً عن الدين اإلسالمي يف بواكره األوىل، 
هي الدماء واألرواح التي يقدمها الشعب اليمني خالل املرحلة الراهنة ملواجهة تحالف العدوان بقيادة 
السعودي اإلماراتي الصهيوأمريكي.. وأوضح أن صدق تقديس أبناء اليمن لله تعاىل وشعائره وعمق 

ارتباطهم بنبي الرحمة هو س إنتصارهم وثباتهم وصمودهم يف مواجهة تحالف العدوان، ما جعل أعداء 
األمة تحت وقع الربات املتالحقة للجيش واللجان الشعبية والشعب اليمني.

من جانبه أشار مفتي الديار اليمنية يف محارضته التوجيهية إىل أن من يعترب اإلحتفاء بمولد النبي الخاتم 
صى الله عليه وآله وسلم بدعة، إنما يقصد بذلك فصل األمة عن نبيها ورسولها وعن الدين وقيمه ومثله 

العليا والفطرة اإلنسانية.. ولفت العالمة رشف الدين إىل أن التناقض يف حياة األمة ناتجا عن ابتعادها عن 
تعاليم الدين اإلسالمي من منابعه األصيلة ومنهج الرسول األعظم.. مؤكداً أن اإلحتفاء بذكرى املولد النبوي 

والفرح املرشوع املصاحب لهذه املناسبة لفتة مهمة للعودة إىل تعاليم اإلسالم وهدي الرسول.. وأشار إىل 
حاجة الناس العودة إىل هدي الرسول الكريم حتى يف شئون الحكم.. الفتا إىل أن اإلنحراف عن املقاصد 

السامية للدين اإلسالمي، أدى إىل تويل بعض املؤمنن للكافرين أولياء من دون املؤمنن كما هو حاصل يف 
كثر من الدول اإلسالمية التي لم تعد تمتلك قرارها وذلك بإبتعادها عن منهج النبوة وإنسالخها عن قيم 

العزة املتمثل بالتمسك بحبل الله املتن.
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ودعا مفتي الديار اليمنية املخدوعن العودة إىل بالدهم كون الوطن يتسع لجميع أبنائه.. مؤكداً أهمية 
تحقيق السالم العادل الذي يحفظ لليمنين دينهم ووحدتهم وإستقاللهم.. وتطرق إىل ما يحدث 

باملحافظات الجنوبية والذي يعد خر شاهد عى األهداف الحقيقية لتحالف الرش الذي يسعى تفتيت اليمن 
وتمزيق نسيجه اإلجتماعي.. منوهاً بصمود وثبات وإستبسال الشعب اليمني يف مواجهة العدوان الذي هو 

تجيل ألحاديث الرسول الكريم عن أهل اليمن.

بدوره أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن املختار، إىل أن ما تتعرض له األمة من مخططات 
ناتج عن إبتعادها عن جذورها األصيلة وإرتباطها بالرسول األعظم وتوجيهاته. وقال »إن العدوان عى 

اليمن سيبوء بالفشل بصدق إنتمائنا إىل الدين الحنيف وإلتفافنا مع القيادة الثورية واملجلس السيايس األعى 
وإعالءنا للدين اإلسالمي وهدي رسولنا الكريم«.. مشرا إىل أن العدوان لم يفت من عضد وعزيمة اليمنين 

مهما بلغت التحديات.. وذكر الدكتور املختار أن هذه الحرب التي يقودها النظام السعودي كشفت زيف 
أدعياء الوطنية والقومية العروبية والديمقراطية وحقوق اإلنسان أفراداً ومنظمات ودول.

يف حن إستعرض أعضاء مجلس الشورى يحي املهدي وعبد السالم النهاري وعبدالله العليبي وفاطمة 
محمد، نماذج من التاريخ وكيف نشأت فكرة تحريم اإلحتفال باملولد النبوي الذي رفع الله ذكره وأعى من 
شأنه وفضله عن سائر األنبياء واملرسلن.. وأشاروا إىل جهاد الرسول األعظم لتحقيق قيم العدالة والحرية 

واملحبة والرحمة للعاملن.. معتربين إحتفاء األمة بذكرى مولد النبي األعظم هو أداء لحق نعمة املنعم 
والشكر لله لتفضله بالهداية وتحقيقاً إلستمرارية وديمومة اإلتصال وتوثيق روابط اإليمان بالله وتأكيداً عى 

منهجية اإلتباع لرسول الله ومحبته.

فعالية بعزلة الوسط باحملويت يف ذكرى املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ املحويت - سبأ :

أقيمت بمديرية جبل املحويت اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية بعزلة الوسط التي حرها قيادة السلطة املحلية واملشائخ والشخصيات االجتماعية، أكدت 
الكلمات أهمية إحياء هذه املناسبة لتجديد التمسك بتعاليم الرسول صى الله عليه وسلم.

وتطرقت الفعالية إلی جوانب من شخصية رسول االنسانية وأخالقه وحاجة األمة للتأيس برسولها ومنهجه 
يف الحياة.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وقصائد عربت عن أهمية احياء ذكرى مولد سيد املرسلن وخاتم األنبياء.



168

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

وزير النقل يطلع على األعمال امليدانية املنفذة ضمن فعاليات املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

اطلع وزير النقل زكريا الشامي ومعه رئيس الهيئة العامة للطران املدني واألرصاد الدكتور محمد 
عبدالرحمن عبدالقادر اليوم عى األعمال امليدانية التي تم تنفيذها يف املرحلة األوىل ضمن فعاليات ذكرى 

املولد النبوي.

حيث تفقد الوزير الشامي والدكتور عبدالقادر الالفتات واملجسمات التي تم تركيبها بالشوارع الرئيسة 
بأمانة العاصمة والتي حددتها اللجنة العليا لالحتفاالت باملولد النبوي ونفذتها الوزارة، وكذا أعمال التزين 

التي تم تركيبها واإلنارة احتفاًء بهذه املناسبة.

واستمع وزير النقل من منسق االحتفالية بالوزارة عدنان الكبيس إىل إيضاح عن ما تم تنفيذه وفقا للخطة 
التي تم اعدادها يف االجتماعات السابقة، مبينا أنه تم االنتهاء من طباعة بروشورات خاصة بالندوات 

واملحارضات التي تنظمها الوزارة والهيئات واملؤسسات التابعة.

وأكد وزير النقل الحرص عى التنسيق مع الجهات ذات العالقة بأمانة العاصمة ومكاتب النقل يف مختلف 
املحافظات الستكمال تنفيذ األعمال وفقا للخطة املتفق عليها.

رافقه خالل الزيارة وكيل الهيئة العامة للطران املدني واألرصاد رائد جبل ومدير النقل الجوي بالهيئة 
الدكتور مازن غانم.

ابناء عزلة عبس حبجة يقيمون امسية ثقافية يف ذكرى املولد

]29/اكتوبر/2019[ حجة - سبأ :

احياء ابناء ومشائخ وأعيان عزلة عبس بمدينة حجة، أمسية ثقافية وخطابية احتفاء بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف االمسية، التي حرها عدد من مسئويل وقيادات املدينة، القيت العديد من الكلمات اشارت يف مجملها 
إىل أهمية االحتفاء بهذه املناسبة الدينية العظيمة التي تجسد قيم ومبادئ الشعب اليمني وارتباطهم وحبهم 

للرسول األعظم محمد صى الله علية وآله وسلم.

ونوهت بما تحى به رسول الرحمة من مناقب وصفات وبما اتسم به من ثبات وجهاد يف مواجهة الكفر 
والظلم والطغيان.. داعية إىل التفاعل املثمر يف احياء فعاليات وأمسيات املولد النبوي الرشيف واإلسهام 

بنجاح يف تجهيز قافلة الرسول األعظم.

تخلل االمسية العديد من الفقرات االنشادية املعربة عن املناسبة.
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الثروة السمكية تدشن فعاليات ذكرى املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ : 

دشنت وزارة الثروة السمكية اليوم، فعاليات احياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف التدشن أكد وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبري أهمية االحتفال باملولد النبوي الرشيف 
الستلهام الدروس والعرب من سرة النبي محمد صل الله عليه واله و سلم.. مستعرضا األنشطة والفعاليات 

التي ستنفذها الوزارة بهذه املناسبة.. وأشار اىل أن ارتباط أبناء اليمن بالنبي صى الله عليه و اله و سلم 
متجذر منذ االزل.. الفتا إىل أهمية استلهام الدروس والعرب من السرة العطرة للرسول األعظم والسر عى 

نهجه.

والقيت عدد من الكلمات من قبل وكيل وزارة الثروة السمكية املساعد عيل الحمزي ومدير دار رعاية االيتام 
احمد الخزان وحازم محمد الوجيه عن الضيوف، اشارت اىل اهمية االحتفال بهذه املناسبة.. واكدوا عى 

اهمية استلهام الدروس من سرة النبي و جهاده و كفاحه و صربه و من اجل العيش بعزة وكرامة.

ندوة يف إب مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف

]29/اكتوبر/2019[ إب - سبأ :

نظم مجلس التالحم الشعبي القبيل بمحافظة إب اليوم، ندوة بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

تضمنت الندوة ثالث أوراق عمل تناولت شخصية الرسول وصفاته وسلوكه وأخالقه، واعتربت إحياء هذه 
املناسبة محطة للتزود من سرته العطرة وجهاده ونهجه القويم.. وأشارت أوراق العمل إىل أن إحياء هذه 

املناسبة يجسد االرتباط العميق بالنبي عليه الصالة والسالم وتجديد العهد بالسر عى نهجه.

ويف افتتاح الندوة أشار وكيل أول املحافظة رئيس مجلس التالحم القبيل عبدالحميد الشاهري، إىل أهمية 
االحتفاء بهذه املناسبة الدينية العظيمة الستلهام الدروس من سرة الرسول الكريم خصوصا يف ظل املراحلة 

االستثنائية التي تمر بها البالد جراء العدوان والحصار.. وأكد حاجة األمة لتعزيز االرتباط بنهجه املحمدي 
ملواجهة التحديات الراهنة.

ويف كلمة السلطة املحلية أكد وكيل املحافظة لشئون الديوان صادق حمزة، أهمية االحتفاء بذكرى املولد 
النبوي، مشراً إىل دور أهل اليمن يف نرة الرسول الكريم والدين اإلسالمي.. ودعا إىل املساهمة يف تسير 

قافلة الرسول األعظم بما يجسد التمسك بنهج املصطفى عليه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

من جانبه أشار مرشف املحافظة يحيى اليوسفي، إىل الفعاليات التي تشهدها املحافظة إحياء لذكرى املولد 
النبوي..فيما استعرضت كلمة العلماء ألحمد شبيل، جوانباً من صفات وشمائل الرسول الكريم وكيفية 

استفادة األمة منها يف ظل األوضاع الراهنة.

تخلل الفعالية، التي حرها وكالء املحافظ قاسم املساوى وجمال الحمري وقاسم العنيس وعدد من 
أعضاء مجليس النواب والشورى والوجهاء والشخصيات االجتماعية، قصيدة شعرية للشاعر عمران هالل 

وموشحات دينية باملناسبة.
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جامعة الرازي حتتفل باملولد النبوي الشريف

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت جامعة الرازي بالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي بصنعاء اليوم، احتفائية بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الفعالية اشاد نائب وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور عيل يحيى رشف الدين، بالجهود 
املبذولة لقيادات جامعة الرازي يف إحياء هذه املناسبة.. مشرا إىل إىل مكانة أهل اليمن عند النبي الكريم 
ودورهم التاريخي يف منارصة ومؤازرة الرسول والوقوف معه ضد الرشك واملرشكن واملنافقن ودورهم 

عى مر التاريخ يف وخدمة ونرش اإلسالم.. ولفت إىل أهمية نرش الرسالة املحمدية للعالم عرب تجسيد اخالقه 
ونبله وشجاعته وجهاده بالحجة واملنطق.. مؤكداً أهمية جعل ذكرى املولد النبوي محطة  نتزود منها ايماناً 

وشعوراً باالنتماء الصادق القائم عى االقتداء واالهتداء والتمسك بنهج الرسول صى الله عليه وآلة وسلم.

وأوضح رشف الدين أن اليمنين هم أول من احتفل برسول الله وأول من أنظم االبيات الشعرية واألناشيد 
الدينية فرحاً وابتهاجاً بقدومه صى الله عليه وسلم إىل املدينة املنورة.. مشددا عى رضورة ابراز املظاهر 
االحتفالية للمولد النبوي الرشيف بالشكل الذي يليق بعظمة هذه املناسبة ومدى ارتباط اليمنين الوثيق 

برسول الله والتذكر بسرته العطرة واالقتداء بهديه.. ودعا الجميع للمشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية 
لطالب ومنتسبي الجامعات الحكومية و األهلية لالحتفاء باملولد النبوي األسبوع القادم.

من جانبه اشار رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان ابو نشطان، إىل أن اليمنين يحتفلون بميالد 
خر وارشف خلق الله وأن ابناء اليمن عى املستوين الشعبي والرسمي رغم الحصار والتجويع الذي 

تمارسه دول العدوان يحتفلون اليوم باملولد النبوي الرشيف ويستمدون منه القوة والعزة والكرامة واإلباء 
يف مواجهة الظاملن والطغاة واملعتدين.

وتساءل رئيس هيئة الزكاة قائالً »أن كنت أيها املعتدي من اتباع هذا الرسول والقرآن فلماذا تقتل وتسفك 
دم اليمنين بدم بارد وتستهدف القاعات وصاالت العزاء«.. مؤكداً أن هذا العدوان والحصار الجائر سيكون 
سبب لزواله من الله سبحانه قبل عباده نظراً لتجربه وتكربه وسفكه لدماء الشعب اليمني املسلم واملسالم.. 
ونوه ابو نشطان بدور جامعة الرازي وقيادات التعليم العايل عى التفاعل واملشاركة يف احياء املولد النبوي 

الرشيف للتذكر بشمائله املحمدية واالقتداء بهديه والسر عى نهجه الذي رسم لإلنسانية طريق الخر 
والنور والفالح.. مشدداً عى رضورة تجسيد اخالق وقيم وتعامل رسول الله يف واقعنا وأفعالنا.

من جانبه اشار نائب رئيس جامعة الرازي للشئون األكاديمية الدكتور تركي القباني، إىل أن االحتفال 
بذكرى ميالد سيد املرسلن هو احتفال بالعظمة اإلنسانية يف اعى ذراها باعتباره عظيم يف مولده ويف حياته 

ويف سياسته وإدارته وحديثه وبالغته وجهاده وقيادته لنرة الحق ومقارعة الظلم والظاملن.. وأكد أن 
املولد النبوي ميالد لإلنسانية وتصحيح للفطرة البرشية ميالد للفضائل ومقاومة الرش والباطل، فقد امرنا 
الله بطاعته وحذرنا من معصيته وامتدح اصحابه ووصفهم بأنهم رحماء يف بينهم اشداء عى الكفار، وهو 

القدوة ملن اراد الفوز والفالح وأعظم البرش الذين غر الله بهم مجرى التاريخ وأرسله الله رحمة للعاملن 
اجمعن.

ويف الحفل، الذي حره نائب وزير التعليم الفني والتدريب املهني الدكتور خالد الحوايل ووكيال وزارة 
التعليم العايل الدكتور غالب القانص والدكتور صادق الرشاجي ومستشار وزير التعليم العايل الدكتور 
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محمد ضيف الله ورئيس مجلس امناء جامعة الرازي الدكتور طارق النهمي ورئيس الجامعة الدكتور 
جميل الربيعي وقيادات ومسئويل وزارة التعليم العايل والفني والجامعة، القيت كلمة عن ملتقى الطالب 

الجامعي للطالب حمزة الحوايل اشارت إىل أهمية عظمة مناسبة املولد النبوي الرشيف للتذكر بسرته 
العطره والسر عى نهجه القويم..كما تخلل الحفل قصيدة شعرية معربة وتقديم اوبريت لفرقة الطالب 

الجامعي بعنوان »عى نهج النبي الخاتم« تالها تقديم دروع الوفاء للمجاهدين واس شهداء الجامعة تقديراً 
وعرفاناً للمجاهدين الذين قدموا ارواحهم رخيصة يف سبيل الدفاع عن الوطن.

حفل مبديرية معني بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

أقيم بمديرية معن بأمانة العاصمة اليوم، حفل بمناسبة املولد النبوي، نظمها املجلس املحيل وإدارة الصحة 
والسكان باملديرية.

ويف الحفل، الذي حره مدير املديرية أحمد الدوحمي, أكد أمن محيل املديرية يحيى الشاحذي أن االحتفال 
باملولد النبوي يعكس مدى حب اليمنين للرسول عليه الصالة والسالم.. ولفت إىل رضورة التمسك بمنهج 

وأخالق الرسول محمد صى الله عليه وآله وسلم يف معامالت وشؤون الحياة.. داعيا أبناء املديرية إىل 
املشاركة يف الفعالية املركزية بالعاصمة صنعاء.

فيما أكد مدير الشئون القانونية بأمانة العاصمة سامي رشف الدين، أهمية االقتداء بالرسول الكريم عليه 
وعى آله أفضل الصالة وأتم التسليم. وقال »رسالتنا للعالم أن احتفال أبناء اليمن بمولده إنما هو ارتباط 
عميق بالنبي العظيم وأخالقه ومنهجه«.. وأكد رشف الدين أنه لن ينتر اليمنين خاصة واملسلمن عامة 

عى األعداء إال بمبدأ الوالء لله ورسوله والعمل عى تجسيد أخالقه يف حياتهم.

فيما اعترب مدير الصحة باملديرية الدكتور كمال أبو دنيا وعبدالجبار غنام يف كلمة عن مدراء املراكز 
الصحية، أن االحتفال باملولد النبوي مناسبة، عظيمة بعظمة ومكانة املصطفى عليه وآله أفضل الصالة وأتم 

التسليم.. وأكدا أن القطاع الصحي باملديرية سيقدم خدمات مجانية ألس الشهداء والجرحى احتفاًء بهذه 
املناسبة رغم الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

تخلل الحفل، الذي حره عدد مدراء املجمعات واملراكز الصحية باملديرية، أنشودة معربة عن املناسبة.

مستشفى عمران لألمومة حيتفي بذكرى املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ عمران  - سبأ :

نظم مستشفى عمران العام لألمومة والطفولة اليوم، فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرها محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ومديرا مستشفى عمران لألمومة 
والطفولة ومستشفى 22 مايو الدكتور هادي الحمزي وعبدالغني فارس والكوادر الصحية، اكد وكيل 

املحافظة حسن االشقص ومدير مكتب الصحة محمد الحوثي، أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف 
ملا تمثله هذه املناسبة من معان ودالالت روحانية عظيمة خاصة يف ظل األوضاع الراهنة.
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واعتربا هذه املناسبة محطة للتزود باملعاني النبيلة لسرة الرسول األعظم محمد صى الله عليه وآله وسلم 
وتجسد ارتباط اليمنين بالرسول األعظم والسر عى نهجه واالقتداء به وبأخالقه.

واشار األشقص والحوثي إىل أن االحتفال بهذه املناسبة العظيمة يف ظل العدوان والحصار يعزز من 
الصمود والتمسك بأخالق ومنهج الرسول والتأيس به سلوكا وعمال.

وألقيت يف الفعالية عدد من الفقرات اإلنشادية والكلمات املعربة عن عظمة هذه املناسبة ومكانتها يف قلوب 
اليمنين.

ملتقيات جامعة إب تدشن فعاليات املولد النبوي الشريف

]29/اكتوبر/2019[ إب  - سبأ :

دشن امللتقى الطالبي بجامعة إب اليوم بالتعاون مع امللتقى األكاديمي واإلداري، فعاليات املولد النبوي 
الرشيف.

ويف حفل تدشن الفعاليات التي تشمل أنشطة وندوات ومسابقات تستمر 15 يوما، استعرض وكيل 
املحافظة عبدالفتاح غالب، الدالالت والعرب املستوحاة من مولد النبي الكريم وسرته العطرة.. وأكد عى 

أهمية إحياء هذه املناسبة كونها تجمع املسلمن تحت راية واحدة رغم سعي األعداء لتمزيقها.

من جانبه أكد رئيس الجامعة الدكتور طارق املنصوب عى أهمية اإلقتداء بالنبي صى الله عليه وعى آله 
وسلم..فيما تناول الدكتور فضل زيد، فضائل وشمائل الرسول األعظم وأهمية السر عى نهجه.

كما نظم امللتقى الطالبي مسابقة ثقافية حول املناسبة وتكريم الفائزين بجوائز.

حر التدشن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فؤاد حسان ونائب رئيس 
الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور أحمد أبو لحوم وأمن عام الجامعة عبدامللك السقاف والقيادات األكاديمية 

واإلدارية والطالبية.

فعاليات ثقافية مبديريتي مزهر واجلبني برمية يف ذكرى املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ ريمة - سبأ :

نظم أبناء منطقة املخالف بمديرية مزهر محافظة ريمة اليوم، فعاليات ثقافية وخطابية بذكرى املولد 
النبوي.

ويف الفعالية أكد مرشف املحافظة زيد الوزير، أهمية إحياء هذه املناسبة للتمسك بتعاليم ونهج املصطفى 
واإلقتداء به.. ولفت إىل أهمية التحرك الجاد ملواجهة العدوان من خالل رفد الجبهات باملال والرجال والعتاد. 

وقال »إننا يف مرحلة نفر عام ملواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا«.

وأكد املشاركون يف الفعالية استمرار البذل والعطاء ملواجهة العدوان.. الفتن إىل أهمية إحياء هذه املناسبة 
الدينية العظيمة.
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تخلل الفعالية، بحضور أمن محيل املديرية ورئيس التالحم القبيل باملديرية وعدد من املشائخ والوجهاء 
واألعيان، كلمات وقصائد شعرية وفقرات إنشادية.

اىل ذلك نظم طالب ومعلمو مدارس منطقة بني بلحوت بمديرية الجبن، فعاليات إحتفائية بذكرى املولد 
النبوي.

ويف الفعالية أشار مدير املديرية ماجد أمن ومرشف املديرية عبدامللك جحاف، إىل أهمية إحياء هذه املناسبة 
الدينية بما يليق بعظمة ومكانة النبي الكريم عليه الصالة والسالم.

تخلل الفعالية، بحضور عدد من القيادات الربوية واملشائخ والوجهاء، كلمات وقصائد شعرية وفقرات 
إنشادية عربت عن عظمة املناسبة.

مؤسسة موانئ البحر األمحر حتتفي بذكرى املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ الحديدة  - سبأ :

نظمت مؤسسة موانئ البحر األحمر اليمنية اليوم، فعالية خطابية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأكد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد قحيم، أهمية إحياء ذكرى مولد املصطفى صلوات الله عليه 
وعى آله، تجديداً مليثاق العهد والوالء لقائد األمة الذي بذل حياته من أجل إرساء دعائم اإلسالم ونرش العدل 

واملساواة.. وأشار إىل املكانة العظيمة للرسول يف نفوس أبناء اليمن، ودورهم يف نرة اإلسالم ونرشه يف 
كافة املعمورة.

فيما أوضح وكيل املحافظة لشؤون الثقافة واإلعالم عضو فريق املصالحة الوطنية عيل قرش، أهمية املناسبة 
التي يحتفل بها العالم اإلسالمي عامة واليمن خاصة يف ظل الظروف الصعبة التي يمر بها من حصار 

وعدوان.

وأشار قرش يف الفعالية، التي حرها وكيل املحافظة عبدالجبار أحمد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة املوانئ 
محمد إسحاق، إىل أن ذكرى املولد الرشيف فرصة للتزود من شمائل وأخالق املصطفى التي أرىس بها دعائم 

عزة األمة التي تستند عليها تجاه كافة األخطار املحدقة بها.

بدوره حث مرشف املحافظة أحمد البرشي، الجميع للسر عى خطى الحبيب املصطفى يف جهاد أعداء 
اإلنسانية ودعاة الحروب الذين كرسوا إمكانياتهم لطمس الهوية العربية واإلسالمية والتي ستبوء جميعها 

بالفشل الذريع كلما كانت األمة متمسكة بدينها وهدي رسولها .

فيما أشار نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة املوانئ يحيى رشف الدين، إىل الدالالت الكبرة لالحتفاء بذكرى 
املولد النبوي الرشيف صى الله عليه وسلم والتزود باإليمان والوعي واالقتداء بسرته ومكارم أخالقه.. وأكد 

أن ميناء الحديدة رغم االستهداف املبارش من قبل قوى العدوان والحصار الجائر املفروض عليه، سيظل 
يؤدي دوره الوطني واإلنساني من خالل توفر احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء واملشتقات 

النفطية.

من جانبهما أوضح عبداالله عاموه ودرويش ابراهيم يف كلمة عن علماء املحافظة، أن إحياء مولد النبي من 
أفضل الشعائر التي يؤديها املسلم تعظيماً للرسول الكريم.. مشرين إىل أن هذه الذكرى من النعم التي 
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أنعم الله بها عى عباده خصوصاً وأنها تتطرق إىل حياته وسرته العطرة التي يجب علينا االقتداء والتحيل 
بها.. وأكدا أهمية إدخال الفرحة والرسور إىل قلوب الفقراء واملساكن واأليتام بهذه املناسبة الدينية العظيمة 

من خالل مد يد العون واملساعدة لهم..تخلل الفعالية فقرات إنشادية وشعرية عربت عن املناسبة.

فعاليتان مبديرية الثورة بأمانة العاصمة مبناسبة املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم يف مديرية الثورة بأمانة العاصمة، فعاليتان بمناسبة املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية األوىل أكد مفتي الديار اليمنية العالمة شمس الدين رشف الدين أن االحتفال بذكرى مولد النبي 
صى الله عليه وآله وسلم من األمور املباحة.. موضحاً أن تعظيم الرسول األعظم الذي أخرج الناس من 

الظلمات إىل النور واجب عى كل مسلم.. واستنكر من الذين يّدعون أن االحتفال بذكرى املولد النبوي بدعة 
وهم غارقون يف وحل االحتفاالت واللهو املحرم.

وقال العالمة رشف الدين »إن هذه الذكرى العظيمة تجدد عهدنا ووالئنا لرسول الله صى الله عليه وآله 
وسلم متلمسن رشعه وآخذين بسنته، فلم يكن لنبي قط منزلة كمنزلة رسول الرحمة والهدى«.. مشراً إىل 

رضورة الحرص عى حضور الفعاليات واملناسبات التي تحيي وتعظم شعائر الله وسنة نبيه.

من جانبه أكد أمن العاصمة حمود ُعباد، أهمية االحتفاء بذكرى مولد الحبيب املصطفى صى الله عليه وآله 
وسلم.. معترباً الفرح بمولده صى الله عليه وآله وسلم فرح بميالد البرشية وبالقيم واألخالق التي جاء بها.. 

وأوضح أن أمانة العاصمة ستكون تحفة فنية تتزين شوارعها وأحيائها وبيوتها بنور الفرح برسول الله 
صى الله عليه وآله وسلم ومفعمة بالخر والرحمة والتكافل مع كل فقر ومحتاج.. ودعا الجميع إىل الخروج 
الكبر يف ذكرى مولد النبي يف الثاني عرش من ربيع األول بميدان السبعن واملساهمة يف القافلة الكربى لدعم 

الفقراء واملساكن واملحتاجن باألمانة.

بدوره ثمن عضو مجلس الشورى نائب رئيس اللجنة اإلرشافية لالحتفال خالد املداني، التفاعل الكبر 
والحضور الحاشد ألبناء مديرية الثورة.. الفتاً إىل أن التفاعل الشعبي والرسمي مع ذكرى املولد أغاض أعداء 

األمة وأغضبهم وبدى واضحاً جلياً يف إعالمهم.

حر الفعالية مستشار املجلس السيايس األعى صالح السهمي وعضو مجلس النواب محمد الطوقي 
وعضوا مجلس الشوري لطف الجرموزي ومحمد املري ومدير مديرية الثورة محمد الدرواني وأعضاء 

املجلس املحيل واملكتب التنفيذي والشخصيات االجتماعية وجمع غفر من أبناء املديرية.

كما نظمت الهيئة الوطنية للشئون اإلنسانية واملجلس املحيل بمديرية الثورة، فعالية ثقافية للنازحن 
بمناسبة املولد النبوي

ويف الفعالية أوضح الوكيل املساعد لألمانة رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال عبدالوهاب رشف الدين، 
أن أمانة العاصمة تحتضن أكثر من 170 ألف أسة نازحة، مشراً إىل أنه سيتم تنظيم فعاليات خاصة 

بالنازحن يف مختلف مديريات األمانة.
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فيما أشار مسئول اإلعالم األمني بوزارة الداخلية عبدالخالق العجري ونائب رئيس اللجنة التنفيذية 
لالحتفال باملديرية القايض إبراهيم الكبيس، أن اليمنين يحتفلون بمولد وقدوم الرسول األعظم صى الله 

عليه وآله وسلم محبة وإجالال واقتداء برسول الله.

تخلل الفعالية عدد من الفقرات اإلنشادية واملرسحية التي عربت عن عظمة هذه املناسبة يف قلوب اليمنين.

مديرية مناخة بصنعاء تقيم فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

أقيمت بمديرية مناخة محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية، نظمتها إدارة الربية باملديرية يف ذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار نائب مدير مكتب الربية باملحافظة مقبل الجعدبي، إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي 
إلستلهام الدروس من سرة النبي األعظم واالقتداء بنهجه.. وأشار إىل رضورة املشاركة يف الفعالية املركزية 

واملساهمة يف تسير قافلة الرسول األعظم.. مشرا إىل دور القطاع الربوي وإسهامه يف دعم مثل هذه 
املناسبات.

تخلل الفعالية، بحضور عدد من الربوين واملشائخ واألعيان، فقرات إنشادية لطالب مدارس املديرية.

فعالية مبلحان يف احملويت بذكری املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ املحويت - سبأ :

نٌظمت بمديرية ملحان محافظة املحويت اليوم، فعالية خطابية يف ذكری املولد النبوي.

وأكدت الفعالية، بحضور وكيل املحافظة العزي محمد الشجاف ومدير فرع هيئة مياه الريف عادل بادر 
ورئيس املحكمة باملديرية ومدير األمن واملشائخ والشخصيات االجتماعية، أن ذكری املولد تحيي يف النفوس 

قيم ومبادئ الرسول وتجسيد أخالقه ونهجه.

واستعرض وكيل املحافظة عبدالحميد أبو شمس، نبذة من حياة الرسول وشخصيته الجهادية وسرته 
العطرة.. معتربا إحياء هذه املناسبة تعكس االلتزام بتعاليم النبي الكريم.. وحث علی املشاركة يف الفعالية 

املركزية بهذه املناسبة ملا تمثله من تجسيد للٌمثل والقيم التي نهجها نبي اإلنسانية واستلهام الدروس 
والعرب من سرته صلی الله عليه وسلم.

فيما ركزت كلمات مسئول الوحدة الثقافية عبدالغني الدرب ومدير املديرية يحيی القايض، عى عظمة 
االحتفاء باملناسبة يف التذكر بأهمية إحياء مرشوع الوحدة بن أبناء األمة لتجاوز الشتات وحالة االنقسام.

تخلل الفعالية فقرات فنية وإنشادية وقصائد وكلمات عربت عن أهمية املناسبة.
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أمسية ثقافية بعزلة قدم مبدينة حجة مبناسبة املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ حجة- سبأ:

نظم مشائخ ووجهاء وأبناء عزلة قدم بمدينة حجة اليوم، أمسية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف عليه وعى آله أفضل الصلوات والتسليم.

ويف األمسية، التي حرها مدير صندوق النظافة والتحسن محمد الكحالني ومرشف املدينة عصام الوزان، 
القيت كلمات تناولت أهمية االحتفاء بهذه املناسبة العظيمة وما تحمله من معان ودالالت.. ودعت الكلمات 

إىل التفاعل مع األنشطة والفعاليات الخاصة بهذه املناسبة الجليلة واإلسهام الفاعل يف تجهيز قافلة الرسول 
األعظم.

تخلل األمسية قصائد عربت عن عظمة ذكرى املولد النبوي الرشيف وأهمية اإلقتداء بنهج وسرة املصطفى 
عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

 

هيئة املواصفات تنظم فعالية مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ:

نظمت الهيئة اليمنية للمواصفات واملقاييس وضبط الجودة اليوم، بصنعاء فعالية بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار مدير عام الهيئة الدكتور إبراهيم املؤيد، إىل أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي والدالالت 
التي تحملها هذه املناسبة وتعزيز الوعي بالقيم واألخالق واملبادئ التي جاء بها خاتم األنبياء واملرسلن.. 

وأكد رضورة أن استلهام الدروس والعرب من سرة املصطفى محمد صى الله عليه وآله وسلم وتجسيد 
سلوكياته يف نهجنا وعملنا وتعزيز قيم الراحم والتكافل وتفقد الفقراء واملساكن.. الفتاً إىل أن االحتفاء 
بذكرى املولد النبوي يف ظل األوضاع الراهنة والعدوان والحصار بمثابة رسالة لألعداء بتمسك الشعب 

اليمني بمبادئ وقيم وأخالق الرسول األكرم والسر عى نهجه يف مواجهة أعداء األمة.

ودعا الدكتور املؤيد إىل املشاركة يف الفعالية الكربى التي ستقام يف العاصمة صنعاء احتفاًء بهذه املناسبة 
ـة أن اليمنين ماضون عى ُخَطى النبي  الدينية الجليلة وإيصال رسالًة الشعب اليمني الواضحة ألعداء األُمَّ

الكريم يف مواجهة قوى العدوان.

فيما أوضح عبدالرب ساري يف كلمة موظفي الهيئة، أن االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف انطالق 
من حب الرسول ومكانته يف قلوب اليمنين وتمسكهم بسرته ونهجه باعتباره مدرسًة متكاملًة من القيم 

والتعاليم السامية.. وأشار إىل الحاجة املاسة للعودة إىل الرسول الكريم للخروج من حالة االرتهان والضعف 
التي وصلت إليها األمة ألنها ابتعدت عن القرآن وعن الرسول عمالً وسلوكاً.

تضمنت الفعالية، التي حرها نائب مدير عام الهيئة للشئون املالية الدكتور كمال مرغم، قصيدة شعرية 
للشبل عبدالعزيز الرازحى ومجموعة من األناشيد.
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باد يشيد جبهد عمال وموظفي احلدائق يف تأهيل احلدائق وتزيينها
ُ
ع

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

أشاد أمن العاصمة حمود ٌعباد، بجهود عمال وموظفي اإلدارة العامة للحدائق واملنتزهات باألمانة يف تأهيل 
الحدائق وتزيينها وتشجرها احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشار ُعباد، خالل لقاء اليوم مدراء وعمال وموظفي االدارة العامة للحدائق، بحضور الرئيس التنفيذي 
للجنة االحتفال باملولد الوكيل املساعد عبدالوهاب رشف الدين، إىل دور عمال وموظفي ومهنديس إدارة 

الحدائق واملنتزهات بقطاع البلديات والبيئة وجهودهم يف نظافة وتشجر للحدائق وتوشحها بالشعارات 
واأللوان الخراء.. وأكد رضورة التحضر لالحتفال بالفعالية الكربى بما يليق بعظمة املناسبة، حاثا 

الجميع عى تكثيف الجهود لتزين شوارع وأحياء وحدائق العاصمة صنعاء للتعبر عن الفرح والبهجة 
بحلول ذكرى مولد النور محمد صى الله عليه وآله وسلم.

فيما أكد عمال وموظفو االدارة العامة للحدائق واملنتزهات باألمانة استمرارهم يف تزين وتشجر وتجهيز 
الحدائق احتفاء بهذه املناسبة.

شارك يف اللقاء مدراء عموم االدارة العامة للحدائق واملنتزهات باألمانة عاصم الجالل، والنظافة املهندس 
جمال جحيش، والزراعة إبراهيم رشف الدين.

وزارة النقل واهليئات واملؤسسات التابعة هلا تنظم فعالية خطابية يف ذكرى املولد 
النبوي الشريف

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة النقل والهيئات واملؤسسات التابعة لها اليوم بصنعاء، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف عى صاحبها افضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف الفعالية، التي حرها وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية واملوانئ خالد النمر ووكيل الهيئة العامة 
للطران املدني واالرصاد رائد جبل والعاملن يف وزارة النقل والهيئات واملؤسسات التابعه لها، أعترب رئيس 
الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل الربي وليد الوادعي، اإلحتفال باملولد النبوي من اعظم وأفضل املناسبات 

الدينية احتفاال لعظمة رسول الله وصفوة الخلق وهادي البرشية التي أخرجها من عبادة العباد إىل عبادة 
رب العباد.. وأكد أن االحتفال بهذه املناسبة تجسيد لالخالق الكريمة التي استمدها اليمنيون من الرسول 
االعظم الذي جاء يتمم مكارم االخالق.. مشرا اىل رضورة االستلهام من حياة الرسول الخاتم واالقتداء به 
والنهج عى سرته.. واشار اىل ان االحتفال باملولد النبوي الرشيف يعزز من النر والصمود الذي حققة 

الشعب اليمني أمام اعتداء امرباطورية ظلم وعدوان يف العر الحديث عى مدى خمس سنوات دون تحقيق 
نتائج للعدوان إال الخرسان والذل واالهانة. وقال »اليمنيون يحتفلون باملولد النبوي يف ظل عدوان وحصار 

وحروب اقتصادية وسياسية يمارسها العدوان عى شعبنا الصامد صمود الجبال الراوايس«.. مشرا اىل 
ان املولد النبوي يتزامن مع االنتصارات التي تحققت لشعبنا عى بفضل من الله تعاىل عى ايدي الجيش 
واللحان الشعبية والقوة الصاروخية والطران املسر ومنها عملية نٌر من الله التي تأتي يف إطار الحق 

املرشوع للدفاع عن السيادة الوطنية.
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ودعا رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل الربي الجميع للمشاركة يف الفعالية املركزية الكبرة التي 
ستقام يف العاصمة اليمنية صنعاء يف 12 من ربيع االول 1441 هجرية.

بدورة أشار وكيل وزارة االوقاف واالرشاد صالح الخوالني، اىل أن االحتفال باملولد النبوي الرشيف رشف 
وعزة وكرامة لنبي األمة.. ولفت إىل أن هذه املناسبة الدينية تعترب رسالة لالمة العربية واالسالمية للنهوض 

بدين الله دين الحق الذي سعى اليهود والنصارى اىل أن يطفىء نورة بكل الوسائل االحرافية التي 
يملكونها.. واكد أن اليمنين رغم ما يعانوه من حصار وعدوان قاهر من قبل تحالف العدوان السعودي 
األمريكي إال أنهم سيحتفلون باملولد النبوي الرشيف وسيستمرون يف الصمود والتصدي لقوى العدوان 

ومرتزقته حتى تحقيق النر املبن. وقال »يجب االستفادة من هذه املناسبة للتزود من أخالق النبي 
وسرته الربوية والجهادية بالثبات والصمود يف مواجهة الطغيان والعدوان«.. داعيا الجميع إىل املشاركة يف 

إنجاح الفعالية املركزية بهذه املناسبة.

 بذكرى املولد النبوي بعمران
ً
صباحية شعرية احتفاءا

]30/اكتوبر/2019[ عمران - سبأ :

أقامت اللجنة اإلرشافية لتنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية بمحافظة عمران اليوم، صباحية شعرية 
بكلية الربية، احتفاء باملولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

قدم يف الصباحية عرشة شعراء، قصائد تناولت مناقب النبي األعظم والدروس والعرب املستفادة من مولد 
الرسول الذي أخرج الناس من الظلمات إىل النور.

وأشار رئيس اللجنة اإلرشافية محمد الريمي، إىل أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي الستلهام العرب 
والدروس منها.. ولفت إىل دور الشعر والشعراء يف تعظيم مناسبة مولد خر البرشية ورسول اإلنسانية 

الذي أخرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد..وأشاد الريمي باملشاركات يف الصباحة الشعرية 
التي جسدت مكانة الرسول األعظم والتأكيد عى السر عى نهجه واإلقتداء به والتحيل بأخالقه.

جامعة العلوم والتكنولوجيا حتتفل باملولد النبوي الشريف

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء اليوم، الحفل السنوي لالحتفاء باملولد النبوي الرشيف عليه 
افضل الصالة واتم التسليم.

ويف الفعالية أكد وكيل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لقطاع الشئون التعليمية عضو اللجنة اإلرشافية 
العليا الدكتور غالب القانص، أهمية االحتفاء بهذه املناسبة العظيمة للتأكيد عى أن الرسالة املحمدية جاءت 

للعالم أجمع، وأن األمة يف هذا العر بحاجة ماسة إىل االقتداء بنبيها والسر عى نهجه حيث أرسله الله 
رحمة للعاملن ومعلماً وهادياً ومبرشاً ونذيرا.. مثمناً تفاعل الجامعات األهلية وحرصها الدائم عى املشاركة 

يف االحتفاليات الخاصة بذكرى مولد املصطفى صى الله عليه وسلم، ايماناً منها واستشعارا باملسئولية 
امللقاة عى عاتقها يف التذكر بسرته العطره وشمائله وفضائله العظيمة عى البرشية.
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وشدد الدكتور القانص عى رضورة أن نجعل من ذكرى إحياء املولد النبوي الرشيف محطة عظيمة ومهمة 
يف تاريخنا الستلهام الدروس والعرب من سرته العظيمة.

وأكد وكيل وزارة التعليم العايل أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف ملا تحمله هذه املناسبة من 
دالالت وأبعاد يف قلوب املسلمن واالبتهاج واالعراف بمنة الله العظيمة.. مبيناً أن مرشوعية االحتفال بمولده 

صى الله عليه وسلم مستمدة من القرآن الكريم لقوله تعاىل »قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو 
خر مما يجمعون«.

من جانبه أشار مساعد رئيس الجامعة للشئون االكاديمية الدكتور نعمان النجار، إىل دالالت االحتفاء بميالد 
هذا اإلنسان العظيم الذي غر مجرى التاريخ وحقق العدل والرحمة يف املجتمع الذي عانى الظلم واالستبداد 

والجور ردحاً من الزمان قبل بعثته.. ولفت مساعد الجامعة إىل عظمة مناسبة ذكرى مولد املصطفى 
عليه أفضل الصالة وأتم التسليم التي عم بها النور أرجاء املعمورة، وحولت تاريخ الجزيرة العربية من 

قبائل متناحرة مشتتة يفتك بعضها ببعض ويتباهون بالرذائل واملحرمات، حتى صارت مهد العلم والنور 
واإليمان ودولة االخالق والعدل.

وأوضح أن جامعة العلوم والتكنولوجيا ونظراً ملا تمثله هذه الذكرى من أهمية عى قلوب اليمنين تقيم 
سنوياً عددا من االنشطة والفعاليات احتفاء بهذه الذكرى الغالية واستشعاراً ملسئولية الجامعة الدينية 

واالخالقية.. وذكر أن الجامعة نفذت بهذه املناسبة العظيمة زيارات ميدانية للطالب وتقديم هدايا رمزية 
للمرىض واملحتاجن يف عدد الجهات منها الجمعية اليمنية ملرىض الثالسيميا والدم الوراثي واملؤسسة 

الوطنية ملكافحة الرسطان ودار رعاية مرىض الفشل الكلوي ودار الشوكاني لرعاية األيتام، وكذا تنفيذ 
صباحية ثقافية فرع الطالبات.. وكشف أن مستشفى جامعة العلوم واملجمع الطبي سينفذون بهذه 

املناسبة معاينات مجانية للمرىض خالل الفرة »7-11« نوفمرب القادم بمقر املجمع الطبي التابع للجامعة 
بشارع الستن.

ويف الفعالية، التي حرها وكيل وزارة التعليم العايل لقطاع البحث العلمي الدكتور صادق الرشاجي 
ومستشار وزير التعليم العايل الدكتور محمد ضيف الله ونائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور 

عبدالغني حميد وأمن عام الجامعة فيصل هزاع وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس وجمع غفر 
من الطالب، القيت كلمة الطالب ملالك الفرايض استعرضت يف مجملها دالالت احياء مناسبة املولد النبوي 

الرشيف للتذكر بسرته العطرة وفضائله.

تخلل الحفل تقديم عدد من املوشحات الدينية واملدائح النبوية للمنشد اليمني الكبر عبدالرحمن العمري، 
وكذا تقديم وصالت انشادية واوبريت للمبدعن فارس الحيدري وأفنان الصنومي، وقصيدة للشاعر 

عبدالعزيز املحنبي، وعرض ريبورتاج عن زيارات الطالب إىل عدد من دور االيتام واملراكز والجمعيات التي 
تقدم خدمات االيواء والتغذية والرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية للمرىض واملحتاجن بأمانة العاصمة.
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إحياء ذكرى املولد النبوي الشريف بعدد من مدارس مديرية بني احلارث

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

أحيا عدد من مدارس مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة اليوم، ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف احتفاالت مدارس »رفيدة، 22 مايو، دروب االمل« أشاد مستشار وزارة الربية والتعليم اإلعالمي 
مصطفى املروني واملسؤول الربوي باملديرية عيل املاخذي، بمستوى االعداد والتحضر لتلك االحتفاالت 

وبتفاعل الكادر الربوي وطالب وطالبات املدارس املنظمة لها.. وأشارا إىل أهمية إحياء ذكرى مولد الرسول 
االعظم واستلهام الدروس والعرب من سرته العطرة والسر عى نهجه والتزام أوامره واجتناب نواهيه.

واشتملت االحتفاالت عى كلمات وفقرات فنية وانشادية جسدت فرحة وابتهاج الطالب والطالبات بقدوم 
ذكرى مولد الرسول األعظم صلوات الله وسالمه عليه وعى آله.

إىل ذلك أطلع املروني واملاخذي، عى سر البطولة الرياضية التي تنظمها املنطقة التعليمية عى مدى عرشة 
أيام بمدرستي التعاون والشورى.

واستمعا من نائب مدير املنطقة التعليمية بمديرية بني الحارث نارص االشول، إىل رشح حول سر املنافسة 
بن فرق مدارس املديرية يف كرة القدم والطائرة والشطرنج باإلضافة إىل املسابقة الشعرية.

الزراعة تنظم احتفالية بذكرى املولد النبوي الشريف

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة الزراعة والري ممثلة باالدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية واالدارة العامة للصحة 
الحيوانية والحجر البيطري واالدارة العامة لإلعالم واالرشاد الزراعي واالدارة العامة لالحصاء الزراعي 

اليوم، احتفالية باملولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل الذي أقيم بحضور وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية ضيف الله شمالن، أشار 
رئيس ملتقى التصوف يف اليمن العالمة عدنان الجنيد، اىل أهمية االحتفال بذكرى مولد النبي األعظم محمد 

عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم، وأنه من الواجب عى كل مؤمن ومؤمنة االبتهاج بهذه املناسبة الدينية 
الغالية. وقال »نحن اليوم مطالبون بتوقر الرسول الكريم وإشهار عظمته واالقتداء بمنهاجه واتباع سنته 

يف سلوكنا وأعمالنا وحياتنا بشكل عام«.

واعترب الجنيد أن االحتفاالت بهذه املناسبة من شعائر التعظيم التباع سنته صى الله عليه وآله وسلم.. 
واستعرض جانبا من سرته وحياته عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وما جاء به من منهاج سماوي 

مشتمل عى نظم توفر للبرشية األمن وااليمان وتزيل عنهم البؤس والشقاء.. مبنيا أن سعادة األمة وصالحها 
مرتبط بمدى وقوة ارتباطها وحبها لرسولها النبي األعظم.. وأكد أنه ال يمكن لهذه األمة معالجة مشاكلها 

والتخلص من الذل والهوان إال بالرجوع إىل منهاجه صى الله عليه وسلم واالقتداء والتأيس به واتباع سنته.

وأشار عدنان الجنيد اىل أهمية إحياء هذه الفعاليات واملناسبات الدينية ألخذ العظات والعرب من صفات 
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النبي األعظم فهو منهاج حياه ومدرسة تربوية عظيمة.. وشدد عى رضورة االستمرار يف تنظيم مثل هذه 
الفعاليات استعدادا للفعالية الكربى باعتبار هذا االحتفال فرصة اليصال رسالة لالعداء بأننا أمة متماسكة 

وقوية تحب نبيها ومنهاجه وتستمد قوتها وصمودها من ارتباطها بالرسول األعظم سيد البرشية محمد 
عليه وعى آله أفضل الصالة والسالم.

من جانبه أشار وكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية االنتاج الزراعي املهندس عيل عبدالكريم الفضيل، إىل 
أن االحتفال باملولد النبوي الرشيف له أهمية يف تجسيد الرمزية لحبنا لرسولنا الكريم.. وتطرق إىل أهمية 

االختفال بهذه املناسبة للتذكر بسرته العطرة والخالدة والتي يجب علينا اتباعها وانتهاج نهجها يف مختلف 
أعمالنا.. ونوه بداللة وأهمية االحتفال بمولد النبي كرسالة واضحة للعدوان بأن الشعب اليمني مستمر يف 

تنظيم الفعاليات الدينية متحدياً كافة الظروف واألوضاع وأن ارتباطه برسوله الكريم ارتباط قوي ووثيق 
رغم ما يعانيه هذا الشعب من عدوان و حصار ظالم.

وتضمنت فعالية االحتفال تحت شعار »الرسول محمد قائدنا وقدوتنا« فقرة مرسحية تطرقت إىل أثر وداللة 
االحتفال باملولد النبوي الرشيف ومكر اليهود وما يكنونه لألمة االسالمية من حقد وبغض وخوف من وحدة 

الشعوب االسالمية.

حر الفعالية مستشار وزارة الزراعة والري يحيى اسماعيل الحوثي ومدير عام املؤسسة العامة لتنمية 
انتاج الحبوب املهندس أحمد الخالد وعدد من املسؤولن.

احتفالية يف ذكرى املولد النبوي الشريف ملركز النور ومجعية األمان للمكفوفني

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم مركز النور للمكفوفن وجمعية األمان لرعاية الكفيفات، حفال خطابيا وفنيا بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف، برعاية أمانة العاصمة.

ويف الحفل أكد مديرا مديرية الصافية ناجي الشيعاني ومكتب الشئون االجتماعية نارص الكاهيل، عى 
أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف باملستوى الذي يليق بعظمة هذه املناسبة الدينية.. مشرين إىل ان 

احتفال اليمنين بذكرى مولد الرسول األعظم يؤكد ارتباطهم العميق بالنبي ونهجه اإللهي القويم.

وأشار الشيعاني والكاهيل، إىل عمق حب وعظمة ومكانة رسول الله يف نفوس اليمنين.. مشيدين بجهود 
قيادة وموظفي وطالب مركز النور للمكفوفن يف تنظيم هذه الفعالية املتميزة.. ودعيا جميع املراكز والدور 
االجتماعية والخرية إىل اقامة الفعاليات واألنشطة املتنوعة لالحتفال بذكرى املولد النبوي عى صاحبه وآله 

أفضل الصالة وأتم التسليم، لتكريس حب وقيم وأخالق الرسول األعظم يف وجدان االجيال.

بدوره أوضح مدير مركز النور حسن اسماعيل ورئيسة جمعية األمان لرعاية الكفيفات صباح خربيش، 
أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف، واالقتداء برسول الله محمد صى الله وعليه وآله وسلم قوال 

وعمال.

ولفت اسماعيل وخربيش، إىل رضورة استلهام الدروس والعرب العظيمة من سرة وحياة رسول البرشية 
واإلنسانية، والسر عى نهجه القويم والذي يساعد الناس اليوم يف التغلب عى كافة التحديات.. وأكدا أهمية 

املشاركة الفاعلة يف الفعالية الكربى التي ستقام بميدان السبعن احتفاًء بهذه املناسبة الدينية يف الـ12 
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من ربيع أول، لتذكر العالم برسول الله محمد صلوات الله عليه وآله وسلم..وشدد املشاركون عى رضورة 
التمسك بنهج الرسول األعظم واالقتداء بالسرة املحمدية النبيلة والخالدة وبأخالق وقيم صاحبها عليه و آله 

فضل الصالة وأتم التسليم.

تخلل الفعالية، التي حرها مدير عام مراكز ودور الرعاية االجتماعية باألمانة محمد أبو عريج ونائبه 
محمد العريف ومدير صندوق الرعاية االجتماعية جميلة املطري ونائب مدير مكتب الربية عبدالكريم 

الضحاك، فقرات شعرية وإنشادية ومرسحية للطالب املكفوفن عربت عن عظمة املناسبة.

املكاتب التنفيذية مبحافظة صنعاء تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت مكاتب الزراعة واالتصاالت ومياه الريف واملوارد املائية والسياحة واملرور بمحافظة صنعاء اليوم، 
فعالية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية، التي حرها الوكيل يحيى محسن جمعان، أشار وكيل أول املحافظة حميد عاصم إىل أهمية 
األحتشاد ألحياء الفعالية املركزية لتجسيد لوحة من من لوحات الصمود، كما أشار إىل أن املالين من 

الشعب اليمني العظيم سيحتفل باملناسبة يف سبع ساحات بموازاة ما قدموه ويقدموه من عرشات األالف 
من الشهداء للدفاع عن الدين والعرض والوطن ورغم الحصار والعدوان.. وأكد عاصم أن 27 مليون يمني 

يجاهدون نيابة عن مليار مسلم ويتولون الرسول األعظم محمد بن عبدالله، ويقارعون قرن الشيطان 
وحلفاءه.. مشراً إىل أن هذا العام عام عطاء باملحافظة التي قدمت قرابة 7 آالف شهيد.

ويف الفعالية، التي حرها مديرو املكاتب املعنية واإلدارات واملوظفن، أشار مدير مكتب الزراعة املهندس 
عيل القري إىل أن مولد النبي عليه وآله أفضل الصالة والتسليم مثل لحظة فارقة يف حياة البرشية ففيها كان 

انبالج النور الذي بدد الظالم.. وأكد أهمية استلهام الدروس والعرب والثبات والصمود من سرة النبي صى 
الله عليه وسلم، الفتا إىل أهمية املشاركة يف قافلة الرسول األعظم.

تخلل الفعالية قصيدة شعرية ألقاها مدير مكتب الزراعة بجحانة.

 بذكرى املولد النبوي
ً
فعالية مبعهد بغداد التقني بأمانة العاصمة إحتفاء

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء  -سبأ :

نظم معهد بغداد التقني الصناعي بالتعاون مع مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، التي حرها وكيل وزارة التعليم الفني لقطاع سوق يحيى املأخذي ومستشارا وزارة التعليم 
الفني الدكتور عيل املطاع وسعيد غراب، أشار نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوايل، إىل ارتباط 

اليمنين الوثيق برسول البرشية صى الله عليه وآله وسلم.. ولفت إىل محاوالت األعداء طمس الفعاليات 
االحتفالية بهذه املناسبة الدينية الجليلة خالل العقود املاضية.. مؤكدا أن الشعب اليمني أفشل تلك 

املحاوالت، ملحبته للرسول األكرم عليه الصالة والسالم واقتداًء بسنته والسر عى منهجه القويم.
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من جانبه أكد مدير مكتب التعليم الفني باألمانة الدكتور عادل املهدي, أن االحتفال باملولد النبوي بأمانة 
العاصمة واملحافظات يؤكد ارتباط اليمنين بنبي الرحمة املهداة.. وأشار إىل أن الرسالة املحمدية، رسالة 

لهداية البرشية حتى قيام الساعة.. داعياً املعاهد واملدارس الفنية والتنقية بأمانة العاصمة إىل التفاعل مع 
األنشطة املصاحبة لالحتفال باملولد النبوي واملشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام بالعاصمة صنعاء يف 

12 ربيع األول..

بدوره أشار عميد معهد بغداد التقني الصناعي عبدالرزاق قيس، إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي 
الستلهام الدروس من سرة النبي األعظم صى الله عليه وآله وسلم واالقتداء بنهجه.

تخلل الفعالية، بحضور مدراء العموم بوزارة التعليم الفني صادق الديلمي ووليد محرم وعادل الخالدي 
وعمداء املعاهد الفنية والتقنية باألمانة, فقرات انشادية وشعرية ومرسحية.

القطاع الرتبوي والتعليم الفني يف ذمار حيتفيان بذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ ذمار  - سبأ :

نظم مكتبا الربية والتعليم الفني واملعهد العايل لتأهيل املعلمن بذمار اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة بذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

وخالل الفعالية أكد وكيل املحافظة محمد محمد عبدالرزاق، أهمية إحياء هذه املناسبة العظيمة وتنشئة 
األجيال عى االقتداء بسرة النبي عليه الصالة والسالم وغرس قيمه ومبادئه يف نفوسهم.. وحث عى تضافر 

جهود القطاع الربوي والتعليم الفني يف املشاركة يف الفعالية املركزية لالحتفاء بهذه املناسبة.

من جانبه أكد مدير مكتب التعليم الفني نجيب الحاشدي، أهمية جعل هذه املناسبة محطة الستلهام 
الدروس من سرة النبي محمد صل الله عليه وعى آله وسلم.

بدوره أشار زكريا الوشيل يف كلمة عن املشاركن يف الفعالية، إىل أن االحتفاء بهذه املناسبة الدينية يؤكد 
ارتباط األمة اإلسالمية بنبيها الكريم ورسالته.

تخلل الفعالية، التي حرها مدراء فرع صندوق الرعاية االجتماعية عبده الفضيل ومكتب الثقافة محمد 
العومري ونائبا مدير مكتب الربية سعيد الغابري ومحمد الهادي وعميد املعهد العايل لتدريب املعلمن خالد 

عاطف، فقرات إنشادية وقصائد معربة عن املناسبة.

قطاع املناهج بوزارة الرتبية ينظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

نظم قطاع املناهج والتوجيه بوزارة الربية والتعليم اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، التي حرها نائب وزير الربية والتعليم الدكتور همدان الشامي وعدد من وكالء الوزارة، 
أكد وكيال وزارة األوقاف الشيخ صالح الخوالني وقطاع املناهج والتوجيه املساعد محمد أنعم، أهمية إحياء 

ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم.
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وأشارا إىل أحقية اليمانين أحفاد األنصار بالرسول الكريم، وإحياء ذكرى مولده والسر عى نهجه والتأيس 
به يف كل أقواله وأفعاله وثباته يف مقارعة الباطل والتصدي لقوى الطغيان.

وتطرق الشيخ الخوالني وأنعم، إىل دور الربوين يف تنشئة أجيال املستقبل عى حب رسول الله صى الله 
عليه وآله وتصحيح االفراءات واملفاهيم املغلوطة حول هذه الذكرى.

تخلل االحتفالية، بحضور وكالء الوزارة إبراهيم رشف وقطاع املناهج والتوجيه أحمد النونو ورئيس املكتب 
الفني بالوزارة عيل الحيمي ورئيس مركز البحوث والتطوير الربوي الدكتور محمد السقاف وقطاع التعليم 

املساعد خالد إبراهيم ومدير مكتب الربية بمحافظة صنعاء هادي عمار، فقرات فنية وإنشادية ألشبال 
وزهرات مدارس الوحدة العربية عربت عن املناسبة.

 

فعالية لفرع شركة النفط بذمار يف ذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ ذمار  - سبأ :

نظم فرع رشكة النفط بمحافظة ذمار اليوم، فعالية ثقافية احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد وكيل املحافظة عباس عيل العمدي، أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي تعبرا عن حب النبي 
محمد صى الله عليه وعى آله وسلم.. مؤكدا أهمية التمسك بنهجه القرآني يف كل أمور الحياة.. وأشار إىل 

أن االحتفاء بهذه الذكرى العظيمة يف ظل استمرار العدوان والحصار يجسد صالبة اليمنين وصمودهم يف 
مواجهة الطغاة واملستكربين.. داعيا الجميع إىل املشاركة يف الفعالية املركزية وإنجاحها.

فيما أشار مدير فرع رشكة النفط عيل الضوراني، إىل أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي، يعكس ارتباط 
اليمنين بالنبي عليه الصالة والسالم والسر عى نهجه يف مواجهة العدوان.

فعاليتان للقطاع الصحي باحملويت يف ذكری املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ املحويت  - سبأ :

نظم مكتب الصحة ومركز األمومة والطفولة بمحافظة املحويت اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكری املولد 
النبوي.

وأكدت كلمات الفعالية، بحضور وكيل املحافظة يحيی عبده إبراهيم ومدير مدينة املحويت راشد مروان 
وقيادة مكتب الصحة ومركز األمومة، عى عظمة املناسبة الستلهام الدروس من سرة الرسول العطرة.

كما نظم القطاع الصحي بمديرية جبل املحويت فعالية ثقافية عن ذكری مولد الرسول محمد صلی الله 
عليه وأله وسلم بحضور نائب مرشف املحافظة عبدالله الشايم وقيادة السلطة املحلية ومكتب الصحة 

باملديرية.. وركزت الفعالية علی دالالت االحتفال بمولد رسول االنسانية خصوصا واليمن يخوض مواجهة 
مصرية يف مواجهة تحالف العدوان االجرامي.

تخلل الفعاليتان فقرات انشادية وقصائد وكلمات، أكدت مشاركة كوادر الصحة يف الفعالية املركزية بمولد 
رسول الله.
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مكتب ثقافة إب ينظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ إب - سبأ :

أقيم بمحافظة إب اليوم، مهرجانا ثقافيا وخطابيا بمناسبة ذكرى املولد النبوي، نظمها مكتب الثقافة 
باملحافظة بالتعاون مع مؤسسة أماس لإلنتاج الفني.

ويف الفعالية أشار وكيل املحافظة عبدالرحمن الزكري، إىل أهمية إحياء هذه الذكرى والسر عى نهج 
الرسول صى الله عليه وسلم واالقتداء بها قوال وعمال.. وأشار اىل أن الحضور واملشاركة يف هذه املناسبة 

الدينية، هو اعرافا بنعمة الله عى األمة، وتعظيما وإجالال وتقديسا لرسوله الكريم.

ا عى كل  ولفت الوكيل الزكري إىل أن االحتفال بميالد سيد البرشية تجديد الوالء لله ورسوله واملؤمنن، وردًّ
محاوالت األعداء إبعاد األمة عن التمسك بالنبي واإلقتداء به وسرته النرة.. وأهاب بالجميع الحرص عى 
املشاركة الفاعلة يف تجهيز القافلة الكربى التي ستسرها املحافظة بالتزامن مع االحتفال باملولد النبوي 

واملشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام يوم 12 ربيع األول بمركز املحافظة.

من جانبه أوضح القايض ياسن العبادي يف كلمة العلماء، أن أقامة فعالية املولد النبوي تعزز من االرتباط 
بنبي األمة وتعميق محبته والسر عى نهجه القويم.. وأوضح أنه يتوجب عى اليمنين يف ظل مواجهة قوى 
العدوان التآيس برسول الله والتحيل بفضائله وصفاته وشجاعته وجهاده وشدة بأسه يف مواجهة املعتدين.

بدوره أشار مدير مكتب الثقافة باملحافظة عبدالحكيم، إىل أن االحتفاء بذكرى ميالد املصطفى صلوات الله 
عليه وآله وسلم مناسبة جامعه إلتباع سرته.. وأشار اىل حرص املكتب عى مواكبة كافة الفعاليات التي تهم 

املجتمع ومنها ذكرى ميالد خر الربية محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.

تخلل الفعالية قصيدة شعرية وموشحات دينية يف مدح الرسول األعظم وفضائله وخصاله وسرته وكذا 
لوحة تراثية بعنوان »مولد الصادق األمن«..حر الفعالية رئيس محكمة استئناف املحافظة القايض 

عبدالعزيز الصويف وعضو مجلس النواب محمد الجربي واملرشف االجتماعي يحيى القاسمي ومدراء مكاتب 
األوقاف بندر العسل واملالية صالح الرصاص والتخطيط والتعاون الدويل كمال الحارثي واإلعالم أمن 
البعداني والشباب والرياضة إبراهيم املساوى واملدينة الرياضية عبدالله غازي ومديرا مديرتي حبيش 

محمد الشبيبي والسياني أرشف الصالحي ونخبة من األدباء واملبدعن واملثقفن.

فعالية مبحافظة صنعاء يف ذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت مكاتب الصحة واإلعالم والثقافة والتخطيط والتعليم الفني والغرفة التجارية بمحافظة صنعاء 
اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أهاب أمن عام محيل املحافظة عبدالقادر الجيالني، باملشاركة يف الفعالية املركزية إليصال 
رسالة للعالم بصمود احفاد االنصار والعالقة التي تربطهم بالنبي األعظم.. وأشار إىل رضورة أن يكون 

االحتفاء بذكرى املولد النبوي، يتواكب مع حجم التضحيات التي تقدمها محافظة صنعاء دفاعا عن األرض 
والعرض والسيادة الوطنية.. ولفت إىل أهمية تفاعل الجميع يف تسير قافلة الرسول االعظم.
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ويف الفعالية، التي حرها وكالء املحافظة عبدالله العنيس وفارس الكهايل ويحيى الحيمي، أشار مدير 
مكتب التعليم الفني الدكتور مالك الجربي، إىل أهمية االقتداء بنهج الرسول األعظم قوال وعمال.

فيما أشار نائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي، إىل العالقة التي تربط اليمنين بالرسول الكريم.. الفتا إىل 
أن ما يتعرض له اليمن من عدوان، ناتج لحمل أبناء اليمن راية اإلسالم منذ فجر اإلسالم.

العالمة إبراهيم الربكاني، استعرض بدوره محطات من مواقف الرسول األعظم يف نرش الدين اإلسالمي 
ودور اليمنين يف نرة الدين والرسول األعظم.

حر الفعالية مدراء املكاتب التنفيذية واإلدارات واملوظفن.

كلية اللغات وملتقى الطالب اجلامعي ينظمان حفال يف ذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت كلية اللغات وملتقى الطالب الجامعي اليوم حفال بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف االحتفال، الذي حره نواب عميد كلية اللغات ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس والطالب 
والطالبات, اعترب عميد الكلية الدكتور محمد النارص إحياء هذه املناسبة الدينية فرصة للتذكر برسول الله 
واملعاني السامية والصفات التي تفرد بها.. ولفت إىل أن الكثر من املسلمن يف هذا الزمان يجهلون محمد 

رسول الله وسرته وأخالقه بسبب ابتعادهم عنه وعدم تأسيهم واقتدائهم به، ما جعل الشعوب األخرى 
تستهن بدين االسالم واملسلمن.

وأكد الدكتور النارص أن الرجوع إىل الله تعاىل ورسوله الكريم والنهل من نبعه الصايف وهديه القويم 
والتحيل بقيمه ومبادئه، يمثل السبيل الستعادة األمة لهويتها وقوتها.. وأشار إىل أن تنظيم هذه االحتفاالت 

يف ظل العدوان والحصار، رسالة لألعداء بميض أبناء اليمن عى نهج الرسول األعظم وتمسكهم بمبادئه 
وقيمه والسر عى دربه يف الجهاد والتضحية ومقارعة قوى الطغيان والضالل.

من جانبه أكد نائب رئيس امللتقى بالكلية وليد عبدالله رشف الدين، أن مولده عليه الصالة والسالم مثل 
نعمة كبرة عى األمة يف أن بعثه الله إلنقاذها من الرشك والضالل وإخراجها من الظلمات إىل النور.

تخلل الحفل قصائد شعرية وفقرات فنية متنوعة.
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السلطة القضائية بذمار تنظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ ذمار - سبأ :

نظمت السلطة القضائية بمحافظة ذمار اليوم، فعالية ثقافية احتفاء بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار رئيس محكمة استئناف املحافظة القايض مسعد العمييس، إىل أهمية االحتفاء بمولد سيد 
الخلق واملبعوث رحمة للعاملن للتذكر بسرته العطرة وتكريسها يف واقع املجتمع.

فيما أكد وكيل املحافظة محمود الجبن، أهمية إحياء هذه الذكرى العظيمة يف ظل التحديات التي تواجه 
األمة يف استلهام الدروس والعرب من سرة سيد الخلق والتمسك برسالته التي أخرجت الناس من براثن 

الجهل إىل رحاب العلم والعمل.. وأشاد بجهود كوادر السلطة القضائية يف استمرار أداء أعمالهم وإنجاز 
القضايا رغم التحديات.. حاثا عى املشاركة يف الفعالية املركزية لالحتفاء باملناسبة.

وألقيت يف الفعالية كلمات، أكدت أهمية السر عى نهج النبي عليه الصالة والسالم يف تحقيق العدل 
ومواجهة الظلم.

فعاليات مبستشفيات همدان بصنعاء بذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

نظمت مستشفيات 22 مايو بضالع وهمدان العام واألمومة والطفولة بالرقة بهمدان محافظة صنعاء اليوم، 
بالتعاون مع مكتب الصحة باملديرية فعاليات بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعاليات أشار وكيل املحافظة عاطف املصيل، إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي واملساهمة يف 
تسير قافلة الرسول األعظم وتجسيد العالقة التي تربط اليمنين بالرسول الكريم عليه وآله أفضل الصالة 

والتسليم.

فيما لفت مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور خالد املنتر، إىل أهمية االقتداء بالرسول األعظم يف ميدان 
العمل الصحي بما يخفف من معاناة املواطنن.. مشرا إىل العديد من املخيمات الطبية املجانية التي ستقام 

احتفاء بهذه املناسبة.

بدورهم أكد مديرا مستشفيي همدان الدكتور فؤاد الحاوري واألمومة والطفولة الدكتور كمال الحاوري 
ونائب مدير مكتب الصحة باملديرية الدكتور صالح املونيس، أهمية االحتفاء بذكرى املصطفى والسر عى 

نهجه.

مسئول التأهيل باملحافظة همدان عسكر، استعرض نبذة من حياة الرسول األعظم ودور اليمنين يف نرة 
اإلسالم والنبي الكريم.
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حفل بكلية الرتبية جامعة صنعاء يف ذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت كلية الربية وملتقى الطالب الجامعي اليوم، حفال بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف الحفل استعرض عضو املكتب التنفيذي ألنصار الله الدكتور أحمد الشامي، محطات مضيئة من حياة 
الرسول الكريم ودور أبناء اليمن يف نرته ومؤازرته وجهاد الكافرين واملنافقن.. وأكد أن االحتفال بهذه 

املناسبة العظيمة يأتي من منطلق حب النبي ومكانته يف قلوب اليمنين وتمسكهم بسرته ونهجه كقائد 
عظيم ومدرسة متكاملة من القيم والتعاليم السامية.

من جانبه أشار عميد كلية الربية الدكتور سعد العلوي، إىل أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي وما تحمله 
من دالالت ومعاني, لتعزيز الوعي بالقيم واألخالق واملبادئ التي جاء بها نبي الرحمة واإلنسانية.

تخلل الحفل، الذي حره نائب رئيس جامعة صعدة الدكتور عيل حمود رشف الدين وأمن كلية الربية 
عبدالله الهبل وعدد من أعضاء هيئة التدريس, قصائد شعرية وفقرات فنية وتكريم أوائل الطلبة من 

مختلف األقسام والتخصصات.

هيئة مستشفى الثورة بصنعاء حتتفي بذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

نظمت هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء اليوم احتفائية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف االحتفائية اكد رئيس هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور عبداللطيف ابو طالب، أهمية االحتفال باملولد 
النبوي للتذكر بسرة وأخالق الرسول صى الله عليه وآله وسلم.. واشار اىل ان االحتفال بهذه املناسبة هو 
إحياء للثقافة املحمدية واستلهام الدروس والعرب منها والعمل بها قوال وعمال.. مؤكدا أهمية اقتداء االطباء 

والعاملن يف القطاع بالنبي محمد صى الله عليه وعى اله وسلم والتحيل بأخالقه واإلحسان للمرىض وتقديم 
أفضل الخدمات لهم.

والقيت عدد من الكلمات من قبل نائب مدير التوجيه املعنوي بالدائرة الطبية العسكرية اسماعيل غالب 
ومندوب الجرحى بمستشفى الثورة احمد االعوج وقايد نشطان وخالد الخوالني عن الضيوف، اشاروا اىل ان 

ارتباط اليمنين بالنبي وحبهم له منذ القدم.

وأكدوا أن احياء هذه املناسبة تجديد للمجد االسالمي العظيم.. مشرين اىل ان محبة النبي واالحتفاء به 
يجب ان تنعكس يف السلوكيات قوال وعمال من خالل االقتداء به والتمسك بنهجه القائم عى العدل واملساواة 

ومقارعة الظلم واالمر باملعروف والنهي عن املنكر.
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القطاع الصحي يف حجة ينظم ندوة ثقافية مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ حجة - سبأ :

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حجة بالتعاون مع هيئة املستشفى الجمهوري واملعهد العايل 
للعلوم الصحية اليوم، ندوة ثقافية بمناسبة اإلحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.

استعرضت الندوة، بحضور وكيل املحافظة لشؤون اإلعالم والثقافة عادل شيل ونائب مدير مكتب الصحة 
العامة والسكان الدكتور خالد الناظري، عدد من أوراق العمل حول سرة النبي الكريم صى الله عليه وآله 

وسلم.

وتطرقت األوراق التي قدمها الباحث األكاديمي الدكتور محمد الرشيف وعضو الوحدة الثقافية باملحافظة 
بشر املدومي، صورا من مسرة رسول اإلنسانية النبي األكرم محمد صى الله عليه وعى آله وسلم, ورسالته 
العظيمة للبرشية جمعاء، ونماذج من مواقفه الجهادية.. وأشارت إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي تهدف إىل 

رفع الوعي املجتمعي بأهمية املناسبة الدينية يف تعزيز االرتباط بمنهج وسرة الرسول األعظم واالقتداء به.

البحث اجلنائي حيتفل باملولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت اإلدارة العامة للبحث الجنائي اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف اإلحتفال، الذي حره املفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم املؤيد ووكيل وزارة الداخلية لقطاع 
األمن والرشطة اللواء رزق الجويف، اكد مدير البحث الجنائي العميد سلطان زابن، اهمية االحتفال باملولد 

النبوي الستلهام العرب من سرة الرسول االعظم للتغلب عى التحديات الراهنة.. وأشار إىل ان الشعب اليمني 
وهو يتعرض لهذا العدوان بحاجة ألن يحيي مبادئ وقيم الجهاد والحرية والعزة والكرامة التي جاء بها 

النبي الكريم.

ولفت العميد زابن إىل أن االحتفال بهذه املناسبة الجليلة إنما هو تكريم ألمة محمد والعاملن جميعا فقد 
بعثه الله عز وجل بالحق املبن وليزيح عن كاهل األمة الظلم واملظالم.

فيما القى العقيد نارص الخوالني قصيدة شعرية، تطرق فيها إىل االنتصارات التي يحققها أبطال الجيش 
واللجان الشعبية يف جميع املحاور والجبهات، تزامنا مع احتفاالت الشعب اليمني باملولد الرشيف.

هذا وقد اشتملت الفعالية االحتفالية عى العديد من الزوامل واالناشيد والكلمات، التي نوهت يف مجملها 
بصفات الرسول األعظم، وسرته العطرة وجهاده، ووجوب االقتداء به .

حر االحتفال مساعد املفتش العام اللواء طاهر امليايس، والوكيل املساعد لعمليات الرشطة العميد 
عبدالكريم املخاليف، وعدد من مدراء العموم بالوزارة، وقيادات مدنية وحشد غفر من املواطنن.
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 باملولد النبوي
ً
تدشني مشاريع املخيمات الطبية اجملانية احتفاء

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

دشنت الهيئة العامة للزكاة اليوم، مرشوع أربعة مخيمات طبية يف مجاالت العيون, أذن، أنف، حنجرة 
بمحافظات صنعاء، حجة، الحديدة وصعدة.

تأتي هذه املخيمات بالتنسيق مع جمعية الرعاية الصحية للمجمعات املتررة ومؤسسة تداوي احتفاًء 
باملولد النبوي الرشيف تحت شعار »رحماء بينهم«.

ويف التدشن الذي حره عضو مجلس إدارة هيئة الزكاة ماجد العامري ووكالء الهيئة املساعدين، أكد نائب 
رئيس املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة يحيى املحاقري، أهمية تدشن 

املخيمات الطبية املجانية التي تأتي تتويجا للمرحلة األوىل لخطة هيئة الزكاة التي قدمتها للرؤية الوطنية 
لبناء الدولة.. وأشاد بجهود هيئة الزكاة ومشاريعها التي عكست البٌعد االنساني والقيمي التي المست 

مختلف جوانب مصارف الزكاة.. مشرا إىل أن ارتباط املخيمات الطبية وغرها من املشاريع بذكرى املولد 
النبوي، تسهم يف تعزيز التكافل االجتماعي واالحسان للفئات االشد فقرا واحتياجا.

فيما أشار وكيل هيئة الزكاة عيل السقاف، إىل أن تدشن هذه املخيمات يأتي يف إطار إهتمام الهيئة برشيحة 
الفقراء واملساكن.. واستعرض املشاريع التي ستنفذها الهيئة احتفاًء باملولد النبوي والتي تتمثل بمشاريع 

تستهدف أس األسى واملفقودين بتكلفة 120 مليون ريال ومرف الغارمن الذي يستهدف 50 حالة 
من الغارمن واستهداف أسى العدو والعرس الجماعي لأليتام واستهداف أبناء جزيرة كمران الذي ينفذ 
شهريا، إضافة إىل املرشوع الكبر الذي يستهدف أكثر من 400 ألف أسة فقرة واألكثر احتياجا يف عموم 

املحافظات.

من جانبه ثمن وكيل وزارة الصحة لقطاع الخدمات الدكتور عيل جحاف، جهود الهيئة العامة للزكاة 
ومشاريعها ومنها املخيمات الطبية بمناسبة املولد النبوي الذي يدل عى مدى ارتباط أهل اليمن برسول الله 

وحملة الرسالة املحمدية خالل مراحل االسالم.. وأشار إىل أهمية املخيمات الطبية التي تستهدف الرشائح 
الفقرة واملحتاجة بتقديم الخدمة والذي يعترب من أهم مصارف الزكاة.. مبينا أن وزارة الصحة ستنفذ 

بهذه املناسبة قرابة ثمانية مخيمات طبية يف مختلف املحافظات بالتعاون مع الجمعيات والخرين.. وأكد 
الوكيل جحاف أن االدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة تعكف حاليا عى اعداد أدلة ومعاير لعمل 

املخيمات الطبية بهدف تنظيمها بما يكفل استفادة املحتاجن والفقراء منها.

من جهته استعرض أمن جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات املترر الدكتور نشوان العطاب، برنامج 
مخيمات الزكاة الطبية املجانية التي تستهدف الفقراء واملساكن يف املناطق النائية يف عدد من املحافظات.. 
وأشار إىل أن املخيمات التي ستنفذها الهيئة والجمعية ومؤسسة تداوي ستستهدف معاينة 10 آالف حالة 

وإجراء عمليات أللف و100 حالة بتخصصات جراحة العيون واستئصال اللوزتن والبطانية وأطفال 
بمحافظات حجة والحديدة وصنعاء وصعدة.

ولفت الدكتور العطاب إىل أن هيئة الزكاة بالتعاون مع جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات املتررة، 
نفذت ثالثة مخيمات طبية بالحديدة خالل مارس ويوليو وأكتوبر استهدفت 12 ألف و 515 حالة 

بمديريات املنصورية وباجل وبيتي الفقيه..حر التدشن مدراء عموم ديوان الهيئة ومكاتب املحافظات 
واملدير التنفيذي ملؤسسة تداوي إيمان الوجمان.
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وزارة الصحة تقيم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف بحضور 
رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس تحت شعار »لقد كان لكم يف رسول الله أسوة حسنة«.

ويف الفعالية أشار وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل، إىل أهمية االحتفال بهذه املناسبة 
واستشعار قيم الرحمة والراحم واألسوة الحسنة من سيد البرشية محمد صى الله عليه وآله وسلم.. وأكد 
أن االحتفال بذكرى املولد النبوي كل عام ليس معناه االحتفال بمولد النبي فقط وإنما بالرسالة املحمدية، 

كما أكد أن مولد الرسول صى الله عليه وآله وسلم هو مولد القيم اإلنسانية كما قال الله سبحانه وتعاىل 
»وما أرسلناك إال رحمة للعاملن«، حيث تمثلت الرحمة يف سلوك الرسول وأفعاله وحركته ودعوته.. ودعا 
كوادر القطاع الصحي والطبي إىل استحضار عظمة هذه املناسبة لتنعكس إيجاباً يف خدمة املواطنن من 

خالل التمسك بقيم الرسول الكريم ومنها الرحمة واإلحسان واإلخالص يف العمل.

وأوضح الوزير املتوكل أن القطاع الصحي ومن خالل تمسكه بهذه القيم السامية سيواصل الخطى 
للنهوض بالقطاع الصحي وتوفر األجهزة واألدوية والكادر باإلضافة إىل السعي الحثيث إىل إيصال 

الخدمات الطبية إىل الريف واملناطق النائية.. وتطرق إىل جهود الوزارة يف تطبيق املعاير واألدلة الطبية 
للنهوض بالقطاع الصحي سواء ما يتعلق باملستشفيات الخاصة أو الصيدليات.. مثمنا صمود االستشارين 

واألطباء والكوادر الصحية واستمرارهم يف تأدية مهامهم اإلنسانية يف ظل الظروف الراهنة.

من جانبه أكد وزير اإلعالم ضيف الله الشامي أهمية االحتفال باملولد النبوي، لتعزيز الوالء للنبي عليه 
الصالة والسالم الذي يضاعف من العزيمة والصرب والصمود والثبات. وقال »األطباء يعملون عى مداواة 
القلوب والجراح وتشخيص املرض، فيما كان النبي صى الله عليه وسلم أول من عمل عى مداواة القلوب 
وأزال أمراض الضالل والغي«. وأضاف »فنحن اليوم عندما ننطلق من وزارة الصحة يجب أن نعرف من 

هول رجل الصحة األول ومن هو الرجل الذي أخرج األمة من العيش يف التيه والضالل والغمة«.

وأكد وزير اإلعالم أن االحتفال باملولد النبوي رشف وتعظيم وحبا للرسول الكريم واالعتزاز به.. مشرا 
إىل أن س االنتصارات يف الجبهات يعود إىل ارتباط األبطال بالنبي األكرم.. ولفت إىل أن حب اليمنين 

واهتمامهم بإحياء املولد النبوي متجذر منذ القدم. وقال »أول من قدم الدماء يف سبيل الله أسة يمنية، 
حيث كانت أول شهيدة يف اإلسالم سمية بنت خياط أم عمار بن ياس وزوجها ياس أبو عمار«.. وأكد 

الوزير الشامي أن أول من احتفل بالنبي عليه الصالة والسالم هم اليمنيون وهم أول من بايعوه وسارعوا 
لفك الحصار عليه يف شعب أبي طالب عندما حارصه كفار قريش.

فيما أكد عضو مجلس الشورى لطف الجرموزي، أهمية إحياء املولد النبوي يف ظل التحديات التي تواجهها 
األمة الستلهام الدروس والعرب من سرة املصطفى صى الله عليه وسلم.. وأشاد بجهود وزارة الصحة يف 

إقامة هذه الفعالية التي تعد تدشينا للفعاليات التي ستنظمها الوزارات واملؤسسات.. مؤكدا مساندة ودعم 
مجلس الشورى لجهود الوزارة واألنشطة التي تقوم بها لالرتقاء بالخدمات الصحية وتخفيف معاناة 
املواطنن.. ولفت الجرموزي إىل أن االحتفال بهذه املناسبة يهدف إىل إيصال رسالة بأن الشعب اليمني 

يخطو بخطى نبيه األكرم والسر عى نهجه يف مقارعة الطغاة واالستكبار العاملي.

بدورهما أشار وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد لقطاع التوجيه واإلرشاد العزي راجح ووكيل وزارة الصحة 



192

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

لقطاع الرعاية الدكتور محمد املنصور، إىل أهمية هذه املناسبة لتعزيز قيم الراحم والتكافل االجتماعي.. 
وأكدا أن االحتفال بذكرى املولد النبوي هو احتفال بالنور والعزة والكرامة واالرتباط الوثيق برسول 

اإلنسانية والسر عى نهجه.

تخلل الحفل، الذي حره وزير النفط واملعادن أحمد دارس وعدد من أعضاء مجلس الشورى ونائب وزير 
االتصاالت مصلح العزير ووكالء وزارة الصحة ورؤساء الهيئات ومدراء املستشفيات والربامج الصحية 

ومكاتب الصحة وعدد من املسؤولن بوزارة االتصاالت وأمانة العاصمة، مقتطفات لقائد الثورة وفقرات 
إنشادية وقصيدة للشاعر معاذ الجنيد وفلم وثائقي عن العدوان وصمود اليمنين واالنجازات التي حققتها 

الوزارة يف مختلف املجاالت خالل 17 شهرا.

ويف الحفل قدم وزير اإلعالم ضيف الله الشام ووكالء وزارة الصحة، دروع مقدمة من منتسبي قطاع 
الصحة لوزير الصحة عرفان بدوره وجهوده لالرتقاء بالخدمات الصحية.

وعقب الحفل دشن رئيس مجلس الشورى ووزراء الصحة واإلعالم والنفط توزيع السالل الغذائية املقدمة 
من الوزارة ملنتسبيها والبالغة 800 سلة غذائية.

جامعة حجة تنظم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ حجة -سبأ :

نظمت جامعة حجة اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرها مرشف املحافظة نائف أبو خرفشة ووكيال املحافظة محمد القايض وحميد 
العبيدي، أشار رئيس جامعة حجة الدكتور محمد الخالد، إىل أهمية إحياء هذه املناسبة بما يعزز من 

التمسك بمبادئ ونهج الرسول الكريم وصفاته ومناقبه.. ونوه باملكانة العظيمة التي يحتلها رسول البرشية 
ومعلمها األول محمد صلوات الله عليه وآله وسلم يف نفوس اليمنين.. مؤكدا أهمية استلهام العرب والدروس 

من سرة النبي عليه الصالة والسالم والتحيل بسماته وصفاته واإلقتداء بها .

من جانبه أكد مرشف املحافظة، أهمية إحياء هذه املناسبة التي يجسد احيائها االرتباط الوثيق بن رسول 
الرحمة واليمنين.. الفتاً إىل املكانة التي تحتلها هذه املناسبة يف نفوس أبناء األمة العربية واإلسالمية وبوجه 

خاص شعب األيمان والحكمة.. وأشاد أبو خرفشة بصمود الكادر األكاديمي والطالبي بجامعة حجة 
وتفاعلهم من خالل إقامة الفعاليات اإلحتفائية بمولد الرسول األعظم.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية ومرسحية معربة عن عظمة املناسبة.
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وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات تدشن فعاليات املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

دشنت وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات والجهات التابعة لها اليوم، فعاليات املولد النبوي بإقامة ندوات 
بمؤسسة االتصاالت والهيئة العامة للربيد واملعهد العام لالتصاالت، رشكة يمن موبايل، واإلنشاءات يف األمانة 

ومحافظة صنعاء.

وتحدث خالل الندوات عدد من العلماء واملشائخ عن عظمة مناسبة املولد النبوي والدروس املستفادة من 
سرة الرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم.. وأكد العلماء واملشائخ أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي.. 

مستعرضن نبذة من حياته عليه أفضل الصالة والسالم وما جاء به من منهج سماوي شامل للبرشية.. 
مبينن أن سعادة األمة وصالحها مرتبط بمدى وقوة ارتباطها وحبها للرسول األكرم.. وشددوا عى أن إحياء 

ميالد النبوة من الشعائر املستحبة التي تزكي النفوس وتبعث فيها التمسك بالنهج النبوي السمح.

ونوه العلماء واملشائخ بداللة االحتفال بمولد النبي يف رسالة واضحة لدول العدوان بتمسك الشعب اليمني 
بالنبي الكريم واستمرار تنظيم الفعاليات الدينية، متحدين الظروف واألوضاع.. الفتن إىل أن ارتباط 

اليمنين برسول الله قوي ووثيق رغم ما يعانيه من عدوان وحصار.

وتطرق العلماء واملشائخ يف سياق محارضاتهم، إىل مكانة الرسول األعظم محمد صى الله عليه وآله وسلم 
يف نفوس اليمنين.. مستعرضن الرسائل والقيم واملفاهيم املحمدية التي يجب أن تنعكس يف سلوك أبناء 

األمة..ويف الفعالية التي شملت قطاع االتصاالت والربيد، تم عرض العديد من الفقرات اإلنشادية واملرسحيات 
واألفالم الوثائقية عن أهمية املناسبة.

وشهدت الفعاليات حضوراً وإقباالً واسعاً للفعاليات التي حارض فيها الشيخ عيل املطري والعالمة أحمد 
الخزان والعالمة محمد مفتاح وخالد سليمان وأسامة املحضوري ومحمد رشف الدين ومقبل الكدهي 

ويحيى املهدي.

فعالية خطابية يف مديرية حوث بعمران بذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ عمران - سبأ :

نظم ابناء مديرية حوث بمحافظة عمران اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

تخللت الفعالية، التي حرها عضو مجلس الشورى غسان االحمر، العديد من الكلمات والفقرات االنشادية 
التي عربت عن عظمة هذه املناسبة ومكانتها يف نفوس اليمنين.. واستعرضت الفعالية نبذة من حياة رسول 
الله صى الله عليه واله وسلم وشخصيته الجهادية والقيادية وسرته الحسنة ومبادئه وقيمه اإلنسانية التي 

جسدها يف حياته.

وأشار أمن محيل املحافظة صالح املخلوس، إىل أن االحتفاء بهذه املناسبة يجسد الحب واالرتباط الوثيق 
للشعب اليمني برسول الله ومنهجه القراني.. حاثا الجميع عى املشاركة يف الفعالية املركزية واملساهمة يف 

تسير قافلة الرسول األعظم.
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بدورهما اشارا مدير عام مديرية حوث عبدالغني الربوش ومرشف عام املديرية عبدالواحد االشقص، إىل 
أهمية إحياء ذكرى مولد النبي الكريم الذي بعثه الله رحمه للعاملن للتزود من أخالقه وقيمه ونهجه وسرته 

النبوية العطره ورضورة التعامل بها قوآل وعمآل.

حر الفعالية عدد من املشائخ والوجاهات القبلية والشخصيات االجتماعية.

جامعة احلديدة ومجعية املعاقني حتتفيان بذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ الحديدة - سبأ :

نظمت جامعة الحديدة اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، إىل أن ذكرى مولد املصطفى تعد من 
أهم املناسبات الدينية العظيمة التي يحتفي بها أبناء اليمن.. ولفت إىل أن رسول الله صى الله عليه وآله 
وسلم لم يقبل خالل قيادته لألمة إال باالنتصار لقضاياها التي ال تقبل التسويف.. مبينا أن إحياء ذكرى 
مولد املصطفى يعرب عن الحب واالقتداء بالرسول الكريم.. وأكد قحيم أن هذه الفعاليات االحتفائية التي 

تنظمها املؤسسات الرسمية واألهلية ستتوج بالحفل الكبر عى مستوى املحافظة يف الثاني عرش من ربيع 
األول.. حاثا الجميع عى املشاركة يف الحفل الذي ستقيمه املحافظة بهذه املناسبة الدينية.

بدوره أشار رئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد االهدل خالل الحفل الذي حره وكيال املحافظة 
عبدالجبار أحمد محمد وعيل أحمد قرش ومرشف املحافظة أحمد البرشي، أن مولد سيدنا محمد عليه الصالة 

والسالم كان مولدا للنور ما يحتم االحتفاء بهذه الرحمة املهداة من رب العاملن ومواصلة السر عى نهج 
املصطفى صلوات الله عليه وعى آله وسلم.. ولفت األهدل إىل أن أعداء اإلسالم كانوا وال زالوا يسعون من 

خالل أدواتهم إلبعاد أمة اإلسالم عن دينها الذي ارتضاه الله لها، من خالل تقديم صورة مغلوطة عن 
اإلسالم واملسلمن.. وأدان استهداف العدوان للمرافق والكليات التابعة لجامعة الحديدة والذي أثر عى سر 

العملية التعليمية.

فيما أوضح نائب مدير مكتب األوقاف فيصل الهطفي، أن إعالن مظاهر الفرحة واإلبتهاج بمولد خر البرش 
يرسخ محبته يف نفوس أبناء األمة ويزيد من تعلقها به.

تخلل الفعالية، التي حرها نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعدد مدراء عموم املكاتب التنفيذية 
وطالب وطالبات الجامعة، أوبريت وقصائد شعرية معربة عن املناسبة.

إىل ذلك نظمت مدرسة وجمعية املعاقن حركيا بمحافظة الحديدة وتحت شعار »لقد كان لكم يف رسول الله 
أسوة حسنة«، فعالية احتفالية بمناسبة ذكري مولد رسول الله صى الله عليه وآله وسلم.

ويف الفعالية أشاد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، بتنظيم مدرسة وجمعية املعاقن 
حركيا هذه الفعالية بمناسبة ذكرى مولد الرسول األعظم.. وأشار إىل أن اليمنين يحتفلون بهذه املناسبة 

الدينية منذ القدم ومنهم أبناء محافظة الحديدة الذين يحتفلون بها عى مدى أيام تعبرا عن حبهم لرسول 
الله وقربهم منه.. وأكد قحيم إهتمام قيادة املحافظة برشيحة املعاقن حركيا ودعمها بما يمكنها من 

املساهمة الفاعلة يف الحياة.
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إدارة مرور حمافظة إب حتتفي بذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ إب - سبأ :

أحيت إدارة مرور محافظة إب اليوم، ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشار وكيل املحافظة حارث املليكي، إىل أن االحتفال باملولد النبوي الرشيف يعد محطة للتزود بسرته 
العطرة، وبنهه يف مواجهة الظلم والطغاة.. وأشار إىل أن قوة إيمان اليمنين وتمسكهم برسول الله مكنهم 

من الصمود والثبات وتحقيق االنتصارات عى قوى البغي والعدوان.. ولفت الوكيل املليكي إىل رضورة 
استلهام الدروس والعرب من سرة الرسول األعظم و كفاحه وصربه للعيش بعزة و كرامة.

من جانبه أكد مدير أدارة املرور باملحافظة العقيد خالد أنعم، أهمية االحتفال بميالد سيد البرشية الستذكار 
املآثر والدروس التي خلدها رسول الله يف سرته العطرة و التأيس واالقتداء بها قوال وعمال وسلوكا.. وتطرق 

إىل مكانة وعظمة الرسول الكريم صلوات الله عليه وآله وسلم، يف نفوس اليمنين واألمة وارتباطهم الوثيق 
به والتمسك بسرته ونهجه القويم.

حر الفعالية نائب مدير أمن املحافظة العميد عبده فرحان ومديرا مكتب النقل محمد العزي منصور 
وفرع الهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراني املهندس عصام مثنى ونواب وضباط وصف 

وأفراد إدارة املرور وعدد من القيادات األمنية باملحافظة.

فعالية ثقافية حبجة يف ذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ حجة - سبأ :

نظم طالب وطالبات ومعلمو مجمع الخادم الوجيه الربوي بمدينة حجة اليوم، فعالية ثقافية يف ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرها عدد من القيادات الربوية، ألقيت كلمات أشارت إىل أهمية إحياء هذه املناسبة 
الدينية الجليلة تكتسب مكانة يف نفوس أبناء الشعوب العربية واإلسالمية.. وتطرقت الكلمات إىل أن إحياء 

هذه املناسبة يجسد مدى حب اليمنين للرسول األعظم الذي أخرج الناس من الظلمات إىل النور، كما أحياء 
يف قلوب البرش مبادئ املحبة والسالم والخر والثبات والصمود يف وجه الطغاة واملستكربين.

ولفتت الكلمات إىل أهمية املشاركة الفاعلة يف إنجاح الحفل املركزي الذي سيقام خالل األيام املقبلة بمدينة 
عبس.

تخلل الفعالية مشاركات شعرية وإنشادية عربت عن عظمة املناسبة.
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القطاع الصحي بعمران حيتفي باملولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ عمران - سبأ :

نظم القطاع الصحي بمحافظة عمران اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد ووكيل املحافظة عبدالعزيز ابو خرفشة، اهمية استلهام الدروس والعرب من احياء هذه 
املناسبة العظمية يف التحيل بقيم وأخالق وصفات املصطفي علية وآله الصالة والسالم واالقتداء بسرتة 

ومنهجه.. الفتا إىل مكانة وعظمة ميالد النبي يف قلوب اليمنين.

وألقيت يف االحتفالية العديد من الكلمات والقصائد الشعرية والفقرات تطرقت يف مجملها إىل السرة العطرة 
لخاتم األنبياء واملرسلن محمد صلوات الله عليه وعى آله وسلم ومكانته يف نفوس اليمنين وحرصهم عى 

االقتداء بسرته العطرة.

ندوتان يف مدينة احملويت واخلبت يف ذكری املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ املحويت  - سبأ :

نظم مكتب الشباب والرياضة بمحافظة املحويت اليوم، ندوة ثقافية حول ذكری املولد النبوي الرشيف.

وقدمت يف الندوة خمس أوراق عمل استعرضت أبعاد ودالالت محاوالت تغييب األمة يف تعزيز ارتباطها 
بنبيها ورضورة ايجاد صحوة دينية ملواجهة املخاطر بتأكيد التمسك بقيم وتعاليم الرسول واتباع هديه 

ومنهجه.

وتطرق مدير مكتب الشباب ابراهيم عبدالحميد يف الورقة األولی، إلی واقع األمة ومسئولياتها تجاه سيد 
املرسلن محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.. مذكرا بدور الرسول يف تحرير االمة من العبودية 

وإخراجها من الظلمات إلی النور.

فيما أشارت الورقة الثانية ملدير مكتب الثقافة مجاهد شاكر، إلی دور اليمنين يف منارصة الرسول وما 
يتعرضون له من عدوان وحصار وجرائم حرب ممنهجة ومرشوعية الصمود والدفاع عن بلدهم.

وركزت الورقة الثالثة التي قدمها مسئول وحدة التعليم الجامعي الدكتور خالد القزحي، علی نماذج من 
الشخصية الجهادية لرسول األمة خصوصا واليمن يتعرض لعدوان وحرب ظاملة تستدعي االقتداء بتعاليم 

النبي يف الدفاع لنره الحق.

وقدم نائب مدير مكتب الربية رشف عبدالرحمن دالئل، حجج رشعية يف الورقة الرابعة.. مشرا إلی أهمية 
االحتفاء بذكری مولد خر الربية ودور األمة يف تعظيم املناسبة.

وتضمنت الورقة األخرة لإلعالمي رشف الزين بعنوان »اسراتيجية اليهود يف محاوالت فصل األمة ونبيها 
عما أوحي إليه« قراءة ألبعاد الدور الصهيوني يف اضعاف الشعوب وخلخله صف األمة التي وحدها خاتم 

االنبياء..حر الندوة نائب مرشف املحافظة عبدالله الشايم ونائب مدير فرع الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق 
الشئون االنسانية أحمد مروان.
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إلی ذلك نظمت وحدة التعليم الجامعي والوحدة السياسية باملحافظة ندوة بالتعاون مع معهد الفرسان 
بمديرية الخبت حول أهمية ذكری مولد منقذ البرشية ورسول االمة محمد.

وتطرقت محاور الندوة التي قدمها مسئول الوحدة السياسية عيل حسن رشف الدين ونائب مسئول وحدة 
التعليم الجامعي الدكتور ابراهيم رشف الدين، إىل أهمية ذكری املولد النبوي لتجسيد املثل والقيم التي 

نهجها رسول الله واستلهام الدروس من سرته صلی الله عليه وسلم.

حر الندوة وكيل املحافظة محمد جربان وأمن محيل الخبت أحمد الويل ومدير املعهد أمن مزارق وأعضاء 
هيئة التدريس وطالب وطالبات املعهد.

فعاليتان مبديريتي أرحب والطيال مبحافظة صنعاء بذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

أقيمت بمديريتي أرحب والطيال يف محافظة صنعاء اليوم، فعاليتان بذكرى املولد النبوي الرشيف نظمهما 
مكتبا الربية والتعليم باملديريتن.

ففي أرحب بحضور وكيل املحافظة محمد الحبارى، أشار نائب مدير مكتب الربية باملحافظة يحيى 
القنوص إىل أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي واالقتداء بالرسول األعظم قوال وعمالً، موضحاً العالقة التي 

تربط اليمنين بالرسول الكريم.. ودعا إىل االحتشاد يف الفعالية املركزية واملساهمة يف تسير قافلة الرسول 
األعظم..ويف مديرية الطيال حث نائب مدير مكتب الربية باملحافظة محمد معصار، عى املشاركة يف 

الفعالية املركزية احتفاء باملولد النبوي، مشراً إىل رضورة االقتداء بأخالق وشجاعة وصفات الرسول األعظم 
والسر عى نهجه.تخلل الفعاليتان فقرات إنشادية معربة.

جمموعة االتصاالت باحلديدة تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ الحديدة - سبأ :

نظمت مجموعة االتصاالت اليمنية بمحافظة الحديدة، املؤسسة العامة لالتصاالت ورشكة االتصاالت الدولية 
)تيليمن( والربيد، اليوم فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

يف الفعالية، التي حرها مستشار وزارة االتصاالت عبدالباسط هيج، أكد وكيل املحافظة عبدالجبار أحمد، 
األهمية الكبرة التي تكتسبها ذكرى مولد خاتم األنبياء واملرسلن يف قلوب ونفوس اليمنين خصوصاً 
واملسلمن عموماً.. وأشار إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي محطة لتصفية وتنقية النفوس واستلهام 

الدروس والعرب من سرة املصطفى عليه وعى آله أفضل الصالة والسالم.. داعياً كافة كوادر االتصاالت إىل 
املشاركة بفاعلية يف االحتفال املركزي للمحافظة الذي سيقام يوم 12 ربيع األول الجاري.

بدورهما استعرض مدير عام األوقاف واإلرشاد سليمان الفقية والشيخ أحمد إسماعيل عن العلماء، نبذة 
مخترة من سرة وحياة الرسول الذي أخرج الناس من الظلمات إىل النور والهداية والعدالة االجتماعية.. 

وأشارا إىل أن االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف يجدد اإليمان بالله وكتابه وسنة نبيه الكريم.
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حر الفعالية نائب مدير االتصاالت باملحافظة محمد املتوكل وعدد من املسؤولن يف املؤسسات التابعة 
لوزارة االتصاالت.

 بذكرى املولد النبوي
ً
انطالق الفعاليات الرياضية مبديرية شعوب احتفاء

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

انطلقت اليوم بملعب 22 مايو، الفعاليات الرياضية بمديرية شعوب بإقامة بطولة منتخبات أمانة العاصمة 
للمديريات لكرة القدم لألشبال والبطولة الداخلية للمديرية لأللعاب املختلفة ضمن الفعاليات الرياضية 

الخاصة باملولد النبوي الرشيف.

يشارك يف الفعاليات التي ينظمها مكتب الشباب بمديرية شعوب عى مدى 12 يوم 500 العبا، حيث 
يتنافس يف بطولة األمانة 150 العباً يمثلون جميع مديريات العاصمة العرش، فيما يشارك يف البطولة 

الداخلية 300 العبا يمثلون فرق األحياء.. وتقام البطولة بنظام املجموعات باإلضافة إىل إقامة املارثون الذي 
يشارك فيه أكثر من 500 العباً من مختلف الفئات العمرية.

ويف التدشن أشاد عضو مجلس الشورى خالد املداني، بتفاعل مكتب الشباب باملديرية من خالل تنظيم 
األنشطة الرياضية لتنمية مواهب الطالب وإبداعاتهم وتحفيزهم عى التنافس.. وأشار إىل أهمية إنجاح 

الفعاليات الرياضية الخاصة بكرة القدم واأللعاب الرياضية التي يتنافس فيها رياضيي مديريات األمانة.. 
ودعا املداني إىل استمرار إقامة هذه الفعاليات ألهميتها يف اكتشاف املواهب من الرباعم والشباب من مختلف 

املديريات..فيما أشار مدير مكتب الشباب والرياضة بمديرية شعوب محمد أبو عسكر، أن البطولة تأتي 
ضمن خطة مكتب الشباب احتفاًء باملولد النبوي الرشيف.

حر التدشن مدير مديرية شعوب مهدي عرهب وأمن محيل املديرية محمد الحرمي ونائب رئيس 
اللجنة اإلرشافية لالحتفاالت عبدالله الكول ورئيس الرياضية للجميع بأمانة العاصمة عبدالله منر.

 

فعالية خطابية بدائرة التقاعد العسكري يف ذكرى املولد النبوي  

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت دائرة التقاعد العسكري اليوم بصنعاء، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى ميالد الرسول األعظم محمد 
صى الله عليه وعى آله وسلم.

وخالل الفعالية، التي حرها مدير دائرة التقاعد العسكري العميد عبدالله الكبودي ونائب مدير دائرة 
التقاعد العسكري العميد احمد الحسيني ووكيل وزارة األوقاف الشيخ صالح الخوالني وعدد من القيادات 

العسكرية، القيت العديد من الكلمات تناولت يف مجملها عظمة مناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف وما 
يمثله من أهمية يف حياة االمة اإلسالمية التي يمثل مولد الرسول األعظم عليه افضل الصالة والتسليم ميالداً 

لها ومنطلقاً ملسرتها.

وأكدت الكلمات أهمية االقتداء برسول الله صى الله عليه وعى آله وسلم يف حياة االمة التي لن يكتب لها 
النجاح إال متى ما سارت عى نهج الرسول وتمثلت سرته العطرة يف واقع حياتها قوالً وفعالً.
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 بذكرى املولد النبوي
ً
لقاء قبلي مبديرية صوير بعمران احتفاء

]30/اكتوبر/2019[ عمران - سبأ :

أٌقيم بمديرية صوير محافظة عمران اليوم، لقاء قبيل يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأكد املشاركون يف اللقاء، الذي حره مدير املديرية وائل أبو حلفه وعدد من مشائخ ووجهاء املديرية، 
أهمية إحياء هذه الذكرى بما يليق بمكانة املناسبة وارتباط اليمنين وحبهم للرسول صى الله عليه وآلة 

وسلم.

وألقيت يف اللقاء كلمات أشارات إىل أن إحياء املولد النبوي يعزز من ارتباط اليمنين الوثيق برسول 
اإلنسانية محمد صى الله عليه وآله وسلم.. وأكدت الكلمات رضورة استلهام الدروس من سرة النبي األكرم 
والتحيل بسماته وصفاته واالقتداء بها.. وشددت عى استمرار التعبئة العامة والنفر إىل الجبهات يف مواجهة 

قوى العدوان وتسير قوافل العطاء لرفد الجيش واللجان الشعبية باملال والرجال والعتاد.

ودعا بيان صادر عن اللقاء أبناء وقبائل صوير إىل املشاركة الفاعلة يف قافلة الرسول األعظم التي ستسر 
محافظة عمران دعما وإسنادا للجبهات.

مدرسة التعاون مبديرية امليناء باحلديدة تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ الحديدة  - سبأ :

نظمت مدرسة التعاون األساسية الثانوية بمديرية امليناء يف محافظة الحديدة اليوم، فعالية بذكرى املولد 
النبوي الرشيف تحت شعار »لقد كان لكم يف رسول الله أسوة حسنة«.

ويف الفعالية أشار وكيل املحافظة لشؤون اإلعالم عضو فريق املصالحة الوطنية عيل قرش، إىل أن االحتفال 
باملولد النبوي يكتسب أهمية بالغة لدى أبناء اليمن ملا له من أثر بالغ يف نفوسهم يجسد حبهم وطاعتهم 

لرسولهم الكريم.. وأكد أن االحتفاء باملولد يمثل رسالة قوية للعالم أن الشعب اليمني يرفض الخنوع والذل 
و الظلم وسيعيش حراً أبياً رغم الحصار والعدوان.

من جانبه أوضح مرشف املحافظة أحمد البرشي، أن االحتفال بهذه املناسبة يعيد لألمة اإلسالمية مجدها 
وعزها وتذكرها بسرة أعظم رجل يف التاريخ.. وأكد أهمية تكاتف الجهود وتوحيدها إلفشال املخططات 

التي تستهدف اليمن أرضاً وإنسانا وعقيدة.. الفتا إىل أن إحياء اليمنين لهذه املناسبة الدينية الجليلة يمثل 
إحدى صور الوحدة والتكاتف .

فيما أشارت مدير املدرسة فطوم عالنة، إىل أن احتفاء أبناء الحديدة بذكرى مولد أرشف الخلق يمثل صورة 
طبيعية من صور عالقتهم بنبيهم الذي أرسل رحمة للعاملن.

تخللت الفعالية، التي حرها مدير عام مديرية الحوك عيل باري جرب، فقرات شعرية وإنشادية ومرسحية 
عربت عن املناسبة.



200

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

فعاليات مبستشفيات احليمة اخلارجية وجحانة يف ذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت مستشفيات الشهيد الدرة بجحانة و21 سبتمرب بالحيمة الداخلية واملنار والطوارئ بالحيمة 
الخارجية محافظة صنعاء اليوم، فعاليات بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعاليات أشار مديرا مديريتي جحانة محمد البشاري والحيمة الخارجية طالل غوبر، إىل أهمية 
االحتفاء بذكرى املولد النبوي واالقتداء بأخالق الرسول األعظم وإستلهام الدروس من سرته والتأكيد عى 

استمرار الصمود والثبات.. وأكدا رضورة التفاعل واملشاركة يف الفعالية املركزية ومواصلة البذل والعطاء يف 
تسير قافلة الرسول األعظم عليه وآله أفضل الصالة والتسليم.

فيما استعرض مدراء مستشفيات 21 سبتمرب الدكتور دارس أبوطالب والشهيد الدرة الدكتور عبدالله 
القاويل واملنار الدكتور محمد مذيور والطوارئ ببني منصور الدكتور محمد األشول األنشطة الصحية 

واملخيمات الطبية التي ستقام احتفاًء بهذه املناسبة الدينية.. واعتربوا هذه املناسبة تجسيدا الرتباط أبناء 
الحكمة واإليمان بالرسول الكريم والتمسك بنهج املصطفى عليه الصالة والسالم وتأكيدا عى صمود وثبات 

القطاع الصحي..وألقيت يف الفعاليات، التي حرها عدد من الشخصيات االجتماعية والكوادر الطبية، 
كلمات أكدت أهمية االقتداء بأخالق الرسول األعظم واستلهام الدروس من سرته والسر عى نهجه.

فعاليتان مبديرية شعوب بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

أٌقيم بمديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي، نظمتها إدارة الربية 
باملديرية بالتعاون مع مدرسة الصدارة.

ويف االحتفال بحضور مدير املديرية مهدي عرهب, أشار العالمة عيل الخالدي إىل أهمية االحتفاء بهذه 
املناسبة ملا تحتله من مكانة يف قلوب املسلمن بصورة عامة واليمنين بشكل خاص.. وأكد أن االحتفال 

بمولد خر الربية هو امتثاال ألمر الله وتعظيم لنبيه محمد صى الله عليه وآله وسلم.

فيما استعرضت مديرية املدرسة أماني البعداني، نبذة من سرة الرسول األعظم ودور اليمنين يف مساندته 
ومنارصته.. وأشارت إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي، يأتي يف إطار أنشطة املدرسة بالتنسيق مع إدارة 

الربية باملديرية، بما يعزز من توعية طالب وطالبات املدرسة بهذه املناسبة الدينية.

تخلل االحتفال، الذي حره قيادة املنطقة التعليمية ومجلس اآلباء، فقرات فنية معربة عن املناسبة.

كما أقيمت بمديرية شعوب عر اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية ألقيت كلمات من مدير املديرية مهدي عرهب وأمن محيل املديرية محمد الحرمي ونائب 
رئيس اللجنة اإلرشافية لالحتفاالت عبدالله الكول، أشارت إىل أن االحتفال بذكرى املولد النبوي، هو احتفاال 
بسيد الخلق وأعظمهم منزلة عند الله تعاىل.. ودعت الكلمات التي حرها عدد من الشخصيات االجتماعية 

الجميع إىل املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية التي ستقام بالعاصمة صنعاء يوم 12 ربيع األول.
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هيئة مستشفى الثورة باحلديدة حتتفي بذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ الحديدة - سبأ :

نظمت هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة اليوم، فعالية خطابية وثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، أن هذه املناسبة تمثل حدثا عظيما لدى 
كل أبناء األمة، وتعمق إرتباطهم بأخالق وسلوك الرسول األعظم.. وأشار إىل أن إحياء املناسبة لهذا العام 
سيكون استثنائيا ملا فيه من زخم يف الفعاليات واالبتهاج يتميز عن األعوام السابقة.. وأشاد قحيم بجهود 

هيئة مستشفى الثورة وقيادتها وكوادرها الطبية والصحية يف خدمة املحافظة وأبناءها وما حقتته من نجاح 
وتطور يف كافة األقسام والبنى التحتية رغم الصعوبات.. ودعا ابناء املحافظة وكافة الرشائح االجتماعية 

والسياسية ومنظمات املجتمع املدني الحضور واملشاركة الفاعلة يف فعالية االحتفال املركزي التي ستنظمها 
السلطة املحلية واملكتب االرشايف بهذه املناسبة.

من جانبه أكد رئيس هيئة مستشفى الثورة بالحديدة الدكتور خالد أحمد سهيل، أهمية االحتفال باملولد 
النبوي الرشيف.. مشرا إىل أن اليمنين هم من أعظم الشعوب االسالمية احتفاءا بهذه املناسبة.. ولفت إىل أن 
اإليمان والحكمة اليمانية التي وصف بهما رسول الله أهل اليمن جعلت منه شعبا مشهود له بحبه وارتباطه 

الوثيق بهذا الرسول األعظم صلوات الله عليه وآله وسلم.. ولفت اىل عظمة املوقف الذي يجسده أبناء اليمن 
يف مواجهة العدوان والصمود والصرب عى املعاناة نتيجة الحصار والعدوان السعودي األمريكي املستمر عى 

اليمن.

وأعلن رئيس الهيئة عن مجانية املعاينة وخصم 50 % من رسوم الفحوصات عى مدى اسبوعن احتفاءا 
باملناسبة وإسهاما من الهيئة يف تخفيف األعباء عى املواطنن خاصة يف ظل األوضاع الراهنة التي يمر بها 

الوطن.

ويف ختام الفعالية كرم قحيم ووكيال املحافظة عبدالجبار أحمد محمد وعيل قرش، نائب رئيس الهيئة لشئون 
التدريب والتأهيل الدكتور حسن سليمان األهدل ومدير إدارة التدريب الدكتور محمد قحم واخصائي 

األنف واألذن والحنجرة الدكتور عادل األثوري، بالشهادات التقديرية لجهودهم يف تجويد الخدمات التي 
تقدمها الهيئة، كما تم تكريم املوظفن املثالين واملتميزين من اإلخصائين والكوادر الطبية والفنية العاملن 

واألقسام املثالية يف الهيئة.

تخلل الفعالية والتكريم استعراض لألنشطة واالستعدادات التي قامت بها الهيئة لالحتفاء بذكرى املولد، 
وقصيدتن شعرتن للشاعر أسد باشا والشاعرة منى حجري عربتا عن املناسبة.

حر الفعالية مدير مكتب الثقافة ونواب رئيس الهيئة وعدد من املوظفن والعاملن والكوادر الطبية 
باملستشفى.
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فعالية مبديرية حفاش باحملويت يف ذكری املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ املحويت  - سبا :

أقيمت بمديرية حفاش محافظة املحويت اليوم، فعالية خطابية يف ذكری املولد النبوي.

وأشار وكيل املحافظة عبدالحميد أبو شمس، إلی أن االحتفال بهذه املناسبة العظيمة يف ظل العدوان 
والحصار يعزز من الصمود والثبات والتمسك بأخالق ومنهج الرسول.. وأكد أهمية االحتفال بهذه الذكری 

لتجديد الوالء للرسول وتذكر سرته العطرة وحياته وجهاده يف مواجهة طواغيت الظلم.. داعيا أبناء حفاش 
إلی االستعداد للمشاركة يف الفعالية املركزية.

فيما أشار وكيل املحافظة يحيی فرج، إلی أن إحياء ذكری املولد النبوي أعظم مناسبة يف التاريخ اإلسالمي 
لالحتفاء بقدوم خر البرشية الذي أخرج الناس من ظلمات الجاهلية وعبادة األوثان إلی عبادة الله.

من جانبه أشار مدير املديرية خماش حبيش، إلی التحوالت التي حدثت بميالد الرسول محمد.. مبينا أن 
ذكری مولده يشكل حافزا مهما لتجديد التمسك بتعاليم خر الربية.. واستعرض نبذة من حياة الرسول 
وشخصيته الجهادية وسرته العطرة.. معتربا إحياء هذه املناسبة، تعكس االلتزام بتعاليم النبي الكريم 

واالقتداء بنهجه.

وركزت كلمات الفعالية علی التحديات التي يمر بها الوطن يف ظل العدوان والحصار والدعوة لتعزيز 
التالحم ورص الصفوف ورفد الجبهات بكل غال ونفيس إلسناد املرابطن بالجبهات.

تخلل الفعالية، التي حرها مسئول الوحدة الثقافية باملحافظة عبدالغني الدرب وأعضاء السلطة املحلية 
واملشائخ والشخصيات االجتماعية والربوية ومدراء املكاتب التنفيذية، فقرات فنية إنشادية وقصائد 

شعرية.

دائرة التقاعد العسكري تنظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت دائرة التقاعد العسكري اليوم بصنعاء، فعالية يف ذكرى ميالد الرسول األعظم محمد صى الله عليه 
وآله وسلم.

ويف الفعالية التي حرها وكيل وزارة األوقاف الشيخ صالح الخوالني ومدير دائرة التقاعد العسكري 
العميد عبدالله الكبودي ونائب مدير الدائرة العميد أحمد الحسيني، ألقيت كلمات تناولت عظمة املولد 

النبوي وما يمثله إحيائها من أهمية يف حياة األمة اإلسالمية.. وأكدت الكلمات أهمية االقتداء برسول الله 
صى الله عليه وآله وسلم يف حياة األمة التي لن يكتب لها النجاح إال بالسر عى نهج الرسول األعظم وسرته 

العطرة يف واقع حياتها قوالً وفعالً وسلوكا.

حر الفعالية عدد من القيادات العسكرية.
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قطاع الشؤون اإلنسانية بصعدة ينظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ صعدة - سبأ :

نظمت بمحافظة صعدة اليوم، فعالية احتفائية يف ذكرى املولد النبوي، نظمها قطاع الشؤون اإلنسانية 
»الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية ومكتب الشؤون اإلجتماعية والعمل وعدد من منظمات 

املجتمع املدني«.

ويف الفعالية أكد محافظ صعدة محمد جابر عوض، أن النبي األعظم صى الله عليه وآله وسلم كان أنموذجا 
للقائد االنساني.. وأشار إىل أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية الجليلة، والذي يعد من توقر الرسول صى 
الله عليه وآله وسلم..تخلل الفعالية كلمات وقصائد وفقرات إنشادية ومرسحية، عربت يف مجملها عى أن 

اإلحتفال بذكرى املولد النبوي يعزز من اإلرتباط الوثيق بالرسول صى الله عليه وآله وسلم.

حر الفعالية أمن عام محيل املحافظة محمد العماد ووكيل املحافظة للشؤون اإلنسانية محمد بيضان ووكالء 
املحافظة يحيى الحمران وصالح عقاب وعباس عامر وعدد من الشخصيات اإلجتماعية والثقافية والصحية.

وزارة اخلدمة املدنية تنظم فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

نظمت وزارة الخدمة املدنية والتأمينات اليوم، فعالية خطابية إحتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية تحدث نائب رئيس مجلس الشورى عبده محمد الجندى، بحضور عدد من أعضاء مجلس 
الشورى ونائب وزير الخدمة املدنية عبدالله املؤيد ورئيس الهيئة العامة للتأمينات إبراهيم الحيفيى ورئيس 

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية إبراهيم أبوطالب، عن أهمية االحتفال بمولده صى الله عليه وآله 
وسلم.. ولفت إىل أن الرسول األعظم جاء بالتوحيد لله واإليمان برسله وإقامة كل شعائر الدين الحنيف 

وهداية للبرشية.. منوها بتنظيم وزارة الخدمية لهذه االحتفالية.

فيما أشار عضو مجلس الشورى يحيى املهدي، إىل دالالت االحتفال بذكرى املولد النبوي يف تعزيز قيم 
التسامح واإلخاء بن أبناء األمة.. متطرقا إىل نفاق علماء السوء خدام النظام السعودي يف التشكيك يف إحياء 

هذه املناسبة الدينية الجليلة.

من جانبه تطرق نائب وزير الخدمة املدنية والتأمينات، إىل أهمية االحتفاء بمولد الرسول األعظم، خر خلق 
الله البشر النذير والرحمة املهداه للعاملن.

بدوره أشار العالمة حمدى زياد، إىل أن االحتفال باملولد النبوى يجسد الهوية االسالمية لألمة وارتباطها 
بالرسول الكريم صى الله عليه وآله وسلم. وقال »إن االحتفال باملولد النبوى، يحمل غاية وراية واحدة ومن 

هم مع األعداء فقد انسلخوا عن هوية وروح االسالم«.

حر الفعالية وكالء الوزارة لقطاع الرقابة وتقييم األداء شكري عبداملوىل فارع وقطاع األجور واملوازنة 
يحيى عبدالرحمن األمر وقطاع املوارد البرشية هدى املتوكل وعميد املعهد الوطني للعلوم اإلدارية الدكتور 

محمد يحيى الخالد ومدراء العموم واإلدارات بالوزارة.
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اختتام املسابقة الثقافية ملولد الرسول االعظم مبديريات مدينة احلديدة

]30/اكتوبر/2019[ الحديدة- سبأ:

اختتمت اليوم بمحافظة الحديدة، املسابقة الثقافية والعلمية ملدارس مديريات املدينة الثالث »الحوك، امليناء، 
الحايل« بمناسبة مولد الرسول األعظم.

 وأحرزت مدرسة الصباح الثانوية بمديرية الحوك املرتبة األوىل يف املسابقة التي نظمتها إدارة االنشطة 
املدرسية - شعبة التعليم بمكتب الربية والتعليم باملحافظة بالتنسيق مع الوحدة الربوية باملحافظة، فيما 
حلت مدرسة معاذ بن جبل )بنات( من مديرية الحايل يف املركز الثاني، وجاءت مدرسة أبوبكر الصديق من 

مديرية امليناء يف املركز الثالث..حيث تنافس طالب املدارس يف املسابقة الثقافية باإلجابة عى عدد من األسئلة 
يف سرة سيد الخلق أجمعن سيدنا محمد عليه وعى آله أفضل الصالة والسالم.

تخلل برنامج املسابقة فقرات إنشادية وقصائد شعرية لطالب وطالبات املدارس يف املديريات الثالث، 
وأسئلة خاصة بالجمهور سلمت من خاللها جوائز مالية تشجيعية للفائزين.

ويف ختام املسابقة كرم مدير إدارة األنشطة املدرسية خالد حسن زيد ومدير الوحدة الربوية باملحافظة 
محمود الوشيل، الفائزين باملراكز األوىل باملبالغ املالية وشهادات التقدير.

حر اختتام املسابقة النهائية نائب مدير إدارة األنشطة املدرسية بشر القديس ومدير مدرسة الصباح 
عبدالنارص مهديل ومدير مدرسة أبوبكر الصديق عادل فوز ومديرة مدرسة بلقيس الثانوية نوال أمن.

السلطة احمللية بعدن تنظم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي بصنعاء

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

نظمت السلطة املحلية بمحافظة عدن اليوم بمنتدى عدن الثقايف بصنعاء، فعالية احتفالية يف ذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار عضو املجلس السيايس األعى أحمد غالب الرهوي، إىل معاني ودالالت االحتفال بذكرى 
املولد النبوي خاصة يف ظل األوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن.. وأكد أهمية استلهام الدروس والعرب من 

سرة رسول اإلنسانية يف تعزيز قيم اإلخاء والثبات والصمود يف مواجهة التحديات.

ويف الفعالية، التي حرها وزير الخدمة املدنية إدريس الرشجبي ومحافظ حرموت لقمان باراس 
ورئيس مجلس التصالح والتسامح حسن زيد بن يحيى، أشار محافظ عدن طارق سالم إىل أهمية االحتفال 

بهذه املناسبة الدينية الستلهام الدروس والعرب من سرة وشجاعة املصطفى عليه الصالة والسالم يف 
مواجهة العدوان.. وأوضح أن احتفال الشعب اليمني بذكرى املولد النبوي يعرب عن هويته اإليمانية املحمدية 
وعالقته الوثيقة برسول الله وآل بيته كما احتفل أسالفه األنصار يوم قدومه إليهم وكانوا خر سندا وأنصارا 

له ليجسدوا بذلك عظمة اإلنتماء لهذا الدين ونرته ودفاعهم عن مقدساته.. واعترب املحافظ سالم هذه 
املناسبة محطة لتقييم واقع األمة اإلسالمية يف مرحلة من أهم وأخطر املراحل التي تمر بها جراء االنقسام 

والتشتت والوهن..  مؤكدا أن تكالب األعداء لن يزيد أبناء اليمن إال قوة وصالبة وتمكينا.
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فيما أشار القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي ورئيس مجلس التالحم القبيل الشيخ ضيف الله 
رسام، إىل أهمية االحتفاء بذكرى مولد رسول اإلنسانية، بما يعزز من جمع شمل األمة وتوحيد صفها يف 

مواجهة قوى العدوان.. وحثا عى املشاركة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة والتي ستقام يف 12 من ربيع 
األول بالعاصمة صنعاء بما يتناسب مع مكانة الرسول األعظم يف قلوب ووجدان اليمنين.

أمسيتان ببالد الروس وجحانة يف حمافظة صنعاء بذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

أٌقيمت اليوم يف مديريتي بالد الروس وجحانة بمحافظة صنعاء، أمسيتان بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ففي مديرية بالد الروس أشار وكيل املحافظة أبو نجوم املحاقري، إىل أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي 
بما يجسد ارتباط أحفاد األنصار بالنبي األعظم عليه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.. ولفت إىل أهمية أن 

يكون التفاعل مع الفعالية املركزية وتسير قافلة الرسول األعظم بحجم االنتصارات التي يحققها الجيش 
واللجان الشعبية يف الجبهات.

ويف جحانة أشار نائب مدير مكتب الربية باملحافظة يحيى القنوص، إىل أهمية االحتفاء بذكرى مولد 
املصطفى عليه وآله أفضل الصالة والتسليم واالقتداء بأخالقه وسرته.. وأوضح أن اهتمام اليمنين بإحياء 

ذكرى املولد ليس بغريب عى من نارصوا الدين اإلسالمي والرسول األعظم.

وألقيت يف األمسيتن، بحضور مدراء املكاتب التنفيذية وأعضاء املجلس املحيل باملديريتن، كلمات أكدت 
أهمية التمسك بأخالق النبي وشجاعته وسرته واستمرار البذل والعطاء ورفد الجبهات حتى تحقيق النر.

فعالية ومحلة نظافة مبحافظة تعز مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ تعز- سبأ:

نظم صندوق النظافة والتحسن بمحافظة تعز اليوم، فعالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف وحملة نظافة 
شاملة..ويف الفعالية أوضح وكيل املحافظة منصور اللكومي، أهمية االحتفاء بمولد الحبيب املصطفى 

الذي أخرج األمة من الظلمات إىل النور.. مشراً إىل ارتباط اليمنين الوثيق بدينهم ورسولهم عليه الصالة 
والسالم.. وأكد أن أبناء اليمن ماضون عى نهج النبي صى الله وعليه وآله وسلم، قوالً وعمالً.

كما ألقيت كلمات استعرضت يف مجملها نبذة من حياة الرسول صلوات الله عليه وشخصيته الجهادية 
والقيادية وسرته ومبادئه وقيمه اإلنسانية.

تخلل الفعالية توشيحات وأناشيد دينية معربة لرئيس جمعية منشدي تعز إلياس الرعوي.

إىل ذلك أوضح املدير املايل بصندوق النظافة شهاب الكهايل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الصندوق ينفذ 
حملة نظافة شاملة بما يسهم يف إظهار املحافظة باملظهر الالئق.

حر الفعالية وكيل املحافظة املساعد نجيب قائد النجدين وعدد من املسئولن وعمال وعامالت النظافة.
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فعاليتان بصعدة يف ذكرى املولد النبوي

]30/اكتوبر/2019[ صعدة- سبأ:

نظمت هيئة املستشفى الجمهوري ومكتب الصحة بمحافظة صعدة اليوم، فعاليتن ثقافيتن بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالتن، التي حرهما محافظ املحافظة محمد جابر عوض، تم استعراض مواقف اإلحسان التي 
جسدها الرسول األعظم قوال وعمال وسلوكا حتى صار اإلحسان عنوانا له.

وحثت املشاركات الكادر الطبي عى تجسيد االحسان يف املعاملة مع املرىض والجرحى واملصابن إلقتداء 
فعيل بالرسول وأخالقه العالية.

استعدادات واسعة مبحافظة مأرب لالحتفاء باملولد النبوي الشريف

]31/اكتوبر/2019[ مأرب - )سبأ(- تقرير: عبدالله الرشيف

تستعد محافظة مأرب لالحتفال باملولد النبوي الرشيف بزخم شعبي كبر وفعاليات وأنشطة متنوعة ضمن 
برنامج أعدته السلطة املحلية.

وتزينت القرى والجبال واملنازل واملنشآت العامة والخاصة باملحافظة بشعارات املولد النبوي واكتست حلة 
جديدة بتناغم وتعاون كبر بن املواطنن والجهات واملكاتب املعنية.

وتشهد املديريات الحرة رصواح وبدبدة وحريب القراميش فعاليات احتفالية وتحضرية بشكل يومي 
ملناقشة الرتيبات لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية الجليلة.

وأوضح محافظ مأرب عيل محمد طعيمان، أن قيادة املحافظة شكلت لجنة رئيسية عى مستوى املحافظة 
ولجان فرعية عى مستوى املديريات تضم مكونات السلطة املحلية بمجالسها املحلية ومكاتبها التنفيذية 
والعلماء واملشائخ والشخصيات االجتماعية للقيام بدور إرشايف يف التحضر واملشاركة الفاعلة يف فعاليات 

هذه املناسبة وتنسيق الفعاليات واللقاءات يف مختلف القرى والعزل باملحافظة.. وأشار إىل أن قيادة 
املحافظة تعمل بالتنسيق مع مشائخ القبائل للحث عى املساهمة بفاعلية يف إحياء هذه املناسبة وتنسيق 

املشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف العاصمة صنعاء.

وأكد محافظ مأرب أن هناك تفاعل كبر من قبل املواطنن لالحتفاء بذكرى مولد الرسول األعظم خر البرش 
والرحمة املهداة للعاملن.. الفتا إىل أن ممارسات العدوان وأدواته بحق املواطنن ال يمكن أن تكرس إرادتهم 

أو توهن عزيمتهم.. وأوضح أن السلطة املحلية أعدت برنامجاً زمنياً إلقامة الفعاليات بدءاً من 28 صفر 
1441هـ، وحددت أماكن إقامة الفعاليات ضمن الربنامج الزمني.. ودعا محافظ مأرب أبناء املحافظة 

املتواجدين بالعاصمة صنعاء للمشاركة يف الفعاليات التي تقام باملناسبة والحضور املرشف يف املهرجان 
املركزي بذكرى املولد النبوي.

من جانبه أوضح مدير مكتب األوقاف واإلرشاد باملحافظة محمد عيل السقاف أن املكتب عمل عى تفعيل 
كافة الخطباء وأئمة املساجد يف إلقاء محارضات ودروس حول عظمة الرسول األعظم صلوات الله عليه وآله 
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وسلم وأهمية إحياء هذه املناسبة يف القرى والعزل.. وأشار إىل أن املكتب جهز الالفتات والشعارات الخاصة 
بمناسبة ذكرى مولد سيد البرشية ومخرجها من الظلمات إىل النور محمد عليه أفضل الصالة وأزكى 

التسليم.

مدير مكتب الربية باملحافظة عيل محمد الزايدي أوضح أن املكتب عمل بالتنسيق مع مدراء املدارس 
والكوادر الربوية عى إقامة فعاليات احتفالية يف جميع املدارس للتعريف بسرة الرسول الكريم واملنهج 

املحمدي، وحث الطالب عى املشاركة الفاعلة يف الفعاليات التي ستقام باملناسبة.. وأشار إىل أن مدارس 
املحافظة تشهد حراكاً ومبادرات وأنشطة طالبية باملناسبة حيث يتسابق الطالب إلبراز مواهبهم يف الشعر 

واإلنشاد يف مديح املصطفى ومكانته العظيمة يف نفوس اليمنين.

وتتميز مناطق محافظة مأرب بعادات فريدة ومتوارثة منذ مئات السنن لالحتفاء بذكرى مولد رسول 
اإلنسانية يرسدها مدير مديرية بدبدة درعان السقاف، حيث أوضح السقاف أن األهايل يقومون بذبح 

األغنام وتوزيع اللحوم عى الفقراء واملساكن احتفاء بقدوم املولد النبوي الرشيف وزيارة األقارب واألرحام، 
حيث يستلهمون من سرة الرسول األعظم الصفات واملناقب الحميدة يف صلة األرحام وتفقد أحوال 

الضعفاء، كما تقام والئم تتم دعوة الناس إليها من مختلف املناطق املجاورة، ويستمعون فيها ملحارضات 
عن سرة الرسول املصطفى وأهمية االقتداء به يف أعمال الخر والرب واملعروف.

ومشاركة ألفراح الشعب اليمني بقدوم ميالد املصطفى عليه الصالة والسالم، يستعد املرابطون أبطال 
الجيش واللجان الشعبية يف جبهتي رصواح وحريب لالحتفال بهذه املناسبة بطريقتهم الخاصة، حيث 
ينفذون عمليات نوعية ويكبدون قوى العدوان خسائر كبرة يف األرواح والعتاد.. وألن الرسول األعظم 

قدوتهم، فإن برنامج املرابطن يف الجبهات زاخر باملحارضات التوعوية واإلرشادية التي تتناول السرة 
العطرة للرسول محمد صى الله عليه وآله وسلم وجهاده ومعاركه وغزواته يف مواجهة قوى الكفر والنفاق 

لجعل راية اإلسالم خفاقة رغم املكائد واملؤامرات التي تعرض لها.

ويف أعى قمم جبال رصواح كتب بالخط الكبر باللون األخر واألبيض اسم املصطفى محمد ولبيك يا 
رسول الله، ترحيبا بقدوم مناسبة املولد النبوي الرشيف.

ولعل التفاعل املجتمعي الكبر والفعاليات واألنشطة املكثفة بمناسبة املولد النبوي تعكس شوق اليمنين 
لالحتفاء بمولد رسول العاملن ويف الوقت نفسه رسالة لقوى العدوان أن شعباً يحب رسول اإلنسانية 
ويستمد التضحية والشجاعة من سرته العطرة ال ينحني لطواغيت ومجرمي العر مهما تمادوا يف 

إجرامهم.

فعالية يف عزلة األهجر باحملويت مبناسبة ذكری املولد النبوي

]31/اكتوبر/2019[ املحويت - سبأ :

أقيمت يف عزلة األهجر بمديرية شبام كوكبان محافظة املحويت اليوم، فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف عى صاحبه وآله أزكى الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية دعا وكيل أول املحافظة عزيز الهطفي إىل التفاعل مع ذكرى املولد النبوي الرشيف ملا تمثله 
هذه املناسبة من دعوة إىل التآخي والراحم والسر عى نهج نبي اإلنسانية محمد صلوات الله عليه وآله 

وسلم.
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وأكد املشاركون يف الفعالية بحضور عضو مجلس النواب عمار خميس ووكيل املحافظة حسن عركاض، 
التمسك بسرة الرسول األكرم والسر وفق منهجه املتمثل يف القرآن الكريم وأهل بيت النبي صلوات الله 

عليهم أجمعن.. ودعوا إىل جعل إحياء املناسبة طريقاً الستلهام الدروس العظيمة من سرة املصطفى 
وتطبيقها واقعاً عملياً، مشرين إىل إحياء ذكرى ميالده إحياء للقيم واملبادئ التي جسدها نبي الرحمة يف 

حياته.

وأكد أبناء عزلة األهجر مشاركتهم الفاعلة يف االحتفال املركزي باملولد النبوي الرشيف يف العاصمة صنعاء.

تخلل الفعالية عدد من الفقرات الخطابية واإلنشادية والشعرية.

فعالية مبستشفى صعفان بذكرى املولد النبوي

]31/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم مستشفى صعفان بمحافظة صنعاء اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف عليه واله 
أفضل الصالة والتسليم.

ويف الفعالية أشار مدير املديرية منر الكبيس، إىل أهمية االحتفاء بهذه املناسبة واالقتداء بنهج وسرة 
الرسول األعظم قوال وعمالً.. الفتا إىل أهمية املشاركة يف الفعالية املركزية واملساهمة يف تسير قافلة الرسول 
الكريم.. وأكد أهمية بذل املزيد من الجهود لالرتقاء بمستوى األداء.. مثمنا جهود إدارة وأطباء املستشفى يف 

سبيل تطوير الخدمات الصحية.

فيما أشار مدير املستشفى الدكتور عبدالرحمن الصعفاني، إىل الحرص عى االحتفاء بذكرى املولد النبوي 
من خالل تكثيف األنشطة الطبية التي تخدم املواطنن وتخفف من معاناتهم.. وأكد رضورة االقتداء بسرة 

النبي األعظم واستمرار الصمود والثبات رغم كافة الصعوبات التي تواجهها اليمن جراء استمرار العدوان 
والحصار..ويف الفعالية، التي حرها الكادر الطبي واملجلس املحيل، استعرض مرشف املديرية عبدالله 

املروني، نبذة من سرة املصطفى وأهمية االحتفاء بها واملشاركة يف الفعالية املركزية.

فعالية يف شعوب بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]31/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بمديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي، نظمها أحفاد بالل.

ويف الفعالية التي حرها رئيس لجنة الشئون االجتماعية بمحيل األمانة حمود النقيب ورئيس اللجنة 
التنفيذية لالحتفال باملولد النبوي باألمانة الوكيل املساعد عبدالوهاب رشف الدين, أوضح عضو مجلس 

الشورى خالد املداني أن أحفاد بالل جسدوا االنتماء للوطن بوقوفهم بكل شموخ وصمود يف وجه العدوان.. 
ولفت إىل أن أحفاد بالل كان لهم رشف الدفاع عن الوطن وقدموا خرة أبناءهم يف ميادين العزة والبطولة 

ومشاركة اليمنين االنتصارات عى قوى العدوان واملرتزقة.. وأشار إىل أهمية االحتفاء بهذه املناسبة ملا 
تحتله من مكانة يف قلوب املسلمن ومحطة الستلهام الدروس والعرب من سرة الرسول األعظم واالقتداء 

بنهجه القويم.. داعيا إىل املشاركة يف الفعالية الكربى يف 12 ربيع األوىل بالعاصمة صنعاء.
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فيما أكد رئيس مجلس التالحم القبيل باألمانة ناجي السالمي، أن أحفاد بالل أثبتوا وقوفهم إىل جانب الوطن 
يف وقت الشدة وصمودهم يف مختلف الجبهات.. وذكر أن االحتفال بهذه املناسبة الدينية العظيمة لتعزيز 
الروابط اإليمانية والتمسك بمبادئ ونهج الرسول والكريم والدعوة لرفد جبهات الدفاع عن الوطن باملال 
والرجال.وألقيت كلمات من مشائخ أحفاد بالل سعد الجمل وسالم خمييس الجمل وماجد الجمل وكلمة 

باللغة االنجليزية ألقاها أحمد الحكيمي، أشارت إىل أهمية االحتفال باملولد النبوي ملا لها من مكانة عظيمة 
يحتلها رسول البرشية ومعلمها األول محمد صى الله عليه وسلم.. وأشارت الكلمات إىل استمرار أحفاد بالل 

يف الصمود ورفد الجبهات بالرجال للدفاع عن الوطن واملشاركة يف الفعالية الكربى ابتهاجاً بهذه املناسبة.

تخلل الفعالية قصائد شعرية ومرسحية بعنوان »الجهاد« وفقرة فنية.

حر الفعالية مدير مديرية شعوب مهدي عرهب ومدير صندوق الرعاية االجتماعية باألمانة جميلة املطري 
وأمن محيل املديرية محمد الحرمي ونائب رئيس اللجنة اإلرشافية عبدالله الكول وعدد من املسئولن 

باملديرية.

مهرجان مجاهريي بإب يف ذكرى املولد النبوي

]31/اكتوبر/2019[ إب  - سبأ :

أٌقيم بمحافظة إب اليوم، مهرجانا جماهريا يف ذكرى املولد النبوي الرشيف، نظمته الوحدة اإلجتماعية 
ألنصار الله باملحافظة.

ويف املهرجان أوضح محافظ إب عبدالواحد صالح، أن إحياء بذكرى املولد النبوي، هو إحياء للقيم واملبادئ 
وتعزيز االرتباط برسول اإلنسانية والسر عى نهجه القويم.. وأشار إىل رضورة تذكر املرابطن يف الجبهات 
واملساهمة الفاعلة يف دعمهم باملال والرجال والعتاد حتى تحقيق النر ودحر الغزاة واملحتلن.. الفتا إىل أن 

س االنتصار عى قوى العدوان يعود إىل ارتباطهم الوثيق بالله والرسول األعظم.

ودعا املحافظ صالح أبناء املحافظة إىل املشاركة الواسعة يف تجهيز قافلة الرسول األعظم، والحضور املرشف 
يف الفعالية املركزية بمركز املحافظة يوم 12 من ربيع األول.

ويف املهرجان، الذي حره عدد من أعضاء مجليس النواب والشورى، أكد املسئول اإلجتماعي باملحافظة 
يحي القاسمي، رضورة استلهام الدروس من حياة الرسول الخاتم واالقتداء به قوال وعمال وسلوكا.. وأشار 

إىل أن االحتفال باملولد النبوي يعزز من الصمود والثبات يف مواجهة قوى العدوان.. الفتا إىل حاجة األمة 
للعودة إىل النبي الكريم للخروج من حالة االرتهان والضعف.

فيما أشارت كلمة املثقفن والناشطن الحقوقين التي ألقاها الكاتب عبدالله الكامى، إىل أن االحتفال بهذه 
املناسبة، يدل عى حب اليمنين للرسول الكريم.. الفتا إىل أن هذه املناسبة الدينية العظيمة تعترب رسالة 

لألمة بالعودة إىل املوىل تعاىل وكتاب ربها والنبي األعظم.

تخلل الفعالية لوحة إنشادية بعنوان »مولد الصادق األمن«، ومقطوعات من املوشحات الدينية املعربة عن 
عظمة املناسبة.

حر املهرجان مرشف املحافظة يحيى اليوسفي ووكالء املحافظة ومدير األمن العميد محمد الحمزي 
والقيادات املحلية والتنفيذية واألمنية.
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 القطاع الصحي بالبيضاء ينظم حفال مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف

]31/اكتوبر/2019[ البيضاء  - سبأ :

أقيم باملركز الثقايف بمدينة البيضاء اليوم، حفل خطابي بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه 
أفضل الصالة وأزكى التسليم والذي نظمه مكتب الصحة العامة والسكان بمشاركة واسعة من القطاع 

الصحي باملحافظة.

ويف الحفل، الذي حره وكيال املحافظة صالح املنصوري ونارص الوهبي، أكد وكيل املحافظة لشؤون 
الوحدات اإلدارية عبدالله الجمايل أهمية إحياء هذه الذكرى واستلهام الدروس والعرب من مولده صى الله 
عليه وسلم والذي مثل تحوالً إنسانياً وتاريخياً بدد الظالم بالنور والباطل بالحق القويم، كما أكد رضورة 

تجسيد القيم املحمدية والفضائل النبوية التي بعث بها سيد الوجود املبعوث رحمة للعاملن ووجوب التذكر 
والتآيس بمنهحه القراني والسر عى دربه ونرش قيم املحبة واإلخاء والراحم والتسامح بن أبناء األمة.

ولفت الوكيل الجمايل إىل ما تتعرض له اليمن من عدوان غاشم وحصار جائر تكالب عليه األعداء من 
الرشق والغرب يف محاولة لركيع أبناءالشعب اليمني، مؤكدا رضورة الثبات والتماسك يف مواجهة العدوان 

والتصدي ألدواته الرخيصة.

من جانبه أشار مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان باملحافظة الدكتور فؤاد ادريس، أن االحتفال 
بهذه املناسبة الدينية العظيمة تتزامن واليمن يتعرض لعدوان وحصار جائر عى مدى خمسة أعوام األمر 

الذي يستدعي مواصلة الصمود الذي أذهل العالم وكبد العدوان ومرتزقته خسائر فادحة يف العتاد واالرواح 
وهزموا رش هزيمة بفضل شجاعة أبطال الجيش واللجان الشعبية وتضحياتهم من أجل رفعة راية اليمن 

عى كل القمم.

ولفت الدكتور أدريس إىل أن هذة املناسبة العظيمة تأتي لتجسيد صفات وأخالق سيدنا محمد صى الله 
عليه وعى آله وسلم قوال وعمال.. باعتبار ذكرى مولده محطة انطالق للسر عى نهجه فهو القدوة الحسنه 

والرساج املنر ما يستوجب من الجميع احيائها بما يليق بمكانتها يف قلوب ابناء اليمن.

تخلل الحفل أوبريت انشادي بعنوان )أحبك يارسول الله( لفرقة العامرية أداء حسن املستكا وإخراج قايد 
الجهمي، وقصائد شعرية نالت استحسان الحارضين.

لقاء علمائي موسع بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]31/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

ٌعقد بصنعاء اليوم لقاًء موسعا للعلماء والخطباء واملرشدين، نظمه مكتب األوقاف واإلرشاد بأمانة العاصمة 
يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف اللقاء الذي حره وزير األوقاف واإلرشاد نجيب نارص العجي, أشار نائب وزير األوقاف العالمة فؤاد 
ناجي إىل أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف. وقال »إن اليمنين لم يحتفلوا بمولد الرسول األعظم 

حاليا وإنما منذ 1400 عام«.. الفتاً إىل أن احتفال اليمنين بمولده يأتي حباً ووفاء منهم لرسول الله صى 
الله عليه وآله وسلم, الذي أحبهم وأثنى عليهم بقوله« اإليمان يمان والحكمة يمانية«.



211

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

وأكد العالمة ناجي أن احتفال اليمنين بمولد الرسول األعظم بمثابة رسالة ألعداء األمة بالسر عى نهج 
املصطفى عليه الصالة والسالم واالقتداء بنبيهم وسرته العطرة.. مبينا أن االحتفال باملولد النبوي يوحد 

اليمنين يف مواجهة العدوان.

فيما أكد مدير مكتب األوقاف واإلرشاد بأمانة العاصمة عبدالله عامر، أهمية االحتفال بمولد الرسول األعظم 
صى الله عليه وآله وسلم.. الفتا إىل أن النبي األعظم الذي أرسل الله رحمة للعاملن أحق باالحتفال به عن 

بقية املناسبات التي تنفق عليها أموال طائلة.

وألقيت كلمات لرئيس امللتقى اإلسالمي العالمة عبداملجيد الحوثي وعن الشيخ محمد العيسوي وعن 
الخطباء عبدالله شداد، استعرضتا نبذة من سرة املصطفى صى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشمائله 

وأخالقه السمحاء.. وأشارا إىل وجوب االقتداء بصفات الرسول الكريم والعمل بما جاء به بما يكفل وحدة 
الصف وتآزر القلوب واالنتصار للدين اإلسالمي، وبينا أن اليمنين لهم مكانة خاصة عند رسول الله 

باعتبارهم من نروه وآووه من أجل إعالء كلمة الله..

تخلل اللقاء، بحضور وكييل وزارة األوقاف العزي راجح وصالح الخوالني ونائب مدير مكتب األوقاف 
باألمانة محمد الغلييس ومدراء مكاتب األوقاف باملديريات وكوكبة من العلماء واملشائخ واملرشدين، فقرات 

إنشادية معربة باملناسبة .

فعالية ثقافية لعدد من املكاتب بذمار احتفاء بذكرى املولد النبوي

]31/اكتوبر/2019[ ذمار - سبأ :

نظمت مكاتب األشغال العامة والشباب والرياضة والثقافة بمحافظة ذمار اليوم، فعالية ثقافية يف ذكرى 
املولد النبوي.

ويف الفعالية، أكد وكيل أول املحافظة فهد عبدالحميد املروني، أهمية االحتفاء بهذه املناسبة العظيمة 
خصوصا يف ظل استمرار العدوان والحصار.. وأشار إىل أن احتفال اليمنين بذكرى املولد النبوي، يعكس 

مدى ارتباطهم بالنبي وتمسكهم بالنهج القرآني يف مواجهة الطغيان واملستكربين.. وحث الجميع عى 
رضورة الحشد واملشاركة الفاعلة يف الفاعلية املركزية التي ستقام بعاصمة املحافظة احتفاء باملناسبة.

فيما أكد مدراء مكاتب األشغال هيصمي الهيصمي والشباب حسن الصويف والثقافة محمد العومري، أهمية 
املشاركة والحضور يف االحتفاء بذكرى املولد النبوي وإيصال رسالة لألعداء أن الشعب اليمني متمسك 

بالرسول الكريم والدين والوطن.

حر الفعالية مدير مكتب الصحة الدكتور خالد الحجي وعدد من القيادات الشبابية والثقافية.
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فعالية يف حفاش باحملويت بذكری املولد النبوي

]31/اكتوبر/2019[ املحويت  - سبأ :

نظم مكتب الصحة ومستشفی مديرية حفاش محافظة املحويت اليوم، فعالية ثقافية يف ذكری املولد النبوي.

وتطرقت الفعالية، بحضور الكوادر والعاملن يف املكتب واملستشفی الريفي، إلی أهمية هذه املناسبة الدينية 
للتزود بمكارم األخالق التي تحى بها الرسول األعظم والسر عى نهجه والتمسك بمبادئ وقيم الدين 

اإلسالمي.. وأوضحت الفعالية أهمية املشاركة يف الفعالية املركزية بذكری مولد خر األنام محمد صلوات 
الله عليه وآله وسلم.

وأكد مدير الصحة باملديرية حميد املنتر أن االحتفاء بهذه املناسبة يجدد العهد والوالء لله ولرسوله أن 
الشعب اليمني يسر عى نهج خاتم األنبياء واملرسلن.

 بذكرى املولد النبوي
ً
فعالية مبديرية السلفية برمية احتفاء

]31/اكتوبر/2019[ ريمة - سبأ :

أقيمت بمديرية السلفية محافظة ريمة اليوم، فعالية إحتفائية بمناسبة ذكرى مولد النبوي.

ويف الفعالية أشار وكيل املحافظة لقطاع املواد املالية فائق الصويف، إىل أهمية إحياء هذه الذكرى العظيمة 
يف ظل التحديات التي تواجه األمة إلستلهام الدروس من سرة سيد الخلق والتمسك برسالته التي أخرجت 

الناس من براثن الجهل إىل رحاب العلم.. وأشار إىل أن إحياء هذه املناسبة هو تجسيد لحب اليمنين لرسول 
الله وإرتباطهم الوثيق به وتعميق اإليمان برسالته، معتربا هذه املناسبة الدينية محطة للتزود من أخالق 

وصفات الرسول األعظم عليه الصالة والسالم واملعاني النبيلة لسرته العطرة.

فيما أشار مدير املديرية نصر شايع، إىل أهمية إحياء هذه املناسبة للتمسك بتعاليم ونهج املصطفى 
واإلقتداء به والوقوف ضد الظلم واإلستكبار..تخلل الفعالية، بحضور مدير أمن املديرية والقيادات التنفيذية 

واملحلية ومشائخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية، مشاركات وأناشيد معربة عن املناسبة.

 باملولد النبوي
ً
 شبابيا احتفاء

ً
مديرية آزال بأمانة العاصمة تنظم عرضا

]31/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

أٌقيم بمديرية آزال بأمانة العاصمة اليوم، مهرجانا شبابيا يف ذكرى املولد النبوي، نظمه املجلس املحيل 
واإلرشايف باملديرية.

ويف املهرجان بحضور رئيس لجنة الشئون االجتماعية بمحيل األمانة حمود النقيب ورئيس الجنة التنفيذية 
لالحتفال باملولد النبوي باألمانة الوكيل املساعد عبدالوهاب رشف الدين، ووكيل وزارة الشباب الدكتور 

غسان املداني، نوه عضو مجلس الشورى خالد املداني بمواقف أبناء مديرية أزال يف رفد الجبهات بالرجال 
واملال والعتاد.
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وأوضح أن االحتفال بمولد خاتم األنبياء واملرسلن، هو امتثاالً وتعظيما للنبي محمد صى الله عليه وآله 
وسلم وإحياًء لسنته واالقتداء بنهجه.. منوها بتفاعل أبناء املديرية وحرصهم عى تنظيم املهرجان الشبابي 

واملشاركة يف مختلف الفعاليات واألنشطة بهذه املناسبة الدينية.

ودعا املداني أبناء مديرية أزال إىل تجسيد قيم ومبادئ وأخالق النبي الكريم بتعزيز قيم التكافل االجتماعي 
والتسامح واإلحسان والدعوة إىل املشاركة يف الفعالية الكربى يف 12 من ربيع أول بالعاصمة صنعاء.

فيما أشار أمن محيل املديرية عادل الشعثمي، إىل أن تنظيم املهرجان الشبابي يأتي ضمن خطة وبرنامج 
املديرية لالحتفال باملولد النبوي.. مبينا أن هذه املناسبة الدينية يستلهم منها الجميع يف االقتداء بنهج 

املصطفى عليه الصالة والسالم وسرته العطرة.

تخلل الحفل، بحضور وكيل أمانة العاصمة املساعد محمد سيع ومسئويل املجلس املحيل باملديرية ومدراء 
املناطق األمنية واملدارس الربوية واملشائخ والوجهاء والشخصيات االجتماعية، عرض شبابي وعسكري 

لوحدات رمزية وقصيدة شعرية معربة.

مكتب الصحة برمية ينظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]31/اكتوبر/2019[ ريمة  - سبأ :

نظم مكتب الصحة والسكان بمحافظة ريمة اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرها وكيل أول املحافظة حسن طه والوكيالن عبدالله الضبيبي وحافظ الواحدي 
وقيادات مكتب الصحة باملحافظة، اشار أمن عام محيل املحافظة حسن العمري إىل أهمية إحياء ذكرى 

املولد النبوي واستلهام الدروس والعرب يف الصرب والتضحية.. وأشار إىل عظمة املوقف الذي يجسده ابناء 
اليمن يف مواجهة العدوان والصمود والصرب عى املعاناة.

فيما تطرق وكيل املحافظة حافظ الواحدي، إىل دالالت االحتفال باملولد النبوي الستلهام الدروس والعرب 
واإلقتداء به سلوكا ومنهجا، الفتا اىل أن االحتفال بهذه املناسبة رسالة قوية للعالم اجمع بأن هذه االمة 
مرتبطة برسولها االعظم. تخلل الفعالية عدد من الكلمات الدالة عى ارتباط اليمنين ودورهم يف نرة 

الرسول الكريم واإلسالم.

 

فعالية للقطاع الصحي مبديرية كتاف بصعدة مبناسبة املولد النبوي

]31/اكتوبر/2019[ صعدة  - سبأ  :

نظم القطاع الصحي بمديرية كتاف محافظة صعدة اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

وأشارت كلمات الفعالية إىل رضورة التأيس واالقتداء بالرسول وبأخالقه لنيل الفالح والخر.

وخالل الفعالية تم تكريم عدد من العاملن يف املجال الصحي ملا يبذلونه من خدمة املجتمع رغم العدوان 
والحصار.
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فعالية إحتفائية بعمران يف ذكرى املولد النبوي

]31/اكتوبر/2019[ عمران  - سبأ :

نظمت مكاتب التحسن واإلعالم واألشغال والصناعة والتجارة بمحافظة عمران اليوم، فعالية احتفالية يف 
ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية التي حرها أستاذ الثقافية اإلسالمية بكلية الطب الدكتور محمد الشتوي ومدراء مكاتب 
اإلعالم عبدالسالم املاخذي والتحسن سلطان القراحي واألشغال يحيى الصعر ونائب مكتب الصناعة محمد 

القايض، أكد الوكيل حسن األشقص أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الذي أخرج األمة من الظلمات إىل 
النور.. وأشار إىل ارتباط اليمنين الوثيق بالدين والرسول الكريم عليه الصالة والسالم، وحث الجميع عى 

رضورة املشاركة يف الفاعلية املركزية التي ستقام بعاصمة املحافظة احتفاًء باملناسبة.

فيما أشار حسن املطري يف مكاتب صندوق النظافة والتحسن واإلعالم واألشغال والتجارة، إىل أهمية إحياء 
أعظم مناسبة ملولد الحبيب املصطفى صى الله عليه وآله وسلم. وقال »إن ارتباط الشعب اليمني وتمسكه 

باملنهج القرآني والقدوة املحمدية والهوية اإليمانية اليمانية النقية هو ارتباطا صادقا بالله ورسوله«.. داعيا 
إىل املشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف 12 ربيع األول بعاصمة املحافظة.

تخلل الفعالية أناشيد وقصيدة شعرية عربت عن الفرحة واالبتهاج بمولد الرسول األكرم وحب اليمنين 
وإحيائهم لهذه املناسبة.

حر الفعالية مدير مستشفى عمران لألمومة والطفولة الدكتور هادي الحمزي ومدير السكرتارية محمد 
هبة ومدير حماية البيئة نايف الحايطي ومدير مرشوع النظافة عبدالكريم اآلنيس ورئيس نقابة عمال 

النظافة عادل الشدادي.

حفل مبديريتي شبام والطويلة باحملويت يف ذكری املولد النبوي

]31/اكتوبر/2019[ املحويت - سبأ :

أٌقيمت بمديريتي شبام كوكبان محافظة املحويت اليوم، حفل يف ذكرى املولد النبوي، نظمه إدارة الصحة 
باملديريتن.

ويف الحفل بحضور مديري املديرية والصحة وكوادر القطاع الصحي، أكدت كلمات باملناسبة أهمية إحياء 
هذه الذكرى للتمسك بما جاء به سيد البرشية وما تمثله دعوته للتآخي والراحم وتجسيد الٌمثل والقيم التي 

انتهجها نبي اإلنسانية.. وأشارت إلی رضورة تعظيم املناسبة وإعطائها املكانة التي تليق بالرحمة املهداة 
والرساج املنر.

كما أقيمت بمديرية الطويلة بحضور مديري املديرية والصحة وكوادر الصحة باملديرية حفل بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي، تطرقت إىل أبعاد ودالالت االحتفاء بهذه املناسبة.

تخلل الفعاليتان فقرات إنشادية وقصائد معربة عن املناسبة.
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أمانة العاصمة تعلن عن استقبال مشاركات جائزة فعالية املولد النبوي

]31/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

أعلنت اللجنة التنفيذية لالحتفال باملولد النبوي بأمانة العاصمة، عن استقبال املشاركات املتميزة الخاصة 
بجائزة فعالية ذكرى املولد النبوي عى تطبيق التواصل االجتماعي »واتس آب«.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال باملولد باألمانة عبدالوهاب رشف الدين، لوكالة األنباء اليمنية 
)سبأ( أن خدمة »شارك وأرسل« عى الواتس آب, تهدف إىل تمكن املبادرات املجتمعية والشبابية الطوعية 

واإلنسانية، من إرسال مشاركاتها للتنافس عى درع وجائزة ذكرى مولد الرسول األعظم.

وبن رشف الدين، أنه يمكن االشراك من خالل حفظ الرقم )770622622( يف سجل الهاتف ثم إرسال 
رسالة إىل الواتس آب، تحتوي عى عبارة »صلوا عى الحبيب« وسيتم إرسال رسالة تأكيد االشراك.. وأشار 

إىل أن لجنة االحتفال باملولد النبوي باألمانة، خصصت لجنة من عدت جهات لتقييم وتحديد املشاركات 
واملساهمات املتميزة والنوعية، واإلعالن عنها يف حفل سيحدد الحقاً من اللجنة.

يذكر أن لجنة االحتفال باملولد النبوي باألمانة، أعلنت عن درع وجائزة ألفضل مشاركات ومساهمات 
مجتمعية يف إحياء ذكرى املولد النبوي 1441هـ الهادفة إىل تعزيز الوعي العام بأهمية االحتفال بهذه 

املناسبة واالقتداء برسول الله، إىل جانب املشاركات التي تسهم يف رفع مستوى الوعي بالجوانب الخدمية 
كالحفاظ عى النظافة والبيئة وتحسن مظهر العاصمة.

تواصل االحتفاالت باملولد النبوي يف حمافظة إب

]31/اكتوبر/2019[ إب - سبأ :

تواصلت يف محافظة إب اليوم، الفعاليات اإلحتفالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

حيث أقيم بمركز مديرية العدين مهرجان جماهري، أكد خالله وكيل املحافظة قاسم املساوى أن أهل اليمن 
باحتفاالتهم بميالد نبيهم األكرم يؤكدون للعالم انهم عى نهجه سائرون يف مقارعة الطغاة وقوى االستكبار 

العاملي.. وأشار إىل ان التفاعل الكبر مع االحتفاالت يزيد من التالحم واإلصطفاف الشعبي يف مواجهة 
تحالف العدوان، ويعزز من قيم الراحم والتكافل االجتماعي لكرس حصارهم الجائر.

ودعا وكيل املحافظة أبناء املديرية للحضور املرشف يف الفعالية املركزية يف الـ12 من ربيع األول بمركز 
املحافظة، والفعالية املركزية بميدان السبعن بصنعاء.

من جانبه أشار مدير عام املديرية عباس فايع، إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي يف ظل التحديات التي 
تواجهها األمة الستلهام الدروس والعرب من سرة املصطفى صى الله عليه وسلم.

فيما أكد مرشف املديرية شاكر الشبيبي، أن اليمنين رغم ما يعانوه من حصار وعدوان من قبل تحالف 
العدوان السعودي األمريكي إال أنهم يواصلون احتفاالتهم باملولد النبوي الرشيف ومستمرون يف صمودهم 

وتصديهم لقوى العدوان ومرتزقتهم حتى تحقيق النر املبن.. وأشاد بالتفاعل االيجابي ألبناء مديرية 
العدين يف تنظيم مختلف الفعاليات واألنشطة الخاصة باملناسبة، ودعاهم إىل املشاركة يف تجهيز قافلة 
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الرسول األعظم دعما للمرابطن، واملزمع تسيرها خالل األيام القليلة القادمة.

وألقيت يف الفعالية عدد من الكلمات والقصائد الشعرية أستعرضت يف مجملها الرسائل والقيم واملفاهيم 
املحمدية التي ينبغي أن تنعكس يف سلوك أبناء األمة.

إىل ذلك نظمت إدارة أمن مديرية السياني بمحافظة أب، فعالية احتفائية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية أكد مساعد مدير أمن املحافظة العقيد أمن وجيه الدين، أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي.. 
مشرا إىل دور أهل اليمن يف نرة الدين اإلسالمي والرسول الكريم صى الله عليه وآله وسلم.. واعترب إحياء 
هذه املناسبة محطة للتزود من السرة العطرة للرسول األكرم ونهجه القويم وأخالقه وجهاده يف سبيل الله 

ونرة الحق والعقيدة املحمدية.

وشدد وجيه الدين عى رضورة استشعار الجميع ملسئولياتهم الدينية والوطنية يف تثبيت األمن واإلستقرار و 
السكينة العامة باملحافظة.

من جانبه أشار مدير أمن املديرية العقيد محمد السبناني، إىل أن اإلحتفاء بمولد املصطفى عليه الصالة 
والسالم، يضاعف من العزيمة والصرب والصمود والثبات والتصدي لقوى البغي والعدوان.. مؤكد رضورة 

التمسك بمبادئ الرسول األعظم وقيمه وأخالقه ونهجه القويم .

فيما تطرقت كلمة ضباط ومنتسبي إدارة أمن املديرية التي ألقاها مدير مركز رشطة النجد األحمر املقدم 
محمد الشامي، إىل مكانة الرسول األعظم صلوات الله عليه وسلم يف نفوس اليمنين.

تخلل الفعالية، التي حرها مدير عام الشعبة املالية بمكتب الربية والتعليم باملحافظة عبدالكريم 
السماوي ومدير أمن مدينة القاعدة املقدم عيل الوشيل، قصيدة شعرية للشاعر جميل الكامل وعدد من 

الفقرات الفنية املعربة عن عظمة املناسبة.

 

أبناء املغارم يف كسمة رمية حيتفلون باملولد النبوي

]31/اكتوبر/2019[ ريمة  - سبأ :

نظم أبناء عزلة املغارم يف مديرية كسمة محافظة ريمة اليوم، فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية القيت العديد من الكلمات تناولت سرة الرسول األعظم العطرة ونهجه القويم.. واشارت إىل 
أهمية اإلحتفاء بمولد النبوي يف تعزيز التالحم الشعبي والصمود يف مواجهة العدوان، ورضورة التفاعل 

واملشاركة والتحشيد للفعالية املركزية.

ونوهت بأهمية املناسبة يف توطيد عرى املحبة واإلخاء والتكافل بن أفراد املجتمع، مجددة الوالء لرسول الله 
والتمسك بمبادئه وأخالقه قوال وفعال.
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حفل مبديرية مسور بعمران يف ذكرى املولد النبوي

]31/اكتوبر/2019[ عمران - سبأ :

أٌقيمت بمديرية مسور محافظة عمران اليوم، حفل يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل الحفل الذي حره قيادة املديرية والوجهاء، أشار وكيل املحافظة أمن فراص إىل عظمة املناسبة 
الدينية الجليلة التي تعزز من االرتباط بالرسول الكريم عليه الصالة والسالم.. منوها بصمود وثبات أبناء 

مسور يف مواجهة العدوان.

وألقيت خالل الحفل كلمات وقصائد شعرية وأناشيد عربت عن عظمة املناسبة وأهمية إحيائها بما يكفل 
التزود من السرة العطرة للرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم.. وحثت الكلمات الجميع عى االقتداء 
بأخالق الرسول وسرته ومنهجه القويم وأن يكون الجميع أنموذجا يف التضحية والصرب والثبات إٌلقامة 

الحق والعدل واملساواة بن الناس.

ودعت فقرات الحفل إىل مزيد من الصرب والبذل والعطاء يف مواجهة العدوان والتجهيز لقافلة الرسول 
األعظم التي سيتم تسيرها بالتزامن مع االحتفاء بهذه املناسبة.

مؤسسة الشعب تنظم حفل بذكرى املولد النبوي بسعوان

]31/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

نظمت بصنعاء اليوم حفال يف ذكرى املولد النبوي، نظمه مكتب سعوان التنموي التابع ملؤسسة الشعب 
االجتماعية للتنمية.

تضمن الحفل وقفة تعريفية عن املولد النبوي عى صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم ومحارضة 
عن السرة النبوية وكلمة للشيخ ماجد الرشيف، أشارت إىل أن أحفاد بالل أظهروا من الشجاعة واالستبسال 

يف مواجهة العدوان ما أظهره بالل بن رباح عندما صدح بكلمة التوحيد ضد تعنت قريش.. ونوه الرشيف 
بتضحيات أحفاد بالل يف الجبهات.. داعيا إىل االحتشاد يوم 12 ربيع األول بالعاصمة صنعاء للمشاركة يف 

إحياء هذه املناسبة الدينية.

فيما أكد شيخ مشائخ أحفاد بالل سعد الجمل، أن تنظيم الحفل، يأتي تعظيما للمصطفى محمد عليه 
أفضل الصالة والسالم.

وكان مدير مكتب سعوان بمؤسسة الشعب متوكل الريمي، أكد أن إحياء املولد النبوي، هو إحياًء إلحدى 
أعظم شعائر الدين مولد خر البرشية محمد صى الله عليه وآله وسلم.. داعيا أحفاد بالل وأهايل املنطقة إىل 

املشاركة يف الفعالية املركزية يوم 12 ربيع األول.

وألقيت يف الحفل كلمات عن أحفاد بالل وعن القطاع النسائي للدراسات يف محو األمية وتعليم الكبار 
ومتدربات الخياطة واألشغال اليدوية، أكدت عظمة مولده صى الله عليه وسلم.

بدوره تناول الشيخ خالد مرعي يف محارضة له دروسا وعربا من سرة النبي محمد صى الله عليه وآله 
وسلم ومولده وهجرته إىل املدينة املنورة.
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لقاء قبلي وحفل مبديريتي بني احلارث وأزال يف ذكرى املولد النبوي

]31/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

أٌقيم بمديريتي بني الحارث وأزال بأمانة العاصمة اليوم، لقاء قبيل وحفل، بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ففي مديرية بني الحارث باألمانة عقد لقاء موسع بحضور عضوي مجلس الشورى خالد املداني وعادل 
الحنبيص ووكيل وزارة األوقاف صالح الخوالني ومدير املديرية حمد بن راكان ومسئول الدائرة االجتماعية 

عيل املتميز ورؤساء وأعضاء لجان الحشد.

وأكد اللقاء أهمية تعزيز التنسيق إلحياء ذكرى املولد النبوي، بما يجسد االرتباط الوثيق لليمنين برسول 
الله محمد صى الله وآله وسلم.. مشراً إىل أهمية استغالل املناسبة يف تكريس قيم وأخالق ونهج رسول 

األمة يف أوساط املجتمع.. وشدد اللقاء عى أهمية مشاركة بني الحارث يف الفعالية الكربى، والتأكيد عى أن 
مديرية بني الحارث سباقة يف التعبئة ورفد الجبهات بالرجال واملال.

ويف مديرية أزال بأمانة العاصمة، أقيم حفل بذكرى املولد النبوي، حره وكيال أمانة العاصمة املساعدين 
محمد سيع ومحروس عقبة وأمن محيل أزال عادل الشعثمي.

ويف الحفل أشار وكيل األمانة سيع والشعثمي، إىل أهمية استلهام الدروس والعرب من سرة وحياة الرسول 
األعظم واالقتداء بأخالقه وقيمه وسرته الخالدة.. وأوضحا أن احتفال اليمنين بهذه املناسبة تجديد العهد 
والوالء لله ورسوله والسر عى نهج الرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم.. وحثا الجميع عى املشاركة 

يف الفعالية الكربى التي ستقام بالعاصمة صنعاء يوم 12 ربيع األول.

فعالية إحتفالية بذكرى املولد النبوي يف إب

]31/اكتوبر/2019[ إب  - سبأ :

أقيمت بمحافظة إب اليوم، فعالية إحتفائية بذكرى املولد النبوي، نظمتها عدد من املعاهد الخاصة بالتعاون 
مع مكتب التعليم الفني والتدريب املهني باملحافظة.

ويف الفعالية أوضح وكيل املحافظة لشئون التعليم عبدالفتاح غالب أن احتفاء الشعب اليمني باملولد النبوي، 
يكتسب أهمية يف نفوسهم ووجدانهم تجاه رسول اإلنسانية صلوات الله عليه وعى آله وصحبه وسلم.. 

ولفت إىل أهمية السر عى خطى الحبيب املصطفى الذي بعثه الله متمماً ملكارم األخالق واالقتداء بقيمه 
وشمائله يف واقع األمة.

من جانبه أكد الدكتور محمد الصباحي يف كلمة املعاهد املشاركة يف تنظيم االحتفائية أهمية إحياء هذه 
الذكرى والتأمل يف املتغرات الذي أحدثه ميالده عليه الصالة والسالم.

وألقيت كلمة عن طالب املعاهد وقصيدة شعرية وتوشيحا ديني حول ذكرى املولد النبوي وسرة املصطفى 
النرة.

حر الفعالية مدير مكتب التعليم الفني باملحافظة املهندس محمد الجعشني وعميد معهد الجند الدكتور 
صادق املحنى والكادر التعليمي وطالب وطالبات املعاهد الخاصة.
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حفل مبديرية نهم بصنعاء يف ذكرى املولد النبوي

]31/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

أقيمت بعزلة آل الصياد بمديرية نهم محافظة صنعاء اليوم، حفل يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الحفل أكد وكيل املحافظة عبدالله الشحيفي، أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي واملساهمة يف تسير 
قافلة الرسول األعظم.

وأشار إىل العالقة التي تربط اليمنين بالرسول الكريم عليه الصالة والسالم..  مؤكدا رضورة االقتداء 
بأخالق وشجاعة وصفات الرسول الكريم وبذل املزيد من العطاء والتضحيات دفاعا عن الدين واألرض 

والعرض..تخلل الحفل الذي حره عدد من املشائخ واألعيان، قصائد شعرية.

فعاليتان باملولد النبوي يف بالد الروس وسنحان بصنعاء 

]31/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

أقيمت ببالد الروس وسنحان محافظة صنعاء اليوم، فعاليتن احتفالية بذكرى املولد النبوي، نظمهما 
مستشفيي وعالن وسيان.

ففي بالد الروس، أكد أمن محيل املديرية رصقح عيل رصقح أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي واستلهام 
الدروس من السرة املحمدية.. مشرا إىل رضورة املشاركة يف الفعالية املركزية واملساهمة يف تسير قافلة 

الرسول األعظم.

فيما أشار مدير املستشفى الدكتور نارص العجييل إىل أهمية اغتنام هذه املناسبة الدينية يف االقتداء بأخالق 
الرسول األعظم ومضاعفة الجهود لالرتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

ويف سيان بمديرية سنحان، أشار مدير املستشفى الدكتور محمد الرساجي إىل أهمية إحياء ذكرى املولد 
النبوي .

 بذكرى املولد النبوي
ً
فعالية برمية احتفاء

]31/اكتوبر/2019[ ريمة- سبأ:

نظمت بعزلة املغارم بمديرية كسمة محافظة ريمة اليوم، فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية ألقيت كلمات تناولت سرة الرسول األعظم محمد صى الله عليه وآله وسلم وجهاده وأخالقه.. 
وأشارت إىل أهمية االحتفال باملولد النبوي لتعزيز محبة النبي عليه الصالة والسالم والسر عى نهجه والذي 

يضاعف من العزيمة والصرب والصمود والثبات يف مواجهة العدوان.

وأكد املشاركون يف الفعالية أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية الجليلة التي تعزز من روابط اإلخاء والتكافل 
املجتمعي.. داعن إىل التفاعل واملشاركة يف الفعالية التي تقام باملحافظة احتفاًء بهذه املناسبة.
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حفل مبديرية السبعني مبناسبة املولد النبوي

]31/اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

نظم فرع الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشئون االنسانية بمديرية السبعن بأمانة العاصمة اليوم، حفل 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف الحفل الذي حره مدير املديرية محمد ناجي وأمن محيل املديرية محمد الصادق، ونائب رئيس لجنة 
االحتفال باملديرية محمد الوشيل، أوضح رشيد مفضل يف كلمة الهيئة، أن تنظيم الحفل بذكرى املولد النبوي 
يف أوساط النازحن يأتي ضمن برنامج الفعاليات بهذه املناسبة.. وأشار إىل أهمية إحياء ذكرى مولد رسول 
البرشية، وتكريس سجاياه العظيمة وقيمة النبيلة يف نفوس األجيال.. مشيداً بتفاعل النازحن مع الفعاليات 

واألنشطة بذكرى املولد النبوي.

وحث مفضل النازحن عى املشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف 12 ربيع األول بأمانة العاصمة، 
تأكيداً ملدى حب وارتباط وتمسك اليمنين برسول الله، والسر عى نهجه.

تخلل الحفل الذي شارك فيه مدير فرع الهيئة الوطنية بمديرية السبعن غمدان الديلمي، ووجهاء ومشائخ 
محافظتي مأرب والجوف بأمانة العاصمة، قصائد شعرية.

مدارس احملويت تتزين لالحتفاء بذكرى املولد النبوي

]01/نوفمرب/2019[ املحويت –سبأ:

تشهد مدارس محافظة املحويت منذ أسبوعن تفاعالً غر مسبوقاً لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف 
بما يليق بعظمة النبي الكريم ومكانته يف قلوب اليمنين.

وتتواصل الفعاليات والرتيبات يف 620 مدرسة حكومية وأهلية يف مدن وأرياف املحافظة لالحتفال بهذه 
املناسبة بمظاهر وأنماط ثقافية متنوعة تجسد الهوية اإليمانية واالنتماء للرسول صى الله عليه وآله وسلم 

والسر عى نهجه واالقتداء بأخالقه.

ومع اقراب يوم الثاني عرش من ربيع األول تتسارع حملة تزين واجهات املدارس بالالفتات والعبارات 
الخاصة بهذه املناسبة بما يليق بمكانتها يف نفوس الطالب.

وبدأت مظاهر االحتفاء بذكرى املولد النبوي عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم منذ منتصف صفر 
املنرم حيث بلغ عدد األنشطة الثقافية أكثر من ألفن و189 نشاطا، سلطت الضوء عى السرة العطرة 

لخاتم األنبياء واملرسلن محمد صلوات الله عليه وعى آله وسلم.

وتشمل الربامج االحتفالية سلسلة من األنشطة الثقافية التي تسبق الحفل املركزي وتتنوع بن محارضات 
وندوات وإذاعات مدرسية وفعاليات وألعاب رياضية وعروض كشفية ومعارض ومجالت حائطية وابداعات 

ومبادرات إحسان ومسابقات شعرية وثقافية وغرها.

ويف هذا الصدد أوضح مدير مكتب الربية والتعليم باملحافظة إبراهيم الزين، أن االحتفال باملولد النبوي 
الرشيف لهذا العام سيكون مميزاً عن االحتفاالت السابقة من حيث تنوع األنشطة وتفاعل املراكز التعليمية 



221

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

عى مستوى عاصمة املحافظة ومديرياتها.. وأكد حرص القطاع الربوي عى املشاركة يف دعم قافلة الرسول 
األعظم التي سيتم تسيرها للمرابطن يف الجبهات تزامنا مع هذه املناسبة الدينية الجليلة.. ولفت إىل أنه تم 
البدء بتنفيذ خطة االحتفاء بذكرى رسول اإلنسانية إىل جانب استمرار الرتيبات بمشاركة الكوادر الربوية 

يف الفعالية املركزية إلحياء هذه املناسبة وتجديد التمسك بنهج الرسول واالقتداء بسرته العطرة.

فيما أشار نائب مدير مكتب الربية رشف عبدالرحمن، إىل أن األنشطة والفعاليات االحتفالية بذكرى مولد 
خاتم األنبياء واملرسلن تسر بالشكل املخطط له لتسليط الضوء عى حياة النبي عليه أفضل الصالة وأزكى 

التسليم، وأخالقه وتكريس القيم العظيمة التي جاء بها يف أوساط املجتمع.

وتأخذ مظاهر االحتفاء بهذه املناسبة طابعاً متنوعاً يف مختلف مدارس املحافظة تعبراً عن ابتهاج الطالب 
والطالبات بقدوم مناسبة ذكرى مولد نبي الرحمة ملا تحمله من دالالت ورسائل تعكس ارتباطهم برسول 

األمة والسر عى نهجه واالقتداء بأخالقه.

من جانبه أوضح مدير شعبة التعليم بمكتب الربية محمد عباس أنه تم تنفيذ ألف و130 إذاعة مدرسية 
خالل أسبوعن من بدء برنامج إحياء ذكرى املولد النبوي وكذلك 63 نشاطاً رياضياً و29 محارضة و590 

صوتيات أناشيد و47 مجلة حائطية، كما نفذت 97 مدرسة  أعمال تزين ورفع شعارات املناسبة، فيما 
نظم مكتب الربية خمسة لقاءات تتعلق باملناسبة.. وأشار إىل أن 65 مدرسة أجرت مسابقات ثقافية 
وشعرية فيما نظمت 42 مدرسة وقفات وعرش مدارس مبادرات وابداعات فنية وأربع مدارس نفذت 

مشاريع إحسان ألس الشهداء واأليتام والفقراء يف إطار االحتفال بمولد سيد املرسلن.

ولفت عباس إىل تميز خمس مدارس بربامج تكريم املعلمن وإقامة ندوتن ثقافيتن عن شخصية الرسول 
الكريم وعرض كشفي يف مدرسة واحدة، يف حن أقامت 108 مدارس فعاليات وأنشطة تجسيداً للقيم 

واألخالق واملبادئ التي جاء بها خاتم األنبياء واملرسلن عليه أفضل الصالة والسالم.. ونوه بتفاعل إدارة 
األنشطة املدرسية بمكتب الربية ممثلة باإلدارة العامة لشعبة التعليم مع أنشطة ذكرى املولد النبوي 

الرشيف لتعزيز الصمود الربوي وغرس القيم واملبادئ التي اتسم بها نبي اإلنسانية يف نفوس األجيال.

وعى املستوى املحيل تواصل املراكز التعليمية يف تسع مديريات اللقاءات التوعوية واإلعداد والرتيب 
لالحتفال بهذه املناسبة. 

إدارة تعليم الفتاة باملحافظة بالتنسيق مع مكتب الربية حرصت عى املشاركة الفاعلة يف ذكرى املولد 
النبوي الرشيف بتنظيم فعاليات وأنشطة يف مدارس البنات لتعزيز ثقافة الطالبات بسرة وشخصية 

الرسول محمد صى الله عليه وسلم.. وأشارت مديرة اإلدارة درهمان الحيمي إىل أنه تم تكثيف املحارضات 
واألنشطة التي تعزز وعي الطالبات بالرسول صلوات الله عليه وآله وسلم.. مؤكدة أهمية االحتفال بمولد 

الرسول األعظم خاصة يف ظل التداعيات التي فرضها العدوان والحصار ملا لذلك من معان ودالالت.

ويتميز االحتفال باملولد النبوي الرشيف يف مدارس مدن وريف محافظة املحويت بالزيارات الرسمية كإيقاع 
تنظيمي يستمر حتى نهاية فعاليات املناسبة إىل جانب مظاهر الفرح يف أوساط الطالب والطالبات من 

خالل تزين حقائبهم وفصولهم بالرسوم وامللصقات التعبرية عن املناسبة تأكيداً عى محبتهم وارتباطهم 
برسول الله وخاتم األنبياء.
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 فعالية احتفالية مبناسبة املولد النبوي مبكتب رئاسة اجلمهورية

]01/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

 نظم مكتب رئاسة الجمهورية اليوم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف عليه وعى آله أفضل 
الصالة وأزكى التسليم.

ويف الفعالية أشار رئيس دائرة السلطة املحلية بمكتب الرئاسة قاسم حسن الحوثي إىل أهمية االحتفاء 
بهذه املناسبة ملا تحمله من معان ودالالت تؤكد ارتباط اليمن برسول اإلنسانية.. وأكد عى أهمية التفاعل 

واملشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي ستقام بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

كما القيت خالل الفعالية كلمات أكدت عى أهمية السر عى نهج الرسول محمد صى الله عليه وآله 
وسلم واستلهام الدروس والعرب من سرته العطرة يف تعزيز قيم اإلخاء والتالحم واالصطفاف يف مواجهة 

التحديات.

تخلل الفعالية التي حرها رؤساء الدوائر ومدراء العموم يف مكتب رئاسة الجمهورية فقرات إنشادية 
وقصيدة للشاعر عباد أبوحاتم معربة عن املناسبة.

ندوة ثقافية يف احملويت يف ذكرى املولد النبوي

]01/نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

ٌعقدت أمس بمحافظة املحويت ندوة ثقافية حول ذكرى املولد النبوي، نظمتها وحدة التعليم الجامعي 
والوحدة السياسية باملحافظة بالتعاون مع امللتقى األكاديمي وملتقى الطالب الجامعي بكلية الربية. ركزت 

محاور الندوة عى رضورة تعزيز الوعي املجتمعي بأهمية التفاعل مع املولد النبوي عليه أفضل الصلوات 
وأتم التسليم.

واستعرضت الورقة األوىل املقدمة من مسئول الوحدة السياسية عيل حسن رشف الدين كيفية االقتداء 
بالرسول قوال وعمال وترجمة معاني حب النبي يف التعامالت اليومية.

وقدم الدكتور عيل شوقي يف الورقة الثانية نبذة عن سرة الرسول وأهمية معرفة جوانب من حياته املنبثقة 
من وحي هدى الله املتمثل بالقرآن الكريم.

فيما تناولت الورقة الثالثة للدكتور محمد الشنيف دالالت االحتفاء بهذه املناسبة وأهمية تعظيم ذكرى 
مولده وواقع الشتات يف صفوف األمة جراء االبتعاد عن تعاليم الرسول ونهجه.

وأشار مسئول وحدة التعليم الجامعي الدكتور خالد القزحي يف الورقة الرابعة إىل أبعاد إحياء ذكرى مولد 
نبي اإلنسانية كمحطة الستعادة وحدة األمة.

حر الندوة مدير مكتب الشباب إبراهيم عبدالحميد ونائب مسئول وحدة التعليم الجامعي الدكتور ابراهيم 
رشف الدين وعدد من األكاديمين والطالب والطالبات ومثقفن.
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رمية تتوشح األخضر وتتزين بالصمود ابتهاجا باملولد النبوي

]01/نوفمرب/2019[ ريمة- سبأ:

توشحت حارات وأحياء وشوارع محافظة ريمة باألخر، وتزينت بشعارات الصمود ابتهاجا بحلول ذكرى 
املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصلوات وأزكي التسليم.

حيث دشنت مديريات املحافظة واملكاتب التنفيذية منذ أسبوعن الفعاليات االحتفالية واألنشطة بهذه 
املناسبة الدينية العظيمة، إحياًء للقيم واملبادئ واألخالق التي جاء بها املصطفى عليه الصالة والسالم وأرىس 

مداميكها لألمة.

وسبق التدشن لقاءات واجتماعات لقيادة املحافظة والسلطة املحلية واملكاتب التنفيذية ملناقشة الخطط 
الخاصة باالحتفال املركزي والفعاليات واألنشطة عى مستوى مركز املحافظة واملديريات ووضع الرتيبات 

الالزمة بما يليق بعظمة املناسبة، فيما تم تشكيل لجان ميدانية وتوزيع املهام عى أعضاء السلطة املحلية 
والجهات ذات العالقة للقيام بدورها يف تنظيم الفعاليات وإحياء األمسيات وإقامة الندوات واملحارضات 

بهذه املناسبة الدينية الجليلة التي تجسد إرتباط اليمنين برسول االكرم.

وأكد محافظ ريمة فارس الحباري أن االحتفال باملولد النبوي هذا العام سيكون مختلفا عن األعوام السابقة 
من حيث التفاعل الرسمي والشعبي إلقامة فعاليات تليق بالرسول األعظم.. مشرا إىل أن االحتفاء بهذه 

املناسبة يف ظل األوضاع الراهنة يعرب عن الصمود ويعكس االرتباط القوي لليمنين برسولهم الكريم.

 وشهدت مختلف مدارس املحافظة العديد من الفعاليات الثقافية للتعريف بالسرة العطرة للرسول الخاتم 
بهدف غرس أخالقه وقيمه يف نفوس الطالب والطالبات.. وأوضح مدير مكتب الربية باملحافظة حميد 

التوعري أن االحتفال باملولد النبوي يعرب عن الطاعة  للرسول وفكره النوراني باالهتمام بالعلم  والتزود 
باملعرفة  يف كل وقت وحن.

إىل ذلك نظم مكتب األوقاف باملحافظة فعليات خطابية وثقافية بمختلف املديريات، بمشاركة العلماء 
والخطباء واملرشدين لتسليط الضوء عى سرة ونهج محمد صى الله عليه واله وسلم، وتعزيز الوعي 
املجتمعي بأهمية هذه املناسبة باعتبارها محطة هامه الستلهام الدروس منها يف مواجهة التحديات.. 

وأوضح مدير مكتب األوقاف باملحافظة فتح الدين النهاري أنه تم وضع خطة خاصة بإحياء ذكرى املولد 
النبوي الرشيف خاصة عرب املنابر والندوات واملحارضات.

مكتب الثقافة باملحافظة دعا املثقفن والكتاب والشعراء إىل املشاركة الفاعلة يف الفعاليات الخاصة بهذه 
املناسبة وتعزيز الوعي املجتمعي بأهمية وعظمة االحتفاء بمولد رسول اإلنسانية ومخرجها من الظلمات إىل 

النور.. وأكد مدير مكتب الثقافة باملحافظة جمال الحيدري، عى أهمية استلهام الدروس والعرب من سرة 
سيد الخلق خاصة يف ظل التحديات التي تواجه األمة ملواجهة الطغاة واملستكربين.

وعى املستوى الشعبي تقام بشكل يومي فعالية خطابية وثقافية يف معظم مناطق ريمة فرحا بقدوم مولد 
الحبيب املصطفى من بعثه الله رحمة للعاملن.
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فعاليات ثقافية مبديرية أرحب يف ذكرى املولد النبوي

]01/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت بعزل ومناطق مديرية أرحب محافظة صنعاء فعاليات ثقافية احتفاًء بذكرى املولد النبوي.

وألقيت يف الفعاليات التي حرها املشائخ والوجهاء واألعيان، كلمات أكدت أهمية االحتفال بذكرى املولد 
النبوي واملشاركة يف الفعالية املركزية واملساهمة يف دعم قافلة الرسول األعظم، للمرابطن يف الجبهات.

وأشارت الكلمات إىل العالقة التي تربط أبناء الحكمة واإليمان بالرسول الكريم صى الله عليه وآله وسلم.. 
الفتن إىل رضورة السر عى منهج املصطفى وسرته العطرة وبذل املزيد من التضحيات دفاعا عن األرض 

والعرض والسيادة الوطنية.

ذمار: حراك رمسي وتفاعل جمتمعي إحتفاء بذكرى املولد النبوي

]01/نوفمرب/2019[ ذمار - سبأ :

تشهد محافظة ذمار حراكا رسميا وتفاعال مجتمعيا احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل 
الصالة وأزكى التسليم، حيث تتواصل الفعاليات االحتفالية التي تنظمها املكاتب التنفيذية واملديريات احتفاء 
بهذه املناسبة العظيمة يف مشهد يسوده املبادرة واملشاركة والحضور الكبر ملختلف فئات ومكونات املجتمع.

يف حن كثفت السلطة املحلية جهودها بالتنسيق مع املجلس اإلرشايف ألنصار الله، الستكمال الرتيبات 
الخاصة بالفعالية املركزية التي ستقام باملناسبة يف عاصمة املحافظة احتفاءا بمولد الرسول األعظم عليه 

وعى آله أفضل الصالة وأزكى التسليم، حيث شكلت لجان إرشافية وفرعية عى مستوى املحافظة واملديريات 
واملكاتب لإلعداد والتحضر للفعالية يف مختلف الجوانب واستقبال الضيوف من خارج املحافظة، كما 

تم تشكيل فرق تنظيمية لساحة االحتفال وتجهيز اللوحات وامللصقات والشعارات وغرها من الجوانب 
التنظيمية وبرنامج االحتفال.

ويف الوقت ذاته تجرى ترتيبات مرورية وأعمال نظافة وتهيئة للشوارع الرئيسة، وكذا ترتيبات مع القطاع 
الخاص إلنارة الشوارع وتزيينها ابتهاجا بمناسبة املولد النبوي الرشيف بما يليق بمكانتها.

ويعترب مولد النبي محمد صى الله عليه وعى آله وسلم أبرز حدث يف التاريخ، كونه حمل آخر الرساالت 
السماوية وبعثه الله سبحانه وتعاىل رحمة للعاملن ليخرج الناس من الظلمات إىل النور ويرشدهم إىل 

طريق الحق املبن.

ويحمل االحتفاء بمولد رسول اإلنسانية دالالت ومعاني عظيمة خاصة يف ظل التحديات التي تواجهها األمة 
ويف مقدمتها العدوان عى اليمن، باعتباره رسالة تأكيد للعداء بتمسك الشعب اليمني بنهج املصطفى عليه 

الصالة والسالم يف الثبات عى الحق ومناهضة الظلم.

وتكتسب ذكرى املولد النبوي الرشيف أهمية كبرة يف تعزيز وحدة األمة واستلهام الدروس من سرة سيد 
البرشية وغرس القيم واملبادئ التي تحى بها يف نفوس األجيال، وتكريس مكارم األخالق التي أمر بها الله 

تعاىل، للنهوض بواقع األمة وتعزيز وحدتها وتحقيق رفعتها وعزتها.
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فعالية خطابية بقفلة عذر بعمران يف ذكرى املولد النبوي

]01/نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

نظمت بمديرية قفلة عذر محافظة عمران اليوم فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار وكيل املحافظة عبدالعزيز ابوخرفشة أهمية احياء هذه املناسبة للتعبر عن مدى ارتباط 
وتمسك أهل اليمن بالنبي األكرم.. وأكد رضورة استلهام الدروس والعرب من السرة العطرة للرسول االعظم 

يف تعزيز التالحم الشعبي والصمود يف مواجهة العدوان.

وثمن ابوخرفشة جهود أبناء املديرية يف تنظيم وإحياء ذكرى املولد النبوي، والتجهيز لقافلة غذائية دعما 
للجيش واللجان الشعبية.

 

فعاليتان مبديرية الثورة بأمانة العاصمة مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]01/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نُظمت بمديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم فعاليتان بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

ففي الفعالية التي أقيمت بحي الحصبة الجنوبية وحرها عضومجلس النواب الشيخ محمد الطوقي، أكد 
وكيل أمانة العاصمة املساعد املهندس عبدالكريم الحوثي أهمية إحياء مناسبة املولد النبوي ملا تمثله من 
محطة إيمانية للتزود بالقيم واملبادئ األخالقية النبيلة للرسول األعظم محمد صى الله عليه وآله وسلم.. 

وأشار إىل أهمية تعزيز قيم الراحم والتكافل يف أوساط املجتمع، داعياً إىل الخروج الحاشد والفاعل يف الثاني 
عرش من ربيع األول لالحتفال بمولد خاتم األنبياء واملرسلن يف رسالة واضحة للعالم أجمع بمدى تعلق 

اليمنين وارتباطهم برسولهم الكريم.

تخلل الفعالية بحضور وكيل األمانة املساعد ناجي القويس ومدير الشئون االجتماعية نارص الكاهيل ومدير 
مديرية الثورة محمد الدرواني وعدد من الشخصيات االجتماعية فقرات إنشاديه من الراث اليمني وقصائد 

شعرية معربة.

ويف الفعالية الثانية الذي نظمها املجلس املحيل واملكتب اإلرشايف باملديرية وحرها مستشار رئيس املجلس 
السيايس األعى عبداالله حجر وعضومجلس النواب حميد الطوقي، أكد مدير املديرية محمد الدرواني أهمية 
إحياء ذكرى املولد النبوي والتفاعل والحشد لكافة الفعاليات املركزية والفرعية باملديرية.. ودعا إىل الخروج 
املرشف يف الفعالية املركزية التي يف ستقام بميدان السبعن.. مشراً إىل ما يمثله من رسالة قوية للعالم بأن 

اليمنين رسل محبة وسالم وأن وفائهم وعهدهم لرسول األمة سيظل مغروساً يف قلوبهم.

كما القيت كلمات استعرضت يف مجملها نبذة عن الرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم الذي بُعث رحمة 
ونور للعاملن.

تخلل الفعالية، التي حرها عدد من الشخصيات االجتماعية، قصائد شعرية وفقرات من الراث اليمني 
نالت استحسان الحارضين.
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تدشني فعاليات املولد النبوي بكهرباء أمانة العاصمة

]01/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

دشنت املؤسسة العامة للكهرباء واإلدارة العامة لكهرباء أمانة العاصمة اليوم، فعاليات إحياء ذكرى املولد 
النبوي الرشيف بحضور وزير الكهرباء والطاقة عاتق عبار.

ويف التدشن أكد عضومجلس الشورى نائب رئيس اللجنة اإلرشافية العليا لالحتفال باملولد النبوي خالد 
املداني أن احتفاء أبناء اليمن باملولد النبوي يعكس مكانة رسول اإلنسانية يف نفوسهم ووجدانهم، واالبتهاج 

واالعراف بمنة الله عى املسلمن وعى العاملن بأن أرسل منهم نبياً يعلمهم ويزكيهم ورحمة للعاملن.. 
واستعرض فضائل أهل اليمن وارتباطهم الوثيق برسول الله صى الله عليه وسلم، وتجسيدهم لقيم وأخالق 

النبي الكريم يف أقوالهم وأفعالهم والتزامهم بتعاليم الدين ونرشها يف أرجاء املعمورة.

من جانبه أشار وكيل األمانة املساعد رئيس اللجنة التنفيذي لالحتفال عبدالوهاب رشف الدين إىل أهمية 
ابراز املظاهر االحتفالية للمولد النبوي الرشيف بالصورة التي تليق بهذه املناسبة وتبن مدى حب وارتباط 

اليمنين برسول الله والتذكر بسرته العطرة والسر عى نهجه.. ودعا الجميع إىل التحشيد واملشاركة يف 
الفعالية الكربى بميدان السبعن.

بدوره أوضح مدير عام املؤسسة العامة للكهرباء املهندس خالد عبداملوىل أن مولد الرسول األعظم شكل 
بداية عهد جديد وإرساء دعائم القيم ومبادئ العدل واملساواة يف املجتمع ورفض الذل والخضوع والخنوع.. 

وأكد أن النبي الكريم استطاع بما حباه الله من صفات عظيمة كالتواضع وحسن العرشة، والشجاعة 
والعدل واللن والتسامح، التأثر عى التابعن له حتى انتقلت األمة اإلسالمية خالل بضع سنن من أمة 

تعيش يف فرقة وتناحر ووثنية إىل أمة مسلمة ومؤمنة تجسد قيم الحق والخر وتحافظ عى التكافل واإلخاء 
بن ابناءها. وقال عبداملوىل »إن إحياء هذه املناسبة يصنع حافزاً لنا لصنع التفوق وإعادة التنمية يف اليمن 

إىل مسارها الصحيح واالسهام يف تعزيز قيم العمل واإلخالص والوالء للوطن«.

تخلل الفعالية، التي حرها نائب وزير الكهرباء عبدالغني املداني ومدير عام مكتب الكهرباء بأمانة 
العاصمة املهندس عبدالغفور املهدي ووكالء القطاعات ومدراء العموم بالوزارة واملؤسسة ومسئويل 

الكهرباء بمختلف املناطق بأمانة العاصمة ونائب رئيس اللجنة التنفيذي لالحتفال باملولد بمديرية التحرير 
عبداللطيف الويل، تقديم قصائد شعرية وفقرات فنية وإنشاديه معربة يف مدح الحبيب املصطفى.

أمسية ثقافية بعزلة محالن مبدينة حجة يف ذكرى املولد النبوي

]01/نوفمرب/2019[ حجة- سبأ:

نظم أبناء ومشائخ ووجهاء عزلة حمالن بمدينة حجة اليوم أمسية ثقافية وخطابية يف ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف األمسية التي حرها مرشف املدينة عصام الوزان، ألقيت كلمات تناولت األهمية العظيمة التي تكمن يف 
االحتفاء باملولد النبوي وما لهذه املناسبة من معاني ودالالت تؤكد ارتباط اليمنين بالرسول األعظم والسر 

عى نهجه الذي رسم لإلنسانية طريق الخر والنور.
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وأشارت إىل أهمية التفاعل واملشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي ستقام بمديرية عبس وكذا املشاركة 
يف تجهيز قافلة الرسول األعظم صلوات ربي وسالمه عليه وعى آله.

تخلل األمسية قصائد شعرية وفقرات إنشادية معربة عن عظمة هذه املناسبة.

احلديدة: أجواء روحانية تشدو معها النفوس الستقبال ذكرى املولد النبوي

]01/نوفمرب/2019[ الحديدة- سبأ:

يأتي ربيع الخر بمولد النور والهدى فيمأل الدنيا ابتهاجاً، ومع قرب ذكرى مولد خاتم أنبياء الله ورسله 
صى الله عليه وسلم، تتسارع الخطى والرتيبات بمحافظة الحديدة الستقبال هذه املناسبة الدينية 

العظيمة.

وتكتسب ذكرى ميالد النبي صلوات الله عليه وعى آله وسلم أهمية كبرة للتذكر بأن رسول اإلنسانية 
مصفوفة سلوك وقيم وأخالق وإحسان وتراحم وتكافل وتعاون.

الحديدة كعادتها أعطت هذه املناسبة حقها من التبجيل بما تعيشه هذه األيام من أجواء روحانية تشدو 
معها النفوس بذكرى مولد الرسول األعظم واكتست مدنها وشوارعها بأحى وأجمل زينة.

وكالة األنباء اليمنية )سبأ( استطلعت آراء وانطباعات أبناء املحافظة وكيف يحيون ذكرى املولد النبوي 
الرشيف والتقت بقيادة املحافظة وعددا من الوكالء ومدراء املكاتب التنفيذية.

كانت البداية مع القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم، الذي أكد أن محافظة الحديدة كغرها من 
املحافظات تستقبل مولد خر البرشية عليه وعى آله أفضل الصالة وأزكى التسليم بالعديد من الفعاليات.. 

وأشار إىل أن الحديدة تتميز بصفات تتفرد بها عن كل املحافظات وهي طيبة وتفاعل أبنائها الذين 
يهبون مع اقراب مناسبة املولد النبوي الرشيف ملبن داعي الهدى، يقدمون كل ما لديهم يف مشاركات 

تدل عى مدى حبهم وتعلقهم باملصطفى.. ولفت قحيم إىل أن أبناء محافظة الحديدة قدموا أيضاً نموذجاً 
فاعالً يف التعاون والعمل الدؤوب من خالل تزين الجوالت والشوارع باألقمشة وتلوين سيارتهم بألوان 
املولد والحضور والتفاعل اإليجابي يف األمسيات والندوات واالحتفاالت التي ال تخلو دائماً من أهازيجهم 

وتواشيحهم الدينية األصيلة.

وأوضح أن من العادات والتقاليد التي دأب أبناء املحافظة عى القيام بها يف الليلة املباركة تجمع األطفال 
والشباب وكبار السن يف حلقات تالوة القرآن الكريم والتسبيح واإلكثار من ذكر النبي محمد صى الله عليه 
وعى آله وسلم تسليماً، وتمتلئ املساجد باملصلن، وتكتيس باللون األبيض وتتزين الشوارع بالقناديل لتشع 

أنواراً زاهية وتفوح روائح العطور والبخور من كل منزل.. ودعا قحيم الجميع لالحتشاد واملشاركة يف إحياء 
ذكرى مولد سيد املرسلن محمد صى الله عليه وآله وسلم الذي سيقام باملحافظة مطلع األسبوع القادم 
وخاصة يف ظل العدوان والحصار لتوجيه رسالة إىل العدوان بالسر عى منهج رسول الله ضد الظاملن 

واستلهام الدروس والعرب العظيمة من سرته.

فيما أشار عضو مجلس النواب رئيس جامعة دار العلوم الرشعية محمد عيل مرعي، إىل أن األحداث 
والحقائق التاريخية أبرزت دور أبناء اليمن يف نرة وحب الرسول الكريم.. وأكد أن اإلحتفال بمولد سيد 

البرش ليس بدعة كما يدعي اآلخرون، وإنما فرحة وجه بها الله سبحانه وتعاىل بقوله »ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه 
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ا يَْجَمُعوَن« صدق الله العظيم. َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَِلَك َفْليَْفَرُحوا ُهَو َخْرٌ ِممَّ

وكيل املحافظة عبدالجبار أحمد محمد، أوضح أن االحتفال بهذه املناسبة يعد محطة انطالق لالستشعار 
بوحدة األمة خصوصاً والشعب اليمني يتعرض لصلف العدوان والحصار منذ نحو خمس سنوات تتويجاً 

لصمود الشعب واالنتصارات املتتالية التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية دفاعاً عن األرض 
والعرض والسيادة الوطنية. وقال »كما أن االحتفاء باملولد النبوي الرشيف يأتي رداً عى جرائم وانتهاكات 

العدوان السعودي األمريكي بحق الشعب اليمني«.. معترباً االحتفال باملولد النبوي الرشيف يف ظل ما 
يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار رسالة لألعداء بأن أبناء اليمن سيظلون أنصار الله وأنصار 

رسوله.

من جهته أشار مرشف املحافظة أحمد البرشي إىل أن إحياء املولد النبوي الرشيف مدخل للعودة الصادقة 
ولتحمل املسؤولية يف تمثيل الدين أحسن تمثيل ونقطة انطالق لهذا الدور الكبر. وقال »إنها خطوة وبداية 

يف الطريق الصحيح وفرصة للفت أنظار العالم، ألن نرص صفوفنا كأمة واحدة، ونوحد جبهتنا الداخلية 
حتى نقدم النموذج الصحيح بسلوكنا وواقعنا وصورتنا املوحدة خلف قيادة الرسول األكرم صى الله عليه 

وآله وسلم«.

إىل ذلك أوضح مدير مكتب األوقاف واإلرشاد باملحافظة سليمان الفقيه، أن االحتفال بذكرى هذه املناسبة 
الغالية عى قلوب أبناء الحديدة تتجى يف أكثر من صورة، حيث تكتيس املساجد بحلة جديدة من الزينة 
وتمتلئ باملصلن ويكثر التسبيح واإلكثار من ذكر النبي الكريم تأكيداً عى امليض عى نهجه يف محاربة 

الطغاة وتعلم الدروس التي يجب تعلمها منه.. وأشار إىل أن هذه املناسبة الدينية العظيم تكتسب أهمية من 
خالل تنظيم لقاءات العلماء والخطباء والدعاة وإقامة ندوات ثقافية دينية يف املساجد ودور العلم الستلهام 

الدروس والعظات من حياة سيد البرش.

من جهته أكد مدير مكتب الثقافة باملحافظة أسد باشا، أن االحتفال بهذه الذكرى العطرة يأتي واليمن ال 
يزال يتعرض لحرب ظاملة وعبثية وحصار جائر. وقال »يف هذه املناسبة نشعر بالحياة تدب من جديد يف 

عروقنا وعزائمنا قوية وإرادتنا صلبة يف محاربة طواغيت العر والنر حليفنا بإذن الله وذلك يتجسد يف 
تنظيم الفعاليات الثقافية والخطابية اليومية احتفاء باملناسبة بطريقة متميزة فالنبي للجميع وميالده ميالد 

عهد خر للجميع«.

فيما أشار مدير مكتب الربية والتعليم باملحافظة عمر بحر، إىل أن االحتفال باملولد النبوي ارتباط من 
قبل الجميع بالرسول، حيث يتجدد يف إحياء هذه املناسبة معنى اإليمان وصدق اإلخالص وأصالة األخوة 
اإلسالمية واالبتعاد عن النزعات املناطقية والطائفية. وقال »أبناء محافظة الحديدة يعيشون هذه األيام 

أجواء روحانية رائعة تشدو معها النفوس لتمتلئ فرحة وبهجة بهذه املناسبة العظيمة وخاصة نحن يف 
مجال التعليم إذ يشاركنا الطالب وذويهم بكل فرح وسور وذلك بتفاعلهم من خالل الفعاليات واإلذاعات 

املدرسية وغرها«.

بدوره نوه مدير إدارة اإلعالم باملحافظة عادل مكي، بأهمية االحتفال بهذه املناسبة العظيمة ذكرى مولد 
سيد البرشية محمد صى الله عليه وسلم يف إطار ما تكتسبه من مكانة عظيمة يف قلوب املسلمن.. وتطرق 

مكي إىل ما تشهده املحافظة من فعاليات متعددة إحتفاء بذكرى مولد خر البرش.. معترباً أن االحتفال بهذه 
املناسبة العظيمة يؤكد اصطفاف أبناء اليمن والعمل عى نرش قيم املحبة والتآخي فيما بينهم.

الفعاليات االجتماعية والسياسية باملحافظة أكدت أن هذه الذكرى الغالية عى نفوس املؤمنن تمثل إرشاقة 
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مضيئة يف جميع نواحي الحياة العلمية والثقافية واإلجتماعية والدينية، ملولد الرسول األعظم الذي بعثه رب 
العاملن إلخراج الناس من الظلمات إىل النور، وأن أبناء الحديدة يعطون هذه املناسبة حقها من التبجيل 

بأجواء روحانية تشدو معها النفوس.

وقد حفل هذا األسبوع بالعديد من الفعاليات االحتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف حيث أقيمت 
الفعاليات االحتفائية الرسمية والجماهرية والشعبية يف مختلف األحياء والساحات العامة، أظهر من خاللها 

املحتفلون ابتهاجهم وحبهم للرسول الكريم..الجدير بالذكر أن مظاهر االبتهاج بذكرى املولد النبوي 
مستمرة يف كل مدن املحافظة وأحياء املدن والقرى والتي ستتوج باإلحتفالية الكبرة يوم الثاني عرش من 

شهر ربيع الحايل.

 باملولد النبوي
ً
تدشني اإلضاءات باملؤسسات والشوارع بأمانة العاصمة احتفاء

]02/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

دشن نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسن مقبويل ومعه وزير الكهرباء والطاقة 
عاتق عبار وأمن العاصمة حمود عباد، مساء اليوم اإلضاءات املصممة واملنفذة من وزارة الكهرباء وأمانة 

العاصمة واملؤسسة العامة للكهرباء.

ويف التدشن أشاد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية، بجهود وزارة الكهرباء والطاقة وأمانة 
العاصمة واملؤسسة العامة للكهرباء إلنارة الشوارع واملنشآت واملؤسسات الحكومية باألمانة ابتهاجا بقدوم 

مولد خر الربية محمد صى الله عليه وآله وسلم.. وأشار إىل أهمية استقبال املولد النبوي، بتزين املنشآت 
واملؤسسات والشوارع وإنارتها يف صورة تعكس حب اليمنين للرسول الكريم عليه أفضل الصالة والسالم.

من جانبه أوضح وزير الكهرباء والطاقة أن اإلضاءات التي زينت املنشآت واملؤسسات الحكومية بأمانة 
العاصمة، تعكس مدى حب اليمنين وارتباطهم بالرسول الكريم صى الله عليه وآله وسلم والسر عى 

نهجه القويم.. وأشار إىل أن االحتفال بهذه املناسبة لهذا العام سيكون مختلفا عن األعوام السابقة، مبينا أن 
الوزارة وضعت خطة تتضمن العديد من األنشطة والفعاليات لالحتفال بهذه املناسبة الدينية.

بدوره أشار أمن العاصمة إىل أن األنوار يف بشوارع العاصمة واملنشآت واملؤسسات الحكومية يعرب عن 
االبتهاج بهذه املناسبة الدينية العظيمة.. ونوه بجهود وزارة الكهرباء واملؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء 

األمانة يف إنارة وتزين شوارع العاصمة واملؤسسات واملنشآت الحكومية ابتهاج بمولد الرسول األعظم.. 
وثمن عباد جهود وتعاون أصحاب املولدات الخاصة يف إنارة الشوارع واملؤسسات والذي يجسد الرشاكة بن 

الدولة والقطاع الخاص، خاصة يف هذه املناسبة الدينية الجليلة.

فيما أشار نائب وزير الكهرباء عبدالغني املداني، إىل أن اإلضاءات شملت أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء 
وصعدة، وستكون يف األعوام القادمة يف مختلف املحافظات، تعبرا عن االبتهاج بمولد الرسول األعظم وما 

يحتله من مكانة كبرة يف نفوس اليمنين.

بعد ذلك اطلع نائب رئيس الوزراء ومعه وزير الكهرباء وأمن العاصمة ونائب وزير الكهرباء ومدير 
املؤسسة العامة للكهرباء املهندس خالد راشد ورئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال باملولد باألمانة عبدالوهاب 
رشف الدين، عى اإلضاءات بشوارع العاصمة بداية من حي السبعن وباب اليمن وصنعاء القديمة وشوارع 

خوالن وتعز والصافية ودار سلم.
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بدء فعاليات املهرجان الثاني لالحتفال باملولد النبوي مبعهد الشوكاني

]02/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

بدأت اليوم بصنعاء فعاليات املهرجان الثاني لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف »مولد النور« ينظمه 
عى مدى خمسة أيام معهد الشوكاني لتدريب املعلمن.

ويف افتتاح املهرجان أكد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم ووكيل املحافظة لقطاع التعليم والشباب 
طالب دحان، أهمية إقامة الفعاليات واألنشطة االحتفالية ابتهاجا بقدوم ذكرى خر البرشية الذي أخرج 

الناس من الظلمات إىل النور.. وأشارا إىل أهمية استلهام الدروس والعرب من سرة املصطفى صلوات ربي 
وسالمه عليه وعى آله واالقتداء به يف أقواله وأفعاله وثباته وتصديه لقوى الظلم والطغيان.. داعين الجميع 

إىل املشاركة يف الفعالية املركزية بميدان السبعن يوم الثاني عرش من ربيع األول.

من جانبه أكد وكيل قطاع التدريب والتأهيل املساعد بوزارة الربية والتعليم أحمد عباس، أهمية إحياء 
ذكرى املولد النبوي الرشيف وأن تكون محطة ملراجعة النفس وتصحيح املسار والتأيس بالرسول األعظم 
والسر عى نهجه.. ولفت إىل دور الكوادر الربوية يف تنشئة األجيال عى حب رسول الله صى الله وسلم 
عليه وعى آله وتصحيح املفاهيم املغلوطة حول إحياء ذكرى ميالده الرشيف.. منوها بجهود قيادة معهد 

الشوكاني وكل من أسهم يف إقامة املهرجان..فيما تطرق عميد معهد الشوكاني محمد غالب، إىل أحقية 
أحفاد األوس والخزرج بالرسول الكريم وإحياء ذكرى مولده والسر عى نهجه.. وأوضح أن فعاليات 

املهرجان تتضمن مولد إنشادي وندوة ثقافية وصباحية شعرية ومرسحيات وتواشيح دينية.

تخلل االفتتاح الذي حره مدير مكتب الربية بمحافظة صنعاء هادي عمار، موشحات ومقطوعات 
إنشادية وعرض مرسحي عربت عن املناسبة..عقب ذلك اطلع عاصم ودحان وعباس عى معرض الرسوم 

واملجسمات الذي يقيمه املعهد عى هامش فعاليات املهرجان.

وزارة النقل وهيئة الطريان املدني تنظمان حفال خطابيا مبناسبة املولد النبوي

]02/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة النقل والهيئة العامة للطران املدني واألرصاد اليوم بصنعاء، حفال خطابيا بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل أشار وزير النقل زكريا الشامي إىل أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف لتزكية النفوس 
واالقتداء بخر الربية والسر عى نهجه. وقال »اليمنيون أول من أحتفل بمولد خر الربية تعظيما لنبي 
العاملن وخاتم األنبياء واملرسلن«.. ولفت إىل أن احتفال أبناء اليمن بمولد الرسول الكريم يجسد حبهم 

لرسول الله صى الله عليه وآله وسلم, الذي أثنى عليهم بقوله« اإليمان يمان والحكمة يمانية«.

وأكد الوزير الشامي أن االحتفال بمولد الرسول األعظم رسالة ألعداء األمة بالسر عى نهج املصطفى عليه 
الصالة والسالم واالقتداء بسرته العطرة.. ودعا الجميع إىل استحضار عظمة هذه املناسبة والتمسك بقيم 

الرسول الكريم ومنها الرحمة واإلحسان واإلخالص يف العمل.. حاثا عى املشاركة يف الفعالية املركزية يف 
العاصمة صنعاء.
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وأكد وزير النقل السر بخطى ثابتة للنهوض بقطاعات وهيئات ومؤسسات النقل حسب الخطط 
والدراسات التي تم وضعها ملواكبة التطورات الحديثة.. وتطرق إىل جهود وزارة النقل والهيئات واملؤسسات 

التابعة لها وصمود كافة كوادرها واستمرارهم يف تأدية مهامهم يف ظل الظروف الراهنة الصعبة.

فيما تطرق العالمة غالب عامر إىل نبذة من سرة املصطفى علية أفضل الصالة وأزكى التسليم ومنهجيته 
القرآنية. وقال »من واجبنا االحتفال بمولد رسول الله الرحمة املهداة للعاملن«.. داعيا إىل املشاركة يف 

الفعالية املركزية يف العاصمة صنعاء.

تخلل الحفل الذي حره رئيس الهيئة العامة للطران املدني واالرصاد الدكتور محمد عبدالرحمن 
عبدالقادر ووكيل الهيئة رائد جبل واملنسق العام لالحتفالية بوزارة النقل عدنان الكبيس والوكالء املساعدين 

للهيئة ومدراء عموم وموظفي الهيئة وقطاعاتها املختلفة، أناشيد دينية وموشحات عربت عن املناسبة.

احتفالية يف املولد النبوي الشريف برمية 

]02/نوفمرب/2019[ ريمة - سبأ:

نظم مستشفى الثاليا العام بمديرية الجبن محافظة ريمة فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية، أشار أمن عام محيل املحافظة حسن العمري إىل أهمية إحياء هذه املناسبة للتمسك بتعاليم 
ونهج الرسول األعظم واإلقتداء به.. ولفت أن االحتفال بهذه املناسبة يعد محطة انطالق لالستشعار بوحدة 

االمة خصوصا والشعب اليمني يتعرض لعدوان وحصار، معترباً االحتفال باملولد النبوي الرشيف يف ظل 
املرحلة الراهنة التي تمر بها البالد رسالة لألعداء بأن أبناء اليمن سيظلون أنصار الله ورسوله.

ودعا العمري قيادات السلطة املحلية باملديريات إىل تضافر الجهود للحشيد واملشاركة إلقامة الفعالية 
املركزية التي ستقام باملحافظة لعكس صورة عى مدى حب اليمنين للرسول والسر عى نهجه والصمود يف 

مواجهة األعداء. 

فيما أشارت مديرة مستشفى الثاليا الدكتوره ليزا عوض، اىل أهمية االحتفال باملولد النبوي إلستلهام 
الدروس والعرب يف الصرب والجهاد وأخالقه العظيمة، مشرة اىل أهمية إستغالل هذه املناسبة الجليلة يف 

تعزيز روابط اإلخاء والتكافل بن أفراد املجتمع. 

تخلل الفعالية، الذي حرها وكالء املحافظة ومدير عام مكتب الصحة باملحافظة ومدير املديرية ومرشفها 
وعدد من مدراء املكاتب التنفيذية وقيادات صحية وموظفووكوادر مستشفى الثاليا، عدد من الكلمات 

والفقرات إالنشادية معربة عن عظمة هذه املناسبة ومالها من أثر يف حياة املسلمن.
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تدشني محلة نظافة واسعة مبحافظة احلديدة

]02/نوفمرب/2019[ الحديدة- سبأ:

دشن القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم، حملة نظافة واسعة بمديريات املحافظة، 
ينفذها صندوق النظافة والتحسن وتستمر أسبوع.

وخالل التدشن أشار قحيم إىل أن الحملة تأتي استعدادا الستقبال املولد النبوي، وإظهار املحافظة بمظهر 
جمايل يليق بعظمة املناسبة الدينية.. وأشاد بالجهود التي تبذلها إدارة وكوادر صندوق النظافة والتحسن 

لتنفيذ الحملة الهادفة رفع مخلفات القمامة والصلبة من شوارع وأحياء مدينة الحديدة ومراكز مديريات 
املحافظة.

بدوره أوضح املدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسن عبداإلله األهدل أن الحملة تشمل مركز املحافظة 
واملدن الرئيسية بمشاركة أكثر من ألف عامل نظافة وأكثر من 40 آلية لنظافة شوارع املدن الرئيسية، وكذا 

20 دراجة نارية للجمع املبارش للقمامة.. وبن أنه سيتخلل الحملة عملية تشجر لحديقة الشعب واألصبحي 
وزراعة املسطحات واملثلثات وتقليم أشجار جزر الشوارع بعاصمة املحافظة.

ودعا األهدل املواطنن التعاون مع عمال النظافة واإللتزام بوضع القمامة يف األماكن املحددة بما يسهم يف 
إنجاح الحملة.

مركز البحوث والتطوير الرتبوي حييي فعالية االحتفاء باملولد النبوي الشريف 

]02/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

 نظم مركز البحوث والتطوير الربوي اليوم بالتعاون مع الدائرة الربوية ألنصار الله فعالية احتفاء بقدوم 
املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم. 

ويف الفعالية التي حرها نائب وزير الربية والتعليم الدكتور همدان الشامي ووكيل الوزارة إبراهيم 
رشف، أكد رئيس املركز الدكتور محمد السقاف أهمية احياء ذكرى املولد النبوي الرشيف واستلهام 

الدروس والعرب والعظات من سرة املصطفى وصربه عى البالء وجهاده إلعالء كلمة الله.. وأشار إىل اهمية 
العمل عى ترجمة أخالقيات رسولنا الكريم يف ثباتنا وصمودنا يف وجه العدوان الغاشم عى بالدنا وتنشئة 

أبنائنا عى حبه واتباع أوامره واجتناب نواهيه واحياء سنته، داعيا الجميع لإلحتشاد والحضور يف الفعالية 
املركزية بميدان السبعن يوم الثاني عرش من ربيع األول املقبل. 

من جانبها تطرقت وكيل وزارة الربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة برشى املحطوري إىل أهمية احياء سنة 
النبي الكريم والتزام أوامره واجتناب نواهيه واالقتداء به يف قول الحق والوقوف يف وجه الظلم والظاملن 

ونرة الحق والدين، مفندة مزاعم بطالن االحتفاء باملولد النبوي الرشيف وساقت األدلة والرباهن عى زيف 
تلك املزاعم واإلدعاءات.

حر الفعالية مدير مكتب الربية والتعليم بمحافظة صنعاء هادي عمار.
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حفل يف ذكرى املولد النبوي الشريف بصنعاء

]02/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نٌظمت بصنعاء اليوم حفل بمناسبة املولد النبوي، نظمته جامعة املستقبل وملتقى الطالب الجامعي.

ويف الحفل أشار وكيل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لقطاع الشئون التعليمية عضواللجنة اإلرشافية 
العليا الدكتور غالب القانص، إىل أهمية االحتفاء بهذه املناسبة الدينية لتذكر األمة بسرة النبي العطرة 
واالقتداء بالنبي الكريم والسر عى نهجه.. واعترب إحياء هذه املناسبة، محطة الستلهام الدروس والعرب 

من السرة املحمدية وتجسيد قيم املحبة لخاتم األنبياء واملرسلن وتعزيز قيم التسامح والراحم والتكافل 
االجتماعي.

وأوضح الوكيل القانص أن مرشوعية االحتفال بمولده صى الله عليه وسلم مستمدة من قوله تعاىل »قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هوخر مما يجمعون«.. داعياً إىل املشاركة يف الفعالية املركزية 

للجامعات اليمنية إحتفاًء بهذه املناسبة غد األحد برحاب جامعة صنعاء.

من جانبه ذكر رئيس جامعة املستقبل الدكتور عبدالهادي الهمداني أن االحتفال بهذه املناسبة تكريما 
مستحقا للرسول الكريم الذي اصطفاه الله عز وجل من بن البرش لتبليغ الرسالة إىل البرشية كافة واالقتداء 

بسنته واتباع سلوكه وخلقه وتطبيق منهجه وسرته.. وأشار إىل أن الهدف من إحياء ذكرى املولد النبوي، 
هوالتعرف عى سجايا املصطفى وصفاته وحياته وترشيعاته ومواقفه واخالقه وشمائله وسرته العطرة 

وتجسيدها يف واقع الحياة والتزود بقيم اإلسالم واملثل العليا.

ويف الفعالية التي حرها مستشار وزير التعليم العايل الدكتور محمد ضيف الله، وقيادات ومسئويل 
جامعة املستقبل وعمداء الكليات والدراسات العليا ورؤساء االقسام وطالب وطالبات، استعرض عمار 
األشعري يف كلمة ملتقى الطالب الجامعي دالالت وأبعاد إحياء املولد النبوي للتذكر بسرته وفضائله 

وتجسيد أخالقه وصفاته عى الواقع املعاش.

تخلل الحفل تقديم أناشيد دينية ومدائح لفرقة الطالب الجامعي وفقرات فنية وتكريم األوائل من املتفوقن 
يف مختلف األقسام والكليات للعام الدرايس 2018- 2019م، كما تم توزيع امليداليات وكأس البطولة 

للفريق الفائز يف دوري الرسول األعظم بجامعة املستقبل لكرة القدم والتي تم تنظيمها تزامناً مع ذكرى 
املولد النبوي.

إىل ذلك اطلع وكيل وزارة التعليم العايل عى مستوى التجهيزات والعملية التعليمية والتطبيقية يف 
االستديواالذاعي والتلفزيوني بقسم اإلعالم وكذا مستوى التجهيزات بكليات الهندسة والتكنولوجيا 

بالجامعة.
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املعهد البيطري الزراعي حييي فعالية ذكرى املولد النبوي

]02/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظم املعهد البيطري الزراعي بأمانة العاصمة اليوم فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 
بالتعاون مكتب التعليم الفني باألمانة.

وأشار نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوايل إىل أهمية إحياء فعالية املولد النبوي الرشيف.. 
مشرا إىل ما تشهده املحافظات فعاليات رسمية وشعبية بهذه املناسبة.. وأكد عى أهمية إستلهام الدروس 

والعرب من احياء هذه املناسبة العظمية يف التحيل بقيم وأخالق وصفات املصطفي علية وآله الصالة والسالم 
واالقتداء بسرتة ومنهجه.

من جانبه أشار مدير مكتب التعليم الفني والتدريب املهني بأمانة العاصمة الدكتور عادل املهدي, إىل مكانة 
وعظمة ذكرى املولد النبوي الرشيف يف قلوب اليمنين لحبهم العميق لرسول الله وتجديد العهد بامليض عى 
نهجه واتباع رسالته السماوية.. ولفت إىل أن احتفال الشعب اليمني بميالد النبي صى الله عليه وآله وسلم 

له دالالت تؤكد ارتباط اليمنين بالرسول األعظم الذي اخرج البرشية من الظلمات إىل النور.

وألقيت يف الفعالية التي حرها وكيل وزارة التعليم الفني عى زهره ومدير مديرية شعوب مهدي عرهب 
ومدير الفروع بوزارة التعليم الفني صادق الديلمي وعميد املعهد البيطري الزراعي مكاري العدلة وعمداء 

املعاهد الفنية والتنقية باألمانة، كلمتان عن مديرية شعوب القاها عبدالله الكول وعن املعهد البيطري 
أكرم الزيلعي اشارتا إىل أن أحياء ذكرى مولد الرسول عليه وعى آله أفضل الصالة واتم التسليم هي احياء 

لصفاته وشمائله واالقتداء به والسر عى نهجه.

 تخلل الفعالية, فقرات انشادية وشعرية عربت عن عظمة املناسبة.

مستشفى 48 بصنعاء ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]02/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم مستشفى 48 الطبي النموذجي بمحافظة صنعاء اليوم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أكد محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي وتجسيد العالقة 
التي تربط أبناء الحكمهة واإليمان بالنبي األعظم صى الله عليه وآله وسلم.. وأشار إىل أهمية العمل بروح 
الفريق الواحد بما يكفل تطوير مستوى الخدمات الطبية املقدمة للمواطنن يف ظل األوضاع الراهنة.. الفتا 

إىل دور املستشفى يف تخفيف معاناة الجرحى سيما يف ظل استمرار العدوان والحصار.

وأوضح املحافظ الهادي أهمية ترسيخ املفاهيم السليمة يف وجدان اليمنين لتتسع معارفهم حول النبي 
األعظم وسرته واخالقه العظيمة خاصة يف ظل الغزوالفكري الذي يحاول طمس الهوية االسالمية يف 

أوساط شباب األمة.. مشرا إىل رضورة االستفادة من سرة الرسول يف التحرك لنرة الحق والجهاد يف 
سبيل الله.. وأشاد باالنتصارات الكبرة التي يحققها الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات وهم 

يدافعون عن الوطن يف مواجهة تحالف العدوان.
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فيما أكد مدير املستشفى الدكتوإسماعيل الوريف الحرص عى إحياء ذكرى املولد النبوي والتحيل بأخالقه 
وسجاياه والعمل عى تطوير الخدمات الصحية للمرىض والنزالء.

بدوره أشار مدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية العميد نارش القعود إىل أهمية العودة الصادقة إىل كتاب 
الله وسنة رسوله الكريم صى الله عليه وآله وسلم.. منوها بدور األطباء واملمرضن يف عموم املستشفيات 

تجاه الجرحى واملرىض.

حر الفعالية عدد من مدراء املرافق الصحية والكوادر الطبية.

مديرية عيال سريح بعمران تنظم فعالية مبناسبة املولد النبوي

]02/نوفمرب/2019[ عمران - سبأ:

أقامت مديرية عيال سيح محافظة عمران اليوم فعالية احتفائية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

وأشار وكيل املحافظة عبدالعزيز ابوخرفشة إىل أهمية احياء هذه ذكرى املولد النبوي عى صاحبها افضل 
الصالة وأزكى التسليم ملا لها من دالالت ومكانة يف قلوب املسلمن.

ولفت إىل رضورة استلهام الدروس والعرب من حياة ومبعث وسلوك وتعامالت وسماته صى الله عليه وآله 
وسلم. 

مستشفى عومرة مبديرية أرحب ينظم فعالية املولد النبوي

]02/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظم مستشفى عومرة بمديرية أرحب محافظة صنعاء اليوم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار مدير املديرية نصر الحباري إىل أهمية االقتداء بنهج الرسول الكريم قوال وعمال 
واالستفادة من الدروس املحمدية.. ولفت إىل رضورة املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية واملساهمة يف دعم 

قافلة الرسول األعظم.

فيما أشار مديرا مكتب الصحة باملديرية خالد رشيف ومستشفى عومرة الدكتور فهد مقحط إىل اغتنام 
مناسبة االحتفاء بذكرى املولد النبوي يف تطوير مستوى الخدمات الصحية املقدمة للمواطنن واالقتداء 

املصطفى قوال وعمال.

كما تم يف الفعالية استعراض نبذة عن سرة النبي االعظم ودور اليمنين يف نره الدين والرسول الكريم 
منذ فجر اإلسالم.
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أبناء مأرب ينظمون فعالية خطابية وثقافية حاشدة مبناسبة املولد النبوي

]02/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظمت السلطة املحلية واملجلس اإلرشايف إلنصارالله بمحافظة مأرب اليوم فعالية خطابية وثقافية حاشدة 
بمناسبة قدوم املولد النبوي الرشيف. 

ويف األمسية التي حرها أعضاء مجلس الشورى عبدالله منصور الرشيف ومحمد بن سالم طعيمان وأحمد 
املنيعي وعددا من وكالء املحافظة ومدراء املكاتب التنفيذية واملديريات ورئيس فرع املؤتمر باملحافظة محمد 
عيل السقاف، أكد محافظ مأرب العميد عيل محمد طعيمان ان املشاركة الفاعلة والحضور الالفت يدل داللة 

واضحة عى مدى حب وارتباط أبناء هذه املحافظة بالرسول األعظم.. وأشار اىل ان اإلحتفال بهذا املولد 
هوإحياء لقيمنا وملجدنا وشموخنا وتعلقنا بديننا ووطننا الكبر والذي يتعرض لعدوان سعودي أمريكي 

غاشم. 

ودعا طعيمان إىل املشاركة الكبرة يف الفعالية املركزية والتي ستقام بالعاصمة صنعاء، ترشيفا وتعظيما 
للرسول محمد.

من جانبه أكد مرشف أنصارالله باملحافظة عبدالغني جربان أن اليمنيون اليوم أكثر ارتباطا برسولهم 
صلوات الله عليه وعى آله ويتجى ذلك بوضوح من خالل اإلبتهاجات واألنشطة التي تعم أرجاء هذا البلد 

الذي يواجه أعتى عدوان ويزداد تمسكا بالله ورسوله وقيادته الحكيمة.. ودعا أبناء املحافظة للتحرك 
الفاعل ألحياء املناسبة من خالل األنشطة والفعاليات املقررة يف املديريات وكذا الفعاليات املركزية.

كما ألقيت كلمات من قبل الشيخ محمد بن حسن الرشيف ونائب رئيس مجلس التالحم القبيل باملحافظة 
قايد نمران أشارت اىل ان اإلحتفال باملولد النبوي يبعث رسالة للعالم أن رسول الله سيظل قائدنا وملهمنا 

ومعلمنا األول واننا نستمد من ذكراه العطرة وسرته العظيمة معاني الصمود والشجاعة ضد أعدائنا.

تخلل الفعالية قصائد شعرية ورقصات شعبية ولوحات فنية متنوعة عكست إبتهاج وفرحة أبناء املحافظة 
بقدوم مناسبة املولد النبوي.

فعالية للمكاتب التنفيذية مبحافظة صنعاء يف ذكرى املولد النبوي

]02/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت مكاتب األشغال واملالية واألرايض والرائب والخدمة املدنية بمحافظة صنعاء اليوم فعالية احتفائية 
بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد محافظ املحافظة عبدالباسط الهادي أن االحتفال بذكرى مولد الرسول األعظم يعكس حب 
وانتماء أبناء اليمن للنبي محمد صى الله وعليه وسلم وتجديد العهد بالسر عى نهجه.

ولفت املحافظ، يف الفعالية التي حرها أمن عام محيل املحافظة عبدالقادر الجيالني ووكيل وزارة األشغال 
املهندس خالد باشماخ ووكالء املحافظة املهندس صالح املنتر ويحيى السياني ويحيى جمعان ومحمد 

دحان وشايف عاصم، إىل رضورة تجسيد دين الله عمالً وقوال خاصة يف ظل الظروف التي تمر بها البالد.. 
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وأوضح أن أهمية االقتداء بالرسول يف التعامل واألخالق والعمل من أجل اآلخرين والتضحية يف سبيل الله.

ويف كلمة املكاتب التنفيذية أشار مدير مكتب األشغال الدكتور ناجي األعوج إىل الفخر واالعتزاز والفرح 
بإحياء ذكرى مولد خر البرشية، مستعرضاً مجموعة من الصفات التي تحى بها الرسول األعظم كقيادي 

محنك ومجاهد شجاع يجب االقتداء به واستلهام الدروس والصرب والثبات خاصة يف املرحلة املفصلية التي 
تمر بها البالد.. وأكد أن تفاعل املكاتب التنفيذية مع الفعالية الكربى لالحتفاء باملولد النبوي يف 12 ربيع 
األول، داعياً إىل تضافر الجهود والحشد للفعالية ولبذل والعطاء لرفد رجال الرجال املرابطن يف الثغور.

فيما أوضح نائب املرشف العام يف املحافظة العالمة يحيى املؤيدي ومراد القانص أن الزخم الكبر لالحتفال 
بمولد النبي يعكس مستوى الوعي بأهمية إحياء املناسبة الذي يعد تجديداً للعهد بالسر عى خطى الرسول 

الكريم والتمسك بنهجه.

تخلل الفعالية التي حرها مدراء املكاتب التنفيذية ونوابهم ومدراء االدارات وأعضاء املجالس املحلية 
واملوظفن قصيدة شعرية للشاعر عباد ابوحاتم وانشودتن، وتكريم مهنديس األشغال الذين شاركوا يف 

.U T M الدورة التدريبية يف مجال الرفع املساحي عرب نظام

فعالية ثقافية بذمار يف ذكرى املولد النبوي الشريف

]02/نوفمرب/2019[ ذمار - سبأ:

نظمت مكاتب االتصاالت والشؤون االجتماعية والعمل والهيئة العامة للتامينات واملعاشات والهئية الوطنية 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية بمحافظة ذمار اليوم فعالية ثقافية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل الفعالية، أكد القائم بأعمال محافظ املحافظة مجاهد العنيس أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي 
والتعبر عن قيمة الرسالة اإلسالمية التي حملها النبي للعاملن.. وأشار إىل أن احتفاء اليمنين بذكرى املولد 
النبوي رغم استمرار العدوان والحصار يجسد عمق االرتباط بالنبي والسر عى نهجه يف مواجهة الطغيان 

وتحالف الرش والعدوان.

فيما لفت وكيل أول املحافظة فهد املروني إىل أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي تعبر صادق عن حب 
اليمنين ووالئهم للنبي املبعوث رحمة للعاملن.. وتطرق إىل دور مختلف الجهات الحكومية يف الحشد 

واملشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف عاصمة املحافظة احتفاء بمولد خر البرشية.

حر الفعالية مدراء فرع املؤسسة العامة لالتصاالت عدنان القصوص والصندوق االجتماعي عبده الفضيل 
والصحة خالد الحجي وهيئة التامينات واملعاشات سام الرشماني والثقافة محمد العومري والزراعة 

املهندس هالل الجشاري ومستشار املحافظ أحمد الكرب.
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كليات اجملتمع اخلاصة حتتفل باملولد النبوي الشريف

]02/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظمت كليات املجتمع األهلية والخاصة بالعاصمة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة احياء ذكرى املولد 
النبوي.

واعترب نائب وزير التعليم الفني والتدريب املهني الدكتور خالد الحوايل االحتفال باملولد النبوي الرشيف من 
أهم وأعظم املناسبات لتذكر األمة بسرته صى الله عليه وآله وسلم وصفاته وأخالقه.. وأكد رضورة إحياء 

هذه املناسبة وإعطاءها املكانة التي تليق بالرسول األعظم بنبينا وحبيبنا الرحمة املهداة والرساج املنر.. 
معرجا علی بعض من صفات ومناقب الحبيب املصطفی الذي جاء ليخرج األمة من الظلمات الی النور.. 
واشار الدكتور الحوايل إىل أن الشعب اليمني بإيمانه بالله واتباع سنة ومنهج الرسول الكريم استطاع أن 

يقدم ماهوشاهد عى عظمة اإلسالم واإليمان من خالل ثباته وبوعية وصموده األسطوري أمام تحالف 
العدوان.

وأشاد نائب وزير التعليم العايل بجهود كليات املجتمع الخاصة يف اإلعداد والتجهيز إلقامة هذه املناسبة 
الدينية العظيمة التي تجسد مدى ارتباط اليمنين وحبهم الوثيق بالنبي الكريم منذ بزوغ فجر اإلسالم 

وحتى الوقت الحارض.

والقيت كلمتان عن الجهاز التنفيذي لكليات املجتمع لطارق املراني وعميد كلية مجتمع اآلفاق للعلوم الطبية 
والتقنية الدكتور مجدي الصماد اكدا ان االحتفال باملولد النبوي الرشيف هوتكريماً وتعظيماً للقيم واملعاني 
التي جاء بها النبي الكريم ليعلم بها األمة الكتاب والحكمة ويزكيها بعد ان كانوا يف ضالل مبن.. وأشارا إىل 
عظمة احياء هذه املناسبة يف نفوس املسلمن من اجل استلهام الدروس والعرب من السرة النبوية والشمائل 
املحمدية والدعوة إىل قول الحق والوحدة واالعتصام وتجسيد تعاليم الدين والقيم السمحاء يف واقعنا العميل.

تخلل الحفل الذي حره وكيل وزارة التعليم الفني سعيد الخليدي، ورئيس الجهاز التنفيذي لكليات 
املجتمع الدكتور وليد الرياش وعمداء ومنتسبي وكادر كليات املجتمع األهلية والخاصة بأمانة العاصمة 

فقرات فنية وقصائد شعرية معربة عن املناسبة.

فعاليتان وندوة يف احملويت بذكری املولد النبوي

]02/نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

أقيمت اليوم بمديرية شبام كوكبان محافظة املحويت فعالية خطابية بذكری املولد النبوي الرشيف.

يف الفعالية التي حرها عضومجلس النواب عمار خميس ووكيل املحافظة عبدالكريم رشف الدين، 
استعرض عضومجلس الشوری صالح العزكي، جوانب من سرة الرسول العطرة وشخصيته وجهاده 

وأخالقه وأهمية تجسيدها يف واقع األمة وحياتها.

فيما أشار عضورابطة علماء اليمن محمد الحكمي إلی دالالت االحتفال بذكری مولد خر الربية.. مؤكداً 
أهمية تعظيم املناسبة والتمسك بما جاء به سيد البرشية وتجسيد املثل والقيم التي انتهجها.
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من جانبه أوضح مدير مكتب الربية باملديرية عبدالله القاسمي أنه يتم تنظيم مجموعة من األنشطة 
والفعاليات يف كافة قری وعزل شبام كوكبان احتفاء باملناسبة، باإلضافة إىل املشاركة يف الحفل املركزي 

بالعاصمة صنعاء.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وقصائد شعرية معربة.

ويف السياق نظم القطاع الصحي بمديرية الرجم فعالية باملولد النبوي بحضور وكيل املحافظة عبدالحميد 
أبوشمس ومدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور أمن حبيش أكدت رضورة استلهام الدروس من سرة 

املصطفى وتطبيقها واقعا عمليا.

كما نظمت مكاتب الربية واألوقاف والهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون اإلنسانية واملعهد العايل لتدريب 
املعلمن والوحدة الربوية ألنصار الله، ندوة تناولت ثالثة محاور عن حياة الرسول وشخصيته الجهادية 

وسرته العطرة وأهمية ودالالت االحتفاء بيوم مولده.

وتطرقت الورقة األولی التي قدمها مدير شعبة املناهج والتوجيه بمكتب الربية عادل القايض إلی أن 
االحتفاء باملولد النبوي تذكر بأهمية إحياء مرشوع الوحدة بن أبناء األمة لتجاوز الشتات وحالة االنقسام.

فيما أشار مدير عام املعهد العايل أحمد الحبش يف الورقة الثانية إلی العالقة بن إحياء املولد النبوي والهوية 
االيمانية..مستعرضاً مجموعة من األدلة التي تؤكد أهمية تعظيم يوم مولد رسول األمة وموحدها.

وقدم مدير فرع الهيئة الوطنية مطهر رشف يف الورقة الثالثة قراءة عامة لدالالت االحتفال بذكری مولد نبي 
الرحمة وما ينبغي علی األمة من مسئولية تجاه سيد املرسلن عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

ويف الندوة، بحضور مدراء املكاتب املعنية ومسئويل املكاتب التنفيذية، أشاد نائب مرشف املحافظة عبدالله 
الشايم بما تضمنته محاور الندوة عن حب النبي ومكانته يف قلوب اليمنين.. داعيا إلی املشاركة يف الفعالية 

املركزية بذكری املولد النبوي الرشيف.

 

إدارة أمن صعدة تنظم فعالية مبناسبة املولد النبوي

]02/نوفمرب/2019[ صعدة - سبأ :

نظمت إدارة األمن بمحافظة صعدة اليوم فعالية احتفائية بمناسبة املولد النبوي الرشيف بحضور رئيس 
مجلس القضاء األعى القايض أحمد املتوكل والنائب العام القايض نبيل العزاني ونائب رئيس هيئة التفتيش 

القضائي القايض أحمد الشهاري.

ويف الفعالية أشار محافظ صعدة محمد جابر عوض إىل أهمية إحياء ذكرى مولد الرسول صى الله عليه 
وآله وسلم الذي أرىس دعائم التسامح واإلخاء والعدالة.. ولفت إىل املسؤولية امللقاة عى عاتق األجهزة األمنية 

يف حفظ األمن واالستقرار والسكينة العامة.. مؤكدا دعم السلطة املحلية لألجهزة األمنية لتقوم بدورها يف 
ضبط كل من يحاول املساس باألمن واالستقرار.

كما جرى خالل الفعالية استعراض محطات من سرة الرسول األعظم وأهمية االقتداء بنهجه قوال وعمال.

حر الفعالية رئيس نيابة واستئناف صعدة ومدير أمن املحافظة وعدد من القيادات األمنية.
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فعالية يف اجلامعة اليمنية مبناسبة املولد النبوي الشريف

]02/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بصنعاء فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف نظمتها الجامعة اليمنية بحضور نخبة 
من االكاديمين من مختلف الجامعات اليمنية.

ويف الفعالية أشار نائب وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور عيل رشف الدين إىل الدالالت واملعاني 
التي تحملها هذ الذكرى العظيمة يف قلوب اليمنين منذ عرشات السنن وحرصهم عى إحيائها.. وأكد أهمية 

جعل ذكرى املولد النبوي الرشيف محطة للتزود من السرة املحمدية وتعزيز اإليمان والشعور باالنتماء 
الصادق القائم عى االقتداء والتمسك بنهج الرسول صى الله عليه وسلم.

ولفت رشف الدين إىل أن اليمنين نساًء ورجاالً واطفاالً وشيوخاً هم أول من احتفل برسول الله واول من 
نظم األبيات الشعرية واألناشيد الدينية فرحاً وابتهاجاً بقدومه صى الله عليه وسلم إىل املدينة املنورة.. 

ودعا الجميع للحشد للمشاركة الفاعلة يف الفعالية الكربى للجامعات األهلية بصنعاء املقرر عقدها غداً األحد 
بساحة جامعة صنعاء إلبراز صورة معربة عن مدى حب وارتباط اليمنين الوثيق برسول الله والتذكر 

بسرته العطرة واالقتداء بهديه والتحشيد للفعالية املركزية بميدان السبعن بالعاصمة صنعاء يف 12 ربيع 
األول.

كما ألقيت كلمتان عن جامعة صنعاء للدكتور ابراهيم الزيلعي، وعن الجامعة اليمنية الدكتور عصام 
الشاحذي أشارا فيهما إىل أهمية إحياء هذه املناسبة والذكرى الطيبة يف رحاب الجامعات اليمنية للتذكر 

بعظمة النبي الخاتم وسرته العطرة وفضائله وشمائله.. وأكدا أن األمم والجماعات اعتادت ان تقف لوهلة 
من الزمن عند بعض أيامها تراجع فيها سر عظمائها تكريماً لهم واحتفاًء بهم وقياماً بحقوق الوفاء 

نحوهم وتقديراً للخر الذي قدموه ألممهم، الفتن إىل أن الرسول الكريم هوأوىل الناس بهذا االحتفاء وهذا 
االهتمام ألن الله تعاىل أرسله رحمة للعاملن.

وأوضحت الكلمتان أن يوم مولد املصطفى صى الله عليه وسلم، يوم عزة األمة وإعادة روح وحدتها، 
كمت شكل منعطفاً تاريخياً حاسماً كون األمة كانت كما قال جعفر بن ابي طالب للنجاش عند هجرته 

إىل الحبشة، أهل جاهلية تعبد األصنام وتأكل امليتة وتأتي الفواحش وتقطع األرحام وتسبي الجوار ويأكل 
القوي منها الضعيف، حتى بعث الله إليها رسوالً عرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعاها إىل الله 

لتوحيده وخلع ماكنت عليه من عبادة الحجارة واألوثان وأمرها بصدق الحديث وأداء األمانة وابتغاء ما جاء 
به من عند الله.

وبينت أن الهدف من االحتفاء بمولد النبوي الرشيف تذكر املسلمن بأخالق وصفات النبي الكريم وتعاليم 
اإلسالم الحنيف وقيمه السمحة الخرة التي تنبذ العنف والظلم والطغيان واالستبداد وتحث عى طاعة الله 

ورسولة واتباع سننه والسر عى نهجه واالهتداء بهديه.

تخلل الحفل الذي حره عمداء ومنتسبي الكليات ورؤساء األقسام ونخبة من األكاديمين وجمع غفر من 
الطالب، قصيدة شعرية ووصالت إنشادية يف مدح الحبيب املصطفى.
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فعاليات وأنشطة احتفائية باملولد النبوي يف مديريات حمافظة صنعاء

]02/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم يف عدد من مديريات محافظة صنعاء، فعاليات وأنشطة متنوعة احتفاء بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

جيث نظم مكتب الربية والتعليم بمديرية بني مطر فعالية أشار فيها عضومجلس الشورى محمد سلمان 
إىل رضورة االقتداء بنبي الرحمة والتحيل بصفاته.

فيما أشاد نائب مدير مكتب الربية باملحافظة محمد معصار ومدير املديرية عبداللطيف اللمذي ومدير 
مكتب الربية باملديرية يحيى الكحيل، بدور أبناء املديرية وتفاعلهم مع فعاليات املولد النبوي.. ودعا 

املتحدثون إىل االحتشاد يف الفعالية الكربى بميدان السبعن.. مؤكدين أهمية االقتداء بأخالق الرسول األعظم 
واستلهام الدروس من سرته.

تخلل الفعالية التي حرها نائب مدير مكتب الربية باملحافظة مقبل الجعدبي ورئيس شعبة املشاريع 
والتجهيزات نجيب املطري ومدير الصيانة يحيى سلمان كلمات أكدت أهمية االستمرار يف رفد الجبهات 

وقصائد شعرية وفقرات إنشادية.

ويف الفعالية التي أقيمت بمديرية نهم أكد وكيال املحافظة شايف عاصم وعبدالله الشحيفي أهمية األحتشاد 
للفعالية املركزية وتجسيد العالقة التي تربط اليمنين بالرسول الكريم.. الفتن إىل رضورة التمسك بنهج 

املصطفى واالقتداء بأخالقه.. وأشارا إىل ما يمثله االحتفاء بذكرى املولد النبوي من أهمية يف تعزيز الصمود 
والثبات يف مواجهة العدوان.

تخلل الفعالية التي حرها أعضاء املجلس املحيل ومدراء املكاتب التنفيذية واملشائخ واألعيان قصائد 
شعرية.

ويف منطقتي الهجرة والرشقي بمديرية مناخة أقيمت فعاليتان باملناسبة، وأشار أمن عام محيل املديرية عيل 
غالب مسعد ومرشف املديرية عبدالله املروني إىل رضورة اغتنام االحتفاء باملولد النبوي الرشيف يف تعزيز 

الصمود والثبات والبذل والعطاء.. وأكدا أهمية االحتشاد املرشف للمشاركة يف الفعالية املركزية يف 12 ربيع 
األول بما يتالئم مع العالقة التي تربط اليمنين بالرسول الكريم.

تخلل الفعاليتان اللتان حرهما مدير مكتب الصحة باملديرية الدكتور عيل رويحة وأعضاء املجلس املحيل 
كلمات أكدت أهمية االحتشاد إلحياء الفعالية املركزية وقصائد شعرية وفقرات عن املناسبة.

ويف جحانة افتتح مدير املديرية محمد البشاري معرض الصور واملجسمات والصناعات اليدوية واملنتجات 
املحلية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.. تضمن املعرض الذي نظمه القطاع النسائي بعزلة املدينة 
يف دار الرشيف، مجسمات للتصنيع العسكري وغرها من املجسمات والصور املعربة عن املناسبة الدينية 

العظيمة.

وأشاد البشاري بمحتويات املعرض واالستعدادات الجارية للمشاركة يف الفعالية املركزية بمناسبة املولد 
النبوي.

حر االفتتاح عدد من مدراء املكاتب التنفيذية وأعضاء املجلس املحيل والشخصيات االجتماعية والربوية.
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ويف مديرية أرحب أقيمت فعاليتان بمنطقتي شعب وشاكر ألقيت خاللهما كلمات أكدت أهمية االقتداء 
بأخالق الرسول األعظم واستلهام الدروس من سرته وجعل مناسبة االحتفاء بذكرى مولده فرصة لتفقد 
أس الشهداء والجرحى.. وأشارت الكلمات إىل رضورة املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية واملساهمة يف 

دعم قافلة الرسول األعظم.

فعالية مبحافظة عمران يف ذكرى املولد النبوي

]02/نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

نظمت إدارة أمن محافظة عمران اليوم، فعالية خطابية وثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية التي حرها قائد فرع قوات األمن املركزي بعمران العقيد حسن أحمد النمري ونائبا مدير 
األمن العقيد عبدالله الخضر والعقيد أمن أبوقشة ومدير البحث الجنائي العقيد لطف عناش، ألقيت 

كلمات وقصائد شعرية، عربت يف مجملها عن عظمة املناسبة ومكانتها يف قلوب اليمنين.. وأشارت إىل أهمية 
استلهام الدروس والعرب من سرة املصطفى يف تعزيز قيم اإلخاء والثبات والصمود يف مواجهة العدوان.. 

الفتة إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي، والذي يعكس هوية الشعب اليمني االيمانية وعالقته الوثيقة 
برسول الله.

بدوره أشار نائب مدير األمن العقيد الخضر إىل أن االحتفال بذكرى املولد النبوي، رسالة إىل األعداء بتمسك 
اليمنين بنهج النبي الخاتم.. وأكد أهمية مواصلة الصمود والثبات يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته 

التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

حر الفعالية مساعد شؤون الرشطة بإدارة األمن العقيد عيل غمضان ومدير التوجيه املعنوي والعالقات 
العامة العقيد حسن مصلح وأركان حرب قوات النجدة ومدير رشطة املنشآت وعدد من مدراء اإلدارات 

واألقسام والضباط واألفراد بإدارة أمن املحافظة.

أمسية جببل احملويت يف ذكری املولد النبوي

]02/نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

أقيمت بعزلة عنرب يف مديرية جبل املحويت اليوم أمسية ثقافية يف ذكری املولد النبوي.

وتطرقت األمسية بحضور مسئول الوحدة السياسية باملحافظة عيل حسن رشف الدين إلی أهمية هذه 
املناسبة الدينية للتزود بمكارم األخالق التي تحى بها الرسول األعظم والسر عى نهجه والتمسك بمبادئ 

وقيم الدين اإلسالمي.

وأكد وكيل أول املحافظة عزيز عبدالله الهطفي أن االحتفاء بهذه املناسبة يجدد العهد والوالء لله ولرسوله 
أن الشعب اليمني يسر عى نهج خاتم األنبياء واملرسلن.. ودعا أبناء مديرية جبل املحويت إلی املشاركة 

الفاعلة يف الفعالية املركزية بذكری مولد خر األنام محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.

تخلل األمسية بحضور مدير املديرية واملشائخ والشخصيات االجتماعية اناشيد وقصائد معربة.
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مكتب النقل بأمانة العاصمة يدشن فعاليات املولد النبوي

]02/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

دشن مكتب النقل بأمانة العاصمة اليوم فعاليات وأنشطة املولد النبوي الرشيف عى صاحبة وآله أفضل 
الصلوات وأتم التسليم.

ويف الفعالية أشار وزير النقل زكريا يحيى الشامي إىل أهمية احياء هذه املناسبات الدينية الجليلة التي 
تعكس ارتباط اليمنين بالرسول الكريم عليه الصالة والسالم.. ودعا الجميع إىل املشاركة الواسعة يف 

الفعالية املركزية التي ستقام يوم 12 ربيع األول بالعاصمة صنعاء.. مشيداً بجهود قيادة وكوادر مكتب 
النقل بأمانة وفروعه يف تنظيم الفعالية.

ويف الفعالية التي حرها رئيس لجنة الشؤون االجتماعية بمحيل األمانة حمود النقيب ووكيال أمانة 
العاصمة املهندس عايض الشمري وابراهيم املأخذي والوكيل املساعد محمد سيع، أشار مدير مكتب 

النقل باألمانة محمد الشهاري إىل أن تدشن فعاليات املولد النبوي يأتي ضمن احتفال اليمن بهذه املناسبة 
الدينية.. وأوضح أهمية تجسيد نهج النبي صى الله عليه وآله وسلم ُخلقاً وسلوكاً، وتعامالً.. الفتا إىل أن 

أهمية هذه املناسبة تكمن يف تجديد الوالء للرسول الكريم صى الله عليه وآله وسلم.

تخلل الفعالية فقرة إنشادية للمنشد يحيى السوسوة.

حر الفعالية رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل الربي وليد الوادعي ومنسق االحتفال بوزارة النقل عدنان 
الكبيس ومدراء مديريات الصافية ناجي الشيعاني وأزال عبدالعزيز شعالن وعدد من مدراء فروع النقل 

باملديريات واملشائخ والشخصيات االجتماعية باألمانة.

اجلاليات العربية بصنعاء حتتفل باملولد النبوي

]02/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبا :

نظمت الجاليات العربية يف اليمن بالتنسيق مع مكتب الشؤون االجتماعية والعمل بأمانة العاصمة اليوم 
حفالً بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف تحت شعار »وما أرسلناك إال رحمة للعاملن«.

يف الحفل الذي حره عدد من أعضاء مجليس النواب والشورى وممثيل الجاليات العربية، أشاد مساعد 
رئيس الوزراء للشؤون الخارجية يحيى الهادي بالجهود املبذولة يف تنظيم هذه الفعالية احتفاء بمولد 

الرسول األعظم، معرباً عن سعادته باملشاركة الفاعلة للجاليات العربية الحرة يف إحياء هذه املناسبة، 
ودورها يف نرة اإلسالم والوفاء لرسول الله.

من جانبه رحب وكيل أمانة العاصمة عبدالوهاب رشف الدين بممثيل الجاليات العربية يف وطنهم األول 
اليمن، مثمناً تفاعلهم ومشاركتهم يف االحتفال بذكرى مولد النبي الكريم.. وأوضح أنه أقيمت بالعاصمة 
صنعاء أكثر من 7 آالف و322 فعالية يف ثورة محمدية، ازدانت بالفرح ابتهاجاً بقدوم مولد سيد الخلق 

وتوجت بهجتها بمشاركة وحضور ابناء الجاليات العربية، داعيا إياهم اىل املشاركة يف الفعالية الكربى 
بالعاصمة صنعاء.
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رئيس الدائرة االجتماعية ألنصار الله عيل املتميز أكد أن تفاعل ومشاركة أبناء الجاليات العربية يعرب عن 
مدى ارتباطهم برسولهم وقدوتهم، مشراً إىل أن مولد الرسول يعترب مولداً لألمه العربية واإلسالمية والعالم 

أجمع، كما أنه مولد للحرية والكرامة والشعوب املستضعفة.. 

ولفت إىل أن اإلرادة اإللهيئة شاءت أن يكون مولد النبي الكريم السبيل والوسيلة لتغير واقع األمة املأساوي 
واملظلم وأن إحياء املولد تعبر عن هويتنا اإلسالمية واالرتباط بالقرآن وإحياء للقيم واملبادئ واملفاهيم التي 

كرس رسول الله حياته من أجلها.

فيما أكدت كلمة الجاليات العربية التي ألقاها السوداني عبدالله الليثي أن االحتفال باملولد النبوي مصدر 
للفخر واالعتزاز كونها مناسبة لتعظيم رسول الله وتاكيد عى حبه والوالء له.. وعرب الليثي عن سعادة أبناء 
الجاليات العربية يف اليمن البالغة بمشاركة إخوانهم اليمنين باالحتفال بذكرى مولد النبي الكريم.. وجدد 

التأكيد عى موقف الجاليات العربية الرافض للعدوان الظالم عى اليمن، مطالباً املجتمع الدويل والدول 
العربية واإلسالمية بالقيام بواجبها املسؤول يف وقف العدوان ورفع الحصار.

ويف كلمته عن الجالية الصومالية أكد ابراهيم عبدالقادر أن الشعب اليمني إذ يحتفي بميالد الرسول األعظم 
يف ظل عدوان وحصار منذ أكثر من خمس سنوات يثبت للعالم مدى حبه وارتباطه الوثيق بالنبي متحلياً 
بالصرب والصمود والثبات واإلباء ومجسداً وصف النبي له بقوله »اإليمان يمان والحكمة يمانية«.. واعترب 
االحتفال بمولد رسول الله من أهم املناسبات اإلسالمية التي تسهم يف اطالع األجيال عى كل جوانب حياة 

النبي والصفات التي تحى بها ومنها الرحمة واألخالق الكاملة والبذل والصرب والعطاء والتضحية والجهاد.

من جانبه استعرض الشيخ املري محمد العيسوي جوانب مضيئة من سرة وحياة الرسول وما تفرد 
به من خصائص وشمائل وفضائل وصفات وأخالق لم ولن يصل إليها أحد من العاملن.. وأكد أن الفالح 

والنر والتمكن والتأييد لألمة اإلسالمية يف اتباع هدي الرسول الذي جعل الله طاعته عز وجل من طاعة 
رسوله املبعوث رحمة للعاملن.

وتلت السورية سلوى صوفان خالل الحفل برقية عاجلة نيابة عن الشعب السوري وقيادته السياسية إىل 
قائد الثورة وقيادة املجلس السيايس األعى، هنأتهم فيها بمناسبة ذكرى املولد النبوي، والدعاء بأن يحفظ 

الله اليمن أرضاً وإنساناً.

تخلل الحفل فقرات فنية لفرقة الجالية الصومالية.

 

 بذكرى املولد النبوي
ً
فعالية ومهرجان إنشادي يف ثال بعمران احتفاء

]02/نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

نظمت بمديرية ثال محافظة عمران اليوم، فعالية ثقافية ومهرجانا إنشاديا يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار وكيال وزارة األوقاف واإلرشاد صالح الخوالني ومحافظة عمران حسن األشقص، إىل 
أهمية هذه املناسبة الدينية للتزود بمكارم األخالق التي تحى بها الرسول األعظم والسر عى نهجه والتمسك 

بمبادئ وقيم الدين اإلسالمي.. واكدا أهمية املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بذكرى مولد خر األنام 
محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.
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ولفت الوكيالن الخوالني واألشقص إىل دور الجهات واملكونات والشخصيات االجتماعية يف تعزيز التالحم 
واالصطفاف ملواجهة العدوان ورفد الجبهات باملال والرجال دفاعا عن اليمن وأمنه واستقراره.

بدوره تناول نائب مدير مكتب األوقاف باملحافظة يحيى الشهاري والعالمة عيل املطري سرة املصطفى 
واألحداث التي مرت بها الدعوة االسالمية ومكانة األوس والخزرج يف نرة الرسول ونرش الدعوة إىل أصقاع 
العالم.. وأشارا إىل أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي يمثل رسالة لألعداء بتمسك الشعب اليمني بمبادئ وقيم 

وأخالق املصطفى صى الله عليه وسلم.

ولفت الشهاري واملطري إىل أن هذه املناسبة الدينية تحمل الكثر من املعاني السامية واألحداث العظيمة 
التي ترفع من شأن األمة وإعادتها إىل مسارها الصحيح من خالل العمل بما جاء به كتاب الله الذي يعد 

دستوراً ومنهاجاً لألمة وسنة النبي الكريم ملواجهة قوى الطغيان.

إىل ذلك نظمت بمدينة ثال اليوم مهرجانا فنيا وإنشاديا ابتهاجاً بذكرى املولد النبوي عى صاحبه أفضل 
الصالة وأزكى التسليم.

وتنوعت فقرات املهرجان ما بن الشعر واالنشاد والفقرات الفنية املعربة عن عظمة املناسبة ومكانتها يف 
قلوب ووجدان اليمنين.

حر الفعالية واملهرجان عدد من الوجهاء واألعيان والشخصيات االجتماعية بمديرية ثال.

فعالية احتفالية بعمران مبناسبة املولد النبوي الشريف

]02/نوفمرب/2019[ عمران- سبأ:

نظم فرع املؤسسة املحلية للمياه ومكاتب مياه الريف وحماية البيئة والزراعة والتخطيط والهيئة العامة 
لآلرايض بعمران فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وألقيت يف الفعالية التي حرها محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ووكالء املحافظة محمد املتوكل 
وأمن فراص وعبدالعزيز خرفشة وعدد من أعضاء مجلس الشورى ومدراء املكاتب التنفيذية والقيادة 

االمنية والعسكرية والشخصيات االجتماعية، العديد من الكلمات أشارت يف مجملها إىل أهمية إحياء ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

وأكدت أن ابتهاج اليمنين بذكرى مولد الرسول صى الله عليه وسلم يؤكد ارتباطهم العميق بالنبي 
ونهجه.. مشرة إىل أهمية استلهام الدروس والعرب من هذه املناسبة للتذكر بالسرة العطرة للرسول الكريم 

واالقتداء بسرته منهجا وسلوكا.

تخلل الفعالية فقرات انشادية ومرسحية وقصيدة شعرية للشاعر نشوان الغويل عربت عن عظمة املناسبة.
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مكتب الصحة مبديرية امليناء ومركز املختربات حيتفيان باملولد النبوي

]02/نوفمرب/2019[ الحديدة- سبأ:

نظم مكتب الصحة بمديرية امليناء محافظة الحديدة واملركز الوطني ملختربات الصحة العامة املركزية اليوم 
فعالية احتفائية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار وكيل املحافظة مجدي الحسني ومدير مكتب الصحة بمديرية امليناء الدكتور عادل طاهر 
إىل أن االحتفال باملولد النبوي الرشيف يكتسب أهمية بالغة لدى أبناء املحافظة ويجسد تعظيمهم وحبهم 
لخاتم األنبياء واملرسلن صى الله عليه واله وسلم.. وأشارا إىل أن اإلحتفاء بهذه املناسبة يمثل رسالة قوى 

العدوان أن الشعب اليمني يرفض الركوع والخنوع والظلم وسيعيش حراً رغم العدوان والحصار.

فيما أشار الشيخ خالد إسماعيل األهدل يف كلمة العلماء إىل أن االحتفال بهذه املناسبة العظيمة يعيد لألمة 
العربية واإلسالمية مجدها وعزتها ومكانتها وتذكرها بسرة الرسول األعظم.. وأكد أهمية تضافر الجهود 

للتصدي للعدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضاً وإنسانا.

تخلل الفعالية التي حرها مدير مديرية الحوك عيل باري جرب وأمن عام محيل مديرية امليناء حسن 
رسمي فقرات إنشادية وفلكلور تهامي احتفاء باملناسبة.

 

فعالية للقطاع الرتبوي مبديرية حريب القراميش مبأرب

]02/نوفمرب/2019[ مأرب- سبأ:

نظم القطاع الربوي بمديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب اليوم فعالية خطابية بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف.

وألقيت يف الفعالية كلمات من قبل وكيل املحافظة عادل الرشيف واملرشف اإلجتماعي ألنصارالله باملحافظة 
أحمد السقاف ومدير املديرية صادق هيسان، ومرشف أنصارالله باملديرية جعفر السقاف ومدير مكتب 

الربية باملديرية مطلق هيسان، عربت يف مجملها عن أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف والتأيس 
بخلق وجهاد سيد البرش الرسول األعظم محمد صى الله عليه وسلم وعى آله.

وأستعرضت الكلمات املناقب الفريدة والصفات الحميدة لنبي الرحمة وقائد األمة ومخرجها من الظلمات اىل 
النور.

تخلل الفعالية مقتطفات إنشادية ومرسحية عرب فيها طالب وطالبات مدارس حريب عن مدى ارتباطهم 
بسرة الرسول األعظم وترسيخها يف قلوبهم من خالل احياء الذكرى السنوية للمولد النبوي الرشيف.
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تواصل فعاليات االحتفال بذكرى املولد النبوي يف أمانة العاصمة

]02/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

تواصلت يف أمانة العاصمة اليوم الفعاليات االحتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ففي حي الصافية بمديرية الوحدة اقيمت فعالية ثقافية حرها مستشار املجلس السيايس األعى العالمة 
أحمد مفتاح ومحافظ عدن طارق ساّلم.

ويف الفعالية القى املحافظ سالم كلمة اشار فيها إىل أهمية االحتفال باملولد النبوي للتذكر بالسرة العطرة 
للرسول الكريم صى الله عليه وآله وسلم.. ودعا إىل املشاركة يف الفعالية املركزية التي يحتضنها ميدان 

السبعن يف الـ12 من ربيع األول الجاري املساهمة يف تسير قافلة اإلحسان.

فيما أشار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال باملولد النبوي باملديرية عبدالله الظرايف إىل اهمية االحتفال 
بميالد خر الربيه للتزود من مكارم األخالق التي تحى بها ..تخلل الفعالية التي حرها عدد من أعضاء 
املجلس املحيل باملديرية واملشائخ والعقال والشخصيات االجتماعية وجمع غفر من ابناء املديرية فقرات 

إنشادية وقصائد شعرية نوهت بمآثر الرسول األعظم وفضله عى البرشية.

ويف مديرية بني الحارث اقيمت فعالية احتفالية بذكري املولد الرشيف نظمها فرع الهيئة الوطنية للشئون 
اإلنسانية باألمانة للنازحن تحت شعار »لبيك يارسول الله«.

ويف الفعالية القيت كلمات من قبل ئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال باملولد باألمانة الوكيل املساعد 
عبدالوهاب رشف الدين ومدير املديرية حمد بن راكان الرشيف ومسؤول الدائرة االجتماعية للمكتب 

التنفيذي النصار الله حسن املتميز، اشارت إىل أهمية االحتفال بهذه املناسبة وما تحمله من معاني ودالالت 
تؤكد عى ارتباط اليمنين بنبيهم االكرم.. ولفتت إىل ان احتفال النازحن بهذه املناسبة رغم معاناة النزوح 

يمثل احد مظاهر الصمود والثبات يف وجه العدوان والحصار.. واستعرضت الكلمات نبذة من السرة 
العطرة للنبي الخاتم.. مؤكدة عى أهمية تجسيد قيم ومبادئ الرسول قوالً وفعال.. ودعوا أبناء املديرية إىل 

املشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف ال12 من ربيع األول بميدان السبعن.

تخلل الفعالية التي حرها عدد من املشائخ والشخصيات االجتماعية وجمع غفر من أبناء املديرية قصائد 
شعرية وفقرات فنية مرسحيه عربت عن عظمه هذه املناسبة.

اهليئة العامة للتأمينات تنظم فعالية خطابية مبناسبة املولد النبوي

]02/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

نظمت الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، أكد وزير الخدمة املدنية والتأمينات إدريس الرشجبي، أهمية إحياء هذه املناسبة العظيمة 
للتأكيد عى مدى ارتباط أبناء اليمن بقائد البرشية ومعلمها األول محمد صى الله عليه وآله وسلم.. وأشار 

إىل أن اليمنين يحتفلون منذ القدم باملولد النبوي الرشيف كمحطة للتزود بصفات وأخالق وتضحيات 
وشجاعة الرسول الكريم.
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فيما استعرض عضومجلس الشورى يحيى املهدي واملفكر يحيى قاسم أبوعواضه، محطات من حياة 
الرسول الكريم ودالالت إحياء هذه املناسبة خاصة يف ظل الظروف الراهنة.. وأكدا أن احتفاء الشعب اليمني 
بهذه املناسبة يؤكد امليض عى نهج رسول اإلنسانية الذي أخرج األمة من الظلمات إىل النور والحق والعدل.. 

وتطرقا إىل حمالت أعداء األمة اإلسالمية لطمس هويتها اإليمانية، وأكدا أن إحياء ذكرى املولد النبوي 
الرشيف يسهم يف تعزيز وحدة األمة للتغلب عى التحديات التي تواجهها.

ويف الفعالية التي حرها رئيس الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات إبراهيم الحيفي، القيت كلمة عن 
موظفي الهيئة، أشارت إىل عظمة هذه املناسبة ومكانتها يف نفوس اليمنين.. معتربة أنها محطة هامة 

للتزود بأخالق النبي الخاتم صى الله عليه واله وسلم.

تخلل الفعالية قصيدة يف مدح النبي الكريم للشاعر معاذ الجنيد وفقرات إنشادية عن املناسبة.

هيئة الزكاة يف جبل عمران تنظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

أقيمت اليوم يف مديرية الجبل بمحافظة عمران فعالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف نظمها فرع الهيئة 
العامة للزكاة باملديرية بالتعاون مع مكتب األوقاف واإلرشاد.

استعرضت الفعالية بحضور رئيس اللجنة االرشافية للفعاليات الرياضية والثقافية محمد الريمي ومدير 
مديرية الجبل سمر الضياني جانباً من حياة وسرة الرسول صلوات الله عليه وآله.

وأشارت الكلمات التي ألقيت يف الفعالية إىل أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف الستلهام الدروس 
وأخذ العرب من سرة املصطفى يف تصحيح واقع األمة.. وأكدت أن االحتفاء بهذه املناسبة يعد محطة ايمانية 

للتزود من هدي الرسول األعظم والعودة إىل منهجه القويم..حر الفعالية مدير مكتب الربية باملديرية 
منصور الضاوي وعدد من الشخصيات االجتماعية ومسؤويل املكاتب التنفيذية باملديرية.

زخم كبري يف حمافظة إب لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الشريف

]03/نوفمرب/2019[ إب - سبأ :

بزخم كبر وتحضرات مكثفة، تستعد محافظة إب لالحتفاء بذكرى مولد خر الربية الرسول األعظم محمد 
صلوات الله عليه وآله وسلم، التي تهل بعد أيام قليلة.

إن االحتفال بذكرى ميالد النبي الكريم، يعكس اإلجالل والتعظيم ملقامه ومكانته الرفيعة يف نفوس وأفئدة 
أبناء اليمن والتذكر بسرته النرة ونهجه القويم للتأيس واالقتداء به.

وتعد التحضرات واالستعدادات املكثفة والتفاعل الرسمي والشعبي لالحتفاء بهذه الذكرى العطرة املرتبطة 
بقائد األمة الرسول األعظم محمد بن عبدالله عليه أزكى الصالة وأتم التسليم، رسالة للعالم أننا أمة محمد 

نعظم رسولنا الكريم ومتمسكن بنهجه باعتباره الخالص الوحيد إلخراج األمة من الترشذم والشتات 
واالرتهان للخارج.
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وتشهد محافظة إب إقامة العديد من األنشطة والفعاليات والندوات واملحارضات التوعوية والربامج الدينية 
والثقافية واألدبية والرياضية وتنفيذ حمالت النظافة يف مراكز املدن وتزين الشوارع بالالفتات املعربة عن 

االبتهاج والفرح بمولد الحبيب املصطفى.

ويف هذا الصدد أكد محافظ املحافظة عبدالواحد صالح، أهمية إحياء هذه املناسبة العظيمة كونها تجمع 
املسلمن تحت راية واحدة رغم سعي األعداء لتمزيقها، الفتاً إىل أن وعي الشعب اليمني وتمسكه بدينه 
ورسوله أفشل كل مخططات األعداء ومؤامراتهم.. وأوضح أن محافظة إب أعدت برنامجاً متكامالً عى 

مستوي املكاتب التنفيذية واملديريات لالحتفاء بهذه املناسبة، مبيناً أنه يجري التجهيز حالياً لتنفيذ 
مهرجان جماهري حاشد بمركز املحافظة يف الثاني عرش من ربيع األول لالحتفاء بمولده النبي صلوات الله 

عليه وكذا تسير قافلة غذائية قافلة الرسول األعظم )نر من الله( للمرابطن يف جبهات العزة والرشف 
دفاعاً عن الوطن.

من جانبه أشار وكيل املحافظة عضو لجنة االحتفال عبدالفتاح غالب، أن االحتفاء بهذه املناسبة يهدف إىل 
استلهام العرب والدروس من سرة الرسول األعظم وتجديد الوالء لله ورسوله ورداً عى كل محاوالت األعداء 
إبعاد األمة عن دينها.. ونوه إىل أنه يتوجب جعل ذكرى مولد النبي محطًة الكتساِب الوعي، وشحِذ الهمم، 
وتعزيِز االصطفاف والتالحم ملواجهة قوى الغزو واالحتالل، وكذلك تعزيز قيم التكافل التعاون والراحم 

بن أفراد املجتمع.

بدوره أكد أمن عام جامعة إب عبدامللك السقاف، أن الجامعة وامللتقيات األكاديمية واإلدارية والطالبية 
تنفذ برنامجها وخطتها لالحتفاء بهذه املناسبة عرب إقامة ندوات ومحارضات توعوية وصباحيات شعرية 

ومسابقات ثقافية ورياضية للتذكر بسرة الرسول الخاتم وشمائله وأخالقه ومعامالته.. وأشار إىل أن 
االحتفاء بهذه الذكري يكتسب أهمية كبرة يف توحيد األمة وجمع شملها وكلمتها خصوصاً مع مايتعرض له 

اليمن من عدوان غاشم منذ مايقارب خمس سنوات.

مدير عام مكتب الربية والتعليم محمد الغزايل، أوضح أنه يجري حالياً تنفيذ العديد من األنشطة منها 
مهرجانات خطابية وثقافية عى مستوى مركز املحافظة واملديريات وبرامج حول سرة الرسول األعظم من 
خالل اإلذاعات املدرسية إضافة إىل املسابقات الطالبية واألنشطة الرياضية التي تجسد حب ووالء أهل اليمن 
لرسول الله.. وأشار إىل أن الواقع اليوم يفرض إحياء ذكرى املولد النبوي يف نفوس األجيال وجعل يوم مولد 

الرسول محطة للتزود بالطاقة اإليمانية وتحصن األمة ضد األفكار الهدامة.

فيما أوضح مدير عام مكتب الثقافة عبدالحكيم مقبل، أنه تم تنفيذ العديد من األنشطة الثقافية واإلبداعية 
والصباحيات الشعرية والندوات واللوحات الراثية حول هذه الذكرى العطرة والسرة النرة للرسول الخاتم 

صلوات الله عليه.. وبّن أن ارتباط اليمنين العميق بنبيهم وتمسكهم بمبادئه وقيمه وأخالقه شكل عامالً 
رئيسياً يف تعزيز الصمود والثبات يف مواجهة قوى البغي والعدوان والتصدي لكل مخططاتها.

من جهته أكد الدكتور عبدالباسط الحميدي عن علماء املحافظة، أن االحتفاء باملولد النبوي الرشيف يسهم 
يف تعميق ارتباط األمة بقائدها وتعزيز حضوره يف وجدان أبنائها وتتبع سرته العطرة ألخذ العربة والعظة.
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فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي بأمانة العاصمة

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أقيم بصنعاء اليوم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي، نظمها معهد الشهيد فضل الحاليل للكفيفات 
ومركز األمان للتدريب والتأهيل املجتمعي ومركز التأهيل التعليمي واملهني لذوي االحتياجات الخاصة.

ويف الحفل الذي حره مدير الجمعيات واالتحادات بوزارة الشئون االجتماعية والعمل حميد معوضه، 
أشار مدير املراكز والدور بأمانة العاصمة محمد أبوعريج اىل أهمية االحتفال باملولد النبوي الرشيف عى 

صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم. وقال »إن اليمنين يحتفلون بمولده صى الله عليه وآله وسلم منذ 
قبل 1400 سنة حن استقبلته القبيلتن اليمنيتن األوس والخزرج عى مشارف املدينة املنورة باألهازيج 

وكلمات الرحيب التي تليق بمكانته الكريمة«.. وبًن أن اليمنين ما يزالوا يحتفلون بمولده رغم الظروف 
التي تمر بها البالد من عدوان وحصار.. الفتا إىل أن االحتفال بمولد سيد البرشية رشف عظيم لكل يمني 

يحب الله ورسوله.

فيما أكدت رئيسة جمعية األمان للكفيفات صباح حريش أهمية االقتداء بصفاته وشمائله صى الله عليه 
وآله وسلم واتباع أثرة وسرته العطرة التي ينبغي السر عليها.. ولفتت اىل أهمية االحتفال بمولده صى الله 
عليه وسلم واحياء ذكراه.. مبينة أن اليمنين يحتلفون بمولده صى الله عليه وآله وسلم منذ عقود من الزمن 

وليس يف الوقت الراهن وسيظلون يحتفلون به حتى يرث الله األرض ومن عليها.

تخلل الحفل فقرات إنشاديه معربة عن املناسبة نالت استحسان الحارضين.

حر الحفل مدير مركز األمان للتدريب والتأهيل املجتمعي منى الغشم ومدير معهد الشهيد فضل الحاليل 
أحمد العزي ومديرة برنامج التعليم بمركز األمان أمة السالم الراب وجمع غفر من منسبي.

هيئة املستشفى اجلمهوري بصنعاء حتيي فعالية املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ

نظمت هيئة مستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء فعالية ثقافية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية جدد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل التأكيد عى رضورة استغالل هذه 
املناسبة يف استشعار قيم الرحمة والراحم واألسوة الحسنة من سيد البرشية محمد صى الله عليه وآله 

وسلم.. وأشار إىل أهمية استحضار كوادر القطاع الصحي والطبي عظمة هذه املناسبة لتنعكس إيجاباً يف 
خدمة املواطنن من خالل التمسك بقيم الرسول الكريم ومنها الرحمة واإلحسان واإلخالص يف العمل.

ولفت الوزير املتوكل إىل رضورة التحيل بسلوكيات وأخالقيات املهنة والعلم يف تنفيذ املهام واالرتقاء 
بالخدمات وتجويدها.. وأكد رضورة تفعيل نظام اإلحالة يف املستشفيات وتخفيف األعباء عى املستشفيات 

املرجعية واملركزية.. مستعرضا الخطوات التي تقوم بها الوزارة لالرتقاء بالوضع الصحي يف اليمن واالتجاه 
نحواالستثمار يف املدن الطبية مستقبال.. وثمن جهود الهيئة يف إقامة هذه الفعالية الستلهام الدروس 

والعرب من املولد النبوي والسر عى نهج الرسول صى الله عليه وآله سلم سلوكا وعمال.. مشيدا باإلنجازات 
والتحديثات التي تحققت بهئية املستشفى الجمهوري.
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ويف الفعالية التي حرها مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة الدكتور مطهر املروني ومدير مستشفى 
الكويت الجامعي، أشار رئيس هيئة املستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء الدكتور مطهر مرشد إىل 

أهمية عكس حب اليمنين ومشاعرهم الفياضة تجاه الرسول األعظم بأحياء مولده إىل سلوك إيجابي 
ملموس نسهم فيه بتغير واقع األمة املحمدية يف مختلف املجاالت.. وتطرق إىل الجهود التي بذلت يف 

تطوير وتحديث الهيئة بتمويل ذاتي من خالل توسعة العناية العامة من 12 إىل 18 سير وافتتاح العنانة 
املتوسطة وعناية الخدج وتوسعة وافتتاح وحدة االنعاش القلبي الرئوي وغرها من األعمال.

وأشاد بدعم قيادة وزارة الصحة يف تحديث وتطوير الخدمات، وكذا دعمها يف إفتتاح عدد من املراكز بالهيئة 
خاصة مركز العيون وتجهيزه بأحدث األجهزة واملعدات وكذا توفر جهاز األشعة املقطعية وغرها.. وحث 

الدكتور مرشد الجميع عى استغالل مناسبة املولد النبوي عى صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم يف 
اإلحسان إىل املرىض وتقديم الخدمات وتجويدها والتخفيف من معاناتهم.

حر الفعالية نواب رئيس الهيئة ومديرواإلدارات واألقسام والكوادر الصحية والطبية بالهيئة.

االمانة العامة لرئاسة اجلمهورية حتتفي باملولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظمت االمانة العامة لرئاسة الجمهورية بصنعاء فعالية ثقافية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية اعترب أمن عام رئاسة الجمهورية حسن أحمد رشف الدين االحتفاء بمولد الرسول صى الله 
عليه وآله وسلم فرصة لتصحيح مسار واقع األمة والتأيس بنهج الرسول األعظم سلوكا وعمال.. وأكد أن 

االحتفاء برسول الله اسرجاع لألصالة والهوية.. الفتا إىل أن املسلمون بحاجة اليوم إىل التوحد حول رمز 
يؤلف القلوب ويوحد الصفوف ويقرب كل هذا التباعد الذي اتسعت دائرته بن اتباع امللة الواحدة واملصر 

املشرك.. وتطرق رشف الدين إىل ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان يهدف إىل إذالله وتقسيمه.. 
مؤكدا أهمية استذكار سرة الرسول األكرم ونهجه وشجاعته وحكمته يف مقارعة الظلم واملستكربين.. 
وأوضح أن االحتفال بهذه املناسبة هواحتفاء بمرشوع نهضوي أممي وبرسالة إنسانية كان لها رشف 

النهوض بخر أمة أخرجت للناس.

فيما أشار الشيخ محمد املطري يف كلمة لجنة الحشد والتعبئة إىل أن املولد النبوي ميالد لألخالق والعزة 
والنر.. الفتا إىل أن العرب كانوا يؤرخون باألحداث حيث ولد النبي يف عام الفيل العام الذي نر الله فيه 

الحق عى ابرهة الحبش الذي كان يريد أن يهدم الكعبة.. وأكد أن االحتفال باملولد النبوي يأتي واألبطال من 
الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات كبرة عى العدوان يف مختلف املسارات والجبهات.. ونوه بأن 
اليمنين يتمسكون بحب النبي باحتفالهم باملولد النبوي العظيم يف حن الحكام العرب يتسابقون للتطبيع 

مع الكيان الصهيوني واستمرار احتالل املسجد االقىص وتدنيس الحرم املكي بفتح املراقص واملالهي.

تخلل االحتفال الذي حره موظفي االمانة العامة لرئاسة الجمهورية قصيدة شعرية لشاعر الثورة معاذ 
الجنيد بعنوان ايمان اليمنيون بالنبي من قبل أن يولد وقصيدتين شعريتن للطفلتن زهراء الضامري 

والطفلة التي حصلت عى املركز الثالث يف الشهادة الثانوية للعام املايض من ذوي االحتياجات الخاصة ندى 
نذير املنصور وفقرات إنشادية عن املولد النبوي لفرقة انصار الله.

ويف الحفل كرم أمن عام رئاسة الجمهورية الطفلتن بهدايا رمزية تشجيعا ملوهبتهما.
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فعالية للقطاع الصحي مبديرية عنس بذمار يف املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ ذمار - سبأ :

نظم القطاع الصحي يف مديرية عنس بذمار اليوم فعالية ثقافية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، أكد القائم بأعمال املحافظ أمن عام املجلس املحيل مجاهد شايف العنيس أهمية االحتفاء بمولد 
سيد الخلق املبعوث رحمة للعاملن للتذكر بمناقبه واستلهام الدروس من سرته العطرة وتكريسها يف واقع 

املجتمع خصوصا يف ظل التحديات التي تواجهها األمة ويف مقدمتها العدوان الغاشم عى اليمن.. وأشاد 
بجهود كوادر القطاع الصحي باملحافظة يف االستمرار يف أداء واجبهم اإلنساني رغم التحديات.. حاثا عى 

املشاركة والحشد للفعالية املركزية لالحتفاء بهذه املناسبة..

فيما أشار مدير مديرية عنس أحمد املصقري إىل أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف تعبر عن 
الوالء لله ولرسوله املبعوث رحمة وهدى للعاملن.. مؤكدا أهمية هذه املناسبة يف توحيد األمة والسر عى 
نهج النبي والتحيل بصفاته وأخالقه صل الله عليه وعى آله وسلم قوال وعمال..بدوره أشار مدير مكتب 

الصحة باملديرية الدكتور نشوان عرام إىل أهمية السر عى نهج النبي عليه السالم يف مواجهة الظلم وقوى 
الرش والعدوان..حر الفعالية مدير مكتب الصحة الدكتور خالد الحجي ومدير الرعاية الصحية مجاهد 

الخطري وعدد من مدراء اإلدارات بمكتب الصحة.

أبناء تعز بأمانة العاصمة ينظمون فعالية بذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظم أبناء محافظة تعز املتواجدين بأمانة العاصمة اليوم حفال خطابيا احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل أشار نائب وزير اإلعالم فهمي اليوسفي إىل أن االحتفال بذكرى مولد الرسول األعظم محمد صى 
الله عليه وآله وسلم، مناسبة لتجديد الوالء لله والسر عى هدي النبي عليه الصالة والسالم وإحياًء للقيم 

اإليمانية واإلنسانية يف نفوس اليمنين.. ولفت إىل أن إحياء ذكرى مولد النبي، هومرشوع ثقايف ملواجهة 
املشاريع املعادية للحياة واإلنسانية، وإحياًء ملرشوع العدالة االجتماعية وتهذيبا للذات وتركا للمطامع غر 

املرشوعة وانتصارا للقيم النبيلة.

بدوره أكد الشيخ عبدالرحمن الرميمة أن مولد النبي محمد صى الله عليه وآله وسلم، هومولدا لأللفة 
بن أبناء األمة واستلهام الدروس يف الصرب والتضحية واإليثار. وقال »حن يحيي اليمنيون ذكرى مولد 

املصطفى صلوات الله عليه وآله وسلم، فإنهم بذلك يجسدون قوله تبارك وتعاىل »ورفعنا لك ذكرك«.

بدوره أكد رئيس ملتقى التصوف اإلسالمي يف اليمن الشيخ عدنان الجنيد أن االحتفال بمولد النبي الكريم 
عليه الصالة والسالم هواحتفاال بالرحمة املهداه والنعمة املسداه لألمة اإلسالمية.. مبينا أن االحتفاالت 

والندوات بذكرى املولد النبوي، مظهر من مظاهر اإليمان والتوقر والتقدير للنبي محمد صلوات الله عليه 
وآله وسلم.. ولفت إىل أن الشعب اليمن تفرد بمحبة رسول الله وارتبط ارتباطا وثيقا بالنبي األعظم عليه 

أفضل الصالة وأزكى وأتم التسليم.

تخلل الفعالية قصيدة بعنوان »صلوات يمانية« للشاعر معاذ الجنيد.
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حمافظة صنعاء.. احتفاالت غري مسبوقة مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

دشنت املكونات الرسمية والتنظيمية واملجتمعية بمحافظة صنعاء منذ وقت مبكر االستعدادات لالحتفال 
بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وتشهد كافة املناطق والقرى والعزل باملحافظة حراكاً غر مسبوق ابتهاجاً بقدوم ذكرى مولد خاتم األنبياء 
عليه وعى آله أفضل الصالة وأزكى التسليم متجاوزة الصعوبات واملآيس التي خلفها العدوان والحصار.

فتزينت املآذن واملدارس واملرافق الحكومية والخاصة واملحال التجارية والشوارع واألحياء ابتهاجاً بذكرى 
ميالد رسول اإلنسانية وتأكيداً عى استمرار السر عى نهج النبي األعظم صى الله عليه وآله وسلم وتعزيزاً 

للصمود والثبات وحمل لواء الثائرين يف مواجهة قوى العدوان.

ويف هذا الصدد لفت املحافظ عبدالباسط الهادي، إىل أن املحافظة رشعت مبكراً يف إقامة األنشطة والفعاليات 
االحتفالية يف القطاعات واملديريات والقرى والعزل واملكاتب التنفيذية وفق خطة تم إعدادها.. وأوضح أنه 

تم تشكيل ثالث لجان عى مستوى قطاعات املحافظة باإلضافة إىل لجان عى مستوى املديريات للرتيب 
إلقامة الفعاليات والتنسيق للحشود التي ستتوافد للمشاركة يف الفعالية املركزية.

وأكد املحافظ الهادي الحرص عى أن يكون احتفال املحافظة بذكرى املولد النبوي الرشيف بما يتناسب مع 
عظمة املناسبة وتضحيات أبناء املحافظة يف الذود عن الوطن وإفشال املؤامرات التي تهدف لخلخلة الجبهة 
الداخلية وتمزيق النسيج االجتماعي.. مشراً إىل الرتيبات الخاصة بنقل الحشود التي ستشارك يف الفعالية 

املركزية بالعاصمة صنعاء..أربع سنوات ونصف من العدوان املمنهج عى اليمن أرضاً وإنساناً لم تثن 
أبناء املحافظة عن االحتفاء بذكرى مولد املصطفى عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم، بل زادتهم عزيمة 

وإرصاراً عى استمرار الصمود.

وكيل أول املحافظة حميد عاصم أوضح أن االحتفاء بهذه املناسبة الغالية يحمل دالالت تعكس العالقة 
الوثيقة التي تربط اليمنين بالرسول األعظم ودورهم يف نرة الدين والنبي الكريم منذ فجر اإلسالم، كما 

يجسد االحتفاء باملولد النبوي صمود اليمنين بعد أربع سنوات ونصف من العدوان.. ولفت إىل أن اليمنين 
يخوضون معركة مصرية للدفاع عن الدين ويقارعون قرن الشيطان نيابة عن كافة املسلمن.

ولم تقتر االحتفاالت بميالد الرسول األعظم يف محافظة صنعاء عى املساجد فقط بل سبقها إحياء 
الفعاليات الثقافية والخطابية يف أكثر من ألف و 300 مدرسة بعموم املديريات ويف املجالس واملرافق 

الحكومية والصحية والتنظيمية.. وأوضح مدير مكتب الربية والتعليم باملحافظة هادي عمار، أن خطتهم 
إلحياء هذه املناسبة ركزت عى تعزيز الوعي يف أوساط الطالب بأهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي 

والتعريف بنهجه وسرته العطرة والعالقة التي تربطه باليمنين سواء عرب إذاعات املدرسة أو املحارضات.

فيما أشار مدير مكتب األوقاف واإلرشاد أيمن عبدالقادر، إىل دور القوافل اإلرشادية يف املديريات يف إحياء 
املناسبة يف املساجد واملجالس واملدارس والتأكيد عى أهمية االقتداء بالصفات التي تحى بها الرسول األعظم 

وتعزيز الوعي بأهمية املشاركة يف الفعالية املركزية واملساهمة يف دعم قافلة الرسول األعظم للمرابطن يف 
ميادين العزة والرشف.

وتنوعت مظاهر االحتفاء باملناسبة الغالية من مكتب آلخر، ففي حن بدأ مكتب الصحة تنفيذ مخيمات طبية 
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مجانية يف العديد من املديريات احتفاء بذكرى املولد النبوي؛ دشن صندوق النظافة والتحسن حملة نظافة 
واسعة يف مداخل العاصمة.وأكد مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور خالد املنتر، الحرص عى أن 

يكون االحتفاء بذكرى املولد النبوي قوالً وعمالً من خالل تخفيف معاناة املواطنن بإقامة املخيمات الطبية 
املجانية يف عدد من املديريات.

مدير صندوق النظافة والتحسن باملحافظة مبخوت محمد، أكد أن حملة النظافة تستهدف عى مدى 10 
أيام مداخل العاصمة يف قاع القييض وشمالن والحتارش والصباحة لتسهيل تحرك الحشود التي ستشارك 

يف الفعالية املركزية.

ويواكب التجهيز للمشاركة يف الفعالية املركزية حراك رسمي وشعبي من نوع آخر يتمثل يف اإلعداد لتسير 
قافلة الرسول األعظم للمرابطن يف ميادين الصمود.

ويف هذا الصدد أكد وكيال املحافظة أحمد الصماط وعاطف املصيل، الحرص عى تسير قافلة بما يتناسب 
مع عظمة املناسبة الدينية والتضحيات التي تقدمها قبائل املحافظة دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.

املعهد الوطني للعلوم اإلدارية حييى ذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظم املعهد الوطني للعلوم اإلدارية اليوم فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار نائب وزير الخدمة املدنية والتأمينات عبدالله املؤيد إىل أهمية احياء هذه املناسبة الدينية 
الجليلة التي تعكس ارتباط اليمنين بالرسول الكريم عليه الصالة والسالم.. وأكد ان مناسبة مولد الرسول 

األعظم من اجل النعم التي انعم الله بها عى خلقه, كونها حدث غر مجرى الكون بقدوم سيد املرسلن الذي 
أخرج الناس من الظلمات اىل النور.

ودعا نائب وزير الخدمة الجميع إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي ستقام 12 ربيع األول 
بالعاصمة صنعاء.. مشيداً بكافة الجهود املبذولة بوزارة الخدمة املدنية والوحدات التابعة لها يف تنظيم 

فعاليات املولد النبوي.

فيما القيت كلمات من قبل عضوي مجلس الشورى يحيى املهدي وعيل الخضمي وعميد املعهد الوطني 
للعلوم اإلدارية الدكتور محمد الخالد واملدير التنفيذي السابق لصندوق تنمية املهارات الدكتور عبدالعزيز 

الحاج, أشارت إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي وتجسيد نهج النبي صى الله عليه وآله وسلم ُخلقاً 
وسلوكاً ومعاملة وتجديد للوالء له وامليض عى دربه.. ولفتوا إىل أن إحياء هذه املناسبة تأتي تأكيدا عى مدى 

ارتباط أبناء اليمن بقائد البرشية ومعلمها األول, منوهن بالدور البارز لليمنين الذين كان لهم السبق يف 
االستجابة لرسول الله وإتباعه ونرته.

واعتربت الكلمات احياء املولد النبوي محطة هامة للتزود بصفات وأخالق وتضحيات وشجاعة الرسول 
األعظم مؤكدة ان التمكن والتأييد والنر عى االعداء لن يتحقق إال بالوالء لله ورسوله والعودة اىل القران.. 

واستعرضت الكلمات جوانب من حياة الرسول الكريم وسرته وشمائله وفضائله, ودالالت إحياء هذه 
املناسبة خاصة يف ظل الظروف الراهنة التي تشهد فيها أالمه حمالت من أعداء الدين لطمس هويتها 

اإليمانية وفصلها عن نبيها.
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فعالية خطابية باملولد النبوي يف مديرية خب والشعف باجلوف

]03/نوفمرب/2019[ الجوف - سبأ:

نظم أبناء مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليوم فعالية خطابية وثقافية بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف.

وألقيت يف الفعالية التي حرها عضومجلس الشورى يحيى النمس الرشيف ووكيل املحافظة محمد مرشد 
فحاس ومدير مديرية خب والشعف صالح بن ثيبه عدد من الكلمات أكدت يف مجملها أن إحياء املولد 

النبوي يمثل تجديدا للعهد والوالء لله ولرسوله.. وأشارت إىل أن الرسول صى الله عليه وآله وسلم هواملعلم 
األول والقائد الذي سيظل منهجا وطريقا يهتدي به املسلمون لنيل مرضات الله.

واستعرضت الكلمات جانبا من السرة النبوية العطرة للرسول األعظم وأهمية استلهام الدروس والعرب من 
سرة املصطفى لتستعيد األمة اإلسالمية دورها الريادي بن األمم، وتنتر لقضاياها العادلة ويف مقدمتها 
القضية الفلسطينية.. وأشارت الكلمات اىل ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار منذ ما يقارب 

خمس سنوات لكرس إرادته وإبعاده عن قضايا األمة.. الفتن اىل ان اهداف العدوان تحطمت أمام صالبة 
الشعب وصموده..وجدد أبناء مديرية خب والشعف وقوفهم اىل جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية يف 

مواجهة العدوان واستعدادهم لرفد الجبهات باملال والرجال، حتى تطهر كامل تراب املحافظة والوطن من 
دنس اإلحتالل.

تخلل الفعالية قصائد شعرية وفقرات إنشادية وأهازيج شعبية مدائحية بالرسول الكريم عكست عظمة 
هذه املناسبة.

وزارة الشباب تنظم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ :

 نظمت وزارة الشباب والرياضة اليوم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية استعرض مستشار املجلس السيايس األعى العالمة محمد مفتاح نبذة عن سرة رسول الله 
ومكارمه وأخالقه وجهاده يف مواجهة أعداء األمة االسالمية.. وأشار إىل االرتباط التاريخي واألصيل لليمنين 

برسول الله محمد صى الله وعليه وآله وسلم ونرته بأنفسهم وأموالهم والدفاع عن الدين والرسالة 
املحمدية.

فيما أشار وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اىل أهمية إحياء ذكرى مولد النبي األعظم محمد عليه 
أفضل الصالة وأزكى التسليم. وقال »من الواجب عى كل مؤمن ومؤمنة االبتهاج بهذه املناسبة الدينية«.. 
واستعرض نبذة من سرة املصطفى وما جاء به من منهاج سماوي مشتمل عى نظم توفر للبرشية األمن 

واإليمان وتزيل عنهم البؤس والشقاء.. مشرا إىل أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية الستلهام الدروس والعرب 
من سرته عليه الصالة والسالم.

وثمن الوزير زيد صمود الشباب والرياضين واستمرارهم يف تنظيم األنشطة والفعاليات الرياضة يف ظل 
الظروف الراهنة.
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ويف الفعالية التي حرها وكيل أول وزارة الشباب عبدالحكيم الضحياني، أشارت وكيلة وزارة الشباب 
لقطاع املرأة هناء العلوي واملرشف الربوي هادي عمار، إىل أهمية االحتفال بهذه املناسبة واستشعار القيم 

واملبادئ والصفات التي جاء سيد البرشية محمد صى الله عليه وآله وسلم.. وأوضحا أن االحتفال بهذه 
املناسبة كل عام، إنما هوإحياًء للرسالة السماوية والصفات والشمائل املحمدية.

تخلل الفعالية بحضور وكالء القطاعات الشباب والرياضة والوكالء املساعدين ومستشاري الوزارة ومدراء 
عموم القطاعات ورؤساء االتحادات الرياضية، فقرات إنشاديه لفرقة األنوار املحمدية.

فعالية لعدد من املكاتب واملؤسسات بذمار احتفاء بذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ ذمار - سبأ:

نظمت املؤسسة املحلية للمياه والرف الصحي وفروع هيئات املوارد املائية ومشاريع مياه الريف 
ومؤسسة املسالخ ورشكة الغاز ومكتب التخطيط بمحافظة ذمار اليوم فعالية ثقافية احتفاًء بذكرى املولد 

النبوي.

ويف الفعالية التي حرها وكيل املحافظة محمد محمد عبدالرزاق، أشار القائم بأعمال املحافظ أمن عام 
محيل مجاهد شايف العنيس إىل أن االحتفاء بهذه املناسبة هوتعبرا صادقا عن حب رسول الله محمد 

صل الله عليه وعى آله وسلم.. مؤكدا أن التمسك بكتاب الله وسنة نبيه املصطفى سيحفظ لألمة مكانتها 
وعزتها.. وحث عى استمرار الصمود ورفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم ملواجهة العدوان.. داعيا الجميع 

إىل املشاركة يف الفعالية املركزية وإبرازها بما يليق بمكانتها.

فيما أشار وكيل أول املحافظة فهد عبدالحميد املروني إىل أن احتفاء املجتمع وتفاعله مع هذه الذكرى 
الدينية، خاصة يف ظل العدوان ما يجسد اإلرتباط اليمنين بقائد األمة ومعلمها والسر عى نهجه يف مواجهة 

الطغاة واملستكربين.. وأكد أن تجسيد الوالء لله ورسوله يتمثل يف التزام تعاليمه واجتناب نواهيه والسر 
عى نهج سيد املرسلن يف تحقيق العدل وأداء.. حاثا الجميع عى املشاركة يف الفعالية املركزية.

بدوره أشار مدير املؤسسة املحلية للمياه والرف الصحي املهندس طه الهندي إىل أن اإلحتفاء بمولده 
صى الله عليه وآله وسلم دليل إيمان ومحبة صادقة ورسالة ألعداء األمة أن الشعب اليمني لن يخضع إال لله 

تعاىل.. الفتا إىل أهمية السر عى نهجه يف مواجهة الباطل.

حر الفعالية عدد من أعضاء السلطة املحلية واملكتب التنفيذي وشخصيات اجتماعية.
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فعالية إحتفالية مبديرية املشنة يف إب بذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ إب - سبأ:

أقيمت بمنطقة الجبانة بمديرية املشنة محافظة إب اليوم فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية استعرض محافظ إب عبدالواحد صالح قبسات من شخصية وأخالق الرسول األعظم محمد 
صى الله عليه وسلم وحكمته وشجاعته.. وأشار إىل أن الرسول الكريم علم أمته طريقها نحوالعزة والكرامة 

وأنها أمة لن تخضع أوتركع إال لله وحده.

وشدد املحافظ صالح عى رضورة املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف يوم 12 ربيع 
األول بمدينة إب إلحياء بهذه الذكرى.. وأكد أن أبناء إب يف طالئع الجبهات ومواقع العزة للدفاع عن الوطن 

واألرض والعرض وسيكونون يف مقدمة املحافظات التي تحتفي بذكرى مولد خاتم األنبياء واملرسلن.

من جانبه أكد أحمد العزي يف كلمة أبناء منطقة الجبانة، أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية لتعزيز االرتباط 
برسول األمة ونبيها وقائدها والذي جعله الله سببا لهدايتها وإخراجها من الظلمات إىل النور.. وأشار إىل 
رضورة استلهام الدروس والعرب من هذه املناسبة الدينية الجليلة يف كل شؤون الحياة ومواجهة العدوان.

وألقيت عدد من الكلمات، أشارت إىل أن االحتفاء بهذه املناسبة يعزز من إرتباط األمة بنبيها باعتبارها 
مصدر العزة والكرامة.. ولفتت الكلمات إىل أن الشعب اليمني أحوج ما يكون اليوم إىل العودة للرسول 

األعظم يف صربه وصموده ومواجهته لألعداء.

حر الفعالية، التي تخللها أناشيد وقصائد شعرية يف مدح الرسول األعظم، مدير مديرية املشنة عيل 
البعداني ونائب مدير مكتب التخطيط بسام مياس ومساعد مدير مديرية الظهار ماهر مياس وقائد فرع 

الرشطة العسكرية العقيد خالد شديوة.

مهرجان خطابي يف الطويلة باحملويت بذكری املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ:

أقيم بمديرية الطويلة محافظة املحويت اليوم مهرجانا خطابيا يف ذكری املولد النبوي الرشيف بحضور 
املحافظ فيصل أحمد حيدر.

ويف املهرجان بحضور وكيال املحافظة عبدالحميد أبوشمس وحسن عركاض، حيا وكيل أول املحافظة عزيز 
عبدالله الهطفي الحضور الجماهري ألبناء الطويلة لالحتفاء بذكری مولد خاتم األنبياء وسيد املرسلن.. 

وأكد أن الهبة الشعبية إلحياء هذه املناسبة تجسد التفاف أبناء وقبائل الطويلة وتعزز من تالحمهم 
ومستوی تفاعلهم ومواقفهم الوطنية يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.. وأشار إلی أهمية تعظيم 

ذكری مولد خر الربية من خالل مختلف الفعاليات واألنشطة والندوات الثقافية التي تليق بمكانة النبي 
محمد وحب اليمنين لرسولهم للتأيس بأخالقه ومثله ومنهجه يف الحياة قوال وعمال.

ولفت الوكيل الهطفي إلی أن هذه الذكری الدينية الجليلة تهل علی الشعب اليمني وهويتعرض للعدوان 
والحصار للعام الخامس.. منوها بما يحققه أبطال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات نوعية دفاعا عن 
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السيادة الوطنية.. واستعرض محطات من السرة العطرة للنبي الكريم وشخصيته القيادية والجهادية وما 
ينبغي علی األمة من مسئولية للعودة الصادقة لنهج الرسول بما مثلته رسالته من دعوة للتآخي وتوحيد 

الصفوف يف مواجهة أعداء اإلسالم.

من جانبه أكد مدير املديرية عيل قطينة أن االحتفال بذكری مولد املصطفی محمد صلوات الله عليه وعلی 
أله تحيي يف النفوس القيم النبيلة للراحم وتعمق الروابط وتجدد التمسك بالرسول واالقتداء باألسوة 

الحسنة لصفات نبي الرحمة.. وحث قبائل وأبناء املديرية علی مواصلة النفر لإلسهام يف قافلة الرسول 
األعظم واالستعداد الكبر للمشاركة يف الفعالية املركزية بذكری مولد خر األنام.

تخلل املهرجان الخطابي أناشيد وقصائد شعرية وكلمات عكست أهمية املناسبة وعظمة ذكری الرسول 
يف نفوس املواطنن..حر املهرجان قيادة وأعضاء السلطة املحلية وممثيل األحزاب واملنظمات واملشائخ 

والشخصيات االجتماعية والقطاعات الربوية والصحية ومدراء املكاتب التنفيذية والقيادات األمنية 
والعسكرية ومسئويل الوحدات السياسية واالجتماعية والثقافية ألنصار الله.

موظفو مكتب الزكاة بصنعاء يقدمون قافلة للجيش واللجان

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

قدم موظفومكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة صنعاء اليوم قافلة مالية وغذائية دعماً وإسنادا ألبطال 
الجيش واللجان الشعبية.

وخالل تقديم القافلة املقدمة من اإلدارة العامة وفروعها باملديريات بحضور وكيال املحافظة عبدامللك 
الغربي وشايف عاصم أشاد الوكيل يحيى السياني بموقف ومبادرة إدارة وموظفي مكتب الهيئة بتقديم 

القافلة.. داعياً املكاتب التنفيذية لرسعة تقديم مساهمتهم لدعم قافلة الرسول األعظم.

فيما أشار مدير مكتب الهيئة العامة للزكاة حميد الغويل إىل أن القافلة التي تأتي ضمن قافلة الرسول 
األعظم احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف تتكون من مواد غذائية متنوعة ومبلغ 2 ميلون ريال مقدمة من 
كافة املوظفن باإلدارة العامة والفروع.. واعترب تقديم القافلة أقل ما يمكن ألبطال الجيش واللجان الشعبية 

املرابطن يف ميادين الصمود دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.

صندوق النظافة والزكاة واملساخل بصنعاء تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظم صندوق النظافة والتحسن والهيئة العامة للزكاة واملؤسسة العامة للمسالخ بمحافظة صنعاء اليوم، 
فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف بحضور املحافظ عبدالباسط الهادي.

ويف الفعالية التي حرها أمن عام املجلس املحيل للمحافظة عبدالقادر الجيالني والوكالء عباد االعوج 
ويحيى السياني وعبدامللك الغربي وشايف عاصم وفارس الكهايل ومانع االغربي ورئيس لجنة الخدمات 
مهيوب مهدي، أشار املحافظ الهادي إىل أهمية االحتفال بهذه املناسبة التي تجسد تمسك أحفاد األنصار 

بالنبي األعظم.. وأكد أن املرحلة التي تمر بها البالد تتطلب استلهام الدروس والعرب من سرة الرسول 



259

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

األعظم والتحرك يف مرضاة الله.. وأشاد بالجهود التي يبذلها عمال النظافة خاصة يف ظل األوضاع الصعبة 
التي يمر بها الوطن والتي تعد صورة من صور الصمود يف وجه العدوان.

وأشار املحافظ الهادي إىل أهمية املشاركة الواسعة يف الفعالية التي ستنظمها األمانة واملحافظة لتجديد 
العهد بالسر عى نهج املصطفى صيل الله عليه واله وسلم.

فيما أشار املدير التنفيذي لصندوق النظافة مبخوت محمد، إىل أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف 
يعكس تمسك أبناء الشعب اليمني بالرسالة املحمدية واالقتداء نهج رسول اإلنسانية.. وأكد أهمية استلهام 

الدروس من السرة النبوية العطرة ومعاني الثبات والشموخ واالستقالل يف معركة الحرية والكرامة.

بدورهما أكد مديرا مكتبي الهيئة العامة للزكاة باملحافظة حميد الفويل واملؤسسة العامة للمسالخ رشف 
الجويف، أهمية التمسك بالنهج الذي سلكه اآلباء واألجداد يف إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.. وأشارا إىل 

أهمية إغتنام هذه املناسبة الدينية يف اإلخالص يف األعمال وتحسن مستوى الخدمات.

فيما أشار ميتم ناجي يف كلمة عن املشاركن يف الفعالية إىل أن االحتفال بذكرى املولد الرشيف تمثل محطة 
للتزود بقيم وتعاليم الرسول الكريم واالقتداء بأخالقه.

بدوره أكد رئيس نقابة عمال النظافة يحيى القحم، حرص عمال النظافة عى االستمرار يف أداء واجبهم 
واملشاركة يف الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

تخلل الفعالية التي حرها مدراء املكاتب التنفيذية ونوابهم واملوظفن قصيدة للطفل ياسن غليس 
وفقرات إنشادية.

اجلامعات اليمنية تنظم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بساحة جامعة صنعاء اليوم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي، نظمتها وزارة التعليم العايل 
بالتعاون مع جامعة صنعاء والجامعات األهلية وملتقى الطالب الجامعي.

ويف الفعالية ألقى قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي كلمة بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 
1441هجرية.. فيما ييل نصها:

يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ

ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم

داً عبُده وَرُسْولُه  الحمُد لله َربِّ العاملن، وأَشَهُد أن ال إلَه إالَّ اللُه امللُك الحقُّ امُلبن، وأشَهُد أنَّ سيَدنا ُمَحمَّ
خاتُم النبين.

د، كما َصلَّيَْت وباَرْكَت عى إبراهيَم  ٍد وعى آِل ُمَحمَّ د، وباِرْك عى ُمَحمَّ ٍد وعى آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ عى ُمَحمَّ
وعى آِل إبراهيَم إنك حميٌد مجيٌد، وارَض اللَُّهم بِرَضاك عن أَْصَحاِبِه األخياِر املنتجبن، وعن سائِر ِعبَاِدك 

الصالحن.
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أيها اإلخوة واألخوات الحارضون جميعاً:   

اَلُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه؛؛؛ السَّ

وأتوجه إليكم باملباركة والتهاني بهذه الفعالية التي تأتي ضمن الفعاليات التحضرية التي هي نشطة يف 
هذه األيام، كعملية تحضر ليوم املناسبة: يوم ذكرى والدة رسول الله »صلوات الله وسالمه عليه وعى آله«.

يقول الله »سبحانه وتعاىل« يف كتابه املجيد: }يَا أَيَُّها النَّاُس َقْد َجاَءتُْكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما يِف 
ا يَْجَمُعوَن{ ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنَن )57( ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَِلَك َفْليَْفَرُحوا ُهوَخْرٌ ِممَّ الصُّ

]يونس: 57-58[، من توفيق الله »سبحانه وتعاىل« لشعبنا العزيز، يمن اإليمان والحكمة، أحفاد األنصار، 
وأبناء الفاتحن، أنه يف املقدِّمة بن أبناء األمة من حيث اهتمامه املتميز بهذه املناسبة العزيزة واملجيدة 

والعظيمة، ويف هذه األيام هناك الكثر من الفعاليات التحضرية، وشعبنا العزيز قد جعل من هذه املناسبة 
املهمة مناسبًة يعربِّ فيها عن والئه العظيم لرسول الله »صلوات الله عليه وعى آله«، وجعل من هذه املناسبة 

محطًة لالعراف بنعمة الله »سبحانه وتعاىل« العظيمة علينا جميعاً كمسلمن، بل عى البرشية جمعاء، 
عندما أنعم بهذا الرسول الخاتم »صلوات الله وسالمه عليه وعى آله«، وبالقرآن العظيم، وباإلسالم )الدين 
العظيم(، وجعل منها أيضاً محطًة توعويًة وتنويريًة بما يقدم فيها من الربامج واألنشطة التوعوية املهمة، 

التي تعيدنا إىل خط األصالة يف االقتداء برسول الله »صلوات الله عليه وعى آله«، والتمسك بمنهجه، واإلتباع 
له، واالقتداء به، وأيضاً العودة إىل عنارص القوة التي نحتاج إليها يف مواجهة كل التحديات واألخطار، 

واملتمثلة هذه العنارص املهمة للقوة بهذا الدين العظيم يف أسسه، يف منهجه املبارك، يف نبيه العظيم »صلوات 
الله وسالمه عليه وعى آله«.

شعبنا اليمني جعل من هذه املناسبة محطًة توعوية، وكذلك محطًة تعبوية للتعبئة الروحية واملعنوية، يف 
مرحلة نحن فيها كمسلمن بشكٍل عام يف كل شعوب أمتنا وبلدان أمتنا، وكذلك يف املقدمة شعبنا العزيز 

ويف بلدنا هذا نحن جميعاً يف أمسِّ الحاجة إىل االستفادة من هذه املناسبة التي هي مناسبٌة معطاءٌة وغنيٌة 
جداً، غنيٌة جداً بالدروس والعرب، ومحطٌة غنيٌة أيضاً بعطائها الربوي، وعطائها املعنوي، وعطائها املعريف 

د بدمائه مسرته التحررية، مسرة  الذي نحتاج إليه، شعبنا العزيز هويتحرك يف هذه املرحلة وهويعزز ويعمِّ
االستقالل، مسرة الكرامة، ويسعى ألن يبني واقعه عى أساٍس صحيح، عى أساس املبادئ العظيمة، والقيم 

واألخالق التي ينتمي إليها يف هذا اإلسالم العظيم، يف هذا الدين القويم.

عندما نحتفل، عندما نُظهر كل مظاهر الفرح واالبتهاج يف هذه املناسبات التحضرية، وعندما تأتي أيضاً 
مناسبة يوم املولد ذكرى يوم املولد يف الثاني عرش من هذا الشهر األغر، التي ستشهد- إن شاء الله- حضوراً 

كبراً ومتميزاً يف كل الساحات املحددة لالحتفال بهذه الفعالية، نحن نعربِّ عن التقدير لنعمة الله »سبحانه 
وتعاىل«، عن االعراف بفضل الله »سبحانه وتعاىل«، حينما قال الله »جلَّ شأنه«: }ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه 

َفِبذَِلَك َفْليَْفَرُحوا{]يونس: من اآلية58[، فضل الله املتمثل برسالته العظيمة، بهديه العظيم، برسالته 
وبرسوله الكريم الذي تحرك بهذه الرسالة، الذي سعى إلقامة هذا الدين، الذي أرسله الله كما قال »جلَّ 

شأنه«: }َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمَن{]األنبياء: اآلية107[، هذه النعمة العظيمة التي من واجبنا اإليماني 
وبحكم هويتنا اإليمانية أن نشكر الله عليها، وأن نظهر الفرح بها والرسور واالستبشار.

إنَّ أعظم النعم عى اإلطالق بن كل نعم الله التي ال تحىص وال تعد، ويف نفس الوقت أعظم وأهم االحتياجات 
اإلنسانية التي يحتاج إليها اإلنسان أكثر من غره من بقية املخلوقات والكائنات عى هذه األرض، إنها نعمة 

الهدى، نعمة الهدى هي أعظم النعم، واإلنسان يف أمسِّ الحاجة إليها قبل كل النعم األخرى النعم املادية 
األخرى، ولذلك علَّمنا الله »سبحانه وتعاىل« أن نقول يف كل صالٍة نصليها ونحن نتوجه إىل الله »سبحانه 
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الَِّن{ اَط الَِّذيَن أَنَْعْمَت َعَليِْهْم َغْرِ اْلَمْغُضوِب َعَليِْهْم َواَل الضَّ اَط اْلُمْستَِقيَم )6( رِصَ َ وتعاىل«: }اْهِدنَا الرِّ
]الفاتحة: 6-7[، فالله »سبحانه وتعاىل« يرشدنا إىل أن يكون أهم سؤٍل لنا ومطلٍب لنا نسأله ونطلبه 
ونرجوه من الله »سبحانه وتعاىل« هوالهدى، الهداية إىل الراط املستقيم؛ ملا لهذا من أهمية حاسمة 

بالنسبة لإلنسان، يرتب عى ذلك سعادته وفوزه وفالحه يف الدنيا واآلخرة، أوفيما إذا لم يتوفق لهذه الهداية 
اإللهية يشقى ويخرس يف الدنيا، ويف اآلخرة الخرسان األبدي والفظيع والرهيب جداً.

الهدى هوأهم احتياج يحتاجه اإلنسان؛ ألنه يرتب عليه أهم ما يحتاج إليه هذا اإلنسان يف حياته يف الدنيا، 
ويف مستقبله األبدي يف اآلخرة، والله »جلَّ شأنه« قال يف القرآن الكريم: }َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَليِْهْم 
َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن{]البقرة: من اآلية38[، يعني: لهم املستقبل املطمنئ، املستقبل السعيد، املستقبل السليم 

الذي ال تشوبه الخسارة والشقاء، }َفاَل َخْوٌف َعَليِْهْم َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن{، ويقول »جلَّ شأنه«: }َفَمِن اتَّبََع ُهَداَي 
َفاَل يَِضلُّ َواَل يَْشَقى{]طه: من اآلية123[، وأخطر شٍء عى اإلنسان هوالضالل، هوالضياع، هوالشقاء، 

هوالخرسان، ولذلك اإلنسان يضمن لنفسه الخر كل الخر، والفالح، والفوز، والسعادة، من خالل ماذا؟ من 
خالل اتباع الهدى، فاإلنسان أحوج ما يكون إىل الهدى، ولذلك يتحدث القرآن الكريم عن نوعية من البرش، 

نوعية متميزة، مفلحة، فائزة، ظافرة: هم املتقون، فيقول الله »سبحانه وتعاىل« عنهم يف القرآن الكريم: 
}أُوَلِئَك{)أُوَلِئَك(: هذه الفئة املتقن، }أُوَلِئَك َعَى ُهًدى ِمْن َربِِّهْم َوأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{، فالفالح هويقرن 

بالهدى، )َعَى ُهًدى ِمْن َربِِّهْم( يف معتقداتهم، يف أفكارهم، يف ثقافتهم، يف أقوالهم، يف أفعالهم، يف سلوكياتهم، 
يف مواقفهم، يف والءاتهم، يف عدائهم... يف كل مسرة حياتهم )َعَى ُهًدى ِمْن َربِِّهْم(، ال يتحركون يف مسرة 
هذه الحياة ال يف األفعال، وال يف األقوال، وال يف املواقف، ال يف حالٍة من االنفالت، وال يف اتباٍع للهوى، وال يف 

اتباٍع للمضلن، إنما يتحركون بناًء عى هذا األساس: }َعَى ُهًدى ِمْن َربِِّهْم{.

ولذلك اقرنوا يف مسرة حياتهم بالفالح؛ ألن الهدى يقرن به الفالح، يعني الفوز بالظفر، الفوز باملأمول، 
النجاح الحقيقي، الوصول إىل تحقيق األهداف العظيمة والسامية التي هي أعظم ما ينشده اإلنسان 

ويرجوالوصول إليه، من خٍر وسعادٍة أبدية، ومن عزٍة وكرامة.

ومصدر الهدى هوالله »سبحانه وتعاىل«، الله »جلَّ شأنه« هومصدر الهداية، هو«جلَّ شأنه« القائل يف 
{]يونس: من  القرآن الكريم: }إِنَّ َعَليْنَا َلْلُهَدى{]الليل: اآلية12[، هو«جلَّ شأنه« القائل: }ُقِل اللَُّه يَْهِدي ِلْلَحقِّ
اآلية35[، هو«جلَّ شأنه« القائل: }ُقْل إِنَّ اْلُهَدى ُهَدى اللَِّه{]آل عمران: من اآلية73[، هو«جلَّ شأنه« القائل: 

ِبيِل َوِمنَْها َجاِئٌر{]النحل: من اآلية9[، وألنه »سبحانه وتعاىل« هوالذي يتوىل »سبحانه  }َوَعَى اللَِّه َقْصُد السَّ
وتعاىل« الذي يتوىل هداية عباده أنعم عى عباده بالرسول، برسله وأنبيائه، وبالكتب التي أنزلها معهم، 

والوظيفة األساسية والرئيسية للرسول والكتاب هي الهداية للعباد، العمل عى هداية البرشية، العمل عى 
إنقاذ الناس وهدايتهم؛ ولذلك يقول الله »سبحانه وتعاىل« عن القرآن الكريم، وهوالكتاب املهيمن الذي 

احتوى يف مضمونه الهداية اإللهية يف كل كتب الله السابقة، بما تحتاج إليه البرشية إىل قيام الساعة، منذ 
نزول القرآن الكريم وإىل قيام الساعة: }ذَِلَك اْلِكتَاُب اَل َريَْب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقَن{]البقرة: اآلية2[، يقول »جلَّ 
شأنه«: }إِنَّ َهذَا اْلُقْرآَن يَْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَْقَوُم{]اإلساء: من اآلية9[، يقول »جلَّ شأنه« عن الرسول »صلوات 
الله عليه وعى آله«، ورسول الله محمد هوخاتم النبين، وهوأيضاً وارث كل األنبياء، حمل هديهم، وهوسيد 
املرسلن الذي حمل من الكمال البرشي ما لم يصل إىل مستواه أي برٍش قبله، ولن يصل إىل مستواه أي برٍش 
بعده »صلوات الله وسالمه عليه وعى آله«، يقول الله عنه: }َوإِنََّك{ يعني: الرسول محمد »صلوات الله عليه 

اٍط ُمْستَِقيٍم{]الشورى: من اآلية52[، كما يقول أيضاً يقول الله »سبحانه  وعى آله«، }َوإِنََّك َلتَْهِدي إىَِل رِصَ
وتعاىل«: }َوإِْن تُِطيُعوُه تَْهتَُدوا{]النور: من اآلية54[.

دة املندمجة املتالزمة هي  فالرسول والكتاب الوظيفة األساسية والرئيسية لهما، واملهمة الواحدة املوحَّ
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الهداية، هي الهداية، فالله أوصل إلينا هداه عن طريق منهٍج عظيم يتمثل بالقرآن الكريم، وعن طريق قدوٍة 
وقائٍد وهاٍد يهدينا بهذا الكتاب، يعمل عى إخراجنا بهذا الكتاب من الظلمات إىل النور، هورسول الله وخاتم 

أنبيائه محمد »صلوات الله وسالمه عليه وعى آله«، ولهذا يقول الله »سبحانه وتعاىل« يف القرآن الكريم: 
اِط اْلَعِزيِز اْلَحِميِد{]إبراهيم:  }الر ِكتَاٌب أَنَْزْلنَاُه إَِليَْك ِلتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إىَِل النُّوِر ِبِإذِْن َربِِّهْم إىَِل رِصَ

اآلية1[.

ورسول الله »صلوات الله عليه وعى آله: عندما بعثه الله بالرسالة، وتحرَّك بها، وبلَّغ هذا الكتاب، أوصله 
إىل الناس، وأنذر به الناس، وبرشَّ به املتقن، عندما بُِعَث بُِعَث والبرشية يف جاهليٍة جهالء، الحالة السائدة 

يف الواقع البرشي هي الجاهلية، هي حالة القطيعة مع التعليمات اإللهية، االبتعاد عن النور اإللهي، هي 
الحالة التي سادت فيها يف واقع البرش الظلمات بكل ما تعنيه الكلمة: األفكار الظالمية، السلوكيات الظالمية، 

املناهج الظالمية، االتجاهات الظالمية؛ فكانت النتيجة أن يمتلئ الواقع البرشي بحالة رهيبة جداً من 
التظالم، من الفساد، من املنكرات، أن تنحط البرشية عن مقام السمواإلنساني، أن تنترش املنكرات، أن تغيب 

األخالق، أن تعيش البرشية يف حالٍة من التخبط، ال تنتظم وفق املنهج اإللهي والتعليمات اإللهية، والحالة 
التي تنفصل فيها البرشية وتكون عى قطيعة مع التعليمات اإللهية، مع النور اإللهي، هي حالٌة توصف 

بأنها جاهلية، جاهلية، والبرش فيها يعيشون واقعاً ظالمياً بكل ما تعنيه الكلمة؛ ينتج عن ذلك الكثر 
من املشاكل واألزمات والفتن واملحن، وينشأ عن ذلك الحال الذي يصفه القرآن الكريم بالشقاء، مستوى 
ل حياة البرشية إىل جحيم، إىل شقاء، إىل معاناة رهيبة،  األزمات، مستوى املعاناة، مستوى املشاكل تحوِّ

وتتفاقم املشاكل، وينموالضالل، ويتزايد الباطل، ويكثر الظلم، وتزداد املعاناة.

ولذلك عندما تحرَّك رسول الله »صلوات الله عليه وعى آله« برسالة الله »سبحانه وتعاىل«، داعياً إىل الله 
»سبحانه وتعاىل«- الرسالة اإللهية التي هي منهٌج متكامل، ومنهٌج شامل- أحدث تغيراً كبراً وعظيماً يف 

واقع الحياة، وامتد هذا األثر إىل واقع حياة الناس؛ ألن اإلنسان إذا صلح يف نفسه، إذا زكى يف نفسه، إذا 
اهتداء يف مسرة حياته، وتحرَّك بناًء عى التعليمات اإللهية، إذا استبر بنور الله »سبحانه وتعاىل«، إذا 
حمل املفاهيم الصحيحة، وأصبح حكيماً بالتوجيهات الحكيمة من الله »سبحانه وتعاىل«؛ تصلح حياته، 

الدين هولصالح الحياة، الرسالة اإللهية هي إلنقاذ البرش يف حياتهم يف الدنيا أوالً، ولضمان مستقبلهم األبدي 
يف اآلخرة، للوصول إىل الجنة، والسالمة من عذاب الله، والفوز برضوان الله، وما وعد به الله »سبحانه 

وتعاىل«.

إنَّ الواقع البرشي اليوم يف الساحة العاملية بكلها ميلٌء باملشاكل، ميلٌء باألزمات، وميلٌء باملعاناة، وحتى 
البلدان التي لديها إمكانات مادية كبرة وال تعيش املشاكل املادية، هي تعيش مشاكل من نوٍع آخر، وأزمات 

من نوٍع آخر، وأزمات كبرة تصل بها إىل حالة الشقاء بكل ما تعنيه الكلمة، يف الغرب مشاكل اجتماعية 
كبرة، مشاكل نتيجة اإلفالس األخالقي، ونتيجة الخواء الروحي، ونتيجة الطغيان املادي، تدفع بالكثر 

إىل االنتحار، تجعل الكثر من الناس ال يعيشون حالة الرضا عن حياتهم وال عن واقعهم، إنهم يشعرون 
بالعبثية، بالال هدف، بالضياع، ويف نفس الوقت ينعدم اإلحساس بالكرامة التي أرادها الله لهذا اإلنسان، 

للكائن البرشي، ويف كثٍر من بلدان أوروبا تصل نسبة االنتحار بن أوساط الشباب إىل نسب عالية ومتقدمة 
وكبرة ومفجعة، وحالة الشعور بالضياع هي حالة سائدة يف املجتمعات الغربية، واملشاكل واألزمات 

االجتماعية والتفكك األسي من أكرب املشاكل التي يعانون منها، ونسبة انتشار الجريمة بكل أشكالها 
وأنواعها هوبمعدالت كبرة جداً، وبأرقام تحسب يف أمريكا- نفسها- بالدقيقة، يحصل يف كل دقيقة كذا 

وكذا نسبًة أوعدداً من الجرائم، فهل هي إال حالة شقاء، هل هي إال حالة شقاء! معدالت الجريمة، الشعور 
بالضياع، نسبة األزمات واملشاكل االجتماعية، كم من املشاكل التي يعانون منها.
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أما يف مجتمعنا اإلسالمي، ويف شعوبنا وبلداننا اإلسالمية، فنحن أيضاً نعيش الكثر من املشاكل واألزمات، 
ونواجه- يف نفس الوقت- الكثر من التحديات، منشأ كل هذه املشاكل، والسبب الرئييس لكل هذه املعاناة 

التي نعيشها يف واقعنا اإلسالمي: هوبقدر ما ضيعنا من أسس ومبادئ وتعاليم مهمة جداً يف رسالة اإلسالم، 
نحن- بحمد الله- نحافظ عى انتمائنا لإلسالم كشعوب إسالمية، نؤمن بالله، نؤمن بكتابه، نؤمن برسوله، 

كذلك الشعائر الدينية هي حارضة يف واقع حياتنا بشكٍل كبر، نسبة مهمة من الدين حارضة يف واقع 
حياتنا، ولكن هناك جوانب، هناك أسس، هناك مبادئ يجب أن نستحرها يف واقع الحياة وأن نعود إليها 

من جديد، كانت هي من األساسيات يف هذا اإلسالم، يف حركة رسول الله »صلوات الله عليه وعى آله«، إنَّ من 
أهم ما يجب أن نركِّز عليه هوجانبن مهمن:

األول أن نعرف ما النسبة املحرفة مما ُقدِّم باسم الدين، وليس من الدين، مما ُكِذَب به عى رسول الله، 
وليس من رسول الله »صلوات الله عليه وعى آله«، مما حسب عى اإلسالم، وليس من اإلسالم، ثم كان ضالالً 

بما تعنيه الكلمة، وكان التباعه والتمسك به آثار سلبية يف واقع الحياة، آثار شقاء، وآثار ضياع، وأن نعرف 
أيضاً وأن نكتشف الجانب املغيب والضائع من هذا الدين، من هذه الرسالة، مما هومن أسسها املهمة التي 

تصلح الحياة، وتبني الحياة، وتحقق العدل، وتسموباإلنسان، وتعالج الكثر من املشاكل واألزمات التي 
نعاني منها يف واقع حياتنا، ولذلك يمكن أن تكون هذه املناسبة مناسبًة نستفيد منها ترسيخ هذه املسألة: 

أن نعود من جديد ملعرفة هذا الهدى، ملعرفة الجوانب التي نحتاج إليها بطبيعة ما نواجهه من تحديات 
ومشاكل وأزمات، نستطيع أن نفرز وان نحدد املشاكل التي نعاني منها، والتحديات التي تواجهنا، ثم 

نعرف من خالل هذا الهدى كيف نتعامل مع هذه املشاكل، وكيف نواجه هذه التحديات، وكيف نعالج هذا 
الخلل، هذا من أهم ما نستفيده من هذه املناسبة املباركة، ما قبلها وما بعدها.

من أهم ما نركِّز عليه من خالل هذه املناسبة ويف الفعاليات التحضرية ما قبل هذه املناسبة وما بعدها من 
برامج تكون امتداداً لها: أن نركز عى الحفاظ عى األصالة والهوية اإلسالمية، ونحن كشعٍب يمني روي عن 

رسول الله »صلوات الله عليه وعى آله« أنه قال: )اإليمان يماٍن، والحكمة يمانية(، نحن معنيون أن نركِّز 
عى الحفاظ عى أصالة انتمائنا وهويتنا اإلسالمية؛ ألننا نواجه اليوم نوعاً من أخطر الحروب، ومن أخطر 

أشكال االستهداف، ذلكم- أيها اإلخوة واألخوات- هوالحرب الناعمة.

الحرب الناعمة: هي حرب ضالل، ضالل يستهدف إبعادنا عن هويتنا الدينية، عن هويتنا اإلسالمية، 
حرب بالفكر، بالثقافة، باملفاهيم الظالمية والباطلة والخاطئة، وسائلها كثرة، ودعاتها كثر، وهي تتحرك 

الستهدافنا من خالل الكثر والكثر من الوسائل. الحرب الناعمة ذات شق تثقيفي، وذات شق إفسادي، ذات 
شق يستهدف فكر اإلنسان، مفاهيمه، نظرته، ثقافته، وذات شق يستهدف زكاء اإلنسان، وطهره، وعفافه، 
وأخالقه، وقيمه، ونحن اليوم يف هذه املناسبة ويف فعالياتها التحضرية وما بعدها معنيون أن نركِّز بشكٍل 

كبر ألن نسعى المتالك الوعي الالزم الذي يحصننا وعياً وثقافًة تجاه هذا النوع من الحرب، تجاه هذا 
الشكل من أشكال االستهداف.

م الله  الحرب الناعمة وسيلة للتضليل تحت عناوين مخادعة، والتضليل عادًة ما يتم بطرق مخادعة، وقد قدَّ
لنا درساً مهماً كيف هي الحرب الناعمة يف أول مشكلة يواجهها اإلنسان من هذا النوع من الحرب، وتجاه 

هذا الشكل من أشكال االستهداف، يف أول حادثة وقعت واجه فيها اإلنسان هذه الحرب، هذا الشكل من 
أشكال االستهداف مع أبينا آدم »عليه السالم« بعد وجوده وخلقه، يقول الله »سبحانه وتعاىل« يف كتابه 
الكريم: }َوَلَقْد َعِهْدنَا إىَِل آَدَم ِمْن َقبُْل َفنيَِسَ َوَلْم نَِجْد َلُه َعْزًما{]طه: اآلية115[، }َوَلَقْد َعِهْدنَا إىَِل آَدَم{ الله 
»سبحانه وتعاىل« قدَّم يف هدايته آلدم التوصيات والتعليمات الالزمة واملهمة التي تحميه من هذا الخطر 

الذي يشكِّل خطورًة كبرًة عليه يف واقع حياته، }َوَلَقْد َعِهْدنَا إىَِل آَدَم ِمْن َقبُْل{ توصيات وتوجيهات مؤكدة 
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وملِزمة وواضحة، وفيها التحذير الكايف، وكانت مشكلة آدم »عليه السالم« كما قال الله عنه: }َفنيَِسَ َوَلْم نَِجْد 
َلُه َعْزًما{، أخطر حالة هي حالة الغفلة، النسيان، عدم االنتباه لهذا النوع من االستهداف، التباسط لألمور، 

هذه الحالة خطرة جداً، وستبقى هي الحالة الخطرة علينا يف كلِّ زماٍن ومكان، وعندما يفقد اإلنسان العزم، 
الجهوزية العالية، الوعي الكايف، االنتباه الالزم، اليقظة املطلوبة، يف مثل هذه الحالة يكون اإلنسان فريسًة 
سهلة لإليقاع به يف هذه الحرب الناعمة، اإلنسان إذا تسلَّح بالوعي، باليقظة، بالعزم، باالنتباه، باالهتمام؛ 

فهوسيتحصن من اإليقاع به يف هذه الحرب الخطرة.

}َوإِذْ ُقْلنَا ِلْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا إاِلَّ إِبِْليَس أَبَى{]طه: اآلية116[، الله »سبحانه وتعاىل« كرَّم 
هذا اإلنسان، وأسجد املالئكة ألبينا آدم تكرمًة للوجود البرشي، ألبينا آدم، لإلنسانية جمعاء، الله يريد لنا 

الكرامة، يريد لنا الخر، يريد لنا مع الكرامة املعنوية السعادة يف حياتنا أيضاً، }إاِلَّ إِبِْليَس أَبَى{ هناك واحد 
ه إليهم هذا التكليف وأمروا بالسجود، هوإبليس أبى وامتنع أشد االمتناع  من الجميع من أولئك الذين وجِّ

عن السجود آلدم، واستكرب وعادى آدم، وعادى هذا الوجود البرشي، }َفُقْلنَا يَا آَدُم إِنَّ َهذَا َعُدوَلَك َوِلَزْوِجَك 
َفاَل يُْخِرَجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة َفتَْشَقى{]طه: اآلية117[، إبليس هوعدولإلنسان رجالً وامرأة، }إِنَّ َهذَا َعُدوَلَك 

َوِلَزْوِجَك{، فإبليس هوعدولإلنسان سواًء كان هذا اإلنسان ذكراً أوكان أنثى، هوعدو للجميع، وعداؤه يتمثل 
يف سعيه لإليقاع بهذا اإلنسان يف الضالل، يف الغواية، يعني: الحرب الناعمة، الحرب الناعمة: هي حرب 
إغواء، وحرب تضليل، والهدف منها: إيقاع اإلنسان يف الشقاء، }َفاَل يُْخِرَجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة َفتَْشَقى{؛ ألن 

عملية اإلغواء والتضليل هي عملية أثرها يف الحياة هو الشقاء، هوأن يشقى اإلنسان، أن يهون، أن يذل، أن 
يخرس الخر، أن يعاني.

}إِنَّ َلَك أاَلَّ تَُجوَع ِفيَها َواَل تَْعَرى )118( َوأَنََّك اَل تَْظَمأُ ِفيَها َواَل تَْضَحى{ ]طه: 118-119[، لك يف هذه 
الجنة التي أعطاك الله لتبدأ بها مسرة حياتك يف هذه األرض كل هذه الرعاية الشاملة، )إِنَّ َلَك أاَلَّ تَُجوَع 
ِفيَها(: تتوفر لك كل املواد الغذائية الالزمة، )َواَل تَْعَرى(: تتوفر لك املالبس، جوانب أساسية يف احتياجات 

اإلنسان، )َوأَنََّك اَل تَْظَمأُ ِفيَها(: يتوفر لك ما تحتاج إليه من املاء والرشاب، )َواَل تَْضَحى(: ال تعاني الكد 
والنصب والتعب الشديد، فتعيش حالًة مستقرة.

يَْطاُن َقاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك اَل يَبَْى{ ]طه:  فماذا عمل الشيطان؟ }َفَوْسَوَس إَِليِْه الشَّ
اآلية120[، وسيلة اإلغواء وعناوين التضليل هي عناوين مخادعة، هي تتوجه إىل اإلنسان من جوانب 

تمثِّل إغراًء لهذا اإلنسان، وتأثراً عى مشاعر هذا اإلنسان، إبليس عندما وسوس آلدم دخل من خالل هذه 
العناوين التي تالمس يف نفس اإلنسان رغبات معينة، )َقاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَى َشَجَرِة اْلُخْلِد(: شجرة إذا 

أكلت منها تعيش لألبد، وتحيا لألبد، وال تموت نهائياً! )َوُمْلٍك اَل يَبَْى(: ملك يبقى عى الدوام متجدداً ال 
ينقطع وال يبى! وهكذا هي دائماً العناوين التي يتحرك من خاللها الشيطان وأولياء الشيطان يف استهدافنا 

كمسلمن، كشعٍب مسلم، وكأمٍة مسلمة، العناوين التي يحاولون من خاللها اإلغواء الفكري والتضليل 
الثقايف، أوالعناوين التي يحاولون أن يؤثِّروا بها من خالل مالمسة الرغبات والشهوات؛ لإليقاع بنا، إلغوائنا، 

للتضليل لنا، لإلفساد لنا، لتضييع القيم واألخالق من واقع حياتنا.

}َفأََكاَل ِمنَْها َفبََدْت َلُهَما َسْوآتُُهَما َوَطِفَقا يَْخِصَفاِن َعَليِْهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَعىَص آَدُم َربَُّه َفَغَوى )121( ثُمَّ 
َُّكْم ِمنِّي ُهًدى  ا يَأِْتيَن اْجتَبَاُه َربُُّه َفتَاَب َعَليِْه َوَهَدى )122( َقاَل اْهِبَطا ِمنَْها َجِميًعا بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعُدوَفِإمَّ

َفَمِن اتَّبََع ُهَداَي َفاَل يَِضلُّ َواَل يَْشَقى{ ]طه: 121-123[، الحرب الناعمة- أيها اإلخوة واألخوات- بدأت من 
تلك اللحظة: من اللحظة التي خاطب فيها إبليس آدم وحواء »عليهما السالم« بهذا العنوان املغري والجذاب: 
}َهْل أَُدلَُّك َعَى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك اَل يَبَْى{، بينما كانت النتيجة هي أنهما خرسا كل شٍء حتى املالبس، حتى 
املالبس، }َوَطِفَقا يَْخِصَفاِن َعَليِْهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة{، والنتيجة من تلك اللحظة تحددت ملستقبل البرشية إىل 
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َُّكْم ِمنِّي ُهًدى  ا يَأِْتيَن قيام الساعة، من تلك اللحظة إىل آخر إنساٍن يولد يف هذه الحياة هي هذه النتيجة: }َفِإمَّ
ُه يَْوَم  َفَمِن اتَّبََع ُهَداَي َفاَل يَِضلُّ َواَل يَْشَقى )123( َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًْكا َونَْحرُشُ

اْلِقيَاَمِة أَْعَمى{]طه : 124-123[.

خ يف انتمائنا لهذا اإلسالم العظيم ارتباطنا الوثيق بالقرآن الكريم، التثقف  ولذلك نحن معنيون أن نرسِّ
خ يف واقعنا االقتداء برسول  بثقافته، الوعي ملفاهيمه، االستنارة بنوره، واالستبصار ببصائره، وأن نرسِّ

الله »صلوات الله عليه وعى آله« كقدوة وأسوة وقائد وهاٍد؛ حتى ال نعيش حالة االنفالت، وال الفراغ، وال 
حالة التأثر بمن هبَّ ودّب، البعض يدخل عى مواقع التواصل االجتماعي يتأثر بأي شٍء يطَّلع عليه، بأي 
شٍء، أي عنواٍن قد يكون عنواناً مغرياً، أخطر شٍء عى شبابنا وشاباتنا يف هذه املرحلة التاريخية يف واقع 
األمة هواالنفالت والفراغ، إذا لم يعش اإلنسان معنى االنتماء الحقيقي لإلسالم يف التمسك برسول الله، يف 

االقتداء برسول الله »صلوات الله عليه وعى آله«، يف االنشداد إىل هذا الرسول العظيم، يف التطلع إىل سرته 
كما أوردها القرآن، والتمسك بالقرآن الكريم الذي هواملحتوى الشامل واألساس والصادق- والذي ال يأتيه 
الباطل من بن يديه وال من خلفه- لإلسالم العظيم، محتوى اإلسالم بكله يف القرآن الكريم، يف كل أسسه 

ومبادئه، كتاب الهداية.

فتعزيز هذا االرتباط بالقرآن والرسول هوالذي يحمينا ويحصننا تجاه كل حمالت الحرب الناعمة، هوالذي 
سيحفظ لنا كرامتنا، هوالذي يمكن أن نبني عليه حارض حياتنا ومستقبلها، هوالذي يمكن من خالله أن 

نعالج كل مشكالتنا، وأن نواجه كل التحديات مهما كانت تلك التحديات.

الرسول »صلوات الله عليه وعى آله« يف حركته بالرسالة واجه مشكالت كبرة وتحديات كبرة، لكنه نجح 
يف إحداث أكرب عملية تغير، تغرت املفاهيم الظالمية يف الواقع الذي كان يعيشه العرب، وحملوا هذه 

يَّة، تعيش حالة االنحطاط األخالقي، واإلفالس اإلنساني،  الرسالة العظيمة يف منهجها، وارتقوا من أمٍة أمِّ
وتِئُد البنات، إىل أمة راقية، أمة متحرة، واحتلوا مركز الصدارة بن كل األمم، وحملوا رسالة الله، وأرشف 

مسؤولية، وأقدس قضية، هكذا انتقل بهم اإلسالم، وانتقل بهم القرآن، وانتقل بهم الرسول نقلًة عظيمة 
وقفزًة عمالقة من الحظيظ إىل الصدارة؛ حتى صار املسلم بإسالمه أرقى إنسان يعيش عى وجه البسيطة، 

يف وعيه، يف ثقافته، يف أخالقه، يف قيمه، وحتى كانوا هم من يحملون مشعل الحضارة الحقيقية يف واقع 
البرشية، واألمة الجديرة بقيادة البرشية.

اليوم نحن بحاجة إىل تعزيز هذه األصالة، وهذا االنتماء، وهذا االرتباط، وأن نجعل من هذه املناسبة، ويف 
فعالياتها التحضرية ما قبلها وما بعدها أيضاً، أن نجعل منها محطة لرسيخ هذا االنتماء وهذا الوعي، 
وتعزيز مسألة التأيس بالرسول، وصدق الله »سبحانه وتعاىل« القائل يف كتابه الكريم: }َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف 

َرُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسنٌَة ِلَمْن َكاَن يَْرُجواللََّه َواْليَْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثرًا{ ]األحزاب: اآلية21[.

نسأل الله »سبحانه وتعاىل« أن يوفقنا وإياكم جميعاً للتأيس برسول الله, واالقتداء برسول الله، والتمسك 
برسول الله، واالهتداء برسول الله، والتمسك بكتاب الله، وأن نعزز ارتباطنا بالرسول وبالقرآن من موقع 

االتباع واالقتداء واالهتداء، إنه سميع الدعاء.

وأشكر لكم هذا الحضور...

اَلُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه؛؛؛ والسَّ

ويف الفعالية أشار وزير التعليم العايل والبحث العلمي حسن حازب إىل أن االحتفاء بذكرى مولد خاتم 
األنبياء واملرسلن من أعظم املناسبات التي تحتفل بها األمة اإلسالمية للتذكر بأخالق وصفات معلم البرشية 
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ومخرجها من الظلمات إىل النور، والسر عى نهجه.. وأكد أن كتب السرة املتفق عليها تؤكد احتفال الدنيا 
سماءها وأرضها بمولده صى الله عليه وسلم، وانطفأت نار كرسى ليلة مولده، وأُضيئت قصور صنعاء.. 

الفتا إىل أن حدث ميالده غر مجرى التاريخ البرشي.

وأوضح الوزير حازب أن الكون كله احتفل وابتهج بقدوم مولد النور والرحمة والعدالة والهداية ايذاناً 
بميالد عهد جديد يشع فيه الخر ويظهر فيه الحق عى الباطل وينتر الخر عى الرش ويتم فيه تحرير 
العبودية من االستعباد إىل طاعة العباد.. وتطرق إىل االنتصارات املحققة يف ميادين العزة والبطولة ويف 
املقدمة »عملية نر من الله بمراحلها املختلفة«، وكذا االنتصارات الداخلية تنفيذاً للشعار الذي أطلقه 

الرئيس الصماد »يٍد تحمي ويد تبني« وآخرها تدشن رئيس املجلس السيايس األعى االجراءات التنفيذية 
ملكافحة الفساد يف مختلف مؤسسات الدولة. وقال »إن االحتفاء باملولد النبوي يف ظل الظروف الراهنة 

رسالة للعدوان باستمرار أبناء الشعب اليمني عى النهج املحمدي وقبائل جرهم واألوس والخزرج التي 
نارصت نبي الله ابراهيم عليه السالم والرسول الكريم نرته يوم حارصوه وأخرجه قومه من مكة«.. ونوه 
بدور اليمنين عرب التاريخ يف نرش تعاليم اإلسالم إىل أرجاء املعمورة من خالل األخالق والقيم وتعاليم الدين 
السمحاء.. مشراً إىل الدالالت واملعاني التي تحملها هذ الذكرى الدينية يف قلوب اليمنين منذ عرشات ومئات 

السنن.

من جانبه أشاد رئيس اللجنة اإلرشافية العليا لالحتفال باملولد النبوي نائب وزير التعليم العايل الدكتور 
عيل يحيى رشف الدين بتفاعل قيادات ومنتسبي الجامعات اليمنية الحكومية واألهلية ومشاركتها يف هذه 

املناسبة الدينية تجسيداً وتعظيماً لنبي الرحمة املهداة انطالقاً من قوله تعاىل »قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هوخر مما يجمعون«.. واعترب تنظيم الجامعات اليمنية احتفالية هي األوىل من يف تاريخ 
الجامعات اليمنية واألهلية ابتهاجاً وفرحاً بمولد النور الذي أضاء به الله العاملن وتعكس تمسك اليمنين 

باملنهج القرآني والسرة النبوية العطرة.

ولفت رشف الدين إىل أهمية التمسك بالرسول األعظم من منطلق القرآن الكريم حتى ال تنزلق األمة يف 
االنحراف االخالقي أوالتحريف الديني.. مؤكداً أن األكاديمين ومنتسبي الجامعات ماضون عى درب 
الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداًء للوطن وأمنه واستقراره.. ودعا الجميع إىل استشعار املسئولية يف 

املساهمة يف بناء ونهضة الوطن، منوها بدور كل من ساهم وشارك يف إنجاح هذا الحفل ابتداًء باللجنة 
العليا لالحتفاالت والجامعات الحكومية واألهلية وملتقى الطالب الجامعي واملشاركن من اللجان التنظيمية 

والخدمية وغرها.

تخلل الحفل، الذي حره عدد من الوزراء ونوابهم وأعضاء من مجليس النواب والشورى ورئيس جامعة 
صنعاء الدكتور القاسم عباس ورئيس مجلس التالحم القبيل الشيخ ضيف الله رسام ورؤساء ونواب 

ومنتسبي الجامعات الحكومية واألهلية واالكاديمين وحشد من الطالب والطالبات من مختلف الجامعات، 
تقديم أوبريت مولد خر الخلق لفرقة ملتقى الطالب الجامعي.
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فعالية ثقافية لألجهزة القضائية بذمار بذكرى املولد النبوي الشريف

]03/نوفمرب/2019[ ذمار - سبأ :

نظمت محكمة االستئناف والنيابة العامة بمحافظة ذمار اليوم فعالية ثقافية احتفاء بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية التي حرها رئيس املحكمة القايض مسعد العمييس ورئيس النيابة القايض عبدالله بكاري 
ووكيل املحافظة محمد عبدالرزاق، أشار وكيل أول املحافظة فهد املروني إىل أهمية االحتفاء بمولد سيد 

الخلق واملبعوث رحمة للعاملن للتذكر بسرته العطرة وتكريسها يف واقع املجتمع.. وأكد أهمية إحياء 
هذه الذكرى العظيمة يف ظل التحديات التي تواجه األمة يف استلهام الدروس والعرب من سرة سيد الخلق 

والتمسك برسالته التي أخرجت الناس من براثن الجهل إىل رحاب العلم والعمل.. وأشاد بجهود كوادر 
السلطة القضائية يف استمرار أداء أعمالهم وإنجاز القضايا رغم التحديات.. حاثا عى املشاركة يف الفعالية 

املركزية لالحتفاء باملناسبة.

تخلل الفعالية بحضور رؤساء املحاكم والشعب ووكالء النيابة كلمات، أكدت يف مجملها أهمية السر عى 
نهج النبي عليه الصالة والسالم يف تحقيق العدل ومواجهة الظلم.

أمن احملويت حيتفي بذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ:

أقيمت بعاصمة محافظة املحويت اليوم فعالية يف ذكرى املولد النبوي نظمها إدارة أمن املحافظة.

ويف الفعالية أكد املحافظ فيصل بن حيدر أن االحتفال بهذه املناسبة الدينية يف ظل العدوان والحصار يعزز 
من الصمود والثبات والتمسك بأخالق ومنهج الرسول.. وأشار إىل أهمية االحتفال بهذه الذكرى لتجديد 

الوالء للرسول وتذكر سرته العطرة وحياته وجهاده يف مواجهة طواغيت الظلم.. داعيا أبناء املحافظة إىل 
االستعداد للمشاركة يف الفعالية املركزية بمركز املحافظة.

ويف الفعالية التي حرها أمن عام محيل املحافظة الدكتور عيل الزيكم ووكيل أول املحافظة عزيز عبدالله 
الهطفي والوكيالن عبدالحميد أبوشمس وعبدالقادر املأخذي، استعرض نائب مدير أمن املحافظة العقيد 

حسن قناف نبذة من حياة الرسول وشخصيته الجهادية وسرته العطرة.. الفتا إىل أن إحياء هذه املناسبة 
تعكس االلتزام بتعاليم النبي الكريم واالقتداء بنهجه.

وتطرقت كلمات الفعالية إىل التحديات التي يمر بها الوطن يف ظل العدوان والحصار والدعوة لتعزيز 
التالحم ورص الصفوف ورفد الجبهات بكل غال ونفيس إلسناد املرابطن بالجبهات.

تخلل الفعالية بحضور قيادات ومنتسبي الوحدات األمنية باملحافظة وممثيل القطاع الربوي ومدراء املكاتب 
التنفيذية فقرات فنية إنشادية وقصائد شعرية.
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فعاليتان مبديريتي الطيال وبالد الروس بذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

أقيمت بمديرية الطيال محافظة صنعاء اليوم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي، نظمتها إدارة الربية 
باملديرية.

ويف الفعالية أشار نائب مدير مكتب الربية باملحافظة يحيى القنوص، إىل أهمية االحتفاء بذكرى مولد 
املصطفى قوال وعمال وتجسيد العالقة التي تربط اليمنين بالرسول الكريم.. ولفت إىل رضورة االستفادة 

من الدروس املحمدية واالحتشاد للفعالية املركزية واملساهمة يف دعم قافلة الرسول األعظم.

فيما أشار مدير الربية باملديرية إىل أهمية أن يكون االحتفاء بمولد النبي األعظم عى امليدان الربوي من 
خالل استمرار العملية التعليمية.

تخلل الفعالية بحضور عدد من مدراء املكاتب التنفيذية وأعضاء املجلس املحيل والربوين فقرات فنية 
لطالب مدارس املديرية.

إىل ذلك أقيمت ببالد الروس محافظة صنعاء اليوم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي، نظمتها إدار 
الربية باملديرية..وأشار نائب مدير مكتب الربية باملحافظة عيل العمري إىل أهمية املشاركة يف إحياء املولد 

النبوي يف الفعالية املركزية يف 12 ربيع األول.

فيما أكد مدير الربية باملديرية الحرص عى اغتنام ذكرى املولد النبوي يف تعريف األجيال بالسرة النبوية 
وشخصية النبي الخاتم.

مهرجان كرنفاني مبديرية اجلبني برمية احتفاء بذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ ريمة - سبأ:

نظم أبناء مديرية الجبن بمحافظة ريمة اليوم، مهرجان كرنفايل احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية بحضور وكالء املحافظة ومدير األمن العميد حاشد الحباري ورئيس املكتب الفني باملحافظة 
جالل درهم، أشار أمن محيل املحافظة حسن العمري إىل أهمية إحياء مولد الرسول واإلقتداء بسرته 

العطره.. وأكد أهمية استلهام الدروس والعرب من نهج الرسول وتكريس سجاياه العظيمة وقيمة النبيلة يف 
نفوس اليمنين.. داعيا اىل التفاعل واملشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام باملحافظة.

فيما أشار وكيل املحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي، اىل أسس قواعد الدولة اإلسالمية 
املحمدية املبنية عى التسامح واإلخاء ونرش نور اإلسالم يف أرجاء املعمورة بالفتوحات اإلسالمية.

بدورهما أكد مديراملديرية ماجد أمن وعبدامللك جحاف، عى أهمية التحرك املجتمعي يف إحياء مناسبة املولد 
النبوي الرشيف لالقتداء بهديه ونهجه املستقيم.

تخلل الفعالية التي حرها عدد من القيادات التنفيذية واألمنية باملحافظة واملديرية، قصائد شعرية 
وفقرات إنشادية معربة عى عظمة هذه املناسبة.
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معاهد حدة التقنية بأمانة العاصمة تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت معاهد حدة، عبدالنارص التقني التجاري والصيني للعلوم التطبيقية وأروى التقني التجاري اليوم 
فعالية احتفالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف بالتعاون مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة.

ويف الفعالية أكد نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوايل عى أهمية التأيس بالرسول رسول الله عليه 
أفضل الصالة وأتم التسليم والسر عى نهجه.. ودعا إىل التكافل االجتماعي واالهتمام بالفقراء واملساكن 

وأس الشهداء واملرابطن يف الجبهات يف هذه املناسبة العظيمة.

من جانبه أشار رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال باملولد النبوي الوكيل املساعد باألمانة عبدالوهاب رشف 
الدين إىل ما يمثله االحتفاء بهذه املناسبة من دالالت تعكس ابتهاج الشعب اليمني بمولد النبي الخاتم محمد 

عليه وعى اله أفضل الصالة والسالم.. وأوضح أن أمانة العاصمة نظمت حتى اليوم سبعة آالف و322 
فعالية ونشاط احتفاء بمناسبة املولد النبوي الرشيف.. ودعا الجميع إىل املشاركة يف الفعالية املركزية التي 

ستقام بميدان السبعن يف الثاني عرش من ربيع األول، لتكون بمثابة رسالة صمود وأن اليمنين عى قلب 
رجل يف مواجهة العدوان.

بدوره أكد مدير مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة الدكتور عادل املهدي, أن الشعب اليمني أظهر حبه 
وارتباطه برسول الله منذ بدء الدعوة اإلسالمية.

فيما أكدت كلمة الطالب التي القها محمد عوض عى أهمية االقتداء برسول الله صى الله عليه وآله وسلم 
وسرته العطرة باعتبار هذه املناسبة محطة إيمانية للتزود من هدي النبي األعظم.

تخلل الفعالية، التي حرها مدير عام الفروع بوزارة التعليم الفني صادق الديلمي وعميد معهد 
عبدالنارص التقني التجاري أحمد الذاري وعميد معهد أروى التقني التجاري جميلة الرسي وعميد املعهد 

الصيني للعلوم التطبيقية هالل زايد وعمداء املعاهد الفنية والتقنية بأمانة العاصمة، فقرات إنشادية 
وقصائد عربت عن املناسبة.

قطاع البشرية يف وزارة الداخلية حييي ذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

احتفل قطاع املوارد البرشية واملالية يف وزارة الداخلية اليوم، بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل الذي حره وكيل وزارة الداخلية لقطاع املوارد البرشية واملالية اللواء عيل سالم الصيفي ورئيس 
مصلحة خفر السواحل اللواء عبدالرزاق املؤيد ورؤساء املصالح وقادة الوحدات األمنية، أكد الوكيل املساعد 

للموارد البرشية اللواء عبدالباري الطالبي، عى أهمية االحتفاء بهذه املناسبة ملا تمثله من رسالة ألعداء األمة.. 
ولفت إىل أن صمود الشعب اليمني عى مدى ما يقارب خمسة أعوام نتيجة تمسكهم بنهج وقيم الرسول 
األعظم.. مشرا إىل أن الشعب اليمني يف صدارة الشعوب املدافعة واملنارصة للنبي األعظم صى الله عليه 

وآله وسلم.. وأوضح اللواء الطالبي أن حب الرسول الكريم نابع من إيمان الشعب اليمني وتمسكه بأخالقه 
العظيمة.. وثمن جهود الوحدات األمنية يف املشاركة الفاعلة يف فعاليات املولد النبوي الرشيف وتأمينها.
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من جانبه أشار العالمة يحيى قاسم أبوعواضه، إىل أن إحتفاالت اليمنين باملولد النبوي لهذا العام يعكس 
ارتباطهم الوثيق بالرسول األعظم.. وتطرق إىل مناقب ومآثر الرسول قبل البعثة وبعد البعثة، وكيف حطم 

معالم الكفر ورموز الرشك وجاهد حتى رفع راية الله عاليا.. وأكد أن مدرسة الرسول ومنهجه القرآني، علم 
األمة اإلسالمية أهمية مقارعة الظلم والجربوت، وإعالء كلمة الحق والوقوف ضد الباطل.. مشيدا بدور رجال 

األمن يف إحياء هذه املناسبة التي تمثل تعبرا حيا لحب النبي األعظم، صى الله عليه وآله وسلم.

تخلل الحفل أناشيد وكلمات وعروض جسدت فضائل الرسول محمد صى الله عليه وآله وسلم، وحب أبناء 
اليمن للنبي الخاتم واستمرارهم يف السر عى نهجه ومبادئه.

حر االحتفال مدراء عموم وزارة الداخلية وقيادات وشخصيات اجتماعية وعدد من ضباط وأفراد األمن.

 

مؤسسات زراعية بصنعاء تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم صندوق تشجيع االنتاج الزراعي والسمكي اليوم بالرشاكة مع قطاع الري بوزارة الزراعة واملؤسسة 
العامة للخدمات الزراعية ومكتب الزراعة بصنعاء، اليوم فعالية احتفالية بذكرى املولد.

ويف الفعالية أشار نائب وزير الزراعة والري املهندس ماجد املتوكل إىل داللة االحتفال بذكرى مولده صى 
الله عليه وآله وسلم وما تمثله من محطة هامة لتعزيز وتقوية االرتباط بالرسول الكريم وأخذ الدروس 

والعرب من سرته. وقال »اليوم نحن نستفيد من االحتفال باملولد النبوي يف ثقافتنا وفكرنا وسلوك حياتنا 
وما يجعلنا أشد حاجة لالرتباط بهذا النبي العظيم«.

وأكد املتوكل أن الشعب اليمني اليوم يزداد فخرا وهويحتفل بمولد الرسول الكريم متحديا الصعوبات التي 
فرضها العدوان والحصار عى الشعب اليمني الصامد.. مبينا أن املزارعن هم الرشيحة االكثر التزاما بنهج 

النبي وارتباطا به.. ونوه املهندس املتوكل بأهمية إحياء هذه املناسبات الدينية إلرسال رسائل باستمرار 
شعب الحكمة وااليمان يف النضال والدفاع عن الوطن والعزة والكرامة مهما كانت التحديات.. وأشاد 

باالنتصارات واملالحم البطولية التي يحققها الجيش واللجان الشعبية يف ميادين البطولة والكرامة، والذي 
يؤكد قوة ارتباط اليمنين برسول الله صى الله عليه وآله وسلم.

من جانبه استعرض الشيخ عبدالرحمن املناري األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية وحالة القهر 
والظلم الذي عاشه املجتمع قبل االسالم وكيف استطاع التخلص منها باتباع منهج النبي محمد صى 

الله عليه وآله وسلم.. وأشار إىل أن هناك محاوالت ومساعي من قبل اليهود لتشويه السرة النبوية وفقا 
ملخططات تستهدف النيل من تاريخ وحضارة املسلمن..ولفت الشيخ املناري إىل أهمية إحياء املولد النبوي 

ملواجهة املخططات وتصحيح الكثر من املفاهيم املغلوطة وذلك بالرجوع إىل القرآن الكريم وآياته العطرة.. 
وشدد عى رضورة االحتفال بهذه املناسبة وإيصال رسالة للعالم بصمود الشعب اليمني واعتزازه بالرسول 

الكريم من خالل االحتفال بمولده ملا تحمله من دالالت وعظات.

مدير صندوق تشجيع االنتاج الزراعي والسمكي مهدي الرحبي، أشار من جانبه إىل أهمية االحتفال بذكرى 
مولد النبي والتأيس به والتحيل بأخالقه وصفاته.. وشدد عى أهمية تعزيز الوعي املجتمعي باالعتزاز بسرة 

النبي واالرتباط الوثيق بها والسر عى سنته وخطاه.
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تخلل الفعالية قصيدة للشاعر عايد الخيل عن مولد النبي وسرته صى الله عليه وسلم، وأناشيد دينية 
وترحيبية بقدوم هذه الذكرى، ومرسحية.

حر الفعالية وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري واستصالح األرايض الدكتور عزالدين الجنيد ومستشار 
وزارة الزراعة يحيى اسماعيل الحوثي.

مهرجان كرنفايل باحلديدة احتفاء بذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ الحديدة - سبأ :

نظم مكتب الربية والتعليم ومفوضية الكشافة بمحافظة الحديدة اليوم مهرجان كرنفايل احتفاء بذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ويف املهرجان الذي طاف شوارع مدينة الحديدة أشاد القائم بأعمال محافظة الحديدة محمد عياش قحيم 
بتنظيم هذا املهرجان والعرض الشبابي الكشفي الذي يأتي تزامنا مع احتفاالت أبناء محافظة الحديدة 
بقدوم ذكرى املولد النبوي.. وثمن مواقف شباب املحافظة ومشاركتهم الفاعلة يف املهرجان يف داللة عى 

حبهم للنبي األعظم الذي أرسله الله رحمة للعاملن.

فيما أكد مرشف املحافظة أحمد البرشي أهمية تضافر الجهود إلحياء الفعالية املركزية الكربى التي ستقام 
السبت القادم يف املحافظة.. وأشار إىل أهمية استلهام العرب والدورس من سرة النبي واالقتداء بنهجه 

القويم يف اإلخاء والتسامح.

من جانبه أوضح مدير إدارة األنشطة املدرسية بمكتب الربية والتعليم باملحافظه خالد املحويتي أن تنظيم 
هذا املهرجان يأتي يف إطار الخطة التي وضعها املكتب ومفوضية الكشافة إلحياء ذكرى مولد الرسول 
االعظم.. وبن أن عدد املشاركن يف املهرجان بلغ 300 كشاف من عرش مدارس من مديريات املحافظة.

تخلل املهرجان الذي حره مدير مديرية الحايل عبداملنعم الرفاعى ومدير مرور املحافظة العقيد عيل 
العياني قصائد وأناشيد عربت عن عظمة هذه املناسبة.

فعاليات للقطاع الصحي وكلية اآلداب ومديريتي بعدان وحزم العدين بإب

]03/نوفمرب/2019[ إب - سبأ :

نظم القطاع الصحي بمحافظة إب اليوم فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار وكيال املحافظة الدكتور أرشف املتوكل والقايض عبدالفتاح غالب إىل أن هذه املناسبة تعد 
محطة لتعميق العالقة بن املسلمن والرسول االعظم واإلقتداء به.. ولفتا إىل أن إقامة الفعاليات الثقافية 
والخطابية باملولد النبوي يدل عى مدى الحب والوالء للرسول صى الله عليه وآلة وسلم.. وأوضحا أهمية 

استلهام الدروس والعرب من هذه املناسبة يف االقتداء بمنهج وسرة املصطفى سلوكا وعمال.

من جانبه أشار مسؤول الوحدة الثقافية بإب حسام القطابري إىل أهمية جعل مناسبة املولد النوبي محطة 
لشحذ الهمم ورفع املعنويات ورفد الجبهات.
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حر الفعالية مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور عبدالله السماوي ورئيس هيئة مستشفى الثورة 
العام الدكتور عبدالغني غابشة.

كما أقيمت بكلية اآلداب بجامعة إب ندوة فكرية بمشاركة كوكبة من العلماء واألكاديمين. 

واستعرضت الندوة أوراق عمل حول سرة الرسول الكريم واملقاصد الدينية من االحتفال بذكرى املولد 
النبوي.

تخلل الندوة التي حرها نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فؤاد حسان ونائب 
رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور أحمد أبولحوم وعميد كلية اآلداب الدكتور عارف الرعوي ونوابه 

وعدد من األكاديمين واألدباء واملثقفن وممثيل امللتقيات األكاديمية واإلدارية والطالبية، عدد من املداخالت 
ذات الصلة.

ويف مديرية بعدان أقيم لقاء قبيل بعزلة وادي الشنايس بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف اللقاء جدد املشاركون الوالء والعهد للرسول األعظم بالتمسك بمنهجه وااللتزام بما أمر به واالبتعاد عن 
ما نهى الله عنه.. وأشار املشاركون يف بيان لهم إىل أن الشعب اليمني بحاجة ماسة إلحياء هذه املناسبة التي 

ترتبط بأعظم قائد عرفه التاريخ ليستمد منه القوة والشجاعة والصمود ضد ابشع عدوان يمارسه أعداء 
األمة.

عى الصعيد ذاته ناقش لقاء يف عزلة جرانه مديرية بعدان برئاسة وكيل املحافظة صادق حمزة التحضرات 
للمشاركة يف ذكرى املولد النبوي الرشيف التي ستقام بمركز املحافظة.. واستعرض اللقاء الذي ضم مدير 
املديرية بشر راجح واملشائخ والوجهاء دور الجميع يف إحياء هذه الذكرى واملساهمة يف تسير قافلة النبي 

االعظم باسم أبناء املحافظة للجبهات.

ويف اللقاء أوضح الوكيل حمزة أهمية احياء هذه املناسبة العظيمة ملا لها من أثر يف نفوس الناس وتغير 
واقعهم من خالل العودة إىل شخصية الرسول االعظم وسرته وتعاليمه.. وشدد عى أهمية املشاركة 

الواسعة يف الفعالية املركزية يف ذكرى مولد سيد الخلق واملساهمة يف تجهيز قافلة الرسول األعظم نر من 
الله.

كما أقيمت بعزلة حليمة بمديرية حزم العدين أمسية ثقافية برئاسة وكيل املحافظة جمال الحمري 
للتحشيد واملشاركة يف ذكرى املولد النبوي ودعم قافلة الرسول االعظم.

ويف األمسية التي شارك فيها مشائخ ووجهاء العزلة أشار الوكيل الحمري إىل أهمية االستفادة من القيم 
اإلنسانية واألخالقية التي انتهجها رسول البرشية عى قوال وعمال.. ولفت إىل أن االحتفال بهذه املناسبة يمثل 

منطلقا لتغير واقع األمة من حالة الضعف والهوان إىل حالة القوة والريادة.
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فعالية للنازحني مبديريات شعوب وأزال وصنعاء القدمية مبناسبة املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشئون اإلنسانية واملجالس املحلية بمديريات شعوب وأزال وصنعاء 
القديمة اليوم فعالية احتفالية خاصة بالنازحن بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، التي حرها وكيل أمانة العاصمة عيل رشيم والوكيل املساعد محمد سيع ومدراء مديرية 
شعوب مهدي عرهب وأزال عبدالعزيز شعالن وعضواملجلس املحيل باألمانة أحمد صالح, أشار نائب رئيس 
الهيئة الوطنية للشئون اإلنسانية رشيد مفضل، إىل أهمية االحتفال بذكرى مولد رسول اإلنسانية وتكريس 

قيمة النبيلة يف نفوس األجيال.. ولفت إىل أن الهيئة سجلت 140 ألف أسة نازحة بأمانة العاصمة من 
مختلف املحافظات وما يزال التسجيل مستمر يف جميع املديريات األمانة.. مشيداً بتفاعل النازحن مع 

الفعاليات الخاصة بإحياء ذكرى مولد الرسول األعظم.

من جانبه أشار أمن عام املجلس محيل بمديرية أزال عادل الشعثمي إىل أهمية االحتفاء بهذه املناسبة 
الدينية العظيمة واستلهام الدروس والعرب يف الدفاع عن الحق والتصدي ألعداء الله ورسوله.

فيما عربت كلمة النازحن ملجد الدين عبدالله عن االبتهاج بهذه املناسبة واالحتفال باملولد النبوي رغم 
املعاناة جراء العدوان االمريكي السعودي والذي تسبب بنزوح العديد من االس اىل امانة العاصمة.. واشار 

اىل ان ألشعب اليمني له الرشف التميز يف تفاعله مع ذكرى املولد النبوي.. مؤكدا أهمية التمسك بالقيم 
واألخالق واملبادئ التي انتهجها رسول اإلنسانية سلوكا وعمال..تخلل الفعالية التي حرها مدراء فروع 

الهيئة الوطنية باملديريات قصيدة للشاعر أحمد املؤيدي وفقرات عربت عن املناسبة.

هيئة الزكاة واإلتصاالت والربيد حبجة تنظم فعالية احتفاء بذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ حجة - سبأ :

نظمت مكاتب فروع الهيئة العامة للزكاة واالتصاالت والربيد بمحافظة حجة اليوم فعالية احتفاء بذكرى 
املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف الفعالية أكد محافظ املحافظة هالل الصويف، أهمية االحتفاء بهذه املناسبة العظيمة التي تأتي يف 
إطار تعظيم شعائر الله بمولد الرحمة املهداة عليه وعى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم.. وأشار إىل 

أهمية استلهام الدروس والعرب من حياة النبي األكرم واإلقتداء بسرته العطرة وشمائله وفضائله وأخالقه 
العظيمة، وحكمته وعلمه وتواضعه.. وحث املحافظ الصويف عى املشاركة يف الفعالية املركزية والتي ستقام 

يف مدينة عبس احتفاء بهذه املناسبة, وكذا املشاركة الفاعلة يف تجهيز قافلة الرسول األعظم.

فيما أشار مدراء فروع الهيئة العامة للزكاة محمد حجر واملؤسسة العامة لالتصاالت فؤاد العقاري والهيئة 
العامة للربيد عيل الكحالني إىل عظمة هذه املناسبة والسرة العطرة التي تحى بها الرسول األعظم.. وأكدت 

الكلمات أهمية استلهام الدروس والعرب من سرة املصطفى عليه وعى آله افضل الصالة والتسليم.

تخلل الفعالية، التي حرها وكيل املحافظة محمد القايض ومدراء املكاتب التنفيذية، فقرات إنشادية 
وقصائد شعرية عربت يف مجملها عن عظمة مناسبة املولد النبوي الرشيف.
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رئيس الوزراء: االحتفال باملولد النبوي له مدلوالته اإلميانية والقيمية

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور »إن االحتفال باملولد النبوي الرشيف له 
مدلوالته اإليمانية الروحية والقيمية التي أدركها الشعب اليمني منذ القدم وحرص عى إحيائها وحملها منذ 

أكثر من ألف عام«.

وأكد رئيس الوزراء يف كلمته يف االحتفالية التي أقامتها األمانة العامة ملجلس الوزراء اليوم بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم، أن تمثل أخالق النبي هوما ينبغي أن 

يعمل الجميع عى ترسيخه يف أوساط املجتمع املسلم حكام ومحكومن. وأضاف »اليوم نجد الصدق واألمانة 
واإلخالص يف العمل خلق متأصلة لدى املواطن األوروبي بينما يف محيطنا العربي نجد ندرة لهذه الصفات 

التي كانت من أخالق النبي«. وقال »علينا أن نعود إىل قيم وأخالق رسولنا العظيم وأن نراحم فيما بيننا 
ونرأف بالفقراء واملساكن الذين يعانون اآلمرين بفعل العدوان والحصار وتداعياتهما الكارثية«.

ولفت رئيس الوزراء إىل أن مسئولن يف بعض املؤسسات يفتقرون إىل الروح املحمدية يف ممارسة أعمالهم 
ويف تعاملهم مع اآلخرين. وقال »ال ينبغي أن نتحدث عن الرسول كقضية مجردة وإنما كقيم ومبادئ ينبغي 

أن نأخذ بها ونطبقها يف حياتنا اليومية«.. وذكر أن العرب لم يسودوا العالم إال حينما تمسكوا بالدِّين 
اإلسالمي وتمثلوا القيم واألخالق النبوية الرفيعة.. مبينا أن صدق الجيش واللجان الشعبية وصفاء أرواحهم 

مع خالقهم جاد عليهم بذلك الثبات والصرب واالنتصارات عى القوى اإلقليمية والدولية.

وأشار رئيس الوزراء يف الفعالية، التي حرها نائب رئيس الوزراء لشئون األمن والدفاع الفريق الركن 
جالل الرويشان ونائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسن مقبويل وعدد من الوزراء، 

إىل املرحلة األوىل من مكافحة الفساد التي دشنها رئيس املجلس السيايس األعى واملتصلة بمعامالت 
املواطنن ومواجهة أي ممارسات فاسدة قد تطالهم من قبل أيما مؤسسة عامة.. وأكد أن الحملة ليست 
موجهة ضد احد لكنها للتخفيف من معاناة املواطن ورفع الظلم عنه.. مبينا أن مكافحة الفساد قضية 
محورية يف الدين اإلسالمي والشعب اليمني والشعوب العربية واإلسالمية أوىل باألخذ باألخالق الحميدة 

ومواجهة األعمال املسيئة للدين والتي يمثل الفساد القيمي واألخالقي املسترشي يف الواقع العربي اليوم أحد 
عناوينها الصارخة.

وأعرب رئيس الوزراء يف ختام كلمته عن الشكر لألمانة العامة ملجلس الوزراء عى تنظيم هذه الفعالية 
االحتفالية بذكرى مولد الرسول الكريم.

وكان وزير الدولة عبدالعزيز البكر وأمن عام مجلس الوزراء الدكتور أحمد الظرايف، قد أشارا يف كلمتن 
باملناسبة، إىل عظمة ذكرى ميالد الرسول محمد صى الله عليه وعى آله وصحبه وسلم.. الفتن إىل أن من 

يدعي أن االحتفال باملولد النبوي الرشيف بدعة فهوالبدعة والضاللة.. وأكدا عى أهمية تكريس السلوك 
املحمدي يف أوساط املجتمع باعتبار ذلك السبيل األمثل للظفر بالفوز والنجاح يف الدنيا واآلخرة.

وأوضح البكر والظرايف أن اليمنين كانوا يف طليعة منارصي الرسول الخاتم ودعوته منذ فجر اإلسالم 
وهم اليوم يواصلون ذلك الدور عرب مواجهة أعداء األمة والسعي لتكريس نهجه وسلوكه وخلقه العظيمة يف 

حياتهم اليومية.

تخلل االحتفال قصيدة للشاعر عبدالباري عبيد عربت عن عظمة املناسبة.
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قطاع الثقافة واإلعالم بصعدة حيتفي بذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ صعدة - سبأ :

نظم قطاع الثقافة واإلعالم بمحافظة صعدة اليوم فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية التي حرها محافظ صعدة محمد جابر عوض، أشار أمن محيل املحافظة محمد العماد إىل 
أن مولد الرسول األعظم يعني مولد العزة والكرامة والحرية للمسلمن والهزيمة واالندحار للمستكربين 

والظاملن.. ولفت إىل أهمية إحياء هذه املناسبة للتأيس بالرسول األعظم وبرسالته والسر عى نهجه واالقتداء 
بأخالقه وسلوكه من خالل القيام بأعمال إحسان واهتمام بأس الشهداء والجرحى واأليتام واملساكن.

كما أكد وكيل املحافظة لشؤون اإلعالم والثقافة يحيى الحمران أن الرسالة املحمدية غرت وجه العالم 
نحوالخر والنور والعدل واالستقامة.. الفتاً إىل حاجة األمة لفهمها ال سيما يف الواقع اليوم التي استحكمت 

فيه قبضة الطاغوت عى األمة.

احتفائية باحلديدة بقدوم ذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ الحديدة - سبأ :

نُظمت بمحافظة الحديدة اليوم فعالية احتفالية بمناسبة قدوم ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبها 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية التي نظمها مكاتب املالية والجمارك والرائب وفرع هيئة الزكاة، أكد القائم بأعمال املحافظ 
محمد عياش قحيم أهمية هذه املناسبة الدينية التي تعيد لألمة وعيها وترشدها لغايتها الصحيحة يف 

التصدي ألعداء االسالم.

وخالل الفعالية التي حرها وكيال املحافظة عبدالجبار أحمد محمد ومجدى الحسني ومدراء عموم 
الجهات املنظمة، أكد مرشف املحافظة أحمد البرشي أن إحياء ذكرى مولد املصطفى يعد يف صميم االقتداء 

والتأيس لهدى النبي وتعظيم للتضحيات التي قدمها إلعالء كلمة الله.

بدوره أوضح الشيخ عيل صومل يف كلمة العلماء ان االحتفاء باملولد النبوي هوإحياء لسرة املصطفى 
وتجديدا إليماننا بدعوته وتوحيد األمة اإلسالمية يف مواجهة اعداء اإلسالم واملسلمن.. واستعرض صومل 

األحداث واملعجزات التي حصلت بالتزامن مع مولد املصطفى والتي كانت دالئل واضحة ألعداء االسالم بأن 
عهدا جديدا أتى بمولد هذا النبي بما اليدع مجاال للشك بأن البرشية قد دخلت عهدا جديدا يسود فيه العدل 

عى يد هذا النبي والقائد العظيم.

تخلل الفعالية التي حرها نواب مدراء عموم املكاتب املنظمة واملوظفن عدد من الفقرات االنشادية 
والشعرية املعربة عن املناسبة.
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حفل بصندوق الرعاية االجتماعية يف ذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم صندوق الرعاية االجتماعية وفرعيه بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء اليوم حفال خطابيا بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي.

ويف الحفل الذي حره وزير الشئون االجتماعية عبيد سالم بن ضبيع، أكد وكيل أول محافظة صنعاء 
حميد عاصم ورئيس لجنة الشئون االجتماعية بمحيل األمانة حمود النقيب، أهمية إحياء ذكرى مولده صى 

الله عليه وآله وسلم.. وأشارا إىل مكانة الرسول الكريم يف نفوس األمة واليمنين بصورة خاصة، ولفتا إىل 
االرتباط القوي لليمنين بالرسول عليه أفضل الصالة والسالم، ونرتهم للرسالة املحمدية.

وتطرق عاصم والنقيب، إىل أهمية استلهام الدروس والعرب من سرة املصطفى وجهاده يف مواجهة قوى 
العدوان والدفاع عن الوطن حتى تحقيق النر.. ودعيا أبناء وقبائل مديريات أمانة العاصمة ومحافظة 

صنعاء إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية الكربى التي ستقام بالعاصمة صنعاء يوم 12 ربيع األول، 
لالحتفال بهذه املناسبة.

بدوره أشار املدير التنفيذي لصندوق الرعاية االجتماعية منصور الفيايض، إىل أن الحفل يعرب عن الفرحة 
واالبتهاج بقدوم ميالد املصطفى عليه الصالة والسالم.. واستعرض نبذة من سرة رسول الله محمد 

صلوات الله عليه وآله وسلم، وٌخلقه العظيم كونه القدوة واألسوة الحسنة لألمة اإلسالمية.. مؤكداً أهمية 
تكريس سرة وحب الرسول األعظم يف نفوس األجيال واملجتمع بصورة عامة.

فيما أشار مديرا صندوقي الرعاية االجتماعية باألمانة جميلة املطري وصنعاء أمر الوريث، إىل أن إحياء 
ذكرى املولد النبوي يؤكد مدى حب وارتباط اليمنين بالرسول الكريم، والسر عى نهجه وإتباع رسالته 

الخالدة.

تخلل الفعالية بحضور وكييل وزارة الشئون االجتماعية صالح أحمد، ويحيى قرواش، ومدير مديرية 
الصافية ناجي الشيعاني، فقرات إنشادية وقصائد شعرية معربة.

فعاليات مبديريات صنعاء يف ذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

أقيمت بمديريتي الحيمة الداخلية وجحانة محافظة صنعاء اليوم فعاليتان بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعاليتن أشار نائبا مدير مكتب الربية باملحافظة نبيل الرباش وأمن سنان ومدير مديرية جحانة 
محمد البشاري ومرشف الحيمة إبراهيم حميد الدين، إىل أهمية استلهام الدروس والعرب والثبات من سرة 

النبي األعظم.. وتطرقوا إىل رضورة االقتداء بأخالق وشجاعة وصفات الرسول الكريم قوال وعمال.. الفتن إىل 
أهمية االحتشاد للفعالية املركزية واملساهمة يف دعم قافلة الرسول األعظم.

تخلل الفعاليتن التي حرها مدراء املكاتب التنفيذية وأعضاء املجلس املحيل كلمتن ملديرا الربية 
باملديريتن اكدتا عى رضورة التحيل بصفات النبي األعظم سلوكا وعمال.
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كما نظم مكتب االوقاف بمديرية مناخة ندوة ثقافية بالجامع الكبر يف ذكرى املولد النبوي.

استعرضت الندوة التي حرها أمن محيل املديرية عيل غالب مسعد ومدير األوقاف حسن الروايف وعدد من 
الخطباء، سرة ومنهج الرسول األعظم.. وأكدت أهمية االقتداء بأخالق الرسول الكريم والسر عى خطاه.. 

مشرة إىل دور الخطباء واملرشدين يف التوعية بأهمية املشاركة يف الفعالية املركزية بصنعاء.

مكتب الرتبية بعمران ينظم فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ عمران- سبأ:

نظم مكتب الربية والتعليم والوحدة الربوية واملعهد العايل ومكتب محواألمية بمحافظة عمران اليوم فعالية 
احتفالية يف ذكرى مولد الرسول صى الله عليه وآله وسلم.

ويف الفعالية التي حرها وكالء املحافظة حسن األشقص وعبدالرحمن الغويل وعبدالله الصعر ورئيس 
النيابة عبدالباري الوزير، ألقيت كلمات أشارت إىل أهمية إحياء املولد النبوي الذي يعد إحياًء للقيم واملبادئ 

واألخالق التي جاء بها املصطفى عليه الصالة والسالم.

وأشار مدير مكتب الربية باملحافظة أحمد الشهاري إىل أن أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي، يكمن يف 
مدى الحب واالرتباط بالنبي عليه الصالة والسالم واإلقتداء به والسر عى نهجه.. ونوه بالجهود املبذولة يف 
تنظيم األنشطة والفعاليات عى مستوى املدارس ومكاتب الربية باملديريات والتي تمثل زخماً شعبيا يعرب 
عن تمسك أبناء الشعب اليمني بالرسول األعظم.. ولفت الشهاري إىل ما حققه مكتب الربية من نجاحات 

يف املجال التعليمي وآخر ذلك حصول الطالب يونس محسن شمسان عى الرتيب الثاني مكرر يف أوائل 
الجمهورية بالثانوية العامة.

وأكد وكيل املحافظة األشقص أهمية إحياء مولد خاتم األنبياء واملرسلن سيما يف ظل ما يتعرض له الوطن 
من عدوان وحصار، ما يعكس مدى حب وإنتماء وإرتباط الشعب اليمني الوثيق بالنهج املحمدي.

وأشار املجتمعون إىل رضورة إستلهام الدروس والعرب من سرته العطرة وحياته.. الفتن إىل أن ذكرى املولد 
النبوي، محطة لتطهر النفوس والقلوب وتوحيد صف األمة بالتمسك بنهج الرسول األعظم صى الله عليه 

وعى أله وسلم.

حر الفعالية مدراء املكاتب التنفيذية ومدير مديرية عمران نبيه أبوشوصاء ورؤساء شعب التعليم 
واملناهج والتوجيه واملشاريع والتدريب والتأهيل صالح القهايل وأحمد القارني وأحمد الزبري ومدراء 

إدارات املكتب ومكاتب الربية بمديرية عمران.
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جممع احملاكم والنيابات باحلديدة ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ الحديدة - سبأ :

نظم مجمع املحاكم والنيابات بمحافظة الحديدة اليوم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي.

وخالل الفعالية أشار القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم إىل أهمية اإلحتفال بذكرى مولد رسول 
الهدى الذي إيذانا بنهاية عهد الظلم وبداية عهد يسوده الخر ويتحقق العدل واملساواة بن بني البرش.. 

واعترب القضية التي تعاني منها األمة خاصة اليمن امتدادا للقضية التي بذل من أجلها رسول الهدى حياته 
لالنتصار للدين ورفع راية الحق والجهاد ضد األعداء من العدوالصهيوني الذي يمارس اليوم أبشع الجرائم 

بحق الشعوب العربية يف ظل صمت عربي ودويل معيب.

ويف الفعالية التي حرها مرشف املحافظة أحمد البرشي وأعضاء السلك القضائي واملحاكم والنيابات 
باملحافظة، أكد رئيس نيابة استئناف املحافظة القايض هادي عيضة أهمية إحياء هذه املناسبة، خصوصاً 

والعالم العربي واإلسالمي يشهد خالل املرحلة الراهنة مؤامرة عى األمة لعزلها وإبعادها عن نهج 
املصطفى.. وأكد أن التأريخ ميلء باألحداث والحقائق التي تدحض املزاعم واألكاذيب التي ينتهجها أعداء 
االسالم واملسلمن والتي ينبغي عى كل مسلم ومسلمة وضعها بعن االعتبار حتى ال يقعون فريسة سهلة 

للعدويف تحقيق آماله.

بدوره أوضح مفتي املحافظة الشيخ محمد مرعي أهمية ذكرى املولد النبوي التي يحتفي بها العالم 
اإلسالمي قاطبة.. وشدد عى رضورة مواصلة العمل وتوحيد الكلمة من أجل مواصلة الدعوة املحمدية التي 

أرىس مداميكها الرسول عليه أفضل الصالة والسالم.

من جانبه أشار رئيس الشعبة التخصصية املدنية بمحكمة االستئناف القايض محمد الجوبي إىل أهمية 
االحتفال بذكرى مولد النور الذي يمثل أسوة لألمة عى طريق الخر.

إىل ذلك أشار املحامي نبيل املسوري يف كلمة نقابة املحامن إىل أن مولد النبي محمد صى الله عليه وآله 
وسلم كان بداية لعهد جديد لألمة من خالل الوقوف يف وجه الظلم ونرش العدل والسالم للبرشية جمعاء.. 

واعترب هذه املناسبة، فرصة لتجديد العهد والوفاء لنبي األمة، خاصة يف هذه املرحلة التي تشهد تكالب 
األعداء عى األمة العربية واإلسالمية.

تخلل الفعالية فقرات شعرية وإنشادية عربت عن املناسبة. 

أمن العاصمة ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

نظم أمن أمانة العاصمة اليوم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي، بحضور أمن العاصمة حمود عباد 
واملفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم املؤيد.

ويف الفعالية التي حرها وكيل وزارة الداخلية لقطاع األمن والرشطة اللواء الركن رزق الجويف، والوكيل 
املساعد لعمليات الرشطة العميد عبدالكريم املخاليف، أشار العقيد أحمد األفقي إىل أهمية أحياء هذه املناسبة 
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ملا تحمله من معان ودالالت خاصة يف ظل األوضاع الراهنة التي يمر بها الشعب اليمني وهوما يجسد 
ارتباط اليمنين برسول األمة.

من جانبه أشار وكيل وزارة األوقاف الشيخ صالح الخوالني إىل فضيلة أحياء هذه املناسبة يف إعادة الناس 
إىل هويتهم اإليمانية وتعزيزا لوحدة الصف يف مواجهة أعداء األمة.. داعيا إىل املشاركة الفاعلة يف االحتفال 

املركزي باملولد النبوي يف 12 من ربيع األول.

وشملت الفعالية قصيدة للشاعر عباد أبوحاتم بعنوان »انصار طه« وأوبريت ومرسحية سخرت من 
ادعاءات بأن االحتفال باملولد »بدعة« وهم من يحتفلون بأعياد النصارى واليهود.

حر الفعالية مديرا البحث الجنائي العميد سلطان زابن واملرور العميد مجيب الرحمن العمري وعدد من 
مدراء املناطق األمنية بأمانة العاصمة ومراكز الرشطة والضباط واألفراد.

فعالية ثقافية مبديرية املغربة حبجة يف ذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ حجه- سبأ:

نظم ابناء مديرية املغربة بمحافظة حجة فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية التي حرها مدير املديرية عيل يحيى كامل وعدد من مسئويل املديريات والشخصيات 
االجتماعية.. أشار وكيل املحافظة لشؤون التخطيط ومنظمات املجتمع املدني محمد القايض إىل أهمية 
االحتفال بذكرى املولد النبوي.. ولفت إىل أن االحتفاء بهذه املناسبة يجسد االرتباط القوي بن الهوية 

االيمانية اليمنية بالرسول األعظم الذي أسس فيهم كل قيم املحبة والسالم والتحرر من الطغيان واالستبداد.. 
ولفت إىل رضورة املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي ستقام بمدينة عبس احتفاًء بهذه املناسبة.

من جانبه أشاد أمن محيل املديرية زيد املؤيد إىل أهمية االحتفاء باملولد النبوي ملا له مكانة عظيمة يف نفوس 
املسلمن يف كل أصقاع األرض.

 

فعاليات جمتمعية بعدد من احياء األمانة احتفاءا باملولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

أقيمت اليوم يف عددا من احياء أمانة العاصمة اليوم فعاليات ولقاءات مجتمعية إحتفاءا وابتهاجا بقدوم 
ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ففي مديرية الثورة أقيمت فعالية ثقافية ولقاء موسع بحي النهضة وحارات رسالن ومداعس واألكاديمية 
برعاية املجلس املحيل واملكتب اإلرشايف باملديرية.

وأشار عضومجلس الشورى لطف الجرموزي، يف اللقاء الذي حره وكيل األمانة املساعد ناجي القويس، 
ومدير عام املديرية محمد الدرواني، إىل أهمية استلهام الدروس والعرب العظيمة من السرة املحمدية 

العطرة، واالقتداء برسول الرحمه واإلنسانية صى الله عليه وآله وسلم.. ولفت إىل ان أحياء مناسبة املولد 
النبوي يمثل محطة تعبوية هامة لتعزيز وحدة الصف والجبهة الداخلية يف مواجهة قوى االستكبار 
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العاملي.. مشيداً باالنتصارات العظيمة التي حققها الجيش واللجان الشعبية بعد خمسة أعوام من العدوان 
والحصار.

إىل ذلك ُعقد لقاء موسع للجان الحشد للمولد النبوي بمديرية الثورة بحضور مستشار رئيس املجلس 
السيايس األعى السفر عبداألله حجر وعضومجلس النواب محمد الطوقي ووكيال األمانة الدكتور قناف 

املراني وعبدالله الحوثي ووكيل محافظة املحويت الشيخ فاروق الروحاني.

ويف اللقاء أشار عضومجلس الشورى يحي املهدي، إىل أهمية املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية إلحياء 
ذكرى املولد النبوي الرشيف.. موضحا أن االحتفال بهذه املناسبة هوتعظيماً وحباً وإجالال لرسول الهداية 

والرحمة للعاملن.

فيما أشاد مدير مديرية الثورة محمد الدرواني، بدور العقال والشخصيات االجتماعية واملرشفن يف التحشيد 
للفعاليات واألنشطة باملديرية.

عى الصعيد ذاته اقيمت فعالية احتفالية بحي الفوارس بسعوان يف مديرية ازال شارك فيها وكيل األمانة 
املساعد محمد سيع ومدير عام مديرية أزال عبدالعزيز شعالن واألمن العام عادل الشعثمي، ومدير عام 

املنظمات باألمانة نبيل راجح، ووعدد من مشايخ وعقال وشخصيات االجتماعية.

ويف الفعالية أشاد رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال باملولد باألمانة الوكيل املساعد عبدالوهاب رشف الدين، 
ووكيل وزارة االوقاف صالح الخوالني، بالتفاعل والزخم الرسمي والشعبي لالحتفال بهذه املناسبة الدينية 
الجليلة.. وأشارا إىل ان الفعاليات واالحتفاالت املتميزة والالفتة إلحياء مولد رسول االمة والبرشية تؤكد قوة 

ارتباط وتمسك اليمنين بنبيهم األكرم.. داعن إىل الحشد للمشاركة املرشفة يف الفعالية املركزية الكربى.

ويف مديرية الوحدة بأمانة العاصمة نظم أبناء حي املجمع الصناعي اليوم، فعالية بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف، بحضور رئيس اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء القايض محمد الساملي واألمن العام 

محمد الجالل.

ويف الفعالية القيت كلمات، أشارت إىل أهمية االحتفاء بمولد سيد الخلق عليه الصالة والسالم.. الفته إىل 
حاجه االمة بأخذ ما تستنر به من سرة وحياة رسول الله، السيما يف ظل التحديات والظروف الصعبة 

واألزمات التي تعيشها.. وشددت الكلمات عى أهمية احياء هذه املناسبة الدينية العظيمة التي تعكس مدى 
ارتباط اليمنين بالرسول الكريم عليه الصالة والسالم.. داعية الجميع إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية 

املركزية التي ستقام يوم الثاني عرش من ربيع األول بساحة السبعن بالعاصمة صنعاء.

وأكد املشاركون إن أحياء مولد النبي األكرم يمثل محطة انطالقة قوية باتجاه مولد جديد ألمة قوية منترة 
وحرة عزيزة، تكتيس هيبتها وتحتل مكانتها العالية بن األمم كما أراد الله لها وكما كان أول مولد للنبي 

باكورة ميالد أمة اإلسالم ونرش الدعوة اإلسالمية.. وأكدوا إنَّ االحتفاالت الخاصة باستقبال ذكرى مولد 
نبيينا محمد صى الله عليه وآله وسلم، تهدف إىل تكريس قيم وأخالق الرسول األعظم يف نفوس االمة، 

وأيضا للتذكر بالسرة النبوية واملواعظ الدينية.

تخلل الفعالية عدد من الفقرات الدينية املتنوعة واألناشيد، والقصائد الشعرية التي عربت عن عظمة املناسبة 
وفضائل إحيائها.
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فعالياتان يف اجلوف احتفاءا باملولد النبوي 

]03/نوفمرب/2019[ الجوف- سبأ:

أقيم اليوم لقاء موسع يف حصون آل شنان بمديرية املطمة يف محافظة الجوف بحضور وكيل أول املحافظة 
صالح الدهشاء ومدير عام مكتب األوقاف واإلرشاد باملحافظة حسن علوي قعشم، بمناسبة املولد النبوي، 

حيث ألقيت كلمات وقصائد شعرية تناولت جوانب من شخصية الرسول املصطفى ومناقبه الفريده وسرته 
العطرة.

كما نظم أبناء مديرية الزاهر أمسية ثقافية وشعرية بحضور عضومجلس الشورى يحيى الدغيس والوكيل 
الدهشاء ومدير مكتب األوقاف, ومدير املديرية محمد الجيش، أشارت إىل أهمية استلهام العرب والدروس 

من سرة النبي محمد واإلقتداء والتأيس بصفاته وخصاله الفريدة.

وحثت الكلمات عى املشاركة الواسعة يف فعاليات املولد النبوي تجديدا للوالء لله ولرسوله وللمؤمنن وتأكيدا 
عى الصمود الشعبي يف مواجهة العدوان.

فعالية ثقافية مبديرية بني العوام حبجة يف ذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ حجة- سبأ:

نظم أبناء ومشائخ ووجهاء مديرية بني العوام محافظة حجة اليوم فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي 
عى صاحبها ازكى الصالة واتم التسليم. 

ويف الفعالية التي حرها مدير املديرية رصاص النمر ومرشف املديرية عبدالرحمن العماد، ألقيت كلمات 
أشارت إىل أهمية االحتفاء بمولد النبي ملا لذلك من داللة يف التمسك بالنبي األعظم عليه وآله أفضل الصالة 

وأزكى التسليم.

ودعت الكلمات الجميع إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي ستقام بمديرية عبس وتجهيز قافلة 
الرسول األعظم صلوات ربي وسالمه عليه وآله وسلم.

 تخلل الفعالية قصائد شعرية وفقرات إنشادية معربة عن عظمة املناسبة.

 بذكرى املولد النبوي
ً
فعاليتان باحلوك واملراوعة باحلديدة احتفاء

]03/نوفمرب/2019[ الحديدة- سبأ:

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية الحوك محافظة فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية التي حرها وكيل املحافظة مجدي الحسني ونائب مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور 
محمد قطقط، أكد وكيل املحافظة عبدالجبار أحمد محمد، أهمية اإلحتفال بهذه املناسبة الدينية الجليلة.. 
وأشار إىل أن إحياء هذه املناسبة الدينية يهدف إىل تعزيز الوعي املجتمعي ويعزز االرتباط بمنهج وسرة 

الرسول األعظم العطرة واالقتداء به وبأخالقه وقيمه اإلسالمية والجهادية.
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ولفت الوكيل عبدالجبار إىل أن أهل اليمن كانوا من أوائل من نروا رسول الله من خالل األوس والخزرج 
وسيظلون يتسابقون عى نرته.

فيما أشار مدير مديرية الحوك عيل باري جرب ومدير مكتب الصحة باملديرية الدكتور شوقي هتان إىل 
أن االحتفال بهذه املناسبة، يؤكد اإلرتباط بالنبي صى الله عليه وآله وسلم الذي سيظل إرتباطا قويا رغم 

العدوان والحصار.. وأوضحا أن إحياء هذه املناسبة تعيد لألمة العربية واإلسالمية مجدها وعزتها ومكانتها 
وتذكرها بسرة الرسول األعظم.

ويف ختام الفعالية كرم وكالء املحافظة ومدير املديرية ومدير مكتب الصحة رؤساء األقسام وعمال النظافة 
يف املرافق الصحية العامة والخاصة باملديرية..تخلل الفعالية فقرات فنية وإنشادية وقصائد شعرية عربت 

عن املناسبة.

اىل ذلك نظمت السلطة املحلية بمديرية املراوعة اليوم فعالية إحتفائية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف صل 
الله عليه وآله وسلم.

ويف الفعالية التي حرها مدير املديرية أدهم ثوابة، أشار أمن محيل املديرية قاسم ربيع شيديل إىل أهمية 
إحياء ذكرى مولد الرسول الكريم الذي أخرج األمة من الظلمات إىل النور.

من جانبه استعرض الشيخ موىس معافا يف كلمته عن العلماء مناقب وأخالق وأمانة ووفاًء رسول الله صل 
الله عليه وسلم.. وأكد أهمية العودة إىل القرآن لكريم وسنة رسول الله يف سلوكياتنا وتعاملنا اليومي مع 

بعضنا البعض حتى نستطيع النر عى أعداء األمة اإلسالمية.

تخلل الفعالية أوبريت مولد النر وفقرات إنشادية معربة عن املناسبة.

أمسية يف جامع املدرسة الشمسية بذمار بذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ ذمار- سبأ:

نظم مكتب األوقاف واإلرشاد والوحدة الثقافية بذمار مساء اليوم، أمسية دينية بعنوان »مولد الرسول 
مناسبة جامعة تمثل أساسا مهما للوحدة اإلسالمية«.

ويف األمسية، أشار القايض أحمد املجاهد إىل أن النبي الكريم عليه الصالة والسالم أرسله الله ليخرج 
البرشية من الجهل والظلم الذي كانت تعيشه يف الجاهلية إىل نور الهداية واإلسالم.. واستعرض جانبا من 

مناقب وسرة النبي صل الله عليه وآله وسلم.. مشرا إىل أن الله خص النبي برسالته الخاتمة رحمة وهدى 
للعاملن.. ولفت إىل أن أهل اليمن هم أول من نارصوا النبي ومنهم عمار بن ياس أول من جاهر بالدعوة 

ودافع عن النبي والدعوة اإلسالمية.. مؤكدا أهمية االستفادة من هذه املناسبة العظيمة يف العودة إىل كتاب 
الله وسنة رسوله صل الله عليه وآله وسلم.. وحث عى رضورة مواجهة العدوان الذي قتل األطفال ودمر 

البنية التحتية واستهدف كافة مناحي الحياة اإلنسانية بكل وحشية.

من جانبه أوضح مدير مكتب األوقاف القايض عبدالله الجرموزي أن االحتفال بذكرى املولد النبوي، 
هوإحياء ملكارم األخالق والصفات التي تحى بها النبي عليه الصالة والسالم.. وأكد أن النبي أحق بأن 

يٌحتفل بمولده، كونه الذي أخرج األمة من ظلمات الجاهلية إىل عبادة الله بنهجه القرآني ودين اإلسالم.
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بدوره أشار مسؤول الوحدة الثقافية عبدالعظيم الالحجي إىل أهمية التأيس بالنبي واستلهام الدروس والعرب 
من ذكرى مولده يف مواجهة الطغيان واملستكربين.

حر األمسية عدد من العلماء والخطباء واملرشدين ونائب مدير مكتب األوقاف صالح الجرب ومدراء 
اإلدارات باملكتب.

وقفة وفعالية مبديرية اجلبني مبحافظة رمية

]03/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

نظمت بمنطقة القرطة بمديرية الجبن محافظة ريمة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم والعدوان، 
وفعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي.

ويف الوقفة التي حرها وكيل املحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي ونائب مرشف 
املحافظة زيد الوزير ومدير املديرية ماجد أمن واملشائخ الوجهاء والشخصيات االجتماعي، أكد املشاركون 
يف الوقفة أهمية إحياء هذه املناسبة واإلقتداء برسول لله وإعادة اإلمة االسالمية إىل عزها ومجدها.. وأشاروا 

إىل جهوزيتهم لرفد الجبهات باملال والرجال والعتاد حتى يتحقق النر.

ونددت كلمات بجرائم وخروقات العدوان وما يفرضه من حصار منذ ما يقارب خمس سنوات بحق الشعب 
اليمني.. وتطرقت إىل أهمية اإلحتفال بذكرى املولد النبوي.. موضحة أن االحتفال بهذه املناسبة، محطة 

للتزود من سرة املصطفى عليه الصالة والسالم.

إىل ذلك نظمت بمدرستي الفالح وعمار بن ياس بمديرية الجبن فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية بحضور مدير مكتب الربية باملديرية محمود النهاري، أشار وكيل املحافظة محمد عبده 
مراد إىل أهمية االحتفال بمولد سيد البرشية واملبعوث رحمة للعاملن عليه الصالة والسالم للتذكر بسرته 

العطرة.. ولفت إىل رضورة التحرك وفقا ملنهج رسول لله صى الله عليه وسلم وسرته العطرة الستنهاض 
روح الفداء والتضحية..تخلل الفعالية كلمات وقصائد شعرية وأناشيد، أكدت أهمية االحتفال بهذه املناسبة 

الستلهام الدوس والعرب من حياته وأخالقه صى الله عليه وآله وسلم.

فعاليات حبجة الحياء ذكرى املولد النبوي

]03/نوفمرب/2019[ حجة- سبأ:

اقامت مدارس محافظة حجة يف مختلف مديرياتها اليوم فعاليات احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف 
عى صاحبه واله افضل الصالة وازكى التسليم. 

حيث اقامت مدرسة الفرسان االساسية بمدينة حجة ومدرسه الشهيد صالح الصماد اإلساسية بمديرية 
مبن ومدارس امليثاق والنجاح والنور بمديرية كحالن الرشف ومدارس وادي الجله والنور وهياش 

وابوموىس األشعري وسحار وخولة للبنات بمديرية كعيدنة فعاليات ثقافية ودينية واذاعات مدرسية احتفاء 
بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه واله افضل الصالة وازكى التسليم.
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ويف تلك الفعاليات القيت العديد من الكلمات من قبل القيادات الربوية اشارت إىل اهمية االحتفال باملولد 
النبوي الرشيف عيل صاحبه واله افضل الصالة والتسليم تقديرا ملكانة النبي االعظم واحياء لقيم الخر 

واملحبة والجهاد التي جاء بها ورسخ مبادئها يف االمة االسالمية.. واكدت الكلمات رضورة املشاركة الفاعلة 
يف الفعالية املركزية التي ستقام يف مديرية عبس احتفاء بمولد النبي االكرم وكذا اهمية االسهام يف التجهيز 

لقافلة الرسول االعظم دعما للمرابطن يف جبهات العزة والرشف.

تخلل الفعاليات العديد من الفقرات االنشادية والشعرية املعربة عن عظمة واهمية هذه املناسبة الجليلة.

إىل ذلك نظم ابناء مديرية رشس بمحافظة حجة اليوم امسية ثقافيه بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 
تحت شعار)وما ارسلناك إال رحمه للعاملن(.

يف األمسية التي حرها مدير املديرية جربان حمود ردمان وعدد من مسئويل وقيادات املديرية والشخصيات 
االجتماعية القيت كلمات اشارت يف مجملها إىل أهمية االحتفاء بمولد النبي الرشيف باعتبار ذلك محطة 

يستلهم منها ابناء اليمن العرب والدروس من سرة الرسول األعظم وتجسيدها سلوكا وعمال وااللتزام بما 
جاء به من قيم ومبادئ وإتباع سنته ومنهجه.. ودعت الكلمات ابناء اليمن اىل مواصلة التحرك يف التصدي 

لكل الطغاة.. مشددة عى اهمية املشاركة الفاعلة يف االحتفالية املركزية التي ستقام بمديرية عبس واالسهام 
الفاعل يف تجهيز قافلة الرسول األعظم بالشكل الذي يليق باسم رسول الرحمة والهدى صلوات ربي وسالمه 

عليه وعى آله.

تخلل الفعالية العديد من الكلمات والقصائد الشعرية املعربة عن عظمة هذه املناسبة الدينية الجليلة.

فعالية مبديرية ثالء يف عمران مبناسبة املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

نظم أبناء مديرية ثالء بمحافظة عمران اليوم فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله 
أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف الفعالية أكد وكيال املحافظة عبدالعزيز أبوخرفشة وعبد الرحمن الغويل أهمية استلهام الدروس والعرب 
من سرة النبي واالقتداء بنهجه الذي أخرج األمة من ظلمات الجاهلية إىل نور الهدى واإلسالم.. وأشارا إىل 

أن االحتفاء بذكرى مولد الرسول األعظم يعزز الصمود يف مواجهة العدوان ويوحد شمل األمة، وحثا عى 
حضور الفعالية املركزية التي ستقام بعاصمة املحافظة احتفاء بمولد الرسول الكريم وكذا املشاركة يف 

تجهيز قافلة الرسول األعظم.

كما ألقيت كلمات أشارت إىل أن االحتفاء بذكرى مولد الرسول صى الله عليه وآله وسلم يمثل رسالة لألعداء 
بأن اليمانين هم أول من نارص رسول الله بالسر عى نهجه يف مواجهة الطغاة واملستكربين.. وأكدت 

الكلمات أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف تقديراً ملكانة النبي األعظم وإحياء للقيم واملبادئ التي 
جاء بها رسول الرحمة.

تخلل الفعالية التى حرها مدير مكتب األوقاف واإلرشاد باملحافظة عبدالله البحري، فقرات إنشادية 
وشعرية معربة عن عظمة املناسبة. 
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وكيل وزارة الرتبية يؤكد أهمية االحتفاء باملولد النبوي الشريف 

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

أكد وكيل وزارة الربية والتعليم لقطاع التدريب والتأهيل املساعد أحمد عباس اهمية احياء ذكرى املولد 
النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصلوات وازكى التسليم. 

واشار يف االحتفال الذي نظمته اليوم مدارس التألق بمديرية بني الحارث بحضور مستشار وزارة الربية 
والتعليم اإلعالمي مصطفى املروني أهمية استلهام الدروس والعرب والعظات من سرة املصطفى وصربه 

عى البالء وتصديه لقوى الظلم والطغيان.. وشدد الوكيل عباس عى رضورة العمل عى ترجمة أخالقيات 
رسولنا الكريم يف ثباتنا وصمودنا يف وجه العدوان الغاشم عى بالدنا وتنشئة أبنائنا عى حبه واتباع أوامره 

واجتناب نواهيه واحياء سنته.. داعيا الجميع لإلحتشاد والحضور يف الفعالية املركزية بميدان السبعن.

من جانبه تطرق مدير املنطقة التعليمية عبدالسالم الغويل إىل أهمية احياء سنة النبي الكريم والتزام أوامره 
واجتناب نواهيه واالقتداء به يف كل أقواله وأفعاله. مضيفا »إذا لم نحتفي سورا وابتهاجا بقدوم ذكرى 

ميالد الرحمة املهداة وخر من وطئ الثرى فبمن نحتفل«.

وأعربت الكلمة الرحيبية التي ألقاها مدير املدرسة محمد العثربي عن الشكر والتقدير لكل من تفاعل 
وشارك يف هذه اإلحتفالية.. مشرا إىل أهمية االحتفاء بمولد الرسول االعظم كمحطة لتصحيح املسار 

واملفاهيم الخاطئة بخصوص االحتفال باملولد الرشيف.

تخلل االحتفالية، التي حرها املسؤول الربوي باملديرية عيل املاخذي، فقرات فنية وانشادية ومرسحية 
ألشبال وزهرات مدارس التألق عربت عن املناسبة. 

 

القطاع الرتبوي مبديرية بدبدة مبأرب ينظم فعالية إحتفائية باملولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ مأرب - سبأ:

نظم القطاع الربوي بمديرية بدبدة بمأرب اليوم فعالية إحتفائية بمناسبة املولد النبوي الرشيف عى 
صاحبه أفضل الصالة وأزكى السالم.

وألقيت يف الفعالية التي حرها مدير املديرية درعان السقاف ونائب مدير مكتب الصحة باملحافظة 
جهاد العقبي ومرشف املديرية سعيد عمر ومدير الربية باملديرية عيل سعيد ساج، كلمات أكدت عى 

أهمية االحتفاء بهذه املناسبة الدينية العظيمة التي تعكس مدى ارتباط شعبنا اليمني الصامد والصابر 
بسيد الخلق محمد بن عبدالله عليه افضل الصالة والتسليم.. وأشارت الكلمات إىل ان االحتفاء بذكرى مولد 

الرسول االعظم لها انعكاسات ايجابية عى حياة مجتمعنا اليمني فهي محطة سنوية تكرس قيم املحبة 
واإلخاء والتآلف والتعايش وتعزز قيمنا االسالمية السمحة التي علمنا إياها سيد الخلق محمد.

وتناولت الكلمات جوانب من سرة املصطفى وأهمية التأيس واألقتداء به فهواملربي واملعلم األول.

تخلل الفعالية فقرات فنية وأناشيد طالبية عكست فرحة املجتمع باملناسبة.
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صباحية شعرية ضمن فعاليات مهرجان معهد الشوكاني لالحتفاء باملولد النبوي 
الشريف 

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظم معهد الشوكاني لتدريب املعلمن اليوم بصنعاء صباحية شعرية يف إطار فعاليات املهرجان الثاني 
لالحتفال باملولد النبوي الرشيف »مولد النور« التي ينظمها املعهد عى مدى خمسة ايام. 

ويف افتتاح الصباحية أكد عميد معهد الشوكاني محمد غالب أهمية استلهام الدروس والعرب من سرة 
املصطفى وتجسيد مبادئ وقيم الرسول األعظم والسر عى نهجه يف مقارعة الظلم والتصدي لقوى التكرب 
والطغيان.. وأشار إىل أهمية االستفادة من هذه املناسبة والعمل عى حشد الجهود ملواجهة الحرب الناعمة 

التي يستهدف من خاللها أعداء األمة شبابنا بغية تمييعهم وإبعادهم عن أخالق رسولهم ومنهاجه القويم، 
الفتا إىل أن منتسبي املعهد قاموا بجمع تربعات رمزية منهم تم توزيعها عى مرىض الرسطان باملستشفى 

الجمهوري احتفاء باملناسبة.

 عقب ذلك قدم الشعراء »معاذ الجنيد، حسن املرتىض، محمد الحربي، خالد الكميم، امن الركي، محمود 
الجنيد، صالح عنبل« مجموعة من القصائد الشعرية املعربة.. تناولت القصائد ميالد الرسول محمد صلوات 

الله عليه وآله وسلم واالرهاصات التي واكبت ميالده الرشيف وكذا القيم اإليمانية التي جسدها يف واقع 
الحياة عمالً وسلوكا، محلقن يف فضاءات النبوة والسرة والشمائل املحمدية.

وأشاد الشعراء يف قصائدهم بإنتصارات وبطوالت الطران املسر والقوة الصاروخية ورجال الرجال يف 
ميادين العزة والكرامة مستنكرين استمرار العدوان وحصاره الجائر وبكافة جرائمه ومجازره الوحشية 

واملستمرة ضد أبناء الوطن.

وزارة الشئون االجتماعية حتتفي باملولد النبوي الشريف

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظم قطاع التنمية االجتماعية بوزارة الشئون االجتماعية والعمل ومنظمات املجتمع املدني اليوم حفال 
خطابيا بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف صى الله عليه وآله وسلم.

ويف الحفل الذي حره وزير الشئون االجتماعية عبيد سالم بن ضبيع وأمن عام اللجنة العليا لالنتخابات 
محمد الجالل والوكيل األول بوزارة الشئون االجتماعية عبده الحكيمي ورئيس دائرة السلطة املحلية 
ومنظمات املجتمع يف مكتب رئاسة الجمهورية قاسم الحوثي، أكد وكيل الوزارة لقطاع التنمية يحيى 
قرواش، أهمية االحتفال بهذه املناسبة ملا لذلك من دالالت التعظيم للرسول الكريم الذي أخرج الله به 

البرشية من الظلمات إىل النور.

ولفت إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي يعكس االرتباط بالنبي عليه الصالة والسالم واالقتداء به والسر عى 
نهجه.. منوها بجهود منظمات املجتمع املدني يف تنظيم األنشطة والفعاليات التي تمثل زخماً شعبيا يعرب 
عن تمسك الشعب اليمني بالرسول األعظم.. وأكد عى أهمية املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية يوم 12 

ربيع األول يف ميدان السبعن احتفاء بمولد الرسول األعظم.
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من جانه أشار عيل قاسم املتميز يف كلمة منظمات املجتمع املدني أن اليمنين هم أنصار رسول الله وهم 
من يوالونه ويبتهجون بمولده.. واستعرض نبذة من سرة الرسول محمد صى الله عليه واله وسلم، وٌخلقه 

العظيم كونه القدوة واألسوة الحسنة لألمة..تخلل الفعالية التي حرها الوكالء والوكالء املساعدون يف 
وزارة الشئون االجتماعية واملدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل املعاقن واملدير التنفيذي ملركز النور 

لرعاية املكفوفن ومدراء املنظمات واالتحادات املشاركة يف الحفل، أنشودة لجمعية املنشدين اليمنين 
وعرض لزهرات جمعية التحدي للمعاقات وقصيدة للشاعر محمد الجرموزي.

 

 فعاليات يف عدد من مدارس احملويت يف ذكری املولد النبوي الشريف

]04/نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ:

 أقيمت يف عدد من مدارس محافظة املحويت اليوم فعاليات ثقافية يف ذكری املولد النبوي الرشيف.

 حيث نظمت مدرسة الفوز بمدينة املحويت فعالية بهذه املناسبة ركزت فقراتها علی عظمة مولد الرسول 
ورضورة االقتداء به.

ويف الفعالية بحضور مدير مكتب الربية ابراهيم الزين ومدير املديرية راشد مروان.. حيا وكيل املحافظة 
عبدالحميد أبوشمس تعزيز التفاعيل االيجابي لقيادة مكتب الربية وطالب وطالبات املدارس الحياء هذه 
املناسبة بما يليق بمكانة النبي ورسالته الخالدة، مستعرضا شذرات من السرة العطرة للرسول األعظم.

 كما تطرقت فعالية بمدرسة الخنساء بمديرية املدينة بحضور الزين ومروان إلی حياة النبي محمد ودوره 
الجهادي واالنساني كقائد ومنقذ للبرشية من الرشك إلی نور االسالم. 

ويف الطويلة أحيت مدرسة عائشة يف حصن املخر ذكری املناسبة بفعالية ثقافية حرها وكيل املحافظة 
حسن عركاض ومدير املديرية عيل قطينة ومرشف املديرية عيل الخطيب ومدير مكتب الربية عبدالله سعد.

تخلل الفعاليات فقرات انشادية وقصائد عكست تفاعل الطالب والطالبات وابتهاجهم بذكری مولد خاتم األنبياء.

حمكمة االستئناف بعمران تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ عمران - سبأ:

نظمت محكمة االستئناف بمحافظة عمران اليوم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد رئيس املحكمة القايض عبدالكريم الشامي، أهمية االحتفال بذكرى مولد رسول الهدى الذي 
كان مولده إيذانا بزمان جديد يف ظل العدل واحرام قيم االنسانية وأخالقها النبيلة وعهد ينم الخر وتحقيق 

العدل واملحبة واملساواة بن البرشية ونهاية عهد الظلم.. وأشار إىل رضورة إحياء هذه املناسبة ملالها من 
أهمية خاصة وأن األمة العربية واإلسالمية تشهد مؤامرة خطرة تحاك ضدها بهدف عزلها وإبعادها عن 

نهج الحبيب املصطفى محمد صى الله عليه واله وصحبه وسلم.

وأوضح أن التاريخ ميلء باألحداث والحقائق التي تدحض املزاعم واألكاذيب التي ينتهجها أعداء االسالم 
واملسلمن والتي ينبغي عى كل مسلم ومسلمة التنبه لكل ما يدور حوله وبكل حزم.
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الرتبية حتتفي باملولد النبوي الشريف

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء _ سبأ:

نظمت وزارة الربية والتعليم اليوم بصنعاء، بالتعاون مع الدائرة الربوية باملكتب التنفيذي ألنصار الله 
مهرجان خطابي وفني بمناسبة املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله افضل الصالة وأتم التسليم. 

ويف الحفل أكد وزير الربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي اهمية إحياء ذكرى ميالد الرسول األعظم ميالد 
النور الذي أضاء الله به جنبات األرض. مضيفا »إنه لفخر ورشف لنا االحتفال بقدوم هذه املناسبة الغالية 
عى قلوبنا والذكرى املباركة عى مر تاريخنا وأن نظهر بها الفرح والرسور ورغمت بذلك انوف املبغضن 

وتعست بذلك نوايص املستهزئن«.. واستعرض جانب الرحمة من جوانب شخصية ورسالة املصطفى 
صلوات ربي وسالمه عليه وعى آله، وحالة الضياع والتخبط والضالل الذي كانت تعيشه البرشية عموما 

واالمة العربية عى وجه الخصوص التي اعزها الله باالسالم.

وشدد وزير الربية عى رضورة استلهام الدروس والعرب من سرته العطرة الحافلة بالكفاح والنضال 
والصرب والثبات واالقتداء به يف كافة مناحي حياتنا واالعتصام برسالته.. منوها بجهود كل من اسهم يف 

إنجاح هذه املناسبة الغالية عى قلب كل مسلم.

ويف االحتفالية، التي حرها نائب وزير الربية والتعليم الدكتور همدان الشامي ووكالء قطاعات الوزارة 
املختلفة ووكيل أمانة العاصمة محمد الشامي وعضومجلس الشورى محمد الجند، أكد مسؤول الدائرة 
الربوية ألنصار الله هادي عمار اهمية االلتزام بقيم وأخالق رسولنا الكريم يف سلوكياتنا ومعامالتنا.. 

وأشار اىل اهمية دور الربوين يف تربية ابنائنا الطالب عى محبة رسولنا الكريم.. داعن الجميع لإلحتشاد 
السبت املقبل بميدان السبعن إلحياء ذكرى مولد نبينا الكريم عى صاحبه وآله افضل الصالة وازكى 
التسليم..تخلل االحتفالية ثالث قصائد للشعراء »احمد املؤيدي، هادي الرزامي، محمد بالبل« ووصلة 

إنشادية لطالب مدارس الوحدة العربية.

حفل مبديرية ذي ناعم بالبيضاء مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ البيضاء - سبأ:

أقيم بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء اليوم، حفل خطابي بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل الذي حره وكيل املحافظة الدكتور احمد الشيبه، أشار مرشف املحافظة حمود إىل أهمية 
االحتفال بهذه املناسبة وإبراز مختلف الفعاليات االحتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه 

افضل الصالة وأزكى التسليم السيما.. ولفت إىل رضورة استلهام الدروس والعرب من سرة الرسول األعظم 
واالقتداء بمنهجه وجهاده وشجاعته.

فيما أشار وكيل املحافظة لشؤون الوحدات االدارية عبدالله الجمايل، إىل أهمية إحياء هذه الذكرى واستلهام 
الدروس والعرب من مولده صى الله عليه وسلم والذي مثل تحوالً إنسانياً وتاريخياً بدد الظالم بالنور 

والباطل بالحق.. وأكد أهمية تجسيد القيم املحمدية والفضائل النبوية والسر عى منهجه ودربه ونرش قيم 
املحبة واإلخاء والراحم والتسامح بن أبناء األمة.
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فيما أوضح مدير مديرية ذي ناعم عيل محمد العمري أن هذه املناسبة العظيمة تأتي لتجسيد صفات 
وأخالق سيدنا محمد صى الله عليه وعى اله وسلم قوال وعمال، باعتبار ذكرى مولده محطة انطالق للسر 

عى نهجه.. ودعا الجميع لتعزيز الصمود والثبات والتماسك يف مواجهة العدوان والتصدي ألدواته.

تخلل الحفل فقرات انشادية وقصائد شعرية معربة عن املناسبة.

ندوة ثقافية باحملويت حول دالالت إحياء ذكری املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

نظمت فروع املؤسسة العامة للمياه وهيئتی مياه الريف واملوارد املائية ومكتب السياحة بالتعاون مع ديوان 
محافظة املحويت اليوم، ندوة ثقافية حول ذكری املولد النبوي الرشيف.

استعرضت الندوة اربعة محاور حول جانب من آثر الرسالة املحمدية يف احداث التحوالت التاريخية 
والحضارية ودالئل مواجهة األفكار املظللة التي تستهدف احتفال األمة بمولد نبيها عليه أفضل الصالة 

وأزكی التسليم.

وقدم مسئول الوحدة الثقافية باملحافظة عبدالغني الدرب يف الورقة األولی بعنوان »حرب اليهود للمولد« 
الرباهن الرشعية لتعظيم املناسبة ومواجهة مخاطر استهداف نبي الرحمة.

فيما ركزت الورقة الثانية ملسئول وحدة التعليم الجامعي الدكتور خالد القزحي علی أثر الرسالة املحمدية 
علی واقع العالم.. الفتا فيها إلی ما تتعرض له األمة من ضعف وشتات جراء االبتعاد عن النبي ومنهجه 

ورسالته.

وتطرقت الورقة الثالثة ملدير مكتب السياحة سليم بهجان إلی الرعاية التي احيط بها الرسول محمد 
واستلهام الدروس والعرب من حياته وشخصيته واتباع سنته واالقتداء بهدية.

واستعرض مدير مكتب الثقافة يف الورقة الرابعة مراحل وبداية التحرك بالدعوة ووصول الرسالة املحمدية 
شتی أنحاء العالم ومسببات انقسام األمة وعوامل استعادة قوتها وهيبتها.

ويف الندوة أشاد وكيال املحافظة عبدالحميد أبوشمس وعبدالقادر املآخذي، بمحاور الندوة وأهميتها 
بالتزامن مع االحتفاء بذكری مولد رسول الله.. منوهن بتفاعل وحدة التعليم الجامعي ومكتب الثقافة 

وحضور املكاتب وفروع الهيئات يف تبني عدد من أنشطة إحياء هذه املناسبة الدينية العظيمة.

تخلل الندوة، بحضور مدراء عموم وممثيل املكاتب املنظمة للندوة ومدراء املكاتب التنفيذية واإلدارات العامة 
بديوان املحافظة، عرض فالشات مرئية عكست جانب من دالالت وأهداف استهداف النبي الكريم ومحاربة 

االحتفاء بذكری مولده صلی الله عليه وآله وسلم.
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 باملولد النبوي الشريف
ً
وزارة الثقافة تنظم فعالية خطابية وإنشاديه احتفاء

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء – سبأ:

نظمت وزارة الثقافة اليوم، عى رواق بيت الثقافة بصنعاء فعالية خطابية وانشادية احتفاًء باملولد النبوي 
الرشيف عى صاحبه أفصل الصالة وأزكى التسليم.

ويف املستهل؛ افتتح وزير الثقافة عبدالله أحمد الكبيس معريض الكتاب املحيل والفنون التشكيلية اللذين 
نظمتهما الهيئة العامة للكتاب، ويستمران خمسة أيام، واستمع الوزير من نائب رئيس الهيئة عبدالرزاق 
قطران ووكيل الهيئة زيد الفقيه، إىل رشح عن محتويات معرض الكتاب الذي شاركت فيه عدد من دور 

النرش املحلية بأكثر من عرشين ألف عنوان باإلضافة إىل معرض الفنون التشكيلية الذي شارك فيه عدد من 
التشكيلين الشباب بنحو39 لوحة تشكيلية تعكس مستويات ومدارس فنية مختلفة.

ويف الفعالية القى وزير الثقافة كلمة أكد فيها أن االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف هواعالء من 
شان مناسبة عظيمة تبعث فينا روح التوحد والقيم واملبادئ واألخالق النبيلة التي كابد الرسول األعظم 
يف تحقيقها كي تكون نرباساً ييضء لألمة سبل الخر. وقال »إن احتفالنا باملولد النبوي ليس ترفاً ذهنياً 

وقيمياً بل هوتجديد لقيم الخر والعدل واملحبة والسالم؛ فنحن من خالل االحتفال نذكر األمة برورة الوالء 
للرسول األكرم ورضورة العودة إىل سرته حتى نجتاز بها العقبات وحاالت التعدد يف الوالءات«.. وأشار إىل 
ما صار إليه حال األمة وهوحال يشبه ما كان عليه الحال قبل البعثة وآّن لنا أن نستلهم الرسالة ومقاصدها 

ونعيد لألمة توحيد الرؤية من خالل العودة إىل النبع الصايف يف الرسالة املحمدية.

ويف االحتفائية، التي تخللتها فقرات انشادية يف املديح النبوي لفرقة جمعية املنشدين اليمنين وقصيدة 
للشاعر عبدالرحمن مراد، ألقى فضيلة العالمة عبدالفتاح اسماعيل الكبيس كلمة العلماء أكد فيها أهمية 
االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم باعتبار أن هذه 

الرسالة التي جاء بها الرسول األعظم قد حررت األمة من الظلمات وأضاءت دروبهم بالنور.. واستعرض 
ما كان عليه حال العرب يف شبه الجزيرة العربية قبل االسالم وما أصبح عليه حالهم بعد اإلسالم وما حمله 

اإلسالم من قيم ومبادئ أعادت الوضع إىل مساره السليم.. وأكد أن االسالم أعاد إلنسانية االنسان مكانتها 
وقيمتها من حيث تكريم االنسان واالعالء من شأن العقل، فرّشف اإلسالم االنسانية عى مختلف املستويات.

حر الفعالية، التي اقيمت تحت شعار »مولد الهدى والنور« عدد من مسؤويل الوزارة والهيئات 
واملؤسسات التابعة لها.

مديرية السودة بعمران تنظم فعالية مبناسبة املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

نظمت مديرية السودة محافظة عمران اليوم، فعالية خطابية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار محافظ املحافظة الدكتور فيصل جعمان اىل أهمية إحياء هذه املناسبة العظيمة التي تحتل 
مكانة كبرة يف نفوس اليمنين.. ولفت إىل رضورة استلهام الدروس والعرب من هذه السرة العطرة واالقتداء 

بالرسول األعظم سلوكا وعمال.. مثمنا الجهود الشعبية واملجتمعية ألبناء املديرية يف تنظيم وإحياء هذه املناسبة.
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كما ألقيت عدد من الكلمات أكدت أهمية االحتفاء بهذه املناسبة لجديد الوالء لله والرسول والسر عى 
نهجه وسرته العطرة..كما سر أبناء مديرية السودة قافلة غذائية ومواش دعما للجبهات يف إطار اإلعداد 

والتجهيز لتسير قافلة الرسول األعظم.

وزارة الشئون القانونية تنظم حفل باملولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظمت وزارة الشئون القانونية اليوم، حفل خطابي يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل أشار وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل املحاقري إىل أهمية إحياء مناسبة املولد النبوي، 
لتوضيح املكانة العظيمة لخاتم املرسلن محمد صى الله عليه وآله وسلم. وقال »إن النبي محمد كان 

استثناء من الرسل يف أخالقه وتواضعه ورحمته، وأن الله سبحانه وتعاىل كرم األمة العربية بابتعاثه منها«. 
وأضاف »إن الرسول األعظم، جاء بثورة من القيم قضت عى الظلم والعبودية وكرست العدالة واملساواة بن 

الجميع، وكرمت املرأة وأعطتها الكثر من الحقوق، أهمها حق الحياة«.

فيما أشار وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد صالح الخوالني والعالمة أسامة املحطوري، إىل رضورة االرتباط 
بالرسول الكريم والنهج الذي أتى به واستيعاب معنى تويل املسلمن له واستحضاره يف الواقع والعودة إىل 
منهجه.. وأكدا أهمية االقتداء بالرسول وترجمة معاني القرآن الكريم الذي جمع الحياة اإلنسانية بمختلف 

جوانبها..حر االحتفال وكالء الوزارة عبدالرحمن الكحالني والدكتور عبدالله بركات والدكتور أحمد 
الوشيل والوكيل املساعد محمد عبداملؤمن الشامي ومدير املكتب الفني بالوزارة عدنان املحطوري.

فعاليات وأنشطة وخميمات طبية احتفاء بذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

لم تقتر مشاركة القطاع الصحي يف مناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى الفعاليات االحتفالية بهذه 
الذكرى فقط وإنما إقامة املخيمات الطبية وكذا تقديم الخدمات الطبية مجانا يف مختلف املستشفيات.

وبدأت وزارة الصحة منذ بداية ربيع األول، عى تنفيذ أنشطتها وبرامجها االستثنائية بهذه املناسبة لتخفيف 
آالم املرىض خاصة الفقراء وإدخال الفرحة ليس عى املريض وحسب بل وذويه.

وحرص القطاع الصحي عى التحضر إلقامة الفعاليات الصحية يف جميع املحافظات، وأن يكون احتفاء 
املستشفيات الحكومية والخاصة بذكرى ميالد النبي من خالل التخفيضات الكبرة لخدماتها العالجية 

للمرىض حبا للنبي محمد صى الله عليه وآله وسلم.

وشملت أنشطة وبرامج الوزارة إنشاء املخيمات العالجية والجراحية املجانية من خالل اإلعداد ألكثر من 
10 مخيمات يف الحديدة وإب ومحافظة صنعاء وأمانة العاصمة لتقدم خدماتها يف مجاالت النساء والوالدة 

وجراحة الفتاق والبواسر واألكياس الدهنية والعيون، باإلضافة خدمات معاينة الباطنية واألطفال وعمليات 
استئصال اللوزتن وغرها من الخدمات الصحية.
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ولم تغفل الوزارة معاناة املرىض يف ظل استمرار الحصار حيث وزعت األدوية عى املرىض من الفقراء 
والجرحى ومن أهايل الشهداء ومرىض األمراض املزمنة مساهمة من القطاع الدوائي احتفاء بهذه املناسبة.

ويف هذا الخصوص أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل أن الوزارة حرصت عى استثمار 
مناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف يف تعزيز قيم الراحم والتكافل التي جاء بها الرسول األعظم صى 

الله عليه وآله وسلم.. ولفت إىل أنه تم توجيه مكاتب الصحة للتعميم لجميع املستشفيات واملرافق الصحية 
والطبية الحكومية واألهلية يف أمانة العاصمة واملحافظات بتقديم خدمة املعاينة الطبية مجاناً لكافة 

املواطنن بمناسبة ذكرى املولد النبوي باإلضافة إىل إقامة املخيمات الطبية والجراحية وتوفر األدوية 
وزيارة الجرحى وأس الشهداء واملفقودين. وقال »هذا العمل املتمثل يف تخفيف اآلالم عن املرىض يعد تأسيا 

برسول اإلنسانية محمد صى الله عليه واله وسلم الذي حث عى التكافل والراحم«.. ودعا كوادر القطاع 
الصحي والطبي إىل استحضار عظمة هذه املناسبة لتنعكس إيجاباً يف خدمة املواطنن من خالل التمسك 

بقيم الرسول الكريم يف اإلخالص يف العمل.

وجدد الوزير املتوكل التأكيد عى أن القطاع الصحي ومن خالل تمسكه بهذه القيم السامية سيواصل السر 
للنهوض بمستوى الخدمات الطبية والعالجية وتوفر األجهزة واألدوية وإيصال الخدمات الطبية إىل الريف 

واملناطق النائية.

كما حرصت وزارة الصحة عى تخفيف معاناة املوظفن جراء توقف رصف املرتبات جراء نقل العدوان 
لوظائف البنك املركزي إىل عدن، حيث قامت توزيع السلة الغذائية لعدد 800 حالة من املوظفن حبا وتأسيا 

بنبي اإلحسان.

ويف هذا الصدد يقول وزير اإلعالم ضيف الله الشامي »إن األطباء يعملون عى مداواة القلوب والجراح 
وتشخيص املرض، فيما كان النبي صى الله عليه وسلم أول من عمل عى مداواة القلوب بإزالة أمراض 

الضالل والغي«.. وأكد أن اليمنين أصبحوا يتحركون يف إطار منهجية رسول الله قوال وعمال ويف الجبهات 
يجسدون مواقف رسول الله يف الشجاعة والعزة يف مواجهة الطغاة، وكذا الراحم فيما بينهم باالهتمام 

بالفقراء واملساكن والجرحى وأس الشهداء.

ولفت وزير اإلعالم إىل أن ابتهاج الشعب اليمني بهذه املناسبة داللة واضحة عى ارتباطهم الوثيق بالرسول 
األعظم والسر عى نهجه.

وكان احتفال القطاع الصحي بمولد خر األنام صى الله عليه وآله وسلم بافتتاح وتدشن العمل يف مشاريع 
صحية خاصة يف الجانب الدوائي حيث تم تنفيذ األدلة واملعاير الخاصة بالصيدليات وإعادة تنظيم وترتيب 

أوضاعها وتدشن وافتتاح عددا من املشاريع يف محافظتي صعدة والحديدة وكذا افتتاح وتدشن العمل 
بأقسام يف مستشفيات العاصمة صنعاء.

كما أن الفعاليات الثقافية التي أقامتها الوزارة ومكاتب الصحة وهيئاتها ومستشفياتها ستتواصل والتي 
لها إنعكاسات إيجابية عى العاملن يف القطاع الصحي وعى املجتمع من خالل التأكيد عى االقتداء برسول 

اإلنسانية وإتباعه قوال وعمال.

وللمولد النبوى ذكرى عطرة إلستشعار الرحمة يف القلوب والذي تمثلت يف رسول الرحمة واإلنسانية محمد 
صى الله عليه واله وسلم.



293

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

األجهزة االمنية بذمار حتتفي بذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ ذمار - سبأ:

نظمت إدارة األمن بمحافظة ذمار واملديريات والوحدات األمنية اليوم فعالية احتفائية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

وخالل الفعالية أكد القائم بأعمال محافظ ذمار أمن عام املجلس املحيل مجاهد شايف العنيس أهمية 
االحتفاء بمولد سيد الخلق وخاتم األنبياء واملرسلن املبعوث رحمة للعاملن.. وأشار إىل دور االجهزة االمنية 

يف حفظ األمن واالستقرار يف ظل التحديات الراهنة واستمرار العدوان والحصار.. الفتا إىل أهمية تضافر 
جهود الجميع يف الحشد واملشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة العظيمة.

فيما أشار وكيل اول املحافظة فهد عبدالحميد املروني إىل اهمية استحضار سرة النبي ومواقفه الخالدة 
يف تحرير األمة من العبودية والظلم فهوالقائل صل الله عليه وعى آله وسلم »عينان ال تمسهما النار عن 

بكت من خشية وعن بات تحرس يف سبيل الله«.. وأشاد بجهود االجهزة األمنية يف ضبط الجريمة وتحقيق 
االنجازات يف حفظ االمن واالستقرار والسكنية العامة.. داعيا الجميع للمشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية.

ويف الفعالية، التي حرها وكيل املحافظة محمود الجبن ومدير أمن املحافظة العميد أحمد الرشيف، أشار 
مدير أمن مديرية مغرب عنس العقيد حسن السفياني، إىل أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف له 

دالالت ومعاني خاصة يف الظروف الراهنة ويجسد ارتباط اليمنين برسول األمة والسر عى نهجه.. وأكد 
جهوزية األجهزة والوحدات األمنية لتأمن الفعالية املركزية لالحتفاء بذكرى مولد النبوي الرشيف والحفاظ 

عى األمن واالستقرار والسكينة العامة.

حر الفعالية قادة األجهزة والوحدات األمنية وعدد من مدراء املكاتب التنفيذية وإدارات أمن املديريات 
وأقسام الرشطة واملرور.

 كليات اجملتمع اخلاصة بعمران تنظم فعالية مبناسبة املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ عمران - سبأ:

نظمت كليات املجتمع الخاصة بمحافظة عمران اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية أكد مدير مكتب التعليم الفني والتدريب املهني باملحافظة أمن عيل الديدي أهمية تنظيم هذه 
الفعاليات التي تعكس مدى حب الشعب اليمني للمصطفى صى الله عليه وعى اله وسلم.. وأشار إىل املكانة 

العظيمة التي تحتلها هذه الذكرى يف نفوس أبناء األمة.. الفتا إىل أن ميالد الرسول صى الله عليه وسلم 
غر مجرى التاريخ.. وأكد عى رضورة استلهام العرب والدروس من هذه املناسبة بالتحيل بصفات الرسول 

األعظم واإلقتداء به والسر عى نهجه.
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االحتاد التعاوني الزراعي ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أقيم بصنعاء اليوم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي، نظمها االتحاد التعاوني الزراعي وفروعه 
وجمعياته التعاونية الزراعية واملزارعن باملحافظات.

ويف الفعالية، التي حرها وزير الزراعة والري املهندس عبدامللك قاسم الثور وعضومجلس الشورى محمد 
عائض النصري، أشار الشيخ عبدامللك الحلييل إىل أهمية االحتفال بمولد سيد البرشية محمد صى الله عليه 

وآله وسلم.. ولفت إىل أن للمسلمن الحق يف أن يفرحوا بهذه املناسبة الدينية الجليلة.. مبينا أن االحتفال 
باملولد النبوي، محطة الستلهام العرب والعظات من سرته عليه الصالة والسالم الذي بعثه متمما ملكارم 
األخالق وتنوير البرشية وهدايتها.. واعترب إحياء هذه املناسبة، فرصة لتعزيز وتقوية اإلرتباط بالرسول 

الكريم وسرته العطرة التي تعد منهاج حياة وسلوك يجب التأيس بها.

وقال الشيخ الحلييل »إن االحتفاالت باملولد النبوي، ليس بدعة كما يدعي البعض، لكنها إحدى الشعائر 
الدينية التي ينبغي اإلحتفال بها واالرتباط بالرسول الكريم يعني االرتباط بالقيم واألخالق، وتمسكنا 

بهذه األخالق واملبادئ والقيم التي جاء بها النبي األعظم«.. وحث عى أهمية استحضار النبي الكريم يف كل 
األعمال والحرص عى تنشأة األجيال عى سرة النبي محمد صى الله عليه وآله وسلم وغرس القيم واألخالق 

الحميدة يف نفوسهم وصوال إىل تنشأة أجيال متسلحة بالعلم واملعرفة واألخالق ومحبة نبيها الكريم.

من جانبه استعرض ممثل اللجنة التحضرية لالحتفال مستشار وزارة الزراعة والري يحيى اسماعيل 
الحوثي، نبذة من صفات املصطفى صى الله عليه وآله وسلم واملعجزات التي ميزه الله تعاىل بها ودوره 

يف هداية البرشية وإخراجها من الظلمات إىل النور.. وأشار إىل داللة االحتفال بهذه املناسبة الدينية والتي 
تمثل رسالة قوية للعالم أن الشعب اليمني، مستمد قوته وصموده من ارتباطه بمنهاج الرسول األعظم يف 

مواجهة العدوان والتحديات واملؤامرات التي تحاك ضد أبناء األمة اإلسالمية.. ودعا إىل أهمية إقامة مثل هذه 
الفعاليات الدينية إلحياء مولد سيد املرسلن محمد عليه الصالة والسالم.. مبينا ان طاعة الرسول وحبه 

مرتبط بطاعة الله.

بدوره رئيس االتحاد التعاوني الزراعي محمد محمد بشر، أشار إىل حرص االتحاد التعاوني الزراعي 
وفروعه وجمعياته التعاونية واملزارعن يف مختلف املحافظات عى إحياء هذه املناسبة الدينية للتأيس 

بمنهاجه وسرته عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.. وعرب عن فخر واعتزاز اليمنين بإحياء هذه املناسبة 
الدينية سيما يف ظل ما يتعرض له من عدوان وحصار، ما يؤكد أنه شعب ال يقهر ومتمسك بكتاب الله 

وسنة الرسول الكريم عليه الصالة والسالم عمال وسلوكا وأخالقا.

تخلل الفعالية قصيدة عن حب اليمنين للشاعر عبدالباري عبيد وفقرة استعراضية لإلدارة العامة لإلرشاد 
واالعالم الزراعي حول املحاوالت اليائسة التي يسعى اليهود إىل طمس الهوية االسالمية.

حر الفعالية وكيل وزارة االوقاف واالرشاد صالح خميس وأمن عام االتحاد التعاوني الزراعي جواد 
العريفي.
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أوقاف صنعاء ينظم فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظم مكتب األوقاف واإلرشاد بمحافظة صنعاء بالتعاون مع املكتب اإلرشايف باملحافظة، فعالية خطابية 
بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار أمن عام محيل املحافظة عبدالقادر الجيالني إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي، هوتجديدا 
للعهد لله والنبي األكرم وتأكيدا للسر عى هداه ونهجه.. مبينا أن إتباع النبي يتجى يف التحيل بالصفات 
املحمدية واالخالص يف العمل.. وأكد أهمية االقتداء بسرة النبي األعظم يف التآخي ونبذ الفرقة والكراهية 

والتصدي للعدوان وتعزيز بقيم الراحم وتفقد أحوال أس الشهداء واملستضعفن واملحتاجن.. مشرا إىل 
تمسك أهل الحكمة واإليمان بهدى النبي األعظم.. ودعا الجيالني أبناء املحافظة إىل املشاركة يف الفعالية 

املركزية بالعاصمة صنعاء واملساهمة يف دعم وتسير قافلة الرسول االعظم للمرابطن يف الجبهات.

ويف الفعالية، التي حرها وكيل وزارة األوقاف لقطاع اإلرشاد العزي راجح وأعضاء الهيئة اإلدارية وعدد 
من وكالء املحافظة، أشار وكيل املحافظة لقطاع األوقاف يحيى السياني إىل أهمية الحضور الواسع للفعالية 

املركزية بالعاصمة صنعاء لالقتداء بالنبي األعظم.. ولفت إىل أن الحديث عن الرسول األعظم حديثا عن 
اإلسالم واإليمان.. مشرا إىل حاجة األمة إىل اإلرتباط بالرسول الكريم.

وأكد الوكيل السياني أن االحتفال باملولد النبوي، هواحتفال بقائد عظيم محنك وشجاع خر الربية أجمع 
ويجسد ارتباط أبناء اليمن برسول الله وتعزيز الصمود األسطوري يف مواجهة العدوان.

بدوره أوضح أمن عام املجلس األعى لألوقاف الدكتور مقبل الكدهي، إىل إرتباط اليمنين الوثيق بالرسول 
األعظم. وقال »إن ملك اليمن أسعد الكامل أول من آمن بالرسول الكريم وكىس الكعبة قبل 600 عام من 

مولد محمد رسول الله صى الله عليه وآله وسلم«.. واستعرض محاوالت الوهابية إستهداف الدين اإلسالمي 
وتشويهه والتقليل من شأن خاتم األنبياء واملرسلن ودور أحفاد األنصار يف نرة الدين والرسول األعظم 

منذ فجر اإلسالم.

فيما أشار الشيخ جربي إبراهيم حسن إىل عظمة النبي األعظم ودور اليمنين يف نرته ونره الدين 
اإلسالمي.. مؤكدا أهمية االقتداء بأخالق الرسول الكريم والسر عى نهجه.

تخلل الفعالية، بحضور مدراء املكاتب التنفيذية واملديريات وأعضاء املجالس املحلية واملوظفن، فقرة 
إنشادية ومرسحية لفرقة 21 سبتمرب وقصيدة للشاعر يحيى الهطيف.
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وزارة التعليم الفني وصندوق تنمية املهارات حيتفيان باملولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظمت وزارة التعليم الفني والتدريب املهني وصندوق تنمية املهارات بصنعاء اليوم، فعالية إحتفائية باملولد 
النبوي الرشيف، بحضور عضواملجلس السيايس األعى سلطان السامعي.

ويف الفعالية التي حرها وزراء التعليم الفني والتدريب املهني غازي احمد عيل محسن والنقل زكريا 
الشامي والدولة رضية عبدالله، أكد عضواملجلس السيايس األعى سلطان السامعي ان اليمنين يحتفلون 

بذكرى املولد النبوي الرشيف منذ عرشات السنن يف مختلف محافظات الجمهورية للتذكر بصفات النبي 
الكريم والتمسك بمبادئه واالقتداء بهديه والسر عى نهجه.. وأشار إىل الدالالت واملعاني التي تحملها هذه 
الذكرى العظيمة يف قلوب كافة اليمنين وعيداً من اعياد االمة اإلسالمية يف مختلف انحاء العالم اإلسالمي.

وأكد عضواملجلس السيايس أن الشعب اليمني بإيمانه بالله وأتباع سنة نبيه عليه افضل الصالة وأتم 
التسليم استطاع أن يقدم ما هوشاهد عى عظمة اإلسالم واإليمان من خالل ثباته وبوعيه وصموده 

األسطوري يف مواجهة تحالف العدوان السعودي االمريكي الغاشم.. وأشار إىل أن احتفاء كافة ابناء اليمن 
عى املستوين الشعبي والرسمي باملولد النبوي الرشيف يعد رسالة قوية توجه إىل صدور املنافقن والوقوف 
يف وجه الظاملن واملعتدين بأن اليمن مازال هواألٌقوى واألعز وقادرا عى عى مواجهة العدوان بشتى الوسائل 

والسبل املتاحة.

ونوه السامعي باالنتصارات التي حققها ابطال الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات.. داعياً إىل 
املزيد من البذل والعطاء ودعم ومساندة املرابطن يف الجبهات من اجل تحقيق النر، كما دعا كافة أبناء 

الشعب اليمني للحشد واملشاركة يف الفعالية املركزية الكربى لالحتفاء باملولد النبوي الكريم املقرر اقامتها 
بميدان السبعن يف 12 من ربيع االول.. ونوه بالدعوة التي اطلقها رئيس املجلس السيايس ملحاربة الفساد 

يف كافة مؤسسات الدولة والعزم عى استئصاله من جذوره.. داعيا الجميع للوقوف صفاً واحداً امام هذا 
الغول الذي انترش يف كل مفاصل الدولة.

من جانبه أكد املدير التنفيذي لصندوق تنمية املهارات عبدالله محمد الهادي، أهمية االحتفاء بذكرى املولد 
النبوي الرشيف لتجسيد التزامنا بإحياء هذه املناسبة األسمى واألعظم يف تاريخ البرشية، وتجسيد معاني 

األصالة والهوية اإليمانية باالحتفال بهذه الذكرى العطرة.. واشار إىل أن احتفالنا اليوم باملولد النبوي يعترب 
محطة توعوية نتزود من سرة الحبيب املصطفى، النور والطهر ومكارم االخالق، ومحطة تعبوية للشعب 

اليمني خصوصاً وهويخوض معركته دفاعاً عن االرض والعرض يف مواجهة قوى الطغيان واالستكبار 
العاملي.

وتطرق الهادي إىل عظمة هذه املناسبة الستلهام تضحيات العظماء من االنبياء واالولياء واالستفادة من 
سرة النبي االكرم ابتداًء من مولده ومروراً ببعثته وهجرته وغزواته وكل ماتحوي رسالته العظيمة ومنهجه 

الرباني من نور وقدوة وقيادة كون الله تعاىل ارسله رحمة للعاملن وهادياً ومرشداً ومعلماً ومبرشاً ونذيرا 
ونور تهتدي بهداه البرشية جمعا.. وأشار إىل حرص وزارة التعليم الفني والتدريب املهني وصندوق تنمية 

املهارات عى إقامة وإنجاح هذه الفعالية املتواضعة احياء لهذه الذكرى العظيمة.. مشيداً بكافة الجهود التي 
بذلت وساهمت يف انجاح هذه الفعالية.

من جانبه استعرض العالمة حمدي زياد، محطات مضيئة من سرة خر الربية عليه افضل الصالة واتم 
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التسليم، والتذكر بأهمية احياء هذه الفعالية التي تحتفل بها األمة العربية واإلسالمية قاطبة الستلهام 
منها الدروس والعرب يف تعزيز الهوية اإلسالمية واألصالة املحمدية.. وأكد ان االحتفال بهذ الذكرى العظيمة 

احتفال بجمع الشمل وتوحيد الكلمة واالنتصارات والفتوحات والسر عى نهج الرسول الكريم يف خلقه 
وتعامله وااللتزام بشمائله وفضائله والتزود منها يف بناء حارضنا وبناء املؤسسات ومكافحة الفساد.

تخلل االحتفائية، التي حرها نائب وزير التعليم الفني والتدريب املهني الدكتور خالد الحوايل، ووكالء 
وزارة التعليم الفني والوكالء املساعدين، ومدير عام مكتب التعليم الفني باألمانة الدكتور عادل املهدي 

وقيادات ومسئويل وموظفي الوزارة وصندوق تنمية املهارات، وعمداء ونواب املعاهد الفنية واملهنية وكليات 
املجتمع الحكومية والخاصة بأمانة العاصمة وجمع غفر من الطالب والطالبات، قصائد شعرية وابريت 

انشادي بعنوان » نور الهدى« اداء فرقة الشهيد القائم، تالها تقديم وصالت فنية مصحوبة بالزوامل 
والرقص الشعبي الفلكلوري التي تعرب عن اصالة االنسان اليمني من اداء فرقة 26 سبتمرب.

وزارة اإلدارة احمللية حتيي ذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أحيت وزارة اإلدارة املحلية اليوم يف صنعاء، ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف االحتفال، الذي حره رئيس الهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراني القايض عبدالعزيز 
العنيس وكالء الوزارة والوكالء املساعدون ومدراء العموم واملوظفون، أكد نائب وزير اإلدارة املحلية قاسم 

الحمران عى أهمية إحياء ذكرى مولد خاتم االنبياء واملرسلن تعظيما ملكانته السامية يف قلوب الشعب 
اليمني وكل الشعوب املسلمة.. وأوضح الحمران أن تمسك اليمنين بالنبي محمد كان له أبلغ األثر يف 

مواجهة التحديات ومجابهة العدوان الظالم والحاق الهزائم والخسائر الكبرة بالدول املشاركة فيه.. وأشار 
إىل أن احتفال اليمنين بذكرى املولد النبوي عى نطاق واسع يمثل دليال عى تمسكهم بنبيهم وسرهم عى 

نهجه الرشيف واتباع الرسالة التي ترشف بحملها إىل البرشية جمعاء لتظل تعاليم ورشيعة اإلسالم حية 
متجددة لكل زمان ومكان.. وأكد الحمران أن تعظيم النبي صى الله عليه وآله وسلم سبب من أسباب 

النر وتغير وضع األمة نحواألفضل. 

وحث نائب وزير اإلدارة املحلية كل قيادات والكوادر العاملة يف الوزارة واملحافظات إىل القيام بواجبهم 
ومسؤولياتهم تجاه املواطنن.. ودعا الحمران كل موظفي الوزارة واملحافظات إىل املشاركة يف الفعالية 
املركزية التي ستحتضنها العاصمة صنعاء وكل املحافظات يف الثاني عرش من شهر ربيع االول إلحياء 

ذكرى مولد خاتم االنبياء واملرسلن سيدنا محمد صى الله عليه وسلم.

فيما أشارت كلمات املشاركن إىل أهمية استلهام القيم واألخالق النبوية الرفيعة يف تعزيز روح الثبات 
والصمود يف مواجهة األخطار املحدقة بالوطن.

وحفلت الفعالية بقصائد شعرية مادحة القاها الشعراء أمن الجويف وحاشد الشليف وعبدالكريم مقبل 
وأبوعكاك الحشيش عربت يف مجملها عن مكانة النبي ومدح صفاته وحياته وسرته العطرة.
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اخلدمة املدنية تنظم حفال خطابيا يف ذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظمت وزارة الخدمة املدنية والتأمينات والوحدات التابعة لها اليوم بصنعاء، حفال خطابيا بذكرى املولد 
النبوي.

ويف الحفل، الذي حره وزير األوقاف واإلرشاد نجيب نارص العجي ومستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز 
الرب ومحافظ عدن طارق سالم ومفتي تعز العالمة القايض سهل بن عقيل وعدد من أعضاء مجليس 

النواب والشورى ونواب الوزراء، أكد رئيس مجلس الشورى محمد حسن العيدروس، أن االحتفال بذكرى 
املولد النبوي تعبرا عن معاني الوفاء للرسول الكريم ورسم الطريق لألجيال لتسلحها بالعلوم وطريق 

الهداية والصالح للبرشية جمعاء. وقال »نحتفل بهذه املناسبة الدينية لنستلهم من سرة الرسول الكريم، 
قيم العزة والكرامة والسالم واملحبة والتسامح والدعوة لتوحيد الصف والكلمة ومواجهة العدوان«.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن هذه املناسبة الجليلة بما تحمله من معاني، من شأنها االسهام يف إعالء كلمة 
الحق وتعزيز الوحدة وتوثيق أوارص املحبة بن أبناء الشعب اليمني.. وأشار إىل أن اليمنين يحييون ذكرى 
مولد سيد الخلق، إنطالقا من تمسكهم بالنهج املحمدي وتأكيدا عى الوالء، رغم الظروف الصعبة التي تمر 

بها البالد جراء العدوان والحصار.. داعيا إىل املساهمة الواسعة يف املشاركة يف الفعالية بما يليق بمكانة 
الرسول األكرم.

من جانبه أشار وزير الخدمة املدنية والتأمينات إدريس الرشجبي إىل أن االحتفال بذكرى مولد الرسول 
األعظم، احتفاال بأعظم مناسبة وحدث كوني غر مجرى تاريخ البرشية قاطبة.. وأكد أن الجميع يعتز 

بتنظيم االحتفال بمولد أرشف خلق الله الذي أرسله الله رحمة للعاملن وهاديا لهم إىل الحق والرشاد 
ومخرجهم من الظلمات إىل النور. وقال »ما أحوج األمة إىل االقتداء بنبيها يف سرته وأخالقه من أجل 

الحق والسالم والجهاد«.. الفتا إىل أن رسول الله لم يساوم أويهادن ضاربا أروع األمثلة يف الكفاح والصرب 
والتضحية.

وأكد الوزير الرشجبي أن القيم واملبادئ التي حملها الرسول الكريم يجسدها أبناء اليمن اليوم يف صمودهم 
وثباتهم أمام أعتى وأحقر عدوان وعى مدى أكثر من خمسة أعوام.

مفتي الديار اليمنية العالمة شمس الدين رشف الدين، اعترب االحتفاء بذكرى املولد النبوي مناسبة عظيمة 
الستلهام الدروس والعرب من هدي النبي وإحياء ملكارم األخالق ورشيعة محمد بن عبدالله عليه الصالة 

والسالم.. وأكد أن االحتفال بهذه املناسبة عى املستوى الشعبي والرسمي دليل عى مدى االرتباط برسول 
الله وتعظيمه ومظهر من مظاهر الفرح واالستبشار والوحدة اإلسالمية والتذكر بمأثره وأخالقه وشمائله 

وفضائله. وقال »خروج الناس إىل الفعالية املركزية من باب احياء شعائر الله وتجديد للوالء لرسول الله 
وإغاضة أعداء الدين ورسالة للعالم بتمسك اليمنين بالعروة الوثقى«.

من جهته أوضح عضواملكتب التنفيذي ألنصار الله الدكتور أحمد الشامي، أهمية معرفة النبي عليه الصالة 
والسالم، معرفة صحيحة من خالل القرآن الكريم وليس من الكتب الوهابية املستمدة من فكر اليهود 
والنصارى.. وأكد أن إحياء ذكرى املولد النبوي يسهم يف تعزيز هوية وأصالة األمة اإلسالمية.. مهيبا 

بالجميع التحرك واإلسهام يف التعبئة الجماهرية إلحياء هذه املناسبة الدينية الجليلة عى قلوب املسلمن يف 
الفعالية الكربى بالعاصمة صنعاء.
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فيما أشار رئيس مجلس التالحم القبيل الشيخ ضيف الله رسام، إىل دور القبيلة اليمنية الرئييس والبارز يف 
مؤازرة ونرة رسول الله والجهاد معه إلعالء راية التوحيد وكذا دورها اليوم يف مواجهة العدوان ومساندة 

الجيش واللجان الشعبية دفاعا عن الوطن..تخلل الحفل، الذي حره رئيس الهيئة العامة للتأمينات 
واملعاشات إبراهيم الحيفي ورئيس املؤسسة العامة للتأمينات إبراهيم أبوطالب وعميد املعهد الوطني للعلوم 

اإلدارية الدكتور محمد الخالد، قصيدة للشاعر معاذ الجنيد بعنوان »صلوات يمانيه« ووصالت إنشادية يف 
مدح الرسول االعظم قدمتها فرقة أنصار الله.

جامعة القرآن الكريم بإب تنظم حفل يف ذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ إب - سبأ:

نظمت جامعة القرآن الكريم والعلوم األكاديمية فرع محافظة إب اليوم، فعالية خطابية يف ذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد وكيل املحافظة القايض عبدالفتاح غالب، أهمية االحتفاء بهذه الذكري الدينية الجليلة 
ملا تحتله من مكانة يف نفوس املجتمع لالقتداء بنهج سيد الخلق والتحيل بصفاته.. وبن أن عى الجميع 

إستشعار املسئولية يف القول والفعل والسلوك وعكسها عى الواقع العميل خصوصا يف ظل الظروف الراهنة 
التي تمر بها الشعب اليمني وما يتعرض له من عدوان وحصار منذ ما يقارب خمس سنوات..ولفت الوكيل 

غالب رضورة عودة الناس إىل النهج القويم والصحيح الذي جاء به القرآن الكريم والسرة النبوية املطهرة.. 
داعيا الجميع إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة والتي ستقام بمدينة إب يف 12 من 

ربيع األول.

من جانبه أشار املرشف االجتماعي للمحافظة يحيى القاسمي إىل أنه بمولده صى الله عليه وسلم بزغ النور 
عى البرشية بإعتباره القدوة واملعلم واملربي والهادي إىل طريق الحق ومخرج الناس من الظلمات إىل النور.. 

وأوضح أنه يجب عى الجميع الوقوف مع النفس بصدق وأمانة خصوصا والشعب اليمني يتعرض لعدوان 
وحصار دمر كل مقومات الحياة.

بدوره استعرض رئيس جامعة القرآن الكريم الدكتور صادق السماوي نبذة من مناقب وسمات وأخالق 
وشمائل الرسول األعظم وأهمية االقتداء به والسر عى نهجه القويم.. وتطرق إىل سالة الجامعة ودورها 
يف تخريج جيل واع محصن بالعلم واملعرفة لخدمة املجتمع والوطن.. داعيا إىل وحدة الصف ولم الشمل 

وترسيخ قيم الراحم والتكافل بن أفراد املجتمع.

فيما نوه فضيلة العالمة الدكتور عبدالباسط الحميدى، بتنظيم الفعاليات االحتفالية بذكرى مولد املصطفى 
صلوات الله عليه وآله وسلم للتذكر بسرته النرة والسر عى خطاه.. وأثنى عى دور الجامعات األهلية 

يف تنظيم فعاليات وأنشطة إبتهاجا بذكرى مولد خر البرشية.. داعيا املسلمن إىل إحياء هذه الذكرى حبا 
وتعظيم لنبي األمة محمد صى الله عليه وآله وسلم وإستلهام العرب والعضات من سرته العطرة.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وشعرية عربت عن عظمة املناسبة وأثرها يف املجتمع، وتكريم قيادة املحافظة 
ومكتب األوقاف والجهات الداعمة واملساندة لجامعة القرآن الكريم والعلوم األكاديمية.

حر الفعالية مدير مكتب األوقاف واإلرشاد بندر العسل والكادر األكاديمي بالجامعة ومنتسبيها من 
الطالب والطالبات.
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فعالية مبديرية دمت يف الضالع مبناسبة املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ الضالع - سبأ:

نظم موظفومحكمة دمت االبتدائية بمحافظة الضالع اليوم، فعالية خطابية وإنشادية بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

يف الفعالية أكد رئيس محكمة دمت االبتدائية القايض محمد الظاهري ومدير عام محكمة االستئناف القايض 
ناجي العمري، أهمية استلهام الدروس والعرب من سرة النبي واالقتداء بنهجه.. وأشارا إىل أن االحتفاء 

بذكرى مولد الرسول األعظم يعزز الصمود يف مواجهة العدوان، وحثا عى حضور الفعالية املركزية التي 
ستقام بمحافظة ذمار.

فيما أكد مدير مديرية دمت سلطان فاضل دور القضاء يف إرساء دعائم العدل الذي جاء به املصطفي محمد 
صى الله عليه وسلم.. مبينا أن ذكرى املولد النبوي تجسد قيم وأخالق اليمنين املقتبسة من أخالق نبي 

الهدى.

كما ألقيت عدة كلمات أشارت جميعها إىل أهمية االحتفاء بذكرى مولد الرسول صى الله عليه وسلم.

تخلل الفعالية، التى حرها مدير مكتب املحافظ أبوأسماعيل راوية، وأعضاء نقابة املحامن واألمناء 
ومدراء الوعظ واإلرشاد بمكتب األوقاف باملحافظة واملديرية، فقرات إنشادية وشعرية معربة.

حيى ذكرى املولد النبوي
ُ
مستشفى زايد بأمانة العاصمة ي

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أقام مستشفى زايد لألمومة والطفولة بأمانة العاصمة اليوم, فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية أشاد مديرمديرية بني الحارث حمد بن راكان الرشيف، بجهود أبناء املديرية وكافة املؤسسات 
والهيئات الحكومية يف إطارها يف إقامة الفعاليات التي تعرب عن عظمة املناسبة.. وأشار إىل أن مظاهر 

االحتفاالت والفرح والرسور التي تعم كافة أرجاء ومديريات أمانة العاصمة بهذه املناسبة أسهمت بشكل 
كبر يف توحيد الصفوف وجمع الكلمة والتفاف املجتمع حول حب الرسول األعظم واالرتباط به.. وحث 

جميع أبناء املديرية إىل الحشد واملشاركة يف الفعالية املركزية بميداني السبعن يف الـ يف الـ 12 من ربيع 
األول.

من جانبه أكد مدير املستشفى الدكتور رياض الشامي أن االحتفال باملولد النبوي الرشيف هوتذكر 
بالرحمة والقيم واملبادئ التي جاء بها الرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم.. وأشار إىل أهمية تجسيد 

محبه الرسول صى اله عليه وآله وسلم قوالً وعمالً وتعزيز القيم الدينية السمحاء والنهوض باألمة يف 
مواجهة األعداء.. ولفت إىل أن املستشفى سيقدم منح طبية يف استقبال كافة املعاينات والفحوصات 

بتخفيض 30 يف املائة لكافة املواطنن إىل جانب ما يقدمه املستشفى من خدمات طبية مجانية معتادة من 
استقبال الوالدات الطبيعية والقيرية.
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كما القيت عدد من الكلمات استعرضت يف مجملها نبذة من سرة الرسول االعظم.. مشرة إىل أن االحتفال 
باملولد النبوي الرشيف ليس مجرد رفع شعارات أوإقامة للفعاليات بل لالقتداء واالتباع لسرة ونهج 

املصطفى صى الله عليه وآله وسلم.

ويف الفعالية كرم مدير املديرية الرشيف ومدير املستشفى الشامي الجرحى باملستشفى وتوزيع الهدايا 
الرمزية لهم. 

حر الفعالية مدير الصحة باملديرية الدكتور غسان أحمد حيدر والكادر الطبي باملستشفى وعدد من 
الوجهاء والشخصيات االجتماعية.

وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان تنظمان حفال خطابيا مبناسبة املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة اليوم بصنعاء، حفالً خطابياً بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الحفل، الذي حره مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية اللواء محمد أحمد الطالبي ورئيس هيئة 
القوى البرشية اللواء طيار ركن يحيى شعالن الغبييس ونائب رئيس هيئة االسناد اللوجستي اللواء الركن 
عبدامللك الدرة، ألقى مساعد وزير الدفاع للموارد البرشية اللواء عيل محمد الكحالني كلمة نقل يف مستلها 

للحارضين تحيات وتهاني قائد الثورة السيد عبدامللك بن بدر الدين الحوثي ورئيس املجلس السيايس 
األعى القائد األعى للقوات املسلحة املشر مهدي املشاط بمناسبة مولد سيدنا محمد صى الله عليه وعى آله 

وصحبه وسلم.

وأشار اللواء الكحالني إىل أن االحتفال باملولد النبوي يأتي هذا العام مفعماً بزخم االنتصارات املتوالية 
التي تحققها القوات املسلحة عى كافة املستويات ويف مختلف جبهات القتال داخل الوطن ويف عمق أرايض 

العدوان.. وأوضح أن االنتصارات الكبرة التي تتحقق يف ميادين والجبهات جسدت مدى اإليمان القوي 
والعقيدة العسكرية اإلسالمية التي يتسلح بها الجيش واللجان الشعبية.. ولفت إىل أن القواعد التي أرساها 
الرسول األعظم محمد صى الله عليه وآله وسلم مثلت منهاجاً ومرجعاً يف كافة األعمال القتالية التي يتعامل 

بها الجيش واللجان الشعبية مع العدوواألسى واملدنين بشكل جسد االرتباط الوثيق بالنبي الكريم معلم 
البرشية ومخرجها من الظلمات إىل النور ومن عبادة األوثان إىل عبادة رب العباد. وقال »إن تمسك مقاتلينا 
األبطال وحبهم للنبي صى الله عليه وعى آله وسلم والسر عى نهجه وتطبيق خططه العسكرية وقواعده 
التي أرساها خالل قيادته للجيوش اإلسالمية ويف غزواته ومعاركه يف مواجهة قوى الطاغوت والرشك مثل 
أحدى املرتكزات األساسية التي ساهمت يف تحقيق االنتصارات الكبرة واملتوالية التي نحتفي بها بالتزامن 

مع االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف«.

ورفع اللواء الكحالني باسم املشاركن يف الفعالية التهاني والتربيكات إىل قائد الثورة السيد عبدامللك بن بدر 
الدين الحوثي ورئيس املجلس السيايس القائد األعى للقوات املسلحة املشر مهدي املشاط بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.. وجدد التأكيد أن صناديد الجيش واللجان الشعبية عى العهد ماضون يف مواصلة 

مسرة النضال والتصدي لتحالف العدوان حتى تحقيق النر وكبح جماح قوى الرش والعدوان.

فيما أشار مدير دائرة التوجيه املعنوي املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى سيع، إىل أن 
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ذكرى املولد النبوي الرشيف تعد من أهم املناسبات الدينية التي يحتفي بها أبناء اليمن عى مر التاريخ.. 
وأوضح أن األنصار من األوس والخزرج هم الذين استقبلوا الرسول ونارصوه يف نرش الدعوة اإلسالمية 

حتى عمت أرجاء املعمورة.. الفتا إىل أن أحفاد األنصار وهم يحيون اليوم باهتمام كبر ذكرى مولد محمد 
صى الله عليه وعى آله وسلم يؤكدون للعالم أجمع أن اليمنين هم حملة راية اإلسالم واملدافعن عنها مهما 

تكالبت عليهم قوى الرش والعدوان.

وقال العميد سيع »إن العمليات النوعية التي استطاع من خاللها أبطال الجيش واللجان الشعبية تدمر 
أبرز األهداف اإلسراتيجية يف عمق العدوان والعملية العسكرية الكربى نر من الله جسدت أن األنصار 
يستمدون العون من الله سبحانه وتعاىل ومن تمسكهم بهدي نبيه محمد عليه وعى آله أفضل الصلوات 

والتسليم«.. وأشار إىل أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة ومنتسبي القوات املسلحة 
يحتفون مع كافة أبناء الشعب باملولد النبوي الرشيف وهم يرابطون يف مواقع العزة والكرامة دفاعا عن 

سيادة الوطن ضد تحالف العدوان الهمجي الغاشم.

تخلل الحفل، الذي حره عدد من قادة القوات املسلحة ومدراء الدوائر العسكرية بوزارة الدفاع، قصائد 
شعرية وأوبريت قدمته فرقة 21سبتمرب بعنوان »رسول الله منا ونر من الله«.

فعالية ملكتب التعليم الفني وصندوق تنمية املهارات باحلديدة

]04/نوفمرب/2019[ الحديدة - سبأ :

نظم مكتب التعليم الفني والتدريب املهني وصندوق تنمية املهارات بمحافظة الحديدة اليوم، فعالية 
بمناسبة املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

وأشار القائم بأعمال املحافظ محمد قحيم إىل أن االحتفاء بذكرى مولد خر األنام يتزامن مع ما يحققه 
الجيش واللجان الشعبية من انتصارات مايدل عى صدق وعظيم محبتهم وإخالصهم لنبيهم الذي حثهم 

عى حمل راية الجهاد ملواجهة الظلم والطغاة.. وأكد قحيم يف الفعالية التي حرها وكيل املحافظة لشئون 
الثقافة واإلعالم عيل قرش، أن أبناء الوطن عامة وتهامة خاصة ماضون عى خطى نبيهم لتحقيق النر 

املؤزر مهما تكالب األعداء يف غطرستهم وهيمنتهم.

فيما أشاد مرشف املحافظة أحمد البرشي بتنظيم هذه الفعالية يف إطار احتفاء املحافظة بذكرى مولد 
املصطفى صلوات الله عليه وعى آله.. واستعرض بعضا من املناقب واألخالق الفاضلة التي كانت سمة نبي 

األمة والتي يجب التمسك بها باعتبارها صمام أمان يتحقق من خالله وعد الله لعباده بالنر عى األعداء.

من جانبه أشار مدير عام التعليم الفني والتدريب املهني باملحافظة حسن هديش إىل أن االحتفال بذكرى 
مولد سيد البرش واجب ديني وفرحة وابتهاج وتجديد الوالء لله عز وجل ولرسوله الكريم الذي أرسل رحمة 

للعاملن.. وأكد مشاركة قطاع التعليم الفني واملهني يف الفعالية املركزية التي ستقيمها السلطة املحلية يف 
الثاني عرش من ربيع األول.

حر الفعالية مديرعام صندوق تنمية املهارات وعمداء املعاهد الفنية واملهنية وأعضاء هيئة التدريس 
والعاملن يف مكتبي التعليم الفني وصندوق تنمية املهارات.
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وزارة اإلعالم واملؤسسات التابعة هلا حتيي ذكرى املولد النبوي الشريف

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أحيت وزارة اإلعالم واملؤسسات اإلعالمية التابعة لها اليوم، ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله 
أزكى الصالة والتسليم.

ويف الحفل الذي تخلله فقرات إنشادية وشعرية وعرض حول وسائل اإلعالم واملولد النبوي، أكد وزير اإلعالم 
ضيف الله الشامي، عى أهمية االحتفال بذكرى مولد الرحمة محمد صى الله عليه وعى آله وسلم الذي 
أخرج األمة من الظلمات إىل النور وقارع الكفر والظلم لتحيا األمة بعزة وكرامة.. وأشار إىل أهمية دور 

اإلعالم واإلعالمين يف نقل الصورة الحقيقية لالستعدادات والتجهيزات لهذه املناسبة وابتهاج الشعب اليمني 
بذكرى مولد خر البرشية وأطهرها..وأكد وزير اإلعالم يف الحفل الذي حرته قيادات الوزارة ورؤساء 
املجالس واملؤسسات والقطاعات اإلعالمية، إىل أن البصمة الكربى لإلعالم تتمثل يف نقل معالم االحتفال 

والبهجة بهذه املناسبة وخصوصا الفعاليات املركزية يف الثاني عرش من ربيع األول.

ولفت الوزير الشامي إىل أن رسول الله صى الله عليه وآله وسلم خاض الحرب اإلعالمية منذ الوهلة األوىل 
حيث واجه الشائعات من قبل الكفار واملنافقن باتهامه بالساحر والجنون وغرها من الشائعات فكان البد 
من إعالم مضاد يبن حقيقة رسول الله ورسالته.. وبن أن اإلعالمين اليوم يقومون بنفس الدور الذي قام 
به رسول الله يف مواجهة الشائعات من خالل كشف الحقائق وتوضحيها للرأي العام.. وأوضح أن الرسول 

عليه وآله الصالة والسالم، نقل رسالة إعالمية حقيقية واستخدام اإلعالم والتحشيد يف مواجهة العدولتحقيق 
النر حيث قال عليه الصالة والسالم يف غزوة تبوك »نرت بالرعب مسرة شهر«.. مؤكدا عى أهمية أن 

يجعل اإلعالمين الرسول الكريم قدوتهم يف نقل الرسالة اإلعالمية ومواجهة اإلعالم املعادي.

ولفت وزير اإلعالم إىل مسؤولية اإلعالم الوطني يف إبراز الصورة الحقيقية لالحتفاالت بذكرى املولد النبوي 
الرشيف وأن يكونوا مشاركن يف إظهار ونقل الصورة لهذا الشعب العظيم الذي يحتفي بهذه املناسبة عى 

املستوى املركزي واملحيل والذي تباهى به رسول الله وواجه به الكفار واملرشكن وافتخر بانتمائه لليمن 
حينما قال صى الله عليه وعى اله وسلم »اإليمان يمان والحكمة يمانية وأنا رجل يمان«.. وبن أن الشعب 

اليمني يمتلك إرثا كبرا من العزة والكرامة وارتباط وثيق بالنبي عليه وآله الصالة والسالم باالحتفال 
واالحتفاء بذكرى مولده.

حر الحفل مدراء العموم بالوزارة واملؤسسات التابعة لها وموظفيها.

مديرية الرجم باحملويت حتتفي بذكری املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

أقيمت بمديرية الرجم محافظة املحويت اليوم، فعالية خطابية يف ذكری املولد النبوي.

ويف الفعالية بحضور وكيل املحافظة محمد البصل ومسئول الوحدة السياسية عيل حسن رشف الدين..
استعرض وكيل أول املحافظة عزيز عبدالله الهطفي محطات من حياة الرسول.. الفتا إلی أن ذكری املولد 

تحيي يف النفوس قيم ومبادئ النبي وتجسد أخالقه ونهجه.
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وأشار إلی أهمية املناسبة لتجديد الوالء والعهد وااللتزام بتعاليم النبي الكريم..الفتا إلی الحاجة للعودة 
لهدي الرسول لتعزيز الروابط والتآخي ووحدة الصف خصوصا واليمن يخوض مواجهة مصرية يف الدفاع 

عن الوطن ويتعرض للعدوان والحصار منذ نحوخمس سنوات.

ولفت الوكيل الهطفي إىل أن االحتفال بذكری سيد املرسلن فرصة لتعزيز االرتباط بنبي االنسانية وأهل 
بيته وأهمية صناعة النر لتحرير اليمن انطالقا من التمسك بأخالق ومنهج الرسول وتطبيق تعاليمه.. 

ودعا إلی مواصلة جهود إحياء هذه املناسبة وإعطائها قدرها الذي يليق بصاحبها عليه افضل الصالة 
وازكي التسليم ليشهد العالم أن اليمنين أمه تفخر بنبيها وتتمسك به.

فيما حث مدير املديرية غالب قبائل أبناء الرجم علی املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة 
ملا تمثله من تجسيد للٌمثل والقيم التي نهجها نبي اإلنسانية واستلهام الدروس والعرب من سرته صلی الله 
عليه وسلم.. وأكد عظمة االحتفاء باملناسبة لتأكيد التمسك بخاتم االنبياء وتجديد موقف الصمود والثبات يف 

مواجهة العدوان.. مبينا أن إحياء مولد الرسول االعظم يعكس مستوی التالحم واالصطفاف الوطني لتجاوز 
التحديات والظروف الصعبة.

وتطرقت الفعالية وكلمات املشاركن إلی جوانب من شخصية رسول االنسانية وأخالقه وحاجة األمة للتأيس 
برسولها ومنهجه يف الحياة.. مستعرضة التحديات التي يمر بها الوطن ما يستدعي تعزيز الصمود ورفد 

الجبهات حتی تحقيق النر املؤزر.

تخلل الفعالية، التي حرها أعضاء السلطة املحلية ومدراء املكاتب التنفيذية وممثيل األحزاب واملنظمات 
ومسئويل الوحدات االرشافية والتعبوية واملشائخ والشخصيات االجتماعية والربوين، فقرات إنشادية 

وقصائد وكلمات عربت عن املناسبة.

مستشفى الوحدة مبناخة ينظم فعالية مبناسبة املولد النبوي 

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظم مستشفى الوحدة بمديرية مناخة يف محافظة صنعاء اليوم، فعالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

وأشار مدير املستشفى الدكتور عيل رويحة إىل أهمية االقتداء بأخالق النبي والصفات التي تحى بها قوال 
وعمال يف امليدان الصحي من خالل املساهمة يف تخفيف معاناة املواطنن. 

وألقيت يف الفعالية العديد من الكلمات أكدت أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف وتعزيز االرتباط 
بالرسول الكريم.. الفتة إىل أهمية االحتشاد للمشاركة يف الفعالية املركزية بميدان السبعن يف العاصمة 

صنعاء.
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صندوق مكافحة السرطان ينظم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

أقيم بصنعاء اليوم، فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي، نظمها صندوق مكافحة الرسطان.

ويف الحفل، الذي حره مدير املركز الوطني لعالج األورام عبدالله ثوابه وعدد من األطباء والعاملن يف 
القطاع الصحي، أشار وكيل وزارة الصحة لقطاع الخدمات عيل جحاف إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي 
بما يعزز من االرتباط بالنبي الكريم صى الله عليه وسلم.. واستعرض املواقف التأريخية لليمنين ووقوفهم 

إىل جانب الرسول األعظم ونرته ونرش الدين اإلسالمي إىل أصقاع املعمورة.. مؤكدا رضورة االقتداء 
بأخالق رسول الله وتعامله والنهج الذي رسمه لألمة وعكس ذلك يف التعامل مع املجتمع.

فيما لفت رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الرسطان عبدالسالم املداني، إىل أن االحتفال بذكرى 
املولد النبوي، يأتي للتعرف عى الدستور واملنهج الذي أسسه املصطفى عليه الصالة والسالم والعمل عى 

تطبيقها يف واقع الحياة.. وأكد أهمية محاربة كل األفكار التي يسعى أعداء اإلسالم إلبعاد املسلمن عن 
النبي الكريم وتشويه صورة الدين اإلسالمي الحنيف.. موضحا أن الرسول عليه الصالة والسالم بعثه الله 

رحمة للعاملن، ما ينبغي إحياء ذكرى مولده والقيم واملبادئ التي أرىس قواعدها لألمة.. وشدد عى رضورة 
العودة الحقيقية إىل كتاب االله وسنة املصطفى صى الله عليه وآله وسلم والعمل عى ترسيخها وغرسها يف 

املجتمع.

بدوره أشار العالمة عيل أحمد حجر، إىل رضورة الوقوف بحزم أمام كل من يحاول اإلساءة إىل رسول 
البرشية وتشويه قيم االسالم السمحاء.. داعيا إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي ستقام بهذه 

املناسبة الدينية الجليلة يوم 12 ربيع األول بالعاصمة صنعاء.

تخلل الحفل قصيدة للشاعر نجيب الكويل عربت عن عظمة املناسبة.

أمن حمافظة صنعاء ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي الشريف 

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظمت إدارة أمن محافظة صنعاء اليوم، فعالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

يف الفعالية أشاد محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي بجهود األجهزة األمنية يف مكافحة الجريمة وضبط 
املجرمن، مثمناً دورها يف استتباب األمن والحفاظ عى السكينة العامة.. وأشار إىل أهمية االقتداء بأخالق 

الرسول األعظم والسر عى نهجه.. الفتاً إىل دور االجهزه األمنية يف إنجاح فعاليات ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

فيما أوضح وكيل وزارة الداخلية لقطاع األمن اللواء رزق الجويف أن إحياء ذكرى املولد النبوي تجسيد 
للعالقة التي تربط اليمنين بالرسول الكريم.. مؤكداً رضورة االقتداء بأخالق الرسول الكريم والسر عى 
نهجه قوال وعمال يف امليدان.. وأشاد بجهود ضباط وأفراد االمن يف مكافحة الجريمة وضبط الجريمة قبل 

وقوعها.. مؤكدا جهوزية األجهزة األمنية للتصدي لكافة املحاوالت الرامية إلقالق السكينة العامة.
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ويف الفعالية، التي حرها وكيل أول املحافظة حميد عاصم والوكيلن عبدالقادر الشاوش وطالب دحان 
ومديرا أمن املحافظة العميد عزيز الجرادي وأمن أمانة العاصمة العميد معمر هراش، استعرض مستشار 

وزارة الربية محسن الحمزي نبذة عن دور اليمنين يف نره الدين والرسول الكريم منذ فجر اإلسالم.

وأشار إىل أهمية التمسك بالقرآن واملسرة النبوية يف مواجهة العدوان عى الوطن، الفتا إىل أن ما يتعرض له 
اليمن من عدوان ممنهج ليس اال لتمسك أحفاد األنصار بالنهج املحمدي.

هيئة تنسيق الشؤون اإلنسانية تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظمت الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية ومواجهة الكوارث اليوم بصنعاء، فعالية خطابية 
وثقافية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرها نائب وزير الزراعة والري املهندس ماجد املتوكل، ووكالء الهيئة الوطنية، أشار 
رئيس الهيئة، عبداملحسن طاووس، إىل أهمية إحياء ميالد الرسول األعظم الذي أضاء الله به جنبات األرض 

وأخرج العباد من الظلمات إىل النور.. ولفت إىل أن إحياء املولد النبوي، هونهج ومرشوع أعاد إلنسانية 
االنسان مكانته وقيمته من حيث تكريمه وإعالء شأنه.. واستعرض جانب الرحمة من شخصية ورسالة 

املصطفى صلوات ربي وسالمه عليه وعى آله وحالة الضياع والتخبط والضالل الذي كانت تعيشه البرشية 
عموما واألمة العربية عى وجه الخصوص والتي أعزها الله باإلسالم والنبي عليه الصالة والسالم.

فيما تطرق الدكتور قيس فاضل، يف كلمة العلماء إىل أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف باعتبار 
أن رسالة الرسول األعظم حررت األمة من الجهل والعبودية إىل النور.

تخلل الفعالية، التي شارك فيها عدد من مسؤويل فروع الهيئة، فقرات إنشادية ومديح يف النبي صى الله 
عليه وآله وسلم للمنشد طه املؤيد، وقصيدتن للدكتورة ابتسام املتوكل، والطفل يونس املنصور.

 

 املعهد العايل للقضاء ينظم لقاء يف إطار االحتفاء بذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظم املعهد العايل للقضاء اليوم، لقاء موسع ملوظفي وطالب املعهد يف إطار اإلحتفاء بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف اللقاء أشار وزير العدل القايض أحمد عبدالله عقبات، إىل أهمية االحتفاء بهذه املناسبة الدينية الجليلة.. 
معتربا ذكرى املولد النبوي من أهم وأبرز املحطات يف تاريخ البرشية منذ خلق الله الكون وسخر كل ما فيه 

لخدمة االنسان.. ولفت إىل رضورة استلهام املعاني والعرب من هذه املناسبة والرجوع إىل املآثر املحمدية 
واالبتعاد عن كل عوامل الفرقة والترشذم والخالف التي يغذيها أعداء األمة والسر عى نهجه القويم قوال 

وعمال وسلوكا.. وتطرق إىل أن االحتفاء بذكرى مولده صى الله عليه وآله وسلم، محطة إيمانية الستحضار 
الدروس من سرة املصطفى عليه الصالة والسالم والنظر فيها بتمعن لالستفادة منها والتحيل بالصمود 

والصرب ومقارعة الظاملن واالنتصار للعزة والحق والكرامة.
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وحث الوزير عقبات طالب املعهد عى العمل بروح املسؤولية واالقتداء بسرة النبي الكريم والتسلح بالعلم 
واألخالق الفاضلة واالخالص يف العمل لتحقيق العدالة لطالبيها عند التحاقهم بالعمل القضائي مستقبال.. 
ودعا إىل املشاركة الفعالة يف الحفل املركزي الذي سيقام يف بالعاصمة صنعاء يوم 12 ربيع األول إليصال 

رسالة للعالم بمدى إرتباط اليمنين بخاتم الرسل وسيد املرسلن.

فيما استعرضت كلمتا رئيس قسم الدراسات التخصصية العليا باملعهد العايل للقضاء القايض أكرم 
الرقيحي واملسؤول الثقايف ضيف الله الجرادي، سرة املصطفى وحياته ومآثره ومناقبه ونهجه وعمله 

والدعوة إىل التمسك واالقتداء بها.. وأكدا رضورة التمسك بمنهج الرسول األعظم والعمل بما جاء به ملواجهة 
قوى الطغيان وجربوت الظاملن..تخلل الفعالية، التي حرها نائب عميد املعهد العايل للقضاء الدكتور 

يحيى الخزان وأعضاء هيئة التدريس باملعهد، قصائد شعرية ومقاطع إنشادية.

النادي األهلي بصنعاء ينظم احتفالية مبناسبة املولد النبوي الشريف 

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظم النادي األهيل بصنعاء اليوم، احتفالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصالة 
وأزكى التسليم.

وألقيت كلمات من قبل وكيلة وزارة الشباب والرياضة لقطاع املرأة هناء العلوي والوكيل املساعد لقطاع 
الشباب عيل املؤيد ومدير املساجد بوزارة األوقاف واإلرشاد محمد الفقيه ومدير مكتب الشباب والرياضة 

بأمانة العاصمة عبدالله عبيد واملسئول الثقايف للنادي جمال الحرمي، أكدت يف مجملها أهمية السر عى 
نهج الرسول واستلهام الدروس والعرب من سرته العطرة يف تعزيز قيم اإلخاء والراحم والتمسك بمبادئه يف 

الصرب والثبات ونرة الحق.

وأبرزت الكلمات جوانب العظمة يف شخص الرسول الكريم صى الله عليه وسلم وسرته التي جسدت 
الصدق واألمانة والرحمة باإلنسانية وكل املخلوقات يف أزهى صورها ومعانيها.. وأشارت إىل أهمية االحتفال 

بذكرى املولد النبوي الرشيف الستحضار سرة النبي العطرة والغنية بالدروس والعرب وتحفيز الشباب 
عى التشبث بقيم ومبادئ دينهم الحنيف.. وبينت الكلمات أن الشعب اليمني يحتفي باملولد النبوي سنويا 

ملا تكتسبه هذه املناسبة الدينية من أهمية يف نفوس أبنائه ويعرب عن هويتهم اإليمانية وعالقتهم الوثيقة 
برسول الرحمة وعن تقديرهم وتوقرهم للرسالة اإللهية.

وأوضح املتحدثون أن ميالد الرسول األكرم سيدنا محمد مثل محطة مهمة وفاصلة يف تاريخ البرشية 
ومولداً لإلنسانية أعادها إىل الحياة الكريمة القائمة عى موازين العدل واملساواة واألخوة ومبادئ التكافل 

والراحم والقيم الحميدة واألخالق النبيلة السامية.

وتضمنت الفعالية فقرات فنية وإنشاديه وقصائد شعرية عربت يف مجملها عن عظمة هذه املناسبة التي 
نحتفل فيها بذكرى ميالد الرسول الخاتم والنبي األكرم سيدنا محمد رسول الله صى الله عليه وآله وسلم 

واملناقب والصفات الحميدة لسيد الخلق..وعكست الفقرات مشاعر وصور الفرحة واالبتهاج بمولد النور 
الخالد وفخر اإلنسانية النبي األمي الذي ختم الله به رساالت السماء وعطر بمبعثه الكون والوجود.

حر الفعالية أمن عام النادي األهيل بصنعاء عبدالله حسن جابر.
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صنعاء تتألأل من فيض نور رسول اهلل

]04/نوفمرب/2019[ أنس القايض

ليس بالزائر الغريب، بل الحبيب املرتقب، الذي لم يغادر بالدنا ليأتي ولم يذهب ليعود، لكن قلوب اليمنين 
يف ربيع كل عام تجلوا عن ذاتها الكدر وتعانق رحمة الله يف ميالد رسوله، وتختال فرحاً وسوراً وحمدا 

للرحمن عى نعمته.

تتزين صنعاًء طرباً وسوراً لالحتفال بيوم مولد النور سيدنا محمد عليه وآله وصحبه السالم. ال تبتدع 
صنعاء وال اليمن شيئاً جديداً وغريباً عن تاريخها، بل تعود لهويتها املحمدية بعد غربة الوهابية التي 
طمرت بالوحل الحياة الروحية للمجتمع اليمني، فحرمت املزارعن بركات امُلزن والحصاد عى تراتيل 
»اشتدي أزمة تنفرجي.. يارب بهم وبآلهم عجل بالنر وبالفرج.. عجل بالغيث وبالفرج«. وحرمت 

املجذوبن لله من مدائح نبوية شبه اسبوعية كانت تيضء زوايا املساجد والبيوت وتفوح منها روائح البخور 
والعطور، ومن الرب عى طار الروح واإلصغاء ألغاريد الجنان، ودمرت املساجد واألرضحة القديمة ألنها 

ولشدة عماها، تجد الرشك فيمن يرى رسول الله وسيلة الله لرحمة االنسان وإغاثته!

تستعد صنعاء شعبياً ورسمياً لالحتفال بمولد النور، كما تستعد ُكل اليمن، إال مناطق ُمحتلة تعيش تحت 
ُرهاب سواطر الظالمية الوهابية، بل إن مناطق واقعة تحت سيطرة العدوان كحرموت وتريمها النورانية 

تحتفل بسيد الخلق مهما َعُظمت املخاطر..اإلنسان اليمني جاء من ظمى لرسول الله يحتفل به عبد حظر 
الوهابية ومحاربتها الحتفاالت املولد، وهويف احتفاله هذا يقدم استفتاًء شعبياً عى رفض الوهابية السعودية، 
وعى التمسك بهويته وتاريخه وما هومحمود من عادات وتقاليد وآبائه وأجداده يف هذه املناسبة، ولكل يمني 

مساهمتة الشعبية واالجتماعية يف هذا االحتفال والتحضر له، ومن لم يجد ما يسهم به مالياً حر بروحه 
يف الفعاليات الشعبية يف االحياء ويرتقب الخروج الجماهري امُلعرب عن هذه الفرحة وعن شكر الله عى نعمة 

الرسالة والهداية الذي جاء فيها سيدنا محمد.

لم توجد يف التاريخ اليمني فرقة تناصب العداء لرسول الله محمد وآل بيته، فاملجتمع اليمني يتوزع 
مذهبياً إىل »شافعية« و«زيدية« و»إسماعيلة« و»اشعرية صوفية« وكل هذه الفرق االسالمية تتغنى بحب 
سيدنا محمد وآله وتنتسب إليه بتسلسل العلوم يف إجازات يمنحها العلماء لطالبهم ومريديهم تتصل إىل 

املنبع النبوي الصايف، ولم تدفع النزاعات السياسية بن الدويالت االسالمية اليمنية إىل االساءة لرسول الله 
أوالتقليل من شأنه وما له صلة به كيوم مولده الرشيف، إىل أن جاءت الوهابية كتيار فكري غريب عن 

املجتمع اليمني كفرت كل ما عداها من اليمنين من زيود وشوافع وإسماعيلين وصوفين، وزرعت بذور 
الطائفية والتطرف واإلجرام، ولم تكن الوهابية يوماً قوية ألنها نابعة من قوة منطقها أوتمسك اليمنين 

بها بل كانت قوتها يف قرسها عى املجتمع من قبل السلطات اليمنية املوالية للسعودية، وحن سقطت هذه 
الُسلطات تنفس اليمنيون الحرية وعاد بهم الِوجد والشوق القديم إىل رسول الله.

تربز القيم الدينية والطقوس الروحية والشخصيات امُلقدسة كرسول الله صلوات الله عليه وآله، كمتطلب 
اجتماعي تُشبع حاجة ُمعينة يف تطور املجتمعات الحاجة إىل وجود القائد امُلقتدى به الكامل يف صفاته، 

واملعادل يف كماله لُضعف الناس ورغبتهم يف قوة الحق وتعمم الخر، ومن أكمل من رسول الله، فإذا كانت 
الشعوب تخلق أساطرها لتستلهم منهم العظمة، فسيدنا »َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى«، ذاب يف عشقه املؤمنون، 

وأقر بعظمته املاديون إذ شهدوا بعبقريته حن غابوا عن خوارقه، والنشوة الروحية رغم انتمائها إىل عالم 
السماء، إال أن جذورها تكمن يف واقع الحياة االجتماعية امللموسة.
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الحتفاالت املولد النبوي أبعاد ثورية عميقة األثر يف األوساط االجتماعية اإلسالمية ُمتعلقة بطبيعة الشخصية 
امُلحتفل بها، وباألوضاع والحاجات االجتماعية الثورية لهذه األوساط التي تقوم بهذه الطقوس االحتفالية، 

ومن ُهنا مثلت هذه االحتفاالت باألعياد النبوية خطراً عى امُلستبدين، فكان التوجه إما إلفراغ هذه االحتفاالت 
من مضمونها الثوري لتبقى فقط كطقوس »دروشه«، أومحاربتها تماماً، فحتى الطقوس امُلفرغة من 

املضامن الثورية تظل تُذكِّر املجتمع بهذه الشخصية، العظيمة، وقد عاد وهج االحتفال باملولد النبوي منذ 
بداية بروز أنصار الله يف صعدة مع الحروب الست وما بعدها، ثم اتسع الحضور واالحتفاء من بعد ثورة 

21 سبتمرب 2014م ليعم أغلب اليمن، وهويف عامه هذا يُحر له ليكون حفالً تاريخياً لم تشهد له املنطقة 
مثيالً كما أكد االخ وزير االعالم.

فعاليتان مبديريتي احلوك وامليناء باحلديدة مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ الحديدة - سبأ:

نظم مكتب الربية والتعليم والوحدة الربوية بمديرية الحوك فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية أشار القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم إىل أهمية االحتفال بمولد ارشف الخلق 
واإلبتهاج به.. وأكد أن االحتفال بهذه املناسبة يأتي لتجديد الوالء وااللتزام بتعاليم النبي الكريم لتعزيز 

الروابط والتآخي ووحدة الصف خاصة يف ظل استمرار العدوان والحصار.

من جانبه أشار مدير مديرية الحوك عيل باري جرب، إىل أهمية إقامة هذه املناسبة الدينية تتويجا للفعاليات 
التي شهدتها مدارس املديرية احتفاء بذكرى خر الخلق الذي بعثه الله رحمة للعاملن.

فيما أشار املرشف االجتماعي باملحافظة عيل شايم، اىل رضورة إحياء مولد املصطفى واستلهام العرب من 
سرته واالقتداء بمنهجه.

ويف ختام الفعالية، التي حرها مرشف املحافظة أحمد البرشي واملرشف االجتماعي عيل شايم ومدير 
مكتب الربية باملحافظة عمر بحر ومدير مكتب الربية باملديرية ابراهيم عمر عييد، تم تكريم مديرة 

مدرسة خولة بمديرية الحوك لجهودها يف إنجاح الفعالية ودورها يف خدمة العملية التعليمية. 

إىل ذلك نظم مكتب الربية والتعليم والوحدة الربوية بمديرية امليناء فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف وتتويجا الحتفاالت مدارس املديرية باملناسبة.

ويف الفعالية أشاد وكيل املحافظة عيل قرش بتفاعل مدارس املديرية يف اإلحتفاء بذكرى مولد خر البرش عى 
مدى أكثر من اسبوعن.. وأكد أن االحتفاء بهذه املناسبة يمثل محطة للتزود الروحي والوجداني من حياة 

الرسول األعظم والتذكر بالغاية التي خلق الله عباده من أجلها.

من جانبه ثمن مرشف املحافظة أحمد البرشي، الجهود التي بذلها مكتب الربية ومدارس املديرية يف 
املشاركة الفاعلة يف اإلحتفاء بمولد رسول الله هذا العام رغم الظروف التي تشهدها املحافظة جراء 

العدوان.. ولفت إىل أهمية استلهام الدروس والعرب من حياة الرسول االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
والعسكرية.
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بدوره أكد مدير الربية باملديرية همدان الشامي، أن االحتفاء بذكرى املولد فرصة للتنافس يف حبنا لرسولنا 
الكريم الذي بعثه رحمة للعاملن، وإعالن والءنا لله ولرسوله.

 وعى هامش الفعالية، التي حرها مدير مكتب الربية باملحافظة عمر محمد بحر ونائباه عبداملاجد 
الشمري وصادق الحاتمي، تم تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة لهذا العام عى مستوى الجمهورية 

بالشهادات التقديرية ومبالغ مالية تقديرا لجهودهم وتميزهم، كما تم تكريم املدارس املتميزة يف اإلعداد 
والتجهيز لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف هذا العام بالشهادات التقديرية.

تخلل الفعالية فقرات انشادية وموشحات دينية عربت عن املناسبة.

مكاتب املالية والضرائب واخلدمة املدنية حبجة تقيم فعالية املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ حجة - سبأ :

نظمت مكاتب املالية والرائب والخدمة املدنية بمحافظة حجة اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الحفل أشار عضورابطة علماء اليمن عبداملجيد رشف الدين، إىل أهمية االحتفاء بهذه املناسبة الدينية 
العظيمة ملا لها من مكانة يف قلوب األمة اإلسالمية بصورة عامة والشعب اليمني بشكل خاص.. وأكد 

رضورة التحيل بأخالق وقيم النبي األعظم محمد صى الله عليه وآله وسلم وما جسده من دور يف تحرير 
األمة من العبودية وإخراجها إىل النور.

فيما أشار نائب مدير مكتب الرائب عيل دهشوش إىل رضورة استلهام العرب والدروس من سرة املصطفى 
صى الله عليه وآله وسلم واالقتداء بمنهجه سلوكا وعمال.

تخلل الفعالية كلمات وفقرات إنشادية، عربت يف مجملها عن عظمة هذه املناسبة ومكانة رسول الله صى 
الله عليه وآله وسلم يف قلوب اليمنين.

 

اهليئة العامة لألراضي حتتفل بذكرى مولد الرسول األعظم

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أحيت الهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراني اليوم، ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف االحتفالية أكد العالمة يحيى قاسم أبوعواضه، أن االحتفال بذكرى مولد نبي الرحمة محمد صى الله 
عليه وآله وسلم رشف كبر لكل اليمنين الذين والوه ونروه منذ هجرته إىل املدينة املنورة. وقال »إن 

اليمنين لهم السبق والرشف باالحتفال برسول الله بهذا التميز غر املسبوق«. وأضاف »أن اقامة الفعاليات 
االحتفالية برسول األمة والرحمة املهداة تهدف للعودة إىل سرته وصفاته والتأيس بها واالقتباس من نوره 

الوضاء«.

وقدم قاسم صوراً من صفحات حياة الرسول الكريم صى الله عليه وآله وسلم وتابعيه يف أخالقهم 
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وتعاملهم والرحمات فيما بينهم، والشدة عى أعداء االسالم من اليهود والنصارى.. ودعا اليمنين كافة إىل 
التحشيد لالحتفالية الكربى الجامعة لكل اليمنين والتي ستقام يف العاصمة صنعاء.

من جهته أكد رئيس الهيئة العامة لألرايض القايض عبدالعزيز العنيس أهمية االحتفال باملولد النبوي 
الرشيف وإحياء ذكراه يف نفوسنا واالقتداء به صى الله عليه وسلم، مشراً إىل أن احتفال اليمنين بنبيهم 

الكريم ليس وليد اللحظة بل احتفلوا به وما يزالون منذ قبل 1400 سنة.. وذكر شذرات من السرة العطرة 
للنبي وصفاته وأخالقه وشمائله وتعامالته مع أصحابه وتابعيه من جهة ومع أعداء اإلسالم واملسلمن من 

اليهود والنصارى من جهة أخرى.

تخلل الحفل، الذي حره وكيل وزارة الشباب والرياضة عبدالرحمن الحسني وعضواملكتب السيايس 
ألنصار الله حزام األسد واملستشار القانوني الدكتور زكريا الرساجي، قصائد للشعراء معاذ الجنيد وأمن 

الجويف ومحمد الحرف وغرهم عربت عن املناسبة.

بريد حمافظة صنعاء حيتفي بذكرى املولد النبوي الشريف

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الهيئة العامة للربيد والتوفر الربيدي بمحافظة صنعاء اليوم، فعالية احتفائية بذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

يف الفعالية بحضور مدير بريد املحافظة محمد الهاجري، أشار مدير منطقة معن محمد يرس إىل أهمية 
تجسيد املبادئ املحمدية والصفات التي تحى بها النبي األعظم.. ودعا إىل االحتشاد يف الفعالية املركزية 

واملساهمة يف دعم قافلة الرسول األعظم للمرابطن يف ميادين الصمود.

وألقيت يف الفعالية كلمات أكدت أهمية االحتفاء بذكرى مولد املصطفى عليه وآله أفضل الصالة والتسليم 
لتجسيد العالقة التي تربط أحفاد األنصار بالرسول األعظم.

فعالية ثقافية وتكرميية يف احلداء مبحافظة ذمار

]04/نوفمرب/2019[ ذمار - سبأ :

نظم مكتب الربية والتعليم يف مديرية الحداء بمحافظة ذمار اليوم، فعالية ثقافية وتكريمية يف إطار 
االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف املهرجان الذي أقيم يف مدرسة الشيماء بمنطقة زراجة، أشار وكيل املحافظة محمد محمد عبدالرزاق، إىل 
أن االحتفاء بهذه املناسبة الدينية يؤكد ارتباط األمة اإلسالمية بنبيها الكريم.. وأكد أهمية جعل هذه املناسبة 

محطة الستلهام الدروس من سرة النبي محمد صى الله عليه وآله وسلم وغرس القيم واملبادئ التي تحى 
بها يف نفوس األجيال واالقتداء بنهجه والعمل به كمنهاج حياة.. وحث عى تفعيل دور القطاع الربوي يف 

املشاركة والتنظيم للفعالية املركزية لالحتفاء بهذه املناسبة.

من جهته أكد نائب رئيس جامعة ذمار الدكتور عبدالكايف الرفاعي، أهمية االحتفاء بهذه املناسبة لتستلهم 
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األمة االسالمية من مآثرها الدروس والعرب يف الثبات ومناهضة الظلم ونرة الحق.. الفتا إىل أهمية االقتداء 
بنهج النبي األكرم.

بدوره أشار مدير مكتب الربية باملحافظة أحمد الوشيل، إىل أهمية االقتداء بقائد اإلنسانية وتنشئة األجيال 
عى حب الرسول عليه الصالة والسالم والتمسك بأخالقه.. وأشاد بجهود كوادر القطاع الربوي يف استمرار 

العملية التعليمية رغم التحديات، وبدعم قطاع الربية باملديرية للقافلة الربوية بمبلغ مليون وخمسمائة 
ألف ريال.

من جانبه أشار مدير املديرية محمد غالب املتوكل، إىل أهمية إحياء هذه املناسبة وغرس قيم ومبادئ رسول 
الله صل الله عليه وسلم وحب الوطن يف نفوس الطالب باعتبارهم رجال املستقبل.. داعيا أبناء املديرية 

للمشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية التي ستقام باملحافظة احتفاء باملناسبة.

كما ألقيت خالل الفعالية التي تخللها عرض كشفي وأوبريت وقصايد شعرية، كلمات أشارت يف مجملها إىل 
مكانة النبي محمد عليه الصالة والسالم يف نفوس اليمنين.. داعية الجميع للمشاركة يف الفعالية املركزية 

التي ستقام احتفاء باملناسبة.

ويف ختام الفعالية تم تكريم املدارس املتميزة والفائزة يف املسابقات الثقافية والدوري الريايض عى كأس 
الرسول األعظم بالشهادات التقديرية والكؤوس وامليداليات الذهبية والفضية، كما تم تكريم أس أربعة 

شهداء تربوين بذلوا أرواحهم يف سبيل الوطن.

حر الفعالية نائب مدير مكتب الربية باملحافظة محمد الهادي وأمن عام محيل املديرية أحمد األشبط 
ومدير الربية باملديرية سنان البخيتي وعدد من أعضاء السلطة املحلية ومدراء فروع املكاتب واملدارس 

والربوين والشخصيات االجتماعية.

مصلحة األحوال والدفاع املدني حيتفيان بذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أحيت مصلحة األحوال املدنية والسجل املدني اليوم يف صنعاء، ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبها 
أفضل الصلوات وازكى التسليم.

ويف الحفل أكد وكيل مصلحة األحوال املدنية والسجل املدني العميد عبدالحميد اسماعيل املؤيد، أهمية هذه 
املناسبة العظيمة إلحياء سرة املصطفى صى الله عليه وآله وسلم.. وشدد عى رضورة غرس قيم وتعاليم 

اإلسالم من منطلق الجهاد ضد أعداء الله.

من جانبه استعرض وكيل وزارة األوقاف واألرشاد صالح الخوالني، جوانب من سرة املصطفى وأهمية 
االحتفال بمولده الرشيف.. داعيا إىل املشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف الـ 12 من ربيع األول 

الجاري.

كما احتفلت مصلحة الدفاع املدني اليوم بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل القى عضومجلس الشورى خالد يحيى املداني، كلمة أكد فيها أن اإلحتفال باملولد النبوي يف 
ظل الظروف الراهنة، رسالة للعدوان الشعب اليمني صار اقوى بتمسكه بنور الهدى املحمدي.. وأشار إىل 
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مواقف اهل اليمن املنارصة للرسول األعظم يف وقت تخلت عنه اغلب قبائل قريش وحارصوه وأخرجوه من 
مكة.. الفتا إىل التفاعل واملشاركة املجتمعية والرسمية الواسعة مع االحتفاالت بمولد خر الربيه.. ودعا إىل 

املشاركة الكبرة يف الفعالية املركزية الكربى.

من جانبه أكد وكيل مصلحة الدفاع املدني العميد عبدالكريم معياد، أن االحتفال باملولد النبوي الرشيف 
فرصة كبرة للتذكر بأخالق وصفات معلم البرشية ومخرجها من الظلمات إىل النور، والسر عى نهجه 

والتعلم من سرته.. واكد أن منتسبي وزارة الداخلية ماضون عى درب الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداًء 
للوطن وأمنه واستقراره ولن يألوا جهدا يف الدفاع عن امنه واستقراره.

فعالية ثقافية حبجة مبناسبة املولد النبوي الشريف

]04/نوفمرب/2019[ حجة- سبأ:

احياء أبناء ومشائخ وعقال ووجهاء حي الغرابي يف مربع الشهيد طه املحطوري بمدينة حجة اليوم، فعالية 
ثقافية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرها عدد من الشخصيات االجتماعية والثقافية والدينية وقيادات السلطة املحلية 
ومدراء املكاتب التنفيذية والوجهاء باملربع، القيت عدد من الكلمات اشارت إىل أهمية االحتفاء بمولد النبوي 
الرشيف التي تأتي من عظمة صاحبها أرشف خلق الله وأعظمهم أخالقا.. وأشارت الكلمات إىل أن االحتفال 
بهذه املناسبة الدينية الجليلة تأتي تعظيما وإجالال للرسول األعظم الذي بعثه الله رحمة للعاملن، وترجمة 

صادقة لنهجه وسرته وأخذ العظات والعرب والدروس منها.

ودعت الجميع إىل استشعار مسؤولياتهم واملشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية التي ستحتضنها مديرية 
عبس.

تخلل الفعالية فقرات شعرية وإنشادية تناولت يف مجملها سرة الرسول األعظم وحب اليمنين له وحرصهم 
عى االقتداء بسرته.

فعالية مبديرية الوحدة يف أمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نُظمت بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

يف الفعالية التي حرها رئيس اللجنة العليا لالنتخابات القايض محمد الساملي، استعرض الوكيل املساعد 
بأمانة العاصمة رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال باملولد النبوي عبدالوهاب رشف الدين، املعاني العظيمة 

والدروس والعرب التي تحتاج إليها األمة اإلسالمية من سرة الحبيب محمد صى الله عليه وآله وسلم.. وأشار 
إىل أهمية غرس القيم اإليمانية والتاريخية لهذه املناسبة العظيمة يف قلوب املسلمن وتذكر العالم اإلسالمي 

بها.
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وأكد رشف الدين أن مولد خاتم األنبياء واملرسلن محمد صى الله عليه وآله وسلم شكل ميالد أمة كانت 
وستظل خر أمة أخرجت للناس، تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر.. وأوضح أنه بمولد الرسول األعظم 

الهادي األمن محمد بن عبدالله صلوات الله عليه وسالمه امتألت الدنيا نوراً وهداية، فجاءت تعاليم اإلسالم 
السمحة ليعم معها السالم والخر واملحبة والعدل بن الناس أجمعن.. ودعا رشف الدين الجميع إىل 

املشاركة الواسعة يف االحتفال املركزي بميدان السبعن، وبما يتناسب مع مكانة الرسول محمد صى الله 
عليه وعى آله وسلم.

فيما أكد رئيس لجنة التعبئة الدكتور أحمد الشامي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال باملديرية 
عبدالله الظرايف، أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية الجليلة التي تعكس ارتباط اليمنين بالرسول الكريم 

عليه وآله أفضل الصالة وأتم السالم.. ولفتا إىل أن االحتفال باملولد النبوي بهذا الزخم الكبر يمثل رسالة 
قوية للعالم أن الشعب اليمني يرفض الظلم والذل والهوان، وأنه شعب اإليمان والحكمة وسيعيش حراً 

كريماً أبياً رغم املعاناة والحصار.

تخلل الفعالية، التي حرها رئيس املكتب الفني باألمانة معتصم عباد ومدير عام املديرية صالح امليرسي 
واألمن العام خالد حميد وعدد من أعضاء املجلس املحيل واملكتب التنفيذي باملديرية والشخصيات 

االجتماعية، عدد من القصائد والفقرات اإلنشادية املعربة.

مجعية العزم للمعاقني بسنحان تنظم أمسية بذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

أقيم بمحافظة صنعاء اليوم، أمسية بذكرى املولد النبوي الرشيف، نظمتها جمعية العزم لرعاية وتأهيل 
املعاقن بمديرية سنحان وبني بهلول.

ويف الفعالية التي حرها وكيل املحافظة صنعاء عبدالقادر الشاوش ومدير املديرية مجاهد عايض، ألقيت 
كلمات عن املعاقن، أشارت إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي رسالة لقوى العدوان واملرتزقة بتمسك اليمنين 

برسول الله وسنته وسرته العطرة.

وتطرقت الكلمات إىل أن اإلعاقة الحقيقية هي البعد عن االقتداء بالرسول األعظم عليه وآله أفضل الصالة 
والتسليم والسر عى نهجه.

مهرجان حاشد يف حريب القراميش مبأرب إحتفاء باملولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ مأرب- سبأ:

نظم أبناء مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب اليوم، مهرجانا جماهريا حاشدا إحتفاء بمناسبة املولد 
النبوي.

ويف املهرجان، الذي حره عضومجلس الشورى ذياب أحمد ذياب وقائد فرع الرشطة العسكرية باملحافظة 
محسن ذياب ومدير مكتب الهيئة الوطنية للشؤون اإلنسانية عبدالخالق الرشيف ومدير املديرية صادق 

هيسان، أكد محافظ مأرب إىل أهمية اإلحتفاء بمولد النبي عليه الصالة والسالم.. وتطرق إىل أن االحتفال 
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بهذه املناسبة الدينية رسالة لقوى العدوان بتمسك الشعب اليمني بالنهج املحمدي وأن قبائل األوس 
والخزرج كان لها موقفا مرشفا يف منارصة الرسول األعظم صلوات ربي وسالمه عليه وعى آله.

وألقيت كلمات من قبل وكيل املحافظة عادل الرشيف واملرشف اإلجتماعي أحمد السقاف، استعرضت 
جوانب من سرة املصطفى وحياته الحافلة بالجهاد والتضحية.

وأكد أبناء مديرية حريب القراميش اإلستعداد للمشاركة الواسعة يف اإلحتفال املركزي بالعاصمة صنعاء 
والتحرك الفاعل للتصدي للعدوان ومرتزقته.

تخلل املهرجان قصائد شعرية وفقرات فنية عربت عن املناسبة.

فعاليتان مبديريتي الثورة والسبعني يف ذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

أقيمت بمديريتي الثورة والسبعن بأمانة العاصمة، فعاليات احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ففي فعالية ثقافية ولقاء موسع بمديرية الثورة بحضور مستشار رئيس املجلس السيايس األعى السفر 
عبداالله حجر ورئيس الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات إبراهيم الحيفي، أشاد عضومجلس الشورى 
يحيى املهدي بتفاعل أبناء أمانة العاصمة يف تنظيم األنشطة بذكرى املولد النبوي والذي يدل عى حب 

وتعلق اليمنين بالرسول الكريم.. ودعا الجميع إىل التفاعل مع الفعالية املركزية بهذه املناسبة املولد النبوي 
وإظهار الفرحة بهذه الذكرى العطرة التي ينبغي استلهام الدروس والعرب من حياته وسرته العطرة.

من جانبه أشار عضومجلس الشورى محمد املري إىل دالالت احياء ذكرى املولد النبوي يف التعبر عن والء 
اليمنين للرسول الكريم وتعظيماً ورفعا لقدره ومنزلته.

ويف الفعالية، التي حرها وكيل وزارة التخطيط عيل الكحالني والوكيل املساعد لألمانة ناجي القويس، 
أشار وكيل وزارة األوقاف الشيخ صالح الخوالني إىل أن مظهر االحتفال برسول الله يدل عى حكمة 

اليمنين وعظمتهم وقيم أخالقهم وتعلقهم بالنبي الكريم.. ولفت إىل أن اليمنين يدركون عظمة املناسبة 
والذي سيعقبه فتح قريب وسيغيضون الكفار بذلك.. مبينا أهمية املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية يف 

12 من ربيع األول.

وألقيت كلمات من عضورابطة علماء اليمن العالمة طه الحارضي ومدير املديرية محمد الدرواني ومسؤول 
الدائرة االجتماعية حسن املتميز ورئيس املكتب اإلرشايف باملديرية القايض إبراهيم الكبيس، أشارت إىل 

أن مناسبة املولد النبوي مناسبة إيمانية يتزود الجميع منها قيم ومنهج وأخالق املصطفى عليه الصالة 
والسالم.. ودعت الكلمات أبناء مديرية الثورة إىل املشاركة يف الفعالية املركزية ما يعكس عظمة وحب 

اليمنين لخاتم األنبياء واملرسلن.. مؤكدًة أهمية رفد الجبهات باملال والرجال.

تخلل الفعالية، بحضور عدد من أعضاء املجلس املحيل باملديرية والشخصيات االجتماعية، قصائد شعرية 
وفقرات إنشاديه لفرقة فتية املسرة عربت عن املناسبة.

إىل ذلك نظمت املنطقة األمنية بمديرية السبعن اليوم، حفل بمناسبة ذكرى املولد النبوي.
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ويف الحفل الذي حره مدير أمن األمانة العميد ركن معمر هراش، ومدير املديرية محمد ناجي، أوضح 
وكيل األمانة املساعد عبدالله محرم، أهمية احياء هذه املناسبة ملا تمثله من محطة للتزود من نهج وخلق 

املصطفى صلوات الله عليه وآله وسلم.

من جانبه أشار مدير املنطقة األمنية بحي القادسية بالسبعن العقيد الركن عامر الشيربي، إىل أهمية 
االحتفال بهذه املناسبة العظيمة بما يعزز من االرتباط بالرسول الكريم.

تخلل الحفل، بحضور أمن محيل مديرية السبعن محمد الصادق ونائب رئيس لجنة االحتفال باملديرية 
محمد الوشيل وعدد من القيادات األمنية، قصائد للشاعر بدر مرجز والشاعر حسن حنش عربت عن 

املناسبة.

مكتب الزراعة بإب يدشن الفعاليات اإلحتفائية بذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ إب- سبأ:

دشن مكتب الزراعة والري بمحافظة إب اليوم، الفعاليات اإلحتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف التدشن أشار وكيل املحافظة فؤاد يحيى منصور، إىل أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية يف ظل 
التحديات التي تواجه األمة، الستلهام الدروس من سرة املصطفى صى الله عليه وآله وسلم.. وبن أن 

األمة بحاجة ماسة إىل االقتداء بالرسول الكريم والسر عى نهجه للخروج من حالة الضعف واإلرتهان التي 
تعيشها.. منوها بتفاعل منتسبي القطاع الزراعي بإب، وحرصهم عى املشاركة يف فعاليات املولد النبوي 

سيما الفعالية املركزية التي ستقام بمركز املحافظة.

من جانبه أشار مدير مكتب الزراعة والري باملحافظة املهندس حمود عبدالوهاب الرصاص، إىل أن االحتفاء 
بميالد الرسول األعظم يمثل رسالة لألعداء بتمسك اليمنين بالرسول الكريم وأنهم أول من نارصوه وأزروه 
وماضون بالسر عى نهجه يف مواجهة الطغاة واملستكربين.. وأكد أن مكتب الزراعة باملحافظة يحتفي هذا 
العام بهذه املناسبة، من خالل إنتاج 500 ألف شتلة »بن« لدعم االقتصاد الوطني، تأسيا بالرسول الكريم 

الذي أراد لألمة العزة والقوة وتحقيق اإلكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء.

ويف السياق ذاته اطلع وكيل املحافظة فؤاد يحيى منصور اليوم، عى اإلستعدادات الجارية بمشتل إب 
الزراعي لتنفيذ عدد من األنشطة بذكرى املولد النبوي، كما اطلع عى خطة املشتل لتوزيع 500 ألف شتلة 

من البن العديني عى مزارعي املحافظة واملحافظات املجاورة وكذا سر العمل يف البيوت املحمية الجديدة لـ 
18 بيتا خاصة بإنتاج محاصيل البن والخيار والطماطم واملمولة من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي.

وأشاد الوكيل منصور بجهود مكتب الزراعة ومساهمته يف توفر األمن الغذائي خصوصا يف ظل األوضاع 
التي تمر بها البالد جراء العدوان والحصار.

حر الفعالية نائب مدير مكتب الزراعة املهندس عبدالحكيم املفتي ورئيس فريق وزارة الزراعة بمكتب 
جمرك ميتم بإب جمال حسن عمر.
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فعالية مبديرية الشغادرة حبجة مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ حجه- سبأ:

نظم أبناء مديرية الشغادرة بمحافظة حجة اليوم، فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرها عدد من الشخصيات االجتماعية وقيادات السلطة املحلية ومدراء املكاتب 
التنفيذية، ألقيت كلمات تناولت التحول الذي أحدثته الرسالة النبوية يف تاريخ األمة بما يف ذلك إخراجها من 
الظلمات إىل النور.. وتطرقت إىل أن االحتفاء بهذه املناسبة الدينية، يذكر الجميع بما جاء به رسول البرشية 

من مبادئ وقيم وعكسها عى واقع التعامل بن أبناء األمة.

ودعت الكلمات إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية باملحافظة والتي ستمثل رسالة لقوى العدوان 
أن الشعب اليمني يستمد قوته وعزيمته من املوىل تبارك وتعاىل والرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله 

وسلم.

فعاليات بسنحان ونهم وصعفان بصنعاء يف ذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

نظمت بمديرية سنحان محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية بحضور مدير املديرية مجاهد عايض، أشار مسئول الثقافة القرآنية باملحافظة هيثم ناجي 
وعبدالباسط الدولة، إىل أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي لتعزيز االرتباط بني الرحمة واإلنسانية محمد 

عليه الصالة والسالم.

فيما أشارت كلمة الفعالية التي ألقاها العالمة طه الحارضي، إىل أن اليمنين هم أول من نارصوا رسول الله 
وبايعوه وسارعوا يف فك الحصار عليه يف شعب أبي طالب.. وأكدت رضورة استلهام الدروس والعرب من 

السرة املحمدية، خاصة يف ظل التحديات الراهنة وإيصال رسالة للعالم بتمسك أبناء اليمن بنهج الرسول 
األعظم ونرة الدين.

ويف مديرية نهم أقيمت فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف، أشار خاللها وكيل املحافظة شايف 
عاصم، إىل رضورة املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية وتجسيد التمسك بنهج النبي األعظم قوال وعمال.. 
ولفت إىل أهمية املساهمة يف دعم قافلة الرسول األعظم للمرابطن يف ميادين العزة والكرامة والذين يقدمون 

أرواحهم رخيصة دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.

كما أقيمت بحصن مدول بمديرية صعفان اليوم وقفة احتجاجية تنديدا بإستمرار العدوان والحصار.

وأكد املشاركون يف الوقفة أهمية املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بما يجسد ارتباط اليمنين بالرسول 
األعظم عليه وآله أفضل الصالة والسالم.
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مكاتب املالية والضرائب واخلدمة املدنية بعمران ينظمون فعالية بذكرى املولد 
النبوي

]04/نوفمرب/2019[ عمران- سبأ:

نظمت مكاتب املالية والرائب والخدمة املدنية بمحافظة عمران اليوم، فعالية إحتفالية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي.

ويف الفعالية، التي حرها وكيل املحافظة محمد املتوكل ومدير مكتب الصحة العامة والسكان باملحافظة 
الدكتور محمد مجاهد الحوثي ومدير مديرية عمران نبيه أبوشوصاء، أشارت كلمات باملناسبة، إىل أهمية 

اإلحتفال بذكرى مولد الرحمة محمد صى الله عليه وعى آله وسلم الذي أخرج األمة من الظلمات إىل النور.. 
وأوضحت الكلمات، عظمة االحتفاء بذكرى مولد خاتم األنبياء واملرسلن واستلهام القيم واألخالق النبوية يف 

تعزيز روح الثبات والصمود يف مواجهة الطغاة واملستكربين.

وأشار مدير مكتب الخدمة املدنية والتأمينات باملحافظة عبدالقادر الصويف، إىل أهمية االحتفاء بهذه املناسبة 
الدينية ملا لها من مكانة يف قلوب األمة اإلسالمية بصورة عامة والشعب اليمني بوجه خاص.. ودعا إىل 

رضورة املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي ستقام بعاصمة املحافظة احتفاًء بهذه املناسبة وكذا 
املساهمة يف التجهيز لقافلة الرسول األعظم.

 تخلت الفعالية فقرات إنشادية وقصائد شعرية عربت عن عظمة املناسبة.

انطالق البطولة التنشيطية ألندية األمانة مبناسبة املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

انطلقت بملعب نادي وحدة صنعاء اليوم، البطولة التنشيطية لكرة القدم ألندية األمانة بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

يشارك يف البطولة التي ينظمها فرع اتحاد القدم باألمانة بدعم مجموعة االتصاالت اليمنية، فرق األهيل، 
الوحدة، الرموك و22 مايو.

وتأهل فريق الرموك لنهائي البطولة التي تقام بنظام خروج املغلوب، إثر تغلبه عى مضيفه الوحدة 
بهدفن لهدف.

وتقدم الرموك بالهدف األول عن طريق مهاجمه أحمد عنان يف الدقيقة 20، قبل أن يضيف زميله عمار 
القباطي الهدف الثاني يف الدقيقة 37، وقبل إنتهاء الشوط األول قلص الوحدة النتيجة عرب وجدي مربوك. 

ويف الشوط الثاني حاول الوحدة تعديل الكفة وتحصل عى ركلة جزاء أضاعها مهاجمه سعيد املنصوب يف 
الدقيقة 70، لتنتهي املباراة بهذه النتيجة.

وتتواصل مباريات البطولة غدا بلقاء يجمع األهيل و22 مايويف مباراة ستحدد مالمح الطرف الثاني للمباراة 
النهائية التي ستقام الخميس املقبل.
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فعاليات مبديرية شعوب يف ذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

أٌقيمت بمدية شعوب بأمانة العاصمة اليوم، فعاليات احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف فعالية بمدرسة الظرايف باملديرية أشاد وكيل األمانة املساعد هاشم الوزير، بجهود القطاع الربوي 
باملديرية واملدراس الحكومية واألهلية يف تنظيم فعاليات بهذه املناسبة.. وأشار إىل أن مظاهر الفرحة 
بذكرى املولد النبوي، تعم أحياء وحارات ومدارس مديريات األمانة ما يؤكد مدى حب اليمني للرسول 

األعظم وسرته العطرة.

ويف الفعالية، التي حرها مدير املديرية مهدي عرهب، ألقيت كلمتان من مدير املنطقة التعليمية باملديرية 
الدكتور عصام العابد ونائب رئيس اللجنة اإلرشافية باملديرية عبدالله الكول، أكدا أهمية اإلحتفال بهذه 

املناسبة العظيمة.. ودعيا الجميع إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية يوم 12ربيع األول بالعاصمة 
صنعاء بما يف ذلك مدارس األمانة.

إىل ذلك نظم أبناء حي الحشيشية فعالية، أشاد رئيس لجنة الشؤن االجتماعية بمحيل األمانة حمود النقيب، 
بتفاعل وجهاء املديرية يف دعم وتسير قوافل الدعم للمرابطن.. وأشار إىل أهمية االحتفال بهذه املناسبة 
الدينية الجليلة.. داعيا إىل املشاركة يف الفعالية الكربى بميدان السبعن..ويف الفعالية، التي حرها نائب 
رئيس الحنة اإلرشافية لالحتفال عبدالله الكول، أشارت كلمات إىل أهمية االحتفاالت بهذه املناسبة لتجديد 

العهد لرسول الله صلوات ربي وسالمه عليه وعى آله واإلقتداء والتأيس بسلوكياته.

كما نظم أبناء حي مسيك فعالية بحضور مدير املديرية مهدي عرهب وعدد من الشخصيات االجتماعية 
والوجهاء..وألقيت يف الفعالية كلمات استعرضت حياة النبي وسرته العطرة.. موكدة أهمية إحياء هذه 

املناسبة الدينية بما يليق بمكانتها وعظمتها يف نفوس اليمنين.

تخللت الفعالية فقرات عربت عن عظمة املناسبة.

ندوة ثقافية بتعز يف ذكرى املولد النبوي

]04/نوفمرب/2019[ تعز- سبأ:

نظمت مكاتب األوقاف واإلرشاد والربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والتعليم الفني اليوم بتعز، 
ندوة ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي بعنوان »مع الرسول والرسالة«.

ويف الندوة التي حرها عدد من املسئولن والشخصيات اإلجتماعية واألكاديمية، أشار مدير مكتب األوقاف 
واإلرشاد محمد األهدل يف كلمة السلطة املحلية إىل اإلهتمام بذكرى املولد النبوي الذي يأتي هذا العام 

والشعب اليمني يعيش االنتصارات عى قوى العدوان.. واستعرض اإلرهاصات التي حدثت قبل مولد الهدى. 
وقال »اليوم نرسخ هويتنا ونحافظ عليها والتي أرادت قوى العدوان أن تجعلنا مسخ وننسلخ عن الهوية 

واملبادئ«. وأضاف »نفرح ونبتهج بمولد الهدى ولن نرضخ لألعداد يف إبعادنا عن ثقافتنا وديننا وحبنا 
للنبي الكريم محمد صى الله عليه وآله وسلم مهما فعل األعداء«.
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وتطرق األهدل إىل أهمية إحياء ذكرى النبي الكريم عليه الصالة والسالم لتجديد العهد للرسول ليس 
باأللفاظ وإنما باملواقف واألفعال.. داعيا الجميع إىل املشاركة الواسعة يف ساحة محافظة تعز بهذه املناسبة 

الدينية يوم 12 ربيع األول.

وقدمت خالل الندوة عدد من أوراق العمل، تناول مدير مكتب الربية والتعليم عبدالخالق الراري ورقة 
عمل بعنوان »أوضاع العرب يف الجاهلية وانتقالهم من عهود الظالم إىل النور والهداية »، فيما استعرض 

نائب مدير التعليم األهيل عبدالباسط عيل سعيد يف ورقة عمل صفات النبي عليه الصالة والسالم، فيما 
تطرق العالمة حسن املفتي يف ورقة العمل الثالثة إىل الصفات الحميدة للحبيب املصطفى صلوات الله عليه.

حر الندوة أعضاء لجنة االحتفاالت مدراء مكاتب الشباب والرياضة والثقافة والتعليم الفني وعدد من 
املسئولن.

 

صنعاء تزدان احتفاء باملولد النبوي الشريف

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

ازدانت العاصمة صنعاء باألضواء، وأطليت واجهات املنازل واملباني الحكومية واملركبات باأللوان 
والشعارات ابتهاجاً باملولد النبوي الرشيف.

ويف مشهد جمايل وروحاني ميلء بالكثر من املظاهر والصور االحتفالية، املعربة عن حب الرسول األعظم 
وخصوصية هذه املناسبة الدينية العظيمة؛ تحولت مدينة صنعاء وشوارعها إىل ساحة كربى لالحتفال، فيما 

بدا ميدان السبعن أشبه بخلية نحل تسابق الزمن للتهيئة لالحتفال بمولد خاتم األنبياء محمد صى الله 
عليه وآله وسلم.

ومنذ بداية شهر ربيع األول ومدينة صنعاء وشوارعها وأزقتها وأحياءها تكتيس بالزينات الضوئية والرايات 
الخراء والبيضاء التي راحت ترفرف خفاقة يف أرجاء املدينة، بما يبعث مشاعر البهجة والرسور يف نفوس 

الزوار وسكان األحياء ممن كان لشبابها نصيب األسد يف تزيينها وتحسينها يف مشهد كرنفايل كان له أثره 
خاصة يف نفوس األطفال.

وإىل جانب األضواء التي تزينت بها املنازل وواجهات املباني الحكومية واملحال التجارية والشوارع الرئيسية 
والفرعية بمدينة صنعاء أقامت العديد من املؤسسات والدوائر الحكومية أنشطة ومهرجانات خطابية، أكدت 

أهمية االحتفال بذكرى مولد رسول اإلنسانية وتكريس قيمه النبيلة يف نفوس األجيال.

كما ازدانت املساجد باأللوان والعبارات الرحيبية باملولد النبوي وحلقات الذكر والثناء وسد سرة الرسول 
األعظم وصفاته ومناقبه، وصدحت عرب مآذنها الصلوات والتواشيح الدينية املعربة عن روحانية هذه 

املناسبة وخصوصيتها.. وانترشت يف الشوارع ومفرقات الطرق سيارات تتوىل طالء املركبات والدراجات 
النارية والهوائية التي يقدم بعضها خدمات مجانية لقاصديها والبعض اآلخر مقابل مبلغ متواضع يف 

مشهد يعكس مدى الفرحة بمولد خاتم األنبياء واملرسلن محمد صلوات الله وسالمه عليه.

واعتاد اليمنيون يف هذه املناسبة التحضر منذ بداية شهر ربيع األول حتى يوم ذكرى املولد النبوي الرشيف 
ويقومون باالحتفال عن طريق التجول يف املدن وسماع املوشحات الدينية.
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وباإلضافة إىل ذلك يتم توزيع الصدقات والطعام عى الفقراء واملحتاجن تقرباً لله سبحانه وتعاىل، وطمعاً 
يف الفوز بشفاعة الرسول الكريم، وذلك يف مشهد يجسد أسمى معاني التكافل االجتماعي رغم الظروف 

الصعبة والوضع اإلنساني الذي فرضه العدوان والحصار عى اليمن منذ ما يقارب خمس سنوات.

والالفت يف مراسم االحتفاء باملولد النبوي الرشيف بمدينة صنعاء التاريخية وأزقتها وأحيائها العتيقة أنه 
يكتسب طابعاً خاصاً، حيث تشهد املدينة وأسواقها ازدحاماً ملحوظاً من املتسوقن ممن يقبلون عى رشاء 

املصاحف والعطور والطيب والحلويات والشعارات واألعالم والالفتات الخاصة باالحتفال باملناسبة.

وتتعاىل من مآذن املدينة القديمة الصلوات والتكبرات والتسابيح واملوشحات واألدعية واالبتهاالت التي تعزز 
من عظمة املناسبة وتضفي مشاعر الروحانية بما تحمله من تذكر الفرد املسلم بواحدة من أسمى الصالت 

التي ينبغي عليه تقويتها مع الله سبحانه وتعاىل ورسوله الكريم.

كما يتم تزين األسواق القديمة واملمرات واألزقة باإلضاءات والالفتات التي تحمل اسم الرسول صى الله 
عليه وعى آله وسلم وتتغنى بصفاته ومناقبه وتدلل عى أهمية وعظمة مولد النبي األعظم يف قلوب أبناء 

اليمن ممن نارصوه ونارصوا رسالته املحمدية وحملوا عى عاتقهم مشاعل العلم واملعرفة ورايات النر 
ونرش قيم املساواة والعدالة والتعايش السلمي بن األمم والشعوب إىل أصقاع األرض.

ومن مدينة صنعاء التاريخية إىل ميدان السبعن حيث تربز الكثر من املظاهر التي تستحق الرصد، ويشد 
انتباه الزائر للميدان مع حلول ساعات الليل األوىل سلسلة األضواء املخروطية عى جنبات الطريق.

كما أن الالفت يف املكان مآذن جامع الشعب وقبابه يف ميدان السبعن التي ازدانت باألضواء امللونة احتفاال 
بمولد أطهر خلق الله ومتمم مكارم األخالق، والتي حولت الجامع بانعكاس األضواء عى واجهاته املعمارية 

البديعة إىل تحفة فنية ذات أشكال جمالية متباينة من كل اتجاه.

بن من يفد إىل ميدان السبعن لطالء سيارته وتزيينها بألوان وشعارات االحتفاء باملولد النبوي، ومن هو 
مجرد عابر سبيل، يبقى ثمة من يقصد امليدان مصطحبا أفراد عائلته لالستمتاع بمشاهد األضواء الجمالية 

املنترشة يف كل مكان والتقاط الصور.

ورغم تعدد املظاهر االحتفالية باملولد النبوي الرشيف بهذا الزخم الشعبي والرسمي يبقى االحتفال 
باملناسبة عى عظمتها وسط ما يعيشه اليمن وشعبه نتيجة العدوان والحصار تظاهرة تحمل يف طياتها 

الكثر من معاني الصمود واالنتصار لقيم الحق والعدالة التي جاء بها رسول اإلنسانية.

فعالية للجمعية الطبية بذمار بذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ ذمار - سبأ :

نظمت الجمعية الطبية والتعليمية للخدمات اإلنسانية واملعهد الصحي التابع لها اليوم، فعالية خطابية 
بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل الفعالية، أكد وكيل أول املحافظة فهد عبدالحميد املروني، أن التفاعل الكبر مع االحتفاء بذكرى 
املولد النبوي يجسد ارتباط اليمنين بالنبي عليه الصالة والسالم.. الفتا إىل أهمية املشاركة يف الفعالية 

املركزية التي ستقام يف عاصمة املحافظة ابتهاجا باملناسبة.
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بدوره أشار مدير التعليم الفني نجيب الحاشدي، إىل اهمية االحتفاء بذكرى مولد سيد البرشية الستلهام 
الدروس من سرته العطرة وتكريس مكارم األخالق التي تحى بها يف واقع املجتمع.

من جانبه أشار رئيس الجمعية الدكتور سلطان الحيجنه إىل أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف يأتي 
لتجديد العهد بالسر عى نهج النبي عليه الصالة والسالم قوال وعمال..فيما اعتربت مسئولة القطاع النسوي 

الصحي أشواق املهدي، أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي يف ظل الظروف الراهنة رسالة للعدوان أننا أمة 
متمسكة برسولها.

تخلل الفعالية كلمات وقصائد شعرية عربت عن أهمية االبتهاج بمولد النبي األكرم املبعوث رحمة للعاملن 
صل الله عليه وعى آله وسلم..حر الفعالية عميد املعهد الصحي للجمعية الطبية الدكتور عبدالله املدومي 

ومدير الرعاية بمكتب الصحة مجاهد الخطري.

وزارة الكهرباء تنظم فعالية احتفائية مبناسبة املولد النبوي الشريف

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة الكهرباء والطاقة، فعالية احتفائية بمناسبة املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل 
الصالة والسالم.

ويف الفعالية أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسن مقبويل، أهمية االحتفاء 
باملولد النبوي الرشيف.. مستشهداً بقول الله تعاىل »ورفعنا لك ذكرك« وقول الرسول صى الله عليه وآله 

وسلم عندما سؤل عن سبب صيامه يوم االثنن فأجاب »هويوم ولدت فيه«.. وأوضح أن اليمنين يحتفون 
بربيع األنوار الذي فيه ولد النبي املختار منقذ البرشية من الظلمات إىل النور. وقال »علينا ونحن نمر 

بعدوان وحصار أن نتمسك بهدي النبي ونهجه والتأيس به«.

وأشاد نائب رئيس الوزراء بجهود وزارة الكهرباء يف إنارة الشوارع واملنشآت واملؤسسات الحكومية يف أمانة 
العاصمة والتي أعطت للمناسبة الدينية بهجة وفرحة مغايرة عن األعوام السابقة.

 يف االحتفالية، التي حرها وزيرا الكهرباء والطاقة عاتق عبار والنقل زكريا الشامي ومحافظا املحويت 
فيصل حيدر وشبوة أحمد الحسن األمر، أشار نائب وزير الكهرباء عبدالغني املداني، إىل أن االحتفاء بهذه 

املناسبة تجديد للعهد لرسول الله والسر عى نهجه واالقتداء به.. ولفت إىل أن االحتفاء بمولد الرسول 
صى الله عليه وآله وسلم رسالة للعدوان بتمسك اليمنين بكتاب الله وسنة رسوله.. وأشار املداني إىل أن 

وزارة الكهرباء لم تألوا جهد يف سبيل االحتفاء باملولد النبوي الرشيف بعمل اإلضاءات يف الشوارع واملنشآت 
واملؤسسات الحكومية يف أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وصعدة.

من جانبه تطرق عضومجلس الشورى عضواللجنة العليا لالحتفال باملولد النبوي خالد املداني، إىل الزخم 
الكبر الذي يعيشه اليمنيون باالحتفال برسول اإلنسانية صى الله عليه وآله وسلم بإقامة الفعاليات املتنوعة 
يف جميع املحافظات للتذكر بنهجه والسر عى طريق الهدى.. ودعا إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية الكربى 

يف الثاني عرش من ربيع األول بميدان السبعن.

تخلل الفعالية، التي حرها مدير عام املؤسسة العامة للكهرباء وموظفي الوزارة واملؤسسة، وصالت 
إنشادية وفلكلورية ومرسحية معربة عن املناسبة.
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الكادر الصحي مبديرية عمران ينظم فعالية مبناسبة املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

نظم موظفومكتب الصحة العامة والسكان ومركز صحة األسة بمديرية عمران اليوم، فعالية احتفائية 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور محمد مجاهد الحوثي ومدير مكتب الصحة 
باملديرية الدكتور عبدالرحمن املصنعي، إىل أهمية إحياء هذه املناسبة خاصة يف ظل الظروف التي تمر 

بها البالد جراء استمرار العدوان والحصار.. ولفتا إىل أن االحتفال بمولد املصطفى صى الله عليه وعى آله 
وسلم يعكس ارتباط وحب الشعب اليمني برسول اإلنسانية..وأكدا عى رضورة االستفادة من ذكرى املولد 

النبوي الرشيف يف التذكر بسرة الرسول األعظم والتحيل بصفاته والسر عى نهجه.. وحثا الكوادر الصحية 
عى املشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف عاصمة املحافظة بهذه املناسبة.

مهرجان خطابي يف جبل احملويت بذكری املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

أقيم بمديرية جبل املحويت اليوم، مهرجانا خطابيا بذكری املولد النبوي الرشيف علی صاحبه أفضل 
الصلوات وأتم التسليم.

ويف املهرجان، بحضور وكيل املحافظة عبدالقادر املأخذي، حيا نائب مرشف املحافظة عبدالله الشايم 
تفاعل أبناء وقبائل مديرية جبل املحويت لالحتفاء بذكری مولد نبي الرحمة وتجديد الوالء والتمسك 

بتعاليمه ونهجة.. وأكد أن االحتفال بمولد خر الربية هواحتفاء بحب النبي محمد للتذكر بسرته العطره 
ورسالته السماوية وتجسيد مكانته يف النفوس وعظمة يوم مولده الستلهام الدروس من شخصيته القيادية 

والجهادية.

واستعرض الشايم ما مثلته دعوة الرسول من نور للبرشية وتحريرها من العبودية والرشك إلی عبادة الله 
ونور اإلسالم.. الفتا إلی أن االحتفال بهذه املناسبة الدينية الجليلة هواحتفال بالصمود والسر علی درب 
وأخالق الرسول يف مواجهة طواغيت الظلم والعدوان علی الشعب اليمني.. وأشار إلی املحطات واملواقف 
الجهادية التي خاضها النبي الكريم لتوحيد األمة اإلسالمية وإعالء راية الدين والسر علی النهج القرآني 

لالنتصار علی الظلم والكفر.. الفتا إلی حاجة األمة للعودة إلی مبادئ وأخالق نبيها والقيم النبيلة التي 
حملتها رسالته السماوية.. ودعا إلی تعزيز الجهود ملواصلة الفعاليات االحتفالية ابتهاجا بقدوم ذكری مولد 
قائد األمة لتجسيد معاني العزة والكرامة والتأيس بأخالق الرسول األعظم محمد صلی الله عليه وأله وسلم.. 

مبينا أن اليمنين يحتفلون بذكری مولده منذ القدم لتأكيد مكانته وحبه يف قلوبهم.

فيما أشار مدير املديرية محمد القرم إىل استمرار برامج وأنشطة فعاليات االحتفاء بمولد خاتم األنبياء علی 
مستوی الرسمي والشعبي والربوي يف مختلف عزل وقری جبل املحويت تعظيما وابتهاجا بذكری ميالد 

سيد املرسلن.. ولفت إلی جاهزية أبناء املديرية للمشاركة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة والحضور 
املهيب لالحتفاء بمولد الرسول بما يليق بقدره ومكانته وعظمة ذكری مولدة.. مجددا موقف الصمود 

والسر يف خطی رفد جبهات الدفاع عن الوطن حتی تحقيق النر.
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وتناولت كلمات املشاركن يف املهرجان شخصية النبي ونماذج من حياته امللهمه وسرته الزكية وما ينبغي 
علی األمة اليمنية لصناعة النر وتحرير الوطن من دنس الغزاة املحتلن باتباع القرآن ومنهج رسول الله 
عليه أفضل الصلوات وأزكی التسليم..تخلل املهرجان، الذي حره أعضاء السلطة املحلية ومدراء املكاتب 

التنفيذية وقيادة وكوادر الربية والصحة والقيادات األمنية واملشايخ والشخصيات االجتماعية، قصائد 
وأناشيد عربت عن الفرحة بقدوم ذكری املولد النبوي الرشيف.

 مبناسبة املولد النبوي الشريف
ً
 خطابيا

ً
وزارة االتصاالت تنظم حفال

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات والقطاعات التابعة لها اليوم، بمدينة تكنولوجيا املعلومات حفل 
خطابي باملولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل، الذي حره وزير االتصاالت وتقنية املعلومات املهندس مسفر عبدالله النمر ووزير الصناعة 
والتجارة عبدالوهاب الدرة ووزير الخدمة املدنية إدريس الرشجبي، أشار نائب وزير االتصاالت مصلح 

العزير إىل أهمية االحتفاء بمولد النبي الخاتم محمد صى الله عليه وآله وسلم.. ولفت إىل أن ذكرى املولد 
النبوي الرشيف محطة الستلهام الدروس والعرب واالقتداء بنهج الرسول الكريم وشجاعته والتأيس به.. 
واستعرض العزير شذرات من السرة العطرة للنبي صى الله عليه وسلم وما تحى من صفات وأخالق 

وشمائل.

وأوضح نائب وزير االتصاالت أن األنصار من األوس والخزرج هم الذين استقبلوا الرسول األعظم ونارصوه 
يف نرش الدعوة اإلسالمية حتى عمت أرجاء املعمورة.. ولفت إىل أن االحتفاء بذكرى مولد محمد صى الله 

عليه وعى آله وسلم يؤكدون للعالم أن اليمنين سيظلون حاملن لراية اإلسالم ومدافعن عنها مهما تكالبت 
عليهم قوى الرش والعدوان.

بدوره أشار عضومجلس الشورى عضواللجنة العليا لإلحتفال باملولد النبوي خالد املداني إىل أن احتفاء 
اليمنين بذكرى املولد النبوي لهذا العام يتميز عن األعوام السابقة من خالل الزخم والتفاعل الرسمي 

والشعبي عى املستوى املركزي واملحافظات واملديريات. وقال »اليمنيون كان لهم السبق يف استقبال رسول 
الله عى مشارف املدينة عندما حاربته قريش بطلع البدر علينا، وها هم اليوم يجددون االحتفاء به«.

ودعا املداني الجميع إىل املشاركة يف الفعالية الكربى بذكرى املولد النبوي يوم الـ 12 من ربيع األول والذي 
سيشهد أكرب احتفاء بهذه املناسبة يف تاريخ اليمن.. ونوه بتنظيم وزارة االتصاالت لهذه الفعالية التي تعرب 

عن اعتزاز اليمنين باالحتفاء بهذه املناسبة الجليلة.

فيما تطرقت كلمة الضيوف التي ألقاها الدكتور قيس الطل، إىل مكانة رسول الله صى الله عليه وعى آله 
وسلم يف نفوس اليمنين وارتباطهم الوثيق به.. وأوضح أن أبناء اليمن كانوا من السباقن يف نرش الدعوة 

اإلسالمية يف أصقاع األرض وقدموا تضحيات كبرة يف سبيل الدفاع عن الدين ونرة الرسول الكريم.

تخلل الحفل، الذي حره قيادات وزارة االتصاالت والجهات التابعة لها وموظفي قطاع االتصاالت، قصيدة 
لشاعر الثورة معاذ الجنيد بعنوان »محمدون« وقصائد وأوبريت وأناشيد معربة عن عظمة املناسبة.
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مؤسسة الغزل والنسيج تنظم فعالية مبناسبة االحتفال باملولد النبوي الشريف

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

اقيمت اليوم، باملؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج بصنعاء فعالية احتفالية بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف.

ويف االحتفالية أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي أن االحتفاء بمولد رسول اإلنسانية 
يحمل دالالت ومعاني عظيمة خاصة يف ظل التحديات التي تواجهها األمة ويف مقدمتها العدوان عى اليمن، 

باعتباره رسالة تأكيد لالعداء بتمسك الشعب اليمني بنهج املصطفى عليه الصالة والسالم يف الثبات عى 
الحق ومناهضة الظلم.. ولفت إىل األهمية الكبرة التي تكتسبها ذكرى املولد النبوي الرشيف يف تعزيز وحدة 

األمة واستلهام الدروس من سرة سيد البرشية وغرس القيم واملبادئ التي تحى بها يف نفوس األجيال، 
وتكريس مكارم األخالق التي أمر بها الله تعاىل، للنهوض بواقع األمة وتعزيز وحدتها وتحقيق رفعتها 
وعزتها.. وأشار إىل أن احتفال أبناء اليمن بمناسبة املولد النبوي رسالة قوية للعالم بأن الشعب اليمني 

يرفض الظلم والذل والهوان وأنه شعب اإليمان والحكمة وسيعيش حرا رغم املعاناة والعدوان والحصار.. 
مؤكداً بأن أبناء الشعب اليمني األحرار الصامدين رشكاء يف االنتصار والبناء والتنمية.

وأكد الهاشمي أن إحياء هذه املناسبة يصنع حافزاً لنا لصنع التفوق وإعادة التنمية يف اليمن إىل مسارها 
الصحيح واالسهام يف تعزيز قيم العمل واإلخالص والوالء للوطن.. ولفت إىل الجهود التي تبذل إلعادة 

تشغيل مؤسسة الغزل والنسيج من خالل استكمال إجراءات القرض الحكومي تنفيذاً لتوجيهات فخامة 
الرئيس مهدي املشاط إلعادة تشغيل املصنع الذي سيوفر جزء من االحتياج الوطني من النسيج الالزم 

لصنع امللبوسات عى طريق التطوير املستمر لهذه الصناعة التي تعد واحدة من أهم الصناعات الوطنية.. 
وتطرق إىل ماتقوم به الوزارة إلعادة تشغيل املصانع التي توقفت بسبب العدوان والنهوض بالعمل فيها 

واالنطالق نحوتشجيع الصناعات املحلية.. معرباً عن ثقته بأن العام القادم سيشهد االحتفال بإعادة تشغيل 
املصنع.

ويف االحتفالية، التي حرها وكيل وزارة النقل عبدامللك عيل عبدالكريم، القيت كلمات من قبل رئيس 
مجلس إدارة املؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج عبداإلله شيبان ومدير عام املؤسسة املهندس محمد 
الشويطر ورئيس نقابة عمال املؤسسة نبيل السالمي ورئيسة مركز األس املنتجة رضية الديلمي، تناولت 
ما تحمله هذه املناسبة من دالالت وأبعاد عظيمة يف قلوب املسلمن واالبتهاج واالعراف بمنة الله العظيمة 

وفضله عى املسلمن وعى العاملن.

واكدت الكلمات أن األمة ال يمكنها تجاوز ما أصيبت به من محن إال بالرجوع اىل الله واالقتداء بسرة نبيه 
محمد صى الله عليه والسلم.. مؤكدين أن هذه املناسبة تمثل محطة لتجديد السر عى خطى الحبيب صى 

الله عليه واله وسلم قوال وعمال.. وحثت الكلمات الجميع عى املشاركة واالحتشاد يف الفعالية الكربى التي 
ستقام بالعاصمة صنعاء والتي تؤكد مدى حب اليمنين للرسول والسر عى نهجة والصمود يف مواجهة 

األعداء.

تخلل االحتفالية فقرات فنية وإنشادية وقصائد شعرية استعرضت جوانب ودروس من السرة العطرة 
للرسول األعظم محمد صى الله عليه وسلم، الذي حمل مولده الرشيف كل البشارات والعالمات عى نهاية 

عهود الظالم والجاهلية وبداية عهد الخالص للبرشية من قيود االسرقاق واالستعباد والخروج من متاهات 
الحرة والشقاء والردي واالنحطاط.
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إدارة أمن حمافظة رمية تنظم فعالية ثقافية لذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ ريمة - سبأ :

نظمت إدارة أمن محافظة ريمة اليوم فعالية ثقافية وخطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار املحافظ فارس الحباري إىل أهمية هذه املناسبة الدينية ملا لها من مكانة وداللة عى واقع 
األمة.. وأكد أهمية اإلقتداء بنهج الرسول واتباع سرته واستلهام الدروس والعرب،داعيا الجميع اىل االحتشاد 

واملشاركة يف الفعالية املركزية باملحافظة السبت املقبل.

وأشاد املحافظ الحباري بصمود وثبات منتسبي الوحدات األمنية باملحافظة وإفشال مخططات العدوان 
يف زعزعة األمن واستقرار الوطن.. حاثا عى املزيد من اليقظة والجاهزية للتصدي لكافة املحاوالت الرامية 

إلقالق السكينة العامة.

فيما أشار وكيل املحافظة لشؤون األمن العميد زيد الوزير ومدير أمن املحافظة العميد حاشد الحباري، إىل 
أهمية التمسك بكتاب الله وسنة رسوله يف مواجهة العدوان عى الوطن.. واستعرضا سرة وهجرة وغزوات 

النبي األعظم واملثل والقيم السامية التي جاء بها ليتمم من خاللها مكارم األخالق.

تخلل الفعالية، التي حرها أمن محيل املحافظة حسن العمري ووكيل أول املحافظة حسن طه والوكالء 
الواحدي ومراد، قصائد شعرية وفقرات إنشادية عربت عن دور اليمنين يف نرة الدين والرسول الكريم.

 

مؤسسة الشعب تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت مؤسسة الشعب االجتماعية للتنمية اليوم بصنعاء، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي تخللها فقرات فنية ورسوم تشكيلية ملنتسبي مركز الطفولة اآلمنة، قدم الشيخ أحمد 
القرحي محارضة حول السرة العطرة للرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم.. وتطرق إىل أن الرسول 

عاش طفولته يتيما.. حاثا أطفال املركز عى االقتداء بالسرة العطرة والصفات الحميدة بما يكفل نجاحهم 
يف حياتهم وتأدية دورهم يف بناء الوطن.

من جانبه أوضح مسئول األنشطة بمركز الطفولة اآلمنة محمد امللحاني أن الهدف من الفعالية بذكرى 
املولد النبوي عى صاحبه وآله الصالة والسالم، هوتعريف األطفال كيف عاش نبي األمة ومخرجها من 

الظلمات إىل النور حياته طفال يتيما وكيف كانت أخالقه وكيف واجه الصعاب والتحديات وهويبلغ رسالة 
ربه ملن أذواه واجتمعوا عى قتله.
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فعالية مبديرية جبل يزيد مبناسبة املولد النبوي الشريف

]05/نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

أقيمت بمديرية جبل يزيد محافظة عمران اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 
محمد صلوات الله عليه وعى آله وسلم.

وخالل الفعالية، أكد محافظ املحافظة الدكتور فيصل جعمان أهمية االحتفاء بهذه املناسبة العظيمة التي 
تحيي يف القلوب حب خاتم األنبياء واملرسلن.. ودعا الجميع إىل املشاركة يف الفعالية املركزية باملحافظة 

وكذا املساهمة يف قافلة الرسول األعظم.

كما ألقيت يف الفعالية بحضور قيادة املديرية والشخصيات االجتماعية وجمع من املواطنن، كلمات وقصائد 
وأناشيد عربت عن عظمة املناسبة.. وحثت الكلمات عى االقتداء بالرسول األعظم والتحيل بأخالقه والتضحية 

لرسيخ قيم الحق والعدالة ومواجهة التحديات التي فرضها العدوان.

وزارة الزراعة تنظم احتفالية يف ذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة الزراعة والري اليوم، فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية التي حرها عضواملجلس السيايس األعى سلطان السامعي ووزيرا الشباب والرياضة حسن 
زيد واألشغال العامة والطرق غالب مطلق، أشار وزير الزراعة والري املهندس عبدامللك الثور، إىل أهمية 

إحياء هذه املناسبة الدينية لالستفادة من سرة الرسول األعظم محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.. 
وتطرق إىل أن أهمية ذكرى ميالد الرسول يكمن يف استلهام الدروس يف الصرب والثبات إلعداد وتربية األجيال 

ونرش قيم املحبة والتسامح. وقال »إننا عندما نحتفل بهذه الذكرى الدينية، إنما يجسد قوة تمسكنا بسرة 
النبي الكريم ومنهاجه العظيم«.

ولفت إىل الداللة التي يمثلها االحتفال بهذه املناسبة وهي رسالة قوية للعالم باننا حريصون عى االقتداء 
بنبينا الكريم وسائرون عى نهجه وسنته مهما كانت املؤامرات والتحديات التي يفتعلها العدوان ومحاوالته 

اليائسة لركيع الشعب اليمني.. وتطرق إىل أن هذه الفعاليات، محطة تبعث لدى الجميع روح الجد 
ملضاعفة الجهود تأسيا بالرسول محمد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.. مبينا أن األمة عندما تتمسك 

بالنبي الكريم وتعمل وفق منهاجه وسماحته وخلقه، ستتجاوز التحديات التي تواجهها.

فيما تحدث عضورابطة علماء اليمن العالمة خالد موىس عن أهمية االحتفال بهذه املناسبة الدينية.. معتربا 
ذلك فرصة إليصال رسالة لألعداء بتمسك األمة وارتباطها بنبيها ومنهاجه. وقال »يجب أن يكون الشعب 

اليمني شعبا محمديا، كريما، مستمد قوته من سرة النبي الكريم يف مختلف املجاالت«.. مستعرضا نبذة عن 
السرة النبوية عليه أفضل الصالة والسالم.

وبن العالمة موىس أن سرة النبي الكريم منهاج حياة ومفتاح الهداية وخر األمة ونعيم اآلخرة.. الفتا إىل 
أهمية إحياء مولد النبي األعظم تعظيما وتكريما للرسول االكرم الذي بعثه الله هداية للبرشية ومخرجها من 

الظلمات إىل النور.. وحث الكوادر الزراعية عى االستفادة من برامج الفعاليات الدينية بما يعزز من العمل 
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يف امليدان الزراعي ومساهمة القطاع الزراعي يف مجال األمن الغذائي. وقال »يجب علينا أن نعزز من قدراتنا 
اقتصاديا وزراعيا، كما تفوقنا يف الجوانب السياسية والثقافية«.

فيما اعترب الشيخ مجاهد القهايل، االحتفال بذكرى املولد النبوي، محطة للتزود بمنهج سيد البرشية عليه 
أفصل الصالة وأزكى التسليم وهاديها ومخلصها من الوثنية.. ولفت اىل أهمية االحتفال بهذه املناسبة 

الدينية خاصة يف ظل األوضاع التي تمر بها البالد جراء العدوان والحصار، إليصال رسالة للعالم أن أمة 
محمد خر أمة وسالم واستقرار.. وأكد القهايل أن الشعب اليمن سينتر عى الغزاة والطغاة ألنه شعب 

متمسك بالله تعاىل ومرتبط بالرسول الكريم عليه الصالة والسالم.

وقدمت خالل الفعالية أناشيد دينية وفقرات فنية وقصيدة للشاعر معاذ الجنيد، استعرضت سرته 
ومنهاجه عليه أفضل الصالة وأتم التسليم، وجسدت قوة تمسك الشعب اليمني بالرسول الكريم وقوة 

ارتباطهم بمنهاجه وسنته..حر االحتفال نائب وزير الزراعة والري املهندس ماجد املتوكل ومستشار 
وزارة الزراعة يحيى إسماعيل الحوثي وعدد من املسؤولن.

مطار صنعاء الدويل حيتفل باملولد النبوي الشريف

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت الهيئة العامة للطران املدني واألرصاد ممثلة بمطار صنعاء الدويل اليوم، حفال خطابيا بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبها افضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف الفعالية أعترب وزير النقل زكريا الشامي أن االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف من اعظم املناسبات 
التي تحتفل بها االمتن العربية واإلسالمية ألهمية ماجاء بها الرسول من قيم وأخالق ومبادئ دينية 

وروحانية للعالم جميعا. 

وقال الوزير الشامي »احتفاالنا بخر الربية يبعث فينا روح التوحد والقيم واملبادئ واألخالق النبيلة التي 
كابد الرسول يف تحقيقها كي تكون نورا ييضء لألمة سبل الخر والرشاد«.. ولفت إىل أن االحتفاالت بالنبي 

الخاتم الذي حارب كل انواع الفساد يتزامن مع توجهات القيادة السياسية يف مقارعة الفساد واملفسدين 
لبناء الدولة اليمنية الحديثة.. وأكد ان االحتفال باملولد النبوي بمطار صنعاء الدويل رسالة للعالم بان املطار 

الذي استهدفه العدوان بأول غارة للحرب عى اليمن ومغلق ألكثر من ثالث سنوات صامد صمود الجبال 
الروايس امام غطرسة العدوان وتجربه عى الشعب اليمني.. ودعا وزير النقل الجميع إىل املشاركة الفاعلة 

والتحشيد للفعالية املركزية الكربي التي ستذهل العالم بعظمة اليمنين وحبهم لنبيهم االعظم.

من جهته اكد مدير مطار صنعاء الدويل خالد الشايف ان احتفالنا باملولد النبي االعظم بمطار صنعاء 
يمثل رسالة صمود يف وجه العدوان والحصار الجائر املفروض عى الشعب اليمني. وقال »نحن من خالل 

االحتفال نذكر األمة برورة الوالء للرسول األكرم ورضورة العودة إىل سرته حتى نجتاز بها العقبات 
وحاالت التعدد يف الوالءات«.

اىل ذلك اكد مدير التوجيه املعنوي باألمن املركزي العقيد محمد املروني، اهمية االحتفال باملولد النبوي 
الرشيف وما تحمله من دالالت عظيمة وجليلة يجب االقتداء والعمل بها يف حياتنا الدينية والدنيوية.. وأشار 
املروني إىل ان االحتفاالت باملولد النبوي الرشيف احتفال بالنر املبن والقريب عى قوى الجربوت والطغاة 

وقرن الشيطان.
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فيما استعرض العالمة غالب عامر، املعجزات التي ظهرت يف مولد املصطفى وكيف كانت نشأته إىل ان بلغ 
الرسالة واألمانة التي حملها إلخراج الناس من الظلمات إىل النور.

تخلل االحتفالية، التي حرها رئيس الهيئة العامة للطران املدني واألرصاد الدكتور محمدعبدالرحمن 
عبدالقادر والوكالء املساعدين لقطاعات املطارات وسالمة الطران واألرصاد الجوية واملالحة الجوية 

بالهيئة والعاملن باملطار، فقرات انشادية يف املديح النبوي قدمها فرقة املنشد عيل الحلييل نالت استحسان 
الحضور.

 

 بذكرى املولد النبوي
ً
فعالية مبنطقة احملجزة بصرواح إحتفاء

]05/نوفمرب/2019[ مأرب - سبأ :

نظم أبناء منطقة املحجزة بمديرية رصواح بمأرب اليوم، فعالية خطابية إحتفاًء بذكرى املولد النبوي.

وألقيت يف الفعالية كلمات من وكيل املحافظة عادل الرشيف ومدير مديرية رصواح مرعي العامري 
واملرشف اإلجتماعي أحمد السقاف، أشارت إىل أن االحتفال بذكرى املولد النبوي يعرب عن معاني الوفاء 

للرسول الكريم واحتفاال بأعظم مناسبة غرت مجرى تاريخ البرشية.

وأكدت الكلمات أن القيم واملبادئ التي حملها الرسول الكريم يجسدها أبناء اليمن اليوم يف صمودهم 
وثباتهم أمام أعتى عدوان منذ ما يقارب خمس سنوات.. ودعت الكلمات الجميع إىل إستشعار املسئولية 
واملشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية والتي ستقام يف العاصمة صنعاء ورفد الجبهات باملال والرجال.

تخلل الفعالية قصائد شعرية عربت عن عظمة املناسبة.

ندوة ثقافية جبامعة ذمار مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ ذمار - سبأ :

نظمت جامعة ذمار اليوم، ندوة ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الندوة، التي حرها رئيس الجامعة الدكتور طالب النهاري ووكيل أول املحافظة فهد املروني، 
استعرض رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة الحديدة الدكتور أحمد األهدل دالالت وأبعاد ذكرى املولد 

النبوي الرشيف يف تعزيز صلة األمة بنبيها ورسالته التي أخرجت الناس من الظلمات إىل النور.. وأشار إىل 
أهمية هذه الذكرى واستلهام الدروس والعرب من نهج املصطفى محمد صلوات الله عليه وعى آله وإتباع 

سرته العطرة واالقتداء به قوال وعمال.

فيما تطرق القايض عبدالله النعمي إىل األحاديث النبوية التي اختص بها النبي أهل اليمن لدورهم البارز يف 
نرة الدعوة اإلسالمية واتباع نبيه الكريم.. مبينا أهمية االستفادة من سرة املصطفى عليه أفضل الصالة 

وأزكى التسليم وتكريسها يف الواقع كمنهاج حياة.

تخلل الندوة، التي حرها نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب الدكتور نر الحجييل وعدد من عمداء 
الكليات واألكاديمين ومستشارة املحافظ سمرة القانون، قصيدة شعرية للدكتور أحمد النهمي.
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وزارة النفط واملعادن حتتفل بذكرى املولد النبوي الشريف

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة النفط واملعادن اليوم، حفال خطابياً بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل أكد وزير النفط واملعادن أحمد عبدالله دارس، أن االحتفال بذكرى املولد النبوي تعبر عن 
الفخر واالعتزاز بخاتم األنبياء محمد عليه الصالة والسالم الرساج املنر واملعلم والهادي واملبعوث رحمة 

للعاملن.. واعترب ميالد الرسول الكريم نقطة تحول لإلنسانية والعالم نحوالخر والصالح والنور.. مشرا إىل 
أن املظاهر االحتفالية بذكرى املولد النبوي محطات إيمانية للتزود بقيم ومبادئ وأخالق وفضائل الرسول 

األعظم ونضاله وتضحياته.

وأشار الوزير دارس إىل أن الشعب اليمني جسد تلك القيم واملعاني التي تحى بها رسول الله يف صموده 
األسطوري وثباته ومواجهته لعدوان غاشم وحصار جائر. وقال »اليمنيون ماضون عى نهج الرسول 
األعظم يف الجهاد دفاعا عن الوطن ومواصلة الصمود حتى تحقيق النر«.. ولفت إىل أن هذه املناسبة 

تمثل نقطة انطالق للوزارة ووحداتها التي ستشهد نهضة يف مسار العمل بمختلف القطاعات, من خالل 
اإلجراءات التصحيحية التي سيتم تنفيذها الستئصال الفساد يف قطاع النفط واملعادن بناء عى توجيهات 

رئيس املجلس السيايس األعى.. وحث وزير النفط كافة منتسبي قطاع النفط واملعادن عى االقتداء بأخالق 
النبي الخاتم والعمل بروح الفريق الواحد لتنمية وتطوير القطاع النفطي الذي يعترب رافدا أساسيا 

لالقتصاد الوطني.

من جانبه استعرض الوكيل املساعد لوزارة األوقاف الشيخ جربي إبراهيم، محطات وجوانب مضيئة من 
سرة وحياة الرسول عليه الصالة والسالم بدءا من مولده وما شهده العالم انذاك من أحداث وآيات, إضافة 

إىل ما تفرد به النبي الكريم من خصائص وسمات ومعجزات.. وأشار إىل أن هذه املناسبة الجليلة تخص 
العالم اإلسالمي والبرشية قاطبة.. الفتا إىل املنزلة العظيمة التي تحتلها يف قلوب اليمنين الذين كانوا 

السباقن يف إتباع رسول اإلنسانية واستقبلوه ونارصوه وهم أكثر الشعوب صالة عليه وذكرا له.

وتطرق الشيخ جربي إىل أحاديث الرسول صى الله عليه وآله وسلم عن فضل أهل اليمن.

تخلل الحفل، الذي حره وكيل وزارة النفط الدكتور يحيى األعجم رؤساء املؤسسات والوحدات التابعة 
للوزارة, قصائد شعرية وفقرات يف مدح الرسول صى الله عليه وسلم.

 

أمن حمافظة احلديدة حيتفي بذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ الحديدة - سبأ :

نظمت إدارة أمن محافظة الحديدة اليوم، فعالية إحتفائية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل الفعالية أشاد القائم بأعمال املحافظة محمد عياش قحيم بدور األجهزة األمنية وجهودها يف مكافحة 
الجريمة وضبط املجرمن، والحفاظ عى األمن والسكينة العامة.. ولفت إىل دور األجهزة األمنية يف تأمن 

فعاليات االحتفال باملولد النبوي الرشيف.. الفتا إىل أهمية استغالل هذه املناسبة يف الراحم والتكافل وتعزيز 
الصمود ورفد الجبهات.
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بدوره أشار مرشف املحافظة أحمد البرشي إىل أهمية االحتفاء بمولد النبي صل الله عليه وآله وسلم، 
واالقتداء بتعاليمه واتباع أوامره.. وحذر البرشي من اإلنجرار وراء ألكاذيب التي يروج لها أعداء األمة 

والهادفة إىل إبعاد املسلمن عن رسولهم وعقيدتهم.

فيما ألقى املقدم بسام الالعي كلمة عن منتسبي األجهزة األمنية أشار فيها إىل أن إحياء ذكرى مولد النبي 
محمد مناسبة للرد عى املزاعم واألكاذيب التي يسوقها التكفرين الذين ارتكبوا افضع الجرائم بحق 

اإلنسانية بابتعادهم عن النهج السوي الذي جاء به خاتم االنبياء واملرسلن.

وخالل الفعالية، التي حرها مدير أمن املحافظة العقيد هادي عبدالخالق ونائب مدير األمن العقيد عمر 
املقبيل ومدير رشطة السر العقيد عيل العياني وقادة األجهزة األمنية، ألقيت العديد من الكلمات التي أكدت 
رضورة التحيل بخلق املصطفى عليه الصالة والسالم وااللتزام بهديه واتباع تعاليمه لتستعيد األمة مجدها 

وقوتها يف مواجهة الظلم والطغيان.

 

صندوق رعاية وتأهيل املعاقني حييي ذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم صندوق رعاية وتأهيل املعاقن بصنعاء اليوم، حفل خطابي بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل، الذي حره وزير الشئون االجتماعية والعمل ووكيل قطاع الرعاية االجتماعية صالح احمد عيل 
ورئيس لجنة الشئون االجتماعية بأمانة العاصمة حمود النقيب، أكد املدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل 
املعاقن الدكتور عيل مغيل أن إحياء مناسبة املولد النبوي الرشيف هوتعظيما وتوقرا للرحمة املهداة والنور 
الذي أخرجنا به الله من الظلمات ومن الجاهلية إىل اإلسالم.. وأشار إىل رضورة استلهام الدروس يف الصرب 

والثبات إلعداد وتربية األجيال ونرش قيم املحبة والتسامح.

من جانبه أعترب إبراهيم جحاف يف كلمة االتحاد الوطني لجمعيات املعاقن االحتفال بمولد الرسول محمد 
صى الله عليه وعى آله محطة لتذكر سرة الرسول األعظم والسر عى نهجه.. ولفت إىل أهمية املناسبة 

لتجديد الوالء لله ولرسوله والسر واالقتداء بنهج الرسول األعظم سلوكا وعمال.

ويف الفعالية، التي تخللها فقرات إنشادية، القى الشيخ مهدي عبدالفتاح العطاني محارضة تحدث فيها عن 
األثر الديني لالحتفال بمولد رسول الله صى الله عليه وسلم ومعاني ودالالت االحتفال.. وأشار إىل أهمية 

االستفادة من هذه املناسبة يف تعزيز قيم الراحم واإلخاء واملحبة والرحمة التي انتهجها املصطفى صى الله 
عليه وسلم.

حر الفعالية مدراء صندوق الرعاية االجتماعية منصور الفيايض وبرنامج األس املنتجة احمد قاسم 
شجاع واألشخاص ذوي اإلعاقة يف أمانة العاصمة عبدالله بهيان ونائب املدير التنفيذي لصندوق رعاية 

املعاقن عثمان الصلوي ومستشار الصندوق عبدالله احمد الهمداني.
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فعالية احتفائية خبوالن بذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الربية والتعليم بمديرية خوالن محافظة صنعاء اليوم، فعالية احتفائية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية أشار وكيل املحافظة لقطاع الربية والشباب طالب دحان، أن االحتفاء بذكرى مولد املصطفى 
يتجى من خالل االقتداء به وبأخالقه والسر عى نهجه قوال وعمال.. ولفت إىل رضورة املشاركة الفاعلة يف 

الفعالية املركزية واملساهمة ىف دعم وتسير قافلة الرسول األعظم.

فيما أشار مدير املديرية فيصل الهيال ومرشف املديرية عبدالواحد الباردة ومدير مكتب الربية باملديرية 
عى االشول، إىل أن االحتفاء بذكرى مولد النبي األعظم يجسد العالقة التي تربط اليمنين بالرسول الكريم.. 

وأكدوا أن االحتشاد للفعالية املركزية يحمل دالالت تعكس صمود اليمنين يف مواجهة العدوان ومرتزقته.

عقب الفعالية تم توزيع 250 حقيبة وزي مدريس ألبناء الشهداء والفقراء واملحتاجن باملديرية مقدمة من 
مؤسسة فاطمة الزهراء عليها السالم الثقافية االجتماعية التنموية الخرية احتفاء بذكرى املولد النبوي 

الرشيف..وأشاد وكيل قطاع الربية والشباب طالب دحان بجهود املؤسسة يف تخفيف معاناة املواطنن.. 
مثمنا املشاريع الخرية التي تتبناها املؤسسة سيما يف ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البالد.

 

إدارة أمن إب تنظم فعالية إحتفائية مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ إب - سبأ :

نظمت إدارة األمن بمحافظة إب ،اليوم، فعالية إحتفائية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبها 
أفضل الصالة وأزكي التسليم.

ويف الفعالية التي حرها منتسبي األجهزة األمنية، أكد محافظ إب عبدالواحد صالح يف كلمة باملناسبة 
أهمية استحضار واستلهام الدروس من حياة وسرة سيد الخلق محمد صى الله عليه وعى آله، واإلقتداء به 
يف مواجهة الطغاة واملستكربين.. وأشار إىل أهمية االحتفاء بهذه املناسبة الدينية العظيمة للسر عى خطاه 

ونهجه يف تقويم مسار األمة يف مواجهة األعداء.

وبن أن أحفاد األنصار يف بلد الحكمة واإليمان هم من يتصدون اليوم بكل بسالة ألعداء األمة، وأن النر 
ال محالة سيكون حليفا للمستضعفن كما برشنا الله بذلك يف كتابه الكريم.. ولفت إىل أن املرحلة الراهنة 

التي يمر بها الوطن تتطلب رص الصفوف ومواصلة رفد الجبهات بالرجال واملال والعتاد والسر عى درب 
الشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة يف سبيل الله ودفاعا عن الوطن وسيادته واستقالله.

من جانبه، أكد وكيل املحافظة عبدالفتاح غالب أهمية االحتفاء بهذه املناسبة الدينية العظيمة للتأيس بأخالق 
وشمائل الرسول األعظم.. وشدد عى أهمية دور الجميع يف نرش التوعية برورة تعزيز الصمود والثبات يف 
مواجهة العدوان، ووجوب االستمرار يف التحشيد للجبهات للدفاع عن األرض والعرض حتى تحقيق النر 

ودحر الغزاة واملحتلن.. ودعا أبناء املحافظة إىل تحمل مسئولياتهم الدينية والوطنية يف الحفاظ عى أمن 
واستقرار محافظتهم وتفويت الفرصة عى العدواملربص بها لجرها اىل مربع الفوىض واالقتتال.
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من جانبه، أشار مدير أمن املحافظة العميد محمد الحمزي، إىل أن االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف 
يعترب احتفائية دينية تستوجب الفرح والرسور وإبراز املظاهر اإلحتفائية إعرافا بمنة الله وفضله عى 
عباده.. وتطرق إىل الدروس املستفادة من ميالد سيد البرشية والواقع املؤلم الذي آلت إليه األمة بسبب 

ابتعادها عن جوهر رسالته الخالدة.

تخلل الفعالية قصيدة شعرية للشاعر مالزم أول سعد الدين السادة يف مدح الرسول األعظم.

نائب وزير التعليم العايل: ذكرى املولد النبوي حمطة الستلهام الدروس يف التمسك 
مبنهج الرسول

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أكد نائب وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور عيل يحيى رشف الدين، أن االحتفال بذكرى املولد 
النبوي، محطة الستلهام الدروس يف التمسك بمنهج الرسول األعظم واالقتداء بهديه والسر عى نهجه.

وأشار الدكتور رشف الدين يف فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي، والتي نظمتها اليوم بصنعاء الجامعة 
اإلماراتية الدولية وملتقى الطالب الجامعي إىل أهمية إحياء هذه املناسبة الجليلة لتعزيز الهوية اإليمانية 

األصيلة بمفاهيمها الصحيحة وتجسيد مبادئ وقيم وسرة النبي الكريم يف واقع الحياة.. وأشاد بدعم 
الجامعة اإلماراتية ومشاركتها الفاعلة يف الفعالية الكربى للجامعات اليمنية التي نظمتها الوزارة األحد 

املايض بجامعة صنعاء.. داعياً إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بالعاصمة صنعاء يف 12 من ربيع 
األول.. واستعرض مكانة أهل اليمن وفضائلهم عند النبي الكريم، ودورهم يف منارصة الرسول الكريم 

ونرش اإلسالم يف مختلف أرجاء املعمورة.. موضحا أن اليمنين هم أول من احتفلوا برسول الله ومن أنظموا 
األبيات الشعرية واألناشيد الدينية ابتهاجاً بقدومه صى الله عليه وسلم إىل املدينة املنورة وترديدهم أنشودة 

»طلع البدر علينا« التي خلدها التاريخ.

بدوره استعرض وكيل وزارة األوقاف الشيخ صالح الخوالني، محطات من سرة النبي العطرة وشمائله 
املحمدية.. مؤكداً أن االحتفال بذكرى مولده دعوة لإلقتداء بسلوكه وإتباع منهجه وااللتزام بأخالقه 

الكريمة.. وبن أن مرشوعية االحتفال باملولد النبوي، مستمدة من القرآن الكريم لقوله تعاىل »ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه 
ا يَْجَمُعوَن«.. وأكد الشيخ الخوالني أن أهمية إحياء هذه املناسبة يكمن  َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَِلَك َفْليَْفَرُحوا ُهوَخْرٌ ِممَّ
يف إعادة الناس إىل الهوية اإليمانية وتعزيزاً لوحدة الصف يف مواجهة أعداء األمة.. داعياً الجميع إىل املشاركة 

الواسعة يف الحفل املركزي بذكرى املولد النبوي يف 12من ربيع األول بالعاصمة صنعاء.

من جانبه اعترب رئيس الجامعة اإلماراتية الدولية الدكتور نجيب الكميم، احتفال الجامعة بمولد أعظم 
شخصية عرفها التاريخ البرشي الستحضار سلوك النبي الخاتم الذي غر مجرى التاريخ، واالقتداء بمنهجه 

وسرته العطرة.. وأشار إىل أن إحياء هذه الذكرى، محطة للتزود باملعاني والقيم النبيلة التي حملها 
النبي الكريم يف التضحية والجهاد واإليثار ونرش املحبة والسالم وكذا قدرته عى التحمل والصرب ومواجهة 

الصعاب يف تبليغ الرسالة املحمدية.. داعياً إىل الوقوف لحظات تأمل واستشعار املسئولية امللقاة عى عاتقهم 
يف أداء الرسالة املحمدية.

تخلل الحفل، الذي حره نائب وزير الربية والتعليم الدكتور همدان الشامي وعمداء الكليات وجمع من 
الطالب، تقديم وصالت إنشادية معربة وقصيدة شعرية.
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قيادة القوات اجلوية والدفاع اجلوي تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي اليوم بصنعاء، فعالية خطابية احتفاًء باملولد النبوي.

ويف الفعالية التي حرها عضومجلس الشورى يحيى الرويشان ومستشار رئيس هيئة األركان العامة 
العميد الركن عيل غالب الحرازي، أشار العميد الركن عبدامللك القايفي يف كلمة قيادة القوات الجوية والدفاع 
الجوي إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي مناسبة عظيمة الستلهام املعاني يف السر عى نهج الرسول وتطبيق 

املبادئ والقيم التي أرىس قواعدها.. وأكد أن أهم مرتكزات القوة والنر عى األعداء هوالتمسك بالدين 
االسالمي الحنيف واالقتداء بمعلم البرشية وقائدها محمد صى الله عليه وعى آله وسلم.

من جانبه أشار مساعد قائد اللواء 101 رشطة جوية العميد عبدالكريم عيل املهدي، إىل أن االحتفاء بذكرى 
املولد النبوي، تعظيما للرسول ومناسبة هامة يف تاريخ األمة، سيما يف ظل الغزوالفكري الذي يستهدف من 

خالله أعداء األمة طمس الهوية اإلسالمية.

تخلل الفعالية أنشودة وقصيدة شعرية.

حر الفعالية مدير املتحف الحربي العميد الركن عابد الثور ومساعد مدير دائرة التوجيه املعنوي العميد 
يحيى العاقل وعدد من الضباط.

احتفالية باملؤسسة اليمنية لالمسنت مبناسبة املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت املؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق االسمنت اليوم بصنعاء فعالية إحتفالية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف. 

ويف الفعالية، التي حرها وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة، أكد نائب وزير الصناعة محمد 
أحمد الهاشمي أهمية االقتداء بالرسول األعظم سيدنا محمد صى الله عليه واله وسلم والتحيل بصفاته 

العظيمة.. واعترب الهاشمي االحتفال باملناسبات واألعياد الدينية محطات عى الطريق النبوي وفرصة للقاء 
املسلمن عى الخر، كما يتم فيها تذكر الجهاد الكبر للرسول صى الله عليه واله وسلم، يف دعوته وتبليغ 

الرسالة الخاتمة واسترشاف معالم الهدى والنور يف السر عى نهجه القويم.

وشدد عى رضورة أن تستلهم األمة من هذه الذكرى العظيمة الدروس والعرب العظيمة التي ارىس معاملها 
املؤسس واملعلم األول لها محمد صى عليه واله وسلم واالستفادة من هديه وسرته العطرة الحافلة 

بالدروس والعرب التي تحث عى األخوة واملحبة واألمانة والصدق والتفاني واإلخالص واالتجاه صوب العمل 
والبناء والتكافل املبادئ التي حث عليها الدين اإلسالمي الحنيف.. وتطرق إىل النجاحات التي تحققت يف 

مؤسسة االسمنت وجهود قيادة املؤسسة واملوظفن والفنين والعمال لتشغيل مصنعي عمران وباجل.. الفتا 
إىل أنه سيتم تشغيل بقية املصانع بفضل هذه الجهود التي تنطلق من الحرص عى العمل.. وحث الهاشمي 
عى رضورة املشاركة الفاعلة يف الفعالية الكربى يف مختلف امليادين لتجسيد مبدأ اإلسالم من خالل الدعوة 

إىل السالم والخر واملحبة والحق.
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فيما اشار رئيس مجلس إدارة املؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق االسمنت قاسم عبدالله الوادعي 
والعالمة أحمد املروني، إىل الدالئل العظيمة لالحتفال بهذه املناسبة التي تتجى بمولد سيد الهدى ونور 

البرشية محمد صى الله عليه وسلم.. وأكدا رضورة اقتفاء األمة ومتابعتها لكل التعاليم السامية والخطى 
املباركة واآلثار النرة البيضاء لرسالة اإلسالم وما تركه الرسول صى الله عليه واله وسلم من هدي قويم 

ألمته وللبرشية جمعاء والذي يحقق العصمة من الزلل والهالك والضياع ويحفظ األمة يف وحدتها ويوفر لها 
عوامل البناء والنهوض.

تخلل االحتفالية فقرات إنشادية وقصائد شعرية معربة عن املناسبة.

 

عرض عسكري لقوات النجدة بذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

قدمت وحدات أمنية لقوات النجدة اليوم، عرضا عسكريا بمشاركة آليات ومدرعات عسكرية بمناسبة 
االحتفاالت بقدوم ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل، الذي حره املفتش العام بوزارة الداخلية اللواء ابراهيم املؤيد ووكيل وزارة الداخلية لقطاع 
املوارد البرشية واملالية اللواء عيل سالم الصيفي والوكيل املساعد لعمليات الرشطة العميد عبدالكريم املخاليف 

وقائد قوات النجدة اللواء احمد عيل جعفر، أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع األمن والرشطة اللواء رزق 
الجويف أهمية االحتفال بهذه املناسبة للتعبر عن الوفاء والحب للرسول األعظم.

وأشار إىل أن أقامة هذا العرض العسكري يف إطار االحتفاالت باملولد النبوي يرفع من معنويات الشعب 
اليمني ويزيد من صموده يف مواجهة العدوان.. ولفت إىل ان قوات النجدة املنترشة يف مختلف املدن 

والطرقات يف خدمة املواطنن، مؤكدا االلتزام بتوجيهات رئيس املجلس السيايس األعى يف مكافحة الفساد.. 
وجدد اللواء الجويف التأكيد عى حرص الوزارة وقيادتها تقديم الدعم لقوات النجدة.

من جانبه اكد نائب قائد القوات النجدة العميد سعد النوفاني، أهمية تعظيم هذه املناسبة عرب التحيل 
بالصفات واألخالق والقيم التي أمر بها النبي محمد بن عبدالله صى الله عليه وآله وسلم، وسار عليها، 

مشرا إىل دور قوات النجدة يف الحفاظ عى االمن واالستقرار.

فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي بصنعاء

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت دائرة الخدمات الطبية العسكرية واملستشفى العسكري اليوم بصنعاء، فعالية احتفالية بذكرى 
املولد النبوي.

ويف الفعالية التي حرها مدير دائرة التوجيه املعنوي املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى 
سيع، أشار مدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية العميد نارش القعود إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي، 
يجسد مدى االرتباط الوثيق ألبناء الشعب اليمني بالرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم عرب التاريخ.. 

وأوضح أن اليمنين سيظلون يحيون ذكرى املولد النبوي الرشيف والسر عى نهجه ورسالته وأخالقه.
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فيما تطرق نائب مدير املستشفى العسكري العقيد محمد املزيقر يف كلمة املستشفى إىل أن االحتفال بذكرى 
املولد النبوي، يخص كافة املسلمن وليس لشعب أوأشخاص بعينهم يوظف البعض ذلك للنيل من وحدة 

وتماسك اليمنين وهم يحتفلون بهذه املناسبة الدينية.

بدوره أكد وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد الشيخ صالح الخوالني أهمية ايالء ذكرى املولد النبوي حقها من 
االهتمام كونها تمثل رسالة ألعداء االسالم واملسلمن.

ويف ختام الفعالية تم تكريم عدد من الجرحى من خرجي الدورة األوىل لتحفيظ القرآن الكريم من مراكز 
رعاية الجرحى.

حر الفعالية مدير املستشفى العسكري العميد عباس نجم الدين ومدير مستشفى القوات الخاصة العميد 
محمد السعيدي ومدير مديرية الخدمات الطبية يف املنطقة العسكرية املركزية العميد عبدامللك الصيلمي 

وعدد من الكوادر الطبية.

األهلي يفوز على مايو ويبلغ نهائي البطولة التنشيطية مبناسبة املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

بلغ فريق أهيل صنعاء املباراة النهائية للبطولة التنشيطية التي ينظمها فرع اتحاد القدم باألمانة بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي الرشيف بدعم مجموعة االتصاالت اليمنية.

جاء تأهل األهيل للمباراة النهائية عقب تجاوزه منافسه 22 مايوبهدفن لهدف، يف اللقاء الذي جمعهما 
اليوم عى ملعب نادي وحدة صنعاء ضمن نصف نهائي البطولة التي انطلقت أمس بمشاركة أندية األهيل، 

الوحدة، الرموك و22 مايو.

وافتتح األهيل باب التسجيل عرب مدافعه حماده الزبري يف الدقيقة العارشة، قبل أن يضيع زميله هادي 
باهادي ركلة جزاء عند الدقيقة الـ 30، وقبل إنتهاء الشوط األول طرد حكم املباراة حمود املقفزي العب 

األهيل أحمد جوبح.

وشهدت الدقيقة الـ 70 من أحداث الشوط الثاني هدف التعديل ملايوبواسطة محمد هاشم من ركلة جزاء، 
قبل أن يسجل األهيل هدف الفوز والتأهل يف الدقيقة األخرة من املباراة عن طريق رأسية مهاجمه هادي 

باهادي.

بهذا الفوز يالقي األهيل يف املباراة النهائية بعد غد الخميس فريق الرموك الذي تأهل عى حساب الوحدة.
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 قيادة املنطقة العسكرية املركزية حتتفي باملولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت قيادة املنطقة العسكرية املركزية اليوم، بصنعاء فعالية إحتفائية بذكرى املولد النبوي الرشيف عى 
صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية، أكد مدير مستشفى 48 النموذجي العقيد اسماعيل الوريف أن ذكرى املولد النبوي تعد من 
أهم املناسبات الدينية التي يجب أن تحظى باهتمام كبر يليق بعظمة النبي الكريم محمد عليه الصالة 

والسالم.. وأشار إىل أهمية استفادة القادة العسكرين من شخصية الرسول العسكرية والتأيس به كونه 
أعظم وأنجح قائد عرفه التاريخ..فيما أشار مسؤول الوحدة الثقافية ماجد املطري إىل أن االرتباط القوي 

ألبناء الشعب اليمني بالنبي محمد صى الله عليه وعى آله وسلم يجسد املحبة والوالء لرسولنا الكريم.

حر الفعالية، قائد اللواء 62 حرس جمهوري العميد الركن عيل محمد مكرم، وقائد لواء النقل الثقيل 
بالحرس العميد حمود برش، وعدد من القيادات العسكرية من منتسبي املنطقة.

املؤسسة العامة لتنمية وإنتاج احلبوب تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت املؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب بصنعاء اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي، ودشنت 
حملة الرسول األعظم للتوعية املجتمعية بأهمية االكتفاء الذاتي.

ويف الفعالية، التي حرها عضومجلس النواب محمد الطوقي ووكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات 
الزراعية ضيف الله شمالن، أشار املدير العام التنفيذي ملؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب املهندس أحمد الخالد 
إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي، يعرب عن االبتهاج واالعراف بفضل الله ونعمته ويف املقدمة نعمة الهداية.. 

ولفت إىل أن تدشن حملة الرسول األعظم للتوعية املجتمعية بأهمية تحقيق اإلكتفاء الذاتي من محاصيل 
الحبوب، يستمد الجميع من الرسول الكريم العزة والهمة.. مبينا أن الرسول عليه الصالة والسالم حث عى 
أهمية الزراعة عندما قال »إذا قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فليغرسها« وهذه داللة عى أهمية الزراعة.

وتطرق املهندس الخالد إىل أهمية االقتداء برسول البرشية محمد صى الله عليه وآله وسلم يف األخالق 
والتعامل والقيادة واإلدارة والجهاد وبذل النفس واملال يف سبيل الله دفاعا عن الدين والعزة والكرامة 

والعرض واألرض.. ودعا إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بالعاصمة صنعاء يوم 12 ربيع األول 
إليصال رسالة للعالم بتمسك اليمنين برسول الله واالقتداء بسرته العطرة.

وقدمت خالل الفعالية التي حرها مدير عام صندوق تشجيع االنتاج الزراعي والسمكي مهدي الرحبي 
وعدد من املسئولن باملؤسسة، أنشودة بعنوان »أتى ذكرك يا طه األمن«، ومرسحية بعنوان »لبيك يا رسول 

الله«، وقصيدة بعنوان »بحر ليس له قعر« للشاعر محمد درهم املؤيد، وفيديوعن نشاط مؤسسة تنمية 
وإنتاج الحبوب وبرامجها منذ تأسيسها. 

عقب ذلك قدم العالمة يحيى قاسم أبوعواضه، محارضة حول أهمية أحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف عى 
صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.. مشرا إىل رضورة االقتداء بنهج رسول الله باعتباره القدوة واألسوة 
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التي ينبغي إتباع سنته وسرته العطرة.. وتطرق إىل أبرز املحطات يف حياة الرسول ودالالت احياء هذه 
املناسبة العظيمة يف مثل هذه الظروف إلعطاء صورة للعالم عن الشعب اليمني وتمسكه بنهج رسول الله 

صى الله عليه وآله وسلم.. الفتا إىل حمالت أعداء األمة اإلسالمية لطمس هويتها اإليمانية.

 ولفت العالمة أبوعواضه اىل ان األمة ال يمكنها التقدم والتطور إال باتباع منهاج رسول الله صى الله عليه 
وآله وسلم وأن هذه مسألة جوهرية ومنهاج يجب اتباعه واالقتداء به.. وأوضح أن من أسباب انحطاط 

الشعوب وانحرافها اليوم هوابتعادها عن منهاج رسول الله وارتباطها بأشخاص آخرين.. منوها باملكانة 
الرفيعة التي حظي بها أبناء اليمن.. وأشار إىل أن أهل اليمن مستمرون يف االحتفال بميالد النبي منذ 

بداية التاريخ ولهم إرتباط بالرسول وكانوا يف طليعة من خرجوا إلستقباله عليه الصالة والسالم عندما 
هاجر من مكة إىل املدينة.. ولفت اىل أهمية االحتفال باملولد النبوي الرشيف باعتبار ذلك محطة ملواجهة 

تلك املخططات وتصحيح الكثر من املفاهيم املغلوطة وذلك بالرجوع إىل القرآن وآياته الكريمة التي فيها 
الدروس والعظات عن أمور الدين والدنيا واآلخرة.

 

مؤسسة املياه مبحافظة إب حتتفي بذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ إب - سبأ :

احتفت املؤسسة املحلية للمياه والرف الصحي بمحافظة إب اليوم، بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 
عى صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية، تطرق محافظ إب عبدالواحد صالح إىل أهمية هذه املناسبة وعظمتها لتتعلم منها األمة الكثر 
من الدروس والعرب املستمدة من سرة الرسول األعظم صلوات الله عليه وآله وسلم.. وشدد عى أهمية 

التالحم والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد من يسعى لتمزيق الوطن وإحداث الفتن والراعات بن أبنائه 
ونهب ثرواته.

ودعا املحافظ صالح جميع أبناء املحافظة لالحتشاد واملشاركة الفاعلة يف االحتفالية الجماهرية الكربى 
بذكرى املولد النبوي التي ستقام يف الـ12 من ربيع األول بمركز املحافظة، ورفد قافلة النبي األعظم التي 

سيتم تسيرها للمرابطن يف الجبهات.

من جانبه، تحدث املرشف االجتماعي يحيى القاسمي عن مولد وحياة سيد الخلق وفضائله عى األمة.. 
مقدما عرضا موجزا لعدد من املواقف واملالمح املضيئة من شخصيته التي مثلت أعظم شخصية قيادية 

عرفها التاريخ.. وأوضح أن االحتفاء بمولده هوتأكيد ملدى االرتباط الوثيق والقوي بن األمة وقائدها، 
ورسالة لكل أعداءها بأنها تعظم رسولها وتقتدي به.

بدوره، أشار مدير عام املؤسسة املحلية للمياه والرف الصحي املهندس سليم البحم إىل الصفات 
واملكرمات العظيمة التي حباها الله للرسول األعظم محمد صى الله عليه وسلم.. مؤكدا أن الرسول الكريم 

زرع يف نفوس أمته العزة والكرامة واملنعة لتكون أمة قوية.. ولفت إىل أن العدوان الذي تقوده دول 
االستكبار العاملي لن يحقق مآربه، وسيستمر الجميع يف الصمود والثبات حتى تحقيق النر املؤزر.

تخلل االحتفال، الذي حره وكالء املحافظة عبدالحميد الشاهري وصادق حمزة وفؤاد يحيى منصور، 
ومدير عام مديرية املشنة عيل البعداني، وأمن عام مديرية الظهار عبدالله الخوالني، تخلله قصيدة شعرية 

وفقرات إنشادية وتواشيح دينية معربة عن عظمة هذه الذكرى العطرة.
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هيئة تنسيق الشئون اإلنسانية حبجة تنظم حفل بذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ حجة - سبأ :

نظم فرع الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشئون اإلنسانية بمحافظة حجة اليوم، احتفالية دينية يف ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ويف االحتفال أشار محافظ حجة هالل الصويف إىل أن أبناء الشعب اليمني يستقبلون ذكرى املولد النبوي 
بحفاوة ال نظر لها بن الشعوب االسالمية مجسدين بذلك مكانة رسول الرحمة يف قلوبهم ووفائهم املستمر 
كأنصار لرسول لله وما جاء به من قيم ومبادئ.. ولفت إىل أن احتفال اليمنين بمولد خر الربية محمد صى 

الله عليه وآله وسلم يمثل صفعة لقوى العدوان ومرتزقته أن الشعب اليمني سيظل صامدا وثابتا حتى 
تحقيق النر املؤزر.

وحث املحافظ الصويف عى املشاركة الحاشدة يف الفعالية املركزية التي ستقام بمدينة عبس إحتفاًء بمولد 
النبي األعظم عليه الصالة والسالم وكذا املساهمة الفاعلة يف تجهيز قافلة الرسول األعظم والتي ستنطلق 

بالتزامن مع الفعالية املركزية.

وألقيت الحفل كلمات من مرشف املحافظة نائف أبوخرفشة ورئيس الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشئون 
اإلنسانية عبداملحسن طاووس ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبونشطان ومدير الهيئة 

باملحافظة عالن عيل فضائل، أكدت أهمية اإلحتفاء بذكرى املولد النبوي ابتهاجا وسورا بمولد الرحمة 
املهداه عليه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم.. وشددت الكلمات عى أهمية إستلهام الدروس والعرب من 

حياة النبي األكرم واإلقتداء بسرته العطرة وشمائله وفضائله وأخالقه العظيمة، ورحمته وحكمته وعلمه 
وتواضعه..وتطرقت الكلمات إىل ما يمر به الوطن من اعتداء وحصار، ما يتطلب من الجميع تصافر الجهود 

لتعزيز الصمود والثبات ملواجهة العدوان ومرتزقته حتى تحقيق النر املؤزر.

حر االحتفال وكيل املحافظة لشئون التخطيط ومنظمات املجتمع املدني محمد القايض ورئيس هيئة املستشفى 
الجمهوري الدكتور عبدامللك جحاف ومدراء املكاتب التنفيذية والشخصيات االجتماعية والدينية والثقافية.

مديرية اخلدمات الطبية باملنطقة املركزية حتتفي بذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت مديرية الخدمات الطبية العسكرية يف املنطقة العسكرية املركزية اليوم، فعالية خطابية بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي الرشيف بمشاركة عدد من جرحى املنطقة.

يف الفعالية أشاد مدير مديرية الخدمات الطبية العسكرية يف املنطقة املركزية العميد عبدامللك الصيلمي، 
باملواقف الوطنية الشجاعة التي قدمها الجرحى والشهداء األبرار وهم يواجهون تحالف العدوان يف مختلف 

الجبهات.. وأوضح أن الجرحى والجرحى جسدوا بمواقفهم املرشفة االرتباط الوثيق واالقتداء بالرسول 
محمد صى الله عليه وآله وسلم يف جهاده وقيادته ملعارك الدفاع عن الدعوة اإلسالمية.

فيما قدم املرشف الثقايف إبراهيم العبيدي نبذه عن السرة النبوية العطرة لسيدنا محمد خاتم األنبياء 
واملرسلن.. مشرا إىل أهمية االقتداء والعمل بها يف كل شؤون الحياة.
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مكتب املساخل بأمانة العاصمة حيتفي باملولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب املسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة اليوم، حفالً خطابياً بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الحفل، الذي حره رئيس لجنة الخدمات باألمانة عادل العقاري، ووكيال األمانة املهندس عايض 
الشمري، وعيل الالحجي، أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لفعاليات املولد النبوي باألمانة الوكيل املساعد 
عبدالوهاب رشف الدين، أن الفعاليات واألنشطة املقامة بمناسبة املولد النبوي الرشيف بمختلف أحياء 

ومديريات األمانة بلغت 8 آالف فعالية حتى اآلن.

وأكد رشف الدين، أن اقامة الفعاليات بهذا الكم الهائل والكبر أذهل الجميع، خاصة مع انعدام االمكانيات 
والنفقات التشغيلية والتحضرية للجنة التنفيذية واللجان الفرعية التابعة لها بكافة مديريات األمانة.. 
وأشار إىل أن هذا الزخم الشعبي والرسمي الكبرين يف اقامة الفعاليات واالحتفاالت بهذا الشكل املبهر 

واملرشف، يؤكد عمق الوعي املجتمعي واالرتباط القوي لليمنين بالرسول األعظم، وحبهم له وتمسكهم 
بنهجه.. مشيداً بجهود مكتب املسالخ وكافة املكاتب واملديريات عى تنظيم الفعاليات بهذه املناسبة.

بدوره، أشار وكيل أمانة العاصمة محمد البنوس، إىل عظمة ومكانة وحب رسول الله يف نفوس األمة 
واليمنين.. موضحاً أن احتفال اليمنين بذكرى مولد الرسول األعظم، هوتجسيداً لالقتداء بسرته والسر 

عى نهجه القويم.. واستعرض نبذه وجانب من حياة رسول الله محمد صى الله عليه وآله، ومكارمه 
وفضائله الحميدة وجهاده ضد الكفار واليهود.. مؤكدا عى الجميع رضورة استلهام الدروس والعرب من 

سرة رسول الله، والسر عى نهج رسول البرشية.

من جانبه، أكد مدير عام مكتب املسالخ وأسواق اللحوم باألمانة أحمد إدريس، عى أهمية االحتفال بمولد 
خر خلق الله ورسول البرشية واإلنسانية وقائدها ومعلمها النبي محمد صى الله عليه وآله وسلم.. مثمناً 

تفاعل ومشاركة قيادة األمانة واللجنة التنفيذية للمولد وجميع مدراء وموظفي وعمال املسالخ باألمانة.. 
وأوضح أن اقامة الفعالية يأتي تكريساً لحب وارتباط اليمنين برسول الله وخاتم األنبياء واملرسلن، 

والتمسك برسالته ونرتها، والسر عى نهجه وجهاده يف مواجهة العدوان ومرتزقته.. الفتاً إىل أهمية احياء 
هذه املناسبة الدينية يف تكريس حب ومكانة الرسول األعظم يف نفوس االجيال، واالقتداء بسرته الخالدة.

ودعا كافة مدراء وموظفي وعمال مكتب املسالخ بأمانة العاصمة وفروعه باملديريات، عى الحشد واملشاركة 
الفاعلة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف الثاني عرش من ربيع األول بميدان السبعن.

تخلل الحفل، الذي حره وكيل األمانة املساعد ناجي القويس، ومستشار األمانة محمد حصن، ومدير عام 
مديرية السبعن محمد ناجي، ومديرا املتابعة باألمانة عبدالحليم السكري والحدائق عاصم الجالل, زوامل 

وأناشيد ورقصات شعبية ألجيال القرآن، وقصائد شعرية، معربة عن عظمة وأهمية االحتفال باملناسبة 
الدينية الجليلة.
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جامعة احلضارة حتتفل باملولد النبوي الشريف

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت جامعة الحضارة وملتقى الطالب الجامعي بصنعاء اليوم، فعالية احتفائية باملولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار نائب وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور عيل رشف الدين، إىل دالالت إحياء 
ذكرى املولد النبوي الرشيف للتزود بالقيم اإليمانية والتمسك بنهج الرسول صى الله عليه وعى اله وسلم 

والسر عى نهجه.. وأكد أهمية استحضار املرشوع النبوي الكريم الذي هدى الله به األمة وأخرجها من 
الظلمات إىل النور وأنار لها طريق الحرية واالنعتاق من الجهل والعبودية. وقال »أرتبط اليمنيون بهذه 

الذكرى ارتباطاً وثيقاً منذ بزوغ فجر اإلسالم، وانتظروا مولد النبي الخاتم ومبايعته قبل مولده بـ 500 
عام وكذا حن خرج أبناء األوس والخزرج الستقبال النبي ومن معه فرحن مبتهجن مرددين طلع البدر 

علينا«.

وعرج رشف الدين عى الفتوحات والتضحيات التي قدمها أبناء اليمن يف سبيل الدفاع عن الحق والدين عرب 
التاريخ، وكذا دورهم يف نرش اإلسالم يف مختلف أرجاء املعمورة.. وأكد أن اليمنين يحتفلون اليوم بمولد 
خر الربية وأرشف خلق الله للتأيس به والتذكر بسرته العطرة واالمتثال ألوامره وأتباع سنته ومنهجه 

واالقتداء بهديه، وتوجيه رسالة ألعداء األمة بأن اليمنين سائرون عى درب الرسول األعظم حتى تحقيق 
النر.

من جانبه أشار رئيس جامعة الحضارة الدكتور عيل قاسم إسماعيل إىل أهمية إحياء هذه املناسبة تعظيماً 
ملعلم اإلنسانية وصفوة البرشية واملثل األعى للخلق الكامل محمد صى الله عليه وسلم.. ولفت إىل أن إحياء 

ذكرى املولد النبوي رسالة لقوى الرش والعدوان مفادها أن اليمنين سائرون عى هدى سيد البرشية 
رغم الحصار والعدوان.. مؤكدا عى رضورة االقتداء بهدي النبي الخاتم يف كل األعمال واملعامالت اليومية 

وتطبيقها قوال.

فيما أشار ممثل ملتقى الطالب الجامعي وائل العوايض، إىل أهمية االحتفاء باملولد النبوي الرشيف للتذكر 
بشمائله واستحضار فضائله والتأكيد عى أهمية إتباع منهجه.

تخلل الفعالية، التي حرها أمن عام مجلس أمناء الجامعة الدكتور سعد العتاب وعمداء الكليات ورؤساء 
األقسام واألكاديمين وجمع من الطالب والطالبات، قصيدة وأناشيد معربة عن املناسبة.

ويف ختام الفعالية كرم متلقى الطالب الجامعي نائب الوزير ورئيس الجامعة وأمن مجلس األمناء وعائلة 
الطالب الشهيد مروان القديس بالدروع التذكارية. 
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قاعدة اإلصالح املركزية حتتفي باملولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت قاعدة اإلصالح املركزية اليوم بصنعاء حفال خطابيا بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى 
صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف الحفل، الذي حره مدير قاعدة اإلصالح العميد الركن عبدالجليل الذاري وعدد من الضباط، تطرق 
رئيس لجنة الدفاع واألمن بمجلس الشورى اللواء يحيى املهدي، إىل أهمية إعطاء ذكرى املولد النبوي 

الرشيف حقها من خالل املشاركة الواسعة يف مختلف الساحات لالحتفاء بهذا املناسبة.. وأشار إىل أن 
اليمنين جسدوا أكثر من غرهم مدى ارتباطهم بالرسول األعظم محمد عليه وعى اله وصحبه وسلم.

من جانبه أشار القايض عيل حميد الدين، إىل أن إحياء هذه املناسبة يأتي والشعب اليمني يواجه أعتى 
عدوان.. الفتا إىل أنه بالرغم مما يتعرض له الشعب اليمني حرب وحصار إال أنه حريص عى التعبر عن 

فرحته واالحتفاء بذكرى مولد خر األنام محمد صلوات الله عليه وعى اله وصحبه وسلم.

فيما أكد أسامة املحطوري ان هذا العام سيكون االحتفاء به أكثر تفاعال وحضورا بما يعكس التمسك النهج 
املحمدي وإيصال الرسالة للعالم بأن اليمنين يفخرون بخاتم األنبياء واملرسلن وسائرون عى نهجه قوال 

وعمال.

تخلل الفعالية إلقاء عدد من القصائد املعربة عن املناسبة.

الربيد خيفض 50 باملائة من رسوم احلواالت مبناسبة املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أعلنت الهيئة العامة للربيد والتوفر الربيدي عن تخفيض 50 باملائة من رسوم الحواالت املالية يف جميع 
مكاتب الربيد يف محافظات الجمهورية.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة العامة للربيد تلقته وكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن تخفيض الحواالت بن 
جميع مكاتب الربيد يأتي بالتزامن مع ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبها وآله أفضل الصالة وأتم 

التسليم.. وأشار البيان إىل أن التخفيض سيكون ابتداء من يوم غد األربعاء املوافق 6 نوفمرب وحتى 12 من 
نوفمرب الجاري.

وهنأ الربيد اليمني جميع الشعب اليمني بمناسبة املولد النبوي الرشيف.. سائال الله أن يعيدها علينا بالخر 
والربكات.
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حمكمة ونيابة استئناف حجة تنظم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ حجة - سبأ :

نظمت محكمة ونيابة استئناف محافظة حجة اليوم، فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرها رئيس محكمة اإلستئناف القايض عبدامللك رشف الدين ورئيس النيابة العامة 
القايض عبدالله العلفي، أكد املحافظ هالل الصويف أن احتفال الشعب اليمني بذكرى املولد النبوي يعرب عن 

هويته اإليمانية املحمدية وعالقته الوثيقة بالرسول األعظم.. ولفت إىل املكانة التي تحتلها هذه املناسبة يف 
نفوس أبناء األمة العربية واإلسالمية وعى وجه الخصوص شعب اإليمان والحكمة.. مثمناً تفاعل السلطة 

القضائية من خالل اقامة هذه الفعالية اإلحتفائية بمولد النبي الكريم عليه وعى آله افضل الصلوات 
والتسليم.

من جانبه أشار رئيس محكمة اإلستئناف إىل معاني ودالالت االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف ,, مؤكداً 
أهمية استلهام الدروس والعرب من سرة رسول اإلنسانية يف تعزيز قيم اإلخاء والثبات والصمود يف مواجهة 

العدوان.

وأعترب القايض رشف الدين هذه املناسبة محطة لتقييم واقع األمة اإلسالمية يف مرحلة من أهم وأخطر 
املراحل التي تمر بها جراء االنقسام والتشتت والوهن.. مؤكدا أن تكالب األعداء لن يزيد أبناء اليمن إال قوة 

وصالبة وتمكينا.

تخلل الفعالية، التي حرها مرشف املحافظة نائف أبوخرفشة ومدير أمن املحافظة العميد عبدالله 
الطاووس ورؤوسا وأعضاء الشعب القضائية والنيابية، العديد من الكلمات والقصائد الشعرية املعربة عن 

عظمة هذه املناسبة وأهمية االحتفال بها.

وزارة الثروة السمكية حتيي ذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أحيت وزارة الثروة السمكية اليوم يف صنعاء، ذكرى املولد النبوي الرشيف

ويف االحتفال أشار مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الرب إىل أهمية االحتفال واالبتهاج بمولد النبي 
محمد صلوات الله عليه وآله وسلم الذي جاء بالحق والنور املبن.. ولفت إىل أن مولد الرسول األعظم غر 

حياة البرشية جمعاء وأخرجهم من الذل والعبودية اىل حياة العزة والحرية والكرامة.. وأكد أهمية االقتداء 
والتأيس بالنبي محمد صى الله عليه وآله وسلم يف أفعاله وأعماله وأخالقه والسر عى نهجه.. داعيا الجميع 

اىل التكاتف والتعاون والراحم ونرش ثقافة املحبة واالخاء.

من جانبهما أشار وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبري ووكيل الوزارة املساعد عيل الحمزي، إىل أهمية 
االحتفال باملولد النبوي الرشيف الستلهام العرب والدروس مسر سرة املصطفى صى الله عليه وآله وسلم 
واالقتداء بمنهجه سلوكا وعمال.. وتطرقوا إىل ما تحى به الرسول الكريم من صرب وشجاعة وتحمله ألعباء 

الدعوة اإلسالمية ونرش قيم التسامح واملحبة.
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وعى هامش االحتفائية عقدت دورة تدريبية حول الرقابة عى جودة املنتجات السمكية هدفت اىل اكساب 
25 مشاركا من موظفي الوزارة عى عدد من املهارات والخربات حول التداول الجيد للمنتجات السمكية يف 

االسواق وكيفية حفظها بطريقة صحيحة.

كما تم افتتاح ادارة خدمة الجمهور والرقم املجاني للشكاوى » 01504064«

وزارة املياه والبيئة حتتفل باملولد النبوي الشريف

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة املياه والبيئة اليوم، حفال خطابيا بمناسبة املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة 
وأزكى التسليم.

ويف الحفل أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسن مقبويل إىل أهمية هذه 
املناسبة العظيمة يف قلوب املسلمن يف أصقاع األرض.. ولفت إىل الدروس والعرب يف ليلة ميالد النبي األعظم 

الذي اهتزت له عروش الظلمة وكان مولده بداية إلحالل السالم.

وأكد الدكتور مقبويل أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي يحمل الكثر من املعاني والدالالت وإحياءا للهدي 
النبوي والتذكر بسرة الرسول عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.. وتطرق الدكتور مقبويل إىل الدروس 

املستفادة من هذه املناسبة الدينية وأهمية تكريس القيم اإلنسانية واألخالقية الرفيعة التي جاء بها الرسول 
الخاتم يف واقع األمة.. مبينا أن املولد املولد النبوي الرشيف يمثل محطة إيمانية لتعزيز االرتباط الروحي 

والوجداني برسول اإلنسانية.

وأشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية بتنظيم وزارة املياه والبيئة لهذه املناسبة الدينية.

من جانبه أشار وزير املياه والبيئة املهندس نبيل عبدالله الوزير، إىل أن االحتفاء بذكرى مولد الرسول 
األعظم محطة للتذكر بصفاته ونهجه وسرته العطرة واستلهام الدروس والعرب يف القوة والصالبة والثبات 

والصرب واإلخالص والحكمة يف كل جوانب الحياة. وقال »حن نرجع إىل سرة رسولنا الكريم صلوات الله 
عليه وعى آله وأصحابه أجمعن فإننا نستخلص كل ما نحتاجه يف واقعنا وحينما نعيش مع النبي األعظم 

الحصار القايس الذي فرضه عليه كفار قريش وعى من يرتبط ويؤمن به فإننا نتعلم منه الصالبة والثبات«. 
وأضاف »حن نتأمل مرحلة بناء الدولة يف املدينة املنورة وكيف كانت تلك الخطوات وعى ماذا اعتمدت، 

سنخطوتلك الخطوات والبد أن نصل إىل النجاح وعى أعى املستويات«.

ولفت املهندس الوزير إىل أهمية االقتداء بالرسول صى الله عليه وعى آله وسلم يف كل جوانب الحياة.

ويف الحفل، الذي حره وزير الثقافة عبدالله الكبيس ومستشار املجلس السيايس األعى محمد مفتاح، 
تطرق عضواملكتب السيايس ألنصار الله أحمد الشامي إىل املعاني والدالالت واألهمية لالحتفال باملولد النبوي 

الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.. وأشار إىل أن املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية 
لالحتفاء بهذه املناسبة العظيمة يعكس مدى حب اليمنين لرسول الله وارتباطهم الوثيق به.

تخلل الحفل أوبريت لفرقة اإلنشاد بعنوان »مولد الطهر الحبيب« فقرات شعرية وإنشادية معربة عن 
املناسبة.
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بعد ذلك افتتح وزير املياه والبيئة معرض وبازار بيئي للعديد من املشغوالت واألعمال اليدوية أقامته الهيئة 
العامة لحماية البيئة بمناسبة احتفال الوزارة بذكرى املولد النبوي الرشيف.

حر الحفل وكالء الوزارة ورؤساء الهيئات واملؤسسات املائية واملدير التنفيذي لصندوق تنمية املهارات 
ومدراء العموم وموظفي الوزارة والجهات التابعة لها.

فعاليات بذكرى املولد النبوي يف همدان وسنحان والطيال ونهم وبيت بوس

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

أقيمت بمديرية همدان محافظة صنعاء اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف، نظمتها 
مدرسة أضواء اليمن.

ويف الفعالية، التي حرها وكيال املحافظة عيل الغشمي وعاطف املصيل، أشار مدير املديرية إىل أهمية 
االحتفاء بذكرى املولد النبوي والتحيل بصفاته واالقتداء بأخالقه.. ودعا أبناء همدان إىل املشاركة الواسعة يف 

الفعالية املركزية بالعاصمة صنعاء بما يليق بمكانة وعظمة املصطفى صى الله عليه وآله وسلم.

تخلل الفعالية بحضور مدير الربية باملديرية راجح سعيد وعدد من الربوين، فقرات إنشادية لطالب 
املدرسة.

إىل ذلك أقيمت بمدرسة 26 سبتمرب يف بيت نمر بمديرية سنحان اليوم، فعالية إحتفائية يف ذكرى املولد 
النبوي.

ويف الفعالية أشاد نائب مدير مكتب الربية باملحافظة أمن الجالل ومدير الربية باملديرية فهد مرشد، 
بجهود تنظيم فعاليات ذكرى املولد النبوي والتي تجسد ارتباط أحفاد األنصار بالرسول الكريم والتمسك 

بنهجه.

ويف مديرية الطيال أقيمت فعالية بمدرسة النهضة بشوبان بذكرى املولد النبوي، دعا خاللها نائب مدير 
مكتب الربية باملحافظة أمن الجالل ومدير الربية باملديرية أحمد نشوان أبناء املديرية إىل املشاركة يف 

الفعالية املركزية بأمانة العاصمة.

وأقيمت بمدرسة الفوز باملديد مديرية نهم، فعالية احتفائية بذكرى املولد النبوي الرشيف عليه واله أفضل 
الصالة والتسليم..ويف الفعالية أشاد نائب مدير مكتب الربية باملحافظة محمد معصار بصمود الربوين يف 

إحياء ذكرى املولد النبوي.

إىل ذلك قدمت إدارة الربية بمديرية نهم قافلة غذائية للجيش واللجان احتفاء بذكرى املولد النبوي.

وأكد مدير الربية باملديرية حزام النعيمي أن القافلة تأتي ضمن قافلة الرسول األعظم.

وأقيمت بمدرسة الكرشمي ببيت بوس محافظة صنعاء، فعالية احتفالية بهذه املناسبة، ألقيت خاللها 
كلمات من رئيس مجلس اآلباء محمد املراني ومدير املدرسة حافظ املطاع ومحمد الشبيبي، أشارت إىل 

أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي واملشاركة يف الفعالية املركزية.

تخلل الفعالية، التي حرها مجلس اآلباء، فقرات وأناشيد لطالب املدرسة.



346

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

فعالية احتفالية مبديرية الثورة يف ذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نُظمت بمديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرها مستشار املجلس السيايس األعى السفر عبداالله حجر وعدد من أعضاء مجلس 
النواب والشورى ووكالء األمانة والوكالء املساعدين، أشاد أمن العاصمة حمود عباد بمستوى الفعاليات 
واألنشطة التي تنفذها مديرية الثورة.. وأوضح أن من يرتبط بمحبة الله ورسوله يرتبط بالنر والفتح 

املبن. وقال »إن قرن الشيطان يمارس عدوانه عى أحفاد األوس والخزرج ومع ذلك يحتفل اليمنيون بذكرى 
مولده صى الله عليه وآله وسلم«.

وأشار ٌعباد إىل أن العاصمة صنعاء تتزين فرحاً وابتهاجاً برسول الله.. داعيا إىل املشاركة الواسعة يف 
الفعالية املركزية يوم 12 ربيع األول إليصال رسالة للعالم بتمسك اليمنين بالرسول الكريم عليه الصالة 

والسالم.

فيما أكدت كلمات عضومجلس الشورى يحيى املهدي ووكيل وزارة األوقاف واإلرشاد الشيخ صالح 
الخوالني ومسئول الدائرة االجتماعية باملكتب التنفيذي حسن املتميز، أن إحياء ذكرى مولده مظهر من 

مظاهر االيمان والتعظيم برسول اإلنسانية محمد صى الله عليه وآله وسلم. 

تخلل الفعالية، التي شارك فيها مدير مديرية الثورة محمد الدرواني وأعضاء املجلس املحيل والتنفيذي 
باملديرية واملشائخ والشخصيات االجتماعية، قصيدة للطفل أحمد مفيد الصلوي.

احتفالية حمللي وتنفيذي مبني حبجة بذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ حجة - سبأ :

نظمت السلطة املحلية واملكتب التنفيذي بمديرية مبن محافظة حجة اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرها مدير عام املديرية الشيخ منصور صالح حمزه ومشائخ وعقال ووجهاء املديرية، 
القيت عدد من الكلمات اشارت إىل عظمه هذه املناسبة الجليلة التي ترتبط عظمتها بعظمة صاحبها خر 

من وطأت قدمه ارض املعمورة رسول الله محمد وخاتم االنبياء واملرسلن صلوات ربي وسالمه عليه 
وعى اله. وأضافت الكلمات »ان االحتفال السنوي بهذه الفعالية يعرب عن مدى حب اليمنين واعتزازهم 

وتعظيمهم لرسولهم االكرم الذي بعث رحمه للعاملن وكذا ترجمه صادقه لنهجه وسرته الطاهرة«.

ونوهت ان هذا االحتفال يمثل محطة الستلهام الدروس والعرب من سرته العطرة خاصة ونحن يف امس 
الحاجه إليها يف وقتنا الراهن.. ودعت الكلمات إىل التفاعل واملشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي 

ستقام يف مديرية عبس وكذا املشاركة يف تجهيز قافلة الرسول األعظم.



347

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

مجعية رعاية املعاقني بأمانة العاصمة تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت جمعية رعاية وتأهيل املعاقن حركيا بمركز السالم بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشار وزير الشؤون االجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع إىل أهمية االحتفال بهذه املناسبة العظيمة 
عى قلوب اليمنين.. الفتاً إىل أن أحفاد االنصار هم أول من آزر ونارص الرسول صى الله عليه وآله وسلم يف 
بداية الدعوة وهم من حملوا راية اإلسالم.. ولفت إىل رضورة أن يتحى الجميع بأخالق النبي صى الله عليه 
وآله وسلم وأن ال تكون االحتفاالت شكلية فقط وإنما اقتداًء بأخالقه يف جميع مناحي الحياة.. مشدداً عيل 

أهمية التفاعل الكبر والحشد والحضور املرشف بميدان السبعن السبت القادم.

ويف الفعالية، التي حرها رئيس لجنة الشؤون االجتماعية بمحيل األمانة حمود النقيب، أشار رئيس 
الجمعية فهد الدهيش إىل أن ذكرى املولد النبوي يعرب عن ارتباط وحب اليمنين برسول الرحمه رغم 

الظروف التي تمر بها خاصة رشيحة املعاقن.

تخلل الفعالية، التي حرها مدراء مراكز دور الرعاية االجتماعية باألمانة محمد ابوعريج ومنظمات 
املجتمع املدني نبيل راجح وصندوق املعاقن عيل راجح، استعرض الطالب املعاق أحمد الحماطي جانب 

من سرة الرسول األعظم وفقرات إنشادية ملنتسبي مركز السالم ومدرسة تكنولوجيا املعلومات ومرسحية 
معربة عن املناسبة.

فعاليات طالبية مبدارس مديرية كسمة برمية

]05/نوفمرب/2019[ ريمة - سبأ :

نظمت بمدارس الرموك والفتح االساسية والثانوية والخر واملجد والقادسية والنجاح بمديدية كسمة 
محافظة ريمة، فعاليات طالبية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

والقيت خالل الفعاليات عدد من الكلمات تطرقت إىل صفات الرسول االعظم وسرته العطرة وجهاده 
وأهمية التحيل والتأيس بأخالقه العظيمة.. وأشارت الكلمات إىل أهمية إحياء هذه املناسبة للتمسك بتعاليم 

ونهج املصطفى واإلقتداء به يف العزة والكرامة والوقوف ضد الظلم واالستكبار.

تخلل الفعاليات قصائد شعرية وعروض كشفية وفقرات إنشادية معربة عن املناسبة.
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وزارة اخلارجية واللجنة الوطنية للمرأة حتتفالن باملولد النبوي الشريف

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

نظمت وزارة الخارجية بمشاركة اللجنة الوطنية للمرأة اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصالة والسالم.

ويف الفعالية أشار رئيس مجلس الشورى محمد حسن العيدروس، إىل ما مثله مولد خر البرش محمد صى 
الله عليه وعى آله وسلم من خر ونور وهداية ورحمة للبرشية.. وتطرق العيدروس إىل أهمية إحياء هذه 
املناسبة الدينية التي كان أبناء اليمن وال يزالون يحيونها. وقال »الشعب اليمني كان سباقا يف إحياء هذه 

املناسبة ومنارصة الرسول العظيم«.

من جانبه أشار وزير الخارجية املهندس هشام رشف عبدالله، إىل األهمية البالغة والعظيمة لالحتفال بهذا 
املناسبة الذي يعد امتداداً طبيعياً الحتفال ومنارصة أبناء اليمن للرسول محمد صى الله عليه وعى آله وسلم 

منذ هجرته من مكة إىل املدينة املنورة وإىل أن يرث الله األرض ومن عليها. وقال »يكاد التاريخ أن يعيد 
نفسه اليوم، فما يتعرض له الشعب اليمني من حصار ودمار من قبل العدوان السعودي اإلماراتي الذي 

أرتكب ويرتكب أبشع الجرائم يذكرنا بما تعرض له الحبيب املصطفى صلوات الله وسالمه عليه وعى آله 
األخيار هووأجدادنا يف شعب أبي طالب من حصار وتجويع بقصد النيل من اإلسالم ومن رسولنا العظيم 

والقضاء عى الدعوة يف مراحلها األوىل«.

وحذر الوزير رشف حكومة الفنادق من االستمرار يف املتاجرة بالدماء اليمنية ملصالح شخصية فالتاريخ لن 
يرحم كل من خان الوطن.. ودعا وزير الخارجية تحالف العدوان السعودي اإلماراتي إىل التعاطي اإليجابي 

مع جهود تحقيق السالم وتفويت الفرصة عى أعداء األمة.

فيما تطرقت وزيرة الدولة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رضية عبدالله، إىل فضائل وعظمة الرسول صى 
الله عليه وعى آله وسلم.. وأكدت عى أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية العظيمة، ليس من أجل الذكرى 

فحسب بل من أجل التأيس واإلقتداء وإحياء السنة النبوية.

تخلل الفعالية، التي حرها مستشار املجلس السيايس األعى للشؤون الدبلوماسية السفر عبداإلله حجر، 
وعدد من أعضاء مجليس النواب والشورى وقيادة وموظفي وزارة الخارجية، أوبريت وقصائد عربت عن 

عظمة املناسبة.

 

مصلحة الضرائب تنظم فعالية مبناسبة املولد النبوي الشريف

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت مصلحة الرائب اليوم، فعالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف عيل صاحبه أفضل السالم وازكي 
التسليم.

ويف الفعالية، التي حرها وزير املالية رشف الدين الكحالني، أكد رئيس مصلحة الرائب الدكتور هاشم 
الشامي، عى أهمية إحياء هذه املناسبة العظيمة والتي تمثل مولد للنور والهدى واألخالق والقيم. وقال »هذه 

املناسبة الدينية تأتي واليمن يتعرض لعدوان بربري ال مثيل له، لكنها لن تزيد الشعب اليمني إال صمودا 
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ملواجهة دول العدوان«.. وأشار إىل أن هذه املناسبة العظيمة تربط األمة اإلسالمية بالرسول األعظم منذ 
بداية دعوته وحتى اللحظة.. ودعا وكالء ومدراء عموم وموظفي مصلحة الرائب إيل تجسيد القيم النبيلة 

التي تحى بها الرسول األعظم، واإلقتداء به قوال وعمال.

ولفت الدكتور الشامي إىل أن احتفاء الشعب اليمني بهذه املناسبة الدينية تأكيد عى السر عى نهج رسول 
اإلنسانية واألقتداء به يف مواجهة الظلم والتجرب.

تخلل الفعالية مسابقة وقصائد عربت عن عظمة املناسبة.

فعالية ومسرية مبديرية الوحدة بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

نظمت الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل املكفوفن ومنظمات املجتمع املدني بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة 
اليوم، بالتعاون مع مكتب الشئون االجتماعية باملديرية، فعالية ومسرة كرنفالية بمناسبة املولد النبوي.

تقدم املسرة التي انطلقت من جولة جرس الزبري وصوالً إىل جولة الرويشان، رئيس لجنة الشئون 
االجتماعية بمحيل األمانة حمود النقيب، والوكيل املساعد رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال عبدالوهاب رشف 

الدين، ومدير املديرية صالح امليرسي. 

وردد املشاركون يف املسرة، أهازيج وقصائد وتواشيح دينية، عربت عن الثناء واملدح والتعظيم لرسول الله 
محمد صى الله وعليه وآله وسلم، ورضورة االحتفال بذكرى مولد قائد اإلنسانية.. وأكد املشاركون أهمية 

االقتداء والتمسك بسرة الرسول األعظم، والسر عى نهجه القويم يف نرة اإلسالم ومواجهة قوى العدوان.

وأشاد النقيب يف الفعالية التي اقيمت باملناسبة وحرها مدراء مكتب الشئون االجتماعية باألمانة نارص 
الكاهيل، واملراكز والدور محمد أبوعريج، واملتابعة عبدالحليم السكري، بهذه املسرة التي جسدت حب 

ومكانة الرسول األعظم يف نفوس اليمنين.. وأكد أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي وأثرها الديني والثقايف 
سيّما أنها تأتي واألمة اإلسالمية يف أحوج ما تكون إىل اإلقتداء بنهج سيد البرشية القائم عى املحبة والراحم 

والتآخي.

ولفت النقيب إىل اآلثار السلبية والخسائر املرتبة عى ابتعاد األمة عن سرة الرسول األعظم محمد صى الله 
عليه وآله، ومنهجه السديد.. وحث الجميع عى الحشد واملشاركة املرشفة يف الفعالية املركزية الكربى التي 

ستحتضنها العاصمة بميدان السبعن يف الـثاني عرش من ربيع األول املقبل، وبما يجسد التمسك بنهج 
الحبيب املصطفى عليه وآله أفضل الصالة والتسليم.

من جانبها أشارت مديرة مكتب الشئون االجتماعية بمديرية الوحدة شاهن نعمان، إىل عظمة هذه املناسبة 
الدينية، وأهمية االحتفال بها للتذكر بالسرة العطرة للرسول الكريم صى الله عليه وآله وسلم.. الفتة إىل 

رضورة العودة الصادقة إىل منهج الرسول األكرم الستلهام دروس التضحية والصرب والصمود.

شارك يف املسرة والفعالية مدير املنظمات بمكتب الشئون االجتماعية باألمانة حسن املسوري، ورئيس 
جمعية املكفوفن عبدالعزيز بالحاج واملدير التنفيذي احمد العسودي، وحشد من الطالب واملواطنن.
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فعالية لكلية اجملتمع والتعليم الفني بذمار يف ذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ ذمار- سبأ:

نظمت كلية املجتمع بالدرب وقطاع التعليم الفني والتدريب املهني بمحافظة ذمار اليوم، فعالية ثقافية 
بذكرى املولد النبوي الرشيف.

خالل الفعالية، أكد وكيل املحافظة عباس العمدي، أهمية إحياء هذه الذكرى تكريما لخاتم األنبياء 
واملرسلن املبعوث رحمة للعاملن.. ولفت إىل أهمية مشاركة كافة مكونات املجتمع يف الفعالية املركزية 

لالحتفاء بهذه املناسبة والتي تؤكد مدى ارتباط اليمنين بالنبي وبرسالة اإلسالم التي أخرجت الناس من 
الظلمات إىل النور.. وحث الجميع عى اإلسهام الفاعل يف إنجاح حملة النظافة التي ستبدأ غدا بمدينة ذمار 

يف إطار االحتفاء بذكرى املولد النبوي.

وألقيت خالل الفعالية، كلمات وقصائد شعرية عربت عن أهمية املناسبة يف استلهام الدروس واالقتداء بنهج 
الرسول الكريم صل الله عليه وعى آله وسلم وتكريسه يف الواقع كمنهاج حياة.

 

أكادميية الشرطة حتتفي بذكرى املولد النبوي الشريف

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

احتفت أكاديمية الرشطة اليوم بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى السالم.

يف الفعالية االحتفائية أكد رئيس األكاديمية اللواء الدكتور مسعد الظاهري، أن األمم والشعوب التي تخلت 
عن املنهج املحمدي باتت اليوم رهينة دول الهيمنة واالستكبار.. ولفت إىل أن الشعب اليمني يزداد قوة 

ومنعة يوما بعد يوم، ألنه تمسك بالعروة الوثقى وباملنهج املحمدي، وسار عليه قوالً وفعالً.

من جانبه أكد مدير كلية الدراسات العليا العميد دكتور محمد الصيادي، رضورة أن يتحى الجميع بأخالق 
النبي صلوات الله عليه وأن تستغل هذه املناسبة العظيمة يف إحياء مآثره ومكارمه.

بدوره أشار مدير مركز بحوث الرشطة العميد دكتور عبده الصايدي، إىل أهمية هذه املناسبة التي تحيي يف 
األمة اإلسالمية قيم ومبادئ الدين الحنيف القائم عى الرسالة املحمدية.

تواصل الفعاليات االحتفالية يف إب بقدوم ذكري املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ إب- سبأ:

تواصلت يف محافظة إب اليوم، الفعاليات االحتفائية بمناسبة قدوم ذكرى املولد النبوي الرشيف.

حيث عقد لقاء قضائي برئاسة رئيس محكمة االستئناف باملحافظة القايض عبدالعزيز الصويف القيت فيه 
العديد من الكلمات اشارت إىل عظمة املناسبة التي ترتبط بسيد الخلق وأعظم قائد عرفه التاريخ.. وشددت 

عى رضورة السر عى درب الرسول األعظم واالقتداء به قوال وفعال.. معتربة إحياء مناسبة املولد النبوي 
تجديدا للوالء لرسول الخاتم والسر عى دربه وتأكيداعى التمسك بنهجه القويم.
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إىل ذلك اقام املعهد العايل للعلوم الصحية بإب حفال خطابيا بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل أكد وكيال املحافظة للشئون الصحية واملنظمات الدكتور أرشف املتوكل ولقطاع التعليم واألوقاف 
عبدالفتاح غالب، أن االحتفال بميالد النبي األعظم يجسد الحب واالبتهاج بالرسول االعظم.. وأشارا إىل ما 

تزخر به سرة الرسول من تضحيات وفداء يجب اإلقتداء بها يف مواجهة الظلم والطغيان.

فيما أكد عميد املعهد العايل للعلوم الصحية الدكتور معمر العلفي، اهمية االحتفاء بمناسبة املولد النبوي 
للتزود من خاللها بالقيم واملبادئ املحمدية.

تخلل الفعالية، التي حرها نائبا عميد املعهد الدكتور رفيق املحمودي والدكتور عدنان املفرسك وأعضاء 
هيئة التدريس واملوظفن وطالب وطالبات املعهد، قصائد شعرية وفقرات إنشادية عن عظمة املناسبة.

ويف مديرية ذي السفال اقيم يف مجمع 26 سبتمرب حفل خطابي وثقايف بمناسبة املولد النبوي.

ويف الفعالية أكد وكيل املحافظة عيل بن عيل النوعه، اهمية االحتفال بمولد خر الربية يف تعزيز وحدة الصف 
يف مواجهة التحديات.. وأشار إىل ان ما احدثه ميالد النبي االكرم ورسالته من تغير نالت به البرشية الخر 

الكبر.

حر الحفل مدير عام مديرية السياني أرشف الصالحي وأمن عام املجلس املحيل بذي السفال قحطان 
أبوراس. 

ويف عزلة بني سبأ مديرية يريم بإب، أقيمت فعالية قبلية حاشدة ابتهاجا بمولد الرسول االعظم بحضور 
عضومجلس الشورى محمد التويتي.

ويف الفعالية ثمن وكيل املحافظة راكان النقيب، جهود قبائل عزلة بني سبأ املنظمن لهذه االحتفالية باملولد 
النبوي الرشيف.. وأشار إىل أن هذا الحشد واملشاركة يدل عى مدى وعي املجتمع اليمنين باملتمسك بنبيهم 

محمد صلوات الله عليه وعى اله.

كما ألقيت خالل الفعالية عدد من الكلمات أشارت يف مجملها إىل أن االحتفال بمولد النبوي يؤكد ارتباط 
اليمنين بنيهم االعظم وتمسكهم بمنهجه القويم.

حر الفعالية، التي تخللها قصيدة شعرية وموشحات دينية، مدير مديرية يريم محمد الشامي وأمن عام 
محيل املديرية حسان القحطاني ومديرا أمن يريم العقيد صدام مطهر غالب والقفر والعقيد سنان القحيف.

وزارة شئون املغرتبني تنظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

نظمت وزارة شئون املغربن اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار وزير الدولة لشئون مجليس النواب والشورى الدكتور عيل أبوحليقه، إىل أهمية إحياء 
ذكرى املولد النبوي واستخالص العرب منها يف الواقع املعارص الذي تعيشه األمة من ضعف وهوان.. ودعا 

مختلف املكونات واألطياف املجتمعية إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية الكربى احتفاًء بمولد النور صى الله 
عليه وآله وسلم.



352

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

فيما أشار نائب وزير شؤون املغربن زايد الريامي إىل أن ميالد النبي عليه الصالة والسالم مثل نقطة 
تحول للبرشية يف أن ميز الله الحق من الباطل وأخرج األمة من الظلمات إىل النور.. واعترب إحياء ذكرى 

مولده صى الله عليه وآله وسلم، رسالة للعالم أن الرسول هوقائد األمة ومرشدها ومعلمها وهواألسوة 
والقدوة الحسنة.. مشرا إىل رضورة اإلقتداء بأخالق رسول الله ومنهجه وسرته العطرة.

بدوره أشار مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الرب إىل أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي الستلهام 
دروس العزة والتضحية من سرته وشمائله وفضائله.

من جانبه أكد وكيل الوزارة لقطاع الجاليات والرعاية املهندس صادق ربيد، وقوف أبناء الجاليات اليمنية 
إىل جانب الوطن وتمسكهم باملنهج القرآني املحمدي.

يف حن اعترب مستشار مجلس الوزراء حميد عبدالقادر عنر، أن احتفال الشعب اليمني ومؤسساته بهذه 
املناسبة الدينية الجليلة، رسالة إىل العالم أن الشعب اليمني سباقا يف االقتداء برسول الله ومنهجه.

تخلل الفعالية قصيدة للشاعر صالح صائل، وقصيدة أخرى للطفلة براءة يحيى الخطيب عربتا عن عظمة 
املناسبة.

وزير األوقاف يدعوإىل اضطالع العلماء بدورهم التوعوي بأهمية إحياء املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

دعا وزير األوقاف واإلرشاد نجيب نارص العجي العلماء والخطباء واملرشدين إىل االضطالع بدورهم يف حظ 
الناس عى االحتفال بذكرى املولد النبوي وتوعيتهم بهذه املناسبة الدينية الجليلة.

وحث الوزير العجي يف فعالية، نظمها مركز التدريب والتأهيل بوزارة األوقاف واإلرشاد اليوم بصنعاء 
بذكرى املولد النبوي، عى املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة الدينية يوم 12 ربيع األول 
بالعاصمة صنعاء.. وأكد وجوب اإلقتداء بسنة النبي الكريم صى الله عليه وآله وسلم والذي يٌمثل القدوة 

واألسوة الحسنة لألمة عمال بقوله تعاىل »لََّقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسنٌَة لَِّمن َكاَن يَْرُجواللََّه َواْليَْوَم 
اآْلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثرًا«.

وأشار وزير األوقاف واإلرشاد إىل أن الله تعاىل رشف اليمنين باالحتفاء بذكرى مولده عليه الصالة والسالم 
باعتبارها أكرب وأعظم مناسبة يجب أن يفرح بها عامة املسلمن. وقال »إن البرشية كانت قبل بعثته يف ظالم 

دامس وعبودية وتٌحكم برشيعة الغاب، القوي يظلم الضعيف، وهكذا ظلت البرشية حتى بعث الله نبيه 
محمد صى الله عليه وآله وسلم، فكان بشرا ونذيرا للعاملن«.. وتطرق إىل أن اليمنين هم أول من استقبلوا 

رسول الله بالفرح واالبتهاج، وصدحت حناجرهم بأبيات عظيمة ال تزال تردد إىل اليوم »طلع البدر علينا«.. 
معتربا وصف البعض عن هذه املناسبة الدينية بالبدعة، أنهم هم البدعة ومن أتوا بالبدعة وجوزوا البغي يف 

صاالت الرفيه وأحروا املاجنات إىل أرض الحرمن.

فيما أشار أمن عام املجلس األعى لألوقاف الدكتور مقبل الكدهي، إىل أهمية االحتفال بمولد الرسول عليه 
الصالة والسالم، كونه الرحمة لكل مخلوقات الكون.. ولفت إىل أن كبار علماء األمة، قاموا بتأليف الكثر 

من الكتب التي تمجد مولد الرسول عليه الصالة والسالم، ما يجب االحتفال بذكرى املولد النبوي يف مختلف 
البلدان اإلسالمية.
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من جانبه أشار وكيل وزارة األوقاف لقطاع التوجيه واإلرشاد العزي راجح، إىل أن الحديث عن مولد النبي 
صى الله عليه وسلم، هوحديث عن العزة والكرامة لألمة.. ولفت إىل أن الرسول عليه الصالة والسالم حدد 

لألمة مسارا بني عى القيم واملبادئ ومكارم األخالق، ما يتطلب من الجميع استلهام الدروس والعرب يف 
االقتداء بالسرة العطرة للرسول الكريم وأخالقه والقيم العظيمة التي كان عليها يف حياته.

وكان مدير مركز التدريب والتأهيل بوزارة األوقاف واإلرشاد، أوضح أن املركز نظم فعاليات احتفالية 
بذكرى املولد النبوي خالل الفرة املاضية يف مختلف املحافظات.. مبينا أن احتفالية اليوم تأتي تتويجا 

للفعاليات واألنشطة التي نظمها املركز. وقال »إن أعراف وتقاليد وأخالقيات اليمنين األصلية أنهم كانوا 
يحتفلون بهذه املناسبة الدينية، ويبذلون الغايل والنفيس، تكريما وترشيفا ملقام رسول الله عليه الصالة 

والسالم«.. مشرا إىل إجماع علماء األمة اإلسالمية عى مرشوعية االحتفال بذكرى املولد النبوي محمد صى 
الله عليه وآله وسلم الذي أخرج الناس من الظلمات إىل النور.

تخلل الحفل، الذي حره وكالء الوزارة والوكالء املساعدين ومدراء العموم والخطباء واملرشدين واملرشدات 
وكوكبة من العلماء، فقرات إنشادية وتواشيح يف مدح الرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم.

فعاليات مبدارس الطويلة باحملويت بذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ املحويت- سبأ:

أقيم بمدارس مديرية الطويلة محافظة املحويت اليوم، فعاليات وإذاعات مدرسية بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي.

حيث أحيا مجمع أسامة للبنات بمدينة الطويلة ذكرى املولد بفعالية حرها مدير املديرية عيل قطينة وعدد 
من الربوين، ركزت فقرات الفعالية عى شخصية الرسول وحياته الجهادية ونضاله حتى انترت رسالته 

املحمدية.

إىل ذلك نظمت فعاليات واذاعات يف عدد من مدارس مديرية الطويلة، تطرقت يف مجملها إىل سرة املصطفى 
ونهجه القويم ودالالت ومعاني االحتفاء باملولد النبوي الستلهام الدروس والعرب من حياة النبي والتمسك 

الوثيق به واالقتداء بأخالقه.. وأشارت إىل أن ذكرى مولده صى الله عليه وآله وسلم ليست مناسبة عابرة بل 
لها دالالت روحية يف تعزيز الصمود ملواجهة قوى الظلم واالستكبار.

وزارة السياحة تنظم حفال خطابيا بذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

نظمت وزارة السياحة بصنعاء اليوم، حفال خطابيا بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

وخالل الحفل أشار القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي إىل أهمية االحتفال باملولد النبوي بإعتباره 
التزاما دينيا وأخالقيا بالنسبة لليمنين تجاه شخصية النبي صلوات الله وسالمه عليه وعى آله كأهم 
شخصية عرفتها البرشية.. ولفت إىل أن الرسول عليه الصالة والسالم أسس الدولة اإلسالمية وأرىس 

قواعدها من الثوابت واملبادئ القائمة عى قيم العدالة واملساواة االجتماعية.
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وتطرق العليي إىل أن االحتفال باملولد النبوي بهذا الزخم الرسمي والشعبي ليس بغريب عى أبناء اليمني 
الذين نارصوا صى الله عليه آله وسلم وأزروه وأيدوه وساهموا يف نرش الدعوة االسالمية ورضبوا أروع 
األمثلة البطولية يف الفتوحات االسالمية يف أصقاع األرض.. ولفت إىل أهمية االحتفال بذكرى مولده عليه 

الصالة والسالم لتخليدها يف ذاكرة األجيال.. الفتا إىل ما يشهده العالم العربي واالسالمي اليوم من تكالب 
من قبل أعداء األمة بهدف تمزيق وحدة األمة وتشتيت صفها.

تخلل الحفل كلمات وقصائد وأناشيد وفقرات فنية معربة عن أهمية مناسبة املولد النبوي، كما استعرضت 
سرة النبي األعظم ودورها يف تحرير البرشية من العبودية والظلم ونرش قيم الحرية والعدالة واملساواة 

والتعايش بن بني البرش عى اختالف عقائدهم.

فعالية يف الصافية بأمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

أقيمت اليوم بمديرية الصافية بأمانة العاصمة، فعالية بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أزكى 
الصالة وأتم التسليم.

يف الفعالية، التي حرها عضومجلس النواب صالح أبوعادل، أكد عضومجلس الشورى رئيس اللجنة العليا 
لالحتفال باملولد النبوي خالد املداني، أهمية االحتفاء بذكرى املولد للتعبر عن مدى حب اليمنين لرسول 
الرحمة محمد ومدى ارتباطهم ووالئهم له وتمسكهم بنهجه وبرسالته صى الله عليه وآله وسلم.. وأشار 

إىل أن االحتفال بمولد النبي يدل عى أصالة وعراقة هذا الشعب وارتباطه برسول الله صلوات الله عليه وآله 
وسلم، والذي رغم العدوان والحصار لم يتخل عن إحياء ذكرى مولد الرحمة املهداة.. وحث املداني الجميع 

عى الحشد واملشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية يوم الـ12 من ربيع األول.

فيما أكد مدير مديرية الصافية العميد ناجي الشيعاني ورئيس الدائرة الثقافية الدكتور أحمد الشامي، 
أهمية االحتفال بمولد نبي الرحمة الذي أخرج الناس من الظلمات إىل النور.. وأشارا إىل أهمية التمسك 

بالقرآن الكريم إلظهار الصورة الحقيقية للنبي محمد صى الله عليه وآله وسلم وإظهار رسالته التي جاءت 
رحمة للعاملن.. داعين إىل املشاركة الفاعلة يف االحتفالية الكربى يوم الـ 12 من ربيع األول.

ولفت الشيعاني والشامي إىل الشائعات واالفراءات التي بثت من قبل أعداء اإلسالم والتي تستهدف رسول 
الله والدين اإلسالمي وكيفية مواجهتها من خالل التمسك بما جاء به محمد صى الله عليه وآله وسلم 

واالقتداء به والسر عى نهجه.

تخلل الفعالية، التي حرها عضواملكتب االرشايف ألنصار الله باألمانة إسماعيل الجرموزي وأمن عام محيل 
املديرية صادق الحارثي ومستشار األمانة محمد الحوثي وأعضاء املجلس املحيل والشخصيات االجتماعية 

وجمع غفر من أبناء املديرية، قصائد شعرية وفقرات إنشادية.
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بني ضبيان وبالد الروس مبحافظة صنعاء تنظمان أمسيتان بذكرى املولد النبوي 

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

نظمت مديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء اليوم، أمسية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

يف األمسية، التي حرها وكالء املحافظة عبدامللك الغربي وطالب دحان وخالد األجرب وحسن الجراش، 
أكد عضومجلس الشورى محمد رشيف ومدير املديرية عبدالله الطاهري أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي 
الرشيف واستلهام الدروس والعرب من سرته العطرة وتأكيد السر عى نهجه واالقتداء بأخالقه.. وأشارا 

إىل أهمية االحتشاد يف الفعالية املركزية والتأكيد عى استمرار الصمود والثبات يف مواجهة العدوان وتجسيد 
العالقة التي تربط اليمنين بالرسول األعظم عليه وآله أفضل الصالة والتسليم. 

فيما أوضح نائب مرشف املحافظة العالمة يحيى املؤيدي، أن إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف إحياء 
للرحمة املهداة واألسوة الحسنة.. الفتاً إىل قوة العالقة بن أحفاد األنصار والنبي األعظم ودورهم يف نرة 

الدين اإلسالمي والرسول الكريم.. ونوه إىل أن املشاركة الحاشدة يف االحتفال بميدان السبعن تحمل رسائل 
صمود وثبات وتؤكد استمرار السر عى درب املصطفى صى الله عليه وآله وسلم. 

كما ألقيت كلمات أكدت جهوزية قبائل بني ضبيان للمشاركة الفاعلة يف إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف 
يوم السبت بميدان السبعن واستعرضت العالقة بن اليمنين والرسول األعظم..تخلل األمسية التي حرها 

عدد من مدراء املكاتب التنفيذية وأعضاء املجلس املحيل واملشائخ واألعيان قصائد شعرية. 

ويف السياق أقيمت بمنطقة الدار البيضاء يف مديرية بالد الروس أمسية احتفائية بذكرى املولد النبوي.

ويف األمسية أكد وكيل املحافظة أبونجوم املحاقري، دور قبائل بالد الروس يف املشاركة يف الفعالية املركزية 
السبت املقبل.. مشراً إىل أهمية أن تكون مشاركة أبناء املديرية بحجم التضحيات التي تقدمها دفاعا عن 
الدين واألرض والعرض والسيادة الوطنية.. وأشار إىل رضورة التحيل بصفات النبي األعظم سلوكاً وعمال 

واالستفادة من الدروس املحمدية واالقتداء بأخالق الرسول الكريم. 

وألقيت يف الفعالية كلمة من مرشف املديرية، أشارت إىل أهمية االحتشاد إلحياء الفعالية املركزية للتأكيد عى 
التمسك بنهج املصطفى عليه وآله أفضل الصالة والسالم. 

لقاء مبديرية خب والشعف باجلوف يف ذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ الجوف- سبأ:

عقد أبناء منطقة الشعف بمحافظة الجوف اليوم، لقاء قبيل موسع إحتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وألقيت يف اللقاء الذي حره وكيل املحافظة محمد فحاس ومدير مديرية خب والشعف صالح بن ثيبه 
كلمات، أشارت إىل ما يمثله مولد النبي صى الله عليه وآله وسلم من هداية ورحمة للبرشية.. وأكدت 

الكلمات أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية والتي كان أبناء اليمن وال يزالون يحيونها، وهم سباقون دوما يف 
إحيائها ومنارصة الرسول الكريم.

وتناولت الكلمات جوانب من السرة العطرة لنبي الرحمة وقائد األمة ومخرجها من الظلمات إىل النور.
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احتفال باملولد النبوي يف مديرية خارف عمران

]05/نوفمرب/2019[ عمران- سبأ:

احتفل أبناء مديرية خارف بمحافظة عمران اليوم، بقدوم املولد النبوي الرشيف.

وتضمن الحفل العديد من القصائد الشعرية والكلمات املعربة عن املناسبة ومدى ارتباط اهل اليمن القوي 
بالنبي االعظم محمد صى الله عليه وآله وسلم.

وأكدت الكلمات أهمية املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية يف الـ12 من ربيع االول الجاري، ودعم قافلة 
الرسول األعظم للمرابطن يف الجبهات..حر الحفل أمن عام املجلس املحيل باملحافظة صالح زمام 

املخلوس ووكيل املحافظة عبدالعزيز أبوخرفشة ومدير عام املديرية حسن الحمزي ومدير مكتب الربية 
عبدالرحمن العماد وعدد من املشائخ والوجهاء والشخصيات االجتماعية باملديرية.

دائرة احملافظات اجلنوبية حتتفي مبولد الرسول األعظم

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

اقامت دائرة املحافظات الجنوبية »ألنصار الله« اليوم فعالية احتفالية بقدوم ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرتها قيادات السلطة املحلية وشخصيات اجتماعية باملحافظات الجنوبية، اكد رئيس 
دائرة املحافظات الجنوبية قاسم الحمران، عظمة إحياء مولد خر الربية للتذكر بسرته العطرة واالمتثال 

ألوامره وأتباع سنته ومنهجه واالقتداء بهديه.. وأشار إىل أهمية استحضار املرشوع النبوي الكريم الذي 
هدى الله به األمة وأخرجها من الجهل والعبودية إىل الحرية واالنعتاق. وقال »أن انصار رسول الله يحتفون 
اليوم للعام الخامس عى التوايل بمولد اعظم الخلق تحت العدوان والحصار وهورسالة للعالم أجمع أن أبناء 

شعبنا اليمني العظيم سائرون عى درب الرسول األعظم حتى تحقيق النر«.

فيما أكد املشاركون يف الفعالية عى عظمة املناسبة الدينية وأهميتها تعظيماً ملعلم اإلنسانية وصفوة البرشية 
واملثل األعى للخلق الكامل محمد صى الله عليه واله وسلم.

مؤسسة رعاية وتأهيل أسر الشهداء حتتفل باملولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

نظمت مؤسسة رعاية وتأهيل أس الشهداء، حفل ثقايف بمناسبة قدوم ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل الذي حره عضومجلس الشورى طالل عقالن، أكد أمن العاصمة حمود عباد أن إحياء ذكرى 
املولد النبوي يعكس مدى محبة اليمنين للنبي االعظم والتزامهم بنهجه.. وأشاد بجهود منظمات املجتمع 

املدني يف تنظيم األنشطة والفعاليات املعربة عن تمساك الشعب اليمني وارتباطهم بالرسول الكريم.
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من جانبه أشار وكيل وزارة الربية والتعليم عبدالله النعمي إىل أهمية استلهام الدروس والعرب من سرة 
املصطفى يف مقارعة الظلم والتصدي لقوى التكرب والطغيان.. وأكد رضورة االستفادة من هذه املناسبة 

والعمل عى حشد الجهود ملواجهة الحرب الناعمة التي يستهدف من خاللها أعداء األمة شبابنا بغية 
تمييعهم وإبعادهم عن أخالق رسولهم ومنهاجه القويم.

بدوره عرب القائم بأعمال املدير التنفيذي للمؤسسة حسن القايض عن الشكر والتقدير لكل من تفاعل 
وشارك يف هذه اإلحتفالية.. مشرا إىل أهمية االحتفاء بمولد الرسول االعظم كمحطة لتصحيح املسار 

واملفاهيم الخاطئة بخصوص االحتفال باملولد الرشيف.

حر الحفل الذي تخللته فقرات إنشادية نائب وزير الخدمة املدنية عبدالله املؤيد. 

فعالية احتفالية ختامية مبديرية احلايل يف احلديدة بذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ الحديدة- سبأ:

أٌقيمت بمديرية الحايل محافظة الحديدة فعالية احتفالية ختامية يف ذكرى املولد النبوي، نظمتها إدارة 
الربية باملديرية.

ويف الفعالية التي حرها وكيل املحافظة مجدي الحسني، أشاد مدير املديرية عبداملنعم الرفاعي بجهود 
مكتب الربية ومدارس املديرية لإلحتفاء بهذه املناسبة الدينية عى مدى أكثر من أسبوعي يف كل مدرسة.. 

وحث الربوين وطالب املدارس عى املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي ستقام السبت املقبل بمدينة 
الحديدة.

بدوره استعرض مدير الربية باملديرية حسن وهبان، تقريرا عن األنشطة والفعاليات التي نفذتها إدارة 
الربية ومدارس املديرية يوميا إحتفاء بهذه املناسبة.

وخالل الفعالية قدم طالب وطالبات مدارس املديرية لوحة محمدية، تنوعت ما بن القصيدة الشعرية 
واألنشودة واملرسح والكلمات، أكدت مدى االرتباط بالرسول األعظم.

ويف ختام الفعالية كرم وكيل املحافظة ومدير املديرية ومدير إدارة الربية واملدارس والطالب، الفائزين 
باملراكز الثالثة األوىل يف املسابقة الثقافية التي أقيمت بن مدارس املديرية الثانوية حول ذكرى املولد 

النبوي، بمبالغ مالية وشهادات.

حر الفعالية رئيس شعبة التعليم بمكتب الربية باملحافظة عى سالم ومدير إدارة األنشطة خالد املحويتي 
ومديرة إدارة التعليم األهيل والخاص أمرة باعويضان.
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وكالة سبأ حتتفي باملولد النبوي الشريف 

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

أكد رئيس مجلس إدارة وكالة األنباء اليمنية »سبأ« رئيس التحرير محمد املنصور، أن االحتفاء باملولد 
النبوي الرشيف يحمل دالالت وأبعاد روحانية واجتماعية تعكس وحدة األمة وليس له أي أبعاد سياسية.

وأشار املنصور يف الحفل الذي نظمته الوكالة اليوم باملناسبة، إىل أن احتفاء الشعب اليمني باملولد النبوي 
الرشيف رسالة للعالم بالتمسك بالنبي ونهجه وشخصيته العظيمة.. ولفت إىل أن هذا العام يكتسب طابعاً 

خاصاً من حيث التفاعل واالندفاع الشعبي العفوي لالحتفاء بذكرى مولد رسول اإلنسانية وخاتم األنبياء 
واملرسلن محمد صى الله عليه وآله وسلم.

وقال رئيس مجلس اإلدارة إن »االحتفال باملولد النبوي الرشيف هواملظهر الوحيد الجامع لألمة اإلسالمية 
عى اختالف مذاهبها وتوجهاتها، لذلك يسعى البعض إىل عدم تشجيع االحتفاء بهذا املناسبة الجامعة«.. 

وأوضح أن األعياد الدينية تمثل عامل توحيد للشعوب. وأضاف »نحن بحاجة إىل اإلقتداء بأخالق وشخصية 
الرسول صى الله عليه وسلم للتغلب عى التحديات التي تواجه األمة«.

وبن املنصور أن االحتفال باملولد النبوي الرشيف يف ظل العدوان السعودي األمريكي والحصار رسالة تحدٍّ 
بوجه تلك القوى التي تسعى لفرض قيم األمركة والصهينة يف الواقع العربي واإلسالمي. وتابع »اليمنيون 
يحتفلون باملولد النبوي الرشيف منذ مئات السنن ويؤكد احتفالهم بهذه املناسبة تمسكهم بالنبي الكريم 

والسر عى نهجه ورسالتهم اليوم أن الرسول قدوتهم مهما تكالب عليهم األعداء«.

وذكر رئيس مجلس إدارة )سبأ( أن االحتفاالت باملولد النبوي الرشيف تكتسب أهمية خاصة هذا العام 
لتزامنها مع االنتصارات الكبرة ومنها عملية »نر من الله« يف محور نجران.. ولفت إىل أهمية دور 

الوكالة يف نقل االحتفاالت بدقة وموضوعية واحرافية، وتوثيق الحدث واستخالص نتائجه وأبعاده الرسمية 
والشعبية ودالالت اتساع نطاق االحتفاالت ومظاهرها عى املستوى املركزي بالعاصمة واملحافظات، وكذلك 

رصد تفاعل اإلعالم الخارجي مع فعاليات االحتفاء باملولد النبوي يف اليمن.

وشدد املنصور عى أهمية إبراز دور القطاع النسوي املتفاعل مع مناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف يف 
األمانة واملحافظات.

من جانبه أشار نائب رئيس مجلس اإلدارة نائب رئيس التحرير محمد عبدالقدوس الرشعي إىل أهمية 
االحتفاء بذكرى رسول اإلنسانية صى الله عليه وآله وسلم خاصة يف ظل التحديات واملؤامرات التي 

تستهدف اليمن واألمة اإلسالمية.. وأكد عى أهمية استلهام الدروس والعرب من ذكرى املولد النبوي الرشيف 
يف البذل والعطاء واإلخالص والتضحية يف سبيل الدفاع عن الوطن.. ولفت إىل أن هذه املناسبة تمثل محطة 

إيمانية للتزود بأخالق وصفات املصطفى صى الله عليه وسلم وترجمتها يف الواقع.

ودعا الرشعي كافة منتسبي الوكالة إىل املشاركة الفاعلة يف الفعالية الكربى التي ستقام السبت املقبل يف 
ميدان السبعن بالعاصمة صنعاء.

حر الحفل الذي تخلله أناشيد معربة عن املناسبة، مدراء العموم وموظفوالوكالة.
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وزير العدل حيث منتسبي السلطة القضائية على املشاركة يف فعالية املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

حث وزير العدل القايض أحمد عبدالله عقبات منتسبي السلطة القضائية عى املشاركة الفاعلة يف الفعالية 
املركزية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف التي ستقام يف 12 ربيع األول بميدان السبعن.

وقال الوزير عقبات يف اللقاء املوسع الذي نظمته الوزارة اليوم ملوظفيها يف ختام فعالياتها بمناسبة 
املولد النبوي عليه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم »بهذه املناسبة العظيمة نرفع أسمى آيات التهاني 

والتربيكات لقائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي واملجلس السيايس األعى ومجلس القضاء األعى 
ومجليس النواب والشورى«.

وأكد وزير العدل يف اللقاء الذي حره نائب وزير العدل القايض سعد أحمد هادي، أهمية اإلحتفاء بهذه 
املناسبة العظيمة كونها محطة هامة لألمة اإلسالمية باتجاه تعزيز وحدتها وتعميق إرتباطها بالنبي الكريم 

الذي أخرج البرشية من الظلمات إىل النور.. واعترب االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف نقطة إنطالق 
باتجاه مولد جديد ألمة قوية منترة ومستقلة وتحتل مكانتها بن األمم.

ولفت القايض عقبات إىل أن إحياًء هذه املناسبة الدينية تجديداً للقيم واملبادئ العظيمة وملكارم األخالق التي 
جاء بها النبي األعظم يف عدم اإلستكانة والخضوع والسكوت عن الظلم والتحيل بالصرب والصمود ومقارعة 

الظاملن.

فيما استعرض املسؤول الثقايف يحيى قاسم أبو عواضه محطات من سرة النبي الكريم العطرة وفضائله 
ومناقبه وأخالقه ومنهجه ونرة اليمنين له.. وأشار إىل دالالت ومعاني اإلحتفاء باملولد النبوي الذي 

يجسد مدى إرتباط اليمنين بالرسول األعظم والسر عى نهجه واالقتداء به قوالً وعمالً وسلوكاً باإلضافة 
إىل إستلهام معاني الصمود والعزة والكرامة من سرته يف ظل املنعطف التاريخي الذي تمر به بالدنا.. 
ولفت إىل أن االحتفاء باملولد النبوي يعد محطة للتغير لألفضل وتضافر جهود الجميع ملكافحة الفساد 

وبناء الدولة اليمنية الحديثة..تخلل اللقاء الذي حره وكيال الوزارة للشؤون املالية واإلدارية القايض أحمد 
الكحالني ولقطاع التخطيط فهد باوزير ورئيس املكتب الفني القايض عبدالرحمن الشاحذي، قصيدتان 

للشاعر محمد الرشعي والشبل حسن مطهر رشف الدين وفقرات إنشادية.

 

جممع الشعب الطبي حيتفل مبولد الرسول األعظم

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم مجمع الشعب الطبي التابع ملؤسسة الشعب االجتماعية اليوم حفال خطابيا بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الحفل أشار نائب مدير املجمع الدكتور أحمد املحفدي، إىل الشعب اليمني يحتفي بهذه املناسبة الدينية 
بالرغم مما يتعرض له من عدوان جائر وحصار.. وأكد أن االحتفال بمولد رسول اإلنسانية يعكس االرتباط 

الوثيق بالنبي الخاتم صى الله عليه وآله وسلم والسر عى نهجه..فيما استعرض الجريح إبراهيم املؤيد، 
نبذة من سرة رسول الله املحتفى بمولده صلوات الله عليه وعى آله وصفاته وأخالقه وحكمته وتواضعه. 
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بدوره أشار الجريح عدنان الدغمي إىل أن ذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه محطة إيمانية للتزود 
منها بالصرب والثبات واإلنطالق إىل ميادين الرشف والبطولة.

تخلل الحفل فقرات متنوعة احتفاء باملولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله الصالة وأزكى التسليم.

مؤسسة عطاء اخلري للتنمية اإلنسانية تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بصنعاء اليوم فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي، نظمتها مؤسسة عطاء الخر للتنمية اإلنسانية.

ويف الفعالية أكد رئيس لجنة الشؤون االجتماعية بمحيل أمانة العاصمة حمود النقيب أهمية إحياء ذكرى 
املولد النبوي، بما يعزز من محبة اليمنين للرسول األعظم محمد صى الله عليه وآله وسلم والتزامهم 

بنهجه.. واشاد بجهود مؤسسة عطاء الخر يف تنظيم هذه الفعالية املعربة عن تماسك اليمنين وارتباطهم 
بالرسول الكريم ودورها يف العمل اإلنساني والخري من خالل تكلفها بأكثر من 500 يتيما ويتيمة.

ودعا النقيب الجميع إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية الكربى السبت القادم بالعاصمة صنعاء إليصال 
رسالة للعالم بحب اليمنين وتمسكنهم برسول البرشية.

من جانبه أشار مدير املنظمات والجمعيات بمكتب الشئون االجتماعية باألمانة حسن املسوري، إىل ما 
تشهده أمانة العاصمة من أنشطة احتفالية بهذه املناسبة الدينية الجليلة.. مبينا أن الفعاليات تأتي 

الستلهام العرب والدروس من سرة املصطفى واالقتداء بها.

فيما ألقيت كلمات من مدير الشؤون االجتماعية بمديرية شعوب حزام الرميم ومديرة املؤسسة صباح املطري 
وعبدالله عبدالقادر، أشارت إىل أهمية االحتفاء بمولد الرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم والتي ينبغي 

أن يٌحتفل بها كافة املسلمن.. وأوضحت أن املؤسسة سبق لها توزيع سالل غذائية لعدد من املحتاجن يف 
إطار مهامها اإلنسانية وبالتزامن مع ذكرى املولد النبوي..تخلل الفعالية التي حرها أعضاء الهيئة اإلدارية 

ومديرة تنمية املرأة جميلة السماوي قصيدة شعرية وفقرات إنشادية أداء طالب وطالبات املؤسسة.

مهرجان خطابي مبدينة احملويت يف ذكری املولد النبوي الشريف

]06/ نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

أقيم بمدينة املحويت اليوم، مهرجانا خطابيا يف ذكری املولد النبوي الرشيف علی صاحبه أزكی الصلوات 
وأتم التسليم.

ويف املهرجان بحضور أمن عام محيل املحافظة الدكتور عيل الزيكم ووكالء املحافظة أشاد املحافظ فيصل 
أحمد حيدر باحتشاد أبناء مدينة املحويت لالحتفال بذكری مولد النبي الكريم وحضورهم الجماهري 

لتاكيد التمسك بالرسول محمد وتجديد الصمود يف مرحلة هامة وفاصلة من تأريخ اليمن.. وأكد أن االحتفاء 
بذكری خر املرسلن وسط أجواء روحانية تغمر قلوب األمة اليمنية يعزز من الهوية اإليمانية واالنتماء 

لثقافة القرآن ويسمو باالنسان لتطويع االقتداء واالتباع بهدي الرسول.
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واستعرض حيدر املواقف الجهادية والشخصية القيادية ومكارم األخالق التي اتسم بها نبي الرحمة 
واالنسانية.. معتربا تعظيم يوم مولده محطة لتعزيز الوالء واالرتباط باملصطفى واستلهام العرب والدروس 
من سرته العطرة.. وأشار إلی أهمية االحتفال بمولد رسول البرشية ومعلمها األول محمد صى الله عليه 

وآله وسلم وما مثلته رسالته السماوية من ترسيخ ملبادئ التكافل والراحم وعالقة اإلنسان بخالقه املتصلة 
بعبوديته وتوحيده والتحرر من كافة أشكال العبودية.

وأكد محافظ املحويت أن املرحلة التي يمر بها الوطن يف ظل استمرار العدوان والحصار وجرائم الحرب 
املمنهجة منذ نحوخمسة أعوام تستدعي تعميق االرتباط بالنبي الكريم واغتام فرصة إحياء ذكری مولده 

للرجوع لله وللقرآن وللرسول الستشعار املسئولية امللقاه علی عاتق الجميع..فيما أشار مدير املديرية راشد 
مروان إلی فضائل النبي والتوجيهات والتعليمات التي حملتها رسالته لألمة.. مؤكدا جاهزية أبناء مدينة 

املحويت للمشاركة يف الفعالية املركزية إلحياء ذكرى مولد رسول اإلنسانية محمد عليه الصالة والسالم.

من جانبه أكد الشيخ عيل النزييل أن االحتفال بذكری خاتم األنبياء هواحتفاء بعوامل الصمود والثقة بالنر 
وتأكيد تمسك اليمنين يف حقهم املرشوع يف الدفاع عن األرض ويف الحرية واالستقالل.

بدوره حيا مسئول التعبئة باملحافظة عامر األكومي االلتفاف الشعبي ألبناء املحويت.. مؤكدا أن صالح األمة 
لن يتحقق اال بتطبيق تعاليم النبي والتزود من مكارم أخالقه والسر علی نهجه قوال وعمال.

تخلل املهرجان الذي حره مسئوولوالسلطة املحلية والقيادات األمنية والعسكرية وقيادة وكوادر الربية 
والصحة واملكاتب التنفيذية ومسئولواملكتب االرشايف النصار الله واملشائخ والشخصيات االجتماعية..قصيدة 

للشاعر بندر السقاف عن حب النبي ومكانتة يف قلوب اليمنين.

فعالية مبديرية السبعني بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أٌقيمت بمديرية السبعن بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي، نظمها مكتب الصحة 
العامة والسكان واملجمعات واملراكز الطبية باملديرية.

ويف الفعالية التي حرها وكيل أمانة العاصمة عيل الالحجي، أشار مدير مكتب الصحة العامة والسكان 
باألمانة الدكتور مطهر املروني ومدير مديرية السبعن محمد ناجي إىل أهمية إحياء ذكرى مولد سيد 

البرشية واستلهام دروس العزة والتضحية من سرته ومنهجه يف الواقع الذي تعيشه األمة وما تتعرض له 
من مؤامرات تستهدف وحدتها وتمزيق شملها.

ولفتا املروني وناجي إىل البشائر العظيمة والتحوالت التي حدثت بميالده صى الله عليه وآله وسلم يف الحياة 
اإلنسانية، وحثا أبناء املديرية إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزي التي ستقام بهذه املناسبة الدينية 

الجليلة يف الـ 12 ربيع األول بالعاصمة صنعاء.

فيما ألقيت كلمات من أمن محيل املديرية محمد الصادق والدكتور أحمد الخزان عن الضيوف وأحمد 
الرساجي، أشارت يف مجملها إىل أهمية االحتفال بذكرى املولد الرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم.. 

وتطرقت الكلمات إىل الدروس والعرب املستفادة من ذكرى ميالد املصطفى عليه الصالة والسالم والتغرات 
التي أحدثتها رسالته والبشائر التي تواكبت مع ميالده تعظيما وتكريما للرسول الله صى الله عليه وآله 
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سلم.. ودعت إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية يوم السبت املقبل، إليصال رسالة للعالم بتمسك 
اليمنين بالرسول الكريم والسر عى منهجه وسرته العطرة.

وكان رئيس لجنة الفعالية نائب مدير مكتب الصحة باملديرية الدكتور خري السعدي، أوضح أن االحتفال 
بذكرى املولد النبوي باملديرية، يأتي ترشيفاً وتكريماً وتعظيما ملحبة النبي صى الله عليه وآله وسلم.. 

ولفت إىل أن اليمنين أحفاد األوس والخزرج نارصوا رسول الله وأزروه وساهموا يف نرش الدعوة اإلسالمية 
إىل أصقاع املعمورة.. مؤكدا الحاجة للعودة الصادقة إىل سنة الرسول صى الله عليه وآله وسلم وإحياء 

شخصيته يف الوجدان واستلهام دروس الصرب والتضحية والشجاعة من حياته وعكسها عى الواقع املعارص 
اليوم ملواجهة العدوان.

وأكد الدكتور السعدي أن مكتب الصحة واملجمعات واملراكز واملرافق الطبية بمديرية السبعن، ستكون 
يف مقدمة املشاركن يف الفعالية املركزية إلحياء ذكرى ميالد املصطفى عليه الصالة والسالم.. معتربا هذه 

املناسبة محطة للتزود بالتقوى والتأيس بأخالق رسول الله والتمسك بمنهجه والسر عى خطاه واالقتداء به 
وإحياء سنته قوال وعمال.

تخلل الفعالية التي حرها نائب رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال باملولد باملديرية محمد الوشيل وأعضاء 
املجلس املحيل باملديرية قصيدة للشاعر محمد أمن الجنيد وفقرات فنية أكدت عى أهمية املناسبة.

صندوق الرعاية االجتماعية وأحفاد بالل بأمانة العاصمة حيتفلون بذكرى املولد 
النبوي الشريف

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

احتفى صندوق الرعاية االجتماعية واحفاد بالل بأمانة العاصمة اليوم، بذكرى املولد النبوي الرشيف عى 
صاحبه وآله أزكى الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية التي حرها رئيس لجنة الشئون االجتماعية بمحيل األمانة حمود النقيب, أكدت مديرة 
صندوق الرعاية االجتماعية بأمانة العاصمة جميلة املطري عى أهمية االحتفاء بذكرى مولد سيد البرشية 

محمد ابن عبدالله عليه وعى آله أفضل الصالة وأتم التسليم الذي كان عالمة فارقة يف التاريخ بن الحق 
والباطل.

وأشارت إىل انه بمولد النبي محمد صى الله عليه وآله وسلم أصبح العرب أمة واحدة دينها اإلسالم ونبيها 
محمد بعد أن كانوا جماعات وعشائر ضعيفة تابعن لكرسى وقير.. الفتا إىل انه بعد مبعث النبي 

محمد عليه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم توحد العرب وانترشت الرسالة يف مشارق األرض ومغاربها 
وأصبحت األمة اإلسالمية كيانا ينافس االمرباطوريات االخرى.

ونوهت بدور اليمنين يف نرش رسالة اإلسالم ومدى محبتهم وارتباطهم ووالئهم للرسول صى الله عليه وآله 
وسلم فكان لهم رشف نرة النبي محمد ورشف حمل الرسالة إىل مشارق األرض ومغاربها ورشف الدفاع 

عن اإلسالم واملشاركة بالفتوحات اإلسالمية يف أرجاء االرض.. ولفتت إىل أن االحتفال باملولد النبوي هذا 
العام يأتي واليمنيون كلهم ارصار وعزيمة يف امليض نحواملستقبل بخطى ثابته نحوبناء مؤسسات الدولة 
ومكافحة الفساد.. داعيًة الجميع إىل املشاركة الفاعلة يف االحتفالية الكربى يوم الـ 12 ربيع األول لنرسل 

رسالة للعالم باننا متمسكن بنبينا وبرسالته وماضون عى نهجه.
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من جانبه أكد زكي الدين أحمد عبدالله يف كلمة عن احفاد بالل عى أهمية االحتفال بنبي الرحمة الذي 
أخرج الناس من الظلمات اىل النور ومن حياة العبودية إىل عبادة الله وحده.. وأشار إىل أهمية التمسك 
بالقرآن الكريم وبما جاء به النبي محمد صى الله عليه وآله وسلم الذي جاء بالعدل واملساوة واالخالق 

السامية.

تخلل الفعالية، التي حرها مدير مكتب الشؤون االجتماعية والعمل باألمانة نارص الكاهيل وأمن عام 
محيل مديرية معن يحيى الشاحذي وقيادة وعقال ووجهاء مديرية معن واحفاد بالل، قصائد شعرية 

وفقرات عربت عن املناسبة. 

 

مركز تنمية الطفولة املبكرة حيتفي باملولد النبوي الشريف

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أحيا مركز تنمية الطفولة املبكرة التابع لقطاع التعليم بوزارة الربية والتعليم اليوم ذكرى املولد النبوي 
الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم.

ويف اإلحتفالية اكد وكيل قطاع التعليم عبدالله النعمي حرص اليمانين عى إحياء ميالد خر البرشية 
كمحطة يجددوا من خاللها عهدهم ووالئهم للرسول االعظم والتزامهم لسنته والسر عى نهجه يف مقارعة 
الباطل والتصدي لقوى الظلم والطغيان.. وأشار إىل حالة الشتات والهوان التي وصلت إليها األمة كنتيجة 

فعلية البتعادها عن رسول الله وارتهانها لليهود والنصارى، الفتا إىل أنه ال سبيل لخروج األمة من حالتها إال 
بالرجوع إىل السنة النبوية الصحيحة وسرة املصطفى واالقتداء به يف كل أفعاله وأقواله.

وأكد الوكيل النعمي أهمية دور الربوين يف تنشئة أجيال املستقبل عى حب رسول الله صى الله عليه وسلم 
والتآيس به والتزام أوامره واجتناب نواهيه، محذرا من االنجرار وراء االدعاءات واألباطيل التي تعمل عى 
تشويه اإلسالم يف إطار الحرب الناعمة التي تستهدف طالبنا وشبابنا بغية سلخهم من ثقافتهم القرآنية.

وتطرقت كلمتا مدير عام تنمية الطفولة املبكرة فيصل املهلب ومدير روضة الفرسان صفية الدفعي إىل 
أهمية االحتفاء بذكرى مولد الرسول االعظم.. وساقا األدلة والرباهن من الكتاب والسنة عى مرشوعية 

االحتفاء بمولده الرشيف، الفتن إىل تعلق اليمانين ونرتهم لرسول الله مذ استقبله جدودهم عى مشارف 
املدينة املنورة ودورهم يف نرش دين الله يف بقاع األرض.

تخلل االحتفالية وصالت إنشادية واسكيتشات مرسحية سلط من خاللها أشبال وزهرات روضة الفرسان 
الضوء عى ميالد رسول الرحمة ونسبه ونشأته.
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اختتام املهرجان الثاني لالحتفال باملولد النبوي مبعهد الشوكاني

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

اختتمت بصنعاء اليوم فعاليات املهرجان الثاني لالحتفال باملولد النبوي الرشيف الذي نظمه عى مدى 
خمسة ايام معهد الشوكاني لتدريب املعلمن.

ويف االختتام الذي حره نائب وزير الربية والتعليم الدكتور همدان الشامي ووكيل قطاع التدريب 
والتأهيل املساعد احمد عباس اكد عميد املعهد محمد غالب أهمية التفاعل واإلسهام الفاعل يف تنظيم 

الفعاليات املختلفة فرحا وابتهاجا بقدوم ميالد النور والرحمة املهداة محمد بن عبدالله صلوات الله عليه 
وعى آله.. وأشار إىل عظم املناسبة وأهمية استلهام الدروس والعرب والعظات من سرة املصطفى عليه 
الصالة وأزكى التسليم، داعيا الجميع للخروج واالحتشاد السبت القادم يف ميدان السبعن إلحياء هذه 

املناسبة، منوها بجهود كل من اسهم يف انجاح املهرجان.

ويف الختام الذي تخلله فقرات إنشادية تم تكريم أوائل خريجي املعهد للعام 2018/ 2019م. 

عقب ذلك زار نائب وزير الربية والتعليم الدكتور همدان الشامي ووكيل قطاع التدريب املساعد احمد 
عباس ومعهما عميد املعهد، عضوهيئة التدريس باملعهد محمد املقرمي يف منزله، لإلطمئنان عى صحته 

عقب إجرائه عملية جراحية للعمود الفقري، متمنن له الشفاء العاجل.

 

أمسية بعزلة األمشور مبديرية عمران يف ذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

نظم أبناء عزلة األشمور بمديرية عمران أمسية ثقافية يف ذكرى مولد الرسول األكرم صى الله عليه وآله 
وسلم.

وألقيت يف األمسية التي حرها مدير مديرية عمران نبيه أبوشوصاء وعدد من املشائخ والوجهاء واألعيان 
وقبائل األشمور، كلمات أشارت إىل أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي وتجسيد اإلرتباط بالرسول األعظم 

عليه الصالة والسالم.. واعتربت الكلمات، االحتفال باملولد النبوي من أعظم املناسبات الدينية تعظيما 
وترشيفا ملقام الرسول الكريم صى الله عليه وآله وسلم.

بدوره أشار مدير مديرية عمران ومرشف الوحدة الربوية نر الشهاري إىل رضورة استلهام الدروس 
والعرب من حياة الرسول الكريم واالقتداء به والسر عى نهجه.. وحثا قبائل األشمور الجميع عى املشاركة 

الواسعة يف الفعالية الكربى التي ستقام بعاصمة املحافظة بهذه املناسبة الدينية واملساهمة يف تجهيز قافلة 
الرسول األعظم لدعم املرابطن.

تخلل األمسية قصائد شعرية.
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حمكمة استئناف رمية واحملاكم االبتدائية حتيي ذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ ريمة - سبأ :

نظمت محكمة استئناف محافظة ريمة واملحاكم االبتدائية اليوم فعالية ثقافية بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية التي حرها رئيس محكمة استئناف ريمة القايض محمد الشهاب ورئيس محكمة الجبن 
االبتدائية القايض فؤاد حاجب ووكيال املحافظة حافظ الواحدي وعبدالله الضبيبي، أشار أمن محيل 

املحافظة حسن العمري اىل أهمية االحتفال بذكرى مولد رسول الهدى واستلهام منه القيم واألخالق النبوية 
يف تعزيز روح الثبات والصمود يف مواجهة الطغاة واملستكربين. وقال »أن التاريخ ملئ باألحداث والحقائق 

التي تدحض املزاعم واألكاذيب التي ينتجها أعداء اإلسالم واملسلمن بحق الرسول االعظم، مؤكدا مهما 
تكالب األعداء عى اليمن لن يزيد أبناء الشعب اليمني اإل قوة وصالبة«.

والقيت كلمات من قبل مدير محكمة إستئناف ريمة القايض عيل النهاري واملحامي محمد الحجال ومدير 
االوقاف باملحافظة فتح الدين النهاري، أشارت اىل رضورة إحياء هذه املناسبة ملا لها من أهمية خاصة وأن 

األمة العربية واإلسالمية تشهد مؤامرة تحاك ضدها بهدف عزلها وإبعادها عن نهج الحبيب املصطفى صى 
الله عليه وآله وسلم.. وأكدت الكلمات اىل رضورة استلهام العرب والدروس من هذه املناسبة بالتحيل بصفات 

الرسول االعظم واالقتداء به والسر عى نهجه.

تخلل الفعاليات الذي حرها مدراء ادارات ورؤساء اقسام وموظفواملحاكم، عدد من الكلمات وقصيدة 
شعرية اكدت يف مجملها السر عى نهج الرسول الكريم يف تحقيق العدل ومواجهة الظلم.

األمانة العامة جمللس النواب حتتفي بذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت األمانة العامة ملجلس النواب اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى مولد الرسول األعظم محمد صى 
الله عليه واله وسلم.

ويف الحفل أشار نائب رئيس مجلس النواب عبدالسالم صالح هشول زابية إىل أهمية إحياء ذكرى املولد 
النبوي الرشيف الستلهام الدروس والعرب من حياته صى الله عليه وآله وسلم.. ولفت إىل أن الحديث عن 

املولد النبوي هوحديث عن كل يوم يف سرة الرسول صى الله عليه وآله وسلم وعن كل ترشيع من ترشيعاته 
ومواقفه وأخالقه وشمائله وليس مقتراً عى يوم مولده.

وأوضح أن االحتفال بمولد النبي األكرم يُعدُّ محطة انطالق نحومولد جديد ألمة قوية منترة، مستقلة 
تكتيس هيبتها وتحتل مكانتها بن األمم كشاهدة عى الناس كما أراد الله لها. وقال »كما كان مولد النبي 

صى الله عليه وآله وسلم باكورة ميالد أمة اإلسالم فبإمكاننا أن نجعل من هذه املناسبة يف هذا الزمن مولداً 
ألمة مهابة الجانب ذات سيادة واستقرار وحضارة إنسانية«.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب أن إحياء املولد النبوي الرشيف يمثل مدخالً لتحمل املسؤولية يف تمثيل 
الدين أحسن تمثيل. وقال »ال أبالغ إذا قلت بأن مذاهب األمة وطوائفها عى استعداد للتعاون يف إطار 
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القواسم املشركة وما أكثرها لخدمة اإلسالم وتقديمه يف صورة حضارية تتناسب مع ما كان عليه املصطفى 
من ُمثل للرحمة والُخلق العظيم«.. ولفت إىل أن االستعداد الشعبي لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف 
يف ظل العدوان يدل عى أن الشعب اليمني هوشعب اإليمان والحكمة وأن أبناء اليمن ألن قلوباً وارق أفئدة.

كما أكد زابية أن االحتفاء بهذه املناسبة يعكس ارتباط الشعب اليمني بالنبي الكريم صى الله عليه وآله 
وسلم، وشاهداً عى صمود وثبات هذا الشعب الذي لن يرك للعدوان مجاالً أن يحول بينه وبن االحتفال 

باملولد النبوي رغم املآيس التي خلفها العدوان والحصار.

فيما أشار عضواملجلس منصور واصل إىل ارتباط اليمنين الوثيق بالنبي محمد صى الله عليه وآله سلم 
ومنارصتهم له منذ فجر اإلسالم.

بدوره تطرق مستشار املجلس السيايس األعى محمد مفتاح إىل دور اليمنين أنصار الرسالة عرب محطات 
مختلفة.. الفتا إىل ما يسجله أبناء اليمن اليوم من تضحيات عظيمة يف مواجهة الغزاة واملحتلن ومن 

ساندهم من املرتزقة.. ولفت إىل ما تمثله سرة الحبيب املصطفى من حافز للصرب والصمود يف مواجهة 
العدوان.. مؤكدا عى أهمية االستمرار يف رفد الجبهات حتى تحقيق النر.

وتناول وكيل وزارة األوقاف املساعد الشيخ جربي إبراهيم، جانب من سرة رسول اإلنسانية ودور أهل 
اليمن يف موكب الرسالة عرب التاريخ وأبرز ما ذكره محمد صى الله عليه وسلم يف فضائل ومناقب أهل 

اليمن.. ولفت إىل دور أبناء اليمن يف نرة اإلسالم وأنهم املدد عرب التاريخ.

وكان محمد عبدالكريم املنصور قد رحب يف كلمة املوظفن بالحارضين.. الفتا إىل أهمية االحتفاء بذكرى 
املولد النبوي الرشيف..تخلل الحفل مقاطع من قصيدتى برشى النبوة للشاعر الكبر عبدالله الربدوني 

ومحمديون للشاعر معاذ الجنيد.

حر الفعالية وزير الدولة لشؤون مجليس النواب والشورى الدكتور عى أبوحليقة وأمن عام مجلس 
النواب عبدالله احمد صوفان واألمن العام املساعد احمد محمد الخاوي وعدد من أعضاء مجلس النواب 

ورؤساء الدوائر يف املجلس وموظفي وكوادر مجلس النواب.

 

جامعة تونتك الدولة للتكنولوجيا حتيي ذكرى املولد النبوي بصنعاء

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بصنعاء اليوم حفل بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة والسالم، 
نظمتها جامعة تونتك الدولة للتكنولوجيا.

ويف االحتفالية أكد مستشار وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور منذر إسحاق، أهمية هذه املناسبة 
لدى املسلمن عامة وما تعكسه من تالحم بعقيدتهم واتباع سنة النبي الكريم.. ولفت إىل االحتفاء املواكب 

للمناسبة يف الجامعات األهلية والحكومية وما يعكسه ذلك من توجه مجتمعي نحواالقتداء بخلق سيد 
األنام وتمثُل سرته يف كافة مناحي الحياة..بدوره تناول رئيس الجامعة الدكتور وائل األغربي التحضرات 

لالحتفال بهذه املناسبة.. مؤكدا حرص الجامعة عى إنجاحها بمشاركة منتسبي الجامعة من أساتذة 
وطالب.. ولفت إىل منارصة اليمنين لرسول الله صى الله عليه وسلم منذ فجر الدعوة وأدوارهم املشهودة يف 

فتوحات اإلسالم ونرش تعاليمه يف بقاع األرض.
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من جانبه لفت أسامة املحطوري عن أنصار الله إىل داللة االحتفاء بذكرى املولد النبوي يف ظل الحصار 
والعدوان.. داعيا الجميع إىل التفاعل مع االحتفالية املركزية بذكرى املولد النبوي السبت املقبل بأمانة 

العاصمة.

تخلل االحتفالية قصائد شعرية ومقطوعات إنشادية معربة عن فرحة املسلمن بذكرى املولد ومناقب 
املصطفى صى الله عليه وسلم.

حر الفعالية نائب رئيس الجامعة دكتور عقيل الرمي واألمن العام املساعدة للجامعة أسامة أبوطالب.

الشئون االجتماعية والعمل حتتفي باملولد النبوي الشريف

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة الشئون االجتماعية والعمل واملؤسسات التابعة لها ورشكائها االجتماعين، اليوم فعالية 
خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله الصالة والسالم.

يف الفعالية أوضح نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسن مقبويل أن االحتفال باملولد 
النبوي هوامتثال ألمر الله سبحانه وتعاىل »وبذلك فليفرحوا« وال يكون اإليمان إال بمحبة رسول الله صى 
الله عليه وعى آاله وسلم.. وأكد رضورة أن يعلم اآلباء واألمهات أبناءهم وصغارهم سرة رسول الله صى 

الله عليه وسلم ومحبته، مستعرضاً مواقف من سرة النبي األعظم ورحمته يف التعامل مع اإلنسان والحيوان 
مجسداً يف حياته قوله تعاىل »وما أرسلناك إال رحمة للعاملن«.

من جانبه اعترب وزير الشؤون االجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، االحتفاء بمولد الرسول صلوات 
الله عليه وعى آله، مقتىض املحبة والتعظيم له ففي يوم مولده أرشقت شمس الهداية وعم النور عى هذا 

الكون.. ولفت إىل أن االحتفال بمولد رسول الله هوتبيان ألحبابه وتفريق واضح بن أعدائه ومحبيه بن من 
يعظمون الرسول ويقدرونه وينترون له.

فيما أكد أمن عام االتحاد العام لنقابات عمال اليمن عيل بامحيسون وعبدالله بهيان عن االتحاد الوطني 
لجمعيات املعاقن، عظمة االحتفال بمولد أعظم خلق الله نبيه محمد بن عبدالله.

تخلل الفعالية، التى حرتها وزيرة الدولة رضية عبدالله وأمن العاصمة حمود عباد ووكيل أول وزارة 
الشئون االجتماعية والعمل عبده الحكيمي ووكيل قطاع الرعاية صالح أحمد عيل ومدراء عموم قطاعات 

الوزارة وموظفوها، فقرات إنشادية وشعرية.
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وزارة الصناعة حتتفي مبناسبة املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة الصناعة والتجارة اليوم بصنعاء احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه 
وآله أفضل الصالة وأزكى السالم.

وأشار وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة إىل أهمية إحياء ذكرى مولد رسول اإلنسانية ملا لها من 
دالالت عميقة يف هذا الظرف االستثنائي الذي يعيشه الشعب اليمني وإيصال رسائل بامليض عى نهجه 

القويم يف مقارعة الظلم والطغيان والثبات عى الحق، وتأكيد عى ارتباط اليمنين بسيد البرشية واقتدائهم 
بسرته وتعاليمه.. ولفت إىل أن االحتفال بذكرى املولد النبوي هوللتذكر بقيم الرسول الكريم ومبادئه 

وصفاته وأخالقه وغرس محبته يف وجدان األطفال والشباب وتعريفهم بسرته العطرة واالقتداء به.

ودعا الوزير الدرة الجميع إىل االهتمام بالفقراء واملساكن وتقديم الدعم واملساندة لهم.. الفتاً إىل أنه سيتم 
بالتزامن مع االحتفال باملولد النبوي تقديم قافلة كربى من املواد الغذائية توزع عى الفقراء واملساكن 

والنازحن يف أمانة العاصمة ومختلف املحافظات بمساهمة من الهيئات واملؤسسات الحكومية والخاصة 
ورجال املال واألعمال.. وأشاد بالتفاعل مع القافلة الكربى من قبل التجار ورجال األعمال الذين تجاوبوا 

مع دعوة الوزارة وكذا كل من أسهم يف دعم قافلة الخر والعطاء وكذا كل التجار الذين قدموا عروضاً 
وتخفيضات للكثر من السلع والبضائع واملواد االستهالكية بهذه املناسبة.

وتطرق إىل جهود الوزارة يف تطوير مكتب خدمات الجمهور وتحسن بيئة األعمال وتطويرها وإعادة النظر 
يف سر اإلجراءات وتبسيطها والرقابة عى سر أداء املوظفن لتسود الشفافية والوضوح والرسعة يف اإلنجاز 

بما يعود بالفائدة عى املواطن.. الفتاً إىل أن الوزارة تعكف عى إنشاء النافذة االلكرونية وأتمتة العمل 
يف مختلف القطاعات واإلدارات واستكمال الربط الشبكي بن الوزارة ومؤسساتها ومكاتبها يف مختلف 

املحافظات.. وشدد عى أن قيادة الوزارة لن تتهاون يف حق كل من يبتز املواطنن واملتعاملن ولن يكون 
هناك حماية ألي فاسد مهما كانت مكانته.. مؤكداً أن الحماية ستكون للموظف املثايل النزيه واملخلص الذي 

ينجز معامالت الناس ويتعامل لشفافية وحرص عى العمل.

وحث الوزير الدرة الجميع عى البذل والعطاء واإلنجاز وإذكاء روح االبتكار يف العمل لالنطالق بروح 
األمل والطموح نحوالتطوير والتصنيع والتنمية واملستقبل املزدهر لبالدنا.. داعياً إىل املشاركة الفاعلة يف 

االحتفالية الكربى التي ستقام يف ميدان السبعن بالعاصمة صنعاء.

ويف االحتفالية، التي حرها عضومجلس الشورى طالل عقالن، أشار نائب وزير الصناعة والتجارة محمد 
الهاشمي إىل الدالالت العظيمة لهذه املناسبة باعتبارها محطة مهمة وفاصلة يف تاريخ البرشية ومولداً 

لإلنسانية أعادها إىل الحياة الكريمة القائمة عى موازين العدل واملساواة واألخوة ومبادئ التكافل والراحم 
والقيم الحميدة واألخالق النبيلة السامية. وقال »نحن يف مقام املسئولية الكبرة باالقتداء بالرسول األكرم يف 

األمانة والتفاني واالخالص يف العمل والنزاهة والنشاط وخدمة الناس والراحم والجهاد«.

ولفت إىل أن إحياء هذه املناسبة واالحتفال بها رسالة لألجيال لكي يعرفوا من هواملثل األعى والقدوة الحسنة 
ولنا الفخر كيمنين أن قال فينا رسول الله اإليمان يمان والحكمة يمانية وليس غريباً علينا االحتفال بمولد 

الرسول األكرم.

كما ألقى الطفل ذويزن جميل كلمة أشار فيها إىل أن إحياء هذه املناسبة هوتكريم لسيدنا محمد الذي 
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نستلهم منه ومن سرته العظيمة الدروس والعرب ونقتدي بنهجه ونتمسك بمبادئه يف الصرب والثبات عى 
الحق.. ولفت إىل ان احتفال الشعب اليمني بهذه املناسبة يعكس مدى حب اليمنين لرسول الله رغم ظروف 

العدوان والحصار.

تخلل االحتفالية عدد من القصائد الشعرية من الشاعر سامي عبيد وعكام القصاد والطفلة سندس الحمزي 
وتقديم أناشيد وفقرات فنية ومرسحية نالت اإلعجاب.

حر االحتفال وكيال الوزارة لقطاعي التجارة الداخلية بسام الغرباني وخدمات األعمال محمد يحيى 
عبدالكريم ورئيس املؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق االسمنت قاسم الوادعي ومدير عام رشكة 

األدوية الدكتور عبدالله الحمزي ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات واملقاييس الدكتور ابراهيم املؤيد.

أمسية ثقافية مبديرية عمران يف ذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

نظم أبناء مديرية عمران اليوم، أمسية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف األمسية، التي حرها وكيل املحافظة حسن األشقص ومساعد مدير أمن محافظة عمران العقيد عزي 
سان ومدير مديرية عمران نبيه أبوشوصاء، أشارت كلمات إىل أهمية االحتفال بمولد الرسول األعظم صى 

الله عليه وآله وسلم.

وتطرقت الكلمات إىل أن إحياء مناسبة املولد النبوي لها داللة عى االرتباط الوثيق بالنبي الكريم محمد 
صلوات الله عليه وعى آله.. حاثة عى املشاركة يف الفعالية املركزية السبت القادم، إليصال رسالة بتمسك 

اليمنين بالنبي األكرم وسرته العطرة.

فيما أوضح مدير املديرية أبوشوصاء مكانة الرسول الكريم عليه الصالة والسالم.. داعيا إىل املشاركة 
الواسعة يف الفعالية املركزية السبت املقبل يوم 12 ربيع األول بما يليق بعظمة هذه املناسبة الدينية الجليلة.

من جهته تحدث العالمة عبدالواسع املؤيد عن فضائل الرسول األعظم.. الفتا إىل أن إحياء مناسبة املولد 
النبوي، هي تجسيد لألخالق والقيم واملبادئ التي كان يتحرك بها رسول الله عليه الصالة والسالم، لألمة.

تخلل األمسية فقرات إنشادية وشعرية وفنية معربة عن عظمة املناسبة.

 

فعالية طالبية يف شبام احملويت بذكری املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

نظم مجمع الزهراء الربوي بمديرية شبام كوكبان محافظة املحويت اليوم، فعالية ثقافية بذكری املولد 
النبوي الرشيف.

وتطرقت الفعالية، بحضور عضومجلس النواب عمار خميس، إىل السرة العطرة للنبي الكريم ونماذج 
ملهمة من الشخصية القيادية للرسول صلوات الله عليه وعلی آله وسلم.
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ودعت كلمات العلماء والسلطة املحلية وقيادة الربية إلی استغالل ذكری مولد الرسول لتعزيز االرتباط 
بنبي الرحمة ودعوته الخالدة التي أخرجت البرشية من الظلمات إىل النور.

وقدمت عدد من زهرات املجمع الربوي فقرات انشادية ومرسحية عن حب النبي وعظمة يوم مولده وأهمية 
االحتفاء باملناسبة بما يليق بمكانة الرسول األعظم والرسالة املحمدية.

حر الفعالية عضورابطة علماء اليمن محمد الحكمي ومدير املديرية نارش حامس وأمن عام محيل 
املديرية الدكتور يحيی إسماعيل ومدير مكتب الربية عبدالله القاسمي والقايض موسی عبدالكريم وعدد 

من الربوين ومدراء املكاتب التنفيذية.

وزارة املالية حتتفي بذكرى املولد النبوي وتقدم ثالثة ماليني ريال للقوة الصاروخية

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة املالية اليوم حفال خطابيا بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وعى آله أفضل 
الصالة وأزكى التسليم.

ويف الحفل أكد وزير املالية رشف الدين عيل الكحالني، أن االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف يعرب 
عن اعتزاز الشعب اليمني بالقيم واملبادئ التي أرساها الرسول محمد صى الله عليه وسلم.. وأشار وزير 

املالية يف الحفل الذي حره وكيل وزارة الداخلية للشؤون املالية واإلدارية اللواء عيل الصيفي ورئيس 
مصلحة الدفاع املدني اللواء عبدالفتاح املداني ورئيس مصلحة الرائب الدكتور هاشم الشامي، إىل أن 

تزامن االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف مع االنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية 
بمختلف الجبهات.

وشدد عى أهمية تحقيق انتصار مايل يعزز من االنتصارات العسكرية ويخفف من األعباء املعيشية 
واالقتصادية الناجمة عن الحصار املفروض عى بالدنا منذ خمسة أعوام.. مشرا إىل أن العام القادم سيكون 

عام مايل يف إطار إعادة التعايف ملؤسسات الدولة املختلفة، كما أكد عى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح 
الفريق الواحد يف إطار وزارة املالية وتقديم نموذج مرشف يف االنضباط اإلداري وتحقيق النجاح املنشود.

وأعلن الكحالني عن تقديم ثالثة مالين ريال باسم قيادة وموظفي وعمال وزارة املالية للقوة الصاروخية 
تقديرا لدورها البارز يف تحقيق معادلة الردع.. ولفت إىل أن الوزارة تسعى ألن تكون ذكرى املولد النبوي 

مناسبة لتكريم أس شهداء من أبناء الوزارة وتكريم املتميزين يف أداء أعمالهم ومحطة ملراجعة وتقييم األداء 
عى كافة املستويات.

من جانبه استعرض وكيل وزارة األوقاف صالح الخوالني، جوانب ومحطات من سرة وحياة الرسول صى 
الله عليه وسلم.. ولفت إىل أن الشعب اليمني بعد ما يقارب خمسة أعوام من العدوان يقف محتفيا بالرسول 

األعظم فيما تحتفل دول العدوان باألسابيع السياحية وفتح املالهي.. وأكد أن وزارة املالية يعول عليها يف 
تعزيز دور الجبهة املالية واالقتصادية.. الفتا إىل أهمية االستفادة من ذكرى املولد النبوي يف البحث من 

مخارج وحلول ملختلف األوضاع االقتصادية.

تخلل الحفل الذي حره موظفوالوزارة عرض مرسحي وفقرات إنشادية تغنت بحب الرسول صى الله 
عليه وسلم، وقصيدة شعرية، وتكريم أس شهداء وزارة املالية.
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فوز عبدالوهاب الشيخ وزكريا إمساعيل بلقب مهرجان الرسول األعظم يف الشعر 
واالنشاد

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أحرز الشاعر عبدالوهاب الشيخ واملنشد زكريا إسماعيل لقب مهرجان الرسول األعظم لإلبداع الفني 
والثقايف يف دورته السادسة يف مجايل الشعر واإلنشاد.

وجاء فوزهما بعد مواجهات مع 250 مشاركا، تنافسوا عى اللقبن منذ انطالق املهرجان السبت املايض 
بتنظيم مؤسسة اإلمام الهادي بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

وأقرت لجنة التحكيم يف مجال الشعر برئاسة عبدالحفيظ الخزان وكريم الحنكي فوز الشيخ بعد استماعها 
يف منافسات اليوم للشاعرين إبراهيم املداني وأحمد عبده الحاج وعبدالسالم مزود.

فيما أقرت اللجنة يف الجانب الفني برئاسة عى محسن األكوع، فوز املنشد زكريا اسماعيل بعد استماعها 
ملشاركات املتسابقن محمد الربحاني، صدام الزبيدي، عيل النونووهشام الربحاني.

وتواصلت فقرات املسابقة اليوم بإعالن فوز أمن الركي بجائزة الجمهور يف فقرة املجاراة الشعرية إىل 
جانب فالشن ثقافين األول »دروس من السرة النبوية«، والثاني »رسول الله القائد والقدوة«.

كما استمتع الجمهور بعرض مرسحي بعنوان »مصر األدوات« للمخرج يحيى سهيل وإبداع سلطان 
الجعدبي، عبدالنارص العرايس، أنيس العنيس، وآخرون.

وتتواصل فقرات املهرجان املقرر اختتام فعالياته غدا بأمسية فنية عى مرسح الهواء الطلق ملجموعة من 
الفنانن وفرق االنشاد املحلية.

يصاحب املهرجان معرض فني للخطاط والتشكييل عيل األعرج مشتمال عى 50 عمال ولوحة فنية، تعكس 
حرفية الفنان ومهاراته يف تطويع الخطوط عى الورق العادي مع أنماط الزخارف إلنتاج أعمال تشكيلية 

بمستويات إبداعية متفاوتة.

وزارة الكهرباء والطاقة تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة الكهرباء والطاقة واملؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد 
النبوي بعنوان »الرسول األعظم قدوتنا«.

ويف الفعالية التي حرها وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل املحاقري، أشار وزير الكهرباء 
والطاقة عاتق حسن عبار إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف، واتخاذ رسول الله صى الله عليه 
وآله وسلم قدوة وأسوة حسنة يف كل شؤون الحياة.. ولفت إىل ما يمثله مولد النبي صى الله عليه وعى آله 

وسلم من خر ونور وهداية ورحمة للبرشية.. مبينا أن اليمنين كانوا سباقن ملنارصة رسول الله ومؤازرته 
واملساهمة يف نرش الدعوة والفتوحات اإلسالمية.
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وتطرق الوزير عبار إىل أهمية اضطالع العاملن بقطاع الكهرباء بدورهم يف رفع مستوى األداء والنهوض 
بهذا القطاع الحيوي، سيما يف ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البالد وما تتعرض له من عدوان وحصار 

وحرب اقتصادية.

ويف الفعالية، التي حرها نائب وزير الكهرباء عبدالغني املداني ووكيل وزارة املياه لقطاع املياه محمد 
الوادعي واملدير التنفيذي لصندوق تنمية املهارات عبدالله الهادي، أشار مدير املؤسسة العامة للكهرباء 

املهندس خالد راشد إىل الحقبة الزمنية قبل بعثة النبي صى الله عليه وآله وسلم وما سادها من ظلم، 
وتسلط القوي عى الضعيف.. وأوضح أن البرشية آنذاك كانت ترقب منقذا لها من األوضاع املردية لرفع 

الظلم عنها وإعادة الكرامة لإلنسانية.. الفتا إىل أن الرسول الكريم جاء ليخرج الناس من الظلمات إىل النور 
ويحرر العقول البرشية من الذل والعبودية والجهل.

ولفت املهندس راشد إىل أن مولده صى الله عليه وآله وسلم، كان ميالدا للتعايش بن البرش عى اختالف 
أجناسهم، فدافع عن حقوق اإلنسان ودعا للحفاظ عى النفس البرشية ورغب يف الصدق واألمانة والعفاف 

وصلة الرحم ونهى عن الكذب والحسد والغل واألنانية وغرها.

ودعا مدير مؤسسة الكهرباء إىل تعزيز القيم واألخالق واملبادئ العظيمة التي جاء بها رسول الله عليه 
الصالة والسالم، واالقتداء بها قوال وعمال وسلوكا. وقال »حرًي باألمة االحتفاء بذكرى مولده والتأيس 

بسرته العطرة وشجاعته وحسن تعامله وتواضعه وكرمه«.

وكان الشيخ مطهر الخاشبي، أشار إىل أهمية االحتفاء باملولد النبوي، ملا تحمله من معان ودالالت، تجسد 
مدى حب اليمنين برسول األمة ونبيها والسر عى نهجه واالقتداء بأخالقه، واستلهام الدروس التي حملتها 

رسالة اإلسالم والنبي عليه الصالة والسالم.. وأوضح أن العالم اإلسالمي بصورة عامة واليمنين بشكل 
خاص عى موعد مع االحتفال بذكرى املولد النبوي، للتعبر عن إرتباط اليمنين، وعالقتهم بالرسول الكريم 

عليه الصالة والسالم وأدوارهم وثناء القرآن والرسول عليهم.

ولفت الشيخ الخاشبي إىل أن اليمنين هم أوائل من أسلم مع رسول الله ونارصوه وآزروه.. مبينا أن أهمية 
هذه املناسبة تكمن يف التزود منها بالقيم واملبادئ العظيمة بما فيها الصرب ومعاني الثبات يف مواجهة 

العدوان ومخططاته التي تستهدف تمزيق النسيج االجتماعي.

تخلل الفعالية، بحضور وكالء وزارة الكهرباء والوكالء املساعدين ومدراء العموم بوزارة الكهرباء واملؤسسة 
وكهرباء الريف، قصيدة للشاعر معاذ الجنيد بعنوان »صلوات يمانية«، وأوبريت بعنوان » نبي اإلنسانية« 

لفرقة اإلمام زيد.

وتم خالل الفعالية تكريم كوكبة من العاملن بقطاع الكهرباء بدروع وشهادات تقديرية، نظر جهودهم 
وصمودهم خالل السنوات املاضية.
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وزارة األشغال حتيي ذكرى املولد النبوي بفعالية خطابية

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة األشغال العامة والطرق اليوم، فعالية خطابية إحياء لذكرى املولد النبوي الرشيف.

يف الفعالية أكد وزير األشغال غالب مطلق أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي باعتبارها من أهم الشعائر 
اإلسالمية املوحدة للمسلمن يف أرجاء العالم.. ولفت إىل أن الشعب اليمني أثبت تمسكه بالنبي محمد من 
خالل تمسكه بالنهج القويم واعتصامه بحبل الله املتن مستلهما من سرته العظيمة مصادر القوة التي 

مكنته من مواجهة كل ما يحدق من أخطار يحيكها أعداء اإلسالم وأعداء اإلنسانية. 

وقال الوزير مطلق »إن إحياء يوم مولد الرسول الكريم محمد يعكس الحب والوفاء له واقتفاء أثره يف كل 
شؤون الحياة«. مضيفاً أنه »بالرغم من أن الشعب اليمني يعيش اليوم ظروفا صعبة ويعاني من عدوان 

ظالم وحصار جائر إال أنه ظل صامدا صابراً مستمدا قوته وإرادته الصلبة من روح دينه اإلسالمي الحنيف 
الذي جاء به خاتم النبين«.

فيما أكد وزير الشباب والرياضة حسن زيد أن ذكرى املولد النبوي محطة دينية مهمة ملحاسبة النفس 
واختبار مدى ارتباطها بنهج النبي وتمثل سرته يف كل سلوكياتها وتعامالتها مع من حولها.. واستشهد 

بعدد من املحطات واملواقف العظيمة التي جسدها رسول الله صى الله عليه وسلم، منذ بداية دعوته وحتى 
دخول املسلمن إىل مكة وما قابل به أهل مكة من صفح ورحمة وتسامح رغم امتالكه كل مصادر القوة.

ويف الفعالية، التي حرها نائب وزير األشغال املهندس محمد الذاري ونائب وزير الزراعة ماجد املتوكل 
ورئيس صندوق صيانة الطرق املهندس أنيس السماوي، ونائبه املهندس نبيل املؤيد، ونائب رئيس مؤسسة 

الطرق املهندس أمر الدين الحوثي، واملدير التنفيذي للمؤسسة املهندس لبيب عز الدين، تحدث الشيخ 
حمدي زياد يف كلمة الضيوف عن مكارم النبي والعالمات الفارقة التي أحدثها يف هذا العالم ليكون بذلك 
أعظم رجل عرفته البرشية.. وأكد أن صدق الوالء للنبي ال يتحقق إال باتباع منهجه واتباع ما جاء به من 

الحق والوقوف يف وجه الباطل مهما بلغت التحديات واملخاطر.

تخلل الفعالية، التي حرها عضوا مجلس الشورى عيل الحوثي وعبدالله السقاف ووكالء وزارة األشغال 
والوكالء املساعدين ومدراء العموم واملوظفون، قصائد شعرية يف مدح النبي للشاعرين معاذ الجنيد وعادل مياس.

تدشني محلة نظافة مبدينة ذمار استعداد لالحتفاء باملولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ ذمار - سبأ :

دشن القائم بأعمال محافظ ذمار أمن عام املجلس املحيل مجاهد شايف العنيس ومعه وكالء املحافظة فهد 
املروني ومحمود الجبن ومحمد عبدالرزاق وعباس العمدي اليوم حملة نظافة شاملة بمدينة ذمار يف إطار 

االستعدادات لذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل تدشن الحملة التي ينفذها صندوق النظافة والتحسن بحضور عدد من مدراء املكاتب التنفيذية 
وبمشاركة الجهات واملدارس والجامعات واملعاهد الحكومية والخاصة ملدة ثالثة أيام، أكد القائم بأعمال 

املحافظ العنيس أهمية تكامل الجهود والعمل كفريق واحد إلنجاح الحملة وتحقيق أهدافها يف إبراز املظهر 
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الجمايل للمدينة وبما يعكس االبتهاج بذكرى بمولد رسول اإلنسانية.. وحث عى تفعيل مشاركة القطاعات 
الحكومية واملجتمعية يف الحملة.. داعيا الجميع لإلسهام الفاعل يف إنجاحها تكريما وترشيفا لخر الخلق 

وسيد املرسلن محمد صل الله عليه وعى آله وسلم.

فيما أشار مدير صندوق النظافة والتحسن فيصل عيل حسان، إىل أن الحملة تستهدف كافة األحياء 
واملرافق والساحات يف إطار املدينة.. مبينا أنه تم تقسيم املدينة إىل ستة مربعات بإرشاف وكالء املحافظة 
لتفعيل دور مختلف الجهات يف الحملة واإلسهام الفاعل يف إنجاحها.. ولفت إىل أن الصندوق سخر كافة 
إمكانياته وكوادره ملهام الحملة لضمان تحقيق األهداف املرجوة منها يف االستعدادات الجارية لالحتفال 

بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وكان القائم بأعمال املحافظ ووكالء املحافظة قاموا بزيارة إىل مختلف مربعات املدينة، واطلعوا عى سر 
العمل يف الحملة والجهود التي تبذل إلنجاحها.

مجعية معاقي احلرب حتتفي باملولد النبوي الشريف

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت جمعية معاقي الحرب والواجب للقوات املسلحة واألمن اليوم بصنعاء، فعالية خطابية احتفاء باملولد 
النبوي الرشيف.

يف الفعالية أشار رئيس لجنة الشؤون االجتماعية بمحيل أمانة العاصمة حمود النقيب، أن الفعاليات 
التي تقام يف مختلف محافظات الجمهورية بمناسبة املولد النبوي تؤكد تمسك اليمنين بالدين االسالمي 

الحنيف وحبهم الكبر للنبي محمد واقتدائهم بسرته العطرة قوال وعمالً.. وأشاد باملواقف الشجاعة ألبطال 
الجيش واللجان الشعبية وهم يواجهون تحالف العدوان الهمجي الغاشم يف مختلف الجبهات، داعياً إىل 

إيالء الجرحى وأس الشهداء كل الرعاية واالهتمام تقديرا لتضحياتهم يف سبيل الدفاع عن السيادة الوطنية 
وحفظ أمن واستقرار ووحدة الوطن.

من جانبه أكد رئيس جمعية معاقي الحرب العقيد يوسف الشمري أن االحتفاء باملولد النبوي هذا العام 
يكتسب أهمية خاصة كونه يتزامن مع تحقيق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات ومالحم بطولية 

كبرة ضد تحالف العدوان يف مختلف الجبهات.. وأوضح أن االحتفاء باملولد النبوي الرشيف يجسد قوة 
االنتماء واالرتباط الوثيق ألحفاد األنصار بسيد البرشية ومخرجها من الظلمات إىل النور محمد خاتم األنبياء 

واملرسلن.. وأشاد بالدور الكبر الذي توليه القيادة السياسية والعسكرية العليا بالجرحى وأس الشهداء 
من منتسبي الجيش واللجان الشعبية.

حر الفعالية مدير مديرية شعوب بأمانة العاصمة مهدي عرهب ومدير دور رعاية املعاقن باألمانة محمد 
عريج ورئيس جمعية املعاقن حركياً فهد الدهيش وممثلوعدد من مؤسسات املجتمع املدني.
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فعالية احتفالية بصنعاء يف ذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أٌقيم بصنعاء اليوم فعالية إحتفالية بذكرى املولد النبوي، نظمتها جامعة آزال للتنمية البرشية بالتعاون مع 
ملتقى الطالب الجامعي.

ويف الفعالية أوضح مدير الشئون القانونية بوزارة التعليم العايل عبدالسالم الهادي، أن االحتفال بذكرى 
املولد النبوي، هواحتفاًء بزوال الجهل ونرش العلم وترسيخ قيًم العدل واإليمان يف نفوس األمة واستذكار 

سرته العطرة واالقتداء بهديه والسر عى منهجه.. وأشار إىل أهمية االحتفال بهذه املناسبة التي رفع الله 
بها ذكر ومقام النبي صى الله عليه وسلم وفضله ورشفه وكرمه عى سائر الخالئق أجمعن.. الفتا إىل 

مناقب وصفات الرسول الخاتم ومدى ارتباط اليمنين بالنبي الكريم ومنارصتهم له والتحيل بأخالقه. وقال 
»إن النبي بعث بن جاهليتن آخراهما أشد من أوالهما، تمت يف الجاهلية األوىل وأد البنات، فيما الجاهلية 

األخرى التي نعيشها اليوم سفك الدماء وقتل األطفال والنساء من قبل دول العدوان بقيادة السعودية منذ 
ما يقارب خمسة أعوام«.

فيما اعترب رئيس جامعة آزال للتنمية البرشية الدكتور حسن البهجي، ذكرى املولد النبوي، محطة للتزود 
والتمسك بنهج الرسول صى الله عليه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.. وأشار إىل عظمة ذكرى مولده عليه 

الصالة والسالم، وما رافقها من متغرات كونية، عًم نوره أرجاء املعمورة وحول مجرى تاريخ البرشية.

وألقيت كلمتان للشيخ محمد حاجب، وعن ملتقى الطالب الجامعي محمد سعدان، استعرضا محطات من 
سرة املصطفى صى الله عليه وسلم وأهمية تنظيم أنشطة تحضرية للفعالية املركزية إجالال وترشيفا 

بمولد الهدى الذي أرسله الله رحمة للعاملن.

تخلل الفعالية التي حرها مستشار وزير التعليم العايل محمود الصلوي، ونخبة من األكاديمين وعمداء 
الكليات ورؤساء االقسام بالجامعة وعدد من الطالب والطالبات، قصيدة شعرية وفقرات إنشادية معربة 
عن مولد النور لفرقة ملتقى الطالب الفنية..ويف ختام الفعالية، تم تكريم املربزين والفائزين باملسابقات 

واألنشطة الفنية والثقافية بالجوائز العينية والشهادات التقديرية. 

وزارة النقل حتتفل بذكرى املولد النبوي الشريف

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة النقل اليوم بصنعاء حفال خطابيا وانشاديا بمناسبة ذكرى مولد خر خلق الله محمد صى 
الله عليه وآله وسلم.

ويف االحتفالية أوضح وزير النقل زكريا الشامي، أن االحتفال باملولد النبوي محطة الستلهام القيم الروحية 
والروحانية التي تجسدت يف خر الربية خاتم األنبياء واملرسلن.. واعترب االحتفاء بهذه املناسبة الدينية 

رسالة مفادها رفض الشعب اليمني للوصية والتبعية والهيمنة الخارجية واعتزازا برسول اإلنسانية محمد 
عليه الصالة والسالم.. ولفت إىل أن بعض الدول العربية تحتفل بأعياد ليس لها اثر يف تزكية النفوس 

وارتقائها وتنفق عليها مالين الدوالرات.
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وأكد وزير النقل أن اليمنين مرتبطون بالرسول صى الله عليه وآله وسلتم منذ فجر اإلسالم، ويحتفلون 
اليوم بذكرى مولده رغم الحصار والعدوان والحرب االقتصادية وما خلفته من تداعيات.. وأشار إىل أهمية 

املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي ستقام السبت القادم يف ميدان السبعن بما يعكس صورة 
مرشفة لشعب اإليمان والحكمة.

ويف الفعالية، التي حرها وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله العنيس ورئيس الهيئة العامة 
لتنظيم شؤون النقل الربي وليد الوادعي، أشار عضواملكتب السيايس ألنصار الله الدكتور أحمد الشامي 
إىل االحتفال بذكرى مولد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم هوامتثال لقول الله تعاىل »ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه 
ا يَْجَمُعوَن«. وقال »احتفالنا بهذه الذكرى العطرة عزة وكرامة ألننا  َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَِلَك َفْليَْفَرُحوا ُهوَخْرٌ ِممَّ
نحيي مولد قائد عظيم لألمة وقيمة النبيلة«.. وأكد أن القيم واملبادئ واألخالق التي أرساها الرسول صى 

الله عليه وآله وسلم كفيلة بتحقيق كل ما تصبوا إليه من رفعة وتقدم وإزدهار.

ودعا عضواملكتب السيايس ألنصار الله إىل املشاركة يف الفعالية املركزية التي تمثل رسالة بمدى حب 
وتعظيم الشعب اليمني لرسول اإلنسانية.

تخلل االحتفالية التي حرها املنسق العام لالحتفالية بوزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها عدنان الكبيس 
وموظفي وزارة النقل والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل الربي، أناشيد وعروض تناولت سرة مولد خر 

الربية وانتصاراته.

مكتب ضرائب أمانة العاصمة حيتفل باملولد النبوي الشريف

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الرائب بأمانة العاصمة اليوم، حفالً خطابياً يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل أكد رئيس مصلحة الرائب الدكتور هاشم الشامي، أهمية االحتفال بهذه املناسبة الغالية عى 
قلب كل مسلم كونها تختص بميالد سيد الخلق وإمام املرسلن املبعوث رحمة للعاملن.. وأشار إىل ان إحياء 

ذكرى مولد الرسول األعظم يأتي تعبراً عن معاني الوفاء له وتذكراً يقيمه ومبادئه وأخالقه ومظهراً من 
مظاهر البهجة والرسور والفرح لدى املسلمن قاطبة وأهل اليمن بشكل خاص.

ولفت الدكتور الشامي إىل أن الشعب اليمني يجدد من خالل االحتفال بمولد النبي الكريم, الوالء والعهد له 
والسر عى نهجه, ويستمد منه القوه والعزيمة والصمود يف وجه العدوان الظالم عى اليمن منذ أكثر من 

خمس سنوات.. وأشاد بجهود كافة منتسبي العمل الريبي التي بذلت يف الدفع بعجله التطوير والتحديث 
ملسار العمل.. مشراً إىل ان ما تحقق من انجازات يف هذا الجانب هونتاج تكاتف الجهود وتوحدها بما يسهم 

يف تفعيل دور القطاع الريبي كرافد أسايس لالقتصاد الوطني.

ويف الحفل، الذي حره املدير التنفيذي لصندوق تنمية املهارات عبدالله الهادي، أشار نائب مدير مكتب 
رضائب األمانة عبدالله املنقذي إىل أهمية االحتفال بمولد الرسول األعظم إلظهار البهجة والفرح والتوقر له 
صى لله عليه وسلم وتجديد الوالء له والتمسك بهديه القويم.. ولفت إىل تزامن هذه املناسبة مع االنتصارات 

الكبرة التي يحققها أبطال الجيش واللجان يف مختلف الجبهات.

فيما أستعرض مدير الوحدة التنفيذية للعقارات أمن العلفي محطات مضيئة من سرة النبي وما رافقها 
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من أحداث وآيات ومعجزات وما تفرد به رسول الله من خصائص وسمات وفضائل وشمائل.

تخلل الحفل قصيدتان شعريتان يف مدح النبي للطفلتن املوهوبتن مالك وهدى, ووصالت إنشادية لفرقه 
الرسول األعظم.

حفل بصنعاء يف ذكرى املولد النبوي الشريف

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أقيم بصنعاء اليوم حفل بمناسبة املولد النبوي، نظمته جامعة املعرفة والعلوم الحديثة بالتعاون مع 
الجمعية العلمية لتنمية الطالب الجامعي.

ويف الحفل أشار الخبر الوطني عبدالله القدمي إىل أن اإلحتفال بذكرى مولد سيد املرسلن، فرصة لتعزيز 
االرتباط بنبي اإلنسانية واإلقتداء بأخالق ومنهج الرسول وتطبيق تعاليمه.. ودعا إىل إحياء هذه املناسبة 
وإعطائها قدرها بما يليق بعظمة الرسول الكريم عليه الصالة والسالم، وإيصال رسالة بتمسك اليمنين 

بسرة املصطفى ومنهجه القويم.

ويف الحفل، الذي حره نائب رئيس جامعة املعرفة والعلوم محمد عيل مهدي وعمداء الكليات واألكاديمين، 
أكد رئيس الجامعة عبدالرحمن الضحياني، رضورة استلهام الدروس من سرة النبي واالقتداء بنهجه 

الذي أخرج األمة من ظلمات الجاهلية إىل نور الهدى واإلسالم. وقال »إن محاولة أعداء االسالم وسعيهم 
إلبعاد املسلمن عن الرسول الكريم، ستبوء بالفشل ما دام أبناء األمة متمسكن بكتاب الله وسنة النبي عليه 

الصالة والسالم«.

فيما أشار أمن الجامعة عبداملجيد الحوثي إىل أن االحتفاء بذكرى مولد الرسول األعظم يعزز من الصمود يف 
مواجهة العدوان ويوحد شمل األمة.. ودعا إىل الحضور املرشف يف الفعالية املركزية التي ستقام بالعاصمة 

صنعاء احتفاء بمولد الرسول الكريم وكذا املشاركة يف تجهيز قافلة الرسول األعظم.

وخالل الحفل تم تكريم أوائل الطالب املربزين يف كليات الجامعة.

مؤسسة نون ومعهد اإلرشاد حيتفيان باملولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت مؤسسة ن القرآنية التنموية بالتعاون مع املعهد العايل للتوجيه واإلرشاد اليوم بصنعاء احتفائية 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأكد أمن عام املجلس األعى لألوقاف واإلرشاد مقبل الكدهي عظمة االحتفاء باملناسبة لتأكيد التمسك بخاتم 
األنبياء وتجديد موقف الصمود والثبات يف مواجهة العدوان.. مبينا أن إحياء مولد الرسول األعظم يعكس 

مستوی التالحم واالصطفاف الوطني لتجاوز التحديات والظروف الصعبة.. واستعرض نماذج من مواقف 
وشخصية رسول اإلنسانية وأخالقه، الفتاً إىل حاجة األمة للتأيس برسولها ومنهجه يف الحياة والوقوف بقوة 

وحزم ملواجهة التحديات التي يمر بها الوطن.
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فيما أكد نائب رئيس املعد العايل للتوجيه واإلرشاد عدنان الجنيد ورئيسة موسسة ن التنموية أم مصطفى 
محمد، أهمية االقتداء بأخالق النبي والصفات التي تحى بها قوالً وعمالً، مشرين إىل أن الرسول عليه 

الصالة والسالم بعثه الله رحمة للعاملن وينبغي إحياء ذكرى مولده والقيم واملبادئ التي أرىس قواعدها 
لألمة.

تخلل االحتفائية أوبريت بعنوان صاله الروح وفقرات إنشادية.

هيئتا اآلثار واملدن التارخيية حتتفيان باملولد النبوي الشريف

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء – سبا:

احتفت هيئتا اآلثار واملدن التاريخية اليوم، بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة 
وأزكى التسليم.

حيث أحيت الهيئة العامة للمحافظة عى املدن التاريخية بمدينة صنعاء القديمة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف بتقديم لوحة إنشادية لجمعية املنشدين اليمنين تخللهاعدد من الكلمات من قبل رئيس الهيئة 

خالد االبراهيمي ووكيل الهيئة أمة الرزاق جحاف ووكيل نيابة اآلثار واملدن التاريخية القايض فهد الربغش 
تناولوا فيها أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف وعكس مدى حب أبناء اليمن لنبيهم األعظم محمد 

صى الله عليه وآله وسلم.

كما احتفلت هيئة اآلثار واملتاحف بذكرى املولد النبوي الرشيف بحفل خطابي وشعري وانشادي ألقي 
خالله نائب رئيس الهيئة عبدالله محمد ثابت ووكيل وزارة الثقافة عبدالرحمن مراد ومدير مكتب رئيس 

الهيئة، كلمات أكدت أحقية وأولوية احتفال اليمنين باملولد النبوي الرشيف كون اليمنيون هم من نارصوا 
الرسول صى الله عليه وسلم وساروا يف دربه ونهجه ونرشوا اإلسالم يف بقاع األرض.

وتخلل االحتفال إلقاء قصيدة شعرية عن املولد النبوي للطفل املوهوب جواد الجنيد وفقرات إنشادية معربة 
عن عظمة املناسبة.

فعاليات متنوعة للمدارس األهلية حبجة يف ذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ حجة - سبأ :

نظمت عدد من املدارس االهلية بمحافظة حجة اليوم، فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف. 

ويف الفعاليات التي حرها مسئويل املحافظة والقطاع الربوي القيت عدد من الكلمات اكدت أهمية أحياء 
املناسبة العظيمة ملا لها من دالالت عى واقع االمة ومكانة النبي محمد يف نفوس اليمنين خاصة واملسلمن 

عامه.. وأشارت إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف يمثل محطة للتزود بمعاني اإليمان وحب الله 
ورسوله وتزكية للنفوس والقلوب واستلهام الدروس والعرب من حياة ونهج الرسول األعظم صى الله عليه 

وآله وسلم.

تخلل الفعاليات العديد من الفقرات اإلنشادية املعربة عن املناسبة.
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فعاليات متنوعه مبناسبة املولد النبوي يف حمافظة إب

]06/ نوفمرب/2019[ إب - سبأ :

أقيمت اليوم يف محافظة إب، فعاليات متنوعة بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ففي كلية القانون أقيمت فعالية أكد خاللها وكيل املحافظة عبدالفتاح غالب أن مضمون االحتفال باملولد 
النبوي الرشيف يتمثل يف العودة للنهج القويم ورفض البدائل التي يصدرها أعداء األمة.

فيما جدد رئيس جامعة إب الدكتور طارق املنصوب دعوته لكافة الشباب إىل اتخاذ سرة الرسول الكريم 
منهاج حياة بما من شأنه النهوض بحارض ومستقبل األمة اإلسالمية.

من جانبهم تحدث عميد كلية القانون الدكتور بشر العماد وعميد كلية الزراعة الدكتور عيل مياس وعميد 
مركز التأهيل والتدريب الدكتور أكرم عطران عن عظمة هذه املناسبة الدينية العطرة وأهمية اإلحتفاء بمولد 

خاتم األنبياء واملرسلن.

تخلل الفعالية التي ألقى فيها الشاعر عبدالقادر البناء قصيدة شعرية معربة تكريم املشاركن يف البطولة 
الكروية التي أقامها امللتقى الطالبي بالتعاون مع اإلدارة العامة لألنشطة والخدمات الطالبية بنيابة شؤون 

الطلبة حيث تصدر املركز األول فريق كلية الهندسة والعمارة وكان املركز الثاني من نصيب فريق كلية طب 
األسنان.

حر الفعالية نواب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية الدكتور عبدالله الفالحي وشؤون الدراسات 
العليا والبحث العلمي الدكتور فؤاد حسان وشؤون الطالب الدكتور أحمد أبولحوم واملرشف الثقايف حسام 
القطابري ومساعد أمن عام الجامعة لشؤون الخدمات والبيئة نبيل الورايف ومساعد األمن العام للشؤون 

اإلدارية رياض ماطر وعدد من العمداء والدكاترة وممثيل امللتقيات األكاديمية واإلدارية والطالبية.

ونظم معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي ومركز االستشارات والتنمية بالتعاون مع مكتب التعليم الفني 
باملحافظة فعالية أشار فيها الوكيل عبدالفتاح غالب إىل أن االحتفاء بمولد سيد الخلق تأتي يف ظل عدوان 

غاشم وحرب همجية عى الشعب اليمني.. ودعا إىل املشاركة الكبرة إلنجاح الفعالية الكربى يوم السبت 
املقبل إلرسال رسالة لدول العالم أننا شعب نعظم ونجل رسولنا صلوات الله عليه ومتمسكن بنهجه 

القويم.

من جهته أوضح عميد املعهد الدكتور عمر الحبيش أن ذكرى املولد النبوي فرصة عظيمة ألخذ الدروس 
والعرب من سرته وتجسيد أخالقه واستلهام فضائله ومكارمه.

تخلل االحتفال، الذي حره مدير عام التعليم الفني والتدريب املهني املهندس محمد الجعشني وهيئة 
التدريس وطالب املعهد، قصيدة شعرية وموشحات دينية وعمل مرسحي يف مدح الرسول وفضائله 

وخصاله.

ويف السياق ذاته أحيت مدرسة عائشة بمديرية الظهار ذكری املولد النبوي، بإقامة فعالية ثقافية وخطابية 
ركزت فقراتها علی عظمة املناسبة، ومكانة الرسول الكريم يف نفوس اليمنين وأبناء األمة األسالمية.

وأكد وكيل املحافظة عبدالفتاح غالب عى رضورة االقتداء بأخالقيات الرسول الكريم، والتأيس بسرته 
العطرة يف الثبات والصمود يف مواجهة العدوان، مشدداً عى رضورة تنشئة األجيال عى حب رسول الله 
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وإحياء سنته الصحيحة واالقتداء بنهجه قوال وعمالً.

فيما أشارت مديرة املدرسة نجوى نارش إىل أهمية إحياء سنة النبي الكريم والتزام أوامره واجتناب نواهيه 
واالقتداء به كقائد عظيم ومنقذ للبرشية.. وتطرقت إىل الدور التفاعيل لطالبات املدرسة بتنظيم فعاليات 

احتفالية باملناسبة جسدت مدى ارتباطهن الوثيق بالنبي الذي أنصف املرأة وأعطاها مكانتها الالئقة بها يف 
املجتمع.

تخلل الفعالية عدد من القصائدالشعرية وعمل مرسحي، وأناشيد لزهرات املدرسة عربت جميعها عن عظمة 
املناسبة ورضورة االقتداء بنبي األمة.

كما نظمت ثانوية الشهيد الرئيس صالح الصماد للمتفوقن فعالية إحتفالية بذكرى املولد النبوي عى 
صاحبه أفضل الصالة وأزكى السالم.

تضمنت الفعالية العديد من الفقرات االستعراضية أللعاب التايكواندووالجمباز ومرسحية، وأوضح وكيل 
املحافظة عبدالفتاح غالب أن إحياء السرة املحمدية وأخالق النبوة وصفات الرسول األعظم وتجسيدها يف 

واقعنا سيسهم يف إخراج األمة من حالة الضعف والترشذم والهوان.

من جانبه أوضح مدير املدرسة الدكتور فيصل راجح أن إحياء هذه الذكرى الجليلة رضورة من أجل العودة 
والتذكر املستمر والدائم بسيد الخلق وبأهمية ارتباط األمة بقائدها ورسول الكريم.

حر الفعالية مدير مكتب الشباب والرياضة إبراهيم املساوى ومدير األنشطة املدرسية عبدالرحيم 
الخشعي وعدد من املسئولن بمكتب الربية.

كما نظمت دار الرحمة لرعاية األيتام فعالية أشار خاللها وكيل املحافظة الدكتور أرشف املتوكل إىل أهمية 
االحتفال باملولد النبوي الرشيف، واستلهام العرب والدروس من هذه املناسبة والتحيل بصفات الرسول 

األعظم واالقتداء به والسر عى نهجه القويم.. وأكد أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعكس مدى حب 
الشعب اليمني للمصطفى صى الله عليه وعى اله وسلم.

وحث الدكتور املتوكل نزالء الدار عى التحصيل العلمي بما يمكنهم من تغير واقعهم واإلسهام يف خدمة 
وبناء املجتمع تأسياً برسول الله الذي غر مجرى التاريخ، رغم نشأته يتيما.

وعقب الفعالية دشن وكيل املحافظة العمل بمدرسة تريم التابعة لدار الرحمة لرعاية األيتام، بالتزامن مع 
االحتفاء بميالد نبي الرحمة واملعلم األول للبرشية محمد بن عبدالله عليه الصالة والسالم.

من جانب آخر سر أبناء مديرية حبيش اليوم قافلة الرسول األعظم املالية والغذائية التي تقدر قيمتها 
بعرشة مالين ريال.

وخالل تسير القافلة أوضح مدير املديرية محمد الشبيبي أن هذه القافلة أقل ما يمكن أن يقدم إحياء 
للمولد النبوي الرشيف.. مشيدا بسخاء أبناء حبيش وتفاعلهم املستمر وحرصهم عى تقديم الدعم باملال 

والرجال ملختلف الجبهات.

حر تسير القافلة عضومجلس الشورى رشاد الشبيبي ورئيس فرع املؤتمر الشعبي بحبيش محمد 
النهمي.

ويف مديرية النادرة سرت أسة الشهيد صالح املهدي قافلة غذائية دعما للمرابطن يف الجبهات.. وعربت 
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أسة الشهيد عن تقديرها للتضحيات التي يقدمها أبطال الجيش واللجان واملالحم التي يسطرونها دفاعاً 
عن الوطن..بدوره عرب مدير املديرية خالد الكهايل عن تقديره البالغ لهذه األسة وعطائها بالدم وباملال يف 

سبيل الله والوطن.

ويف مدينة رحاب بمديرية القفر نظم مكتب الربية والتعليم فعالية خطابية بهذه املناسبة العظيمة.

وجدد فيها املشاركون الوالء لله ورسوله وامليض يف الطريق الذي سار عليه الرسول األعظم يف جهاده 
ومقارعة للطغيان واملستكربين.

حر الفعالية مدير مكتب الربية بالقفر أحمد اإلرياني.

جامعة عمران تنظم فعالية مبناسبة املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

نظمت جامعة عمران اليوم، فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه افضل الصالة وأزكى 
التسليم.

ويف الفعالية التي حرها جمع من األكاديمين والطالب أكد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ونائب 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور عيل رشف الدين ورئيس الجامعة الدكتور حسن عشيش 

ووكيل املحافظة عبدالعزيز ابوخرفشة أهمية االحتفال بهذه املناسبة الكبرة والعظيمة يف نفوس املجتمع 
اليمني عى وجه الخصوص واالمة اإلسالمية بشكل عام.

واشارت الكلمات إىل املكانة العظمى لرسولنا الكريم محمد صى الله عليه وسلم وواجباتنا تجاهه لالقتداء 
والتأيس به وجعله املثل األعى والقدوة الحسنة واالعتصام بمنهجه.. ونوهت الكلمات بالدور الفّعال لألمة 

االسالمية وخاصة أبناء اليمن يف التمسك بنبينا وما أتى به من نور الهدى واملسلك القويم واملسار الصحيح.

وأكدت الكلمات عى دور املجتمع اليمني يف الدفاع عن الوطن ومقدساته ومواجهة العدوان ومخططاته 
ومؤامراته وبكل حزم وعزم وصالبة وقوة وشدة بأس.

هيئة الشؤون اإلنسانية بأمانة العاصمة تقيم فعالية مبناسبة املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشئون اإلنسانية ومواجهة الكوارث بأمانة العاصمة اليوم، فعالية 
ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

يف الفعالية التي حرها وكيال األمانة مازن نعمان وإبراهيم املأخذي، أشار الوكيل املساعد مدير الهيئة 
باألمانة عبدالوهاب رشف الدين، إىل املشاركة الفاعلة للنازحن يف الفعاليات واالحتفاالت بهذه املناسبة 

الجليلة رغم ظروفهم الصعبة.. وأكد، أن االحتفاالت الرسمية والشعبية بهذا الزخم الكبر تؤكد مدى حب 
وارتباط اليمنين برسول الله والسر عى نهجه واالقتداء بسرته الخالدة.. موضحاً مكانة وعظمة الرسول 

األعظم يف نفوس األمة بشكل عام واليمنين بصورة خاصة.
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واستعرض رشف الدين، جوانب مضيئة من سرة وحياة رسول الله محمد صى الله وعليه وآله وسلم، وما 
تحى به من أخالق عالية وقيم نبيلة ومبادئ عظيمة وجهاد وصرب ومعاناة يف سبيل نرش الدعوة اإلسالمية 

وتبليغ الرسالة اإللهية.

وأكد املشاركون يف الفعالية التمسك واالرتباط الوثيق برسول الله واالقتداء بسرته العطره والسر عى نهجه 
القويم.. مشرين إىل أهمية إحياء هذه املناسبة.. وشددوا عى رضورة الخروج املرشف والحاشد يف الفعالية 

الكربى احتفاء باملناسبة التي ستقام يف الثاني عرش من ربيع األول بميدان السبعن بأمانة العاصمة، 
تجسيداً لنرة وحب وارتباط اليمنين بالرسول األعظم.

تخلل الفعالية التي حرها مدير عام املتابعة بأمانة العاصمة عبدالحليم السكري ومدراء وموظفي الهيئة 
الوطنية باألمانة، فقرات وتواشيح دينية متنوعة معربة.

جامعة دار السالم الدولية حتتفل باملولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بصنعاء فعالية احتفائية باملولد النبوي الرشيف نظمتها جامعة دار السالم الدولية للعلوم 
والتكنولوجيا وملتقى الطالب الجامعي.

يف الفعالية أشار رئيس الجامعة الدكتور كريم زغر أسيود إىل أهمية االحتفال بذكرى مولد النبي الذي 
أرسله الله بالهدى ودين الحق.. مؤكداً أنه إن كان لإلنسانية يوم تفخر به عى مر األزمان وعيد تحتفل به 

فهويوم تطهرت األرض من الرشك والوثنية وتحررت اإلنسانية من العبودية وسمت البرشية فتخلصت من 
مادية األرض لتعتنق روحانية السماء يوم مولد النبي األعظم.

ولفت إىل حاجة األمة اليوم للعودة طريق الحق والخر بعد ظاللها وسيادة الباطل فيها، وذلك من خالل 
التمسك بسرة النبي العطرة واتباع هديه والتذكر بشمائله، مؤكداً أن مولد النبي الخاتم يعترب أهم حدًث 

يف تاريخ البرشية وإيذان بوجود الرحمة التي تثمر األلفة واملحبة بن الخلق وترفق بالقلب، فرشيعته كلها 
رحمة بمقاصدها وتطبيقاتها ووسائلها وغاياتها.

واستعرض رئيس الجامعة بعض الشواهد واملحطات التاريخية التي سدها املسترشقون يف حق النبي صى 
الله عليه وسلم. 

وألقيت يف الفعالية عدة كلمات عربت يف مجملها عن أهمية استلهام الدروس والعرب من سرة النبي الكريم 
واتباع منهجه وخصوصاً يف مقارعة الظلم والتصدي لقوى التكرب والطغيان.. ودعت الكلمات إىل تجسيد 
قيم ومبادئ وأخالق النبي الكريم يف تعزيز قيم التكافل االجتماعي والتسامح والرب واإلحسان يف أوساط 

املجتمع.

تخلل الحفل الذي حره نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء األقسام وجمع غفر من الطالب 
والطالبات، قصائد شعرية وفقرات فنية معربة عن روحانية ميالد املصطفى صى الله عليه وسلم.
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مكتب النائب العام يقيم فعالية بذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أُقيم بمكتب النائب العام اليوم فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف بحضور رئيس مجلس 
القضاء األعى القايض أحمد يحيى املتوكل والنائب العام القايض نبيل نارص العزاني.

ويف الفعالية التي حرها وزير األوقاف واإلرشاد نجيب العجي وأمن عام مجلس القضاء األعى القايض 
محمد الديلمي وأمن عام املحكمة العليا القايض طه العنيس، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القايض أحمد 

العقيدة هنأ رئيس مجلس القضاء قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي واملجلس السيايس األعى وكافة أبناء 
اليمن بذكرى املولد النبوي الرشيف. 

وقال »إن االحتفاء بهذه املناسبة يعرب عن أصالة الشعب اليمني، وعظيم محبته للرسول األعظم، وإجالال 
لعظمة الرسالة وصاحبها، فالذكرى تدفع الصغار قبل الكبار من أبناء اليمن لتحرك مشاعرهم إلحياء 

هذه الذكرى ملا تحمله من معاني تعكس واقعنا أننا نحب رسول الله ونسر عى هديه، ونقتفي أثره ونعتز 
ونفتخر بتعاليمه املستقاه من رب العاملن«.

وأضاف »إننا نستشعر املسؤولية امللقاة عى عاتقنا من االلتزام بتعاليم ما جاء به نبي الهدى ملا أنزل الله 
اليه من كتابه الكريم من التعاليم اإللهية التي رسمت املسارات الصحيحة نحوهدى الله بما ينفع البرشية 

ويخرجهم من الظلمات إىل النور والطريق املستقيم«.. وأشار إىل أن استعداد أبناء اليمن إلحياء هذه 
املناسبة، إنما يعرب عن رشف انتمائنا إىل رسول الله ومنهجيته بما أنزل إليه من رب العاملن هوكتاب الله 

الكريم.

وبن القايض املتوكل أن أحفاد األوس والخزرج هم أبناء اليمن، ما يؤكد أن أبناء اليمن يف حاجة لتعزيز 
حضورهم يوم املولد النبوي للمشاركة يف الفعالية الكربى بهذه املناسبة الدينية وتعزيز االرتباط بقيمة 

وأخالقه وصربه ومواقفه الجهادية. وقال »ذكرى مولد الرسول األعظم الذي وصف بأنبل الصفات تزيدنا 
ثباتا وصمودا يف مواجهة تحالف العدوان، وما يسر عليه أبطال الجيش واللجان الشعبية وكل رشفاء 

اليمن هوالحق األوضح من الشمس يف محياها، ألن من يعتدي يعترب ظاملا كما هوحال السعودية واإلمارات 
وتحالفهما«. وأضاف »دفع العدوان واجب رشعي، فالعدوان السعودي واإلماراتي عدوان ظاهر معلوم 

لكل عاقل وأبناء اليمن ال يرضون ألنفسهم بالظلم«.. مشرا إىل االنتصارات التي تحققت للجيش واللجان 
الشعبية، وحكمة وشجاعة وصرب وقوة ايمان قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي.

فيما أشار الشيخ ماجد املطري يف كلمة الفعالية إىل أهمية إحياء هذه الذكرى كون املحتفل به رسول الله 
وحقا عى أبناء األمة وكل مسلم ومسلمة تعظيمه وتوقره ورفع شأنه. وقال »اليمنيون هم أول من أحياء 
هذه املظاهر اإلحتفائية بدًء من األوس والخزرج وانتهاء بأحفادهم من أبناء اإليمان والحكمة«.. الفتا إىل 

أن إحياء هذه الذكرى واجب من عدة جوانب دينيا كونها عبادة لله وإنسانيا تقديرا للجهود التي بذلها يف 
إصالح حياة البرشية وأخالقيا يف إحياء مبادئ األخالق وقيم الخر، وتاريخيا لتجديد مبدأ االرتباط برسول 

الله.

وأضاف الشيخ املطري »أما من الناحية الجهادية نعتربه محطة تذكرنا بمواقف رسول الله الجهادية 
لنتزود منها القوة والصمود والثبات ومواصلة خط الجهاد السيما ونحن نواجه عدوا هوامتدادا للعدوان 

الذي ٌشن عى اإلسالم يف أيامه األوىل«.
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وتطرق إىل مسألة تغييب النبي صى الله عليه من املناهج ووسائل اإلعالم.. مشرا إىل أن ذلك لم يأت من 
فراغ بل كان مقصودا وتقف خلفه أيادي يهودية. وقال »األعداء يعرفون خطورة أن ترتبط األمة بنبيها لذا 

سعوا يف املايض والحارض ملحاولة تغييب العلماء األجالء من املشهد العام ليحل بديال عنهم رموز وهميون ال 
يمثل االرتباط بهم أي أثر ايجابي يف واقع األمة«.. وأكد رضورة االهتمام بقضايا الناس وسعة الفصل فيها 

حتى ال يأتي من يستغلها يف االتجاه الخطأ.

تخلل الحفل فقرة إنشادية للمنشدين صالح طلعة ومحمد الجعدبي، عربت عن املناسبة.

أمن تعز حيتفي بذكرى املولد النبوي الشريف

]06/ نوفمرب/2019[ تعز - سبأ :

احتفت إدارة أمن محافظة تعز اليوم بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبها أفضل الصالة وازكى 
والتسليم.

ويف الحفل القى محافظة تعز اللواء أمن البحر كلمة أشار فيه إىل أن هذه املناسبة تعد فرصة سانحة إلحياء 
القيم واملبادئ العظيمة التي تحى بها رسولنا األعظم.. وأكد أهمية إعطاء هذه املناسبة حقها من الرتيب 
واالهتمام الكبر، واملشاركة الحية والفاعلة من مختلف أبناء املحافظة.. داعيا يف ذات الوقت إىل املشاركة 

القوية يف الفعالية الكربى التي تقام يف الثاني عرش من شهر ربيع أول الجاري.

من جانبه أكد مدير أمن محافظة تعز العميد أمن حميدان عظمة هذه املناسبة وأهمية االستعداد إلحياء 
الفعالية املركزية القادمة والحشد لها، مشرا إىل مكانة الرسول األعظم يف نفوس اليمنين وحبهم الكبر 

لنبيهم محمد بن عبدالله صى الله عليه وآله وسلم.

وقال حميدان »أن االحتفال بهذه املناسبة هوتعبر ملدى حبنا لرسول الله، والحضور املرشف هوتجسيد 
لنرة الرسول وإحياء مكارمه ومبادئه«.

من جانبه استعرض مدير اإلدارة العامة ألمن تعز العقيد احمد الحسني أهم املنجزات األمنية التي تحققت 
خالل الفرة السابقة، مشرا إىل أن املولد النبوي الرشيف فرصة لتقديم املزيد من العطاء والجهاد حتى 

يتحقق النر بإذن الله.. وأكد أن التأيس برسول الله صى الله عليه وآله وسلم هوتحصن النفس واملجتمع 
من أي اخراقات قد تؤثر عليه وتفككه، الفتا إىل أن املنهج املحمدي القرآني هوحصن متن ورصاط مستقيم 

لتقوية النفس وتعزيزها باملبادئ والقيم الدينية املنطلقة من روح حب الجهاد يف سبيل الله والدفاع عن 
الحق ومقارعة الظلم والباطل.

وشهد الحفل تقديم أوبريت إنشادي وعدد من القصائد الشعرية، عربت جميعها عن عظمة هذه املناسبة.

حر الحفل عدد من القيادات األمنية واألفراد من مختلف الوحدات األمنية.
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هيئة مستشفى 26 سبتمرب مبحافظة صنعاء حتتفي بذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت هيئة مستشفى 26 سبتمرب بمديرية بني مطر محافظة صنعاء اليوم، فعالية احتفائية بذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الفعالية التي حرها وكيل املحافظة أحمد الصماط، أكد رئيس الهيئة الدكتور محمد العجيل أهمية 
االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف وتجسيد حبه واالقتداء به يف العمل بامليدان من خالل تضافر الجهود 

لالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

فيما أكد مدير مديرية صعفان منر الكبيس رضورة الحشد لالحتفال املركزي يوم السبت القادم يف ميدان 
السبعن بأمانة العاصمة، ودور القبائل يف هذا الجانب. 

كما ألقيت كلمات أكدت أهمية التحيل بالصفات التي تحى بها النبي األعظم واالقتداء بأخالقه والسر عى 
نهجه.. مستعرضة نبذة من سرة املصطفى صى الله عليه وآله وسلم. 

تخلل الفعالية، التي حرها نائبا رئيس الهيئة الدكتور محمد الهادي والدكتور جربان الصليت ومدير 
عام الشؤون املالية صادق الغيثي ومدراء االدارت بالهيئة وقيادة املجلس املحيل باملديرية واألعيان والكادر 

الطبي، قصائد شعرية.

فعالية خطابية باحلديدة بذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ الحديدة - سبأ :

نظم فرع الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشئون اإلنسانية ومواجهة الكوارث ومكتب اإلعالم واملؤسسات 
اإلعالمية ومكتب السياحة وصندوق الرعاية االجتماعية وصندوق املعاقن بمحافظة الحديدة احتفالية 

خطابية وفنية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد القأئم بأعمال محافظ املحافظة محمد عياش قحيم أن اإلحتفال بذكرى املولد النبوي 
دليل عى تمسك الشعب اليمني بنبيهم األكرم وسرهم عى خطاه ونهجه الرشيف واتباع رسالته التي 

حملها إىل البرشية جمعاء.. ولفت إىل حاجة األمة للتأيس برسولها ومنهجه يف الحياة والوقوف بقوة وحزم 
ملواجهة التحديات التي يمر بها الوطن.. داعياً إىل إيالء الجرحى وأس الشهداء كل الرعاية واإلهتمام تقديرا 

لتضحياتهم يف سبيل الدفاع عن السيادة الوطنية وحفظ أمن واستقرار ووحدة الوطن.

وأشار إىل أن العدوان والحصار الذي تتعرض له بالدنا هوبسبب حبنا لرسول الله عليه وسلم وإحياء ذكرى 
مولده من خالل تنظيم إحتفاالت رسمية وشعبية عى مستوى محافظات ومديريات وقرى الوطن.. ودعا 

كافة املشاركن ىف االحتفالية إىل التحشيد للمشاركة يف االحتفال املركزي للمحافظة الذي سيقام يوم السبت 
القادم.

ويف الفعالية، التي حرها وكالء املحافظة عيل أحمد قرش وعبد الجبار أحمد محمد ومجدي الحسني وعدد 
من املسؤولن يف الجهات ذات العالقة، أوضح رئيس الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية 
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ومواجهة الكوارث عبداملحسن عبدالله الطاووس أن اإلحتفاء باملولد النبوي الرشيف يجسد قوة اإلنتماء 
واإلرتباط الوثيق ألحفاد األنصار بسيد البرشية ومخرجها من الظلمات إىل النور.

ولفت الطاووس إىل أن الفعاليات التي تقام يف مختلف محافظات الجمهورية بمناسبة املولد النبوي تؤكد 
تمسك اليمنين بالدين االسالمي الحنيف وحبهم الكبر للنبي محمد واقتدائهم بسرته العطرة قوال وعمال.. 
داعيا القائمن عى السلطة املحلية واملسؤولن يف الجهات ذات العالقة باملحافظة إىل إيالء املستضعفن من 
أبناء الحديدة اإلهتمام الكبر وتقديم الدعم الكايف لهم نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها املحافظة جراء 

تصعيد العدوان والحصار عليها.

بدوره أشار مرشف املحافظة أحمد البرشي إىل أهمية اإلحتفاء باملولد النبوي، ملا تحمله من معان ودالالت، 
تجسد مدى حب اليمنين برسول األمة ونبيها والسر عى نهجه واالقتداء بأخالقه، واستلهام الدروس التي 

حملتها رسالة اإلسالم والنبي عليه الصالة والسالم.

بدوره أوضح مدير مكتب اإلعالم باملحافظة عادل مكي أن احتفالنا اليوم بذكرى املولد يؤكد محبتنا 
وإيماننا برسالة خر البرش الذي بعثه الله سبحانه وتعاىل شاهدا ومبرشا ونذيرا وداعيا اىل الله بإذنه 

وساجا منرا، الذي جاء لينقل البرشية من أوكار الرشك والجهل والعبودية والظلم والفرقة إىل انوار الحق 
والعدل والعلم واملعرفة ومكارم األخالق والقيم االسالمية.. وأشار إىل أن هذا االحتفال هوبهدف التذكر 

بسرته العطرة واالقتداء بها يف سلوكه ونهجه القرآني وااليماني بعيدا عن الغلووالتطرف والكراهية وما 
نتج عنها من تشويه بصورة اإلسالم ومولد الرحمه والنور.

فيما أوضح نائب مدير فرع الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية باملحافظة عبدالله األهدل أن العالم 
اإلسالمي بصورة عامة واليمنين بشكل خاص عى موعد مع اإلحتفال بذكرى املولد النبوي، للتعبر عن 

إرتباط اليمنين وعالقتهم بالرسول الكريم عليه وعى آله الصالة والسالم وأدوارهم وثناء القرآن والرسول 
عليهم.

ولفتت كلمة العلماء التي ألقاها الشيخ عيل صومل إىل أن اليمنين هم أوائل من أسلم مع رسول الله 
ونارصوه وآزروه.. مبينا أن أهمية هذه املناسبة تكمن يف التزود منها بالقيم واملبادئ العظيمة بما فيها 
الصرب ومعاني الثبات يف مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف تمزيق النسيج اإلجتماعي.. وأكد 

صومل أن إحياء ذكرى املولد وحب رسول الله من أعظم درجات اإليمان إمتثاال لقول رسولنا الكريم صل 
الله عليه وسلم : ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعن.

ويف ختام الفعالية التي تخللها عدد من الفقرات اإلنشادية والشعرية املعربة عن املناسبة كرمت الهيئة 
الوطنية عددا من قيادات السلطة املحلية والعسكرية واألمنية بدرع الهيئة لجهودهم يف إنجاح عمل الهيئة، 

فيما كرمت السلطة املحلية واملكتب اإلرشايف ألنصار الله عددا من اإلعالمين املربزين يف املحافظة.

حر الفعالية نائب مدير أمن املحافظة العقيد عمر املقبيل ومساعد مدير األمن العقيد مطهر الرشاعي 
ومدراء عموم مكاتب السياحة وصندوق الرعاية اإلجتماعية وصندوق رعاية املعاقن وعدد من املسؤولن يف 

املحافظة واملكاتب التنفيذية.
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إدارة املرور واألحوال املدنية بعمران حتيي ذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

نظمت إدارة املرور بمحافظة عمران وفرع األحول املدنية والسجل املدني باملحافظة اليوم فعالية احتفالية 
بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية التي حرها قيادة املرور ومصلحة األحوال باملحافظة، ألقيت عدد من الكلمات اشارت اىل 
أهمية إحياء هذه املناسبة العظيمة، باعتبارها محطة الستلهام العرب والدروس من سرة املصطفى صى الله 

عليه وآله وسلم والسر عى نهجه.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية معربة عن املناسبة.

مستشفى الشرطة العام ينظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم مستشفى الرشطة العام اليوم فعالية إحتفائية بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار الوكيل املساعد لقطاع اإلمداد بوزارة الداخلية اللواء عبدالسالم ناجي، إىل أن االحتفال 
بذكرى املولد النبوي، رسالة لألعداء بتمسك اليمنين بنهج رسول الله. وقال »إن احتفالنا هوانعكاس ملنهاج 

حياة، ويجب اإلقتداء برسولنا الكريم يف كل عالقاتنا وترفاتنا ومواصلة الصمود والثبات يف مواجهة 
العدوان«.

فيما أوضح مدير املستشفى الدكتور طه زين أن اإلحتفاء بهذه الذكرى هوإحتفاًء بالقيم واملبادئ التي 
جاء بها النبي محمد عليه وعى آله وأصحابه أفضل الصالة والسالم، وهي املبادئ التي أرست قواعد العدل 

ونرت املظلوم، ورفعت راية الحق.

بدوره قال عبدالحق املرتىض »نحن عندما نحتفل بمولد رسول الله نحتفل بمولد النور والعزة والكرامة«.. 
مبينا أن اإلحتفال بهذه املناسبة الدينية ياتي ردا واضحا من الشعب اليمني عى محاوالت اإلساءة للرسول 

الكريم صى الله عليه وآله وسلم من قبل األعداء.. ولفت إىل أن هذا اإلحتفال منطلقا مهما لتغير الواقع 
املهن وإصالح الوضع التي تعيشه األمة اإلسالمية ويف نفس الوقت مناسبة للتذكر بالقواسم املشركة.

حر اإلحتفال مدير التقاعد بوزارة الداخلية العميد عبدالكريم الصويف وعدد من ضباط وزارة الداخلية، 
وكوادر مستشفى الرشطة العام.
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كون احلراك اجلنوبي ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي
ُ
م

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم ُمكون الحراك الجنوبي املشارك يف مؤتمر الحوار الوطني املوقع عى إتفاق السلم والرشاكة اليوم، 
فعالية إحتفالية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية التي حرها عدد من قيادات وأعضاء املكون، أشار رئيس ُمكون الحراك الجنوبي املشارك يف 
مؤتمر الحوار الوطني املوقع عى إتفاق السلم والرشاكة اللواء الركن خالد باراس إىل أهمية االحتفال بهذه 

املناسبة التي تجسد تمسك اليمنين بالنبي الخاتم.

وأكد أن املرحلة التي تمر بها البالد تتطلب استلهام الدروس والعرب من سرة الرسول األعظم والتحرك يف 
مرضاة الله.. مشرا إىل أهمية املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بميدان السبعن لتجديد العهد بالسر 

عى نهج املصطفى صيل الله عليه واله وسلم.

فيما أشار نائب رئيس املكون املهندس غالب مطلق، إىل أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي يعكس تمسك أبناء 
الشعب اليمني بالرسالة املحمدية واإلقتداء بنهج رسول اإلنسانية.. وأوضح أهمية استلهام الدروس من 

السرة النبوية العطرة ومعاني الثبات والشموخ واالستقالل يف معركة الحرية والكرامة.

بدوره أكد امن عام امُلكون الدكتور مهندس سعيد عمر باكحيل أن األمة اإلسالمية عندما كانت متمسكة 
بالنهج النبوي، كانت يف مقدمة األمم ويف هذا داللة واضحة عى عظمة نهج النبوة وعظمة من يسر عليها.

تخلل الفعالية كلمات وفقرات إنشادية وقصائد شعرية، عربت يف مجملها عن مكانة النبي ومدح صفاته 
وحياته وسرته العطرة.

جممع اإلصدار اآليل حيتفي بذكرى املولد النبوي الشريف

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم مجمع اإلصدار اآليل املوحد لخدمات الرشطة اليوم فعالية احتفائية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل، الذي حره وكيال أمانة العاصمة عايض الشمري والدكتور عبدالله محرم، أشار وكيل وزارة 
األوقاف واالرشاد صالح الخوالني إىل أن مظاهر االحتفاالت التي تعم اليمن، أسهمت بشكل كبر يف توحيد 

الصفوف وجمع الكلمة والتفاف املجتمع حول حب الرسول األعظم واالرتباط به.. وحث جميع أبناء املديرية 
عى الحشد واملشاركة يف الفعالية املركزية بميدان السبعن يوم السبت املقبل.

فيما أكدت كلمة املجمع التي ألقاها النقيب صدام حسن أهمية إحياء هذه املناسبة العظيمة، كرسالة قوية 
ألعداء الله وأعداء اإلسالم، وتأكيداً عى محبة النبي العظيم ومكانته يف نفوس أبناء اليمن.

تخلل الفعالية، التي حرها عضوأكاديمية الرشطة، الدكتور عيل املطاع وعدد من قيادات وضباط وأفراد 
املجمع، قصيدة شعرية وأنشودة جسدتا عظمة النبي الكريم يف نفوس اليمنين ومدى ارتباطهم به.
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شركة النفط اليمنية حتتفل باملولد النبوي الشريف

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

احتفلت رشكة النفط اليمنية اليوم، بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف االحتفال الذي حره نائب رئيس مجلس الشورى عبده محمد الجندي ووزيرا النفط واملعادن أحمد 
عبدالله دارس والخدمة املدنية إدريس الرشجبي واملدير التنفيذي للرشكة ياس الواحدي ونائب مدير 

الرشكة رامي حناب، أكد عضومجلس الشورى محمد البخيتي أهمية إحياء مولد النبي األعظم محمد صى 
الله عليه وسلم.

وأوضح أن تحريم االحتفال بمولد النبي قضية ممنهجة من أعداء الدين واألمة الستهداف شخصية الرسول 
صى الله عليه وآله وسلم بانتقاص مكانته يف قلوب أبناء األمة، وإبعادهم عنه ألن االحتفال بمولده يعد 

استحضاراً لشخصيته ومنهجه وتعليماته وهوماال يريده أعداء االمة.. وأشار إىل أن شخصية الرسول 
مستهدفة منذ ميالده وحتى وفاته من خالل دس األحاديث والقصص التي تحاول النيل من شخصيته 

وإضعافها.

من جانبه أوضح مدير دائرة التخطيط واإلحصاء واملتابعة بالرشكة سمر هاشم أن هذه االحتفالية محطة 
تاريخية من التعظيم والتوقر والتبجيل لرسول األمة محمد صلوات الله عليه وعى آله وسلم.. وأكد أن 

اليمنين يثبتون يف كل يوم أنهم محمديوالوالء وأن قلوبهم مفعمة بحب الرحمة املهداة محمد صى الله عليه 
وآله وسلم، مشدداً عى أهمية االستفادة من هذه املناسبة يف تجسيد اإلخاء واملحبة وتوحيد الصفوف ملواجهة 

العدوان..فيما أكد نارص الكميم يف كلمة نيابة عن اتحاد نقابة مالك املحطات األهلية، وعائض دارس نيابة 
عن الضيوف، أن احتفال اليمنين باملولد النبوي تأكيد عى السر عى نهج النبي يف جهاده وعبادته ويف 
كل جوانب الحياة.. وأشارا إىل أن الحرب الشعواء التي يشنها أعداء األمة عى الشعب اليمني هي نتيجة 

تمسكهم بدينهم وبنبيهم صى الله عليه وآله وسلم.

وتخلل الحفل أوبريت وعدد من األناشيد املعربة. 

ندوة يف الرجم باحملويت بذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

نظم مكتب الربية والتعليم بمديرية الرجم محافظة املحويت اليوم، ندوة يف ذكری املولد النبوي الرشيف.

تضمنت الندوة أربع أوراق عمل تناولت شخصية الرسول وصفاته وسلوكه وأخالقه وجهاده وسرته 
العطرة وحاجة األمة لتعزيز االرتباط بالنهج املحمدي ملواجهة التحديات واألخطار.. وأوضحت أوراق 

العمل أن إحياء املولد النبوي تجسيد لألخالق والقيم واملبادئ التي كان يتحرك بها رسول الله عليه الصالة 
والسالم.

ويف افتتاح الندوة أكد وكيل أول املحافظة عزيز الهطفي، أهمية املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية 
بذكری مولد خر األنام محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.
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وأشار إىل ان االحتفال يعكس مدى حب اليمنين لرسول الله رغم ظروف العدوان والحصار.. الفتا إىل ما 
تمثله سرة الحبيب املصطفى من حافز للصرب والصمود يف مواجهة العدوان.

حر الندوة مدير فرع الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشئون اإلنسانية باملحافظة مطهر رشف ومدير 
املديرية غالب قبائل ومدير مكتب الربية محمد جعيل وعدد من الربوين.

فعالية احتفالية مبديرية أزال بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

نُظمت بمديرية آزال بأمانة العاصمة اليوم فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرها رئيس لجنة الخدمات بمحيل أمانة العاصمة عادل العقاري ووكيال األمانة 
املساعدين محروس عقبه ومحمد سيع، أكد وكيل وزارة الربية والتعليم ابراهيم رشف أهمية إقامة 

الفعاليات االحتفالية فرحا وابتهاجا بقدوم ذكرى ميالد الرحمة املهداة محمد صى الله عليه وآله وسلم.. 
وأشار إىل أحقية اليمانيون احفاد األنصار بالرسول االعظم وحرصهم عى احياء ذكرى ميالده الرشيف 

والتزامهم لسنته والسر عى نهجه واالقتداء به يف كل اقواله وأفعاله ويف ثباته وتصديه لقوى الظلم 
والطغيان.

وتطرق الوكيل رشف إىل أهمية استلهام الدروس والعرب من سرة املصطفى.. داعيا الجميع لالحتشاد 
والحضور يف الفعالية املركزية بميدان السبعن السبت املقبل.

فيما أشار أمن محيل مديرية أزال عادل الشعثمي إىل أن هذه الفعالية تأتي تتويجا لسلسلة من الفعاليات 
واألنشطة التي نظمتها املديرية احتفاًء بهذه املناسبة الدينية.

تخلل الفعالية، بحضور مدير مكتب الربية والتعليم باألمانة زياد الرفيق ومدير املديرية عبدالعزيز شعالن 
ورئيس مجلس التالحم القبيل باألمانة ناجي السالمي وأعضاء املجلس املحيل والتنفيذي باملديرية، فقرات 

إنشادية وشعرية عربت عن املناسبة.

فعاليات متنوعة مبحافظة صنعاء بذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

أقيمت بمحافظة صنعاء اليوم، العديد من الفعاليات االحتفائية املتنوعة بذكرى املولد النبوي الرشيف.

حيث نظمت مدرسة النر ببيت بوس فعالية احتفائية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد نائب مرشف املحافظة العالمة يحيى املؤيدي أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف 
واالقتداء بأخالق النبي األعظم قوال وعمال.. ولفت إىل أن االحتفاء باملناسبة الدينية الجليلة هواحتفال 

باإلسالم والرحمة املهداة واألسوة الحسنة.. مشرا إىل أهمية أن يتجى ارتباط اليمنين برسولهم الكريم يف 
الفعالية املركزية السبت القادم.
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فيما أشارت مدير املدرسة هنية حلبوب إيل أهمية إغتنام ذكرى املولد النبوي الرشيف يف تجسيد املبادىء 
املحمدية والصفات التي تحى بها النبي األعظم واالقتداء به والسر عى نهجه.

تخلل الفعالية التي حرها العديد من القيادات الربوية اناشيد وفقرات متنوعة لطالب وطالبات املدرسة.

ونظم مكتب الصحة بمديرية بالد الروس بالتعاون مع مستشفى وعالن فعالية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية أكد وكيل املحافظة أبونجوم املحاقري ومدير املديرية ومرشف املديرية عيل رضورة تجسيد 
ارتباط أحفاد األنصار بالرسول األعظم يف الفعالية املركزية.. داعن لإلحتشاد مليدان السبعن السبت 

املقبل.. وأكدا أهمية التحيل بصفات الرسول الكريم صى الله عليه وآله وسلم والسر عى نهجه قوال وعمال 
وبذل الجهود لالرتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

فيما أشار مدير مكتب الصحة باملديرية الدكتور عيل قايض ومدير املستشفى الدكتور نارص العجييل إىل 
أن دور اليمنين يف نرة الدين اإلسالمي والرسول الكريم والعالقة القوية التي تربطهما.. وأكدا الحرص 
عى التمسك بنهج املصطفى عليه الصالة والسالم والتأكيد عى السر عى دربه..ونظمت مديريتي مناخة 

وصعفان اليوم فعالية بذكرى املولد النبوي الرشيف عليه واله أفضل الصالة والتسليم.

ويف الفعالية بحضور مدير مديرية صعفان منر الكبيس املكاتب التنفيذية وأعضاء املجلس املحيل 
باملديريتن أكد نائب مرشف املحافظة العالمة يحيى املؤيدي إىل أهمية األحتشاد بفاعلية يف الفعالية 

املركزية بما يتالئم مع العالقة التي تربط اليمنين بالرسول األعظم.. وأشار إىل دور قبائل صنعاء يف الدفاع 
عن الوطن وأمنه واستقراره وتقديم التضحيات الجسيمة ورفد الجبهات بالرجال والعتاد.. مشرا إىل أن 

االحتشاد املرشف للفعالية املركزية يجسد تمسك أحفاد األنصار بالرسول الكريم.

بدوره نوه مرشف مناخة وصعفان عبدالله املروني برورة التوافد إىل ميدان السبعن السبت القادم 
لإلحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف بما يتالئم مع التضحيات التى تقدمها املديريتن ذودا عن حياض 

الوطن.

وأقيمت بمدرسة النهضة بصعفان فعالية أكد فيها مدير املديرية منر الكبيس ومرشف املديرية عبدالله 
املروني أهمية إغتنام الذكرى العطرة يف تعريف الطالب والطالبات بسرة النبي األعظم وأهمية التمسك به 
والسر عى نهجه..وألقيت كلمات أكدت املشاركة يف الفعالية املركزية والجهوزية الكاملة للتوجه إىل أمانة 

العاصمة لإلحتفاء بذكرى مولد املصطفى عليه وآله الصالة والسالم.

وأقيمت بمديريات الحصن وسنحان وبني بهلول والحيمة الخارجية، فعاليات خطابية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف نظمتها مكاتب الربية باملديريات.

ففي الحصن أشار نائب مدير الربية باملحافظة أمن الجالل ومدير الربية باملديرية رضورة التفاعل 
واالحتشاد للفعالية املركزية يوم 12 ربيع القادم إليصال رسالة بصمود أهل الحكمة واإليمان وتمسكهم 

بنهج الرسول األعظم.

ويف بني بهلول أكد مدير مديرية سنحان وبني بهلول مجاهد عايض ونائب مدير الربية باملحافظة عى 
العمري أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عليه واله أفضل الصالة والتسليم وتجديد العهد 

بالسر عى نهجه قوال وعمال.. وأشارا إىل أهمية إغتنام ذكرى املولد النبوي للتعريف برسول الرحمة 
ودور اليمنين يف نرة الدين والعالقة التي تربط اليمنين بالنبي االعظم.. داعن إىل املشاركة الحاشدة يف 
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الفعالية املركزية.

ويف الحيمة الخارجية ألقيت كلمات من قيادات املجلس املحيل ومكتب الربية باملديرية أكدت أهمية االحتفاء 
بذكرى املولد النبوي الرشيف عليه واله أفضل الصالة والتسليم والتحيل بالصفات املحمدية.. ولفتت إىل 

أهمية املشاركة يف الفعالية املركزية يوم السبت القادم لتجسيد لوحة صمود ومدى ارتباط اليمنين بخاتم 
األنبياء واملرسلن.

نادي قضاة اليمن ينظم فعالية احتفالية مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

أقام نادي قضاة اليمن بمقره بالعاصمة صنعاء اليوم، فعالية احتفائية بمناسبة ذكرى مولد املصطفى 
محمد صى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحضور عضواملجلس السيايس األعى سلطان السامعي ورئيس 

مجلس القضاء األعى القايض أحمد املتوكل.

وألقيت يف الحفل، الذي حره نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ورئيس لجنة 
املظالم برئاسة الجمهورية القايض عبدامللك االغربي وأعضاء من مجلس القضاء األعى والتفتيش القضائي، 

كلمات، أكدت عى أهمية االحتفاء هذه املناسبة الدينية الستلهام الدروس والعرب من سرة ونهج رسول 
اإلنسانية صى الله عليه وآله وسلم.

وأشارت الكلمات إىل أن ذكرى املولد النبوي محطة إيمانية للتزود بأخالق وقيم الرسول األعظم.. مؤكدة أن 
إحياء هذه املناسبة الدينية يجسد التمسك بنهج النبي صى الله عليه وآله وسلم. 

تخلل الفعالية التي حرها عدد من قضاة املحكمة العليا ورؤساء املحاكم والنيابات االستئنافية واالبتدائية 
ووزراء ووكالء وزارات وشخصيات سياسية واجتماعية، فقرات إنشادية وقصائد عربت عن عظمة املناسبة.

 

فرع جامعة تعز باحلوبان تنظم فعالية احتفالية باملولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ تعز- سبأ:

نظمت جامعة تعز فرع الحوبان اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، التي حرها عدد من وكالء املحافظة وهيئة التدريس بالجامعة وعدد من املسئولن 
والشخصيات االجتماعية، أشاد وكيل املحافظة منصور عيل اللكومي، بالدور العلمي والتنويري الذي تقوم 

به جامعة تعز فرع الحوبان وكادرها التعليمي.. وأشار إىل أن االحتفال بهذه املناسبة الدينية الجليلة، 
محطة للتزود منها باألخالق الفاضلة والشمائل املحمدية.

وأكد الوكيل اللكومي أن االحتشاد يف الفعالية املركزية السبت املقبل، ستظهر مدى حب اليمنين للنبي 
الكريم عليه الصالة والسالم.. داعيا إىل دعم الجبهات باملال والرجال واملال.

فيما استعرض مسئول فرع جامعة تعز بالحوبان الدكتور أحمد األمري، نقطة التحول والفارق بن 
عري اإلسالم والجاهلية حتى مبعثه صى الله عليه وآله وسلم الذي أخرج الناس من الظلمات إىل النور.
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فعالية مبديرية حرف سفيان بعمران يف ذكرى املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

نظم أبناء مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

واستعرضت الفعالية، التي حرها وكيل محافظة عمران حسن األشقص ومدير اإلعالم الربوي والقناة 
التعليمية باملحافظة فيصل العكرمي ومدير الربية بمديرية حرف سفيان أحمد األشقص وعدد من مدراء 

املكاتب التنفيذية باملديرية والشخصيات االجتماعية ووجهاء ومشائخ املديرية، جوانب مضيئة من حياة 
الرسول الكريم وسرته العطرة.

واعتربت الكلمات، إحياء ذكرى املولد النبوي، إحياًء للقيم واملبادئ واألخالق التي جاء بها املصطفى عليه 
الصالة والسالم.. معربة عن فرحة وابتهاج أبناء اليمن بقدوم هذه الذكرى.

ويف الفعالية حيا الوكيل األشقص تفاعل أبناء حرف سفيان واحتفائهم بذكرى املولد النبوي الذي كان 
ميالده رحمة ونور للعاملن.. وأشار إىل أن ذكرى املولد النبوي، محطة ايمانية روحانية للتذكر بسرة 

الرسول األعظم وشخصيته وقيمه النبيلة ومبادئه العظيمة التي جاء بها منقذاً لألمة من ظلمات الجاهلية.. 
ولفت إىل حاجة األمة اليوم للعودة ملنهج رسول الله صى الله عليه وآله وسلم واالقتداء به بما يعزز من 

وحدة الصف.. داعيا إىل الخروج املرشف يف الفعالية الكربى التي ستقام يف 12 ربيع األول بعاصمة 
املحافظة، تجسيداً لنرة وارتباط اليمنين بالرسول األعظم..تخلل الفعالية قصائد شعرية وأناشيد 

وفقرات فنية، عربت عن الفرحة والبهجة بمولد النبي األكرم عليه أفضل الصالة والسالم.

مديرية الطويلة باحملويت.. تفاعل واسع إلحياء ذكرى املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

تنفرد مديرية الطويلة بمحافظة املحويت بزخم رسمي وشعبي واسعن إلحياء ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

وتزدان عزل وقرى مديرية الطويلة وعاصمتها باللون األخر، فيما يتوشح حصن املخر ومداخل املدينة 
والطرق الرئيسية واملحال واألسواق واملباني واملنازل بالالفتات والشعارات املعربة عن الفرحة بمناسبة 

املولد النبوي.

وتتسم برامج إحياء املناسبة يف أنحاء املديرية بطابع ثقايف من خالل أناشيد مديحية يف حب النبي عليه 
الصالة والسالم يف األمسيات واللقاءات املجتمعية وحلقات الذكر باملساجد وترديد موشحات دينية الستقبال 

مولد الرسول والتذكر بسرته العطرة يف املجالس العامة والخاصة.

وحرصت املكاتب والقطاعات الخدمية باملديرية عى االسهام يف اإلعداد والرتيب لالحتفال بهذه املناسبة 
الدينية بما يليق وعظمة النبي الكريم ومكانته يف قلوب ووجدان األمة اليمنية وملا من شأنه إنجاح برامج 

الفعاليات وتحقيق غاياتها الدينية واإلنسانية واألخالقية.
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وأوضح مدير األوقاف باملديرية مراد الحفاش أن املكتب دشن فعاليات دينية باملناسبة من خالل 
محارضات باملساجد وحمالت إرشادية تنويرية تستهدف تعزيز االرتباط برسول الله وتدعو إىل العودة 

ملنهجه واتباع سنته.. ولفت إىل أنه تم تدشن برنامج توعية ارشادية بعزل املديرية وتنفيذ 15 لقاءا توعويا 
وعرش ندوات بمساجد مراكز العزل لالحتفاء بهذه الذكرى العطرة ملا تكتسبه من أهمية ومكانة عظيمة يف 

قلوب املسلمن عامة واليمنين بوجه خاص.

ويتصدر مكتب الربية باملديرية خارطة االحتفاء بمولد املصطفى عليه الصالة والسالم من خالل االذاعات 
املدرسية واملسابقات الثقافية واألنشطة الرياضية التي تمثل أحد مظاهر استقبال هذه املناسبة ورمزية 

تعظيمها لتجسيد مكانتها يف نفوس األجيال.. وبن مدير الربية باملديرية عبدالله سعد أن الربامج املنفذة 
بهذه الذكرى 338 نشاطا توزع عى 71 مدرسة يف مختلف أنحاء املديرية وما تزال تسجل حضورا فاعال 

لالبتهاج بمولد الرسول وغرس القيم واألخالق الفاضلة عنه صى الله عليه وسلم يف أوساط األجيال.. وأشار 
إلی أنه تم إقامة 32 إذاعة مدرسية و12 مسابقة ثقافية وعلمية وثالث ندوات و142 لوحة حائطية و32 
نشاطا رياضيا و92 وقفة وتسع زيارات لروضات شهداء، فيما تم تنظيم 16 فعالية يف عدد من املدارس 

ابتهاجا بقدوم مولد الرسول.. واعترب إحياء ذكرى املولد النبوي، محطة مهمة للتذكر بسرته العطرة 
والتحيل بأخالقه وصفاته صى الله عليه وسلم والسر عى نهجه وتعاليمه.

وتزامنا مع ذكرى املولد النبوي، حرص مكتب الصحة باملديرية عى القيام بدوره واستمرار استقبال 
مستشفى املديرية واملركز الصحي للحاالت املرضية.. وذكر مدير الصحة الدكتور عبدالله قطينة أنه تم 

تخفيض 30 باملائة من رسوم الخدمات الطبية العالجية والتشخيصية.

إىل ذلك نفذت السلطة املحلية واملكتب االرشايف باملديرية خالل الفرة املاضية أمسيات ثقافية يف 128 منطقة 
باملديرية ابتهاجا بمولد الرسول األعظم يف صورة أكسبت قبائل وأبناء الطويلة زخم غر مسبوق لالحتفال 

بهذه املناسبة العظيمة.. وأكد مدير املديرية عيل قطينة أن قيادة السلطة املحلية حرصت عى تكثيف وتنويع 
خطة االحتفال بهذه املناسبة بما يعزز من الوعي بأهمية مولد الرسول لالقتداء بما جاء به معلم البرشية 

سيدنا محمد من مبادئ وسلوكيات وما أرساه من قيم إنسانية رفيعة.

بدوره أشار مسئول املكتب اإلرشايف باملديرية عيل الخطيب إىل استمرار برنامج اللقاءات واألمسيات يف كافة 
مناطق املديرية.. الفتا إىل مستوى التفاعل الشعبي مقارنة باألعوام املاضية الستقبال ذكرى مولد النبي 

محمد صلوات الله عليه وأله وسلم.

وتقاطر أبناء مديرية الطويلة إىل مهرجان خطابي، تم تنظيمه بهذه املناسبة.. أكد خالله وكيل أول 
املحافظة عزيز عبدالله الهطفي أن االحتفال بذكرى املولد فرصة لتعزيز االرتباط بالنبي عليه الصالة 

والسالم واستلهام عوامل النر لتحرير اليمن انطالقا من اتباع منهجه.. ودعا إىل مواصلة جهود إحياء 
هذه املناسبة وإعطائها قدرها بما يليق بعظمة املصطفى عليه الصالة والسالم وإيصال رسالة للعالم أن 

الشعب اليمني يعظم ويفتخر بهذه املناسبة الدينية رغم ما يتعرض له من عدوان وحصار منذ ما يقارب 
خمس سنوات.. وأشار الوكيل الهطفي إلی دالالت االحتفاء باملناسبة لتأكيد التمسك بخاتم األنبياء وتجديد 
موقف الصمود والثبات يف مواجهة العدوان.. مبينا أن إحياء مولد الرسول األعظم يعكس مستوى التالحم 

واالصطفاف الوطني لتجاوز التحديات والظروف الصعبة.

وتحظى برامج وأنشطة استقبال مناسبة املولد النبوي بمديرية الطويلة، بتفاعل الجميع حرصا عى تعظيم 
وترشيف مقام املصطفى عليه الصالة والسالم الذي أنقذ البرشية وحرر العباد من عبودية األوثان إىل نور 

االسالم وعبادة الله.
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وتتهيأ مديرية الطويلة للمشاركة يف الفعالية املركزية لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية الجليلة يف حن ما تزال 
مناطق املديرية تشهد حراكا فاعال بتنظيم الفعاليات واألنشطة املكرسة لهذه املناسبة والتي تسلط الضوء 

عى حياة النبي وخلقه الرفيع وإحياء سرته العطرة.

األكادميية اليمنية هلندسة النفط والغاز حتتفل باملولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت األكاديمية اليمنية لهندسة النفط والغاز بصنعاء اليوم فعالية احتفالية بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية أعترب نائب وزير التعليم الفني والتدريب املهني الدكتور خالد الحوايل ان االحتفاء بذكرى املولد 
النبوي محطة الستلهام الدروس والعرب واالقتداء بنهج الرسول الكريم وشجاعته والتأيس به.. واستعرض 

الدكتور الحوايل شذرات من السرة العطرة لخاتم االنبياء واملرسلن واستذكار تلك الصفات واالخالق والقيم 
واملبادئ والشمائل املحمدية التي حملها عليه افضل الصالة وأتم التسليم وتطبيقها واقعا وعمال يف حياتنا 

اليوميه لتحقيق الفوز والنجاح بالدنيا واالخرة.

من جانبة أشار رئيس األكاديمية اليمنية لهندسة النفط والغاز الدكتور عبدالرحمن الذانبي اىل دالالت 
ومعاني االحتفاء بذكرى املولد النبوي يف قلوب األمة االسالمية عامة والشعب اليمني خاصة وما تمثله هذة 

املناسبة العظيمة يف تعزيز الحب واالرتباط الوثيق برسول الله صى الله عليه وسلم.. مؤكدا اهمية استلهام 
روح املحبة والدروس االنسانية من السرة العطرة للرسول الكريم والحث عى اهمية استنهاض الهمم 

وتوجيه الطاقات لنهضة األمة والشعوب االسالمية واالستفادة منها يف بنا ونهضة اليمن الحديث.

تخلل الحفل، الذي حره أمن عام االكاديمية ونائب العميد والهيئة التدريسية والطالب، تقديم قصائد 
شعرية ووصالت فنية وزامل يف مدح النبي املصطفى وتعظيم ذكرى مولده الكريم.

اجمللس الطبي األعلى حييي ذكرى املولد النبوي الشريف

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أحيا املجلس الطبي األعى اليوم يف صنعاء، ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبها افضل الصالة وأزكى 
التسليم.

وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل أهمية إحياء هذه املناسبة وما تمثله من محطة 
للتزود باملعاني النبيلة لسرة الرسول األعظم محمد صى الله عليه وآله وسلم.. ولفت إىل الزخم الرسمي 

والشعبي لالحتفاء هذه األيام بذكرى ميالد خر البرش الذي أضاء الله فيها مشارق األرض ومغاربها وزلزل 
عروش أباطرة الرش والبغي واالستكبار.. مشرا إىل أهمية االقتداء برسول اإلنسانية محمد بن عبدالله عليه 

الصالة والسالم يف قول الحق والوقوف يف وجه الظلم والظاملن.

وتطرق الدكتور املتوكل إىل أن نرش الدعوة اإلسالمية يتطلب اإلخالص واالقتداء بالرسول األعظم يف الصرب 
والجهاد واالقتداء بنهجه سلوكا وعمال.. ودعا القطاع الطبي والصحي إىل اإلخالص يف العمل والقيام بواجبه 



396

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

يف تخفيف معاناة املواطنن.. مشيدا بالجهود التي يقوم بها املجلس الطبي األعى يف منح شهادة مزاولة 
املهنة والبت يف قضايا األخطاء الطبية.. وطالب املجلس برورة البدء باإلرشاف عى املناهج العلمية الطبية 

يف املعاهد والجامعات.. مؤكدا خضوع الربامج التدريبية ملعاير املجلس الطبي األعى.

من جانبه أشار رئيس املجلس الطبي األعى الدكتور مجاهد معصار إىل أن االحتفاء بذكری خر املرسلن 
وسط أجواء روحانية تغمر قلوب الشعب اليمني يعزز من الهوية اإليمانية واالنتماء لثقافة القرآن 

ويسموباإلنسان لتطويع االقتداء واإلتباع بهدي الرسول.. وتطرق إىل املواقف الجهادية والشخصية القيادية 
ومكارم األخالق التي اتسم بها نبي الرحمة واالنسانية.. معتربا تعظيم يوم مولده محطة لتعزيز الوالء 

واالرتباط باملصطفى واستلهام العرب والدروس من سرته العطرة.

واستعرض رئيس املجلس الخطوات واالنجازات التي قام بها خالل الفرة القليلة املاضية يف منح شهادة 
مزاولة املهنة.. ولفت إىل أنه سيتم العمل عى النشاطات العلمية والتدريبية من خالل زيارات ميدانية 

للمستشفيات والجامعات واإلرشاف عى الربامج التدريبية واملناهج فيها.

تخلل الفعالية، التي حرها أعضاء املجلس الطبي األعى وقيادات املستشفيات وأكاديمين، قصيدة شعرية 
للشاعر معاذ الجنيد عن عالقة اليمنين بالرسول قبل مولدة وفقرات إنشادية، باإلضافة إىل تكريم وزير 

الصحة بدرع املجلس الطبي األعى.

أمسية ثقافية مبديرية عمران يف ذكرى املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

نظمت بمديرية عمران أمسية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبة وآلة أفضل الصالة 
والتسليم.

استعرضت األمسية، التي حرها محافظ املحافظة الدكتور فيصل جعمان ومدير املديرية نبيه أبوشوصاء، 
جانباً من حياة وسرة الرسول األعظم محمد صى الله عليه وآله وسلم والصفات واالخالق والقيم التي جاء 

بها.

وأشار املحافظ جعمان إىل أهمية استلهام الدروس والعرب من سرة النبي واالقتداء بنهجه املحمدي الذي 
أخرج األمة من ظلمات الجاهلية إىل نور الله وعدل اإلسالم.. وأوضح أن اإلحتفاء بذكرى مولد الرسول 

األعظم يوحد شمل األمة لالقتداء بالرسول الكريم عليه الصالة والسالم الذي أرسله الله رحمة للعاملن، 
فضال عن تعزيز الصمود يف مواجهة العدوان ومخططاته.

ودعا محافظ عمران أبناء املحافظة إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي ستقام بعاصمة املحافظة 
السبت املقبل، احتفاًء بهذه املناسبة وكذا املشاركة الفاعلة يف التجهيز لقافلة الرسول األعظم الكربى.
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مارثون رياضي بأمانة العاصمة مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

شهدت أمانة العاصمة صنعاء اليوم، ماراثوناً رياضياً شبابيا وطالبيا، بمناسبة املولد النبوي الرشيف تحت 
شعار »صنعاء تنطلق«.

وشهد املاراثون الذي حره وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد ووزير النقل زكريا الشامي وعدد 
من مدراء مكاتب الربية والتعليم والشباب والرياضة باملديريات، ألف شاب وطالب من مختلف املدارس 

واألندية بمديريات أمانة العاصمة.

وكان املارثون انطلق من نقطة البداية من أمام جامع النهرين بسائلة صنعاء القديمة مرور بعدد من 
شوارع أمانة العاصمة وصوالً إىل النهاية بنادي وحدة صنعاء الريايض بحده الذي احتضن حفل التكريم 

وبمسافة 8 كيلومرات.

وقد احرز املركز األول لفئة الكبار العداء عماد الخلقي، والثاني عبدالله العقر، والثالث عبدالرحمن العماد، 
والرابع عبدالله الرسيحي، والخامس هاني الشماع، والسادس يوسف العزي، والسابع محمد عنيس، 

والثامن نارص حيدر، والتاسع محمد السواري، والعارش ردمان عبدالحكيم ردمان.

فيما احرز املركز األول يف فئة الرباعم املتسابق خليل رشيد النزييل، والثاني عيل حسن الزبيدي، والثالث 
اكرم شعبان، والرابع محسن اسكندر، والخامس سهيل امن القهايل، والسادس زين االحمدي، والسابع 

عيىس املسوري، والثامن عبداملجيد عبدالله العبديل، والتاسع ابراهيم املروني، والعارش اليأس جياش.

ويف حفل التكريم اشاد وزير النقل زكريا الشامي بمستوى التنظيم واملشاركة الكبرة لهذه الفعالية 
الرياضية التي تأتي ضمن االحتفاء باملولد النبوي الرشيف.. مؤكداً عى أن االحتفال باملناسبة بهذا الزخم 

الرسمي والشعبي يعترب رسالة قوية للعالم بصمود شعب اليمن رغم العدوان الجائر عى البالد.. وهنأ 
الوزير الشامي الفائزين الحاصلن عى املراكز األوىل وجميع الفائزين يف املارثون.. داعياً الجميع للحضور 

املرشف يف الفعالية الكربى السبت القادم بميدان السبعن.

من جانبه أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال باملولد بأمانة العاصمة عبدالوهاب رشف الدين، أن 
املارثون الريايض يأتي تتويجاً الختتام الفعاليات واألنشطة االحتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 

والتي جسدت مدى حب وتمسك وارتباط اليمنين الوثيق برسول الله، ووفائهم له والبقاء عى عهده 
ونهجه.. وأكد أن املارثون الريايض جسد اإلرادة القوية للرياضين يف ممارسة األنشطة الرياضية رغم 

ظروف العدوان والحصار.

وأشاد رشف الدين, بالجهود التي بذلها مكتب الربية والتعليم ممثال بإدارة األنشطة, ومكتب الشباب 
والرياضة, ودور كافة الوسائل االعالمية واهتمامها املستمر إلنجاح الفعالية.

ويف نهاية املارثون كرم وزير النقل زكريا الشامي وأمن عام املجلس املحيل أمن جمعان, العرشة األوائل من 
الفائزين من كل فئة بكأس صاحب املركز األول وميداليات ذهبية ومبالغ مالية وهدايا عينية.

حر التكريم رئيس الهيئة العامة للطران املدني واألرصاد الدكتور محمد عبدالرحمن عبدالقادر ورئيس 
هيئة تنظيم النقل الربي وليد الوادعي ووكيل الهيئة رائد طالب جبل ومدير عام النقل الجوي الدكتور مازن 
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غانم ومدير عام النشاط الريايض بوزارة الشباب والرياضة عصام دريبان ومدير عام الشباب والرياضة 
باألمانة عبدالله عبيد ومدير االنشطة الرياضية بمكتب الربية والتعليم باألمانة خالد العقبي ومدير عام 

املتابعة عبدالحليم السكري.

فعاليات جبامعات ذمار والسعيدة واحلكمة بذكرى املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ ذمار - سبأ :

نظم معهد التعليم املستمر بجامعة ذمار اليوم فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل الفعالية، أكد رئيس جامعة ذمار الدكتور طالب النهاري أهمية االحتفاء بمولد خر الخلق وخاتم 
األنبياء واملرسلن.. حاثا طالب وطالبات ومنتسبي الجامعة للمشاركة يف الفعالية املركزية لالحتفاء بهذه 

املناسبة العظيمة.

فيما أشار وكيل أول املحافظة فهد عبدالحميد املروني إىل أن التفاعل الكبر مع االحتفاء بذكرى املولد 
النبوي يجسد ارتباط اليمنين بالنبي عليه الصالة والسالم.. الفتا إىل أهمية املشاركة يف الفعالية املركزية 

التي ستقام يف عاصمة املحافظة ابتهاجا باملناسبة.

من جانبه تطرق القايض عبدالله النعمي، إىل األحاديث النبوية التي اختص بها النبي أهل اليمن لدورهم 
البارز يف نرة الدعوة اإلسالمية وإتباع نبيه الكريم.. مبينا أهمية االستفادة من سرة املصطفى عليه أفضل 

الصالة وأزكى التسليم وتكريسها يف الواقع كمنهاج حياة.

ويف كلمة املعهد التي ألقتها أشواق املهدي، أشارت إىل أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي يف ظل الظروف 
الراهنة رسالة للعدوان أننا أمة متمسكة برسولها.

تخلل الفعالية التي حرها عميد املعهد الدكتور نايف الطري ومدير األنشطة فرحان املعرش ومدير 
صندوق النظافة فيصل حسان ومدير فرع هيئة الشؤون اإلنسانية املهندس منر املروني فقرات إنشادية 

معربة عن املناسبة .

إىل ذلك نظمت جامعة السعيدة فعالية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل الفعالية، أكد وكيل املحافظة عباس عيل العمدي أهمية االقتداء بأخالق ومبادئ وقيم النبي الكريم 
صل الله عليه وعى آله وسلم قوال وعمال.. وحث عى املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية لالحتفاء بذكرى 

املولد النبوي الرشيف.

فيما أشار مدير الجامعة الدكتور خالد الحسيني، إىل أهمية االحتفاء بذكرى مولد النبي األكرم والذي جاء 
برسالة الحق التي غرت مجرى التاريخ وأرست قواعد العدل والرحمة يف املجتمع.

حر الفعالية نائب مدير الجامعة عميد كلية الطب الدكتور عبدالرحمن الحيفي واألمن العام محمد 
املغربي وكوادر وطالب الجامعة.

كما نظمت جامعة الحكمة فعالية ثقافية احتفاء بهذه املناسبة العظيمة.

ويف الفعالية، التي حرها مدير الجامعة الدكتور محمد مطهر، أشار وكيل املحافظة محمود الجبن إىل 
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عظمة املبادئ والقيم التي حملها رسول اإلنسانية عليه الصالة والسالم والتي سمت باملسلمن إىل أعى 
ميادين العزة والكرامة.. وأكد أهمية استلهام الدروس من سرته خاتم األنبياء والسر عى نهجه القويم 

وتطبيقه قوال وعمال يف جميع أمور الحياة.

فيما أشار عميد كلية العلوم اإلدراية الدكتور عبدالرزاق سند، إىل أهمية هذه املناسبة يف تعزيز وحدة األمة.. 
مبينا أن  أن رسول الله صى الله عليه وعى آله وسلم جاء برسالته الخاتمة ليكرس معاني الرحمة واملحبة 

والسالم.

املستشفی اجلمهوري باحملويت ينظم ندوة بذكری املولد النبوي الشريف

]07/ نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

نظم املستشفی الجمهوري بمحافظة املحويت اليوم، ندوة ثقافية حول ذكری املولد النبوي الرشيف علی 
صاحبه أزكی الصالة وأتم التسليم.

وتطرقت الندوة، بحضور مدير مكتب الصحة الدكتور أمن حبيش وكوادر وأطباء املستشفی الجمهوري، 
جوانب من سرة الرسول العطرة وشخصيته وجهاده وأخالقه وأهمية تجسيدها يف واقع األمة وحياتها.

وأشار مسئول وحدة التعليم الجامعي باملحافظة الدكتور خالد القزحي إلی دالالت االحتفال بذكری مولد 
خر الربية..مؤكداً أهمية تعظيم املناسبة والتمسك بما جاء به سيد البرشية وتجسيد املثل والقيم التي 

انتهجها.

فيما أكد مدير املستشفی الدكتور عبدالنارص الذاري أن يوم مولد الرسول األعظم ليست مناسبة عابرة ففي 
يوم مولده ارشقت شمس الهداية وعم النور علی هذا الكون.. وأشار إلی دور اليمنين يف منارصة النبي 

محمد واالنتصار للرسالة املحمدية عرب محطات مشهودة.. مؤكدا جاهزية كوادر املستشفی للمشاركة يف 
الفعالية املركزية بذكری يوم مولده عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

احلديدة: فعالية خطابية وفنية مبديرية امليناء بذكرى املولد النبوي الشريف

]07/ نوفمرب/2019[ الحديدة - سبأ :

نظم املجلس املحيل واملكتب اإلرشايف ألنصار الله بمديرية امليناء محافظة الحديدة اليوم، فعالية خطابية 
بذكرى مولد الرسول األعظم صلوات الله عليه وعى آله.

ويف الفعالية أكد مرشف املحافظة أحمد البرشي عظمة وفضل ذكرى املولد النبوي، مشرًا إىل رضورة 
التمسك باملنهج السوي الذي جاء به الرسول األعظم وتطبيقه يف كل حياتنا.. ولفت إىل أن اإلحتفاء بمولد 

سيد البرش يف هذه الظروف الصعبة التي تعيشها األمة اإلسالمية يغيظ الكفار وعمالءهم الذين بدلوا 
وحرفوا العقيدة عن مسارها الصحيح الذي ارتضاه الله عز وجل وجاء به رسول الهدى والرحمة.

بدوره دعا مدير عام املديرية عيل يحيى عبيد أبناء املديرية للمشاركة الفاعلة يف الفعالية الكربى التي ستقام 
يوم السبت القادم بمدينة الحديدة بهذه املناسبة الدينية العظيمة.
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فيما أشار مرشف املدينة عيل الكباري إىل أهميه اإلحتفال باملولد النبوي الرشيف الذي يمثل والء لله 
وللرسول.. مبينا ان اإلحتفاء بذكرى املولد ال يجب أن يقتر عى وضع الزينة والفرح واإلبتهاج، وإنما 
تتجسد عظمة اإلحتفاء بالتمسك باملنهج القويم الذي جاء به الرسول األعظم واإلحتذاء به يف كل مايهم 

حياتنا وآخرتنا.

وأشار محمد أبوالغيث يف كلمة الوحدة الثقافية إىل أن ما يحدث اليوم من عداء وتكالب ضد األمة اإلسالمية 
وخر مثال ما يحدث من عدوان بربري عى وطننا اليمني يدعونا اىل الرجوع للمنهاج القرآني املحمدي.. 
مؤكدا أن ما تعيشه األمة من ضعف وهوان هونتيجة إبتعادها عن الدين اإلسالمي وهرولتها وراء الغرب 

وعمالئهم.

تخلل الفعالية، التي حرها أمن املجلس املحيل حسن هادي رسمي ومدير مكتب الصحة الدكتور عادل 
طاهر ومدير مكتب الربية همدان الشامي، عدد من القصائد الشعرية واملرسحيات املعربة عن املناسبة.

فعالية باملدان يف عمران تنظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

نظمت بمديرية املدان محافظة عمران اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار مدير املديرية يحيى عطيفة إىل أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية العظيمة ملا لها من 
مكانة يف نفوس اليمنين ووجدانهم.. ونوه بعظمة املناسبة والتي يستلهم منها الجميع كل معاني الدين 

والقيم واألخالق والفضائل املحمدية والشمائل النبوية والتعاليم الربانية التي أرساها املصطفى صى الله 
عليه وسلم.

ولفت عطيفة إىل أن االحتفال بهذه الذكرى العظيمة بهذا الزخم والتفاعل الشعبي ومنها مديرية املدان بكل 
مكوناتها املجتمعية، يعكس مكانة الرسول األعظم صى الله عليه وسلم.. وتطرق إىل أن حلول هذه املناسبة 

تأتي وما يزال الشعب اليمني يتعرض منذ ما يقارب من خمس سنوات من العدوان وحصار وحرب 
اقتصادية.

فعالية ملكاتب اخلدمة املدنية والتخطيط واإلحصاء بأمانة العاصمة مبناسبة املولد 
النبوي الشريف

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت مكاتب الخدمة املدنية والتخطيط واإلحصاء بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة املولد 
النبوي الرشيف تحت شعار »محمد.. قائدنا وقدوتنا«.

ويف الفعالية ألقى مدير عام مكتب اإلحصاء بأمانة العاصمة محمد طاهر عبداملغني كلمة باسم قيادة أمانة 
العاصمة واملكاتب التنفيذية أكد فيها عى أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل 

الصالة وأتم التسليم. وقال عبداملغني »اذا كان لإلنسانية يوم تفتخر وتحتفل به فهويوم مولد الرحمة 
املهداة ومخرج البرشية من الظلمات إىل النور صى الله عليه وآله وسلم«.. داعياً الجميع إىل املشاركة يف 
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إحياء الفعالية املركزية للمولد النبوي الرشيف يوم الثاني عرش من ربيع األول الذي سيقام بميدان السبعن.

فيما أكد نارص العلماني يف كلمة له عن كوادر وموظفي مكتب الخدمة املدنية باألمانة عى أهمية احياء هذه 
املناسبة الدينية العظيمة التي تعكس مدى ارتباط اليمنين بالرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم.. 

واشار إىل إن االحتفال باملولد النبوي الرشيف بهذا الزخم الكبر يمثل رسالة قوية للعالم ولتحالف العدوان 
أن الشعب اليمني يرفض االحتالل والعدوان والحصار، وأنه شعب اإليمان والحكمة وسيعيش حراً كريماً 

عزيزاً حتى تحرير كل شرب فيه من دنس الغزاة واملحتلن.

تخلل الفعالية، التي حرها مدير عام مكتب الخدمة املدنية باألمانة عيل الضياني ومدير عام التخطيط 
باألمانة خالد النهمي ومديرواالدارات باملكاتب وموظفومكاتب الخدمة والتخطيط واإلحصاء، فقرات 

إنشاديه أكدت عى أهمية املناسبة.

نائب وزير التعليم العايل يؤكد اهمية التمسك بقيم وسلوكيات ومنهج النبي 
الكريم لتحقيق النصر على االعداء

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أكد نائب وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور عيل يحيى رشف الدين، اهمية تمسك املجتمع اليمني 
بقيم وسلوكيات النبي الكريم واتباع منهجه وااللتزام بأخالقه ومبادئه واالقتداء بهديه لتحقيق االنتصارات 

عى االعداء والظفر بالفالح يف الدنيا واالخرة.

وأكد نائب وزير التعليم العايل، يف الفعالية االحتفائية باملولد النبوي الرشيف التي نظمتها اليوم بصنعاء 
جامعة امللكة اروى، أن الرسول الكريم استطاع بالقرآن وبما منحه الله تعاىل من مؤهالت عالية وكمال 

عظيم وتأييد ألهي أن يصنع تغيراً مفصلياً يف تاريخ البرشية ويؤسس لعهد جديد.. ولفت إىل أهمية احياء 
هذه املناسبة العظيمة لتعزيز وتجسيد الهوية اإليمانية واإلسالمية األصيلة بمفاهيمها الصحيحة وتطبيقها 

يف حياتنا اليومية واقعاً وعمال.. مبيناً ان الذين يبدعون االحتفال باملولد النبوي الرشيف هم يريدون بذلك 
فصل األمة عن رسولها.. وأشاد رشف الدين بمشاركة الجامعة الفاعلة بحشد كبر من ابناءها الطالب 

والطالبات ومنتسبي وكادر الجامعة يف الفعالية الكربى للجامعات اليمنية التي نظمتها الوزارة األحد املايض 
بجامعة صنعاء، داعياً إىل حشد املزيد للمشاركة يف الفعالية املركزية بميدان السبعن يف الـ12 من ربيع 

األول.

وتطرق نائب وزير التعليم العايل إىل مكانة أهل اليمن وفضائلهم عند النبي الكريم، ودورهم التاريخي يف 
منارصة الرسول الكريم والوقوف معه ضد املنافقن اعداء الدين، وكذلك دورهم عى مر التاريخ يف خدمة 

ونرش اإلسالم يف مختلف أرجاء املعمورة.

من جانبه أكد رئيس جامعة امللكة أروى الدكتور محمد احمد الخياط، أهمية احياء ذكرى املولد النبوي 
الرشيف لتذكر الناس بسرته العطرة واتباع سنته ومنهجه الكريم بما يكفل اعادة الناس إىل هويتهم 

اإليمانية وتجسيد قيم وتعاليم الدين اإلسالمي السمحة يف حياتنا اليومية.. داعياً الجميع إىل املشاركة الفاعلة 
يف االحتفال املركزي باملولد النبوي يف الـ12من ربيع األول املقرر اقامته بميدان السبعن بصنعاء بعد غد 

السبت.. واشار الدكتور الخياط إىل أن ذكرى مولد الرسول الخاتم هي مناسبة جامعة يمكن أن تمثل اساساً 
مهماً للوحدة اإلسالمية ومن خاللها يتم التذكر باألسس الجامعة املهمة التي توحد وتبني األمة وتعيد 
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حضارتها اإلسالمية التي وصلت صداها ألصقاع األرض.. مشدداً عى رضورة استلهام الدروس والعرب من 
هذه املناسبة يف اداء االمانة واكتساب العلم واملعرفة للرقي والنهوض باملجتمع نحواألفضل.

تخلل الحفل، الذي حره مدير عام مديرية الوحدة يحيى الظرايف، ونائب رئيس الجامعة للشئون املالية 
واإلدارية األمن العام الدكتور غسان هاشم، وعمداء الكليات ورؤساء األقسام واعضاء هيئة التدريس وجمع 

من الطالب الطالبات وعدد من اعضاء املجلس املحيل باملديرية، تقديم فقرات فنية وقصائد شعرية معربة 
عن املولد النبوي.

ويف ختام الحفل تم تكريم اوائل املتفوقن واملربزين يف كافة التخصصات الطبية والتقنية واإلدارية للعام 
2019/2018م بالجوائز العينية والشهادات التقديرية.

اختتام دوري ومسابقة اخرتاق الضاحية بذكری املولد النبوي باحملويت

]07/ نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

اختتمت بمحافظة املحويت اليوم، بطولة دوري الرسول األعظم لكرة القدم الذي نظمه مكتب الشباب 
والرياضية باملحافظة.

وأسفرت املباراة النهائية للبطولة التي جمعت فريقي نادي شباب مدينة املحويت ونادي شباب الخبت 
بفوز األخر بركالت الرجيح، حيث تم تسليم الفريق الفائز بكأس الرسول االعظم وتكريم الالعبن بعرش 

ميداليات.

كما اختتم سباق اخراق الضاحية بمشاركة 80 متسابقا من مختلف مديريات املحافظة وتم تكريم عرشة 
فائزين بالبطولة.

ويف االختتام أكد وكيل أول املحافظة عزيز الهطفي أن اقامة البطوالت الرياضية يف ذكری مولد خاتم األنبياء 
تجسد أحدی صور الصمود اليمني يف ظل العدوان والحصار.. مشيدا بتفاعل كافة االندية والفرق الرياضية 

املمثلة لعدد من مدارس املحافظة ضمن األنشطة املصاحبة للمولد النبوي.

فيما أشار وكيل املحافظة عبدالحميد أبوشمس إلی أهمية االحتفاء بهذه املناسبة الدينية الجليلة وإقامة 
الفعاليات واألنشطة الرياضية بالتزامن مع ذكری املولد النبوي ملا لها من دالالت بالغة ومكانة يف نفوس 

اليمنين.

من جانبه أكد مدير مكتب الشباب والرياضة باملحافظة ابراهيم عبدالحميد استمرار األنشطة الرياضية 
املتنوعة التي تقام يف املحافظة بذكری مولد الرسول األعظم.. منوها بمستوی الحرص علی تفعيل األنشطة 

الرياضية بما يعزز من صمود الشباب وينمي قدراتهم.

حر االختتام أمن محيل املحافظة الدكتور عيل الزيكم ووكيل املحافظة عبدالقادر املاخذي وعدد من 
مسئويل املحافظة والقيادات الرياضية الذين أكدوا أهمية دعم األنشطة الرياضية وتشجيع الشباب وتنمية 

قدراتهم الرياضية.
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مؤسسة الشعب االجتماعية تدشن فعاليات املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

دشنت مؤسسة الشعب االجتماعية للتنمية اليوم، فعاليات االحتفال باملولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله 
الصالة والسالم.

ويف االفتتاح، أشار نائب رئيس مجلس الشورى محمد البخيتي إىل محطات من سرة النبي محمد صلوات 
الله عليه وعى آله وسلم.. ولفت إىل ما أتصف الرسول الكريم من صفات يف صباه وشبابه حتى وصفه 

كفار كفار قريش بالصادق األمن وكانوا يأتمنونه عى أموالهم وتجارتهم ويرضون به حكما يف خالفاتهم..
وتطرق البخيتي إىل أهمية االحتفال باملولد النبوي الرشيف وما يجسده ذلك من ارتباط ديني وإيماني 

برسول اإلنسانية.

وأكد نائب رئيس مجلس الشورى عى أهمية أن ال يكون االحتفاء بمولد النبي الخاتم حدثا عابرا وإنما 
تجسيد ذلك االحتفال قوال وفعال بالراحم والتكافل ومد يد العون للمحتاجن.

تخلل الفعالية التي حرها نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني املداني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة 
الشعب املدير التنفيذي الدكتور أحمد الكبيس، فقرات إنشادية معربة عن عظمة املناسبة.

فعالية باملنطقة العسكرية الثالثة يف ذكرى املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت قيادة املنطقة العسكرية الثالثة اليوم بصنعاء، فعالية خطابية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، التي حرها محافظ مأرب عيل محمد طعيمان ورئيس عمليات املنطقة العسكرية الثالثة 
العميد الركن عبدالويل الحوثي وعدد من مشائخ ووجهاء مأرب، أوضح رئيس شعبة التوجيه املعنوي 

باملنطقة العسكرية الثالثة عبدالسالم املتميز أن االحتفاء باملولد النبوي لقيادة املنطقة مع كوكبة من أبناء 
الشهداء يجسد الوفاء والتقدير للمواقف البطولية التي قدمها الشهداء وهم يدافعون عن الوطن ضد تحالف 

العدوان.. ولفت إىل أن أهل اليمن خر من نارصوا الرسول ودافعوا عن الدعوة اإلسالمية.. مشيدا بدور 
قائد املنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن مبارك املشن تجاه أبناء الشهداء ومواقفه املشهودة يف قيادة 

معارك الدفاع عن الوطن والشعب ضد قوى العدوان..وشددت الكلمات باملناسبة عى أهمية توسيع املعارف 
لتحصن شباب األمة اإلسالمية خاصة يف ظل سعي أعداء األمة لطمس الهوية اإلسالمية.

فيما هنأ الشيخ صادق هيسان يف كلمة أبناء شهداء املنطقة التهاني، قائد الثورة السيد عبدامللك بن بدر 
الدين الحوثي ورئيس املجلس السيايس االعى وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة االركان العامة وقيادة املنطقة 

العسكرية الثالثة بذكرى املولد النبوي.. وأشار إىل أن االحتفاء باملولد النبوي، يمثل أهمية كبرة إليصال 
رسالة إىل أصقاع املعمورة أنهم حماة اإلسالم واملدافعن عن الدين عى مر العصور.

تخلل الفعالية أوبريتان بعنوان »رسول الله منا ونر من الله« لفرقة 21سبتمرب و«ميالد البشائر« لفرقة 
الغالبون.
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مهرجان كرنفايل طالبي مبديرية يريم مبناسبة املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ إب - سبأ :

أقيم اليوم يف مديرية يريم بمحافظة إب، مهرجان كرنفايل طالبي بمشاركة عدد من مدارس املديرية 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

وخالل املهرجان أشار املرشف العام باملحافظة يحيى اليوسفي إىل رضورة ارتباط النشء واألجيال القادمة 
بالرسول األعظم صلوات الله عليه وعى آله.. مثمنا كل الجهود الذي بذله القطاع الربوي واملدارس املشاركة 

يف هذا املهرجان.. وأكد أن االحتفاء بهذه الذكرى العظيمة تهدف إىل إحياء سلوكيات وأخالقيات الرسول 
الكريم قوال وعمال.

من جانبه أوضح وكيل املحافظة راكان النقيب إىل أن هذا املهرجان الذي جسده املئات من الطالب يمثل 
مدى حب اليمنين للرسول محمد صلوات الله عليه وعى آله.. مؤكدا أن مديرية يريم كانت والزالت تحتفي 

بهذه املناسبة منذ مئات السنن لتجديد الوالء واالرتباط بالرسول االعظم صلوات الله عليه.

بدوره استعرض نائب مدير مكتب الربية بمديرية يريم عبداللطيف الهتار جانبا من صفات وحياة 
الرسول الكريم.

حر املهرجان مدير املديرية محمد الشامي وعدد من املسئولن باملحافظة.

لقاءات يف الطويلة باحملويت يف ذكرى املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ املحويت  - سبأ :

أكدت قبائل الطويلة بمحافظة املحويت يف لقاءات موسعة جاهزية مشاركتها يف الفعالية املركزية للمولد 
النبوي الرشيف علی صاحبه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

وأشار أبناء منطقة مسد بعزلة بني الخياط يف لقاء قبيل إلی جاهزيتهم للمشاركة يف الفعالية املركزية بهذه 
املناسبة واستكمال الرتيبات والجهود لإلسهام يف قافلة الرسول األعظم.

ويف اللقاء أشاد مسئول املكتب االرشايف ألنصار الله يف املديرية عيل الخطيب بتفاعل قبائل املنطقة وكل أبناء 
الطويلة ومواقفهم يف مواجهة العدوان ورفد الجبهات بكل غال ونفيس.

فيما قدمت قبائل عزلة حصن املخر خالل لقاء بحضور وكيل املحافظة حسن عركاظ قافلة مالية يف إطار 
مساهمتها لدعم قافلة الرسول األعظم تزامنا مع الفعالية املركزية بذكری املولد.

وشدد اللقاء بحضور مدير املديرية عيل قطينة والوجهاء والشخصيات االجتماعية وعدد من مدراء املكاتب 
التنفيذية علی رضورة تفعيل جهود التحشيد لتعزيز انتصارات الجيش واللجان الشعبية ملواجهة تحالف 

العدوان األمريكي السعودي

ويف اللقائن استعرض مسئول املكتب االرشايف النصار الله عيل الخطيب نبذة عن شخصية رسول الله 
الجهادية ورضورة التأيس واالقتداء بها يف ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار.
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ندوة فكرية بصنعاء يف ذكرى املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أٌقيمت بصنعاء اليوم ندوة فكرية يف ذكرى املولد النبوي، نظمتها الجامعة اليمنية األردنية.

ناقشت الندوة بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور ماهر السنباني وعمداء الكليات ورؤساء األقسام 
وممثيل عن وزارة التعليم العايل وعدد من الطالب، ورقتا عمل تناولت األوىل املقدمة من رئيس قسم التاريخ 

بكلية اآلداب بجامعة صنعاء الدكتور محمد الكامل »الرسول األعظم والرسالة دروس وعرب«.

وتطرق الدكتور الكامل إىل اخالقيات وسجايا وسلوك الرسول الكريم وتعامله مع أصحابه والبيئة املحيطة 
به وكيف استطاع تحرير األمة من طريق الجهل والعبودية والضالل إىل طريق الخر والرفعة واملحبة 

واأللفة بن أبناء األمة.. واستعرض محطات من سرة املصطفى صى الله عليه وسلم والدعوة الستحضار 
القيم والسلوكيات وتطبيقها يف واقع اليوم للتغلب عى املشاكل التي تعاني منها األمة.

فيما أشار عميد كلية العلوم اإلدارية بالجامعة الدكتور حميد املخاليف يف ورقته إىل أهمية احياء املولد النبوي 
تعظيماً وترشيفاً لهذه املناسبة وامتثاالً لقوله تعاىل »قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هوخر مما 
يجمعون«.. ولفت إىل أهمية إحياء مولد خر الخلق الرحمة املهداة والرساج املنر، الذي زكى الله به نفوس 

املؤمنن وطهر به قلوب املسلمن، وجعله رحمة للعاملن من خالل اتباع سنته ومنهجه والتزام بسلوكه 
والتحيل بأخالقه.

تخلل الندوة قصائد شعرية معربة عن حب الحبيب املصطفى للطالبن حسن املتوكل وأنهار غمضان، 
ووصالت فنية معربة عن هذه املناسبة. 

إعالم حجة ينظم مهرجانا ثقافيا يف ذكرى املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ حجة - سبأ :

نظمت املؤسسات واألجهزة اإلعالمية بمحافظة حجة اليوم، مهرجانا ثقافيا احتفاء بذكرى املولد النبوي 
الرشيف. 

ويف املهرجان الذي نظمه مكتبي االعالم والثقافة وإذاعة حجة وحره وكيل املحافظة لشئون التخطيط 
ومنظمات املجتمع املدني محمد القايض، أكد وكيل املحافظة لشئون االعالم والثقافة عادل شيل أهمية احياء 

ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه واله افضل الصالة والتسليم الستلهام الدروس من حياة وسرة 
الرسول األعظم يف مواجهة الطغاة.. ولفت إىل أن إحياء فعالية املولد النبوي يمثل رسالة لكل قوى الظلم 

والطغيان بأن الشعب اليمني مستمر يف صموده وثباته يف مواجهة العدوان ومرتزقته حتى تحقيق النر. 

وحث الوكيل شيل الجميع عى املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية التي ستقام بمديرية عبس واإلسهام يف 
تجهيز قافلة الرسول االعظم. 

من جانبه أشار مدير مكتب االعالم باملحافظة ابراهيم هاشم رشف إىل أن االحتفال باملولد النبوي الرشيف 
يعد محطة لكل املسلمن الستلهام الدروس والعرب من سرة نبي االمة عليه افضل الصالة وأزكى التسليم 
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واالقتداء بصفاته وخصاله وامليض عيل دربه.. وأكد أهمية استشعار الجميع ملسئولياتهم يف هذه املرحلة 
الراهنة والعمل عى تعزيز االصطفاف والوقوف يف خندق واحد للتصدي للعدوان.. منوها بدور الوسائل 

االعالم واإلعالمين يف التوعية بمخاطر العدوان ومخططاته والتحشيد للدفاع عن األرض والعرض.

تخلل املهرجان، الذي حره عدد من مسئويل السلطة املحلية والقيادات التنفيذية واألمنية والعسكرية 
والشخصيات االجتماعية والثقافية، قصائد شعرية ومرسحية وفقرات إنشادية وعرض ريبورتاج بعنوان 

مولد النور.

مكتب الشئون االجتماعية بأمانة العاصمة حيتفي بذكرى املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الشئون االجتماعية والعمل بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف 
بحضور وزير الشئون االجتماعية والعمل الدكتور عبيد سالم بن ضبيع تحت شعار »الرسول قائدنا 

وقدوتنا«.

ويف الفعالية أكد مدير عام مكتب الشئون االجتماعية نارص الكاهيل أهمية وعظمة هذه املناسبة العطرة عى 
صاحبها وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.. وأشار إىل أن احتفال اليمنين بذكرى املولد النبوي ليس وليد 
اللحظة بل كانوا وما يزالون يحتفلون به منذ قبل 1400 سنة. وقال »إن اليمنين لهم الرشف باالحتفال 

برسول الله بهذا التميز غر املسبوق عربياً واسالمياً«.. الفتاً إىل عظمة الرسول وتفضيله عند الله عز وجل 
حيث وصفه بصاحب الخلق العظيم وبالرحمة املهداة.. وأشار اىل أن هذه املناسبة يجب أن نستشعر معها 
رحمة وإنسانية وأخالق نبينا محمد صى الله عليه وآله وسلم وأن نقتدي ونتأىس به وبصفاته يف تعامالتنا 

وحياتنا.. ودعا الكاهيل إىل االحتشاد لالحتفالية الكربى التي ستقام السبت املقبل بميدان السبعن.

من جهته أشار مدير عام املراكز والدور بأمانة العاصمة محمد أبوعريج إىل أن االحتفال باملولد النبوي 
يجدد يف نفوس أبناء اليمن حب نبينا محمد صى الله عليه وآله وسلم.

تخلل الفعالية التي حرها مدير عام التنسيق االجتماعي باألمانة أحمد العسودي ونواب مدير مكتب 
الشئون االجتماعية وكوادر املكتب وعدد من املنظمات ومراكز الدور االجتماعية قصيدة شعرية وانشودة 

معربة بهذه املناسبة.

إىل ذلك دشن مكتب الشئون االجتماعية بأمانة العاصمة، العمل يف إدارة خدمة الجمهور تنفيذاً لقرار رئيس 
املجلس السيايس األعى الهادف إىل محاربة الفساد والحد من االبتزاز.

وخصص مكتب الشئون االجتماعية والعمل الرقم ) 777711019 ( الستقبال الشكاوى من املواطنن.

من جهة أخرى زار مدير عام مكتب الشئون االجتماعية الكاهيل وعدد من نوابه، الجرحى يف عدد من 
مستشفيات األمانة، وقدموا لهم التهاني بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف والهدايا الرمزية.
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هيئة اإلسناد اللوجيستي ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت هيئة االسناد اللوجيستي بوزارة الدفاع اليوم، فعالية خطابية احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية التي حرها مساعد وزير الدفاع للموارد البرشية اللواء عيل محمد الكحالني ونائب رئيس 
هيئة اإلسناد اللوجيستي اللواء الركن عبدامللك الدرة وقائد لواء النقل الخفيف العميد الركن أحمد السياني 
وقائد لواء النقل الثقيل العميد الركن محمد النزييل ويحيى قاسم أبوعواضة، أكدت كلمة الهيئة التي ألقاها 

العقيد يحيى املتوكل، أهمية ايالء مناسبة املولد النبوي حقها من االهتمام، بما يجسد أصالة اليمنين 
وتمسكهم بالدين اإلسالمي واملبادئ والقيم الحميدة التي أرىس قواعدها منقذ البرشية محمد صى الله 

عليه وآله وسلم.. وأشار املتوكل إىل السمات الشخصية للرسول الذي استطاع أن يحول املجتمع الجاهيل 
إىل أمة واحدة متماسكة تدين باإلسالم وتتعامل باملحبة فيما بن أفرادها.. وأوضح أن الصمود والثبات 

للجيش واللجان الشعبية يف وجه تحالف العدوان، جسد قوة االيمان واإلرادة التي تسلحوا بها يف مواجهتهم 
لطواغيت العر بقيادة أمريكا واسائيل.

فيما أشار وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد الشيخ صالح الخوالني أن االحتفاء باملولد النبوي من أعظم 
املناسبات الدينية التي يحتفي بها أبناء اليمن.. ولفت إىل حاجة األمة لالستفادة من شخصية الرسول 
لينهلوا من سرته العطرة وقيم الدين االسالمي.. موضحا أن من حق أبناء اليمن بشكل خاص واألمة 

االسالمية بصورة عامة أن يفاخروا باالحتفال بمولد النبي محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.

حمافظ صنعاء يدعو أبناء احملافظة لإلحتشاد املشرف مبيدان السبعني

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

دعا محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي أبناء املحافظة إىل االحتشاد املرشف يف ميدان السبعن السبت القادم 
إلحياء بذكرى املولد النبوي الرشيف عليه واله أفضل الصالة والتسليم.

وأشار املحافظ الهادي يف الفعالية االحتفالية نظمتها كلية الربية بخوالن بذكرى املولد النبوي الرشيف إىل 
أهمية أن تكون مشاركة قبائل املحافظة وموظفيها واألكاديمين بما يتناسب مع عظمة املناسبة ارتباط 

اليمنين بالرسول األعظم.. ونوه بجهود كل من ساهم يف التنظيم والرتيب واملشاركة يف فعالية ذكرى املولد 
النبوي الرشيف.. مشرا إىل حاجة األمة إىل االقتداء برسول الله محمد صى الله عليه وآله وسلم للتغلب عى 

التحديات التي تواجهها.. ولفت إىل ما يمثله االحتشاد ألحياء هذه املناسبة الدينية يف ميدان السبعن من 
دالالت تعكس التمسك بالنهج املحمدي واالقتداء بأخالقه والسر عى خطاه.

وأشار محافظ صنعاء إىل دور الربوين واألكاديمين والخطباء واملرشدين يف التوعية بأهمية املشاركة يف 
ذكرى مولد املصطفى عليه وآله الصالة والسالم.

فيما أشار عميد كلية الربية الدكتور عبدالله دوام، إىل أهمية جعل هذه املناسبة الدينية وفعالياتها محطة 
لرسيخ االرتباط برسول اإلنسانية.

من جانبه أكد نائب مدير مكتب الربية باملحافظة يحيى القنوص، حرص القطاع الربوي والتعليمي عى 
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املشاركة يف الفعالية املركزية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف السبت القادم.

ويف ختام الفعالية التي تخللها قصائد وفقرات إنشادية، كرم محافظ صنعاء الطالب األوائل من أقسام 
الكلية.

فعاليات عديدة بذكرى املولد النبوي يف حمافظة إب

]07/ نوفمرب/2019[ إب - سبأ :

أقيمت اليوم يف محافظة إب، عدة فعاليات خطابية واحتفائية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

إذ نظم مكتب شئون املغربن باملحافظة فعالية خطابية حرها وكيل املحافظة راكان النقيب، وأكد خالله 
مرشف املحافظة يحيى اليوسفي أهمية االحتفاء بذكرى مولد سيد الخلق وخاتم املرسلن صلوات الله 

عليه وعى آله.. مثمنا مشاركة املغربن والجاليات بهذه املناسبة الجليلة.. ودعا املغربن ورجال املال إىل 
االستثمار باملحافظة.. مشراً إىل تقديم الدعم واملساندة وتقديم التسهيالت الالزمة الستثمارتهم. 

من جانبه أشار مدير مكتب شئون املغربن بكيل شماخ إىل أن لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف 
دالالت يف الحب والتعظيم للرسول الكريم محمد صلوات الله عليه، ورسالة لألعداء بأن األمة عى ارتباط 

برسولها واالقتداء به والسر عى نهجه وتعاليمه.. وأكد أن االحتفاء بهذه املناسبة بمثابة تجديد العهد 
بامليض عى نهج الرسول األعظم والتحيل بأخالقه واإلرتباط الوثيق به. 

كما ألقيت كلمات أوضحت يف مجملها املكانة العظيمة التي يحتلها رسول البرشية ومعلمها األول محمد 
صلوات الله عليه يف نفوس وقلوب كل اليمنين. 

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وشعرية.

ونظم املعهد الوطني للعلوم اإلدارية فعالية خطابية إحتفائية ثمن خاللها وكيل املحافظة عبدالفتاح غالب 
التفاعل والزخم الكبر إلحياء ذكرى املولد النبوي.. وأشار اىل أهمية تجسيد قيم وسرة وتعاليم الرسول 

األعظم يف سلوك املجتمع. 

من جانبه تطرق مدير عام املعهد عبدالله عبدالعزيز أهمية هذه املناسبة وعظمتها لتتعلم األمة الكثر من 
الدروس والعرب املستمدة من سرة الرسول األعظم صلوات الله عليه.. وشدد عى أهمية التالحم والتكاتف 

والوقوف صفا واحدا ضد من يسعى لتمزيق الوطن وإحداث الفتن والراعات بن أبنائه. 

كما ألقيت كلمات استعرضت يف مجملها الصفات واملكرمات العظيمة التي حباها الله للرسول األعظم خر 
البرش محمد صى الله عليه وسلم.. وأكدت الكلمات أن الرسول الكريم زرع يف نفوس أمته العزة والكرامة 

واملنعة لتكون أمة قوية. 

تخلل الحفل فقرات انشادية وقصيدة شعرية للشاعر عبدالقادر البناء.

ويف السياق ذاته نظمت جامعة القلم للعلوم اإلنسانية والتطبيقية ومركز العلم للتدريب واإلستشارات 
فعالية إحتفائية، أشار خاللها نائب رئيس الجامعة الدكتور خالد الخياط أن االحتفال بهذه املناسبة الدينية 

العظيمة طاعة لله وحباً وإجالالً لرسوله الكريم الذي أخرج األمة من ظلمات الجاهلية إىل نور اإلسالم.. 
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ولفت اىل أن اإلحتفاء بمولد النبي الخاتم يدفعنا ألن نكون أكثر حرصاً عى األقتداء به قوال وعمالً، مؤكداً 
رضورة أن نجعل من هذه املناسبة محطة لتنشئة األجيال عى سرة املصطفى صى الله عليه وسلم. 

بدوره أوضح مدير مركز العلم نعمان الحذيفي أهمية تعظيم هذه املناسبة عرب التحيل بالصفات واألخالق 
والقيم التي أمر بها رسول الله وسار عليها.. وأكد حاجة األمة إىل االقتداء بنبيها العظيم الذي أرسله الله 

لنا رحمة ومعلما وهاديا ومبرشا ونذيرا.. وأعلن الحذيفي عن منح املركز دورات تأهيلية مجانية لخريجي 
الثانوية العامة بمناسبة ذكرى املولد النبوي يف مجاالت الحاسوب واللغة اإلنجليزية. 

تخلل الفعالية عدد من القصائد الشعرية والفقرات الدينية، واألناشيد املعربة والعروض الوثائقية، 
ومناظرات باللغة االنجليزية تركزت حول عظمة املناسبة وأهمية االقتداء بالرسول األعظم والسر عى نهجه 

القويم. 

إىل ذلك اطلع وكيل املحافظة عبدالرحمن الزكري اليوم عى سر أعمال التحضرات واالستعدادات إلقامة 
الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي الرشيف بملعب 22 مايو بمدينة إب. 

وخالل الزيارة أشاد وكيل املحافظة بمستوى إنجاز الرتيبات الخاصة بالفعالية والتي جسدت مدى الحب 
واإلرتباط الوثيق بالرسول األعظم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.. ولفت اىل تزايد زخم اإلحتفاالت 

بذكرى ميالد النبي الكريم، والذي يعكس اإلجالل والتعظيم ملقامه العايل ومكانته الرفيعة يف نفوس أبناء 
اليمن.

وبن الوكيل الزكري أن احتفاالت املحافظة بذكرى ميالد النبي الخاتم ستكون هذا العام متميزة عن 
سابقاتها وبالشكل الذي يليق بعظمة املناسبة وقدر ومكانة نبي األمة. 

 بذكرى املولد النبوي
ً
أوقاف أمانة العاصمة يستكمل تزيني 135 مسجدا

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء  - سبأ :

استكمل مكتب األوقاف واإلرشاد بأمانة العاصمة اليوم، تزين 135 مسجداً بمديريات األمانة ابتهاجاً 
بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأوضح مدير مكتب األوقاف واإلرشاد بأمانة العاصمة عبدالله عامر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن منارات 
وقباب مساجد أمانة العاصمة، تم إنارتها بالزينة ولوحات مضيئة باللون األخر، ترحيباً بحلول ذكرى 

املولد النبوي صى الله عليه وآله وسلم.. وأشار إىل أن املكتب وزع أكثر من 50 ألف مر طويل قماش 
باللونن األبيض واألخر إىل جانب ستة آالف و500 مر طويل شبكات ضوئية مع ملحقات التشغيل إلنارة 

املساجد ابتهاجا بقدوم ميالد سيد البرشية محمد عليه الصالة والسالم.

ولفت إىل أن تزين املساجد يؤكد مدى االهتمام بها وأنها رمز للعبادة والطاعة لله عز وجل.. داعيا أئمة 
املساجد والخطباء واملرشدين إىل االضطالع بدورهم يف تعزيز الوعي لدى املجتمع بأهمية تجسيد سرة 

النبي ونهجه يف التعامل واألخالق والسلوك.
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فعالية جلامعة االحتاد يف ذكرى املولد النبوي الشريف

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بصنعاء، فعالية احتفائية باملولد النبوي الرشيف نظمتها جامعة االتحاد للعلوم والتكنولوجيا 
بالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي. 

يف الفعالية أكد نائب وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور عيل رشف الدين أن االحتفال باملولد 
النبوي محطة توعوية لتعزيز االرتباط الوثيق بمنهج الرسول األعظم واالقتداء بهديه والسر عى نهجه 

والتزود من سلوكه ومبادئه يف الصرب والثبات يف مواجهة العدوان.. وأوضح أنه كان للشعب اليمني رشف 
التميز يف تفاعله مع ذكرى املولد النبوي ألنه يمن اإليمان وأحفاد األوس والخزرج الذين يتوارثون هذا 
االحتفال جيالً بعد جيل ويتمسكون بقيم ومنهج وسلوك وأخالق الحبيب املصطفى يف القول والعمل.

ونوه الدكتور رشف الدين إىل أن مساعي القوى الظالمية يف تغير هذه السجية الطيبة للشعب اليمني 
لن تفلح، كما أن معاناته جراء العدوان الظالم لم ولن تثنه عن االحتفال بهذه الذكرى العظيمة كل عام.. 

واستعرض مكانة أهل اليمن عند النبي الكريم، ودورهم التاريخي يف منارصته وحمل راية اإلسالم ونرشه 
يف مختلف أرجاء املعمورة، داعياً الجميع إىل املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية لالحتفال بهذه املناسبة 

بميدان السبعن.

من جانبه أشار رئيس جامعة اإلتحاد الدكتور محمد الخوالني إىل أهمية االحتفال بميالد الحبيب املصطفى 
وإظهار البهجة والفرح باليوم الذي تدفق فيه النور والهدى والعلم إىل العالم أجمع.. وأكد أن االحتفال 

باملولد النبوي استحضار لسرة الرسول العطرة الذي غر بمولده مجرى التاريخ، الفتاً إىل أهمية استلهام 
الدروس والعرب من شخصية الرسول العظيمة. 

ويف الفعالية التي حرها نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء األقسام وعدد من الشخصيات 
االجتماعية وجمع من الطالب والطالبات ألقيت كلمة عن ملتقى الطالب الجامعي لياس الحربي أشار فيها 

إىل األهمية التي تمثلها ذكرى املولد النبوي يف قلوب املسلمن للتذكر بسرته العطرة والسر عى نهجه 
القويم.

تخلل الحفل تقديم قصيدة شعرية ووصالت فنية معربة عن هذه املناسبة لفرقة الطالب الجامعي.
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الداخلية حتدد خطوط السري واملواقف للمشاركني بفعالية ذكرى املولد النبوي مبيدان 
السبعني

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

حددت وزارة الداخلية خطوط السر لسيارات القادمن من املحافظات املجاورة ومديريات األمانة للمشاركة 
يف الفعالية املركزية الجماهرية التي ستقام يف العاصمة صنعاء احتفاء باملولد النبوي السبت 12 ربيع األول 

1441هـ عى النحو اآلتي:

1- خطوط سر القادمن من املدخل الجنوبي للعاصمة )طريق تعز(:-

وقد خصص لدخول القادمن املشاركن من مديريات محافظة صنعاء الواقعة جنوب العاصمة حدد لهم 
جميعاً الوصول إىل تقاطع جرس جولة دار سلم ومنه االتجاه غرباً نحو شارع الخمسن والسر فيه عى 

امتداده مروراً من نفق جرس بيت بوس حتى جولة شهران والجامعة اللبنانية ومنه االتجاه شماالً عرب 
شارع مستشفى القدس وصوالً إىل مدخل املوقف املخصص لهم غربي الرئاسة يف الساحـة الجنوبيـة 

الرشقيـة مليـدان السبعن.

2- خطوط سر القادمن من املدخل الجنوبي الرشقي للعاصمة )طريق جحانة(:-

وقد خصص لدخول القادمن من أ - املشاركن من مديريات محافظة صنعاء الجنوبية والرشقية وتشمل 
مديريات )سنحان، بني بهلول، مديريات خوالن الخمس( وحدد لهم الوصول إىل جولة الحثييل واالتجاه 

غرباً عرب جرس دار سلم ومواصلة السر عرب شارع الخمسن وصوالً إىل نفق جرس بيت بوس وشهران 
وصوالً إىل املوقف غربي الرئاسة.

3- املدخل الغربي للعاصمة )طريق الحديدة(:-

وقد خصص لدخول مواكب املشاركن من:-

أ- املديريات الغربية ملحافظة صنعاء )بني مطر، الحيمتن  حراز(

وقد حدد لهم الوصول إىل نقطة الصباحة وبعدها االتجاه جنوباً عرب شارع الخمسن مروراً بمنطقة 
العشاش والسر حتى عمارة الكريمي تقاطع شارع الخمسن واالنعطاف يميناً عرب شارع الخمسن وصوالً 
حتى تقاطع شارع الخمسن مع شارع 14 أكتوبر واالنعطاف يساراً عرب شارع 14 أكتوبر وصوالً إىل جولة 

14 أكتوبر واالنعطاف يميناً والوقوف يف الخط املؤدي إىل السبعن.

4- املدخل الشمايل )صنعاء طريق عمران(:-

وقد خصص لدخول مواكب املشاركن من:

حدد لهم الوصول إىل تقاطع وجرس عمران ومنه السر عرب شارع الستن الشمايل والغربي مروراً من فوق 
جرس مذبح ونفق عر وصوالً إىل جولة ونفق املصباحي والخروج من النفق واالنعطاف يمن نحو املوقف 
مبارشًة والدخول للموقف الجنوبي الغربي مليدان السبعن بحيث تأخذ مواقعها باملوقف بطريقة صحيحة 

ومنظمة.

5- املدخل الشمايل الغربي طريق صنعاء – شبام:
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أ- العزل والقرى الغربية ملديرية همدان وطريق املحويت:

وخصص لهم الوصول إىل جولة شمالن واالنطالق منها باتجاه جولة شارع الثالثن والسر فيه حتى 
شارع الستن مروراً من فوق جرس مذبح ومن نفق عر وصوالً إىل نفق املصباحي والخروج من النفق 

واالنعطاف يمن نحو املوقف مبارشًة والدخول للموقف الجنوبي الغربي مليدان السبعن بحيث تأخذ 
مواقعها باملوقف بطريقة صحيحة ومنظمة.

6- املدخل الشمايل )صنعاء – املطــار – أرحب(:

وقد خصص للمشاركن من:

أ- عزل وقرى وسط ورشق بني الحارث وأرحب:

حدد لهم الوصول إىل جولة الجمنة واالتجاه منها غرباً عرب شارع الستن والسر فيه عى امتداده مروراً من 
نفق جولة عمران ومن جرس مذبح ونفق عر وصوالً إىل نفق املصباحي والخروج من النفق واالنعطاف 

يمن نحو املوقف مبارشًة والدخول للموقف الجنوبي الغربي مليدان السبعن بحيث تأخذ مواقعها باملوقف 
بطريقة صحيحة ومنظمة.

7- املدخل الشمايل الرشقــي )صنعاء – مأرب(:

وخصص للمشاركن من:-

) أ( مديرية بني حشيش.

) ب( مديريـــة نهــم:

وحدد لهم الوصول إىل جولة آية ومنها االتجاه رشقاً عرب شارع النر حتى نهايته مروراً بمدينة سعوان 
ومنه حتى جرس شراتون ومنه إىل الخط الدائري الرشقي والسر فيه عى امتداده حتى جولة وجرس 

العمري والدخول منه إىل شارع خوالن واالتجاه جنوباً حتى جولة البنك الوطني واالتجاه منها غرباً نحو 
شارع 45 والسر عربه عى امتداده إىل نهاية جرس السائلة والدخول منه إىل املوقف الرشقي للجامع وإيقاف 

السيارات فيه بطريقة منتظمة ومرتبة.

8- مديريات أمانة العاصمــة:

بالنسبة للمشاركن من مديريات امانة العاصمة املحيطة بميدان السبعن واالحياء السكنية القريبة منه يتم 
الزامهم بالتحرك مرجلن إىل امليدان مكان الفعالية.

بالنسبة للمشاركن ملديريات أمانة العاصمة األخرى عليهم االلتزام بالتايل:-

مديريات: آزال – صنعاء القديمة, الوحدة, التحريـــر:

نأمل أن يتم ابالغ املشاركن من املديريات األربع بأن عليهم التحرك إىل ميدان السبعن مرجلن بحكم قرب 
املسافة، أما بالنسبة لكبار السن والنساء واالطفال والعجزة فقد حدد لهم السر وفقاً لآلتي:

ـ مديرية آزال وشعوب وجزء من صنعاء القديمة:

التجمع والوصول إىل جولة العمري ومنها إىل جولة البنك الوطني واالتجاه منها غرباً نحو شارع 45 والسر 
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عربه عى امتداده إىل نهاية جرس السائلة والدخول منه إىل املواقف الرشقية للجامع وإيقاف السيارات فيه 
بطريقة منتظمة ومرتبة.

ـ مديرية التحرير والجزء الغربي من صنعاء القديمة:

عليهم سلوك شارع كلية الرشطة وصوالً إىل جولة املالية ومنها االتجاه يساراً إىل تقاطع الصافية ومنه 
االتجاه يميناً عرب شارع بيت العصيمي سابقا حتى نهايته وصوالً إىل موقفة الجامع.

ـ مديرية الوحدة:

للعجزة وكبار السن الوصول بهم عرب الخط الدائري الجنوبي وصوالً إىل جولة الرويشان واالنعطاف يميناً 
مروراً بجولة املصباحي وصوالً إىل تقاطع جامع الرحمن واالنعطاف يساراً وصوالً إىل املوقفة.

- مديريــة السبعن:

األحياء املحيطة بمنطقة الفعالية نامل ابالغهم التحرك راجلن إىل امليدان وبالنسبة لألحياء البعيدة منها 
فيتم وصولهم من شارع تعز عرب شارع الستن الجنوبي إىل جولة وتقاطع جرس دار الرئاسة- النجيمات 

ومنها االتجاه شماالً عرب شارع الثالثن ومنه النزول إىل السائلة ومنها الدخول إىل املوقفة الرشقية رقم )2(.

- مديريــات الثــــورة ومعـــن:

االتجاه عرب شارع الستن الغربي والجنوبي والسر فيه عى امتداده حتى جولة ونفق املصباحي والخروج 
من النفق ومنه الدخول إىل املوقف الجنوبي الغربي مليدان السبعن.

9- القطــاع النسوي:

 أ( القطاع الرشقي:

)1( القادمن من الجهة الشمالية:

عليهم االتجاه عرب الدائري – جولة العمري – شارع خوالن – مروراً بجولة البنك الوطني ومواصلة السر 
عى امتداد شارع خوالن حتى جولة دوار املنشآت واالنعطاف يمن عرب شارع املرور وصوالً إىل الستن ومنه 

إىل جرس النجيمات وصوالً إىل شارع الستن الرئاسة واالنعطاف يمن وصوالً إىل املوقف املخصص جنوب 
جامع الشعب.

)2( القادمن من الجهة الجنوبية:

االتجاه عرب شارع الخمسن وصوالً إىل جرس بيت بوس واالنعطاف شماالً ومواصلة السر عرب شارع رشقي 
الرئاسة مرور بجولة الثقافة ومواصلة السر إىل جرس النجيمات والدخول إىل املوقف.

)3( القادمن عرب السائلة:

استمرار املرور يف السائلة عى امتدادها وصوالً إىل قبل سد الرئاسة والطلوع يميناً عرب الستن والدخول إىل 
املوقف.

)4( القادمن من الجهة الجنوبية الرشقية:
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عليهم مواصلة السر عرب شارع خوالن وصوالً إىل دور املنشآت واالنعطاف غرباً إىل شارع الستن وجرس 
الرئاسة من الستن واالنعطاف شماالً إىل املوقف املخصص.

 ب( القطاع الغربي:

توجيه وسائل النقل الخاصة بالقطاع السنوي وتوجيهها من جميع املناطق الغربية نحو نفق املصباحي 
ومواصلة السر عرب النفق وصوالً إىل أمام الرئاسة واالنعطاف شماالً وصوالً إىل املوقف.

ـ ثانياً مــواقف السيـــارات :

تم تحديد الساحات واملواقف التالية لتمركز وتموضع سيارات املشاركن من جميع املحافظات وعى النحو 
التايل:

1- موقف الساحة الجنوبية الرشقية مليدان السبعن )موقف الرئاسة(:

وخصص للمشاركن من األحياء الجنوبية والجنوبية الرشقية ألمانة ومديريات محافظة صنعاء الجنوبية 
والرشقية الجنوبية.

2- موقف الساحة الجنوبية الغربية مليدان السبعن )املوقفة الرابية غرب السبعن (:

وخصص للمشاركن من:

) أ( األحياء واملديريات الغربية والشمالية والوسطى والجنوبية الغربية ألمانة العاصمة.

) ب( املديريات الغربية والشمالية ملحافظة صنعاء.

) ج( محافظة املحويت.

3- املوقفن الرابين بجوار السائلة رشق الجامع:

وخصص للمشاركن من:

) أ( مديريات أمانة العاصمة الرشقية والشمالية الرشقية والجنوبية الرشقيـة )آزال – صنعاء القديمة – 
جزء من مديرية السبعن (.

) ب( مديريات بني حشيش ونهم وأرحب من محافظة صنعاء.

وزارة التخطيط واجلهاز املركزي لإلحصاء حيتفالن باملولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة التخطيط والتعاون الدويل والجهاز املركزي لإلحصاء اليوم، فعالية إحياء لذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

يف الفعالية التي حرها نائب رئيس املكتب الفني للرؤية الوطنية يحيى املحاقري، أشار نائب وزير 
التخطيط والتعاون الدويل الدكتور أحمد الدغار إىل أهمية وداللة االحتفال بهذه املناسبة الدينية التي تأتي 
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أهميتها من عظمة ومكانة سيد البرشية محمد صى الله عليه وآله وسلم. وقال »يجب أن نجعل الرسول 
الكريم قدوة لنا يف كل أعمالنا ومسرة حياتنا وأن نلتزم ونتحى باألخالق التي غرسها عليه أفضل الصالة 

وأتم التسليم يف أمة اإلسالم«. 

وأكد نائب وزير التخطيط ان هذه الفعاليات الدينية واالحتفالية بمولد الرسول تمثل رسالة قوية للعدوان 
بأن الشعب اليمني صامد ومستمر يف نضاله حتى تحقيق النر.. مبيناً أن االحتفاالت باملولد النبوي تأتي 

رغم محاوالت سلخ تاريخ وحضارة األمة اإلسالمية.

من جانبه أشار رئيس الجهاز املركزي لالحصاء أحمد إسحاق إىل أن االحتفال باملولد النبوي محطة ألخذ 
العرب والعظات والتأيس بمنهاج النبي وسرته عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.. ولفت إىل أهمية االحتفال 

بهذه املناسبة الدينية الغالية عى قلوب املسلمن يف شتى بقاع االرض، داعياً إىل املشاركة الفاعلة يف الفعالية 
املركزية السبت املقبل.

فيما ألقى الدكتور خالد القروطي محارضة عن حياة وسرة النبي األعظم واملعجزات التي رافقته والبشائر 
والتنبؤات السابقة قبل ميالده صلوات الله عليه وآله وسلم.. وأكد أن الشعب اليمني ومن خالل هذه 

الفعاليات االحتفائية يعيد سلوك آباءه وأجداده الذين نشأوا عى فطرة حب الرسول الكريم وتعظيمه 
واالنتهاج بسنته واالقتداء بسرته يف مختلف مناحي الحياة.

وأشار الدكتور القروطي إىل الداللة والرسائل التي يمثلها إحياء هذه املناسبة الدينية العظيمة. وقال »نحن 
مأمورون بطاعة الله ورسوله واالقتداء بسنته ومنهاجه وأن نراقب أنفسنا يف أعمالنا وأن نتحمل املسؤلية يف 

كل مناحي الحياة«. 

وشملت الفعالية عرض تلفزيوني عن سرة ورسالة النبي صى الله عليه وسلم وفقرة انشادية وترحيبية.

أمسية دينية وثقافية يف جنرة حجة مبناسبة املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ حجة - سبأ :

نظم أبناء مديرية نجرة بمحافظة حجة اليوم، أمسية دينية وثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف. 

يف األمسية، التي حرها مدير املديرية عبداملجيد الحمري واألمن العام محمد النهمي، ألقيت عدد من 
الكلمات أكدت أهمية االحتفاء بهذه املناسبة العظيمة التي تحمل يف طياتها الكثر من املعاني السامية 

الكفيلة حن األخذ بها برفعة األمة وقوتها.. ودعت الكلمات إىل املشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام 
بمديرية عبس وكذا االسهام الفاعل يف إنجاح تجهيز قافلة الرسول األعظم دعما للمرابطن يف جبهات العزة 

والرشف. 

تخلل االمسية التي حرها عدد من الشخصيات االجتماعية والثقافية والربوية باملحافظة العديد من 
الفقرات الشعرية واالنشادية املعربة عن عظمة هذه املناسبة.
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ندوة فكرية بكلية اجملتمع يف احلديدة

]07/ نوفمرب/2019[ الحديدة - سبأ :

نظمت كلية املجتمع للعلوم الطبية والتكنولوجيا بمحافظة الحديدة اليوم ندوة فكرية بعنوان »املولد النبوي 
الرشيف.. ذكرى وعرب«. 

يف افتتاح الندوة أكد وكيل املحافظة عبدالجبار أحمد تمسك املجتمع اليمني بقيم وسلوكيات النبي الكريم 
واتباع منهجه وااللتزام بأخالقه ومبادئه واالقتداء بهديه.. وأشار إىل أن الرسول الكريم استطاع بالقرآن 
وبما منحه الله تعاىل من مؤهالت عالية وكمال عظيم وتأييد إلهي أن يكون قائداً عظيماً ويصنع تغيراً 

مفصلياً يف تأريخ البرشية ويؤسس لعهد جديد.. ولفت إىل أهمية احياء املولد النبوي لتعزيز وتجسيد الهوية 
اإليمانية واإلسالمية األصيلة بمفاهيمها الصحيحة وتطبيقها يف حياتنا اليومية واقعاً وعمالً.. مؤكداً أن 

الذين يقولون أن االحتفال بدعة يريدون فصل األمة عن رسولها..ودعا وكيل املحافظة إىل الحشد واملشاركة 
الفاعلة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف الـ12 من ربيع األول بمدينة الحديدة احتفاء بهذه املناسبة.

من جانبه أكد مرشف املحافظة أحمد البرشي أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي لتذكر الناس بسرة الرسول 
العطرة واتباع سنته ومنهجه الكريم بما يكفل إعادتهم إىل هويتهم اإليمانية وتجسيد قيم وتعاليم الدين 

اإلسالمي السمحة يف الحياة لليومية.. وأشار إىل رضورة استلهام الدروس والعرب من هذه املناسبة يف الجهاد 
وأداء األمانة واكتساب العلم واملعرفة للرقي والنهوض باملجتمع نحو األفضل. 

بدوره تطرق عميد الكلية الدكتور خالد عباس إىل أخالقيات وسجايا وسلوك الرسول الكريم وتعامله مع 
أصحابه والبيئة املحيطة به، وكيف استطاع تحرير األمة من الجهل والعبودية والضالل.. واستعرض 
محطات من سرة املصطفى صى الله عليه وآله سلم، ودعا الستحضار القيم والسلوكيات وتطبيقها 
يف واقع اليوم للتغلب عى املشاكل التي تعاني منها األمة.. وأشار إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي 

تعظيماً وترشيفاً لهذه املناسبة وامتثاالً لقوله تعاىل »قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هوخر مما 
يجمعون«.

فيما نوه رئيس امللتقى األكاديمي الدكتور ماجد اإلدرييس بمكانة أهل اليمن وفضائلهم عند النبي الكريم 
ودورهم التأريخي يف منارصته والوقوف معه ضد أعداء الدين وكذا دورهم عى مر التاريخ يف خدمة ونرش 

اإلسالم يف أرجاء املعمورة.. وأشار إىل أن ذكرى مولد الرسول الخاتم مناسبة دينية عظيمة تمثل أساساً 
مهماً للوحدة اإلسالمية ومن خاللها يتم التذكر باألسس والقواعد التي توحد وتبني األمة وتعيد حضارتها 

اإلسالمية التي وصل صداها إىل أصقاع األرض. 

وقدم يف الندوة نائب رئيس جامعة الحديدة للشئون األكاديمية الدكتور عز الدين معاد ورقة عمل تطرقت 
إىل دالالت إحياء ذكری مولد رسول البرشية ومكانتها يف نفوس اليمنين.. واستعرض جوانب من شخصية 
الرسول كقائد وموحد لألمة، وأبعاد ودالالت االحتفال بميالده وأثره يف تغير واقع األمة، مشراً إىل رضورة 

تحصن األمة بالقرآن وأخالق النبي والتأيس بمبادئه وصفاته واستلهام الدروس من حياته ومنهجه يف 
مقارعة قوی الظلم والطغيان.

وقد أثريت الندوة بالعديد من املداخالت التي أكدت جميعها رضورة تعزيز اإلرتباط بنبي اإلنسانية وآل 
بيته، وأهمية صناعة النر وتحرير اليمن انطالقاً من التمسك بأخالق ومنهج الرسول األعظم وتطبيق 

تعاليمه.
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ويف ختام الندوة، التي حرها مرشف املدينة عيل الكباري ورئيس قسم التجارة اإللكرونية عضومجلس 
الكلية الدكتور عبدالله النهاري ومدير مركز املعلومات زين عزي وجمع من الطالب والطالبات، تم تكريم 
طالب الكلية املشاركن يف الدورات املجانية يف اإلسعافات األولية واللغة اإلنجليزية للعام 2019-2020 م 

بالشهادات التقديرية. 

فعاليات يف عدد من مديريات حمافظة صنعاء

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بمديريات نهم والطيال ومناخة وصعفان يف محافظة صنعاء اليوم فعاليات احتفائية بذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

وأشار وكيل املحافظة شايف عاصم يف الفعالية التي نظمها مكتب الربية بمديرية نهم، إىل أهمية املشاركة 
يف الفعالية املركزية يوم السبت القادم بميدان السبعن وتجسيد العالقة التي تربط اليمنين بالرسول 

الكريم..فيما أكد مدير الربية باملديرية حزام النعيمي أن حضور منتسبي القطاع الربوي بميدان السبعن 
إلحياء ذكرى مولد املصطفى عليه وآله أفضل الصالة والسالم.

ويف الطيال أشار وكيل املحافظة طالب دحان يف الفعالية التي نظمها مكتب الربية إىل رضورة أن يكون 
االحتفاء بذكرى املولد النبوي بتجديد العهد بالتمسك بنهج الرسول األعظم والسر عى نهجه.

من جانبه أشار مدير الربية باملديرية أحمد نشوان إىل أهمية االقتداء بأخالق الرسول األعظم واستلهام 
الدروس من سرته واملشاركة يف الفعالية املركزية.

وأقيمت بمحيل الدارين والصافية وحصن مسار بمديرية مناخة فعاليات بذكرى املولد النبوي ألقيت خاللها 
كلمات أكدت الجهوزية للمشاركة يف الفعالية املركزية بميدان السبعن وتجسيد لوحة الصمود والتأكيد عى 

استمرار السر عى نهج النبي األعظم واالقتداء بأخالقه والذود عن الدين والوطن وأمنه واستقراره.

ونظم مكتب الربية بصعفان فعالية بذكرى املولد حرتها قيادات مكتب الربية باملديرية وألقيت كلمات 
أكدت أهمية استلهام الدروس والعرب من سرة الرسول األعظم واملشاركة يف الفعالية املركزية السبت القادم.

تخلل الفعاليات قصائد شعرية وفقرات إنشادية.

فعالية احتفالية باحلديدة يف ذكرى املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ الحديدة - سبأ :

نظم مكتب الربية والتعليم والوحدة الربوية بمحافظة الحديدة اليوم فعالية احتفالية ختامية يف ذكرى 
املولد النبوي.

ويف الفعالية أكد مرشف املحافظة أحمد البرشي، أهمية إحياء مناسبة املولد النبوي للوقوف مجددا أمام سرة 
املصطفى عليه وآله أفضل الصالة والسالم.. وتطرق إىل الوضع الذي تشهده املحافظة بفعل التصعيد األخر 

لدول تحالف العدوان وما نتج عنه من تدمر للبنى التحتية واملنشآت الخدمية يف ظل صمت دويل مريب.
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وأكد أن صمود وثبات الجيش واللجان الشعبية وأبناء املحافظة حال دون تحقيق العدوان أهدافه يف إحتالل 
مدينة الحديدة وامليناء.. الفتا إىل استمرار الصمود حتى دحر العدوان وتحقيق النر.

فيما أشار مدير مكتب الربية باملحافظة عمر محمد بحر إىل أن الفعاليات التي تم تنظيمها بهذه املناسبة يف 
مدارس املحافظة، يعكس مدى حب النبي الكريم يف نفوس الطالب من خالل توضيح هديه صى الله عليه 

وآله وسلم وسرته العطرة.

تخلل الفعالية بحضور وكيل املحافظة عبدالجبار أحمد محمد ونواب مدير مكتب الربية ومدراء الربية 
باملديريات أوبريت إنشادي وفقرات فنية معربة عن املناسبة.

وزارة األوقاف تنظم ندوة يف اجلامع الكبري مبناسبة املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة األوقاف واإلرشاد بالتنسيق مع دائرة الثقافة القرآنية باملكتب التنفيذي مساء أمس بالجامع 
الكبر بصنعاء ندوة بعنوان »رسول الله صلوات الله عليه وعى آله.. األسوة الحسنة« بمناسبة املولد النبوي 

الرشيف.

يف الندوة استعرض وزير األوقاف واإلرشاد نجيب العجي الخصائص العظيمة واملزايا الكريمة واألخالق 
الحميدة والفضائل املحمدية التي اختص الله بها الرسول األعظم من بن سائر عباده.. وأوضح أن النبي 

صلوات الله عليه وآله شاهد عى األمة بإبالغها الرسالة، ومبرشاً ألهل طاعته باتباعها وداعياً إىل توحيد الله 
وعبادته وساجاً منرا يهتدى به إىل الحق الذي يريده املوىل عز وجل لعباده.

وأشار الوزير العجي إىل السجايا التي امتاز بها رسول الله صى الله عليه وعى آله وسلم وأن الله وهبه كل 
خلق كريم فجعل السكينة لباسه والرب شعاره والتقوى ضمره والصدق والوفاء طبيعته والعفوواملعروف 

خلقه والعدل سرته والحق رشيعته والهدى إمامه واإلسالم ملته والحكمة كالمه، وجعل أمته خر أمة 
أخرجت للناس.. ولفت إىل أن من حق النبي صلوات الله عليه وعى آله علينا أن نعظمه ونجله ونحبه 

ونحتفل بمولده لنظفر بالنر والفوز الذي يمثل جائزة حبه لنا صلوات الله عليه.

ودعا وزير األوقاف واإلرشاد الجميع إىل املشاركة يف إحياء املولد النبوي الرشيف السبت القادم، كونه 
مناسبة تمثل عامالً أساسياً النتصار الشعب اليمني.

ويف الندوة، التي حرها القائم بـأعمال وزير السياحة أحمد العليي ووكيل وزارة األوقاف العزي راجح، 
اعترب نائب وزير األوقاف واإلرشاد فؤاد ناجي وممثل دائرة الثقافة القرآنية باملكتب التنفيذي ألنصار الله 

محمد ابراهيم رشف الدين يف ورقتي عمل لهما إحياء مناسبة املولد النبوي يف بلد االيمان والحكمة يف فعالية 
هي األكرب رسالة إىل العالم أجمع تظهر الحكمة واإليمان الذي أخرب بهما الرسول عن الشعب اليمني.. ولفتا 

إىل حرص كل محبي رسول الله عى الحضور يف الجمع الكبر الحاشد إليصال رسالة بأن الشعب اليمني 
قد بعث فيه النبي محمد صى الله عليه وسلم من جديد، وبعث فيه بجهاده وبقرآنه وأخالقه.. مؤكدين أن 

الفعالية ال تغيظ مسلماً أومؤمناً يردد أشهد أن ال إله إال الله وأن محمداً رسول الله، إنما تغيظ اليهود الذين 
حاولوا قتله وقتل جميع األنبياء.. وأشارا إىل أن البدعة ليست بإحياء مولد النبي، وإنما تكمن يف املراقص 

واملالهي الليلية واستقبال الراقصات وإحياء نوادي املصارعة وعيد الكريسمس.
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ودعا ناجي ورشف الدين إىل تعزيز املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بالعاصمة صنعاء السبت القادم.. 
منوهن إىل أنه لن يتخلف عنها سوى املشككن واملرتابن واملتخلفن عن نرة الحق ومواجهة الباطل.. 

وأوضحا أن هذه الفعالية ستأتي رداً عى اؤلئك الذين يحاولون التطاول عى الهامة الشامخة والشخصية 
العظيمة التي عظمها الله يف كتابه الكريم.

حر الندوة مدير مكتب األوقاف واإلرشاد باألمانة عبدالله عامر وأمن املجلس األعى لألوقاف الدكتور 
مقبل الكدهي وعدد من الشخصيات االجتماعية والثقافية. 

هيئة الزكاة حتيي املولد النبوي وتدشن مشاريع بأكثر من تسعة مليارات ريال

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت الهيئة العامة للزكاة اليوم بصنعاء، فعالية احتفالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف وتدشن مشاريع 
خاصة بمصارف زكاة »الفقراء، املساكن، الغارمن، يف سبيل الله« بتكلفة أكثر من تسعة مليارات ريال.

ويف الفعالية، التي حرها رئيس مجلس القضاء األعى القايض أحمد املتوكل ورئيس املحكمة العليا القايض 
عصام السماوي ونائب رئيس مجلس النواب عبدالسالم هشول زابية ونائب رئيس مجلس الشورى محمد 
البخيتي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد وعضو مجلس الشورى خالد املداني 

ووزير املالية رشف الكحالني ووزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمر الدين الحوثي ووزير األوقاف واإلرشاد 
نجيب العجي وأمن العاصمة حمود عباد، أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبونشطان 

حرص الهيئة عى إحياء ذكرى ميالد رسول الله صى الله عليه وآله وسلم بمشاريع زكوية ال تقل عن عرشة 
مليارات ريال.. وأشار إىل أن من أهم هذه املشاريع رصف املساعدات املالية للفقراء واملساكن يف عموم 

محافظات الجمهورية بتكلفة سبعة مليارات و500 مليون ريال، ضمن مرشوع الـ500 ألف أسة األشد 
فقرا, منها 86 ألف أسة بأمانة العاصمة بمبلغ مليار و290 مليون ريال. وقال »نستشعر عظمة رسول 
الله ونحتفل بميالده ويف أوساطنا 100 من الغارمن من مختلف املحافظات تكفلت الهيئة العامة للزكاة 

اإلفراج عنهم اليوم بتكلفة 250 مليون ريال«.. ولفت إىل أن الهيئة ستطلق أيضا مرشوع كفالة خمسة آالف 
يتيم من أبناء الشهداء عى مدار العام يف عموم محافظات الجمهورية بتكلفة 600 مليون ريال, ومرشوع 

توزيع املساعدات العينية واملالبس والبطانيات لقرابة ثالثة آالف من أسى العدواملغرر بهم بتكلفة 46 
مليون ريال. 

واستعرض رئيس الهيئة العامة للزكاة، مشاريع الهيئة التي دشنتها ضمن مشاريع املولد النبوي الرشيف 
والتي تمثلت يف توزيع املساعدات املالية لعدد 25 ألف أسة بمحافظة حجة بمبلغ 375 مليون ريال, وتوزع 

املساعدات الغذائية للجرحى بتكلفة 350 مليون ريال, والعرس الجماعي لعدد 33 عريسا من األيتام وكذا 
مشاريع التمكن االقتصادي لدار رعاية األيتام بتكلفة 51 مليوناً و275 ألفاً ريال, ومرشوع تنفيذ أربعة 

مخيمات طبية مجانية يف أربع محافظات بتكلفة 20 مليون ريال.

وكشف الشيخ أبونشطان أن الهيئة العامة للزكاة نفذت خالل عام منذ إنشائها عرشات املشاريع ضمن 
رصف الزكاة يف مصارفها الرشعية بما ال يقل عن 14 مليار و200 مليون ريال.. وثمن اهتمام ومتابعة 

قائد الثورة السيد عبدامللك بن بدر الدين الحوثي ورئيس املجلس السيايس األعى فخامة األخ املشر مهدي 
املشاط، ملصارف ومشاريع الزكاة وتحقيق املقاصد الرشعية التي فرضت من أجلها الزكاة.
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من جانبه أشاد مفتي الديار اليمنية العالمة شمس الدين رشف الدين بما قامت به الهيئة العامة للزكاة 
من جهود وما نفذته من مشاريع يف إطار املصارف الرشعية للزكاة.. وأشار إىل أهمية االحتفال بمولد النبي 
صى الله عليه وآله وسلم الذي أخرج األمة من الظلمات إىل النور.. مشددا عى أهمية تجسيد مبادئ وأخالق 

النبي الكريم قوال وعمال.. واستهجن من يدعون أن إحياء هذه املناسبة بدعه يف حن أن تعظيم النبي عليه 
أفضل الصالة وأتم التسليم من الواجبات.. الفتا إىل أن البدعة هي قتل األطفال والنساء واألبرياء وقصف 

البيوت واملساجد واألسواق وصالت العزاء واملناسبات.

بدوره أكد وكيل الهيئة العامة للزكاة عيل السقاف أن أحياء الهيئة لذكرى مولد رسول الله صى الله 
عليه وآله وسلم تجسيد االقتداء بالرسول الكريم قوال وعمال من خالل إطالق مشاريع تستهدف الفقراء 

واملساكن وبقية املصارف يف عموم محافظات الجمهورية.. وأشار إىل أن الهيئة من خالل مصارف الزكاة 
الرشعية تستهدف إغاثة امللهوف وإطعام الجائع واالفراج عن الغارمن واملعرسين وتعن سبيل الله وغرها 

من املصارف الرشعية.

وألقيت يف الفعالية كلمة عن الغارمن من أيمن الجعبي، ثمن فيها دور قائد الثورة والهيئة العامة للزكاة يف 
اإلفراج عن الغارمن يف ذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعى آله وسلم.

تخلل الفعالية عرض حول أنشطة وبرامج ومشاريع الهيئة العامة للزكاة خالل عام التي بلغت كلفتها أكثر 
من 14 مليار ريال، كذا عرض عن مشاريع املولد النبوي الرشيف, وقصيدة للشاعر معاذ الجنيد وفقرة 
عربت عن املناسبة..حر الفعالية وكالء الهيئة العامة للزكاة ووكالء أمانة العاصمة ومسؤولن وعلماء 

وشخصيات اجتماعية ومدراء عموم فروع إدارات الهيئة العامة للزكاة.

وزير اإلعالم: إحياء اليمنيني للمولد النبوي متجذر منذ القدم

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت جامعة النارص بصنعاء اليوم، حفل استقبال الطالب الجدد للعام 2019-2020م وتكريم األوائل 
للعام املايض بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف الحفل أشار وزير اإلعالم ضيف الله الشامي إىل أن االحتفال بذكرى املولد النبوي، يعكس مدى ارتباط 
اليمنين وحبهم للرسول صى الله عليه وآله وسلم.. وأكد أهمية االحتفال باملولد النبوي، لتعزيز الوالء 

بالنبي عليه الصالة والسالم ومضاعفة العزيمة والصرب والصمود والثبات يف مواجهة العدوان.. الفتا إىل أن 
حب اليمنين واهتمامهم بإحياء املولد النبوي متجذر منذ القدم.

وأوضح الوزير الشامي أن أول من احتفل بالنبي عليه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم هم األوس 
والخزرج، فيما كان اليمنيون أول من بايعوا الرسول األعظم وسارعوا لفك الحصار عليه يف شعب أبي طالب 

عندما حارصه كفار قريش.

فيما أشار رئيس الجامعة الدكتور عبدالله طاهش إىل أهمية املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي.. وهنأ الطالب األوائل بحصولهم عى مراتب متقدمة.. حاثا الطالب الجدد عى الحرص 

عى التحصيل العلمي.

تخلل الحفل فقرات إنشادية وقصيدة شعرية.
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أمسية ختامية بذكرى املولد النبوي يف مديرية احلايل باحلديدة

]07/ نوفمرب/2019[ الحديدة - سبأ :

نظمت السلطة املحلية واملكتب اإلرشايف بمديرية الحايل يف محافظة الحديدة، أمسية ثقافية ختامية لفعاليات 
ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشاد وكيل املحافظة عبدالجبار أحمد بتفاعل السلطة املحلية باملديرية يف تنظيم الفعاليات اإلحتفائية بهذه 
املناسبة والتي شملت كل القطاعات واملكاتب التنفيذية واملدارس.. وأشار إىل أهمية تعظيم ذكرى مولد 

الرسول األعظم الذي مجده الله يف محكم كتابه، واالحتفاء بها لتذكر عظمة هذا النبي الذي أرسله الله رحمة 
للعاملن.

ودعا وكيل املحافظة إىل املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية الكربى التي ستنظمها املحافظة السبت القادم 
احتفاء باملناسبة الدينية العظيمة. 

بدوره أشار مدير املديرية عبداملنعم الرفاعي إىل أن االحتفاء بهذه الذكرى العظيمة يجسد االرتباط الحقيقي 
لليمنين بالرسول الذي بعثه الله ليخرج األمة من ظلمة الجهل إىل نور العلم والهداية.. وأكد أن مشاركة 

أبناء املديرية يف الفعالية املركزية الكربى تعد واجباً دينياً دأبوا عى القيام به يف السنوات السابقة ابتهاجاً 
وسوراً بمولد سيد البرش.

فيما نوه الشيخ صالح الحرازي يف كلمة العلماء وعيل الكباري يف كلمة املكتب اإلرشايف للمدينة إىل دور أبناء 
اليمن يف منارصة النبي منذ انطالق دعوته واستقباله يف املدينة باألناشيد ابتهاجاً بمقدمه الطيب.. مؤكدين 
أن احتفال اليوم بذكرى مولده صلوات الله وسالمه عليه وعى آله هوامتداد لفرحة مقدمه بعد أن أخرجته 

قريش من أحب البقاع إىل نفسه.

تخلل األمسية، التي حرها عضوالفريق الوطني يف لجنة تنسيق إعادة االنتشار العميد محمد القادري 
وأعضاء املجلس املحيل ومديرواملدارس والعقال والشخصيات االجتماعية والوجهاء ولجان الحشد للمولد 

النبوي الرشيف، فقرات إنشادية وشعرية.

فعالية مبديرية بني احلارث بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أقامت مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف تحت 
شعار »لبيك يا رسول الله«.

وأكدت كلمات ألقيت يف الفعالية التي حرها عضوا مجلس الشورى عادل الحنبيص ويحيى الحباري 
ووكيل أمانة العاصمة يحيى جميل ومدير املديرية حمد الرشيف ورئيس الدائرة االجتماعية حسن املتميز، 

أن احتفال اليمنين بذكرى مولد الرسول األعظم، تؤكد التحرر من الوصاية والهيمنة الخارجية والغربية، 
وتمسكهم وارتباطهم برسول الله محمد صى الله عليه وآله وسلم.. ولفتت إىل أن للشعب اليمني الحق بأن 
يفتخر ويعتز اليوم بتصدره وتميزه بن الشعوب يف االحتفال بذكرى مولد سيد البرشية وقائدها ومنقذها، 

مجسداً بذلك حب ومكانة وعظمة رسول الله يف نفوس أبنائه واالقتداء بسرته.
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وأوضحت الكلمات أن اليمنين قدموا أجمل وأروع الصور واللوحات االحتفالية يف محبة النبي املصطفى.. 
مشيدة بجهود وتفاعل أبناء بني الحارث يف تنظيم وإقامة الفعاليات واألنشطة املختلفة إلحياء هذه املناسبة 

العظيمة.. ودعت جميع أبناء وقبائل مديرية بني الحارث إىل الحشد والخروج املرشف يف الفعالية الكربى 
بساحة ميدان السبعن..تخللت الفعالية فقرات إنشادية وقصيدة شعرية للشاعر فؤاد املحنبي، عربت عن 

هذه املناسبة العظيمة وأهمية االحتفال بذكرى مولد الرسول األعظم عليه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم.

نادي 22 مايو بصنعاء ينظم فعالية مبناسبة املولد النبوي الشريف

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

نظم نادي 22 مايوبصنعاء اليوم، فعالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

يف الفعالية التي حرها وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة عباس املدومي أشار وكيل أمانة 
العاصمة نائب رئيس النادي عايض الشمري إىل ما تشهده األمانة من فعاليات وأنشطة منذ شهر بمناسبة 
املولد النبوي بلغت ما يقارب الثمانية آالف فعالية مايعكس حب الشعب اليمني للنبى صى الله عليه وسلم.

ولفت إىل أهمية اتباع تعاليم النبي وأخالقه وقيمه وسلوكياته، داعياً إىل املشاركة يف الفعالية الكربى يوم الـ 
12 من ربيع األول والتي سيتجى فيها الظهور املرشف للشعب اليمني وتمسكه بنبيه الكريم.

فيما أشار مدير مكتب الشباب والرياضة عبدالله عبيد ورئيس النادي عيل الربوي وعضو املجلس االرشايف 
الدكتور قيس الطل ونائب رئيس اللجنة اإلرشافية عبدالله الكول، إىل أهمية إحياء املولد للتعريف بالصادق 

األمن وإعادة مجد األمة اإلسالمية وتاريخها، والتأكيد بأن معرش األنصار أهل اليمن كانوا وسيظلون 
حاملن لواء الحق والعدالة وقيم اإلسالم التي استقبلوا بها النبي يف املدينة املنورة.. ولفتت إىل أن النبي 
استطاع بتأييد الله أن يصنع تغيراً مفصليا يف التاريخ وأن يؤسس لعهد جديد ختم به كافة الرساالت 

السماوية، داعية الجميع للحشد للفعالية الكربى السبت القادم بميدان السبعن.

تخللت الفعالية التي حرها أعضاء الهيئة اإلدارية للنادي، فقرات استعراضية لالعبي الكاراتية 
والتايكواندو.

مسرية مبدينة دمت بالضالع يف ذكرى املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ الضالع- سبأ:

نفذ أبناء مديرية دمت بمحافظة الضالع اليوم، مسرة راجله ومهرجان احتفايل يف ذكرى املولد النبوي.

وعرب املشاركون يف املسرة التي جابت شوارع مدينة دمت، عن ابتهاجهم بإحياء ذكرى مولد الرسول 
األعظم صى الله عليه وآله وسلم.

واستعرض وكيل املحافظة حسن املذحجي يف كلمة السلطة املحلية، قبسات من أخالق ومآثر وسرة 
الرسول الخاتم.. مشرا إىل أن هذه الذكرى العطرة، تعد محطة يستلهم منها أبناء األمة العرب املتجسدة 

بسنة املصطفى عليه الصالة والسالم.
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ولفت إىل أن إحياء مناسبة املولد النبوي، إحياء لقيم ومبادئ الرسالة املحمدية.. مبينا أن هذه املسرة تأتي 
يف إطار األنشطة والفعاليات املكرسة لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية.

وألقيت خالل املسرة، التي حرها وكيل املحافظة عزيز الحيدري ومدير مديرية دمت سلطان فاضل، 
كلمات وقصائد شعرية معربة عن عظمة املناسبة ومكانة الرسول الكريم.

 

مستشفى يوني ماكس ينظم حفال خطابيا بذكرى املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

نظم مستشفى يوني ماكس الدويل بصنعاء اليوم، حفال خطابيا بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى 
صاحبه وآله أفضل الصالة والتسليم.

ويف الحفل أشار عضومجلس الشورى املهندس لطف الحوموزي, إىل عظمة هذه املناسبة الدينية التي 
تستحق أن يحتفي بها الشعب اليمني بزحم كبر.. الفتا إىل االستعدادات للفعالية املركزية التي ستقام 

يف الثاني عرش من ربيع األول بميدان السبعن.. ولفت إىل ارتباط اليمنين برسول الله ونرتهم لدعوته 
ورسالته واالقتداء بسرته ونهجه القويم..ودعا املهندس الجرموزي إىل املشاركة الواسعة يف االحتفال بهذه 

املناسبة يف ساحة ميدان السبعن بما يتناسب مع مكانة الرسول محمد صى الله عليه وآله وسلم.

فيما أشار رئيس الدائرة االجتماعية ألنصار الله عيل املتميز ومدير مديرية بني الحارث حمد بن راكان إىل 
الدالالت العظيمة ألحياء ذكرى مولد سيد البرشية الرحمة املهداة للعاملن.. وحثا أبناء وقبائل ومشائخ بني 

الحارث, إىل الحضور املرشف يف الثاني عرش من ربيع األول بميدان السبعن.

وخالل الحفل، الذي حره عدد من الوجاهات والشخصيات االجتماعية يف بني الحارث, أشار مدير 
مستشفى يوني ماكس الدكتور باسم محمد العامري إىل حرص كادر املستشفى عى االحتفاء بمناسبة 

ذكرى مولد املصطفى عليه وعى آله السالم.. وأكد عى املشاركة يف الفعالية املركزية بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف التي ستسجد أبهى صور االحتفاء واملحبة لرسول اإلنسانية وتأكيد االقتداء بسرته ونهجه 

قوال وعمال..تخلل الحفل فقرات إنشادية وقصائد عربت عن عظمة هذه املناسبة الدينية وكذا تكريم أبرز 
كوادر املستشفى تقديرا لجهودهم يف أداء مهامهم اإلنسانية.

القطاع الصحي يف بدبدة مبأرب ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ مأرب- سبأ:

نظم القطاع الصحي بمديرية بدبدة محافظة مأرب اليوم، فعالية إحتفائية يف ذكرى املولد النبوي.

وألقيت يف الفعالية، التي حرها مدير املديرية درعان السقاف ونائب مدير مكتب الصحة جهاد العقبي 
كلمات، أشارت إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي والذي يعد إحياًء للقيم واملبادئ واألخالق التي جاء 

بها املصطفى عليه وآله الصالة والسالم.. وعربت الكلمات عن فرحة وابتهاج وإحتفاء أبناء الشعب اليمني 
بقدوم هذه املناسبة الدينية العظيمة.
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تخلل الفعالية قصائد شعرية وأناشيد وفقرات فنية، عربت عن الفرحة والبهجة بقدوم مولد النبي األكرم 
صى الله عليه آله وسلم.

أبونشطان يشيد بإستعدادات حمافظة صنعاء للمشاركة يف فعالية ذكرى املولد 
النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

أشاد وزير الدولة نبيه محسن أبونشطان باستعدادات محافظة صنعاء للمشاركة يف الفعالية املركزية 
بذكرى املولد النبوي الرشيف السبت املقبل بميدان السبعن بالعاصمة صنعاء.

وأشار الوزير أبونشطان يف فعالية نظمتها كلية الربية والعلوم التطبيقية بمديرية أرحب اليوم إىل أهمية 
تعظيم مولد املرشد والهادي محمد صى الله عليه وآله وسلم.. ولفت إىل دور اليمنين من األوس والخزرج 
يف منارصة الدين اإلسالمي ومؤازرة الرسول عليه الصالة والسالم.. مؤكدا استمرار أحفاد األوس والخزرج 

يف منارصة رسول الله وإحياء مولده بما يليق بعظمة نبي الرحمة واإلنسانية.

ودعا أبونشطان أبناء املحافظة إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بميدان السبعن السبت القادم.

فيما أشار وكيل أول املحافظة حميد عاصم إىل أهمية االحتفال بذكرى مولد خاتم األنبياء واملرسلن محمد 
بن عبدالله عليه وآله أفضل الصالة والتسليم.. ولفت إىل أن العدوان عى اليمن يعود أساسا إىل وقوف 

اليمنين ومنارصتهم للنبي األعظم منذ فجر اإلسالم. وقال »نحن ننارص رسول الله نيابة عن األمة ونقاتل 
دفاعا عن الحرية واالستقالل والكرامة«.. وتطرق إىل أن اليمنين يحتفلون بذكرى ميالده عليه الصالة 

والسالم عى قرابة إختتام العام الخامس من العدوان السعودي، بينما مشائخ نجد والحجاز يقاتلون من 
أجل الطواغيت.

وعرج الوكيل عاصم عى انجازات القوة الصاروخية والطران املسر التي ترب العدوان يف عمق داره 
وأهدافه االسراتيجية.. داعيا ابناء املحافظة إىل املشاركة الواسعة يف ذكرى ميالد الحبيب عليه الصالة 

والسالم يوم 12 ربيع األول بالعاصمة صنعاء.

من جهته أشار وكيل وزارة التعليم العايل لقطاع التخطيط الدكتور عبدالله القدمي إىل ارتباط اليمنين 
بخاتم األنبياء واملرسلن منذ عهد إسماعيل عليه السالم.. مبينا أن النبي محمد أعظم قائد عى مر التاريخ 

استطاع قيادة الدولة اإلسالمية خالل عرش سنوات.

وألقيت يف الفعالية كلمات من وكيل املحافظة محسن أبوهادي وعميد كلية الربية الدكتور محسن الدربي 
والشيخ عبدالجليل عبدالوهاب سنان، أكدت أهمية االقتداء بأخالق الرسول األعظم وإستلهام الدروس من 
سرته والتأكيد عى استمرار السر عى نهجه.. واستعرضت العالقة التي تربط اليمنين بالرسول الكريم 

عليه الصالة والسالم.

تخلل الفعالية، بحضور مدير املديرية نصر الحباري ومرشف املديرية وليد قنبور وعدد من األكاديمين 
واملشائخ واألعيان، قصيدتن شعريتن عن املناسبة.
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 بذكرى املولد النبوي
ً
خيول جتوب شوارع العاصمة صنعاء احتفاء

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

جابت الخيول العربية األصيلة عر اليوم عدد من شوارع أمانة العاصمة يف مشهد يعرب عن الفرحة 
واالبتهاج بذكرى املولد النبوي.

حيث انطلق أكثر من 150 خيالً عربياً أصيالً وهي تتزين بالُحلة الخراء إلستقبال ذكرى ميالد سيد 
األولن واآلخرين محمد صى الله عليه وآله وسلم.

ووفقا للجنة املنظمة من نادي الفروسية بالتعاون مع الكلية الحربية وكلية الرشطة ولجنة الدفاع واألمن 
بمجلس الشورى بإرشاف أمانة العاصمة واللجنة التنفيذية لالحتفال باملولد النبوي باألمانة، سار موكب 

فرق الخيالة من شارع كلية الرشطة مروراً بعدد من الشوارع وصوالً إىل ميدان السبعن.

عقب ذلك شهد ميدان السبعن أوبريت فني بحضور أمن العاصمة حمود عباد وعضومجلس الشورى 
يحيى املهدي ووكيل وزارة األوقاف العزي راجح ووكيل هيئة الزكاة عيل السقاف ورئيس نادي الفروسية 

صدام عالو. 

تضمن األوبريت فقرات فنية أداء فرقة 21 سبتمرب، عرب عن عظمة املناسبة واالبتهاج الذي يعيشه أبناء 
الشعب اليمني بذكرى املولد النبوي.

جامعة احلكمة تنظم فعالية احتفالية مبناسبة املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

نظمت جامعة الحكمة اليوم بصنعاء، احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل 
الصالة والتسليم.

ويف االحتفالية أشار عضواملجلس السيايس األعى سلطان السامعي إىل أهمية االحتفال بهذه املناسبة الدينية 
العظيمة ملا تمثله من محطة إيمانية الستلهام الدروس والعرب من سرة املصطفى عليه الصالة والسالم. 

وقال »نحن أحفاد األنصار سنبقى أنصار الرسول صى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة«.

ودعا عضواملجلس السيايس األعى إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بمناسبة املولد النبوي الرشيف 
يف ميدان السبعن، ملا يمثله ذلك من رسالة لدول العدوان والعالم عن تالحم اليمنين وتماسكهم.

من جانبه أشار وزير الدولة الدكتور حميد املزجاجي إىل االستعدادات الجارية لالحتفال بذكرى مولد النبي 
صى الله عليه وآله وسلم.. مستشهدا برحيب اليمنين من األوس والخزرج بقدوم املصطفى صى الله عليه 

وسلم من مكة إىل املدينة.

بدوره تناول مفتى تعز الشيخ سهيل بن عقيل، مرشوعية االحتفال بمناسبة املولد النبوي الرشيف.. الفتا إىل 
داللة االحتفاء بهذه املناسبة يف تماسك وتالحم لليمنين يف وجه العدوان وحصاره الجائر.

فيما أشار مستشار وزير التعليم العايل الدكتور منذر إسحاق ومدير مكتب الربية باألمانة زياد الرفيق، إىل 
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أحاديث الرسول صى الله عليه وسلم يف أهل اليمن ومحبته لهم.

بدوره أكد رئيس الجامعة الدكتور مختار دائل، حرص الجامعة عى إقامة هذه االحتفالية وجعلها مناسبة 
لتكريم أوائل طالب الجامعة واملربزين للعام املايض وتدشن املنح التنافسية 2019 – 2020م.

فعاليات متنوعة ببني حشيش وسنحان بذكرى املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

نظم مكتب الصحة بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء، أمسية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف األمسية، التي حرها مدراء املرافق الصحية الحكومية والخاصة، أشار مديرا الصحة باملديرية الدكتور 
محمد حميد والرعاية الصحية األولية بمكتب الصحة باملحافظة الدكتور أحمد رشف الدين، إىل أهمية 

االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف لتعزيز جوانب البذل والعطاء لالرتقاء بمستوى الخدمات الطبية 
بكافة املرافق الصحية.. ولفتا إىل أن االحتفال بذكرى مولد النبي عليه وآله أفضل الصالة والتسليم سيتجى 

يوم السبت املقبل بميدان السبعن يف الفعالية املركزية.. مشرين إىل أهمية مشاركة القطاع الصحي 
باملديرية يف الفعالية الدينية الجليلة. 

وألقيت يف األمسية كلمات استعرضت العالقة التي تربط احفاد االنصار بالنبي االعظم.. مؤكدة أهمية 
التمسك بأخالق النبي واالقتداء به والسر عى نهجه.

ونظمت إدارة الرعاية الصحية بمكتب الصحة باملحافظة فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف عليه 
واله أفضل الصالة والتسليم.

ويف الفعالية أكد مدير الرعاية الصحية األولية الدكتور أحمد رشف الدين، أهمية التحيل بالصفات املحمدية 
واالخالص يف العمل والسر عى نهج النبي الخاتم.. ولفت إىل رضورة اغتنام االحتفاء بذكرى مولد املصطفى 

عليه وآله أفضل الصالة والتسليم يف تطوير الخدمات املقدمة للمواطنن.. مشرا إىل أهمية األحتشاد يف 
الفعالية املركزية.

كما أقيمت بعزلتي اإلمام الهادي والخمسن وقرية نجران بسنحان، أمسيات بذكرى املولد النبوي الرشيف 
عليه واله أفضل الصالة والتسليم، ألقيت خاللها كلمات أكدت رضورة املشاركة الحاشدة يف الفعالية 

املركزية للتأكيد عى التمسك بنهج املصطفى عليه وآله أفضل الصالة والتسليم واستمرار السر عى خطاه.. 
وأكدت أن االحتفاء بالذكرى الدينية العظيمة يجب أن يتجى من خالل االقتداء بأخالق الرسول وإستلهام 

الدروس من سرته وتعزيز اإلرتباط به.. مشرة إىل أهمية املشاركة يف الفعالية املركزية بميدان السبعن 
إليصال رسالة لدول العدوان بصمود احفاد االنصار.
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اختتام فعاليات مهرجان الرسول األعظم لإلبداع باحلديدة

]08/ نوفمرب/2019[ الحديدة - سبأ :

اُختتمت بمدينة الحديدة فعاليات مهرجان الرسول األعظم لإلبداع واملسابقات اإلنشادية والشعرية 
واملهارات الرياضية، نظمه مكتبا الثقافة والشباب والرياضة بدعم مؤسسة الشعب االجتماعية للتنمية.

ويف االختتام، الذي حره مدراء مكاتب الشباب والرياضة، الثقافة، شؤون املغربن، الهيئة العامة لحماية 
البيئة، الهيئة العامة لآلثار، جهاز محواألمية وتعليم الكبار، أشاد مرشف مديرية الحوك عبدامللك املروني، 
بتفاعل أبناء تهامة يف فعاليات املهرجان.. ولفت إىل أن ما يقدمه شعب اإليمان والحكمة للرسول األعظم، 

وفاء وتعظيما للمصطفى عليه الصالة والسالم وسيظل الشعب اليمني متمسكاً وواثقاً ومرتبطاً بخر الربية 
وسيد األنبياء، ماضيا عى نهجه ومتحليا بأخالقه وملتزما بتوجيهاته.

وأشاد املروني بمبادرة مؤسسة الشعب االجتماعية للتنمية يف دعم املهرجان اإلحتفايل بذكرى املولد النبوي.. 
موضحاً أن املؤسسة سباقة يف فعل الخر وتقديم الدعم والرعاية للعديد من املهرجانات والفعاليات الوطنية 

بمحافظة الحديدة.. ودعا املؤسسات الخرية والتنموية إىل أن حذوا مؤسسة الشعب يف املبادرات الوطنية 
واإلنسانية بما يخدم الوطن واملواطنن يف هذا الظرف الراهن الذي يمر بها الشعب اليمني جراء الحرب 

والحصار.

من جهته أوضح ممثل مؤسسة الشعب محمد حميدان، أن املهرجان بذكرى املولد النبوي الذي أقيم بحديقة 
الشعب بمدينة الحديدة، تنوعت ما بن الثقافية واألدبية والفنية والرياضية، إضافة اىل مسابقات وجوائز 

مالية وهدايا عينية لجمهور الحارضين من املواطنن.

وشهدت الفعالية الختامية للمهرجان مسابقات إنشادية وثقافية ورياضية، وتسليم الجوائز النقدية 
والعينية مقدمة من مؤسسة الشعب للفائزين باملراكز الثالثة األوىل يف اإلنشاد والشعر والعروض الرياضية.

الثقافة ختتتم فعالياتها باملولد النبوي باحتفائية خطابية إنشاديه مبسرح اهلواء 
الطلق

]08/ نوفمرب/2019[ صنعاء – سبأ :

اختتاماً لربنامجها االحتفايل بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأزكي التسليم 
نظمت وزارة الثقافة مساء الخميس احتفالية عى مرسح الهواء الطلق بمدينة صنعاء التاريخية.

ويف الفعالية الخطابية واالنشادية، التي حرها القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي ورئيس الهيئة 
العامة للمحافظة عى املدن التاريخية خالد االبراهيمي وعدد من وكالء أمانة العاصمة وأعضاء مجليس 
النواب والشورى، القى وزير الثقافة عبدالله أحمد الكبيس كلمة أكد خاللها أن اليمن تحتفل هذا العام 

بذكرى املولد النبوي الرشيف بصورة استثنائية لم يسبق لها مثيل من حيث االستعدادات والحشد وتنوع 
الجهات، ويكاد الشعب يحتفل بأكمله، وهي ظاهرة انسانية بديعة تحمل رسائل متعددة للعالم عى وجه 
العموم وللمسلمن عى وجه الخصوص. وقال »إن احتفال اليمنين بمولد النبوي الرشيف يقول يف جوهر 

مضمونه إن الرسول الكريم عليه وعى آله الصالة والسالم كان هوحالة التوحد الوحيدة التي جمعت شتات 
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العرب وحولتهم من قبائل واعراب متناحرة تعيش عى الحرب والسلب والنهب إىل أمة موحدة ذات شأن 
عظيم ترك أثراً يف الحضارات االنسانية«.

وأضاف »إن خصوصية االحتفال باملولد النبوي الرشيف بمثل هذا الزخم الكبر يشر إىل أن اليمنين الذين 
نارصوا الدعوة املحمدية فآووا ونروا مازال أحفادهم يحمل هم املسؤولية وهو النرة للرسالة املحمدية، 
وكما حمل أحفاد األنصار وغرهم من أهل اليمن هم الدعوة وحملوا راية االسالم يف رشق االرض وغربها يف 

سالف الزمان والعصور، ها هم يواصلون حمل الراية املحمدية بقوة وببأس شديد«.. ونوه بأن احتفالنا 
باملولد النبوي ليس ترفاً ذهنياً أوترفاً قيمياً بل هو تجديد لقيم الخر والعدل واملحبة والسالم، وتذكرا لالمة 

برورة الوالء للرسول األكرم ورضورة العودة إىل سرته حتى نجتاز العقبات وحاالت التعدد يف الوالءات 
التي شاعت يف مسارنا الثقايف.

بدوره أشاد وكيل وزارة االوقاف بوزارة الثقافة الشيخ صالح الخوالني بخصوصية وعظمة املناسبة التي 
يحتفل بها اليمنيون مؤكدين انحيازهم وموقفهم الثابت من الرسول االعظم.. مشراً إىل أننا اليوم نحتفل 

ْح َلَك َصْدَرَك )1( َوَوَضْعنَا َعنَْك ِوْزَرَك )2( الَِّذي  ونعتز ونفتخر ونتأمل قيم من قال الله يف شأنه« أَلْم نرَْشَ
َحى )1( َواللَّيِْل إِذَا َسَجى )2( َما  أَنَْقَض َظْهَرَك )3( َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَرك«، ومن أجل من قال الله فيه »َوالضُّ

َعَك َربَُّك َوَما َقَى )3( َوَلآْلِخَرُة َخْرٌ َلَك ِمَن اأْلُوىَل )4( َوَلَسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك َفَرىَْض )5(«. َودَّ

من جانبه أشار القايض طه عقبة عضو رابطة علماء اليمن إىل أن العدوان يحارب اليمن ألن الله جعل يف 
اليمن الخر والربكة حيث قال الرسول صى الله عليه وسلم »اللهم بارك لنا يف يمننا وشامنا«، الفتاً إىل أن 

مدينة صنعاء التاريخية لم تنفك عن إقامة املوالد فأوقات صنعاء وأعراسها وأحزانها دائما صلوات، فرسول 
الله صى الله عليه وسلم دائما معنا.

ويف االحتفالية قّدم نادي املطربن اليمنين ابتهاال دينيا بعنوان »حبيبنا رسول الله« من كلمات الشاعر 
جميل كامل ولحن وتوزيع رشف القاعدي وأداء مجموعة من أعضاء النادي، فيما قّدمت جمعية املنشدين 

اليمنين بقيادة املنشد عى محسن االكوع مجموعة مختارة من أجمل قصائد املديح النبوي بعدت ألوان 
إنشادية..واختتمت الفعالية بمشاركة فرع جمعية املنشدين بمحافظة ذمار الذين قدموا فقرات إنشاديه 

متميزة من الراث اليمني..حر الفعالية أعضاء املجلس املحيل بمدينة صنعاء القديمة وعدد كبر من 
الحضور الذين اكتظ بهم مرسح الهواء الطلق بصنعاء القديمة.

فعالية مبديرية شعوب بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]08/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت بمديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي، نظمها مستشفى 
املتحدون التخصيص.

ويف الفعالية بحضور وكيل أمانة العاصمة إبراهيم املاخذي، أكد مستشار أمانة العاصمة عيل األسدي، أهمية 
االحتفال بذكرى املولد النبوي، بما يجسد اإلرتباط بالله والسر عى منهج رسوله صى الله عليه وآله وسلم. وقال 
»إن اليمنين يحتفلون بذكرى ميالده الرشيف يف الوقت الذي تطبع بعض األنظمة العربية مع الكيان الصهيوني 

واألمريكان وينفقون مليارات الدوالرات يف أعمال الرفيه«.. ودعا األسدي إىل املشاركة الواسعة يف االحتفال املركزي 
غداً بميدان السبعن إليصال رسالة للعالم بميض اليمنين عى نهج الرسول الكريم وحمل الرسالة املحمدية.
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فيما أكد مدير املستشفى الدكتور محمد عبدالرحمن حميد، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي تعظيماً ملكانة 
الرسول األعظم بن املسلمن وتجسيد املبادئ والقيم التي بٌعث بها للعاملن صى الله عليه وآله وسلم.. وحث 

منتسبي قطاع الصحة الحكومي واألهيل إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية الكربى املركزية يوم غداً السبت 
بميدان السبعن.

تخلل الفعالية، التي شارك فيها مدير الصحة باملديرية الدكتور معن القميش وعدد من املرشفن الصحين 
واالجتماعين والشخصيات االجتماعية باملديرية، قصيدة شعرية عربت عن عظمة املناسبة.

احملويت تتزين بالصمود والثقة بالنصر يف ذكری املولد النبوي

]08/ نوفمرب/2019[ املحويت سبأ:

تتزين محافظة املحويت بعوامل الصمود والثقة بالنر والهوية اإليمانية خالل مظاهر احتفالها هذا العام 
بذكری املولد النبوي الرشيف.

وجسدت الحشود الجماهرية يف ثالثة مهرجانات وست فعاليات خطابية يف تسع مديريات باملحافظة 
االرتباط العميق بالنبي الكريم، وبعثت رسالة صمود حقيقية يف ذكرى مولد خاتم النبين وسيد املرسلن 

محمد بن عبدالله صلوات الله وسالمه عليه وعى آله.

ورغم استمرار تكالب تحالف العدوان عى الشعب اليمني إال أن مظاهر االحتفال بهذه املناسبة تزايدات هذا 
العام يف قری وعزل املحويت لتجديد الوالء لرسول الله عليه أفضل الصالة والسالم وإيصال رسالة للعالم 
بتمسك اليمنين بمنهج الحبيب املصطفى والتحيل بأخالقه وسلوكه واستلهام العرب والدروس من سرته 

العطرة.

وتنوعت الفعاليات واألنشطة الثقافية الشعبية والرسمية احتفاء باملولد النبوي يف 114 عزلة بمديريات 
املحافظة منذ غرة صفر، ما جسد مستوی الوعي بأهمية هذه املناسبة وما يحتله النبي عليه الصالة والسالم 

من مكانة يف قلوب اليمنين.

وعلی امتداد الخارطة الجغرافية للمحافظة بمحاذاة صنعاء وحجة والحديدة أقيمت يف نحو ألف و200 
قرية أمسيات ثقافية لم تخُل مضامينها من تجديد موقف الصمود وتحذير تحالف العدوان من أن بأس 

اليمنين سيجرف تكالبهم ويقهر جربوتهم وأن النر هو عاقبة الصرب عى املعاناة يف سبيل الله والتحرر 
من سيطرة قوى الطغيان واالستكبار.

زخم االحتفال باملناسبة مثل محطة تعبوية إيمانية وحراكاً غر مسبوق لتعزيز التمسك بالهوية والتحصن 
بالوعي وأخالق الرسول وهذا ما أشارت إليه أكثر من 16 ندوة أكاديمية مركزية استهدفت طالب الكليات 

واملعاهد واملؤسسات الحكومية و80 ندوة محلية أكدت التمسك بالدفاع عن اليمن والتصدي للعدوان.

واحتضنت مديريات الطويلة ومدينة املحويت وجبل املحويت وحفاش والرجم وملحان وبني سعد وشبام 
كوكبان، برامج احتفالية شهدت حضوراً الفتاً، ودعت يف فقراتها من ارتموا يف أحضان العدوان للعودة إىل 

جادة الصواب واغتنام مناسبة مولد الرسول صى الله عليه وسلم لالقتداء والتأيس به.

بدورها قدمت مدارس املحافظة األنموذج يف الصمود والتغلب علی التحديات وتداعيات العدوان والحصار 



430

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

باإلرصار علی إحياء ذكری مناسبة مولد خر الربية بإذاعات مدرسية وفعاليات وأنشطة متنوعة يف 620 
مدرسة.

وحرصت األحزاب واملكونات السياسية واملجتمعية والعلماء والشخصيات االجتماعية والسلطات املحلية 
والقضائية واملكاتب التنفيذية والخدمية علی املشاركة يف إحياء ذكری مولد املصطفی لتعزيز التالحم 

واالصطفاف الوطني والتمسك بالدفاع عن األرض والحرية واالستقالل وفق الهوية اإليمانية.

فيما انفردت الهيئة النسائية بسلسلة حلقات ومصفوفة محارضات دينية ومجالس وبرامج إحسان 
وفعاليات وندوات أكدت فيها أهمية استغالل ذكری املولد لالقتداء بالرسول خصوصاً والشعب اليمني يمر 

بمرحلة مهمة وفاصلة ويواجه عدوانا ظاملا يستهدف كرامة أبنائه وهويتهم وانتمائهم.

تفاقم الوضع اإلنساني واملعيش جراء استمرار العدوان والحصار لم يثِن قبائل وأبناء املحويت عن رفد 
قافلة الرسول األعظم بكل غاٍل ونفيس تزامناً مع االحتفال بذكری مولد خاتم األنبياء يف صورة عكست وفاء 

أبناء املحافظة وصمودهم وثباتهم انطالقاً من محبتهم وتوقرهم لرسول الله محمد صى الله عليه وآله 
وسلم.

ويف هذا السياق استطلعت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( آراء عدد من األكاديمين باملحافظة عن معاني 
ودالالت الصمود خالل مظاهر االحتفاء بذكری املولد النبوي الرشيف، حيث أكد الدكتور خالد القزحي 

أن احتفال أبناء املحويت هذا العام عكس صورة مرشفة فجسدوا بحضورهم الجماهري واحدية املوقف 
والصمود يف ظل العدوان والحصار علی الشعب اليمني.

فيما اعترب الدكتور ابراهيم رشف الدين االحتفاء بهذه املناسبة الدينية رسالة مفادها رفض الشعب اليمني 
للوصاية والتبعية والهيمنة الخارجية واالعتزاز برسول اإلنسانية محمد عليه الصالة والسالم..الفتاً إىل ما 

تمثله سرة الحبيب املصطفى من حافز للصرب والصمود يف مواجهة العدوان.

بدوره وصف الدكتور عيل الحمزي االحتفاالت التي أقيمت باملناسبة يف مختلف أنحاء املحافظة بأنها لوحة 
صمود لرسيخ معاني العزة والبأس وإظهار البهجة والفرح والتوقر وتجديد الوالء له صى الله عليه وسلم 
والتمسك بهديه القويم.. مشراً إىل تزامن هذه املناسبة مع االنتصارات الكبرة التي يحققها أبطال الجيش 

واللجان يف مختلف الجبهات.

من جانبه لفت الدكتور أحمد الرمي  إلی أن زخم االحتفال بذكری مولد الرسول الكريم عكس الحب 
والوفاء له واقتفاء أثره يف كل شؤون الحياة.. مبيناً أنه وبالرغم من أن الشعب اليمني يعيش اليوم ظروفاً 
صعبة ويعاني من عدوان ظالم وحصار جائر إال أنه ظل صامدا صابراً مستمدا قوته وإرادته الصلبة من 

روح دينه اإلسالمي الحنيف الذي جاء به خاتم النبين.

الدكتور أحمد الشنيف نوه إىل أن اليمنين كانوا سباقن ملنارصة رسول الله ومؤازرته واملساهمة يف نرش 
الدعوة والفتوحات اإلسالمية.. موضحاً أن أهمية هذه املناسبة تكمن يف التزود منها بالقيم واملبادئ العظيمة 

بما فيها الصرب ومعاني الثبات يف مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف تمزيق النسيج االجتماعي.

من جهته أشار الدكتور ماهر القزحي إىل أن الحراك الكبر الذي شهدته محافظة املحويت يف ذكری مولد 
خر املرسلن حمل معان ودالالت عن مدى حب اليمنين لرسول األمة والسر عى نهجه واالقتداء بأخالقه 
خصوصا يف هذا الظرف االستثنائي وإيصال رسائل بامليض عى نهجه القويم يف مقارعة الظلم والطغيان 

والثبات عى الحق.. وأكد الدكتور القزحي أن احتفال الشعب اليمني بهذه املناسبة عكس مدى حبه  لرسول 
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الله رغم ظروف العدوان والحصار.. الفتاً إىل أن االحتفال بمولد الرسول هو تبيان ألحبابه وتفريق واضح 
بن أعدائه ومحبيه ومن يعظمون الرسول ويقدرونه وينترون له.

مدير املعهد العايل لتدريب وتأهيل املعلمن  باملحافظة أحمد الحبش تطرق إلی ما شهدته املحويت من زخم 
شعبي ورسمي لالحتفاء باملولد وما عكسه ذلك من توجه مجتمعي نحو االقتداء بخلق سيد األنام وتمثُل 

سرته يف كافة مناحي الحياة.. وأوضح أن االحتفال غر املشهود هذا العام بمولد النبي األكرم يمثل محطة 
تعبوية نحو مولد جديد ألمة قوية مهابة تتيقن النر وتتحصن باإليمان والصرب والصمود.. مبينا أن 

االحتفاء بهذه املناسبة يعكس ارتباط الشعب اليمني بالنبي الكريم وشاهد عى صموده وثباته رغم املآيس 
التي خلفها العدوان والحصار.

وعكس ابتهاج أبناء وقبائل محافظة املحويت بذكری مولده صى الله عليه وآله وسلم كغرهم من أبناء 
اليمن ارتباطهم الوثيق بنبيهم ونهجه العظيم وهو ما يمثل دافعاً قوياً لهم لتعزيز دورهم يف املشاركة 

لصناعة النر ومواجهة العدوان وتحرير الوطن وتجاوز مختلف التحديات.

مؤسسة الشهداء باحلديدة تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]08/ نوفمرب/2019[ الحديدة - سبأ :

نظمت مؤسسة الشهداء فرع الحديدة اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل الفعالية أشار مرشف املحافظة أحمد البرشي إىل أهمية اإلحتفاء بهذه املناسبة الدينية الجليلة 
الستلهام الدروس والعرب من سرة النبي الكريم.. وأوضح أن إحتفاء مؤسسة الشهداء بهذه املناسبة، يجسد 

قوة إرتباط أس الشهداء برسول الله الذي منح األمة العزة والكرامة.. ولفت إىل أهمية إكرام أس الشهداء 
وذويهم واإلهتمام به نظر تضحياتهم يف نرة الدين والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

فيما أكد ممثل مؤسسة الشهداء بالحديد عيل الشعثمي، أن املشاركة يف إحياء ذكرى مولد الرسول األعظم، 
فرصة الستذكار املواقف البطولية يف حياة الرسول واستنهاض الهمم يف مواجهة العدوان.

تخلل الفعالية التي حرها مرشف املدينة عيل الكباري، فقرات فنية وإنشادية عربت عن املناسبة.

هيئة االستخبارات واالستطالع حتتفي باملولد النبوي

]08/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت هيئة االستخبارات واالستطالع بوزارة الدفاع اليوم بصنعاء، فعالية خطابية احتفاء باملولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرها مدير دائرة االستخبارات العسكرية العميد الركن عيل ابوحليقة ومدير دائرة 
التقاعد العميد عبدالله الكبودي، القى مساعد وزير الدفاع للموارد البرشية اللواء عيل محمد الكحالني كلمة 

اشار فيها إىل أن االحتفاء باملولد النبوي الرشيف لسيدنا محمد صى الله عليه وعى اله وسلم يأتي هذا العام 
متزامنا مع االنتصارات الكبرة التي حققها ابطال الجيش واللجان الشعبية يف مختلف جبهات القتال ضد 
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تحالف العدوان الغاشم عى بالدنا.. وأوضح أن احتفاء ابناء الشعب وقواته املسلحة باملولد النبوي الرشيف 
يجسد مدى تمسكهم بالدين االسالمي الحنيف والنهج املحمدي الصحيح قوال وعمال. 

وأكد اللواء الكحالني أن القيادية السياسية والعسكرية العليا تويل الجانب الدفاعي واألمني اهتماما كبرا 
ومستمرة يف معالجة كافة االختالالت يف الجوانب اإلدارية واملالية وبما يعزز من العمل املنظم بعيدا عن كافة 

أشكال الفساد. 

من جانبه لفت مدير مدرسة االستخبارات واالستطالع العميد الركن محمد عبدالله اسحم إىل أن االحتفاء 
باملولد النبوي الرشيف يأتي يف نهاية العام الخامس من العدوان وقد تحققت نجاحات كبرة يف جوانب 

االعداد والتنفيذ والتنظيم وتعزيز القدرات القتالية واالستخباراتية واالمنية.. وبن أن تلك النجاحات كان لها 
الدور الكبر يف االسهام يف الفاعل يف حفظ االمن واالستقرار. 

حر الفعالية مدير مكتب مدير الدائرة املالية العقيد احمد طه وعدد من رؤساء الشعب واالركانات 
والضباط.

مديرية همدان تطلق اإللعاب النارية احتفاء باملولد النبوي الشريف

]08/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

اختتمت مديرية همدان محافظة صنعاء مساء اليوم، فعاليات املديرية االحتفالية بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف بإطالق األلعاب النارية من جبال همدان.

ويف الفعالية أشاد محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي بجهود قبائل همدان يف إحياء الفعاليات واألنشطة 
بهذه املناسبة الدينية العظيمة بكافة القرى والعزل، وكذا استعدادها للمشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية 
بميدان السبعن.. وجدد املحافظ الهادي الدعوة لكافة أبناء املحافظة للمشاركة يف الفعالية املركزية بميدان 

السبعن لتجديد العهد بالسر عى نهج النبي األعظم عليه وآله أفضل الصالة والتسليم والتحيل بالصفات 
املحمدية ورسم لوحة صمود أبناء الحكمة واإليمان يف وجه العدوان.. ولفت إىل أن االحتفاء الكبر واملرشف 

بهذه املناسبة يمثل رسالة للعالم أجمع باصطفاف اليمنين وصمودهم وتمسكهم بنهج وسرة الرسول 
األعظم.

ويف الفعالية، التي حرها عضو مجلس الشورى يحيى عيل عايض والوكيل محمد دحان وقايض املحكمة 
الجزائية محمد مفلح، أشار وكيل املحافظة عاطف املصيل إىل استعداد وجهوزية قبائل همدان للمشاركة يف 

إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف غدا بميدان السبعن.. ولفت إىل أنه سيتم إطالق األلعاب النارية مساء 
اليوم من جبال همدان فرحا وابتهاجا بذكرى مولد خاتم األنبياء واملرسلن.. مؤكدا أن االحتفاء بذكرى مولد 

املصطفى عليه وآله أفضل الصالة والتسليم يجسد العالقة التي تربط اليمنين بالرسول الكريم.

بدوره أشاد نائب املرشف العام يحيى املؤيدي يف كلمة الفعالية بمواقف قبائل همدان يف نرة الدين 
والرسول األعظم.. مثمنا الجهود املبذولة يف إقامة هذا الحفل بهذه املناسبة الدينية.. ولفت إىل أن قبائل 
همدان سيكون حضورها مرشفا غدا بميدان السبعن.. مثمنا سخاء قبائل همدان وتضحياتها يف سبيل 

الدفاع عن الوطن وسيادته.. وأكد املؤيدي أن االحتشاد بميدان السبعن يمثل رسالة لدول العدوان بإنها لن 
تنال من أحفاد األنصار املتمسكن بالنهج املحمدي.



433

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

فيما أشار مرشف املديرية عبدالله الشويع إىل أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي تعبر عن الوالء للرسول 
األعظم واالقتداء بسرته وأخالقه وتحمل املسؤولية يف مواجهة العدوان.

بدوره أكد الشيخ محمد االسعدي، عى أهمية االحتفال بمولد بالنبي األعظم الرحمة املهداة للعاملن واستلهام 
الدروس والعرب من شجاعته وصربه وأخالقه. 

تخلل الفعالية التي حرها مدير املديرية عبدالله األبيض واملشائخ واألعيان وقيادات املجلس املحيل ومكتب 
الربية باملديرية، مأدبة غداء وقصائد وفقرات وعروض وأناشيد عربت عن املناسبة.

لقاء باحملويت يدعو إىل املشاركة الواسعة يف فعالية ذكرى املولد النبوي

]08/ نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

ناقش لقاء قبيل بمحافظة املحويت اليوم سبل تعزيز التحشيد للمشاركة يف الفعالية املركزية بذكرى املولد 
النبوي.

ويف اللقاء الذي ضم مدير مديرية الرجم غالب قبائل واملشائخ والشخصيات االجتماعية، دعا مدير فرع 
هيئة شئون القبائل باملحافظة حسن الشطبي، مشائخ وعقال ووجهاء املحافظة إىل املشاركة الواسعة 

واملرشفة يف فعالية ذكرى املولد النبوي غدا السبت بمركز املحافظة.. وأشار إىل أهمية أن يسجل أبناء 
املحافظة حضورا الفتا إلحياء ذكرى مولد الرسول األعظم بما يعكس مستوى الصمود والتالحم وتجسيد 

حب النبي ومقامه الرفيع. 

تيليمن تعلن ختفيض االتصاالت الدولية بـ50 باملائة مبناسبة املولد النبوي

]08/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أعلنت رشكة االتصاالت الدولية »تيليمن« عن تخفيض قيمة االتصاالت الدولية للمواطنن بـ50 باملائة.

وأوضحت الرشكة يف بيان تلقته وكالة األنباء اليمنية )سبأ( أنه سيتم تخفيض االتصاالت الدولية للمواطنن 
بـ50 باملائة يومي 11 و12 من ربيع األول املوافق 8 - 9 نوفمرب الجاري بمناسبة املولد النبوي الرشيف 

عى صاحبه وآله افضل الصالة والتسليم.

وأشار البيان إىل أن املواطنن بمقدورهم االتصال من أي هاتف ثابت أونقال خالل العرض وإىل أي دولة 
يف العالم ويف أي وقت خالل فرة العرض بأسعار مخفضة.. ولفت البيان إىل أن التخفيض يتيح الفرصة 

لليمنين التواصل بأقاربهم يف املهجر وتبادل التهاني بهذه املناسبة الدينية الجليلة.
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تعز ترتدي حلة خضراء زينت معاملها ومساجدها احتفاء بذكرى املولد النبوي

]08/ نوفمرب/2019[ تعز - سبأ :

ارتدت محافظة تعز حلة خراء زينت معاملها وشوارعها ومساجدها ومنشآتها العامة والخاصة احتفاء 
بمولد خر األنام محمد صى الله عليه وآله وسلم.

واستكملت بمحافظة تعز الرتيبات الخاصة بالحفل املركزي الذي سيقام باملحافظة بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصلوات والتسليم.

ويف هذا الصدد أوضح محافظة تعز أمن عى عبدالله البحر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أنه تم االنتهاء من 
التجهيزات والرتيبات بساحة االحتفال باملحافظة الستقبال الحشود الجماهرية لالحتفاء بذكرى املولد 

النبوي الرشيف عر غد السبت.. وأشار إىل أن االحتفاء بهذه املناسبة الدينية هذا العام سيكون احتفال 
غر مسبوق سواء من حيث التجهيزات أو املشاركة الواسعة يف الحفل املركزي باملحافظة رغم الظروف 

الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار..ونوه املحافظ البحر بجهود اللجنة اإلرشافية 
لإلعداد والتحضر من الوكالء ومدراء العموم سواء يف إقامة الفعاليات السابقة أو الرتيب لالحتفال املركزي 

عى مستوى املحافظة، كما أشاد بجهود مكتب االوقاف واإلرشاد يف إعادة ترميم وطالء قباب املساجد.. 
مثمنا دور مكاتب الربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة يف تنفيذ الربامج والفعاليات الخاصة بهذه 

املناسبة.

ودعا محافظ تعز، أبناء املحافظة إىل االحتشاد الكبر عر غدا السبت يف ساحة االحتفال بذكرى املولد 
النبوي الرشيف املمتدة من مفرق ماويه إىل مطار تعز.

فيما أشار مدير مكتب االوقاف باملحافظة محمد ناجي االهدل، إىل أن املكتب نفذ خالل األيام املاضية أنشطة 
وفعاليات خاصة باملناسبة شملت عقد 89 ندوة وأمسية عى مستوى املحافظة واملديريات وتدشن عرش 

فعاليات باملديريات وعقد وتنظيم 102 لقاء للعلماء وفعاليات باملحافظة واملديريات.. وأشار إىل أن املكتب 
نظم ثمان قوافل إرشادية ملديريات مقبنه والتعزية وخدير وماويه ورشعب.

وبن االهدل أن مكتب األوقاف نفذ ألف و328 مجلسا وزيارة 405 مدارس قدمت خاللها دروس 
ومحارضات، كما تم توزيع ستة آالف و349 كتاب وغرها وتزين 330 مسجدا وقبة احتفاء بذكرى مولد 

الرسول األعظم محمد صى الله عليه وآله وسلم.

عزلة بني اخلياط باحملويت حتيي ذكری املولد النبوي

]08/ نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

أقيمت يف عزلة بني الخياط بمديرية الطويلة محافظة املحويت اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكری املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الفعالية استعرض عضواملكتب السيايس ألنصار الله حزام األسد محطات من حياة الرسول.. الفتا إلی 
أن ذكری املولد تحيي يف النفوس قيم ومبادئ النبي وتجسد أخالقه ونهجه.. وأشار إلی أهمية االحتفاء 

باملناسبة لتجديد الوالء والعهد وااللتزام بنهج النبي الكريم لتعزيز وحدة الصف والتآخي.
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فيما أوضح وكيل أول محافظة املحويت عزيز عبدالله الهطفي، أن االحتفال بذكری سيد املرسلن يعكس 
االرتباط برسول اإلنسانية التمسك بأخالق ومنهج الرسول صى الله عليه وآله وسلم.. ودعا إلی االحتشاد يف 

الفعالية املركزية بهذه املناسبة بما يليق بصاحبها عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.

بدوره تطرق عضو رابطة علماء اليمن محمد الحكمي، إلی جوانب من شخصية رسول وأخالقه وحاجة 
األمة للتأيس بنهجه.. الفتا إىل أن التحديات الراهنة تستدعي تعزيز الصمود ورفد الجبهات حتى تحقيق 

النر املؤزر.

فيما أكد مدير املديرية عيل قطينة ومسئول املكتب اإلرشايف ألنصار الله باملديرية عيل الخطيب، أن االحتفاء 
باملناسبة يجسد التمسك بخاتم األنبياء واملرسلن وتعزيز الصمود والثبات يف مواجهة العدوان.

 حر الفعالية مشائخ وعقال ووجهاء املديرية.

 يف ذكرى املولد النبوي
ً
مؤسسة الشعب تنظم حفال

]08/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت مؤسسة الشعب االجتماعية للتنمية اليوم، حفالً بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل أكد نائب رئيس مجلس الشورى محمد البخيتي أن األمة بانحرافها عن والية اإلمام عيل كرم الله 
وجهه وريض عنه صارت متناحرة وممزقة. وقال »إن مسألة الوالية توجيه إلهي بدأ عندما أمر الله سبحانه 
وتعاىل املالئكة بالسجود آلدم، فسجدوا إال إبليس رفض السجود، وتكرر ذلك مع قصة يوسف عليه السالم 

حينما رأى يف منامه 12 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين«. وأضاف »إن الوالية رحمة بالناس وطاعة 
لله ورسوله وويل األمر، كما وردت متسلسلة يف القرآن الكريم«.. مشرا إىل أن الوالية تعد مقياس اإليمان 

يستطيع من خاللها اإلنسان أن يخترب إيمانه بالحب لرسول الله وأهل بيته.

وتطرق البخيتي إىل الوالية يف األديان السابقة للدين اإلسالمي.

تخلل الحفل فقرات إنشادية وقصائد شعرية يف مدح رسول الله صى الله عليه وآله وسلم.

فريق وحدة عمران حيقق بطولة املولد النبوي لكرة القدم

]08/ نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

حقق فريق وحدة عمران بطولة املولد النبوي لكرة القدم بتغلبه اليوم عى فريق شباب عمران بربات 
الرجيح يف اللقاء الذي جرى بينهما، ضمن منافسات البطولة التي أقيمت بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

شارك يف البطولة التي نظمتها عى مدى 20 يوم، اللجنة العليا للفعاليات الرياضية والثقافية بالتعاون مع 
مكتب الشباب والرياضة وفرع اتحاد كرة القدم باملحافظة، ثمانية أندية.

ويف االختتام أشاد أمن عام محيل املحافظة صالح املخلوس ورئيس اللجنة العليا لتنظيم الفعاليات 
الرياضية والثقافية محمد الريمي، بمستوى أداء الفرق املشاركة يف البطولة.. ولفت إىل أن أهمية البطولة 
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تكمن يف تنظيمها بمناسبة مولد خر الربية محمد صى الله عليه وآله سلم.

ويف ختام املباراة تم تسليم كأس البطولة لفريق وحدة عمران مع ميداليات ذهبية وكأس الوصيف لفريق 
شباب عمران مع امليداليات الفضية.

مناقشة سبل توفري احلماية األمنية لفعالية املولد النبوي بإب

]08/ نوفمرب/2019[ إب - سبأ :

ناقشت اللجنة األمنية بمحافظة إب اليوم برئاسة محافظ املحافظة عبدالواحد صالح، سبل حماية وتامن 
الحشود الجماهرية املشاركة يف الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي والتي ستقام غدا بمركز املحافظة.

واستعرض االجتماع الذي ضم مدير أمن املحافظة العميد محمد الحمزي ومسئويل األجهزة العسكرية 
واألمنية، الدور املناط بالجميع يف تأمن الحشود الجماهرية املشاركة يف هذه املناسبة الدينية الجليلة.. وأقر 

االجتماع اإلجراءات والتدابر الالزمة إلنجاح فعاليات اإلحتفال بهذه الذكرى العطرة وإيصال رسالة أبناء 
املحافظة بارتباطهم الوثيق بالرسول األعظم محمد صى الله عليه وسلم.

وهنأت اللجنة األمنية بإب قائد الثورة ورئيس املجلس السيايس األعى والشعب اليمني بذكرى املولد 
النبوي.. مباركة االنتصارات التي يحققها الجيش واللجان يف مختلف الجبهات للذود عن حياض الوطن 

ودحر الغزاة واملحتلن.

وأشاد املحافظ صالح بجهود الجميع يف اإلعداد للفعالية املركزية بذكرى ميالد قائد األمة ومعلمها محمد 
صى الله عليه وآله وسلم.. وشدد عى رضورة التقيد بالخطة األمنية لتنظيم الفعالية وتنفيذ املهام املسندة 

لألجهزة والوحدات األمنية والعسكرية، وتوفر األجواء اآلمنة واملالئمة للمشاركن يف هذه الفعالية والعمل 
عى تنظيم وتسهيل حركة السر.

جملس التالحم القبلي ينظم فعالية حتشيدية لالحتفال بذكرى املولد النبوي

]08/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

نظم مجلس التالحم القبيل اليوم بصنعاء، فعالية تحشيدية بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية أشار عضواملجلس السيايس األعى أحمد غالب الرهوي، إىل أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي 
الذي جاء منقذا للبرشية ومخرجها من الظلمات إىل النور.. وأوضح أن العاصمة صنعاء، تزدان فرحا 

وابتهاجا بذكرى املولد النبوي، هوأنموذجا فريدا عن العواصم العربية واإلسالمية يف االحتفال بهذه املناسبة 
الدينية الجليلة. وقال »كيف ال تتزين العاصمة صنعاء بهذه املناسبة وهي عاصمة اإلسالم والعروبة 

والصمود«. وأضاف »إن اليمنين يحق لهم االحتفال بمولد خر الربية رسول الله محمد صى الله عليه وآله 
وسلم الذي أحبهم وشهد لهم باإليمان والحكمة، كما يحق لليمنين إحياء هذه الذكرى العطرة ألنهم أول من 

آمنوا برسالته ونارصوه وأزروه وساهموا يف نرش الدعوة اإلسالمية«.
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وتطرق الرهوي إىل ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار وذلك ناتج عن تمسكهم بالدين اإلسالمي الحنيف 
وثقافة الرسول الكريم صى الله عليه وآله وسلم.. داعيا أبناء الشعب اليمني إىل املشاركة الواسعة يف الفعالية 

املركزية بما يليق بمكانة وعظمة رسول الله وإغاضة أعداء اإلسالم يف يوم ميالده الـ12 من ربيع األول.

ويف الفعالية، التي حرها رئيس مجلس الشورى محمد حسن العيدروس، أشار وزير الدولة عبدالعزيز 
البكر إىل أهمية االحتفاء بمولد نبي الرحمة محمد صى الله عليه وآله وسلم الذي قارع الكفر ونرش العدل 

واملساوة والحرية بن البرشية.. وذكر أن اليمنين يواجهون اليوم جاهلية العر وسينترون كما انتروا 
عى كفار ومنافقي قريش.

فيما أكد رئيس مجلس التالحم القبيل الشيخ ضيف الله رسام، أهمية االحتفاء بذكرى مولد خاتم األنبياء 
واملرسلن محقق النر املبن محمد عليه الصالة والسالم والذي بمولده أرشق نور الهدى لألمة.. وتطرق 

إىل دور القبائل اليمنية يف نرة رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم ونرش راية اإلسالم إىل أصقاع 
املعمورة. وقال »وما قبيلتي األوس والخزرج إال أنموذجا للقبائل العريقة«.

ونوه الشيخ رسام بتميز اليمنين يف احتفائهم وابتهاجهم بذكرى املولد النبوي، عن بقية الشعوب اإلسالمية 
والذي يؤكد، محبتهم وارتباطهم ووالئهم للنبي محمد صلوات الله عليه وعى آله وسلم.. ودعا أبناء القبائل 
إىل االقتداء برسول الله ونهجه من خالل نبذ ثقافة الكراهية والعنف ونرش ثقافة املحبة والتسامح والسالم 
والتعاون، كما حث الدين اإلسالمي الحنيف والرسول الكريم عليه أفضل الصالة والسالم يف هذا الجانب.. 

وحث القبائل إىل الحضور املرشف واملشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي والتي ستقام 
عر غد السبت ورفد الجبهات باملال والرجال حتى تحقيق النر.

وألقيت كلمات من محافظ عدن طارق سالم والدكتور أمن الغيث عن األكاديمين وهشام ردمان عن 
القبائل، أكدت أهمية االحتفال بمولد الرحمة املهداه خاتم األنبياء واملرسلن محمد صى الله عليه وآله 

وسلم.. ودعت الكلمات الجميع إىل املشاركة الفاعلة يف الحفل املركزي يوم غد الـ 12من ربيع األول لتجديد 
العهد والوالء لله تعاىل ورسوله الكريم وإيصال رسالة للعالم بتمسك اليمنين بنهج النبي محمد صلوات 

الله عليه وعى آله وسلم..تخلل الفعالية، التي حرها عدد أعضاء مجليس النواب والشورى واملشائخ 
والوجهاء، فقرات فنية وأناشيد معربة عن عظمة املناسبة والوالء واالرتباط بالرسول األعظم محمد صى الله 

عليه وآله وسلم والداعية إىل التآخي والتأزر وتوحيد الصفوف.

مؤسسة واحة الشهداء توزع اللحوم واحللوى بصنعاء

]08/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

دشنت مؤسسة واحة الشهداء للتنمية اليوم، توزيع وجبات اللحوم ومبالغ مالية لألس الفقرة، يف مديرية 
سنحان بمحافظة صنعاء بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

 وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة واحة الشهداء أحمد املغربي لوكالة األنباء اليمنية )سبا( أن هذه 
املساعدات تستهدف ثالثة آالف اسة بعضها نازحة يف عدد من حارات حزيز وضبوه وبيت الحرمي 

والقييض وكذلك اربع حارات جوار مستشفى الشهيد أبوحرب املليص.

واشار إىل ان هذه املساعدات تأتي ضمن األنشطة الخرية السنوية للمؤسسة وتجسيدا ملبدأ التكافل 
االجتماعي يف ذكرى مولد الحبيب املصطفى. 
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 ولفت إىل قيام املؤسسة بتوزيع كميات من الحلوى للمسافرين يف شارع تعز ملدة ثالثة ايام ابتهاجا بذكري 
املولد النبوي الرشيف عى صاحبة افضل الصالة وازكى التسليم.

التالحم يهيب بالقبائل املشاركة الفاعلة غدا لالحتفاء باملولد

]08/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

أهاب مجلس التالحم  القبيل، بكافة مشايخ ووجهاء وأبناء قبائل اليمن للحضور الكبر واملشاركة الفاعلة 
واملرشفة يف االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف غد السبت بشتى الساحات واملحافظات، تجديدا للعهد 

والوالء لرسول الله، وإلرسال رسالة للعالم اجمع بأننا كيمنين متمسكن برسالة ونهج وثقافة نبينا األكرم 
محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.

وأكد املجلس يف بيان له تلقته وكالة األنباء اليمنية )سبأ( بأن املشاركة التاريخية لليمنين يوم غد تمثل 
توقرا وتعظميا ونرة لرسول الله صى الله عليه وعى آله وسلم، وشكرا لله تعاىل عى نعمة مولده وبعثته 
ورسالته الخاتمة، والذي بحلوله يجسد اليمنين مكارم األخالق والناموس العظيم، ويرقبون تحقيق النر 

املؤزر واملبن.

عرب مجلس  التالحم القبيل عن التهاني والتربيكات لقائد الثورة السيد عبدامللك بن بدر الدين الحوثي 
والقيادة السياسية وقبائل اليمن، وأبطال القوات املسلحة واللجان البواسل، وقبائل وشعوب األمة جمعاء 

بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

 باملولد النبوي
ً
اللجنة املنظمة تدعو للخروج اجلماهريي يف الساحات احملددة احتفاء

]08/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

دعت اللجنة املنظمة للفعاليات أبناء الشعب اليمني إىل الخروج الجماهري الكبر يف الساحات املحددة 
بالعاصمة صنعاء واملحافظات احتفاًء باملولد النبوي الرشيف بعد ظهر غٍد السبت.

كما دعت اللجنة املنظمة بالعاصمة صنعاء إىل املشاركة الواسعة رجاالً ونساًء يف ميدان السبعن بعد ظهر 
السبت.

وأكدت اللجنة عى أهمية املشاركة الواسعة يف االحتفاالت التي ستقام باملناسبة يف الساحات املحددة يف 
محافظات صعدة، حجة، الحديدة، ذمار، إب، تعز، عمران، املحويت، الجوف، البيضاء.
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أمني العاصمة يؤكد جاهزية العاصمة صنعاء الحتضان فعالية املولد النبوي

]08/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

أكد أمن العاصمة رئيس اللجنة اإلرشافية العليا لالحتفال باملولد النبوي حمود ُعباد جاهزية العاصمة 
صنعاء الحتضان الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى 

التسليم.

وأوضح أمن العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن التجهيزات للفعالية املركزية بهذه الذكرى، استكملت 
بساحة ميدان السبعن، وبات جاهزا الحتضان الحشود الجماهرية املشاركة يف هذه املناسبة الدينية 

الجليلة.. ولفت إىل أن الفرق واللجان الفنية املعنية أنهت تجهيزات املنصة والحواجز وإنارة امليدان وكافة 
األعمال الفنية والهندسية وغرها. وقال »إن إحتفال الشعب اليمني يوم غد بهذه املناسبة الدينية، ستعكس 

مدى حب وارتباط اليمنين بالرسول األعظم عليه الصالة والسالم«.

ودعا أمن العاصمة، املواطنن وسكان العاصمة صنعاء من املديريات العرش، إىل املشاركة والخروج املرشف 
يف الفعالية املركزية التي ستقام يوم غد السبت بميدان السبعن، بما يليق بعظمة ومكانة املصطفى عليه 

الصالة والسالم.

فيما أشاد رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال باملولد النبوي باألمانة عبدالوهاب رشف الدين بتعاون اللجان 
والفرق املكونة من 12 لجنة فنية وتنظيمية، من املكاتب التنفيذية والخدمية والجهات ذات العالقة يف 

التجهيز للفعالية.. مثمناً جهود لجنة تجهيز ساحة االحتفال بميدان السبعن وتنفيذها ملهامها إلنجاح 
الفعالية املركزية.

الداخلية تؤكد استكمال ترتيبات تأمني احتفاالت املولد النبوي  

]08/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

أكدت وزارة الداخلية، استكمال جميع الرتيبات األمنية الخاصة بتأمن الفعاليات الجماهرية التي ستقام 
يف العاصمة واملحافظات احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأوضحت وزارة الداخلية يف بيان لها تلقته وكالة األنباء اليمنية )سبا( أن جميع الوحدات األمنية مشاركة 
يف تنفيذ الرتيبات، مشرة إىل ان مهامها تشمل تأمن الساحات املخصصة للفعاليات ومداخلها ومحيطها، 

باالضافة إىل مداخل املدن واملحافظات، والطرق الرئيسية والرابطة بن املحافظات.. ولفت البيان إىل أن 
الخطة األمنية تضمنت تدابر مرورية لتسهيل حركة تنقل الوافدين إىل ساحات اإلحتفال.

ودعت وزارة الداخلية، جميع أبناء الشعب اليمني إىل املشاركة الفاعلة يف احياء ذكرى املولد الرشيف، بما 
يليق بعظمة املناسبة، كما دعت جميع املواطنن إىل التعاون مع رجال األمن، والتقيد بالتعليمات واإلرشادات 

التي وضعت حفظا ألمنهم.
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احلشود اجلماهريية تتوافد إىل ساحات االحتفال باملولد النبوي يف أمانة العاصمة 
واحملافظات

]09/ نوفمرب/2019[ صنعاء سبأ:

تتوافد الحشود الجماهرية منذ الصباح إىل ميدان السبعن بالعاصمة صنعاء والساحات املحددة بمختلف 
املحافظات لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى السالم.

واكتظت مداخل العاصمة باملشاركن من مختلف مديريات محافظة صنعاء حيث كان يف استقبالهم يف  
الصباحة واملطار وشمالن وموفمبيك ودار سلم والحثييل، املحافظ عبدالباسط الهادي وأمن عام محيل 

املحافظة عبدالقادر الجيالني ووكالء املحافظة.

وأشاد املحافظ واألمن العام والوكالء بالتوافد الكبر من قبائل ومديريات محافظة صنعاء منذ الصباح 
للمشاركة يف االحتفال املركزي بهذه املناسبة الدينية العظيمة يف ميدان السبعن..  وأشاروا إىل أن مئات 

السيارات القادمة من املحافظة ما تزال تتقاطر عى مداخل العاصمة حاملة اإلعالم والشعارات املعربة عن 
االحتفاء بذكرى مولد رسول اإلنسانية محمد صى الله عليه وآله وسلم.

وأكد املحافظ الهادي واألمن العام والوكالء أن مشاركة أبناء محافظة صنعاء يف الفعالية املركزية بذكرى 
املولد النبوي الرشيف لهذا العام ستكون مرشفة وغر مسبوقة.

إىل ذلك يستمر توافد ضيوف رسول الله صى الله عليه وآله وسلم إىل ساحات االحتفال يف محافظات 
صعدة، حجة، الحديدة، ذمار، إب، تعز، عمران، املحويت، الجوف، البيضاء.

العاصمة صنعاء تشهد أكرب حشد مجاهريي احتفاء بذكرى املولد النبوي الشريف

]09/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

شهدت العاصمة صنعاء عر اليوم، حشدا جماهريا غر مسبوق بساحة ميدان السبعن والشوارع 
املجاورة واملؤدية إليها، احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف االحتفال الجماهرية الذي بُدئ بآي من الذكر الحكيم، وجه قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين 
الحوثي، كلمة متلفزة للجماهر املحتشدة يف العاصمة صنعاء والساحات يف املحافظات، حيث حيا يف مستلها 

املشاركن يف ساحات االحتفال باملولد النبوي الرشيف. وقال »حضوركم املرشف يعرب عن الفرح واالبتهاج 
برحمة الله للعاملن املتمثلة بخاتم أنبيائه وسيد رسله سيدنا وقائدنا وقدوتنا رسول الله صى الله عليه وعى 

آله«.

وأشار إىل أن الشعب اليمني يف هذا العام واألعوام املاضية يتبوأ الصدارة يف االحتفاء واالهتمام بذكرى املولد 
النبوي الرشيف حيث جعل منها محطة توعوية وتعبوية وتربوية ومعرفية لتعزيز الوالء واملحبة لرسول 
الله صى الله عليه وآله وسلم ولرسيخ املفاهيم اإلسالمية والحث عى االقتداء برسول الله وما حمله من 

قيم وجسده من أخالق. وقال »شعبنا وبحكم انتمائه وهويته اإليمانية أدرك أهمية هذه املناسبة وما تمثله 
من فرصة كبرة يف مرحلة حساسة تعاني فيها األمة اإلسالمية من مشاكل وتحديات خطرة وهي يف أمس 

الحاجة إىل العودة إىل ينابيع الحكمة وأسباب الفالح والنجاة والخالص«.
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وتطرق قائد الثورة إىل ما تعرض له الرسول من عداء يف املرحلة املكية قبل انتقاله إىل املدينة وما شهدته من 
حروب وتحالفات معادية للرسول وبالرغم من ذلك انتر اإلسالم واحدث تغيرا كبرا وتحوال هائال بالواقع 

ونقله كبرة يف واقع املسلمن من أمة مستضعفة إىل أمة يف املرتبة األوىل.. ولفت إىل أن الرس يف إحداث ذلك 
التغير ألن رسالة الله تمتلك من عنارص القوة والتأثر والنجاح ما ال مثيل له يف أي مرشوع أخر، واألمة التي 

تؤمن بها تحظى برعاية الله ونره، وأن الرسالة دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

وأشار إىل الدور األسايس لرسول الله يف إحداث هذا التغير بما منحه الله من مؤهالت عالية لحمل هذه 
الرسالة والتحرك بها ويف إيمانه العظيم وأخالقه العالية التي بلغ بها أعى مرتبة، باإلضافة إىل ما تمتلكه 

هذه الرسالة من الخصائص التي حفظها الله بأعظم وثيقة يف األرض وهي القرآن الكريم، كتاب الله 
واملعجزة الخالدة. وقال »واقع البرشية اليوم يف ظل هيمنة قوى االستكبار تعتمد يف توجهاتها وسياساتها 

وتسخر كل إمكاناتها يف سبيل تعزيز سيطرتها عى الشعوب ومقدراتها تعتمد عى التضليل واإلفساد لتهيئ 
املجتمع للقبول بسيطرتها والخنوع لها وقد ألحقت الرر الكبر بمختلف الشعوب يف أمنها واقتصادها 

وواقعها االجتماعي واستغلت املشاكل وزادت من تعقيدها«.

ودعا قائد الثورة، األمة اإلسالمية والشعب اليمني إىل السعي الحثيث لتعزيز التمسك بالقرآن ورسالة رسول 
الله صى الله عليه وآله واإلقتداء به واالبتعاد عن كل أشكال التبعية لدول االستكبار وتعزيز االستقالل 

الحقيقي عى املستوى الثقايف والفكري واالقتصادي والسيايس ويف كل مناحي الحياة.. وحذر الشباب من 
حالة الفوىض يف التلقي اإلعالمي عى وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم كون ما ينرش يستهدفهم 
ومصدره أعداء األمة.. مشددا عى أهمية التحيل بالوعي ومعرفة من نحن ومن هو العدو وما هي مؤامراته.

كما دعا السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي شعوب األمة إىل أخذ الحيطة والحذر يف التعامل مع مشاكلها بما 
ال يفتح ثغرة لألعداء كما يحصل يف العراق ولبنان.. الفتا إىل أن املوقف اإلسائييل املبتهج بهذه التطورات 

واالرتياح األمريكي يكشف بوضوح أهمية التحيل بالحكمة والوعي الصحيح الذي يحقق املصالح املرشوعة 
دون تقديم خدمة لألعداء والعمالء.

وحث الحكومات عى تقوى الله تجاه شعوبها وأن تقوم بدورها ومسؤولياتها بأمانة ومصداقية وإخالص 
وأن تدرك مخاطر أدائها الفاشل وعواقب الفساد والخلل الذي يساهم يف تفاقم األزمات. 

وقال »أنصح تحالف العدوان بوقف العدوان والحصار عى الشعب اليمني، فشعبنا لن يراجع أبدا يف 
مسرته التحررية التي تحقق له االستقالل التام وحرية القرار وفق مبادئه وانتمائه وهويته اإليمانية تجاه 

قضاياه يف الداخل ويف موقفه تجاه قضايا األمة اإلسالمية وعى رأسها القضية الفلسطينية إنسانا وأرضا 
ومقدسات، واملوقف الحازم من الكيان اإلسائييل كعدو لألمة، ومناهضة الهيمنة األمريكية والسياسات 

العدائية ضد األمة.

وأكد قائد الثورة أن تمسك الشعب اليمني بحقه يف االستقالل وتمسكه بمواقفه تجاه األمة هو موقف مبدئي 
وإيماني وديني وال يمكن التخيل عنه أو املقايضة به يف مزاد املساومات السياسية. وأضاف »من يسعى 

بالحروب والحصار والعدوان والجرائم اليومية إىل التحكم بالشعب اليمني وإرغامه عى الخنوع والعبودية 
فهو يسعى إىل املستحيل الذي ال يمكن تحقيقه وعاقبة أمره الخرسان«.

وقال »نمد أيدي اإلخاء والسالم لكل أمتنا اإلسالمية، ومن يعادينا ويعتدي علينا يتحمل هو املسؤولية 
لخياره الخاطئ وقراره الظالم«.. مؤكدا أن استمرار العدوان معناه أن نستمر يف تطوير قدراتنا العسكرية 

وتوجيه أقىس الربات كعمليات ردع لوقف العدوان باعتباره حق مرشوع.



442

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

ووجه قائد الثورة الدعوة للنظام السعودي لوقف العدوان والحصار واحرام حق الجوار، وإال فمخاطر 
االستمرار يف العدوان كبرة ونتائجه عليهم وخيمة.

واستنكر تريحات مجرمي الحرب الصهاينة وعى رأسهم املجرم نتنياهو التي تتحدث عن اليمن كتهديد 
إلسائيل وتسعى لربط ذلك بإيران كما هي العادة. وقال »نؤكد أن موقفنا يف العداء إلسائيل ككيان غاصب 
ومعادي ألمتنا اإلسالمية هو موقف مبدئي إنساني أخالقي والتزام ديني نلتقي فيه مع األحرار والرشفاء من 
امتنا اإلسالمية، وإذا تطاول العدو اإلسائييل بأي حماقة ضد شعبنا فلن نردد يف إعالن الجهاد يف سبيل الله 

ضد هذا العدو، كما لن نردد يف توجيه أقىس الربات املمكنة الستهداف األهداف الحساسة جدا عى كيان 
العدو اإلسائييل«.

كما دعا الجهات الرسمية إىل بذل كل الجهد لرفع مستوى األداء لخدمة الشعب بكل ما أمكن رغم شحة 
املوارد وظروف الحرب والحصار، والعمل عى تصحيح الوضع داخل مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد 

بشكل فعال، وتنفيذ الخطط التفصيلية للرؤية الوطنية والسعي للمزيد من تحقيق العدالة واألمن 
واالستقرار وتصحيح الوضع يف السجون ومعالجة مشاكل السجناء.

وحث قائد الثورة الشعب اليمني بكل مكوناته وأطيافه إىل االستمرار يف مسرة التحرر واالستقالل والحذر 
من االخراق الخارجي والحفاظ عى وحدة الصف والسلم االجتماعي والعناية بالتكافل االجتماعي ورعاية 

الفقراء واملساكن والعناية بأس الشهداء واملرابطن والعناية بدفع الزكاة.

وأضاف »ندرك حجم معاناة الشعب اليمني التي جزء كبر منها نتيجة للعدوان والحصار الذي سعى 
لتدمر كل مقومات الحياة والتضييق عى البالد لكل االحتياجات ومتطلبات الحياة، وسعى للوصول 

باالقتصاد لألنهيار الكامل، وسعى مع الخونة من البلد إىل سقة النفط والغاز من خالل سيطرته عى 
الحقول يف مأرب وشبوة وحرموت«.

ولفت إىل أن اإلنتاج من الحقول يف تلك املحافظات يقدر خالل سنوات العدوان بأكثر من 120 مليون برميل 
من النفط تم سقتها، واإليرادات التي كان الشعب اليمني سيحصل عليها من مصادره من النفط والغاز 

وغرها وخرسها بسبب العدوان وعمالئه تقدر بأكثر من 12 تريليونا كانت ستكفي لرف املرتبات ألكثر 
من 12 عاما.

وأشار إىل أن ذلك يكشف عن حجم الظلم الذي يعانيه الشعب اليمني من العدوان وعمالئه عى املستوى 
االقتصادي ما يحتم عى الشعب املزيد من الصمود والثبات للتصدي لهذا العدوان الظالم املدمر. وقال 

»شعبنا يف موقف الحق ويمتلك القضية العادلة وهو شعب مظلوم وعاقبة الصمود والثبات والتوكل عى الله 
هو النر«.

وكانت الحشود الجماهرية التي توافدت منذ الصباح الباكر إىل ميدان السبعن قد رفعت الالفتات املعربة 
عن الفرح واالبتهاج بمولد رسول اإلنسانية محمد صى الله عليه وآله وسلم، ورددت الهتافات املؤكدة عى 

التمسك بهدي الرسول األعظم والسر عى نهجه. 

واحتضنت الحشود الجماهرية أسم محمد صى الله عليه وآله وسلم يف لوحة جسدت مدى حب وارتباط 
أبناء اليمن بالرسول األعظم واحتفائهم بذكرى مولده الرشيف.

تخلل االحتفال الجماهري قصائد وأناشيد وعروض حول أهمية االحتفاء بهذه املناسبة الدينية العظيمة 
ودور اليمنين يف نرة الرسول وحرصهم عى تجديد الوالء له.
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الرئيس املشاط يشيد باحلضور اجلماهريي املهيب ودقة التنظيم لفعاليات املولد 
النبوي

]09/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أشاد فخامة األخ املشر مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعى، بالحضور الجماهري املهيب وغر 
املسبوق يف الفعاليات املركزية يف العاصمة صنعاء واملحافظات احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وعرب الرئيس املشاط عن الشكر لحكومة اإلنقاذ الوطني عى الجهود املبذولة لألعداد والرتيب الذي أسهم 
يف إنجاح الفعاليات الجماهرية بمناسبة مولد الرسول صى الله عليه وآله وسلم.. ونوه بجهود وزارة 

الداخلية واألجهزة األمنية واللجان التنظيمية واإلرشافية والفنية وكل من ساهم يف تنظيم وتأمن الفعاليات 
الجماهرية بذكرى رسول اإلنسانية صى الله عليه وآله وسلم.

كما أشاد بدور أمن العاصمة ومحافظي املحافظات يف اإلرشاف واملتابعة والحشد لهذه الفعاليات التي 
جسدت عظمة املناسبة وما يحتله الرسول األعظم من مكانة يف قلوب اليمنين.

وعرب الرئيس املشاط عن الشكر عى التغطية اإلعالمية املتميزة التي قامت بها وسائل اإلعالم الوطنية لهذه 
الفعاليات ومواكبتها منذ بدء الرتيبات ووصول الحشود.

وزير الداخلية يشد جبهود رجال األمن يف تأمني فعاليات املولد النبوي

]09/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أشاد وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمر الدين الحوثي، بجهود رجال األمن الذين شاركوا يف تأمن 
فعاليات االحتفال باملولد النبوي الرشيف 1441هـ..كما نوه اللواء عبدالكريم الحوثي، بدور ومشاركة 

جهاز األمن واملخابرات ووزارة الدفاع يف إنجاح الفعاليات الجماهرية بهذه املناسبة يف العاصمة صنعاء 
وبقية املحافظات..وعرب عن الشكر للمواطنن عى وعيهم وتعاونهم اإليجابي مع رجال األمن من خالل 

االلتزام باإلرشادات األمنية وتعليمات اللجان التنظيمية.. ودعا الجميع إىل الشكر والثناء لله عى نجاح جميع 
الفعاليات الجماهرية التي نظمت احتفاال بهذه املناسبة الدينية.

وزير اإلعالم يشيد مبواكبة وسائل اإلعالم الوطنية لفعاليات املولد النبوي

]09/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

أشاد وزير اإلعالم ضيف الله الشامي، بالتغطية املتميزة لوسائل اإلعالم الوطنية ومواكبتها لالحتفاالت 
بذكرى املولد النبوي الرشيف وصوال إىل الفعاليات الجماهرية الكربى اليوم بالعاصمة صنعاء واملحافظات.

وعرب وزير اإلعالم عن الشكر والتقدير لقيادات ومنتسبي وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة عى ما 
بذلوه من جهود كبرة يف تغطية الفعاليات الخاصة بمولد الرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم والنقل 

املبارش للفعاليات املركزية يف مختلف الساحات.
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وأكد الوزير الشامي يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن التغطية املهنية لهذه الفعاليات نقل الصورة 
الحقيقة عن احتفاء شعب اإليمان والحكمة بخاتم األنبياء واملرسلن وما يكنه أحفاد األنصار من حب 

وارتباط برسول اإلنسانية الذي حمل مشعل الهداية لإلنسانية وإخراجها من الظلمات إىل النور.. ولفت إىل 
أن التغطية اإلعالمية الواسعة لالحتفاالت األكرب يف تاريخ اليمن بهذه املناسبة الدينية أسهم يف إيصال رسالة 

الشعب اليمني بحبه للرسول األعظم وتمسكه بنهجه واستمراره يف الصمود والثبات يف مواجهة التحديات.

وزير الصحة يشيد جبهود الطواقم الطبية املشاركة يف فعاليات ذكرى املولد النبوي

]09/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

أشاد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل، بجهود الطواقم الطبية يف رعاية املشاركن يف 
االحتفال بذكر املولد النبوي يف مختلف ساحات االحتفال بأمانة العاصمة واملحافظات. 

ونوه الوزير املتوكل يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( بجهود وتفاعل الكوادر املناوبة يف املستشفيات 
والكوادر اإلسعافية وسائقي السيارات اإلسعافية بن املحافظات واملؤدية للساحات والذين ساهموا يف إنجاح 

فعالية املولد النبوي.. وأوضح أن الوزارة جهزت 187 سيارة اسعاف مزودة بكوادر طبية إسعافية موزعة 
عى الساحات والطرق و968 كادرا طبيا اسعافيا مزودا باألدوية اإلسعافية يف جميع الساحات.

وأشار وزير الصحة إىل أنه تم نصب 24 مخيما وثالثة مستشفيات ميدانية مجهزة بكل ما تحتاجه من 
أدوية وأجهزة وكوادر، باإلضافة إىل تهيئة 37 مستشفى حكومي و71 مستشفى خاص يف حالة استعداد 

تام وعى مدار الساعة.

وزارة الكهرباء تشيد جبهود قطاع الكهرباء يف إجناح فعاليات املولد النبوي

]09/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

أشادت وزارة الكهرباء والطاقة، بجهود قيادة ومهنديس املؤسسة العامة للكهرباء وأمانة العاصمة 
واللجنة التنسيقية ملستثمري الطاقة يف تزين وإضاءة املنشآت والشوارع واألماكن العامة بأمانة العاصمة 

واملحافظات ابتهاجا بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأكدت وزارة الكهرباء يف بيان تلقته وكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن إنجاح فعاليات االحتفاء باملولد النبوي 
لهذا العام التي توجت اليوم بفعاليات جماهرية حاشدة بالعاصمة صنعاء ومختلف الساحات، رغم 

الظروف الصعبة التي تمر بها البالد يجسد مدى حب اليمنين للنبي األكرم.

وأشارت إىل أن الجهود املبذولة يف اإلنارة والتزين أضفت عى مظاهر االحتفاء بمولد رسول اإلنسانية لهذا 
العام طابع مميز جسد املكانة التي يحتلها الرسول محمد صى الله عليه وآله وسلم يف قلوب اليمنين 

وابتهاجهم بذكرى مولده.



445

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

أمني العاصمة يشيد جبهود اجلميع يف إجناح الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي

]09/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

أشاد أمن العاصمة رئيس اللجنة اإلرشافية العليا لالحتفال باملولد النبوي حمود ُعباد، بجهود اللجنة 
التنفيذية لالحتفال باملولد النبوي واللجان الفنية والتنظيمية واألمنية التي شاركت يف تجهيز وتأمن ساحة 

االحتفال بميدان السبعن.

واعترب أمن العاصمة ُعباد، يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( نجاح الفعالية املركزية بميدان السبعن، 
ثمرة جهود 12 لجنة فنية متخصصة وتنظيمية وأمنية من النظافة واألشغال والنقل والكهرباء واإلعالم ورجال 

األمن واملرور وغرها من اللجان..وثمن جهود العاملن يف إنجاح الفعالية الجماهرية الكبرة التي تستقبل 
العاصمة صنعاء وميدان السبعن ألول مرة حشود غر مسبوقة.. وقال » لقد وفقنا الله بإنجاح الفعالية 

املركزية والشكر لرجال األمن يف تنظيم وتنسيق وتأمن ساحة االحتفال واملناطق واملداخل للعاصمة صنعاء«.

مشاركة جنوبية الفتة يف االحتفال باملولد النبوي بالعاصمة صنعاء

]09/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

شارك اآلالف من أبناء املحافظات الجنوبية يف االحتفال املركزي باملولد النبوي الرشيف عى صاحبة أفضل 
الصالة والسالم اليوم يف ميدان السبعن بالعاصمة صنعاء.

وانطلق موكب أبناء املحافظات الجنوبية من جولة الثقافة نحو ميدان السبعن وحمل املشاركن الالفتات 
التي تؤكد التمسك بقيم وتعاليم الرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم يف التضحية والصرب والفداء 

والراحم والتآلف ونبذ الفرقة ومقارعة الظاملن والطغاة واملستكربين.. وأشاروا إىل أن االحتفاء بذكرى مولد 
رسول اإلنسانية، رسالة لطواغيت األرض بأن أنصار رسول الله لن تفرقهم املؤامرات الخارجية والدسائس 

ولن يقبلوا بالعبودية لغر الله.. الفتن إىل أن ما يتعرض له الجنوب اليوم من محاوالت تقسيم وفق ما 
يسمى باتفاق الرياض أمراً يرفضه كل يمني حر ألن القبول بتلك املؤامرة قبول باالرتهان لتحالف العدوان 

السعودي األمريكي.

وأكدوا رفضهم للمحتل األجنبي للجنوب الذي بات اليوم يتخذ من اتفاق أعدته املخابرات السعودية 
واإلماراتية وسيلة الستالب قرار أبناء الجنوب وفرض وصاية جديدة ستنال من وحدتهم االجتماعية ومن 

كرامتهم وحقوقهم التي ال تقبل االنتقاص واملصادرة.

وجدد أبناء الجنوب املشاركن يف االحتفال باملولد النبوي يف ميدان السبعن، الوالء والعهد لرسول الله محمد 
صى الله عليه وآله وسلم وللسيد عبدامللك الحوثي ولكافة أحرار الجنوب باالستمرار يف مناهضة كافة 

أشكال االستعمار األعرابي الجديد املتسر باتفاقيات جرت بن أدوات موالية للعدوان وال رشعية لها يف 
الجنوب لعدم تمثيلها أبناء املحافظات الجنوبية. 

ولفت أبناء املحافظات الجنوبية القادمن من أبن وشبوة ولحج وحرموت وعدن واملهرة والساكنن يف 
العاصمة صنعاء إىل أهمية االحتفاء بهذه املناسبة الستلهام الدروس والعرب يف الصرب والجهاد والتضحية من 

سرة املصطفى عليه وعى آلة أفضل الصالة والسالم. 
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أبناء البيضاء حيتشدون بساحة املركز الثقايف إلحياء ذكرى املولد النبوي

]09/ نوفمرب/2019[ البيضاء - سبأ :

احتشد أبناء محافظة البيضاء عر اليوم، بساحة املركز الثقايف إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف عى 
صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف الحفل عرب محافظ البيضاء عيل محمد املنصوري عن اعتزاز أبناء الشعب اليمني بإحياء ذكرى املولد 
النبوي. وقال »إن هذه الحشود الجماهرية، تعكس مدى الحب ومكانة النبي األعظم يف حياة األمة ملواجهة 
العدوان والطغيان«.. وأشار إىل مجمل الفعاليات اإلحتفالية التي شهدتها مديريات املحافظة بهذه املناسبة 

الدينية الجليلة والتي أبرزت الزخم الرسمي والشعبي لالحتفال بها، بما يجسد القيم املحمدية يف حياة 
اإلنسان اليمني املكافح سيما يف ظل ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار.

وأكد املحافظ املنصوري، أن استمرار العدوان، يتطلب مزيد من الصمود يف مواجهة العدوان ومرتزقته 
والذي تكبد خسائر فادحة يف العتاد واألرواح بفضل شجاعة أبطال الجيش واللجان الشعبية وتضحياتهم 

دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.

فيما أشاد نائب وزير الشؤون االجتماعية والعمل بالحضور املرشف ألبناء البيضاء يف ذكرى املولد النبوي 
الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.. وثمن املواقف البطولية ملشائخ وقبائل وأبناء 

البيضاء والتي جسدوها يف مختلف املراحل التاريخية ووقوفهم إىل جانب الجيش واللجان الشعبية الذين 
يسطرون أروع املالحم البطولية واالنتصارات يف مواجهة العدوان يف مختلف الجبهات بما فيها جبهات ما 

وراء الحدود.

بدوره أشار حميد زيد يف كلمة الضيوف إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الستلهام الدروس والعرب من 
مولده صى الله عليه وسلم والذي بدد الظالم بالنور.. ولفت إىل رضورة تجسيد القيم املحمدية والفضائل 

النبوية التي بعث بها سيد الوجود املبعوث رحمة للعاملن ووجوب التذكر والتأيس بمنهجه القرآني والسر 
عى دربه ونرش قيم املحبة واإلخاء والراحم والتسامح بن أبناء األمة.

تخلل الحفل أنشودة لفرقة أنصار عزة مديرية البيضاء ابتهاج باملناسبة وقصيدة للشاعر إبراهيم محمد 
الحبابي وأوبريت بعنوان » أهال رسول الله« أداء فرقة املسرة باملحافظة.

عقب ذلك استمعت الجماهرية املحتشدة إىل كلمة قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي عرب 
الشاشات بساحة املركز الثقايف.

مدينة احلديدة تشهد فعالية مجاهريية كربى احتفاء بذكرى املولد النبوي

]09/ نوفمرب/2019[ الحديدة - سبأ :

شهدت مدينة الحديدة اليوم، فعالية جماهرية كربى بمناسبة املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله 
الصالة والسالم، وسط حضور رسمي وشعبي.

ويف الفعالية نقل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسن مقبويل تهاني قائد الثورة 
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السيد عبدامللك الحوثي ورئيس وأعضاء املجلس السيايس األعى وحكومة اإلنقاذ إىل الجماهر املحتشدة وكل 
أبناء املحافظة بهذه املناسبة الدينية العظيمة.. ونوه بالحشود الجماهرية الكبرة التي مألت الساحة من 

كافة مديريات املحافظة والتي عربت عن ارتباطها الوثيق وهويتها اإليمانية األصيلة التي خص بها الرسول 
الكريم أهل اليمن عن غرهم حن قال اإليمان يمان والحكمة يمانية. 

وأكد الدكتور مقبويل، أن العالم اليوم يرى اليمنين وهم يحتشدون باملالين ويجددون الوالء لله ولرسوله، 
مرددين الشعارات والعبارات التي تؤكد املكانة الرفيعة التي يحتلها الرسول األعظم يف نفوس أبناء اليمن. 

وقال »ها هوالتأريخ يعيد نفسه بعد أكثر من 14 قرنا وهاهم أحفاد األنصار وأنصار الرسول الكريم 
اليوم يعظمونه ويعلنون الوالء له والسر عى نهجه ويجاهدون ويقدمون التضحيات اقتداء به ويصربون 

ويتحملون األذى والحصار كما تحمل األذى يف مكة والطائف والحصار يف شعب بني هاشم«. وأضاف 
»نحن اليمنيون أحفاد األوس والخزرج وأنصار الرسول نواجه بكل ثبات وصمود منذ ما يقارب خمس 

سنوات طواغيت العر بمواجهات ومنازالت عسكرية يف أكثر من 50 جبهة باإلضافة إىل حصار منع دخول 
سفن املشتقات النفطية إىل ميناء الحديدة«.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن كل ذلك لن ينال من عزيمتنا وإرصارنا عى املواجهة وانتزاع النر لقيم 
الحرية والسيادة واستقالل القرار اليمني.. وأشار إىل اهتمام املجلس السيايس األعى وحكومة اإلنقاذ 
بمحافظة وتوفر احتياجاتها يف الجوانب الخدمية والتنموية للتخفيف من معاناة أبنائها خاصة أبناء 

مديرية الدريهمي، وتأثر خدمات الكهرباء واملياه والخدمات الصحية جراء استمرار العدوان يف استهداف 
القرى واملديريات والتنصل من كافة االتفاقات لوقف إطالق النار. 

ويف الفعالية رحب القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم، بضيوف املحافظة عضو مجلس النواب 
عبدالرحمن الجماعي ووزير املياه والبيئة املهندس نبيل عبدالله الوزير ووزير اإلتصاالت وتقنية املعلومات 

املهندس مسفر النمر ووزير الدولة الدكتور حميد املزجاجي والقائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي 
ومحافظ سقطرى هاشم السقطرى الذي شاركوا أبناء املحافظة إحتفاءهم بهذه املناسبة الدينية.. وأشار 

إىل أن اإلحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف هذا العام يكتسب أهمية من عظمة املناسبة وتزامنه مع 
االنتصارات العظيمة التي حققها الجيش واللجان الشعبية يف مختلف امليادين والجبهات.. معتربا تلك 

االنتصارات تأييد من الله لليمنين الذين يتعرضون ألبشع الجرائم واالنتهاكات.

وأكد قحيم أن استمرار العدوان لم يزد الشعب اليمني إال صالبة واستبسال يف مواجهته فيما العدويف حالة 
انكسار.. ولفت إىل أن الحديدة اليوم أقوى من األمس وستظل بصمود أبنائها عصية عى الغزاة واملحتلن 

وأكثر قدرة عى املواجهة.. وأشاد القائم باألعمال باملشاركة الواسعة ألبناء املحافظة الذين توافدوا من 
مختلف مديرياتها ألحياء هذه املناسبة الدينية العظيمة ما يجسد حبهم للرسول األعظم.. مؤكدا أن ذلك 

ليس غريبا عى أبناء املحافظة.

تخلل الفعالية، التي حرها عضومجلس الشورى عبدالرحمن الطيس وعضو الفريق الوطني يف لجنة 
إعادة اإلنتشار العميد محمد القادري ووكالء املحافظة عبدالجبار أحمد محمد ومجدي الحسني وعبد املجيد 
شامي وأحمد القديمي ومدراء عموم املكاتب التنفيذية واملشائخ والعلماء والشخصيات اإلجتماعية، أوبريت 

خر الربية بمشاركة مجموعة من منشدي املحافظة وقصيدة للشاعر أيوب الحشاش.
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حمافظة عمران تنظم حفال مجاهرييا بذكرى املولد النبوي 

]09/ نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

أُقيم بمحافظة عمران اليوم، حفال جماهريا كبرا بمناسبة املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل 
الصلوات وأتم التسليم.

ويف الحفل الذي حره نائب رئيس مجلس الشورى محمد البخيتي ووزير الربية والتعليم يحيى الحوثي 
ونائب وزير التعليم الفني والتدريب املهني الدكتور خالد الحوايل وأمن عام محيل املحافظة صالح املخلوس 

ووكالء املحافظة، أكدت كلمات نائب رئيس الوزراء لشؤون األمن والدفاع الفريق الركن جالل الرويشان، 
ومحافظ عمران الدكتور فيصل جعمان وعضو املكتب السيايس ألنصار الله أحمد الشامي، أهمية إحياء 

هذه املناسبة الدينية العظيمة يف نفوس اليمنين.. وأشارت الكلمات إىل الدالالت العظيمة التي تحملها هذه 
املناسبة الستلهام السرة النبوية والقيم واألخالق يف واقع الحياة كما أمر الله بالتآيس واالقتداء بنهجه.

وشددت الكلمات عى رضورة العمل بما أمر به الله وأقره وتجنب ما نهى عنه وفعل الخرات وترك 
املنكرات، وتوحيد صف املسلمن تحت راية االسالم.. وبينت الكلمات أهمية دور األمة العربية واإلسالمية يف 

الحفاظ عى هذا املنهج القويم الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات إىل النور ومن عبادة العباد إىل عبادة 
رب العباد وفقا ملنهج ومسلك صحيح أرىس قواعده ومداميكه خاتم األنبياء واملرسلن محمد صى الله عليه 

وسلم.

حشد مجاهريي يف احملويت لالحتفاء بذكری املولد النبوي الشريف

]09/ نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

أقيم بمحافظة املحويت اليوم، حفل جماهري حاشد لالحتفال بذكری املولد النبوي الرشيف علی صاحبه 
أفضل الصلوات وأتم التسليم.

ويف الحفل الذي حره أمن عام رئاسة الوزراء الدكتور أحمد نارص الظرايف ووزراء الشباب والرياضية 
حسن زيد والتعليم الفني والتدريب املهني غازي أحمد عيل محسن والثقافة عبدالله الكبيس ورئيس الهيئة 

العامة للزكاة شمسان أبونشطان وعدد من العلماء العلماء، أشاد محافظ املحويت فيصل أحمد حيدر 
باملشاركة الغر مسبوقة ألبناء املحافظة لالحتفال بمولد النبي صى الله عليه وآله وسلم.. وأكد أن االحتفاء 

بهذه املناسبة يمثل أهمية بالغة إليصال رسالة اليمنين إىل أصقاع العالم بأنهم حماة اإلسالم واملدافعن 
عن الدين منذ عهد الرسول محمد.. ولفت إىل أن الحضور املرشف ألبناء املحافظة لالحتفال بهذه املناسبة 

عكست حبهم للنبي وتجسيدا لنرته وإحياء مكارم أخالقه ومبادئه.

واستعرض محافظ املحويت املزايا الكريمة واألخالق الحميدة والفضائل املحمدية التي اختص الله بها 
الرسول األعظم من بن سائر عباده.. الفتا إىل أهمية وداللة االحتفال بهذه املناسبة الدينية التي تكمن يف 

عظمة ومكانة سيد البرشية محمد لدى الشعب اليمني.. وأشار إىل أن هذه الفعالية واملشاركة الكبرة فيها 
تمثل رسالة قوية للعدوان بأن الشعب اليمني صامد ومستمر يف نضاله حتى تحقيق النر.

من جانبه حيا رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبونشطان، الحشد الجماهري املهيب ألبناء املحويت.. 
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ناقال لهم تهاني قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي ورئيس املجلس السيايس األعلی والحكومة بهذه 
املناسبة الدينية الجليلة.. واعترب احتشاد أبناء املحويت وتوافدهم لالحتفال بذكری مولد الرسول األعظم 

دليل علی أصالة اليمنين الذين لهم رشف التميز يف احياء يوم مولده منذ القدم وتجسيدا ملن نارصوه جيل 
بعد جيل للتمسك بقيم ومنهج وسلوك وأخالق الحبيب املصطفى يف القول والعمل.

ولفت أبونشطان إىل أهمية هذه املناسبة يف تعزيز وحدة األمة.. مبينا أن إحياء فعالية املولد النبوي تمثل 
رسالة واضحة لكل قوى الظلم والطغيان بأن الشعب اليمني مستمر يف صموده وثباته يف مواجهة العدوان 

ومرتزقته حتى تحقيق النر.. وتطرق إلی السمات الشخصية للرسول الذي استطاع أن يحول مجتمع 
الرشك والجهل إىل أمة واحدة متماسكة تدين باإلسالم وتتعامل باملحبة فيما بن أفرادها.

بدوره أكد عضو رابطة علماء اليمن طه الحارضي حاجة األمة إىل االرتباط والعودة إىل الرسول الكريم 
ونهجه القويم.. الفتا إىل أن االحتفاء باملولد النبوي هواحتفاء بعزة وكرامة األمة وبقائد عظيم أخرجها 

من الظلمات إىل النور.. وأشار إلی دالالت االحتفاء بذكری خر املرسلن وسط أجواء روحانية تغمر قلوب 
الشعب اليمني لتعزيز الهوية اإليمانية واالنتماء لثقافة القرآن والسموباإلنسان لتطويع االقتداء واإلتباع 

بهدي الرسول.. وأكد أن مظاهر االحتفاالت التي تعم اليمن أسهمت بشكل كبر يف توحيد الصفوف وجمع 
الكلمة والتفاف املجتمع حول حب الرسول األعظم واالرتباط به.

وتطرق الحارضي إلی ما كانت عليه األمة اإلسالمية من قوة ويف مقدمة األمم عندما كانت متمسكة بالنهج 
النبوي يف داللة واضحة عى عظمة نهج النبوة وعظمة من يسر عليها.. ودعا إىل تجسيد قيم ومبادئ 

وأخالق النبي الكريم يف تعزيز قيم التكافل االجتماعي والتسامح والرب واإلحسان يف أوساط املجتمع..منوها 
بأحقية اليمنين لالحتفال باملولد النبوي كونهم من نارصوا الرسول وساروا يف دربه ونهجه ونرشوا اإلسالم 

يف بقاع األرض.. وحث الحارضي الجميع عى اغتنام فعاليات االحتفال بهذه املناسبة ملواجهة الحرب 
الناعمة التي يستهدف من خاللها أعداء األمة الشباب بغية تمييعهم وإبعادهم عن أخالق رسولهم ومنهاجه 

القويم.

تخلل الحفل املركزي أوبريت إنشادي وقصيدتن للشاعر بندر السقاف ومحمد الصاية، حثت اىل أهمية 
التأيس واإلقتداء بالرسول الكريم والحرص عى تربية األجيال لالقتداء بأخالق وقيم نبي الرحمة.

حر الحفل أعضاء مجلس النواب باملحافظة والوكالء وأعضاء السلطة املحلية والقيادات األمنية 
والعسكرية ومدراء املكاتب التنفيذية واملديريات وممثيل األحزاب واملنظمات ومسئويل املكتب االرشايف ألنصار 
الله وقيادة وكواد مكتب الربية ومندوبي التحشيد ومسئويل الوحدات السياسية والثقافية والتعليم الجامعي 

واألكاديمين والطالب وممثيل القطاعات املختلفة واملشائخ والوجهاء والعقال والشخصيات االجتماعية

مهرجان مجاهريي حاشد بإب بذكرى املولد النبوي

]09/ نوفمرب/2019[ إب - سبأ :

أقيم بمدينة إب، مهرجانا جماهريا حاشدا بمناسبة ذكر املولد النبوي الرشيف بمشاركة واسعة من قبل 
كافة أبناء املديريات.

ويف املهرجان الذي حره وزراء النقل زكريا الشامي واألوقاف واإلرشاد نجيب العجي والدولة لشؤون 
مجليس النواب والشورى الدكتور عيل أبوحليقة، نقل وزير األشغال العامة والطرق غالب مطلق تهاني 
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وتربيكات قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي ورئيس املجلس السيايس األعى املشر مهدي 
املشاط ألبناء محافظة إب بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبها افضل الصالة وأزكى التسليم.. وأشار 

إىل أن مولد خر الربية محمد صى الله وعليه وآله وسلم كان يوم نور وتحول من عبادة االصنام واألوثان 
اىل توحيد الله وعبادته.. الفتا إىل أن االحتفال فرصة الستلهام الدروس والعرب من سرة الرسول األعظم 

واالقتداء بها. 

ولفت الوزير مطلق إىل أنه ليس بالغريب عى أبناء اليمن باالحتفال بهذه املناسبة العظيمة فهم أحفاد 
األنصار الذين نارصوا الرسول صى الله عليه وآله وسلم وكان لهم دور مشهود يف الفتوحات اإلسالمية.. 
وتطرق إىل ما تتعرض له اليمن من عدوان وحصار ملا يقارب الخمس سنوات طال البنية والتحتية وكل 
مقومات الحياة.. مؤكدا أن صمود أبناء اليمن يف مواجهة العدوان سيستمر حتى تحقيق النر املؤزر.. 

وحيا وزير االشغال الحشود الجماهرية الكبرة من أبناء املحافظة املشاركة يف هذا املهرجان الجماهري.

من جانبه هنأ محافظ إب عبدالواحد صالح، باسم السلطة املحلية وأبناء املحافظة قائد الثورة ورئيس 
املجلس السيايس األعى وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.. مؤكدا أن االحتفاء 

بهذه املناسبة تؤكد ارتباط اليمنين تمسكهم بقائدهم ومعلمهم الهادي اىل سواء السبيل محمد صى الله 
عليه وآله وسلم.. وأكد أن الشعب اليمني عرب التاريخ لم ينكرس أويخضع وسيظل شامخا ومتصديا للعدوان 

حتى أخراج املعتدين والغزاة من كافة األرايض اليمنية.. الفتا إىل أن االحتفال الجماهري الحاشد يمثل 
رسالة للمرجفن مفادها أن الشعب اليمني صامد وثابت من أجل االنتصار للوطن وكرامته.. وثمن املحافظ 

صالح جهود اللجان التي أرشفت عى اإلعداد والرتيب لهذه الفعالية وبهذا الزخم الجماهري الكبر. 

 تخلل الفعالية أوبريت بعنوان »نر من الله« وفولكلور شعبي تراثي وأناشيد وقصائد شعرية وموشحات 
دينية، يف مدح الرسول وفضائله وخصاله وسرته النره التي يعتز ويفتخر بها كل مسلم.

حر املهرجان وكالء املحافظة وعدد من أعضاء مجليس النواب والشورى ومدراء املكاتب التنفيذية 
واملجالس املحلية والقيادات العسكرية واألمنية وقادة األحزاب والتنظيمات السياسية وحشود من أبناء 

مديريتي الحشا وقعطبة بمحافظة الضالع والقطاع النسائي باملحافظة. 

 بذكرى املولد النبوي
ً
حشد مجاهريي بتعز احتفاء

]09/ نوفمرب/2019[ تعز- سبأ:

احتشد مئات اآلالف من أبناء محافظة تعز اليوم، لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

حيث تقاطر أبناء املحافظة من مختلف املديريات والعزل إىل ساحة االحتفال بشارع املطار، حاملن 
الالفتات ومرددين الشعارات واالهازيج واملدائح املحمدية.

ويف الحفل ألقى نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود عبدالقادر الجنيد، كلمة نقل يف 
مستهلها تهاني وتربيكات قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي واملجلس السيايس األعى ألبناء 
املحافظة بهذه املناسبة الدينية العظيمة.. واعترب ما تمر به األمة اإلسالمية من هوان واستغالل وسلب 

لحرياتها وثرواتها، بسبب ابتعادها عن دينها ونبيها وأصالتها وانتمائها. وقال »ال مخرج وال خالص وال 
نجاة لألمة، إال بالعودة إىل الدين اإلسالمي والتخلص من الثقافات واملفاهيم املغلوطة التي أوصلتها إىل هذا 
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الحال الذي ال يليق بأمة تنتمي لهذا الدين والرسول العظيم«. وأضاف »إننا اليوم يف بلد اإليمان والحكمة 
نتعرض لعدوان عاملي وحصار ال مثيل له يف العر الحديث، لكننا عندما تحركنا بوعي وبصرة وإيمان، 

استطعنا أن نصمد يف مواجهته وأن نتجاوز مؤامراته ومخططاته«.

ولفت نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية، إىل أن هذه اإلنتصارات، تجعل الجميع أمام مسؤولية 
كبرة يف استمرار الثبات والصمود حتى تحقيق النر عى طواغيت األرض.. وأكد أهمية تعزيز اإلخاء 

والراحم والتكافل والتعاون عى الرب والتقوى يف ظل املعركة املصرية التي يخوضها الشعب اليمني وحشد 
الطاقات واإلمكانيات املتاحة، وتحويل التحديات إىل فرص للنجاح وتصحيح الواقع ومعالجة املشاكل 

وإدارة املوارد واملؤسسات بكل مسؤولية.

ويف الحفل الجماهري، الذي حره وزير الدولة فارس مناع ومحافظ تعز أمن عيل البحر ومحافظ لحج 
أحمد جريب وعضو مجلس الشورى طالل عقالن وعدد من أعضاء مجليس النواب والشورى ووكالء املحافظة 

وقيادات عسكرية وأمنية ومشائخ ووجهاء املحافظة، استعرض نائب وزير االوقاف العالمة فؤاد ناجي، 
مسرة الخر والسالم واألخالق الحميدة لخر الربية محمد عليه أفضل الصالة والسالم.. وأكد أن االحتفاء 
باملولد النبوي، هواحتفال بقيم اإلسالم وتعاليمه والرسول األعظم الذي أخرج األمة من الظلمات إىل النور.

أبناء حمافظة صعدة حيتشدون إلحياء ذكرى املولد النبوي بساحة الرسول األعظم

]09/ نوفمرب/2019[ صعدة- سبأ:

احتشد أبناء محافظة صعدة اليوم، بساحة الرسول األعظم بمدينة صعدة إلحياء ذكرى املولد النبوي، عى 
صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وتنوعت فقرات الفعالية املركزية، التي حرها وزيرا الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل 
والكهرباء والطاقة عاتق حسن عبار ومحافظ صعدة محمد جابر عوض ورئيس هيئة األركان العامة اللواء 
محمد عبدالكريم الغماري ورئيس هيئة االستخبارات واالستطالع بوزارة الدفاع اللواء عبدالله يحيى الحاكم 

وقائد محور صعدة العميد صالح معيوف، بن األناشيد والقصائد الشعرية والفقرات الفنية.

وعربت فقرات الفعالية عن الفرحة واإلبتهاج بهذه املناسبة الدينية العظيمة، التي أخرجت الناس من 
الظلمات إىل النور ومن عبادة العبادة إىل عبادة رب العباد وحررت البرشية من الوالء والعمالة لقوى الظلم 

واإلستكبار.

وقد استمع املحتشدون بحضور القضاة ووكالء املحافظة والعلماء واملشائخ والقيادات األمنية والعسكرية 
والشخصيات االجتماعية والدينية والثقافية من مختلف مديريات املحافظة، إىل كلمة قائد الثورة السيد 

عبدامللك بدرالدين الحوثي املتلفزة عرب شاشة العرض.
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مهرجان مجاهريي حاشد بذمار احتفاء بذكرى املولد النبوي الشريف

]09/ نوفمرب/2019[ ذمار- سبأ:

أحيت محافظة ذمار اليوم، ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم 
بمهرجان جماهري حاشد يف مدينة ذعفان الرياضية بمدينة ذمار.

 ويف املهرجان، الذي حره وزراء الزراعة املهندس عبدامللك الثور والثروة السمكية محمد الزبري والشئون 
القانونية الدكتور إسماعيل املحاقري والدولة لشئون الحوار واملصالحة الوطنية أحمد القنع ومحافظ 

الضالع حنن الدريب، أشاد عضواملجلس السيايس األعى أحمد الرهوي، بالحضور الرسمي والجماهري 
لالحتفاء بذكرى مولد خاتم األنبياء عليه وآله الصالة والسالم الذي جاء برسالة الحق ليخرج الناس من 
الظلمات إىل النور.. الفتا إىل أن هذا الحشد يجسد الحب للرسول األعظم والتمسك بنهجه القويم. وقال 

»الحشد الكبر ليس غريب عى أبناء ذمار فهم أهل الحمية والجود والكرم واملدد«. وأضاف »أشعر بالعزة 
والشموخ من خاللكم إىل أعى مراتب الرشف الذي يتميز به اليمنيون وخصوصا أبناء ذمار املعروفون 

بتضحياتهم يف سبيل الوطن ومواجهة العدوان«.

 وأكد الرهوي أهمية االقتداء بما سار عليه الرسول الكريم من املحبة والتآخي والتكامل واالحرام.. مبينا أن 
التمسك بكتاب الله هوطريق النر والنجاة.. وأشاد بالحضور الكبر للقطاع النسائي يف املهرجان.. مشيدا 

بدور املرأة اليمنية وتضحياتها يف مواجهة العدوان.

 وتطرق عضو السيايس األعى إىل ما يتعرض له اليمن من عدوان غاشم، قائال »يستعدونا ألننا متمسكون 
بديننا ونبينا، وهاهم اليوم يتلكؤون ويضعفون ونحن صامدون ونسطر االنتصارات يف ميادين الوغى 
ومواقع الرشف والبطولة ويف املقدمة عملية »نر من الله« والتي سيليها »فتح قريب« وهي انتصارات 

جديدة بإذن الله«.. ولفت إىل أنه رغم مرور خمس سنوات من القتل والتدمر املنهج للبنية التحتية إال أن 
الشعب اليمني مستمر يف الصمود ويزاد قوة يف قدراته العسكرية واالقتصادية وغرها.. مؤكدا أن الشعب 

اليمني حر وال يقبل بالغزاة واملحتلن وواجه املستعمرين عى مر التاريخ.. وحث الرهوي عى تعزيز تماسك 
الجبهة الداخلية ومواصلة الصمود ورفد الجبهات ملواجهة العدوان وإفشال مخططاته.. مشيدا بالجهود 

املبذولة يف تنظيم املهرجان.

 فيما رحب القائم بأعمال محافظ ذمار أمن عام املجلس املحيل مجاهد شايف العنيس، بعضو املجلس 
السيايس األعى والوزراء واملحافظن وأعضاء مجليس الشورى والنواب واملسئولن والشخصيات االجتماعية 

الحارضين.. وأشار إىل أهمية إحياء ذكرى مولد خر البرشية واالقتداء بنهجه قوال وعمال، فهو قائد األمة 
وقدوتها.. الفتا إىل أن االحتفاء بهذه املناسبة الدينية العظيمة يف ظل العدوان الذي استهدف كافة مناح 

الحياة والحشد الكبر يف املهرجان يجسد حب الرسول الخاتم، كما أنه رسالة ألعداء األمة وتأكيدا عى السر 
عى نهج النبي صى الله عليه وآله وسلم.

وتطرق إىل املكانة العظيمة للمصطفى عليه السالم يف قلوب املسلمن واليمنين بشكل خاص.. مشرا إىل أن 
اليمنين يحتفلون بمولد الحبيب املصطفى الذي يمثل رمزا للهوية اإلسالمية يف الوقت الذي تشن دول عربية 

وإسالمية عدوانا بربريا عى اليمن، كما تشهد بعض هذه الدول توجها نحواالبتعاد عن رشيعة الله ونهج 
املصطفى عليه السالم.. وأشاد القائم بأعمال املحافظ باالنتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية 
يف مواجهة العدوان.. حاثا عى مواصلة الصمود والثبات واالستمرار يف رفد الجبهات بالرجال واملال وقوافل 

الدعم، مثمنا كافة الجهود للتنظيم هذا املهرجان.
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بدوره أشار مرشف املحافظة فاضل محسن الرشقي، إىل أن الحشد الجماهري يف املهرجان يعرب عن الوالء 
والحب والتمسك بنهج رسول الله صل الله عليه وعى آله وسلم واالقتداء بأخالقه وتعاليمه وصفاته.. 

ولفت إىل أن مولد خاتم األنبياء واملرسلن كان أبرز حدث يف تاريخ البرشية وأحدث نقلة نوعية عى الصعيد 
الفكري والسيايس والثقايف.

 وأكد الرشقي رضورة العودة الصادقة إىل الله والتمسك بكتابه وسنة نبيه الكريم إلصالح واقع األمة 
وإعادتها إىل مسارها الصحيح وتحقيق عزتها ورفعتها ونهضتها.. وأوضح أن االحتفاء بهذه املناسبة تعبر 
عن االلتزام والوالء لله ورسوله وتأكيد عى التمسك بالهوية اإلسالمية وبنبي الحق والثقافة القرآنية، وامليض 

يف طريق العزة والنر. وقال »إن رفد الجبهات خيار أسايس للنر«.. داعيا الجميع للنفر العام ورفد 
الجبهات بالرجال واملال والقوافل ملواجهة العدوان وطرد الغزاة واملحتلن.

تخلل املهرجان، الذي حره أعضاء بمجليس النواب والشورى وعلماء وأكاديمين وقيادات يف السلطة 
املحلية والتنفيذية وعسكرية وأمنية وممثيل أحزاب ومنظمات ومشائخ وشخصيات اجتماعية وجموع من 

غفرة من مديريات ذمار ومحافظة الضالع، أوبريت إنشادي صاحبه فقرات وقصيدة معربة.

حفل مجاهريي يف حجة باملولد النبوي الشريف

]09/ نوفمرب/2019[ حجة - سبأ :

شهدت محافظة حجة اليوم، حشدا جماهريا كبرا شارك فيه عرشات االالف من كافة مديريات املحافظة 
لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه واله افضل الصلوات وازكى التسليم.

ويف املهرجان الذي اقيم يف ساحة االحتفاالت بمديرية عبس وحرها امن س املجلس السيايس االعى 
ياس الحوري ووزيرا االدارة املحلية عيل بن عيل القييس واملالية رشف الدين عى الكحالني ومحافظ 

محافظة حجة هالل الصويف ومرشف املحافظة نائف ابوخرفشة ورئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان 
ابونشطان وقيادات السلطة املحلية ووكالء املحافظة ومدراء املكاتب التنفيذية والقيادات االمنية والعسكرية 

والشخصيات االجتماعية والدينية والثقافية من مختلف مديريات املحافظة، استمعت الجموع الغفرة إىل 
الكلمة املتلفزة لقائد الثورة السيد عبدامللك بن بدرالدين الحوثي.

تخلل الحفل ابريت ديني عن املولد النبوي وعدد من القصائد الشعرية املعربة عن عظمة هذه املناسبة. 

 باملولد النبوي
ً
مهرجان حاشد ألبناء رمية ومديريات املربع اجلنوبي باحلديدة احتفاء

]09/ نوفمرب/2019[ الحديدة- سبأ:

نظمت محافظة ريمة ومديريات املربع الجنوبي بمحافظة الحديدة عر اليوم، مهرجانا جماهريا حاشدا 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف املهرجان الذي أقيم يف مديرية املنصورية بالحديدة، أشاد محافظ ريمة فارس الحباري بالحشود 
الجماهرية من أبناء ريمة واملربع الجنوبي ملحافظة الحديدة الذين توافدوا إلحياء هذه املناسبة الدينية 

الجليلة بمناسبة ذكرى مولد الرسول األعظم محمد صى الله عليه وآله وسلم.. ولفت إىل أن االحتفال بهذه 



454

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

الذكرى العطرة يدل عى حب شعب اإليمان والحكمة للرسول األعظم وصدقهم وهم يتصدون اليوم ألعتى 
عدوان من قبل قوى اإلستكبار.. مؤكدا أن احتشاد أبناء الشعب اليمني إلحياء ذكرى سيد البرشية، يعكس 

ارتباط اليمنين بالرسول الكريم واالقتداء بنهجه.

وأشار محافظ ريمة إىل أن أعداء األمة تعمدوا طمس الهوية الدينية من خالل إلهاء الشعوب العربية 
واإلسالمية بإحياء مناسبات ما أنزل الله بها من سلطان، يف حن تم تغييب مناسبة مولده صى الله عليه 

وآله وسلم.. الفتا إىل أن أبناء ريمة كانوا وال زالوا وسيظلون متمسكن بالنبي األكرم وأكثر التزاما وتطبيقا 
لسنته املطهرة ونهجه القويم.. ودعا الحباري إىل النفر العام واستمرار رفد الجبهات بالرجال وقوافل 
الدعم بما يعزز من صمود املرابطن يف الجبهات وتعزيز االنتصارات التي تحققت يف مختلف الجبهات.

ويف املهرجان الذي حره أمن عام محيل محافظة ريمة حسن العمري ووكالء املحافظة، أشار وكيل 
محافظة الحديدة عيل أحمد قرش إىل أهمية إستلهام الدروس والعرب من اإلحتفاء بذكرى مولد النبي الكريم 

التي وحدت اليمنين حولها كما توحدوا يف مواجهة العدوان منذ ما يقارب الخمسة أعوام.. ولفت إىل أن 
االحتفال بمولد النبي صى الله عليه وآله وسلم رغم تكالب قوى االستكبار عى الشعب اليمني، يأتي لتجديد 

الوالء لرسول الله وإيصال رسالة للعالم بتمسك اليمنين بمنهج الحبيب املصطفى والتحيل بأخالقه. 

ودعا الوكيل قرش إىل رضورة وقوف الجميع صفا واحدا يف الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدته وأمنه 
واستقراره.. الفتا إىل أن توافد الحشود إلحياء هذه املناسبة الدينية يؤكد الثبات عى نهج املصطفى عليه 

الصالة والسالم وسرته العطرة.

تخلل املهرجان، الذي حره مدراء مديريات محافظة ريمة واملربع الجنوبي بمحافظة الحديدة وقيادات 
املكاتب التنفيذية واملحلية واألمنية ومشائخ ووجهاء وعلماء وشخصيات اجتماعية، قصائد وأوبريت، عربت 

جميعها عن أهمية املناسبة الدينية الجليلة.

حمافظة اجلوف حتيي املولد النبوي مبهرجان مجاهريي حاشد

]09/ نوفمرب/2019[ الجوف- سبأ:

شهدت محافظة الجوف اليوم، مهرجان جماهري حاشد شارك فيه عرشات اآلالف من كافة مديريات 
املحافظة احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله افضل الصلوات وازكى التسليم.

ويف املهرجان، الذي حره وزير النفط واملعادن أحمد عبدالله دارس ومحافظ شبوة أحمد بن الحسن األمر 
أشار محافظ الجوف عامر عيل املراني، إىل أهمية االحتفال بذكرى مولد خر البرشية الرحمة املهداة للعاملن 

ومخرج األمة من الظلمات إىل النور.

ولفت إىل أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي يمثل أهمية بالغة إليصال رسالة اليمنين إىل العالم بتمسكهم 
بما جاء به رسول اإلنسانية ومنارصتهم له منذ فجر اإلسالم. وقال »احتفالنا بمولد الرسول األعظم محطة 

الستلهام الدروس والعرب وغرس محبة الرسول األعظم يف األجيال وتعريفهم بسرته العطرة«.. مبيناً أن 
االحتفاء بمولد رسول اإلنسانية يحمل دالالت ومعان عظيمة للتزود بالقيم واملبادئ النبيلة للرسول محمد 
صى الله عليه وآله وسلم.. واعترب احتشاد أبناء الجوف وتوافدهم لالحتفال بذكرى مولد الرسول األعظم 

دليل عى تميز أبناء اليمن يف إحياء يوم مولده منذ القدم.
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ولفت املحافظ املراني إىل أهمية هذه املناسبة يف تعزيز وحدة األمة.. مبينا أن إحياء فعالية املولد النبوي 
رسالة لقوى الظلم والطغيان بأن الشعب اليمني مستمر يف صموده وثباته حتى تحقيق النر. 

كما ألقيت يف املهرجان كلمات أكدت عى أهمية املناسبة واألثر العظيم إلحيائها واستلهام الدروس منها 
واالقتداء والتآيس برسول اإلنسانية وسرته العطرة.

وتميز الحضور الكبر بالساحة املركزية بمديرية الحميدات بالتنوع من مختلف رشائح املجتمع الذين 
توافدوا من مديريات املحافظة منذ أمس وساعات الصباح األوىل.

 تخلل الحفل الجماهري قصائد وأناشيد وعروض عربت عن عظمة املناسبة ودور اليمنين يف نرة 
الرسول.

حر الحفل عددا من أعضاء مجلس النواب باملحافظة ووكالء املحافظة وقيادات السلطة املحلية وعددا 
من القيادات األمنية والعسكرية ومدراء املكاتب التنفيذية واملديريات وممثيل األحزاب واملنظمات ومسئويل 

املكتب اإلرشايف ألنصار الله واملشائخ والوجهاء والعقال والشخصيات االجتماعية.

الشعب اليمني يتصدر املشهد باحتفاالت مليونية باملولد النبوي

]09/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

تصدر الشعب اليمني املشهد باحتفاالت مليونية بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل 
الصالة وأتم التسليم لهذا العام 1441هـ، عى الرغم من استمرار العدوان والحصار عليه.

حيث شهد ميدان السبعن بالعاصمة صنعاء احتشادا جماهريا غر مسبوقا بمناسبة املولد النبوي، وكذا 
ساحات االحتفال بهذه املناسبة الدينية يف مختلف املحافظات.

وعكس الحضور الواسع يف ساحات االحتفال بهذه املناسبة الدينية العظيمة، حقيقة ارتباط الشعب اليمني 
برسول األمة والرحمة املهداه للعاملن وتأكيدا عى تمسكهم بالسر عى نهجه وسرته العطرة قوال وعمال.

وتميزت االحتفاالت بذكرى املولد النبوي لهذا العام بمستوى التفاعل الشعبي واملشاركة الواسعة يف 
االحتفاالت املركزية التي لم تقتر عى العاصمة صنعاء فحسب، وإنما شملت مختلف املحافظات بمشاركة 

كافة فئات املجتمع.

وازدانت العاصمة صنعاء واملحافظات بالالفتات والصور واألضواء واكتست حلة خراء زينت شوارعها 
ومساجدها ومنشآتها الحكومية احتفاًء بمولد النبي الخاتم محمد صى الله عليه وآله وسلم.

الحضور املرشف والكبر ألحفاد األنصار احتفاًء برسول اإلنسانية كان الحدث األبرز وجسد هويتهم 
اإليمانية.

صور الحشود من مختلف الساحات أبلغ تعبر وأوصلت رسالة شعب اإليمان والحكمة، بابتهاجهم وحبهم 
للنبي الخاتم محمد صى الله عليه وآله وسلم وتمسكهم بنهجه وتأكيداَ عى استمرار الصمود والثبات مهما 

كانت التحديات.
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مؤسسة الشعب االجتماعية للتنمية ختتتم فعاليات املولد النبوي

]09/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

اختتمت مؤسسة الشعب االجتماعية للتنمية اليوم فعالياتها االحتفالية باملولد النبوي الرشيف عى صاحبه 
وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم والتي استمرت أربعة أيام.

وشهد الحفل الختامي الذي حره نائب رئيس مجلس الشورى محمد البخيتي ومحافظ محافظة صنعاء 
عبدالباسط الهادي ونائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني املداني، فقرات فلكلورية متنوعة وقصائد 

شعرية ابتهاجا باملولد النبوي الرشيف.

وكانت مؤسسة الشعب قد نظمت عى مدى ثالثة أيام فعاليات دينية وفنية ومحارضات توعوية يف املولد 
النبوي والسرة النبوية والوالية يف اإلسالم تطرقت إىل مولده صلوات الله عليه وصفات النبوة التي الزمته 

من يوم مولده ويف صباه وشبابه قبل أن يُبعث بالرسالة وحتى وفاته صلوات الله وسالمه عليه.

مفوضية الكشافة بأمانة العاصمة تنظم مسرية كشفية يف ذكرى املولد النبوي

]09/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت مفوضية الكشافه بأمانة العاصمة اليوم، مسرة كشفية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وانطلقت املسرة، التي شارك فيها 250 كشافا ومرشده بحضور وزير الشباب والرياضة حسن زيد 
ومفوض الكشافه باالمانه عيل شمالن، من ملعب الظرايف وجابت عدداً من الشوارع وصواًل اىل ميدان املعهد 

اليمني الصيني التقني.

ويف الفعالية أشاد وكيل أمانه العاصمة عبدالوهاب رشف الدين، باملشاركة الفاعلة للكشافه واملرشدات 
يف املسرة التي جسدت حب رسول الله يف العاصمة صنعاء وعربت عن معاني الوفاء والتوقر لنبي 

االنسانيه وصاحب مبادئ وقيم الحق والعدل والنور.. وعرب عن سعادته البالغة يف أن تكون هذه الفعالية 
االستعراضيه الكشفيه مسك ختام الفعاليات التحضرية لالحتفال باملولد النبوي، حاثا الجميع عى 

الحضور واالحتشاد يف الحفل الكبر بميدان السبعن ابتهاجاً وفرًحا بمولد خر خلق الله. 

وأكد رشف الدين أن اليمنين باحتفالهم بالرسول األعظم يؤكدون ارتباطهم العميق به ويستعيدون هوية 
األمه ومكانتها.

من جانبه أوضح مدير مكتب الشباب والرياضة بأمانة العاصمة عبدالله عبيد، أن املسرة تاتي تعبرًا عن 
الوالء املطلق لرسول الله وتأكيداً عى محبته العميقة يف قلوب اليمنين ومنهم الشباب والرياضين وأنهم 

ماضون عى نهجه وخطاه ومستمرون يف االحتفال به ونرته.
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اهليئة العليا لألدوية تنظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]10/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

نظمت الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية بصنعاء اليوم، فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار نائب رئيس الهيئة الدكتور عيل عباس، إىل أهمية إحياء ذكرى مولد رسول الله صى الله 
عليه وآله وسلم لإلقتداء به واتباع الرسالة التي ترشف بحملها للبرشية جمعاء لتظل تعاليم ورشيعة اإلسالم 
حيًة متجددة لكل زمان ومكان.. ولفت إىل أن املناسبة تستوجب من املسلمن واليمنين التأيس بنهج ومسلك 

رسول اإلسالم وتجسيد مبادئه الخالدة يف الثبات عى الحق والصمود يف مجابهة املعتدين.

واعترب عباس ما شهدته العاصمة صنعاء يوم أمس ومختلف املحافظات من فعاليات حاشدة تمثل رسالة 
قوية للعدوان باستمرار نضال الشعب اليمني حتى تحقيق النر.. مؤكدا أهمية الرجوع إىل القرآن الكريم 

ملعرفة الرسول صى الله عليه وسلم وسرته وشجاعته يف مقارعة الطغاة واملستكربين.

من جانبه استعرض مدير املركز الوطني للتثقيف واإلعالم الصحي والسكان الدكتور يوسف الحارضي، 
املزايا الكريمة واألخالق الحميدة والفضائل املحمدية التي اختص الله بها الرسول األعظم من بن سائر 

عباده.. ولفت إىل داللة االحتفال بهذه املناسبة الدينية التي تكمن يف مكانة سيد البرشية محمد صى الله 
عليه وآله وسلم لدى الشعب اليمني.. وتطرق إىل أن اليمنين لهم رشف التميز يف إحياء يوم مولده منذ 

القدم، ومنارصته جيال بعد جيل والتمسك بقيم ومنهج وسلوك وأخالق الحبيب املصطفى يف القول والعمل.

تخلل الفعالية التي شاركت فيها قيادات وكوادر الهيئة، قصيد شعرية وفقرات إنشادية معربة عن املناسبة.

فعالية مبناسبة ذكرى املولد النبوي جبامعة سبأ

]10/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

أكد نائب وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور عيل يحيى رشف الدين، أن اليمنين هم أول من بايع 
واحتفل ونارص النبي الكريم عليه أفضل الصالة وأتم التسليم. 

وأشار يف الفعالية االحتفائية باملولد النبوي الرشيف التي نظمتها اليوم جامعة سبأ، إىل الدور التاريخ 
ألهل اليمن يف منارصة الرسول الكريم ونرش الرسالة اإلسالمية يف مختلف أصقاع املعمورة.. ولفت إىل أن 

االحتفال باملولد النبوي مناسبة تستلهم منها األمة الدروس والعرب التي تحتاج إليها اليوم أكثر من أي وقت 
آخر بما يمكنها من تصحيح أوضاعها وإصالح واقعها والتصدي لقوى الطاغوت واالستكبار. 

من جانبه أكد رئيس جامعة سبأ الدكتور عمرو احمد النجار أهمية االحتفاء باملولد النبوي الرشيف إلحياء 
سرته العطرة وتجسيدها سلوكاً وعمالً وااللتزام بما جاء به من قيم ومبادئ واالقتداء بهديه وإتباع سنته.. 
ولفت إىل أهمية اإلصالح ذات البن واستلهام الدروس والعرب من حياة النبي يف قول الحق والصدق والثبات 
والصرب والتماسك بن أفراد املجتمع.. وأشار إىل أن أهمية االقتداء برسول الله صى الله عليه وآله وسلم يف 

واقعنا اليوم باعتبارها من أهم الخطوات لرسيخ املبادئ واألخالق النبيلة وتربية األجيال عليها. 

 فيما القى القايض احمد الخزان محارضة بعنوان »رسول الهدى«، وكلمة عن طالب وطالبات الجامعة 
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للطالبة ُعال احمد الكبيس، تطرقتا إىل سرة نبي الهدى الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات إىل النور 
ويحرر اإلنسان من الظلم والطغيان واالستعباد إىل طريق الهداية والخر والرفعة والحرية والبناء والتنوير.. 

وحثتا عى أهمية ابتاع منهج الرسول األعظم واالقتداء بهديه واالرتباط بمبادئه وسلوكه وقيمه صى الله 
عليه وعى اله وسلم . 

تخلل الحفل، الذي حره نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ورؤساء األقسام وجمع من الطالب 
والطالبات، قصائد وخواطر شعرية، عربت عن األهمية التي تمثلها ذكرى املولد النبوي الرشيف يف قلوب 

املسلمن. 

فعالية ثقافية لنزالء السجن احلربي بصنعاء يف ذكرى املولد النبوي

]10/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم فعالية ثقافية لنزالء السجن الحربي بصنعاء بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

يف الفعالية أشار مدير دائرة القضاء العسكري العميد القايض عبداللطيف العياني، إىل أن الوعي الكبر 
الذي تحى به الشعب اليمني وصموده أفشل مشاريع العدوان الهادفة إىل تمزيق النسيج االجتماعي.. 

وأوضح أن االحتشاد الجماهري الذي شهدته 11 ساحة وطنية احتفاء بمولد الرسول األعظم محمد صى 
الله محمد صى الله عليه وعى آله وسلم جسد وحدة وتالحم أبناء الشعب ووقوفهم صفاً واحداً ضد أعداء 
الوطن من تحالف العدوان..ولفت العميد العياني إىل أن االحتفاء باملولد أوصل رسالة مهمة ألعداء األمتن 

العربية واإلسالمية بأن أبناء اليمن أصبحوا القوة الصاعدة التي ستواجه طواغيت العر.

كما ألقيت يف الفعالية عدد من الكلمات والقصائد الشعرية املعربة عن عظمة املناسبة.

حر الفعالية نائب قائد لواء غمدان العقيد جميل الحزورة ورئيس النيابة العسكرية العقيد القايض عباس 
الذيفاني ومدير السجن الحربي العقيد محمد الشهاري ومستشار مدير دائرة التوجيه املعنوي أمن الربعي.

واحة الشهداء تسقي ضيوف رسول اهلل مبيدان السبعني

]10/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نفذت مؤسسة واحة الشهداء للتنمية، مرشوع سقيا ضيوف رسول الله صى الله عليه وآله وسلم املشاركن 
يف االحتفال باملولد النبوي بميدان السبعن.

وأوضح رئيس مجلس إدارة املؤسسة أحمد املغربي أن املؤسسة قدمت 12 ألف قارورة ماء لضيوف الرسول 
الكريم يف الفعالية املركزية بالعاصمة صنعاء ضمن أنشطتها احتفاء باملولد النبوي تحت شعار »محمد 

رسول الله والذين معه أشداء عى الكفار رحماء بينهم«.

وأكد أن املؤسسة مستمرة يف أنشطتها الخرية املختلفة عى مدار العام، داعياً رجال املال واألعمال 
واملؤسسات الخرية إىل بذل املزيد من الجهود نحوالفقراء واملساكن وأس الشهداء والجرحى والنازحن 

تجسيداً لتعاليم الرسالة النبوية.
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فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي يف اجلامعة اللبنانية بصنعاء

]11/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بصنعاء، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف نظمتها الجامعة اللبنانية 
الدولية..يف الفعالية أشار رئيس الجامعة الدكتور رضا هزيمة، إىل أهمية هذه املناسبة العظيمة التي يحييها 
ويخلد ذكراها املسلمون جميعاً حول العالم، وتعترب إرشاقة ألنوار الرسالة املحمدية عى البرشية كلها.. وأكد 

أن مولد الرسول صلوات الله عليه وعى آله مثل إيذانا ببدء عهد جديد، وتمهيداً لنزول الرسالة السماوية 
الخالدة إىل العالم أجمع.. مبينا أهمية أن يكون يوم املولد النبوي الرشيف، يوما الستذكار مناقب وصفات 

أرشف الخلق واملرسلن والعمل عى االقتداء به واتباع نهجه والتحيل بأخالقه وسلوكه.

وألقيت باملناسبة عدد من الكلمات استعرضت يف مجملها سرة النبي العطرة وفضائله وشمائله، والدعوة 
إىل التمسك بمنهجه واالقتداء بهديه لتحقيق الفوز والنجاة يف الدنيا واآلخرة.

تخللت الفعالية، التي حرها أمن عام الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء األقسام وجمع من الطالب 
والطالبات، فقرات فنية ووصالت انشادية وموشحات دينية معربة.

فعالية باإلصالحية املركزية بأمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]11/ نوفمرب/2019[ صنعاء سبأ :

أٌقيم بصنعاء اليوم، فعالية بذكرى املولد النبوي، نظمتها مصلحة التأهيل واإلصالح وإدارة اصالحية األمانة 
بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة.

ويف الفعالية، التي حرها األمن العام املساعد لرئاسة الوزراء يحيى الهادي واملفتش العام بوزارة الداخلية 
اللواء إبراهيم املؤيد ورئيس دائرة املجالس واللجان العليا برئاسة الوزراء محمد الفران ورئيس مصلحة 

التأهيل واإلصالح اللواء عبدالله الهادي، أشار مدير التوعية والعالقات املجتمعية بهيئة الزكاة أحمد مجيل، 
إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي والذي جاء منقذا للبرشية ومخرجها من الظلمات إىل النور.. وأكد حاجة 
األمة للعودة إىل كتاب الله ورسوله عليه أفضل الصالة والسالم الستلهام الدروس والعرب من أخالقه ومبادئه 

وصدقه وأمانته ومآثره واالقتداء بسرته العطرة.

وتطرق إىل جهود القيادة الثورية إلنشاء الهيئة العامة للزكاة الركن الثالث من أركان اإلسالم الكفيلة 
بمعالجة مشاكل املجتمع، الفتا إىل اهتمام السيد عبدامللك الحوثي بالسجناء والسجون والنظر يف أوضاعهم 
ومعالجة مشاكلهم.. ولفت مجيل إىل أن الهيئة العامة للزكاة تويل نزالء السجون اهتماما كبرا عرب مرشوع 

املعرسين والغارمن.

من جانبه أشار مدير اإلصالحية املركزية باألمانة العميد محمد املاخذي إىل أن إحياء املولد النبوي، مناسبة 
عظيمة وفرصة للتعرف عى شخصية الرسول صى الله عليه وآله وسلم ورسالته وإحياء نهجه وتعاليمه.. 

وأوضح أن ذكرى املولد النبوي، مناسبة جامعة للم شمل األمة والتذكر باألسس التي توحد صفها وتجعلها 
عى صلة وثيقة بالله ورسوله الكريم.. مبينا أن من أسباب العدوان عى يمن اإليمان والحكمة، هوتعزيز 

الصلة بالله ورسوله وأولياء الله.
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فيما أشارت كلمة العلماء التي ألقاها العالمة عبدالحفيظ املتوكل، إىل مكانة وعظمة ذكرى املولد النبوي يف 
قلوب ووجدان اليمنين وتجديد العهد بامليض عى نهجه.. وأكد أهمية التأيس بقيم املصطفى عليه أفضل 

الصالة والسالم والسر عى نهجه تجسيدا لقوله تعاىل »لََّقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسنٌَة«.

تخلل الفعالية، بحضور مدير حر املصارف بهيئة الزكاة عماد معياد ومدير الرقابة والتفتيش بوزارة 
الداخلية العميد حسن القاسمي وعدد من املعنين، انشودة واسكتش مرسحي لفرقة ملتقى الطالب 

الجامعي وقصيدة شعرية عربت عن عظمة املناسبة.

اجلالية اليمنية بكندا حتتفي باملولد النبوي

]12/ نوفمرب/2019[ كندا- سبأ:

أقام أبناء الجالية اليمنية يف كندا أمس، فعالية احتفائية بذكرى مولد النبوي الرشيف، يف مدينة تورونتو.

 وقال رئيس الجالية اليمنية بكندا حمزه شيبان لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن أبناء الجالية اليمنية قّدموا 
نموذجاً ُمرشفاً ملقومات الوحدة الوطنية باعتبارها املناسبة األمثل التي تذيب وتُلجم الراع السيايس 

والطائفية واملذهبية والعنرية والكراهية.

وأشار إىل أن االحتفال بميالد الرسول األعظم له دور يف زرع اإلخاء واملحبة والوحدة بن اليمنين وبن األمة 
اإلسالمية.. وعرب شيبان عن شكره لكل من سعى إلنجاح الفعالية وكل من حروا للتعبر عن محبتهم 

ومشاركتهم اخوانهم مناسبة تهم ُكل ُمسلم دون استثناء بكل محبه وإخاء.

جملس الوزراء يشيد باحلضور اجلماهريي الكبري يف احتفاالت املولد النبوي

]13/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

وقف مجلس الوزراء يف اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس املجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، 
أمام عدد من املستجدات عى الساحة الوطنية. 

وهنأ املجلس يف مستهل جلسته الجماهر اليمنية وأبناء األمة اإلسالمية عى الغايات الدينية واألخالقية التي 
حققها الحضور الكبر وغر املسبوق ألبناء الشعب اليمني يف الفعاليات املركزية واملحلية لالحتفال بذكرى 

املولد النبوي الرشيف وما مثله ذلك الحضور الحاشد من رسالة قوية للغر بأن الشعب اليمني العربي 
املسلم ال زال وسيظل عى عهده يف الوفاء بواجباته تجاه الدين اإلسالمي والرسول الكريم وأمته.

وسجل املجلس تقديره العايل للكلمة التوجيهية لقائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي إىل جماهر 
الشعب اليمني واألمتن العربية واإلسالمية باملناسبة وما تضمنته من موجهات قيمة وتأكيد للمواقف 

املبدئية للشعب اليمني تجاه فلسطن املحتلة.

ونوه بالرسالة التحذيرية الواضحة التي وجهها قائد الثورة للكيان الصهيوني يف حال قيامه بأي عمل 
عدواني ضد الشعب اليمني.. مؤكداً أنها محل اعتزاز وفخر أبناء الشعب اليمني وأحرار األمتن العربية 

واإلسالمية.. وأكد التزام الحكومة ووقوفها مع التوجهات الوطنية والقومية التي تضمنها خطاب قائد 
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الثورة بما يف ذلك اإللتزام املبدئي الثابت تجاه إسناد املرشوع املقاوم للكيان الصهيوني الغاصب ومشاريعه 
التدمرية يف املنطقة وسياسة التطبيع التي تتبعها السعودية وبعض دول الخليج مع العدوالتي تحولت إىل 

أداة أساسية لتنفيذ مشاريعه العدوانية والتمزيقية للدول العربية وإشاعة الفوىض فيها. 

وأشاد املجلس بأعضائه الذين شاركوا بصورة بشكل فاعل ومؤثر يف االحتفاالت باملولد النبوي بالعاصمة 
صنعاء ومحافظات الحديدة وأب وذمار وتعز وحجة وصعدة وعمران وكذا بمختلف الجهود التي بذلت 

من قبل وزارتي الداخلية واإلعالم والسلطة املحلية بأمانة العاصمة واملحافظات وكذا الجنود املجهولن يف 
مختلف ساحات االحتفاالت. 

ندوة ثقافية باملعهد الوطني يف إب مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]13/ نوفمرب/2019[ إب - سبأ :

نظم املعهد الوطني للعلوم اإلدارية بمحافظة إب اليوم، ندوة ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 
عى صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم. 

وقدمت يف الندوة ثالث أوراق عمل، أكدت أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية العظيمة، واعتربتها محطة 
للتزود من سرة الرسول الكريم ونهجه القويم. 

وتناولت الورقة األوىل املقدمة من نائب رئيس جامعة إب الدكتور عبدالله الفالحي بعنوان »النبي وذكراه يف 
حياة املجتمعات« حياة العرب قبل وبعد بعثة النبي صى الله عليه وسلم، ودالالت ومعاني االحتفاء بذكرى 

مولده الرشيف يف قلوب اليمنين وأبناء األمة االسالمية. 

فيما تطرق الدكتور محمد الصديق يف الورقة الثانية بعنوان »رسول الله قائد ومعلم ومربي« إىل املواقف 
الجهادية والشخصية القيادية للرسول األعظم، ومدى ارتباط واقع األمة وحارضها ومستقبلها بنهجه 

والتأيس بسرته العطرة..واستعرضت الورقة األخرة للدكتور عارف قشنون بعنوان »التزام منهجه وتطبيق 
سنته« جوانبا من صفات النبي الخاتم، وشذرات من سنته الصحيحة وأهمية تطبيقها واقعاً وسلوكاً يف 
حياة األمة..وخلصت الندوة، التي حرها مدير عام املعهد باملحافظة عبدالله الشبيبي، إىل حاجة األمة 

للعودة إىل نبيها والتمسك بنهجه وشمائله املحمدية للخروج من حالة الضعف والهوان التي تعيشها، 
وتغير واقعها املؤلم إىل األفضل. 

فعالية بصنعاء بعنوان «دالالت االحتفال باملولد النبوي وحقوق اإلنسان«

]13/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

نظمت وزارة حقوق اإلنسان اليوم، فعالية بعنوان »دالالت املولد النبوي وحقوق اإلنسان«.

ويف الفعالية، التي حرها عضومجلس الشورى الشيخ خالد الذهب، أشار نائب وزير حقوق اإلنسان عيل 
الديلمي إىل دالالت االحتفال بذكرى املولد النبوي عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.. وأوضح أن 

نبي الرحمة جاء منترا لإلنسانية منصفا ومقدرا للمرأة، داعيا إىل املحبة والتسامح والسالم وإنهاء عهد 
وأد الفتاة والتخبط بن األمم والعيش دون هدف أوقضية.
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فيما أشارت كلمة ممثل منظمة محامون بال حدود إىل روح املحبة واالنسانية التي جاء بها الرسول الكريم 
عليه الصالة والسالم من أرسله الله رحمة للعاملن. 

وقدم خالل الفعالية عضو املكتب السيايس ألنصار الله الدكتور أحمد الشامي، محارضة تطرق فيها إىل 
عظمة إحياء ذكرى ميالد املصطفى صى الله عليه وسلم وأحقية االحتفال بهذه املناسبة الدينية الجليلة.. 

ولفت إىل االحتشاد الجماهري بميدان السبعن والذي جاء فرحا بميالد رسول الله.. متناوال بعض من 
صور الرحمة واالنسانية التي جاء بها النبي محمد صى الله عليه وآله وسلم.

وتطرق الدكتور الشامي إىل الرسالة املحمدية السمحاء التي كفلت وشملت حقوق االنسان التي يتم الحديث 
عنها اليوم من منطلق الرحمة والخر لألمة وكيف انترت رسالة املصطفى عليه الصالة والسالم لحقوق 

اإلنسان واإلنصاف الذي حظيت به املرأة عى قاعدة العدالة التي تنبثق منها الرحمة واإلنسانية.

حر الفعالية عدد من موظفي ومنتسبي وزارة حقوق اإلنسان.

فعالية احتفائية جبامعة 21 سبتمرب مبناسبة املولد النبوي الشريف

]14/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت جامعة 21 سبتمرب للعلوم الطبية والتطبيقية وملتقى الطالب الجامعي بصنعاء اليوم، فعالية 
احتفائية باملولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم. 

ويف الفعالية أكد نائب وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور عيل يحيى رشف الدين أهمية احياء 
ذكرى املولد النبوي الرشيف الستلهام منها الدروس والعرب التي تحتاج إليها األمة اليوم.. واشار إىل أن 

الشعب اليمني بإيمانه بالله واتباع سنة نبيه عليه وعى آله افضل الصالة واتم التسليم استطاع أن يقدم 
ماهوشاهد عى عظمة اإلسالم واإليمان من خالل ثباته ووعيه وصموده األسطوري يف مواجهة تحالف 

العدوان السعودي االمريكي الحاقد الذي استهدف اليمن ارضاً وانساناً.. وأشار إىل دور أحفاد التبع اليماني 
من األوس والخزرج وانتظارهم يف املدينة حتى ظهور النبي الخاتم ومبايعته ومنارصته والدخول يف دين 

اإلسالم افواجاً، مؤكداً أن اليمنين هم أهل إيمان وحكمة كونهم دخلوا اإلسالم بدون قتال، ونرشوا اإلسالم يف 
أصقاع االرض.

من جانبه أشار رئيس جامعة 21 سبتمرب الدكتور مجاهد معصار، إىل دالالت االحتفاء بميالد هذا اإلنسان 
العظيم الذي غر مجرى تاريخ البرشية وحقق العدل والرحمة يف املجتمع الذي عانى الظلم واالستبداد 
والجور ردحاً من الزمان قبل بعثته.. وأكد أن االحتفال باملولد النبوي احتفاًء بزوال الجهل ونرش العلم 

وترسيخ اإليمان يف نفوس الناس والقضاء عى العصبيات.. مشراً إىل داللة اسم هذه الجامعة التي خرجت 
من رحم املعاناة وارتبطت بثورة التحرر من االستعباد والتبعية.

ولفت الدكتور معصار إىل أهمية الحفاظ عى هذا الرح العلمي الشامخ وبذل مزيد من العمل بروح 
الفريق الواحد لالرتقاء بمستوى االداء للحصول عى جودة املخرجات.

والقيت كلمة عن ملتقى الطالب الجامعي عربت عن أهمية االحتفاء باملولد النبوي الرشيف إلحياء سرته 
العطرة وتجسيدها سلوكاً وعمالً. 
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تخلل الحفل، الذي حره مستشار وزير التعليم العايل الدكتور منذر اسحاق، وعدد من اعضاء السلطة 
املحلية بمحافظة صنعاء ونواب رئيس الجامعة، واألمن العام، وعمداء الكليات ورؤساء االقسام وجمع من 

الطالب والطالبات، تقديم فقرات فنية وقصائد شعرية معربة عن عظمة املناسبة. 

ويف ختام الحفل تم تكريم االوائل من املتفوقن يف مختلف التخصصات الطبية والتطبيقية. 

فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي يف مديرية الثورة

]15/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أٌقيمت بمديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم فعالية إحتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار رئيس مجلس الشورى محمد حسن العيدروس، إىل أن اليمنين يحتفلون بهذه املناسبة 
الدينية العظيمة رغم جراحهم جراء استمرار العدوان بقيادة النظام السعودي، وما يفرضه من حصار منذ 

ما يقارب خمس سنوات.. ولفت إىل أن االحتفال بهذه املناسبة الدينية تجديد للوالء لله ورسوله صى الله 
عليه وآله وسلم وتأكيدا عى التمسك بالنهج القويم ورفض الظلم. 

فيما أشار وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة، إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي يؤكد محبة اليمنين 
للرسول الكريم. وقال »يجب أن نجعل من هذه الذكرى محطة لتصحيح مسار حياتنا وأعمالنا وحشد 

الطاقات لخدمة الشعب اليمني«..تخلل الفعالية، التي نظمت بالتعاون مع مؤسسة الحكيم للطاقة 
الكهربائية، بحضور مستشار رئيس املجلس السيايس األعى عبداإلله حجر وعضو مجلس النواب محمد 

الطوقي ومدير مديرية الثورة محمد الدرواني، فقرات إنشادية.

اجلبهة الثقافية ملواجهة العدوان تنظم ندوة مبناسبة املولد النبوي

]17/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت الجبهة الثقافية ملواجهة العدوان وآثاره اليوم، ندوة ثقافية بمناسبة املولد النبوي الرشيف بحضور 
وكيل وزارة األوقاف صالح الخوالني ورئيس الجبهة الدكتورة ابتسام املتوكل.

ويف الندوة التي أقيمت تحت شعار »برشى املولد وبشارات النر«، ُقّدمت ثالث أوراق عمل األوىل من وكيل 
وزارة الثقافة عبدالرحمن مراد بعنوان »االحتفاء الحقيقي باملولد النبوي«، والثانية للشاعر عبدالحفيظ 
الخزان بعنوان »قراءة يف القصائد النبوية«، والثالثة من أمن عام الجبهة الثقافية محمد العابد بعنوان 

»الجوانب السياسية يف االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف«.

وأشارت أوراق العمل إىل أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف والتمسك بنهج الرسول صى الله 
عليه وآله وسلم وقيمه وسلوكه ومبادئه.. وأكدت عى رضورة التصدي لألفكار التي يحاول أعداء اإلسالم 

من خاللها تشويه صورة اإلسالم وإبعاد األمة عن رسولها وقدوتها.

تخلل الندوة التي حرها عدد من املثقفن قصائد وفقرات إنشادية.
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فعالية بصنعاء يف ذكرى املولد النبوي

]17/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

أٌقيم بصنعاء اليوم فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي، نظمها املعهد الدويل األكاديمي الطبي ومستشفى 
الشهيد أبوحرب املليص الخري بالتنسيق مع مؤسسة واحة الشهداء للتنمية.

ويف الفعالية أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة واحة الشهداء للتنمية أحمد املغربي، إىل أهمية االحتفال 
بذكرى املولد النبوي بما يعزز من االرتباط بني األمة ورسولها الكريم ورسالته وسرته العطرة.

بدوره أكد الدكتور إسماعيل أحمد يف كلمة عن هيئة التدريس باملعهد، أهمية االرتباط الوثيق بالنبي محمد 
صى الله عليه وسلم ملا له من أهمية يف تتويج النر والوقوف ضد األعداء.. وحث الطالب والطالبات عى 

عدم اإلنجرار وراء مخططات العدوان والحرب الناعمة.. مؤكدا أهمية التثقف بثقافة القرآن باعتباره 
املصدر الوحيد للنجاة من مكائد العدو. وقال »نحتفل بميالد خر خلق الله فيما يحتفل بالرياض برامب 

وافتتاح اماكن الرفيه«.. منددا بجرائم العدوان التي ارتكابها بحق الشعب اليمني، وإقدام السلطات 
النيجرية باالعتداء عى املسلمن واملحتفلن باملولد النبوي.

يف حن أكد عميد املعهد الدكتور عبده عثمان، أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية الجليلة ملا له من أهمية يف 
تعزيز الصمود وتوحيد الصفوف وتوجيه الربات لألعداء.

تكريم جلان احلشد اخلاصة باملولد النبوي مبديرية السبعني

]17/ نوفمرب/2019[  صنعاء- سبأ:

نظمت لجنة الفعاليات بمديرية السبعن بأمانة العاصمة اليوم، حفل تكريمي للجان الحشد الخاصة باملولد 
النبوي الرشيف.

ويف حفل التكريم أشار عضو مجلس الشورى خالد املداني، إىل أن هذا التكريم الرمزي يعد تكريما لكل من 
ساهم وشارك بفاعلية يف االحتفاء باملولد النبوي الرشيف.. ولفت إىل أن اليمنين من خالل الخروج الكبر 

واملرشف لالحتفال بخر الربية اوصلوا للعالم رسالتهم انهم عى نهج املصطفى سائرون يف التحرر من 
الظلم واالستبداد. 

 فيما نوه رئيس مجلس التالحم القبيل الشيخ ضيف الله رسام وأمن عام محيل مديرية السبعن محمد 
الصادق، بجهود اللجان يف الرتيب والتنظيم للفعاليات الخاصة باملولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل، الذي حره وكيل أمانة العاصمة الدكتور قناف املراني وأعضاء املجلس املحيل واإلرشايف 
والشخصيات االجتماعية باملديرية، تم تكريم مدير عام املديرية محمد ناجي واألمن العام محمد الصادق 

ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال باملديرية محمد الوشيل وأعضاء لجان الحشد بالشهادات التقديرية.
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تكريم جلان احلشد اخلاصة باملولد النبوي مبديرية الوحدة

]18/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت اللجنة املركزية للفعاليات بأمانة العاصمة اليوم، حفل تكريمي للجان الحشد الخاصة باملولد النبوي 
بمديرية الوحدة.

ويف التكريم أشاد أمن العاصمة حمود ُعباد، بدور لجان الحشد يف تعزيز التنسيق للمشاركة املجتمعية يف 
الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي والذي توج بنجاحها.. ونوه بجهود قيادة مديرية الوحدة واملكتب 

اإلرشايف واملشائخ والوجهاء واألعيان والذين أسهموا يف تنظيم وإنجاح الفعاليات بهذه املناسبة الدينية 
الجليلة.. معتربا تكريم لجان الحشد تقديراً لجهودهم يف إنجاح فعاليات املولد النبوي.

ويف حفل التكريم، بحضور نائب رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال باملديرية عبدالله الظرايف وأمن محيل 
املديرية الدكتور خالد حميد، نوه مدير املديرية صالح امليرسي، بجهود لجان الحشد وفرق العمل من 

القيادات املحلية والتنفيذية واإلرشافية واألمنية والعقال واملشائخ.

وتم خالل التكريم الذي حره أعضاء املجلس املحيل والتنفيذي باملديرية، وتخلله فقرات إنشادية وقصائد 
شعرية، تسليم أعضاء لجان الحشد وفرق العمل شهادات تقديرية.

تكريم القطاعات واملديريات املساهمة للحشد يف ذكرى املولد بصنعاء

]19/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

كّرمت قيادة محافظة صنعاء اليوم، القطاعات واملديريات واملكاتب التنفيذية لجهودها يف التحشيد وإحياء 
فعاليات وأنشطة املولد النبوي الرشيف وتجهيز قافلة الرسول األعظم.

وأشاد محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، بجهود املجلس املحيل والهيئة اإلدارية ووكيل أول املحافظة 
واللجنة املركزية للحشد يف تنظيم هذه الفعالية لكل من عمل بالحشد والتحشيد للمولد وتحرك وانفق لقافلة 

الرسول األعظم عليه وآله افضل الصالة وأتم التسليم.

وأشار الهادي إىل أن املولد كان مناسبة مليئة بالدروس والعرب ومعرفة كيف استطاع معلم البرشية يف تغير 
واقع األمة واالستفادة من حياته.. ولفت إىل أن الرسول األعظم ليس بحاجة إىل االحتفاالت بقدر حاجتنا 

ملعرفة تحركه وصموده وصربه وزهده وشجاعته وحياته االيمانية.. مشرا إىل الحاجة لفهم صفات الرسول 
األعظم واالقتداء به وحمل الشعور املحمدي وإيصال هدى الله للجميع.

وأشار محافظ صنعاء إىل أن مناسبة املولد ال تقف عند ذكرى يوم مولده بل فاتحة لتجسيد دين الله أداء 
وسلوك.

ويف التكريم، الذي حره وكيل أول املحافظة والوكالء وأعضاء الهيئة اإلدارية ومدراء املكاتب التنفيذية 
واملديريات، أشار نائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي إىل أن تكريم الذين قاموا بواجبهم يف الحشد أقل 
ما يمكن لهم خاصة أن نتائج الجهود املبذولة اثمرت باحتشاد لم يسبق له أحد يف املنطقة.. ولفت إىل أن 

الساحات كانت حارضة تعلن للعالم عشقها وحبها وتوليها للرسول األعظم.
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فيما استعرض مسؤول التأهيل باملحافظة همدان عسكر، أهم ما تناولته كلمة قائد الثورة وردود أفعال 
السياسين والعسكرين واألمنين من األعداء بعد الخروج املرشف للساحات يف كافة املحافظات.. وأشار إىل 
أن الحشود جسدت املعنويات الحقيقية ألبناء اليمن وعكست العالقة املتينة التي تربط أحفاد األنصار بسيد 

األنبياء واملرسلن.

ويف الختام، الذي تخلله قصيدة »صنعاء املنورة« لشاعر الثورة معاذ الجنيد، تم تكريم القطاعات 
واملديريات واملكاتب التنفيذية التي كان لها الدور املؤثر يف عملية التحشيد للمولد وقافلة الرسول األعظم.



الفعاليات النسوية املواكبة
لالحتفال باملولد النبوي الشريف
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اهليئة النسائية بأمانة العاصمة تدشن فعاليات املولد النبوي

]10/ اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ:

دشنت الهيئة النسائية ألنصار الله بأمانة العاصمة اليوم، فعاليات بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف يف 
مختلف مديريات األمانة.

ويف التدشن أشار عضو مجلس الشورى خالد املداني، إىل أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي للرسول 
األعظم محمد صى الله عليه وآله وسلم، الستلهام الدروس والعرب من هذه املناسبة الدينية الجليلة.. وتطرق 

إىل دالالت إحياء ذكرى املولد النبوي الذي غر مجرى الحياة اإلنسانية من ظلمات الجهل إىل النور ومن 
عبادة العبادة إىل عبادة رب العباد.

وأكد املداني أهمية دور املرأة يف توعية املجتمع من خالل إحياء هذه الذكرى.. مشيداً بدور الهيئة النسائية 
يف تنظيم الفعاليات إىل جانب جهود إدارة جامعة القرآن الكريم باألمانة.

فيما أشارت منسقة الهيئة النسائية باألمانة ابتسام املحطوري، إىل رضورة االقتداء بسرة الرسول األعظم 
صى الله عليه وآله وسلم وقيمه األخالقية العظيمة التي جاء بها.. وذكرت أن الهيئة أعدت برنامجا لالحتفاء 

بذكرى املولد النبوي.. مثمنه جهود العامالت والقائمات عى كافة الربامج واألنشطة.

مناقشة فعاليات املولد النبوي بأمانة العاصمة

]15/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقشت اللجنة التحضرية النسوية إلحياء فعاليات املولد النبوي بأمانة العاصمة اليوم برنامج الفعاليات 
بهذه املناسبة بمديريات األمانة.

وأكد اللقاء الذي ضم الهيئة النسائية باألمانة واملكتب السيايس ألنصار الله وقيادات نسوية من كافة 
املكونات، أهمية التحضر لالحتفال بمولد النبي محمد صى الله عليه وآله وسلم.

وأكدت رئيسة الهيئة النسائية باألمانة ابتسام املحطوري وعضو املكتب السيايس ألنصار الله أخالق 
الشامي، رضورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون إلنجاح فعاليات املولد النبوي.

اللجنة الوطنية للمرأة تنظم فعالية احتفائية يف ذكرى املولد النبوي 

]23/ اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

نظمت اللجنة الوطنية للمرأة اليوم فعالية إحتفالية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

 ويف الفعالية أكدت وزيرة الدولة رئيسة اللجنة لوطنية للمرأة رضية عبدالله، أهمية اإلحتفال بهذه املناسبة 
الدينية العظيمة التي تعيد لألمة اإلسالمية مجدها وعزتها وتذكريها بسرة أعظم إنسان عى وجه األرض.. 
وأشارت إىل محاولة االعداء إبعاد املسلمن عن املصطفى صى الله عليه وسلم وسرته العطرة واإلبتعاد عن 

أخالقه وصفاته التي يجب عى كل مسلم ومسلمة االقتداء والتحيل بها قوال وعمال.
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 وأوضحت أن إحياء اليمنين لهذه املناسبة الدينية الجليلة يأتي يف ظل استمرار  العدوان والحصار من قبل 
تحالف العدوان, ما يتطلب تكاتف جهود الجميع ملواجهة العدوان والسر عى سنة النبي وسرته العطرة.

 فيما  تحدثت برشى املاخذي عن هذه املناسبة.. مشرة إىل رضورة التمسك باملنهج السوي الذي جاء به 
رسول الله صى الله عليه وسلم.. وتطرقت  إىل أهمية االقتداء بمنهج محمد بن عبدالله ومحاربة أعداء الله. 

وأضافت »ما يحدث لبالدنا من عدوان إنما هو نتيجة تمسك اليمنين بأخالق  النبي الحبيب عليه الصالة 
والسالم«.

وشددت املاخذي عى أهمية وحدة الصف الداخيل من أجل مواجهة العدوان وافشال مخططاته التي 
تستهدف اليمن أرضا وانسانا.

فعالية مبعهد نقم للمرأة مبديرية ازال بأمانة العاصمة لالحتفال باملولد النبوي

]26/اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

نظم مكتب التعليم الفني والتدريب املهني بأمانة العاصمة ومعهد نقم لتدريب املرأة بمديرية أزال اليوم، 
فعالية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.  

وخالل الفعالية أوضح وكيل األمانة املساعد محمد سيع، وأمن عام محيل مديرية أزال عادل الشعثمي، 
أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي يف تجسيد الحب واالرتباط الوثيق برسول الله محمد صى الله وعليه 

وآله وسلم.. وأشادا بمستوى التفاعل الرسمي واملجتمعي بمديرية أزال يف تنظيم وإقامة الفعاليات 
واألنشطة املختلفة إلحياء هذه املناسبة الدينية الجليلة.. حاثن الجميع عى املشاركة والحشد لالحتفال 

بمولد الرسول األعظم وسيد البرشية.

من جانبه ثمن مدير مكتب التعليم الفني والتدريب املهني باألمانة الدكتور عادل املهدي جهود معلمات 
وطالبات معهد نقم عى اقامة الفعالية.. مشرا إىل التفاعل الكبر لدى املجتمع لالحتفال بذكرى املولد 
النبوي هذا العام نظراً للوعي املجتمعي بأهمية السر عى نهج الرسول األعظم واالقتداء به واالحتفاء 

بمولده.

ودعا كافة املعاهد واملدارس الفنية والتقنية بأمانة العاصمة إىل حضور الفعالية املركزية للتعليم الفني التي 
ستقام يوم غدا االحد وذلك يف إطار االحتفاالت والفعاليات التي تنظم بأمانة العاصمة.  

ويف الفعالية، التي حرها مدير عام مديرية أزال عبدالعزيز شعالن، أكدت عميدة معهد نقم لتدريب 
املرأة الطاف الشبا، أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية العظيمة للتذكر بسرة النبي الكريم العطرة والتحيل 
بأخالقه والسر عى نهجه.. مثمنة تفاعل ومشاركة قيادتي مكتب التعليم الفني ومديرية ازال يف الفعالية.
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مناقشة دور القطاع النسائي يف إحياء ذكرى املولد النبوي بصنعاء

]26/ اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

ناقش وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم اليوم مع رئيس فرع اتحاد نساء اليمن باملحافظة حورية 
جار الله، دور القطاع النسائي يف إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأكد اللقاء، أهمية تفعيل دور القطاع النسائي يف املديريات يف إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف ملا تحتله 
من مكانة يف قلوب أبناء يمن اإليمان والحكمة.

كما أكد عى أهمية مشاركة القطاع النسائي يف مديريات الطوق يف الفعالية املركزية بما يعكس تمسك 
حرائر اليمن بنهج الرسول األعظم عليه وآله أفضل الصالة والتسليم.

أمسية ثقافية مبحافظة إب مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]28/اكتوبر/2019[ إب  - سبأ :

نظمت الهيئة النسائية بمحافظة إب اليوم أمسية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

قدم خالل األمسية فقرات وعرض حول مولد النبي األعظم وجانب من سرته العطرة.

ويف األمسية أشارت رئيسة الهيئة سحر الزهري، إىل أهمية االحتفاء بهذه املناسبة الدينية خاصة يف ظل 
األوضاع الراهنة التي تمر بها األمة..كما ألقيت باألمسية كلمات تطرقت إىل أهمية إحياء هذه الذكرى الجليلة 

وتجسيد نهج وأخالق الرسول الكريم يف الحياة اليومية.

نادي بلقيس ومجعية املرشدات ينظمان فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2019[ صنعاء  - سبأ :

نظم نادي ومكتبة بلقيس وجمعية املرشدات اليوم بصنعاء، فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار وزير الشباب والرياضة حسن زيد، اىل أهمية هذه املناسبة الدينية للتذكر بسرة 
املصطفى صى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله رحمة للعاملن.. مؤكدا رضورة غرس قيم وتعاليم 

اإلسالم السمحة التي أرساها الرسول الكريم لألمة.. وأوضح أن هناك كثر من األفكار املغلوطة واألكاذيب 
التي نقلت عن الرسول األعظم، ما يتطلب تصحيحها بالعودة إىل القرآن الكريم.. الفتا إىل رضورة تعزيز 

وتحصن الشباب من تلك االفكار التي شوهت صورة االسالم والرسول األعظم.

بدورها أشارت وكيلة وزارة الشاب والرياضة لقطاع املرأة هناء العلوي، إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي 
واستلهام الدروس والعرب منها.. واستعرضت دور اليمنين يف منارصة الرسول األكرم.. الفتة إىل أن هذه 

املناسبة الدينية  ليست خاصة بجماعة أو فئة معينة وإنما جامعة لكافة املسلمن.
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حر الحفل وكيل أول وزارة الشباب عبد الحكيم الضحياني ورئيسة نادي بلقيس لطفية حمزة واملفوضة 
العامة للمرشدات فاتن حمود عيىس وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي وجمعية املرشدات.

القطاع النسوي الصحي بذمار ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]29/اكتوبر/2019[ ذمار - سبأ :

نظم القطاع النسوي الصحي بمحافظة ذمار اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار وكيل أول املحافظة فهد عبد الحميد املروني، إىل أهمية تعظيم الشعائر الدينية واالحتفال 
بمولد النبي صل عليه وعى آله وسلم.. وأكد أهمية أن يكون لكوادر القطاع الصحي النسوي مساهمة فاعلة 

يف املشاركة يف الفعالية املركزية الخاصة بهذه املناسبة.. وأشاد بجهود القطاع الصحي النسوي يف تنظيم 
هذه الفعالية واالحتفال بمولد خر الخلق وخاتم املرسلن.

فيما عربت أشواق املهدي يف كلمة القطاع الصحي النسوي، عن االعتزاز يف تنظيم هذه الفعالية لالحتفال 
بذكرى املولد النبوي الرشيف.. وأشارت إىل أهمية االقتداء بالرسول الكريم واالستفادة من ذكرى مولده يف 

التعلم من سرته ومواقفه العظيمة يف تحقيق العدل ومواجهة العدوان.

وألقيت يف الفعالية كلمات عربت يف مجملها عن أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف والتعبر عن 
الحب للرسول والسر عى نهجه القويم.

حر الفعالية مدير مكتب الصحة الدكتور خالد الحجي

مدرسة القدس باحلديدة حتتفي بذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2019[ الحديدة - سبأ :

نظمت مدرسة القدس األساسية الثانوية للبنات بمديرية امليناء بمحافظة الحديدة اليوم، فعالية ثقافية 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم.

ويف الفعالية التي حرها القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ومدير مديرية امليناء عيل 
عبيد، أشاد مرشف املحافظة احمد البرشي بجهود إدارة ومعلمات وطالبات مدرسة القدس يف تنظيم هذه 
الفعالية الثقافية.. وأكد أهمية االحتفاء بذكرى الرسول الكريم الذي بعثه الله رحمة للعاملن.. الفتا إىل أن 

إحياء هذه املناسبة تدل عى مدى االرتباط بالرسول األعظم والسر عى نهجه واالقتداء به.

من جانبها أشارت مديرية املدرسة بهجت العوايض، إىل أن احتفال املدرسة بذكرى املولد النبوي الرشيف 
تعبرا عن حب النبي محمد صى الله عليه وآله وسلم.

تخلل الفعالية التي حرها أمن عام املجلس املحيل بمديرية امليناء حسن هادي رسمي ومدير الربية 
همدان الشامي فقرات فنية وإنشادية عن املناسبة.
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مؤسسة الرمحة لليتيمات تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]31/ اكتوبر/2019[  صنعاء  - سبأ :

نظمت مؤسسة الرحمة للتنمية االنسانية ورعاية االيتام بأمانة العاصمة اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل الذي حره نائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي، ووزير الشئون االجتماعية عبيد سالم 
بن ضبيع، وعضوا مجلس الشورى خالد املداني وأحمد عبدالله الحجري، أكد الجندي عى أهمية االحتفال 

بهذه املناسبة الدينية الجليلة.. وأشار إىل عظمة هذه املناسبة والحدث التاريخي، ومكانة صاحبها الرسول 
األعظم يف نفوس اليمنين وحبهم له.. مؤكداً عى تمسك وارتباط اليمنين الوثيق والتاريخي برسول الله 

محمد، ونرتهم لرسالته ودين الحق.

وقال الجندي »أن من يقول بأن االحتفال بذكرى املولد رسول الله بدعه، فأنهم هم البدعة والضاللة، وما 
يقيمون به من اعمال شيطانية مصرها نار جهنم وبأس املصر«.. الفتا إىل احتفال اليمنين برسولهم منذ 
القدم وكانت عى مستوى املساجد واملنازل واملجالس االجتماعية، واليوم يحتفل به رسمياً وشعبياً وبزخم 
عظيم يليق بعظمة املناسبة والحدث.. وأشاد بجهود قيادة وعامالت مؤسسة الرحمة لرعاية االيتام وبدور 

رئيسية املؤسسة رقية الحجري، يف رعاية الفتيات اليتيمات باملؤسسة، يف مختلف الظروف واألوقات وخاصة 
يف ظل استمرار العدوان والحصار.

من جانبها أشارت رئيس مؤسسة الرحمة رقية الحجري، إىل أهمية االحتفال بذكرى مولد رسول األمة 
وهادي البرشية ومخرجها من جهل الظالم إىل معالم النور والبصرة.. وأكدت أن هذه الفعالية التي اقامتها 

مؤسسة الرحمة، تأتي تأكيداً عى التمسك برسول الله واالقتداء بنهجه وسرته النبيلة التي بها ساد األمم 
وخط منهج السر لرفعة الهمم وصعود اعى القمم.. مشرة إىل رضورة تكريس قيم وأخالق ونهج رسول 

البرشية يف نفوس االجيال.

تخلل الفعالية تقديم نبذه عن حياة الرسول األعظم، وعدد من الفقرات االنشادية والشعرية ومرسحية 
لطالبات مؤسسة الرحمة معربة عن عظمة املناسبة وأهمية االحتفال بذكرى مولد رسول الله صى الله 

وعليه وآله وسلم..شارك يف الفعالية رئيس لجنة الشئون االجتماعية باألمانة حمود النقيب، والوكيل املساعد 
عبدالوهاب رشف الدين وكيل االمانة املساعد عبدالله الحجري ومديرا مكتب الشئون االجتماعية باألمانة 

نارص الكاهيل، ومراكز ودور الرعاية محمد ابو عريج، وطالبات وموظفات مؤسسة الرحمة.

أرحب حتيي ذكرى املولد النبوي بفعالية ثقافية

]31/ اكتوبر/2019[ صنعاء- سبأ:

نظمت حرائر مديرية أرحب بمحافظة صنعاء اليوم فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وألقيت يف الفعالية كلمات أشارت إىل أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية للتذكر بسرة الرسول األعظم صى 
الله عليه وآله وسلم واالقتداء بنهجه القويم.. الفتة إىل عظمة مولده والبشائر التي حدثت وتزامنت مع 

ميالده عليه الصالة والسالم.
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وتطرقت إىل أن النبي صى الله عليه وآله وسلم أرىس دعائم الدين اإلسالمي الحنيف وأوضح مكانة املرأة 
يف اإلسالم ودورها وحقوقها وواجباتها.. الفتة إىل تمسك حرائر أرحب بالنهج املحمدي الذي رسمه النبي 

األعظم لألمة واالقتداء بسرته العطرة..وأكدت الكلمات أهمية استلهام عظم القيم التي أسسها الرسول يف 
مواجهة الظاملن.

تنظيم 600 فعالية نسوية بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]01/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نفذت اللجنة التحضرية النسوية لالحتفال باملولد النبوي بأمانة العاصمة الشهر املايض 600 فعالية 
نسوية بمديريات األمانة.

وأوضحت رئيسة اللجنة بأمانة العاصمة ابتسام املحطوري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن اللجنة أعدت 
برنامجا مزمنا للفعاليات واألنشطة الخاصة باملولد النبوي.. وأشارت إىل أن خطة اللجنة اشتمل تنفيذ ألفن 

و500 لقاء ومجلس نسوي و40 مسرة لألطفال بمشاركة ألف طفال وطفلة، ما يعكس مدى االرتباط 
بالرسول عليه الصالة والسالم.

وذكرت أن األنشطة النسائية بهذه املناسبة تمثلت تنفيذ سبعة آالف حملة احسان استفاد منها نحو12 ألف 
شخص وإقامة 300 مأدبة بمناطق ومديريات األمانة.. ولفتت املحطوري إىل أن برنامج اللجنة شمل أيضا 
زيارات للمدارس واملستشفيات.. مبينة أن اللجنة تعد قافلة »االحسان« الكربى ملساعدة الفقراء واملحتاجن 

والتي ستنطلق خالل األيام القادمة، داعية الفئات واملكونات املجتمعية إىل املشاركة يف تجهيز القافلة الخرية.

القطاع النسائي بهيئة التأمينات ينظم حفل بذكرى املولد النبوي

]02/نوفمرب/2019[ صنعاء ـ سبأ:

نظم القطاع النسائي بالهيئة العامة للتأمينات واملعاشات اليوم، حفل بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل أوضح نائب وزير الخدمة املدنية والتأمينات عبدالله املؤيد، أن االحتفال بذكرى املولد النبوي، 
هو للتذكر بقيم الرسول الكريم ومبادئه وصفاته وأخالقه والدعوة لالقتداء به وامليض عى نهجة وسرته.. 

وأشار إىل أهمية املظاهر االحتفالية التي تغيظ األعداء وتعزز من صلة املسلمن بنبيهم خاصة والشعب 
اليمني، يتعرض لعدوان وحصار منذ ما يقارب خمس سنوات.. مبينا أن أعداء األمة اإلسالمية يسعون إىل 
أن طمس الثقافة اإليمانية والهوية اإلسالمية من خالل إبعادها عن القرآن الكريم والرسول األمن املبعوث 

رحمة للعاملن.

من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات إبراهيم الحيفي، إىل أن ما يشهده اليمن من مظاهر 
احتفالية بهذه املناسبة الدينية هو تجسيدا لعظمة الرسول األعظم قائد البرشية وهاديها إىل سبيل الرشاد.. 

الفتا إىل أن تلك املظاهر تؤكد ارتباط اليمنين بسيد البرشية وإمام املرسلن واقتدائهم بسرته وتعاليمه.

واعترب إحياء املولد فرصة لنبذ الفرقة بن أبناء األمة خاصة يف ظل سعي أعداء االسالم إىل طمس مثل هذه 
املظاهر الدينية وزرع الفتنة والفرقة يف أوساطها.
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وكيلة وزارة الخدمة املدنية لقطاع املوارد البرشية هدى املتوكل، بدورها أوضحت أن املولد النبوي مناسبة 
عظيمة عى قلوب أبناء اليمن الذين كان لهم دورا بارزا يف نرة الدين والنبي عليه الصالة والسالم.. وأشارت 
إىل أن ميالد النبي الكريم كان والزال يمثل شعاع نور جاء ليمحو الظالم والجهل ويقيم الحق والعدل والخر 
لألمة..فيما أكدت منسقة الوحدة الثقافية بأمانة العاصمة بثينة املنصور، أن االحتفال باملولد النبوي محطة 

لجمع شمل املسلمن وتوثيق عرى املحبة واالخاء فيما بينهم والتزود بالتعاليم والشمائل املحمدية.

وتطرقت إىل فضائل النبي عليه الصالة والسالم والتي شكلت عامال رئيسيا يف تغير واقع األمة.. منوهة 
بدور أبناء اليمن ممثلة بقبيلتي األوس والخزرج والذين كانوا سباقن يف االستجابة لرسول الله ونرة 

الدين اإلسالمي الحنيف.

فعالية خطابية وإنشادية بذكرى املولد النبوي يف مديرية امليناء

]02/نوفمرب/2019[ الحديدة- سبأ:

نظمت مدرسة بلقيس األساسية الثانوية للبنات بمديرية امليناء محافظة الحديدة اليوم، فعالية خطابية 
وإنشادية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف اإلحتفالية نوه القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، بجهود إدارة ومعلمات وطالبات 
املدرسة يف تنظيم هذه الفعالية بمناسبة مولد رسول اإلنسانية.. وأشار إىل أهمية اإلحتفاء بذكرى املولد 

النبوي الذي بعثه الله رحمة للعاملن وإظهار مباهج الفرح بما يعكس اإلرتباط الوثيق بالرسول الكريم 
والسر عى نهجه.

بدورها أشارت مديرية املدرسة نوال آمن إىل أن إحتفاء مدرسة بلقيس بذكرى املولد النبوي، يأتي يف إطار 
ما تشهده املحافظة من فعاليات وتجهيزات لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية..تخلل الفعالية، التي حرها 

وكيل املحافظة مجدي الحسني ومدير مكتب الربية باملحافظة عمر محمد بحر وأمن محيل املديرية حسن 
رسمي ومدير الربية باملديرية همدان الشامي، قصائد وأناشيد معربة عن املناسبة.

فعالية للهيئة النسائية بالسود يف عمران مبناسبة املولد النبوي

]03/ نوفمرب/2019[ عمران - سبأ :

نظمت الهيئة النسائية بمديرية السود يف محافظة عمران اليوم، فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى السالم.

ألقيت يف الفعالية عدد من الكلمات أشارت إىل أهمية االحتفاء بذكرى مولد الرسول األعظم للتذكر بسرته 
العطرة وتجديد العهد بالسر عى نهجه.. وأكدت الكلمات رضورة تعزيز الجهود لتجهيز قافلة الرسول 

األعظم صى الله عليه وآله وسلم.

تخللت الفعالية فقرات فنية وإنشادية جسدت مدى ارتباط أهل اليمن بالرسول الكريم.
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حرائر احملويت .. حضور فاعل إلحياء ذكری املولد النبوي

]03/ نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

تتميز أنشطة حرائر محافظة املحويت لالحتفاء بذكری املولد النبوي الرشيف هذا العام بالتنوع واملشاركة 
الواسعة لتعزيز االرتباط بالرسول وتجسيد عظمة املناسبة يف قلوب اليمنين.

وتشهد عاصمة املحافظة وبقية املديريات منذ وقت مبكر حراكاً فاعالً للقطاع النسائي لتسليط الضوء عى 
حياة خاتم األنبياء وإحياء سرته العطرة بما يليق وعظمته صلوات الله عليه وآله.

وتكتسب ذكری املولد النبوي يف مجتمع نساء املحويت طابعاً خاصاً يعكس مبادرة املرأة يف تزين املنازل 
بعبارات ورسوم حب الرسول وإعداد الكعك والهدايا الرمزية ألس الشهداء واملرضی والفقراء واأليتام 
واإلسهام يف تجهيز قافلة الرسول األعظم لتأكيد مشاركتها إلی جانب الرجل يف هذه الذكری العظيمة.

تواصل الفعاليات:

وفيما تتواصل بعاصمة ومديريات املحافظة فعاليات ذكری مولد خر الربية، تعيش حرائر املحويت هذه 
األيام أجواء روحانية تتسم بقيم التكافل والزيارات ومبادرات اإلحسان وسد السرة الزكية وذكر الرسالة 

املحمدية ابتهاجاً بذكری مولده صلی الله عليه وآله وسلم..وتحفل أنشطة املناسبة بمصفوفة برامج ثقافية 
تعكس مستوی حضور املرأة من خالل تنظيم معارض فنية ومجالت حائطية ورسوم ومحارضات وندوات 

ومجالس دينية ولقاءات توعية وزيارات روضات الشهداء وأنشطة يف التكافل االجتماعي ومسابقات تمثل 
قيم النبي وما تحمله هذه املناسبة من دالالت ومعاٍن.

ويف هذا اإلطار أكدت مسئولة الهيئة النسائية باملحافظة درهمان الحيمي أن قطاع املرأة يتميز بحضور 
إيجابي مقارنة مع السنوات املاضية إلحياء ذكري املولد وفاعلية املشاركة يف امليدان لتنفيذ برامج وأنشطة 

االحتفاء بميالد رسول العاملن ومنقذ األمة من عبودية األوثان إلی نور اإلسالم.. ونوهت إىل أن الهيئة تواكب 
ذكری مولد الرسول بالعديد من الخطط والربامج عى مستوى مركز املحافظة بمدينة املحويت ومديرياتها 
إىل جانب اإلعداد والتحضر ملشاركة النساء يف الحفل املركزي باملحافظة..داعية املرأة يف مختلف القطاعات 

التنفيذية والخدمية إلی التفاعل والحضور املهيب.

محطة لتعزيز الصمود:

كما أشارت إلی دالالت ومعاني مشاركة القطاع النسوي لالحتفاء باملولد النبوي لجعل هذه املناسبة محطة 
لتعزيز الصمود واستلهام الدروس والعرب من سرة املصطفى ونهجه القويم..مشرة إىل أن اليمنين 

يحتفلون بمولد الرسول األعظم تجسيداً لتمسكهم الوثيق به واالقتداء بأخالقه ومثله يف حياتهم.

ومع اقراب موعد الفعالية املركزية بذكری املولد النبوي تكثف قيادة الهيئة زياراتها امليدانية ولقاءاتها 
لتفعيل برنامج فعاليات االحتفاء باملناسبة وإنجاحها واستكمال ما تبقی من أنشطة ومتابعة جاهزية 

املشاركة يف الحفل املركزي بميالد قائد وموحد األمة.

إلی ذلك تبنت الهيئة النسائية ألنصار الله بالتعاون مع القطاع الربوي يف املحافظة منذ غرة ربيع األول، 
النشاط الثقايف يف قری وعزل مديريات املحافظة يف أوساط النساء من خالل امللصقات واملنشورات والندوات 
إلی جانب متابعة تنسيق إحياء مناسبة مولد الرسول بما يكفل نجاحها وتكريس أهميتها يف أوساط النساء.
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وبالتوازي مع الزخم الذي تشهده املحويت يف إحياء ذكری املولد النبوي، تعزز الهيئة برنامج خطتها 
لالحتفال بمولد الهدی عرب مشاركة فئاتها الشبابية والطالبية يف الفعاليات والندوات التي يجري تنفيذها 
يف املدارس والكليات واملعاهد وغرها، انطالقاً من عظمة املناسبة والدفع باملرأة إىل املشاركة يف االحتفائية 

املركزية باملحافظة التي ستقام بهذه الذكری.

ومنذ نحو أسبوعن نفذت الهيئة النسائية ألنصار الله أكثر من 225 فعالية ونشاطاً استهدفت عدداً من 
مديريات املحافظة للتعريف بما تحلی به نبي الرحمة من مكارم أخالق وأهمية االقتداء بها، حيث أوضحت 

مسئولة قسم األنشطة والفعاليات بالهيئة أمه الصبور عباس أن برنامج فعاليات املولد بدأ تغطية 22 
مدرسة يف 20 عزلة بست مديريات باملحافظة.. وأشارت إلی تنفيذ 100 محارضة يف عدد من مدارس 
الطالبات واملشاركة يف إعداد اإلذاعات املدرسية وتدشن مسابقات ثقافية ألفضل إذاعة مدرسية وعمل 

مجسمات ولوحات تعبرية تجسد أهمية مولد الرسول األعظم، كما بينت أن الهيئة النسائية أقامت 50 
مجلساً نسائياً و50 محارضة و25 مولداً يف قری وعزل املحافظة للتذكر برسول الله وتأكيد عظمة املناسبة 

وأهمية االحتفال بذكری مولده عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

ولفتت مسئولة األنشطة والفعاليات إلی بدء برنامج اإلحسان والتكافل بتنفيذ زيارات لدار األيتام ومركز 
الغسيل الكلوي وقسم الرقود يف املستشفی الجمهوري وتوزيع أطباق رمزية من الكعك علی األيتام 

واملرضی لتجسيد قيم الراحم التي حث عليها النبي الكريم.

وبينت أن الهيئة تستعد إلقامة يوم مفتوح يف العارش من ربيع األول يستهدف أس الشهداء واملرابطن 
ويتضمن فقرات ترفيهية وألعاب ومسابقات وأناشيد ابتهاجا بقدوم ذكری املولد النبوي.

ورغم التداعيات الكارثية التي فرضها العدوان والحصار منذ نحو خمس سنوات، تحرص املرأة يف املحويت 
علی تحمل مسؤولياتها يف تنوير املجتمع بأهمية االحتفال باملولد النبوي الرشيف من خالل استغالل 

اإلمكانات والوسائل املتاحة لتعزيز االرتباط الوثيق بالنبي عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.

دالالت املشاركة:

وتتجسد دالالت مشاركة املرأة يف مختلف مناطق املحافظة احتفاء بمولد رسول الله عليه أزكی الصلوات 
وأتم التسليم لتحقيق غايات مثلی وإبراز عـوامل الصـمود واالعتزاز بعشق النبي والهوية اإليمانية 

واالنتماء للرسول صى الله وعليه وآله وسلم والسر عى نهجه.

حيث أكدت مسئولة قسم األنشطة والفعاليات يف الهيئة أمة الصبور عباس أن خالص األمة وعزتها يف 
التمسك بسنة النبي صى الله عليه وعى آله وسلم.. معتربة نجاح فعاليات املولد رسالة واضحة لدول 

العدوان بأن طوفان اليمنين سيجرف حلفهم ويقهر جربوتهم مهما كانت التضحيات.. وبينت أن تغير 
واقع األمة وإخراجها من حالة الضعف والتبعية التي تعيشها يكمن يف العودة إىل نهج الرسول عليه 

الصالة والسالم والتمسك بمبادئه.. مؤكدة أهمية ابتهاج اليمنين بمولده لتعزيز عوامل الصمود يف مواجهة 
العدوان.

بدورها أشارت مديرة مدرسة عائشة بمدينة املحويت حسيبة بحاش إىل أن التقاء املرأة والتفافها يف هذه 
املناسبة حول النبي وسرته العطرة دليل عى وحدة وصمود النساء خصوصا والبالد تتعرض لعدوان 
ارتكب وما يزال جرائم وانتهاكات يندى لها الجبن ما يستدعي نبذ الخالفات وتعزيز جبهة املواجهة 

إلفشال مخططات العدو.
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حضور الفت:

وتسجل املرأة بمحافظة املحويت هذا العام حضوراً الفتاً يف االستعدادات لالحتفاء بذكری مولد خاتم 
األنبياء، حيث تتوشح اللقاءات ومجالس النساء بمظاهر مختلفة تكتيس اللون األخر وعبارات حب النبي 
والشعارات التعبرية يف صورة تربز دوراً غر مسبوقاً لقطاع املرأة ابتهاجاً بهذه املناسبة الدينية العظيمة 

لتؤكد من خاللها صمودها وبأسها وصالبتها يف مواجهة التحديات.

فعالية نسوية مبديرية معني بذكرى املولد النبوي

]03/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت إدارة تنمية املرأة واملبادرات ومحو األمية يف مديرية معن بأمانة العاصمة بالتعاون مع اللجنة 
التحضرية النسوية باملديرية اليوم فعالية احتفالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكدت مستشارة اللجنة الوطنية للمرأة أشواق املاخذي، عى أهمية االحتفال باملولد رسول 
اإلنسانية وتجسيد مبادئه وقيمة ومثله يف الحياة اليومية.. وأشارت إىل أن اليمنين هم أول من نارصوا 

الرسول الكريم وآووه وكانوا يف مقدمة الصفوف من أجل إعالء كلمة الله ونرش الدين اإلسالمي ما استحقوا 
الثناء الذي خصهم به.. وحثت نساء األمانة عى املشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف ميدان السبعن.

فيما أشارت نائبة مديرة محو األمية باملديرية عفاف الشامي وأمة الخالق الغرباني عن املشاركات إىل أن 
االحتفال بمولد الرسول صى الله عليه وآله وسلم بمثابة رسالة لألعداء بالسر عى نهج النبي محمد صى 

الله عليه وآله وسلم يف مواجهة الطغاة واملستكربين.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وتراثية وعرض مرسحي أكدت عى أهمية االحتفاء بمولد خر الربية.

إىل ذلك نظمت مدرسة الرموك النموذجية بمديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم حفل خطابي بذكرى مولد 
الرسول األعظم محمد صى الله عليه واله وسلم.

ويف الحفل الذي حره عدد من القيادات الربوية والشخصيات االجتماعية، أشار مدير الربية باملديرية 
عصام العابد إىل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي باملدارس لتعريف الطالب بشخصية ومكانة الرسول 

األعظم وأخالقه وقيمه.

من جانبه أوضح مدير املدرسة محمد الشامي أن الفعالية االحتفالية بذكرى مولد خر البرش ورسول 
ا يَْجَمُعوَن«. الرحمة هو تطبيقا وتنفيذا لقوله تعاىل »ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَِلَك َفْليَْفَرُحوا ُهَو َخْرٌ ِممَّ

فيما أشار يحيى الصورعي يف كلمة عن الشخصيات االجتماعية بمديرية شعوب إىل أن االحتفاالت بذكرى 
مولد الرسول األعظم يعزز من الصمود يف مواجهة العدوان.

تخلل الحفل فقرات وقصائد شعرية معربة عن حب اليمنين لرسول الله .
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اهليئة النسائية مبديرية صعدة تقدم قافلة غذائية دعما للجبهات

]03/ نوفمرب/2019[ صعدة  - سبأ :

قدمت الهيئة النسائية بمديرية صعدة اليوم، قافلة غذائية دعما للمرابطن يف الجبهات بمناسبة املولد 
النبوي الرشيف.

احتوت القافلة عى كميات كبرة من الكعك، باإلضافة إىل أغنام ومبالغ مالية ومواد غذائية متنوعة.

كما نظمت الهيئة النسائية وقفة احتجاجية استنكرت فيها استمرار العدوان يف ارتكاب الجرائم بحق 
املواطنن والتي كان آخرها جريمة العشة يف باقم ، مؤكدات أن دماء الشعب اليمني لن تذهب هدراً.

وأشادت الوقفة بانتصارات الجيش واللجان الشعبية ال سيما عملية نر من الله والعمليات األخرى.

 

جود الرمحن لرعاية اليتيمات حتتفل باملولد النبوي الشريف

]04/ نوفمرب/2019[ صنعاء  - سبأ :

نظمت مؤسسة جود الرحمن لرعاية اليتيمات بصنعاء اليوم، حفالً فنياً وخطابياً بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف عى صاحبه وآله الصالة والسالم.

ويف الحفل أكد عضو مجلس الشورى خالد املداني أن االحتفال برسول الله صلوات الله عليه وعى آله هو 
احتفال باملحبة التي خصها الرسول الكريم لليمنين الذين قال فيهم نحو 40 حديثاً.. وأشار إىل أن اليمنين 

يبجلون ويوقرون الرسول األعظم واالحتفال بمولده إرث يمني فريد أباً عن جد.

وتطرق املداني إىل الدور الريادي اإلسالمي واإلنساني ملؤسسة جود الرحمن يف رعاية اليتيمات الالئي 
يحتجن الرعاية والدعم والتأهيل.. داعيا إىل بذل املزيد من االهتمام بهذه الرشيحة.. ودعا اليمنين إىل تتويج 

احتفاالتهم باملولد النبوي باملشاركة الفاعلة يوم 12 ربيع األول يف ميدان السبعن.

ويف الحفل، الذي حره نائب وزير الكهرباء عبد الغني املداني، ووكيل أمانة العاصمة ابراهيم املأخذي، أكد 
رئيس لجنة الشئون االجتماعية بمحيل األمانة حمود النقيب أن ما تقوم به مؤسسة جود الرحمن يف خدمة 
ورعاية اليتيمات يجعل القائمن عى هذه املؤسسة يف جوار نبي الله محمد يوم القيامة.. وأشار إىل أنه من 

دواعي الفخر واالعتزاز أن تكون هذه الفعالية تعبر عن حب هذه الفئة وحب اليمنين للرسول األعظم 
محمد صلوات الله وسالمه عليه وعى آله، موضحاً أن الشعب اليمني قاطبة يحتفل بمولد الرسول يف كل 

عام.

فيما تطرقت رئيسة مؤسسة جود الرحمن نادية حجر، إىل ما تقوم به املؤسسة يف خدمة اليتيمات امتثاالً 
ألوامر الله عز وجل وتأسياً بتوجيهات رسول الله صى الله عليه وسلم الذي حث عى رعاية اليتيم.

حر الحفل األمن العام للمجلس املحيل بمديرية السبعن محمد الصادق ومدير الشئون االجتماعية بأمانة 
العاصمة نارص الكاهيل.
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فرع احتاد نساء اليمن يف حجة ينظم فعالية مبناسبة املولد النبوي

]04/ نوفمرب/2019[ حجة - سبأ:

نظم فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة حجة اليوم، فعالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله 
أفضل الصالة وأزكى التسليم.

يف الفعالية، التي حرها مدير مكتب الشؤون اإلجتماعية والعمل الدكتور هيثم الجربي، أكدت رئيسة 
فرع االتحاد ابتسام هاشم رشف أن اللحتفاء بمولد الرسول الكريم يجسد مدى ارتباط املرأة اليمنية 

بنبيها واقتدائها بما انتهجه من سنن فاضلة.. وتطرقت إىل القيم واملبادئ التي غرسها النبي األعظم يف أمة 
اإلسالم..

تخلل الفعالية أوبريت بعنوان الرحمة املهداة وافتتاح معرض منتجات الخياطة واملشغوالت اليدوية وأعمال 
الريكو التي أنتجتها املتدربات يف فرع االتحاد والتي سيعود ريعها لصالح األطفال املحتاجن.

فعالية نسائية احتفاء باملولد النبوي الشريف مبعهد الشوكاني

]05/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم معهد الشوكاني لتدريب املعلمن اليوم بصنعاء فعالية نسائية يف إطار فعاليات املهرجان الثاني 
لالحتفال باملولد النبوي الرشيف »مولد النور« الذي ينظمه املعهد عى مدى خمسة ايام.

ويف الفعالية أكدت كلمتا برشى بدرالدين الحوثي وايمان الشهاري أهمية االحتفاء بقدوم املولد النبوي 
الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم.

وتطرقتا إىل الشمائل املحمدية والقيم اإليمانية التي جسدها صى الله عليه وآله وسلم عمالً وسلوكا ، 
مشرتان إىل أهمية الصرب والثبات والصمود يف مقارعة قوى العدوان والبغي تآسيا برسولنا الكريم يف 

جهاده ومقارعته للظلم والطغيان.

تخلل الفعالية، التي حرتها مدرسات وطالبات املعهد قصيدتان للشاعرتان نادية مرعي وحسناء غالب 
واسكتش مرسحي.

قطاع الطالبات جبامعة احلديدة حيتفي باملولد النبوي الشريف

]05/ نوفمرب/2019[ الحديدة - سبأ :

نظم قطاع الطالبات بملتقى الطالب الجامعي بجامعة الحديدة اليوم، فعالية احتفائية بذكري املولد النبوي 
الرشيف تحت شعار » لقد كان لكم يف رسول الله أسوة حسنة«.

ويف الفعالية أكد وكيال املحافظة عبد الجبار أحمد محمد وعيل قرش، أهمية إحياء املناسبة ملا لها من دالالت 
عى واقع األمة ومكانة النبي محمد يف نفوس اليمنين خاصة واملسلمن بصورة عامة.. وأشارا إىل أن إحياء 

ذكرى املولد النبوي الرشيف محطة للتزود بمعاني اإليمان وحب الله ورسوله وتزكية للنفوس والقلوب، 
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واستلهام الدروس والعرب من نهج الرسول واتباع هديه.. وأشادا بجهود جامعة الحديدة وقطاع الطالبات 
يف تنظيم هذه الفعالية.. مشرين إىل أهمية املشاركة الفاعلة يف االحتفالية املركزية للمحافظة التي ستقام 

السبت املقبل.

بدورهما أشار رئيس الجامعة الدكتور محمد األهدل ومرشف املحافظة أحمد البرشي إىل دور الرسول 
األعظم يف إخراج األمة من ظلمات الكفر والجهل وعبادة االوثان إىل نور اإلسالم واإليمان ونرش العدالة 

االسالمية.. ولفتا إىل أهمية اإلحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف واظهار الفرحة والبهجة والرسور بن 
الناس واستذكار سرته النبوية الرشيفة واالقتداء به قوال وعمال.

تخلل الفعالية التي حرها نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعدد من مدراء املكتب التنفيذ قصائد 
شعرية وأناشيد عربت عن عظمة املناسبة.

اهليئة النسائية باحملويت تنفذ برامج إحسان بذكری املولد النبوي

]05/ نوفمرب/2019[ املحويت- سبأ:

نفذت الهيئة النسائية ألنصار الله بمحافظة املحويت اليوم برنامج اإلحسان والتكافل االجتماعي يف إطار 
أنشطتها لالحتفاء بذكری املولد النبوي الرشيف.

تضمن الربنامج زيارات ملركز الغسيل الكلوي واملستشفی الجمهوري ودار األيتام وتوزيع الكعك علی 
املرضی واأليتام تجسيداً لقيم الراحم التي حث عليها النبي الكريم.

وأشارت مسئولة الهيئة باملحافظة درهمان الحيمي إلی تواصل األنشطة الثقافية واإلنسانية بهذه املناسبة 
تأكيداً عى االرتباط بنبي الرحمة ودعوته الخالدة التي أخرجت البرشية من الظلمات إىل النور.

ونوهت إىل أن الهيئة تستعد إلقامة فعالية نسائية ويوم مفتوح الخميس املقبل ومواصلة تنظيم املجالس 
والندوات الدينية بذكرى املولد حباً للرسول األعظم.

فعاليات مبدراس مدينة ذمار احتفاء بذكرى املولد النبوي الشريف

]05/نوفمرب/2019[ ذمار - سبأ :

تتواصل بمدارس مدينة ذمار الفعاليات االحتفائية بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة 
وأزكى التسليم..حيث نظمت مدارس الخنساء وحفصة وخولة وخديجة والوحدة للبنات بمدينة ذمار اليوم 

فعالية ثقافية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف .

ويف الفعالية، أشاد وكيل املحافظة محمود الجبن بدور القطاع الربوي يف إقامة هذه االحتفائية التي تعرب 
عن الحب والوالء للرسول صل الله عليه وعى آله وسلم.. وأشار إىل أهمية التفاعل مع ذكرى املولد النبوي 

لدى الكوادر التعليمية واستلهام الدروس من سرة سيد الخلق وغرسها يف نفوس االجيال.

وخالل الفعالية التي حرها مدير مكتب الربية باملحافظة أحمد الوشيل ونائبه محمد الهادي وعدد من 
مدراء اإلدارات ، أشار مدير مكتب الربية بمدينة ذمار عبدالكريم الحبيس إىل أهمية االحتفاء بذكرى املولد 
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النبوي واملشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية وحملة النظافة التي ستنطلق غد.

فيما أكدت مديرة مدرسة حفصة حاكمة املغربي أن اليمنين متمسكون بنهج الرسول صل الله عليه وعى 
آله وسلم كون ارتباطهم به هو ارتباط بالرحمة والتأييد اآللهي للدعوة اإلسالمية.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية معربة عن املناسبة .

اىل ذلك نظمت مدراس املتفوقن والغد املرشق االهلية بمدينة ذمار فعالية خطابية وإنشادية احتفاء 
باملناسبة.

وخالل الفعالية اكد وكيل املحافظة محمود الجبن أهمية إحياء هذه املناسبة العظيمة وتنشئة األجيال عى 
أخالق وقيم ومبادئ سيد الخلق وخر البرشية.

من جانبه أشار مدير مكتب الربية بمدينة ذمار عبدالكريم الحبيس إىل أهمية ارتباط األمة برسولها املبعوث 
رحمة للعاملن واالقتداء بسرته .

ويف ذات السياق نظمت مدرسة أسماء للبنات بمدينة ذمار اليوم، فعالية إنشادية ثقافية احتفاء بذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية التي حرها مدير مكتب الربية أحمد الوشيل ونائبه محمد الهادي ومدير فرع هيئة الزكاة 
ماجد التينه، أشاد الوكيل محمود الجبن بمستوى الوعي لدى طالبات مدراس البنات وتميزهن يف إحياء 
ذكرى املولد بفقرات انشادية وكلمات معربة عن عظمة املناسبة.. وأكد أهمية استمرار العملية التعليمية 
وغرس القيم النبوية يف نفوس الطالب والطالبات وافشال مخططات العدوان التي يسعى من خاللها إىل 

تجهيل األجيال.

فيما حث مدير مكتب الربية بمدينة ذمار عبدالكريم الحبيس، عى استحضار الدورس والعرب يف ذكرى 
املولد النبوي لتعريف األجيال بعظمة النبي ومدى أهمية تمسك األمة بنهجه وسرته وأخالقه كقائد وقدوة.

بدورها أشارت مديرة مدرسة أسماء غادة الشظمي، إىل أن االحتفاء بذكرى معلم البرشية دافع لالستمرار 
يف العمل التعليمي رغم الظروف الصعبة جراء العدوان والحصار.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وقصائد شعرية معربة عن حب النبي عليه الصالة والسالم.

إدارة املرأة بأمانة العاصمة حتيي ذكرى املولد النبوي

]05/نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت اإلدارة العامة لتنمية املرأة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

وأشارت وكيل قطاع املرأة باإلدارة املحلية الدكتورة حليمة جحاف، إىل األهمية التي تكتسبها مناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف الستلهام العرب والدروس من سرة املصطفى صى الله عليه وسلم وأخالقه سلوكا 
وعمال.. ولفتت إىل أن اليمنين خصهم الرسول األعظم أنهم أهل األيمان .. مؤكدة أنهم أول من استقبل 

الرسول عليه الصالة وأزكى التسليم يف املدينة املنورة.



من جانبها أشارت مدير عام تنمية املرأة بأمانة العاصمة لطيفه العنيس، إىل أهمية االحتفال باملولد النبوي 
الرشيف وإحياء ذكرى مولدة يف نفوس املسلمن.. واستعرضت نبذة من سرة الرسول األعظم وشمائله 

وأخالقه العظيمة.. مؤكدة أهمية التمسك والتأيس بصفاته وسرته وتجسيدها عى واقع الحياة، كما أكدت 
أن اليمنين سيظلون يحتفلون بذكرى مولد الحبيب املصطفى وسيواصلون صمودهم يف مواجهة العدوان .

فيما استعرضت أحالم الدمشقي، جزء من شخصية وحياة نبي الرحمة املهداة محمد صى الله عليه وآله 
وسلم.. وأشارت إىل أهمية استشعار عظمة نبي األمة والسر عى نهجه واالقتداء بسنته املطهرة قوال وفعال. 
وقالت »أن من يقول أن االحتفال بمولده بدعة فهم من يبتدعون الكالم الضال املظل ألن اليمنين يحتفلون 

به من قبل 1400 سنة وليس من وقتنا الحارض«.

ودعت الدمشقي كافة نساء اليمن للحشد لالحتفالية الكربى بذكرى مولده صى الله عليه وآله وسلم والتي 
ستقام بميدان السبعن..تخلل الحفل عرض فيديو عن مولده وحياته صى الله عليه وآله وسلم حتى وفاته.

حر الحفل مدير عام االستثمار بأمانة العاصمة أفراح ابو طالب وعدد من مديرات ادارات تنمية املرأة 
بمديريات أمانة العاصمة.

اهليئة النسائية ألنصار اهلل مبديرية الرجم حتيي ذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

نظمت الهيئة النسائية ألنصار الله بمديرية الرجم محافظة املحويت اليوم، فعالية يف ذكرى مولد خاتم 
األنبياء، أكدت أهمية هذه املناسبة الدينية للتزود بمكارم األخالق التي تحى بها الرسول األعظم والسر عى 

نهجه والتمسك بمبادئ وقيم الدين اإلسالمي.

وأوضحت الكلمات التي ألقيت يف الفعالية أن االحتفال بذكرى املولد النبوي هو للتذكر بقيم الرسول الكريم 
ومبادئه وصفاته وأخالقه لتعظيم محبته ومكانته يف وجدان األمة.

فعالية ثقافية مبدراس ذمار للبنات مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ ذمار - سبأ :

نظمت مدارس الزهراء والشيماء وامليثاق والشهيد محمد اسماعيل وأسماء للبنات بمدينة ذمار اليوم فعالية 
ثقافية وإنشادية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد وكيل املحافظة عباس العمدي، أهمية إحياء هذه املناسبة العظيمة وتنشئة األجيال عى 
القيم واملبادئ التي أسسها سيد الخلق املبعوث رحمة للعاملن واالقتداء بنهجه وسجاياه الحميدة.. مشيدا 

بمستوى وعي الطالبات وتميزهن يف إحياء ذكرى املولد النبوي من خالل فقرات ثقافية وإنشادية وكلمات 
معربة عن عظمة املناسبة.

وحث عى تفعيل دور القطاع الربوي يف املشاركة والتنظيم النوعي للفعالية املركزية التي ستقام السبت 
املقبل.



فيما أشار نائب رئيس جامعة ذمار الدكتور عبدالكايف الرفاعي إىل أهمية استلهام الدروس والعرب من سرة 
النبي محمد صى الله عليه وعى آله وسلم واالقتداء بمكارم األخالق التي تحى بها والسر عى نهجه.

بدوره أكد مدير الربية بمدينة ذمار عبد الكريم الحبيس، أهمية املناسبة يف تعزيز ارتباط األمة برسولها 
الكريم واالقتداء بنهجه وأخالقه كمعلم وقائد وقدوة وتكريسها يف نفوس األجيال واملجتمع للنهوض بواقع 

األمة.

من جهتها أشارت مديرة مدرسة الزهراء سوسن البصر إىل أن االحتفاء بذكرى معلم البرشية يجسد 
التمسك بنهج القرآن وسنة نبيه الكريم عليه الصالة والسالم.

تخلل الفعالية، التي حرها مدير مكتب الربية باملحافظة أحمد الوشيل ونائبه محمد الهادي ومدير مكتب 
الثقافة محمد العومري ومدير اإلرشاد بمكتب األوقاف يحيى الشعوبي وعدد من الربوين وشخصيات 

اجتماعية، فقرات إنشادية وأوبريت وقصائد شعرية وكلمات معربة عن املناسبة.

فعالية ثقافية للهيئة النسوية حبريب القراميش مبأرب

]06/ نوفمرب/2019[ مأرب  - سبأ :

نظمت الهيئة النسوية بمديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب اليوم، فعالية ثقافية إحتفاء بمناسبة 
املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى السالم.

وألقيت يف الفعالية كلمات تناولت شخصية الرسول األعظم وأبعاد االحتفال بذكری مولده كقائد وموحد 
لألمة االسالمية ومحرر الناس من العبودية و الطغيان اىل عبادة الله سبحانه وتعاىل.

وتطرقت الكلمات إىل الشخصية الجهادية للرسول محمد صل الله عليه وآله وسلم ورضورة االقتداء به علی 
املستوی العام والخاص واهمية غرس اخالقه وقيمه يف نفوس األجيال وتربيتهم عى حبه وتعزيز ارتباطهم 

بالرسول االعظم.

وأشارت الكلمات إىل املكانة العظيمة التي منحها اإلسالم املحمدي للمرأة ودورها الفاعل يف بناء مجتمع 
إيماني متحصن بثقافة القرآن ، خصوصا يف ظل املحاوالت املتكررة ألعداء األمة يف اخراق املجتمعات 

بالثقافات املنحرفة.

فعاليات إحتفالية باملولد النبوي للهيئة النسوية باجلوف 

]06/ نوفمرب/2019[ الجوف- سبأ:

نظمت الهيئة النسوية بمحافظة الجوف اليوم، ثالثة فعاليات إحتفالية بمديريتي الزاهر واملطمة بمناسبة 
املولد النبوي الرشيف.

حيث أقيمت فعاليتن يف عزلتي املبنا وسوق دعام بمديرية الزاهر، باإلضافة اىل أمسية ثقافية بمديرية 
املطمة.
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وألقيت يف الفعاليات كلمات تناولت محطات مضيئة من سرة النبي وما رافقها من أحداث وآيات ومعجزات 
وما تفرد به رسول الله من خصائص وسمات وفضائل وشمائل.. وأشارت الكلمات  إىل ان إحياء ذكرى 

مولد الرسول األعظم يأتي تعبراً عن معاني الوفاء له وتذكراً بقيمه ومبادئه وأخالقه ومظهراً من مظاهر 
البهجة والرسور والفرح لدى املسلمن قاطبة وأهل اليمن بشكل خاص. 

وحثت الكلمات اىل أهمية التأيس واإلقتداء بالرسول الكريم، والحرص عى تربية األجيال لالقتداء بأخالق 
وقيم نبي الرحمة.

القطاع النسائي بأوقاف صنعاء ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]06/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

نظم القطاع النسائي بمكتب األوقاف واإلرشاد محافظة صنعاء اليوم، فعالية احتفائية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف عليه واله أفضل الصالة والتسليم.

ويف الفعالية التي حرتها عدد من حرائر املحافظة، أشارت كلمة مكتب األوقاف التي ألقتها فنون مجيل، 
إىل أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأكدت عى املشاركة الواسعة يف إحياء الفعالية املركزية بما يجسد تمسك حرائر اليمن بنهج الرسول األعظم 
قوال وعمال والسر عى نهجه.. ولفتت إىل أهمية دور املرأة يف تربية األجيال الربية املستمدة من القرآن 

الكريم التي ال تقبل الذل والهوان.. مؤكدة عى أهمية استلهام الدروس والعرب من سرة رسول اإلنسانية 
والتحيل الصرب والثبات يف مواجهة التحديات.

فيما أشارت حنان الحزورة يف كلمة املشاركة إىل أهمية املشاركة يف الفعالية املركزية.. منوهة بصمود حرائر 
وتمسكهن بنهج املصطفى عليه وآله أفضل الصالة والتسليم.

تخلل الفعالية قصيدة وإنشادية ومرسحي عن أهمية االحتفاء بذكرى مولد الرسول األعظم باإلضافة إىل 
مسابقة ثقافية وتوزيع جوائز مقدمة من مكتب األوقاف.

حرائر سنحان يقمن مهرجانات بذكرى املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

أقامت حرائر قرية السواد وعزلة الخمسن ومنطقتي حزيز ورهم وبر الهذيل بسنحان محافظة صنعاء، 
فعاليات ومهرجانات للتعبر عن الفرحة والبهجة بذكرى مولد الرسول األعظم عليه وآله أفضل الصالة 

والتسليم.

وأشارت كلمات عن الحرائر إىل أن االحتفاء بذكرى مولد املصطفى تجسيد لالرتباط الوثيق بن اليمنين 
وخاتم األنبياء واملرسلن.. الفتة إىل رضورة استلهام الدروس والعرب من سرته العطرة يف الصرب والصمود. 
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فعالية احتفائية إلدارة املرأة بوزارة األوقاف مبناسبة ذكرى املولد  النبوي الشريف

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظمت اإلدارة العامة لتوعية املرأة ـ قطاع التوجيه واإلرشاد بوزارة األوقاف واإلرشاد، اليوم، فعالية 
احتفائية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار نائب وزير األوقاف واإلرشاد العالمة فؤاد ناجي، إىل أنه كان للمرأة دور أسايس ومحوري 
يف تاريخ األنبياء عليهم السالم، وظل دورها يتجدد مع كل األنبياء، ويف حياة رسولنا محمد عليه الصالة 
والسالم كان للمرأة دور بارز بدءاً من والدته آمنة بنت وهب إىل زوجاته وبناته عليهن السالم.. وأكد أن 

املرأة اليمنية اليوم هي امتداد ألولئك العظيمات والقدوات من نساء اإلسالم األوائل بدءاً من سمية أم عمار 
بن ياس التي كانت من أوائل النساء اليمنيات الالتي تلقفن اإلسالم يف مهده ونرنه يف بدايته وكانت اول 

شهيدة يف اإلسالم.

وتطرق إىل دور املرأة  البارز وحضورها امللفت يف التحشيد إلحياء املولد النبوي من أجل أن تظهر املرأة 
اليمنية إىل جانب أخيها الرجل ليكون املولد النبوي هذا العام هو األكرب يف تاريح األمة اإلسالمية.

ولفت نائب وزير األوقاف إىل أن تفاعل املرأة اليمنية مع ذكرى املولد النبوي يدل عى عظيم ما تحمله نحو 
رسولها وقائدها وقدوتها.. وأوضح أنه يف يوم مولد الرسول سقط إيوان كرسى وتحطمت رشفات فارس، 
وسيكون يف ذكرى مولده هذا العام سقوط إيوان سلمان وسقوط ترامب ونتنياهو وانكسار قرن الشيطان 
ودحر هذا العدوان سيما إذا أخذ اليمنيون من رسولهم األسوة والقدوة يف جهاده ونضاله وصربه وأخالقه 

وتعامله وعبادته ويف جميع شمائله التي بها ننتر.

ودعا العالمة ناجي إىل املشاركة الفاعلة يف إحياء ذكرى املولد النبوي يوم السبت املقبل بميدان السبعن.

من جهته أكد وكيل الوزارة لقطاع التوجيه واإلرشاد العزي راجح، حاجة األمة إىل اإلرتباط والعودة إىل 
الرسول الكريم، ونهجه القويم، مشراً إىل أن االحتفاء باملولد النبوي هو احتفاء بعزة وكرامة األمة وبقائد 

عظيم أخرجها من الظلمات إىل النور.. وأوضح أن الرسول صلوات الله عليه وآله حدد لألمة مساراً بني عى 
القيم واملبادئ ومكارم األخالق، ما يتطلب من الجميع استلهام الدروس والعرب يف االقتداء بالسرة العطرة 

للرسول الكريم وأخالقه والقيم العظيمة التي كان عليها يف حياته.

فيما أكدت مديرة إدارة توعية املرأة بالوزارة إيمان املهدي أن التمسك بسرة النبي عليه وآله أفضل الصالة 
وأتم التسليم يقود إىل النر، مشرة إىل مكانة أهل اليمن عند النبي الكريم ودورهم التاريخي يف منارصته 

والوقوف معه.

تخلل الفعالية أناشيد لفرقتي تهامة واألنوار املحمدية وأوبريت لرباعم الفتيات.
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اهليئة النسائية باحملويت تنظم ندوة بعزلة عنرب بذكری املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ املحويت  - سبأ :

نظمت الهيئة النسائية بمحافظة املحويت اليوم ندوة ثقافية يف عزلة عنرب بمديرية جبل املحويت حول 
ذكری املولد النبوي الرشيف.

وركزت الندوة علی دالالت االحتفاء بهذه املناسبة لتعزيز االرتباط بالنبي الكريم والتمسك بما جاء به خر 
األنام واستلهام الدروس والعرب من سرته صلی الله عليه وأله وسلم.

وتناولت محاور الندوة محطات من حياة الرسول وأهمية التزود بمكارم األخالق والقيم واملبادئ التي 
غرسها النبي األعظم يف أمة اإلسالم.. مؤكدة أن االحتفال بيوم مولده تعزز من صمود املرأة ملواجهة 

التحديات.

وأكدت املشاركات يف الندوة أن إحياء ذكری مولد الرسول الكريم يجسد مدى ارتباط املرأة اليمنية بنبيها 
واقتدائها بما انتهجه من سنن فاضلة وتعاليم تكرس القيم العظيمة التباعه والتأيس به.

فعاليات للقطاع النسائي مبحافظة صنعاء بذكرى املولد النبوي

]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء - سبأ :

نظم فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة صنعاء اليوم، فعاليتن احتفائيتن بمديريتي همدان وبني حشيش يف 
ذكرى مولد الرسول األعظم عليه وآله أفضل الصالة والسالم.

ويف الفعاليتن أشارت مدير عام تنمية املرأة رئيسة فرع االتحاد حورية جار الله إىل أهمية االحتفاء بذكرى 
املولد النبوي واغتنام الفرصة الستلهام الدروس من سرة رسول اإلنسانية والتحيل بالصرب والثبات.. وأكدت 

عى دور حرائر املحافظة يف االحتشاد للفعالية املركزية وتجسيد العالقة التي تربط اليمنين بالرسول 
الكريم قوال وعمال وتأكيد السر عى نهجه وتجسيد لوحة صمود حفيدات امللكة بلقيس يف وجه العدوان.

كما ألقيت كلمات عن حرائر همدان وبني حشيش، أشارت إىل أن حضورهن بميدان السبعن السبت القادم 
لإلحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف سيكون مرشف يتالئم مع ارتباط اليمنين رجاالً ونساء باملصطفى 

عليه وآله أفضل الصالة والسالم.

ويف السياق أقيمت بمدرسة الزهراء وقرية بيت النجار ببني الخطاب يف مديرية مناخة فعاليتن لحرائر 
املديرية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأكد الكلمات التي ألقيت يف الفعاليتن أهمية ذكرى املولد النبوي يف تعزيز االرتباط بالنبي األعظم والتحيل 
بالصفات املحمدية واإلخالص يف العمل.
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اهليئة النسائية باحملويت تنظم فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي

]08/ نوفمرب/2019[ املحويت - سبأ :

نظمت الهيئة النسائية بمحافظة املحويت اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، التي حرها حشد واسع من حرائر املحافظة من مختلف املديريات، ألقيت كلمات أشارت 
إىل أن ذكرى مولد خاتم األنبياء واملرسلن، حدث عظيم يستدعي من أبناء األمة تعظيم يوم مولده للتزود 

بمكارم أخالقه وتذكر سرته العطرة.

وحيت مسئولة الهيئة النسائية باملحافظة درهمان الحيمي تفاعل حرائر املحويت لالحتفاء بذكرى مولد 
نبي الرحمة وتجديد الوالء والتمسك بتعاليمه ونهجة.. وأكدت أن االحتفال بمولد خر الربية، هو احتفاًء 

بحب النبي محمد والتذكر بسرته العطرة ورسالته السماوية وتجسيد مكانته وعظمة يوم مولده يف وجدان 
اليمنين.

فيما تطرقت مسئولة فرع الهيئة النسائية ألنصار الله إىل دور املرأة يف منارصة الرسالة املحمدية يف مواقف 
مشهودة.. الفتة إىل الشمائل املحمدية التي أرساها النبي محمد لرسيخ دور ومكانة املرأة يف املجتمع.

بدورها أشارت كلمة القطاع الثقايف التي ألقتها إيمان الوداعي إىل املحطات التي خاضتها املرأة لدعم 
الرسول يف نرش الدعوة اإلسالمية.. مبينة أن إحياء ذكرى مولده محطة إيمانية لتجديد العهد والوالء لخاتم 
األنبياء واملرسلن.. وتناولت شخصية النبي ونماذج من حياته وسرته الزكية والتي ينبغي اتباعها لتحرير 

الوطن من دنس الغزاة املحتلن.

تخلل الفعالية وصالت إنشادية ومرسحية وقصائد شعرية وفقرات فنية متنوعة، عربت عن أهمية االحتفاء 
بذكرى قائد األمة محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.

فرع احتاد نساء اليمن باحملويت حيتفي بذكری املولد النبوي

]10/ نوفمرب/2019[ املحويت  - سبأ :

نظم فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة املحويت اليوم، فعالية احتفائية بذكری املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار رئيسة فرع االتحاد باملحافظة ابتسام الصنعاني، إىل أهمية االحتفال باملولد النبوي 
للتأكيد عى حب الرسول والتمسك بتعاليمه وتجسيد فضائله وأخالقه.. وأكدت أن أبناء اليمن يحتفلون 

بهذه املناسبة من كل عام ليجسدوا ارتباطهم برسول اإلنسانية والسر عى نهجه.

وأوضحت الصنعاني أن هذه املناسبة تمثل فرصة الستلهام الدروس والعرب من سرة النبي العطرة يف 
مقارعة الظلم والجربوت.. مشرة إلی أن املرأة حريصة إىل جانب أخيها الرجل يف إحياء ذكرى مولد نبي 

اإلنسانية محمد صى الله عليه وآله وسلم الذي أرىس قيم العدالة واملساواة والحرية .



قراءة حتليلية لكلمة قائد الثورة
مبناسبة املولد النبوي الشريف
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«السيد القائد« من وسط املاليني احملتفيني يهدد تل أبيب واإلعالم العربي يستنفر

وكالة يقني لألنباء - 10 نوفمرب 2019 - جمال االشول

تصدرت اليمن مشهد احتفاالت املولد النبوي الرشيف، كل املدن العربية واإلسالمية، بأكرب احتفالية مليونية 
جماهرية يف ميدان السبعن، عر أمس السبت، وسط حضور رسمي تقدمه رئيس املجلس السيايس 

األعى، مهدي املشاط، وأعضاء يف حكومة اإلنقاذ.

الحشود الجماهرية املليونية رجاالً ونساء التي توافدت إىل ميدان السبعن، منذ الصباح، إلحياء مناسبة 
املولد النبوي، رفعت الالفتات املعربة عن الفرح واالبتهاج بمولد رسول اإلنسانية محمد صى الله عليه وآله 

وسلم، ورددت الهتافات املؤكدة عى التمسك بهدي الرسول األعظم والسر عى نهجه .

حيث انطبقت االحتفاالت يف العاصمة صنعاء، عى عدد من املحافظات اليمنية، منها صعدة وعمران وذمار 
وتعز والحديدة وإب واملحويث والبيضاء، والجوف.

وخالل االحتفال الجماهري ألقى قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي خطاباً موجهاً رسائل لتحالف 
العدوان، قائالً: ” أنصح تحالف العدوان بوقف العدوان والحصار عى الشعب اليمني، فشعبنا لن يراجع 

أبدا يف مسرته التحررية التي تحقق له االستقالل التام وحرية القرار.

وأكد قائد الثورة أن تمسك الشعب اليمني بحقه يف االستقالل وتمسكه بمواقفه تجاه األمة هو موقف مبدئي 
وإيماني وديني وال يمكن التخيل عنه أو املقايضة به يف مزاد املساومات السياسية.

وأضاف” من يسعى بالحروب والحصار والعدوان والجرائم اليومية إىل التحكم بالشعب اليمني وإرغامه 
عى الخنوع والعبودية فهو يسعى إىل املستحيل الذي ال يمكن تحقيقه وعاقبة أمره الخرسان

تهديدات صاعقة إلرسائيل:

كما هدد قائد الثورة، خالل الخطاب، وألول مرة من نوعه إسائيل، بتوجيه أقىس الربات لألخرة إذا 
تورطت يف أي حماقات بحق اليمن.

وعلق السيد الحوثي، عى تريحات سابقة لرئيس حكومة العدو الصهيوني “نتنياهو” بالقول أن موقف 
الشعب اليمني من العداء إلسائيل ككيان غاصب هو موقف مبدئي إنساني أخالقي والتزام ديني.

الرسائل التي وّجهها قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي، إىل كيان الصهيوني، وصلت إىل تل أبيب فرضت 
نفسها أولوية عى الساسة ووسائل اإلعالم، ما دفع قناة “كان العربية” إىل استضافة عدد من املحلين 

االسائيلين، للتعليق عى تهديدات السيد الحوثي.

تريحات املجرم نتنياهو خالل مؤتمر صحفي مع وزير املالية األمريكي، ستيفن منوتشن، يف 30 أكتوبر 
املايض، والذي قال “أن ايران نصبت مؤخرا صواريخ بعيدة املدى يف اليمن من اجل أن تهدد أيضا من هناك 

اسائيل” اضافة إىل االهتمام الكبر من قبل األوساط اإلسائيلية عامة، واإلعالمية منها خاصة، بخطابات 
السيد عبدامللك الحوثي، اخرها خطاب يوم امس يف احتفالية املولد النبوي الرشيف، ادخل الكيان الصهيوني 

يف هستريا وخوف كبر.

االهتمام االعالمي العربي الذي كان الفت جداً، لقراءة تهديدات السيد الحوثي، احتلت مقدمات النرشات 
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اإلخبارية وتقاريرها األوىل لعدد من القنوات اإلسائيلية عى رأسها قناة “كان”، مع مشاركة عدد من 
الخرباء واملعلقن اإلسائيلين، للتعليق والتحليل عى هذه التهديدات، السيما والكيان يعرف جيداً ان 
تهديدات السيد الحوثي ترجم عملياً عى ارض الواقع، وهو ما اثبته الواقع خالل العدوان السعودي 

األمريكي اإلسائييل عى اليمن املستمر منذ خمسة اعوام.

األمر الذي يؤكد أن تحذيرات قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي، قد وصلت إىل تل أبيب، وعى الكيان 
الصهيوني وحليفة السعودي ان تعي جيداً هذه التحذيرات.

عضو رابطة علماء اليمن فضيلة العالمة حسني السراجي لـ«الثورة«:

 االحتفاء باملولد النبوي إحياء للقيم الدينية واإلنسانية ومن ال يؤمن بذلك ال يعرف 
من اإلسالم إال امسه

املنابر ودور العبادة والتعليم واإلعالم تلعب الدور األبرز يف بيان الشخصية احملمدية 
ة
ّ
والسرية النبوية احلق

التطرف لم ينتج شيئا غر صناعة العداء وزرع الكراهية بني املسلمني وإباحة الدماء ِ

الثورة نت – 10 نوفمرب 2019 – لقاء: أسماء البزاز

أوضح عضو رابطة علماء اليمن فضيلة العالمة حسن بن أحمد الرساجي أن مناسبة االحتفاء واالهتمام 
باملولد النبوي الرشيف أخذت حيزاً كبراً من األهمية والوفاء إلحياء هذه املناسبة.. بالرغم من جراح اليمنين 

وما تعانيه البالد من عدوان ينفجر هذا الزخم الكرنفايل حباً ووالًء لسيد البرشية . وأكد الرساجي أهمية 
الدور الذي ال بد ان تضطلع به منابر العلماء والخطباء واملدارس ووسائل اإلعالم يف توعية األجيال بسرة 
وشخصية نبيهم األعظم بعيداً عن الزيف والتضليل والتشويه .. تفاصيل عديدة تقرأونها يف سياق الحوار 

اآلتي.. نتابع:

* بداية فضيلة العالمة ما أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.. وما هي أبعاد ودالالت هذا 
االحتفال ؟

– نحتفل بميالد النبي صلوات الله عليه وعى آله ليس بهدف املزاحمة واالستعراض والدخول يف رصاعات 
ومهاترات عقيمة صنعتها االستخبارات الصهيونية وترجمتها الوهابية يف محاربتها للمناسبات الدينية 

ومنها املولد بكافة الطرق والوسائل انما نحتفل ابتهاجاً وسوراً وسعادة بميالد النور الذي بدد جحافل 
ا يَْجَمُعوَن(( سورة يونس 58 وأي فضل  الظالم ))ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَ?ِلَك َفْليَْفَرُحوا ُهَو َخْرٌ ِممَّ

أعظم من هذا الفضل ؟ وأي رحمة تفوق هذه الرحمة ؟

حن نحتفل بميالد نبينا نحتفل بالهدى والرسالة السماوية , نحتفل باإليمان والحرية ))َوَما َلُكْم اَل تُْؤِمنُوَن 
ُل َعَى? َعبِْدِه آيَاٍت  ِباللَِّه َوالرَُّسوُل يَْدُعوُكْم ِلتُْؤِمنُوا ِبَربُِّكْم َوَقْد أََخذَ ِميثَاَقُكْم إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِنَن . ُهَو الَِّذي يُنَزِّ
بَيِّنَاٍت ِليُْخِرَجُكْم ِمَن الظُّلَُماِت إىَِل النُّوِر َوإِنَّ اللََّه ِبُكْم َلَرُءوٌف َرِحيٌم(( سورة الحديد 8 – 9. نحتفل بإيذان 

سقوط الطغاة والظاملن, نحتفل بالتوحيد ال إله إال الله محمد رسول الله ))َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَى اْلُمْؤِمِنَن إِذْ 
بََعَث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْن أَنُْفِسِهْم يَتْلُو َعَليِْهْم آيَاِتِه َويَُزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوإِْن َكانُوا ِمْن َقبُْل َلِفي 

َضاَلٍل ُمِبٍن(( سورة آل عمران 164. كما أن إحياء ذكرى املولد النبوي إحياء للقيم واألخالق واملبادئ 
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وامُلثل التي بُعث بها النبي األعظم صلوات الله عليه وعى آله. وإحياء املولد تصحيح للمسار, إظهار لعظمة 
الشخصية املحمدية, بيان للحقيقة التي يتم طمسها ,و توضيح ملكانة وقوة وحنكة القائد املعلم األسوة 

القدوة والرحمة املهداة. 

وباملقابل املولد النبوي ال يمثل إزعاجاً ألحد غر قريش والطلقاء ! املولد النبوي يمثل هزيمة نفسية ألعداء 
الله وأعداء رسوله أولئك الذين ما فتئوا بكل الوسائل يقدمون النبي لألمة كشخصية هزيلة ضعيفة بما 

نوا بها وعي  سوَّقوه من أحاديث مفراة وتواريخ مزورة عى النبي صلوات الله عليه وعى آله وهي التي دجًّ
األمة خدمة للمشاريع االستعمارية اإلستكبارية الصهيونية والديكتاتورية !

* ما يميز االحتفاء بهذه املناسبة الرشيفة هذا العام مقارنة عن األعوام السابقة ؟

– يف الواقع وخالل العقد األخر فاملناسبة تأخذ حيزاً كبراً من االهتمام والوفاء وخالل العقد فمن عام آلخر 
تكون االحتفاالت والتجهيزات والرتيبات أكثر رونقاً وجماالً وأما يف هذا العام فقد يكون االهتمام حرياً 

عى مستوى العالم ومن املؤكد أن اليمن هي األوىل عاملياً. واحتفاالت املولد الرشيف يف اليمن لم تكن تتعدى 
مجموعة من املساجد يف عموم البالد وتحديدا ما بن العشاءين. فاألوقاف وعى استحياء كان يقتر دورها 

عى إقامة حفل يتيم يف جامع الشهداء تنقله الفضائية بخجل شديد ومع بزوغ فجر ثورة الحادي والعرشين 
من سبتمرب 2014م أخذ املولد النبوي حقه وكان أحد اهتماماتها بل يتقدم مصفوفة االهتمام الثوري 

اليمني الديني ليزداد ألق االهتمام وشهرة االحتفاء بتزايد اتساع رقعة الحركة الجغرافية حتى بلغت الشهرة 
أقايص البالد سواء من حيث اإلعداد وقدرة التنسيق والتنظيم أو االستقبال والتجهيز واالستضافة والكرم. 

ويف السنوات األخرة التالية لسبتمرب 2014م برزت املناسبة ونالت االهتمام الرسمي املتجاوز حاالت 
التعبئة والتحريض فقد أخذ االحتفاء باملولد جانباً كبراً من االهتمام الرسمي الخاص بزخم فريد منقطع 

النضر من خالل االحتفاالت واملناسبات العديدة التي تخاطب الروح والوجدان وتستلهم السلوك واإليمان. 
فاليمنيون أعدوا العدة ورتبوا كافة التجهيزات لالحتفال باملولد بشكل لم يسبق له مثيل يف تاريخ اليمن 

بتنظيم فريد ومتميز ومنذ حوايل شهر بدأت التجهيزات اليمانية من خالل:

وضع اإلعالنات والالفتات الكربى يف الشوارع ومداخل املدن.

امللصقات والطوابع النبوية املعربة.

االهتمام اإلعالمي واسع النطاق باملناسبة.

تزين املؤسسات الحكومية والخاصة والشوارع واملحالت والجدران.

تشكيل غرف عمليات عى مدار الساعة ليعمل كل يف إطار ما كلف به.

امللصقات واملنشورات الخاصة باملناسبة.

ظهور اللون األخر الخاص باملناسبة بشكل طاغ عى جميع األلوان كرمزية نبوية شاركت يف صياغته 
حتى السيارات.

التوجيه املعنوي الذي يجوب الشوارع والحارات باألناشيد والزوامل واالبتهاالت.

تفعيل املناسبة يف املساجد والصاالت واملدارس واملباني الحكومية ومجالس القات والبيوت.

تحريك املناسبة عرب مواقع التواصل االجتماعي بشكل الفت ينبئ عن حب وتفاعل.



494

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1441هـ

تشديد اإلجراءات األمنية لحماية وتأمن االحتفاالت والوفود املشاركة.

تزين سماوات املدن باأللعاب النارية ليلة املولد .

وأخراً االحتفاالت الرسمية الكبرة التي ستقام يف العاصمة وعواصم املحافظات.

اهتمام مجتمعي:

* كيف ترون االهتمام املجتمعي واإلعالمي والسيايس يف االستعداد إلحياء ذكرى املولد النبوي ؟

– اليمن الخراء وصنعاء الخراء تحكي حقيقة املولد. اليمن اتشحت باللون األخر وصنعاء باتت 
بلونها النبوي الجميل أعظم داللة عى االهتمام. الجبال تزينت.. املباني تزينت.. املؤسسات الرسمية 

تزينت.. البيوت واملحالت غلب عليها اللون األخر واألبيض.. أعالم املولد ترفرف فوق وسائل النقل.. 
السيارات تلونت باألخر.. مكربات الصوت باتت ترنم بمواويل وتراتيل املولد.. نياشن وهدايا املولد يف كل 

مكان.. حتى األطفال يعيشون بهجة عجيبة وكأنهم يف عيد األضحى. اليمن يتغنى باملولد, يحتفي باملولد, 
يعلن الوالء لرسول الله. وهناء نجد تفاعل واهتمام منقطع النظر عى كل املستويات واألصعدة اإلعالمية 

والسياسية واملجتمعية وهذا الشء محسوب لليمنين, داللة عى اهتمامهم وحبهم ووالئهم لنبيهم ورمزهم 
ومصدر عزتهم وفخرهم.

اليوم ويف هذه الظروف العصيبة, من بن ركام وغبار وجرائم العدوان وقبح وخساسة الحصار وآثاره 
وتداعياته, ومن عمق الجراح فإن اليمنين وبفرادة عجيبة هم من يحتفلون بميالد نبيهم بهذا الشكل وبهذا 

الزخم وبهذه الكيفية التي لم ولن تكون لشعب كما هي لشعب اإليمان والحكمة فهل رأيتم أعتى وأعىص من 
هذا الشعب الذي يحتفل بميالد نبيه بهذا الزخم وهو محارص وعليه عدوان عاملي منذ خمس سنوات ؟! هل 

رأيتم شعباً يبتهج بهذا الشكل وقد صبَّ عليه تحالف البغي السعوإماراصهيوأمريكي أكثر من ستمائة ألف 
غارة جوية بمختلف األسلحة الفتاكة املتطورة ؟!

إنه شعب الصمود, شعب اإليمان, شعب الصرب, شعب العزيمة, شعب اإلرصار, شعب الثورة, شعب التحرر 
!! شعبنا شعب املهاجرين واألنصار.

* الوزارات ومؤسسات الدولة.. ما الدور الذي يجب أن يقومان به يف التوعية والتثقيف إلحياء هذه املناسبة 
وبيان فضلها وأثرها ؟

– كٌل ينطلق من استشعاره وقدرته واستيعابه فكل مؤسسات الدولة معنية باالضطالع بالدور الذي يجب 
أن تقدمه إلبراز املناسبة وما يجب أن تكون عليه. فوزارة األوقاف ومعها وزارات الربية والتعليم والتعليم 

العايل والتعليم الفني ودورها املتكامل يف املقدمة. يجب أن يكون يوم املولد النبوي عطلة رسمية فالدول 
التي تعتربه عطلة رسمية ليست أوىل منا بذلك ونحن من لهم صدارة االبتهاج بنبيهم. كما يجب عى 

املؤسسات كافة كجزء مهم وأسايس من واجبها ترجمة السلوك النبوي يف خدمة الناس والتخفيف عليهم 
ومواساتهم واستشعار الظروف العدوانية والحصارية املنعكسة عى حياة الناس ليكون النبي صلوات الله 

عليه وعى آله حارضاً بقيمه وأخالقه وتعامله وعدالته ونرته املظلوم وكبح جماح الظاملن وجهاد أعداء 
الله ومواجهة الفساد واملفسدين واألخذ عى أيديهم كما يدعو قائد الثورة حفظه الله ويحث عليه.

* ما ردكم عى من يصفون االحتفاء باملولد النبوي بدعة ؟

– املولد النبوي ليس ذكرى عابرة كما يعتقد البعض فاملولد ذكرى للقيم واملبادئ التي بُعث بها النبي 
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صلوات الله عليه وعى آله ومن ال يستوعب ذلك وال يستشعره فال يعرف من اإلسالم إال اسمه ))رسوالً يتلوا 
عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إىل النور(( وبالتايل فال يُلتفت 
اىل األبواق املعارضة لذكرى مولد الهدى والنور فلديهم خصومة قديمة مع صاحب الذكرى وقد دأبوا عى 

معاداة النبي صلوات الله عليه وعى آله ومعارضته فال نستهلك أوقاتنا يف الردود واملساجالت العقيمة 
فالقضية قديمة واملشكلة عميقة مرتبطة بنشوء اإلسالم.

لكننا نتساءل : ما الذي يزعج هؤالء من ميالد النبي صلوات الله عليه وعى آله ؟!

ال تنظروا لقميص عثمان الذي يرفعه البعض من حديث التبذير والخسائر والعبث والنفقات التي تنفق عى 
االحتفاالت وهناك من يعادي املولد واالحتفال باملولد ليضع حول نفسه عالمات استفهام عجيبة ! إذ ما الذي 

بينه وبن املولد ؟ أو أنه بمعنى آخر يكشف نفسه ويفضحها ليقول إنه من الطلقاء الذين دخلوا اإلسالم 
كرهاً فبينهم وبن رسول الله خصومة ! حيث مسمى التبديع باحتفال املولد بؤس ال يعلو عليه بؤس سوى 

ذبح املسلم رفعاً لراية الدين. فمن الحق الحقيق االحتفال بمن أخرجنا من الظلمات إىل النور ومن حق ذوي 
الظلمات أن يتأملوا من احتفالنا .

من حقنا أن نفرح بمن حرَّرنا من الطواغيت ومن حق الطواغيت وأتباعهم أن يعادونا ألن رسول الله كرس 
شوكتهم وقصم ظهورهم. من حقنا أن نبتهج بميالد قائدنا النبي ومن حق املغتاظن أن يتوجعوا عى 
شيطانهم الغوي. من حقنا أن نُظهر فرحنا ونُزين شوارعنا وسياراتنا وبيوتنا ونوزع الحلوى ونُهدي 
الهدايا بمولد نبينا ومن حق خصوم النبي تقطيع الزينة وطمس الشعارات وخلع اإلعالنات والالفتات 

وإظهار الكآبة والغيظ وتحريك املاكنات اإلعالمية ولكننا سنطرح التساؤالت التالية فضحاً لتخرصاتهم :

– تحتفلون بأعياد االستقالل والثورات وامليالد والعمال وتأسيس املمالك واألنظمة والجن والعفاريت 
وتحرون هذه االحتفاالت وتدعون لها وتشاركون فيها ولم تقولوا بأنها بدعة واملؤسسات واملراكز 
والجامعات واملعاهد واألكاديميات واملمتلكات واإلمرباطوريات الخاصة وتحتفلون بذكرى تأسيسها 

وتقيمون حفالت التخرج الصاخبة املجنونة وتحرونها وتحشدون لها ولم تقولوا بأنها بدعة ! وحنب 
مولد النبي يف حلوقكم ! كيف الحكاية ؟!

– يف بلدانكم تتواجد مراكز الفسق والدعارة والخمور والفجور والبغاء وكل املوبقات عالنية, جهاراً عياناً 
زتم وأفتيتم بإباحة الديسكو  ولم تجرؤوا عى االعراض فضالً عن التحريم والخروج عى املنكر بل جوَّ
ورشب الخمور وقيادة النساء وسفر املرأة بال محرم وغرها فابتلعتم ألسنتكم وسكتم وصمتُّم وكأنكم 

ُخرس فهل كان ذلك يف عهد النبي ؟! ولو ُوِجد هل كان النبي يصمت ؟!

– ترفون مئات اآلالف عى حفالت بيوتكم وتستأجرون املغنيات واملنشدات وتوزعون األكالت وتتفاخرون 
بالبطر والبذخ ألنه واجب الوجوب وليس بدعة ! وتحشكل النبي يف حلوقكم ! كيف الحكاية !

– تغادرون البالد مع عوائلكم طلباً للراحة واالستجمام وتتنقلون يف املصائف املليحة فترفون عرشات 
ومئات اآلالف من الدوالرات ألن ذلك من الُسنَّة الرشيفة وحاشا ذلك أن يكون بدعاً منكرة ! وتتغصصون 

بالنبي ! كيف الحكاية ؟

– تقيمون األعراس الباذخة والحفالت االجتماعية وترفون املالين عليها ولم نسمع منكم إنكاراً لشء من 
ذلك ! أليس عجيباً أمركم مع أنه حرام وبدع البدع ! لكن النبي تحرشج يف حلوقكم ! كيف الحكاية !

ون الطرف عن التطبيع مع إسائيل وإهانة املقدسات وتدنيسها وقتل الفلسطينين وإذاللهم  – تغضُّ
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وأصبح الصهاينة ضيوفاً عليكم وأحبة إىل قلوبكم وغدا ترفرف اإلعالم الصهيونية يف عواصمكم فهل فيكم 
ُمنكٌر لهذا الجرم ؟! ال يوجد !!وملاذا أنتم صامتون ؟!

– تتشدقون بالسنن والسلف والحفاظ عى السنة وأن النبي كان يمش حايف القدمن ويلبس األثواب املرقعة 
بينما تعيثون يف األرض بذخاً وإسافاً ! تركبون آخر املوديالت وتلبسون أفخر الثياب وتتحذون أغى األحذية 

وتسكنون أْفَرَه القصور وتتطيبون بأغى العطور وتحمل أيديكم أثمن الساعات ! أين السنة والسلف 
والخلف ؟! تشطَّرتم عى ميالد النبي فقط !!

– نساؤكم وأوالدكم يعيشون العر بكل أشكاله وألوانه وصنوف ُمتِعه وموديالته وليس ذلك ببدعة !! وما 
البدعة غر ميالد النبي املنقذ الخاتم الهادي من الظلمات وصنوف الجهاالت !!

تم السنن الحقيقية وأبدلتموها بالبدع املستحدثة وتجاوزتم الواجبات للمحرمات املعلومة قطعاً !! – غرَّ

ما حنب اال املولد يف حلوقكم فجعلتموه بدعة !! قاتلكم الله ما أقبح مغالطاتكم !!

قولوها بصدق : ما الذي بينكم وبن النبي صلوات الله عليه وعى آله ؟!

قولوها وريحونا وريِّحوا أنفسكم بدل الزيف والكذب واملغالطة !! ستبتلعون ألسنتكم وتحكي الوقائع 
حالكم !!

* برأيكم ما أهم مظاهر االحتفاء بهذا اليوم العظيم الذي يجب أن نكرسها ؟

– هناك الكثر من املباهج التي تتجى خالل أيام ربيع األول ويف يوم املولد خصوصاً ومنها عى سبيل املثال:

مع بزوغ الفجر ومكربات الصوت يف املساجد والسيارات ووسائل املواصالت تجوب الشوارع.

التحركات الشعبية نحو أماكن التجمعات التي ستقام فيها االحتفاالت.

تزين البيوت والسيارات واملحالت وواجهاتها باللون األخر واألبيض واألضواء.

إضفاء اللون األخر املعرب عن املولد عى مظاهر الحياة.

تعليق الشارات والطوابع.

إقامة املوالد والوالئم وتوزيع الحلوى.

زيارة األرحام والرفق بالفقراء والبؤساء والنازحن واملكلومن.

زيارة الجرحى واملرىض وروضات الشهداء.

إحياء الندوات واإلكثار من الصلوات.

توحيد اإلعالم بمختلف توجهاته وأنواعه إلعطاء املناسبة أكرب مساحة من اهتمامه وعى أن يكون يوم املولد 
حرياً عليه %100.

تبادل التهاني.

وبهذه املناسبة الرشيفة وإكراماً لروحية هذا الشعب العزيز سيكون عظيماً فيما لو صدر قرار رئايس 
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يقيض بتوزيع مرتب شهر كامل ملوظفي الدولة.

* هل تعتقدون أن النبي وسرته العظيمة قد أخذت حقها يف املناهج والكتب املدرسية ؟

– ال أعتقد ذلك بل أجزم أن ما يف املناهج الدراسية حول شخصية النبي صلوات الله عليه وعى آله ال يرقى 
ألدنى املستويات املطلوبة ! واضعوا املناهج غالباً لديهم مواقف مسبقة من املناسبة ولذا كان يتم تغييبها 
نت وعيها  والركيز يف السرة النبوية يتم اجتزاؤه وفق الهوى والتعصبات واألفكار التي دجنت األمة وهجَّ

فوصلت ملا وصلت إليه من الذلة والهزيمة واالنكسار ! يف املناهج الدراسية من األسايس وحتى الجامعة 
والدراسات األكاديمية.

شخصية النبي القوية تم تغييبها وأقواله املحيية للنفوس تم تهميشها والطعن فيها لصالح ثقافة الخنوع 
والوالء للحاكم وإن جلد ظهرك وسلب حقك ! املوضوع ذو شجون ومن يقرأ التأريخ وكتب الحديث والجرح 

والتعديل ويطلع عى املرويات يدرك حجم الكارثة التي تعرضت لها السرة والتأريخ اإلسالمي وكم نحن 
بحاجة لتصحيح املسار فبعض ما ورد فيها تشويه لصورة اإلسالم ويتم استغالله لذات الهدف صهيونياً 
! ختاماً قال األئمة رضوان الله عليهم )كان آباؤنا يعلمونا سرة رسول الله صلوات الله عليه وعى آله كما 

يعلمونا السورة من القرآن( هكذا كان الركيز عى سرة النبي العطرة ملا فيها من الدروس والعظات والعرب 
!!

* ما الذي يجب عى اإلعالم فعله حتى تظل السرة النبوية حارضة يف نفوس أبنائنا ؟

– لكي تكون النتائج أكثر إيجابية تحتاج الوسائل األكثر اتصاالً بالجماهر للتشبيك وهي :

وسائل اإلعالم املختلفة.

املنابر.

الجمعيات واملؤسسات واملنظمات املختصة بالطفولة.

الروضات واملدارس مع وزارة الربية.

السلطات املحلية.

دور النرش واملكتبات.

وغرها.

وتعمل جميعها وفق برنامج توعوي محدد واسراتيجية منظمة .وبالنسبة لوسائل اإلعالم املختلفة فدورها 
محوري وأسايس فيما لو جعلت من سرة النبي صى الله عليه وعى آله هدفاً تربوياً للطالب بتوحيد الجهود 

والتنسيق فيما بينها من خالل التايل :

برامج توعوية.

حلقات إذاعية.

مسلسالت وأفالم وثائقية.

صحف ومجالت.
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مسابقات وغرها.

يمكن لوسائل اإلعالم التنسيق فيما بينها لوضع األفكار وتحديد الخطوات ثم التنفيذ املنظم لها .

* منابر العلماء ودور العلم وحلقات الذكر وأهميتها يف إحياء معالم السرة النبوية بعيداً عن أفكار 
التضليل؟

– املنابر ودور العبادة واملدارس العلمية ومدارس التحفيظ وحلقات العلوم الرشعية هي صاحبة الدور 
األبرز وعليها املهمة األكرب فيما يخص السرة النبوية والشخصية املحمدية وتلقينها للطالب .فالتطرف 

لم ينتج شيئاً غر صناعة العداء وزرع الكراهية بن املسلمن وتبديع املسلمن وتكفرهم وإباحة وإهدار 
دمائهم وتحويل الراع من العدو الحقيقي ليكون بينهم البن وشاء الله لها مؤخراً أن تفتضح وتظهر 

الحقائق فبن سلمان كشفها عى حقيقتها فتلونت اليوم حسب رغبته ترشعن له ما يشاء وتفتي بما يريد 
وبرسعة قياسية تحولت من التطرف للعلمانية واأليام القادمة كفيلة باملزيد من الفضائح .بعد أن تكشفت 

عورات التضليل صارت مهمة املنابر واملدارس العلمية أكرب من ذي قبل حيث املجتمع اليمني بشكل عام 
بحاجة ماسة للتوعية والتثقيف وإزالة مخلفات الوهابية التي زرعتها يف الناس خالل عقود. 

ولذا يجب اقتفاء منهجية قوية وعادلة بعيدة عن الشطط والغلو والتعامل مع التأريخ والسرة واألحداث 
بعقالنية وإنصاف كما هو دأب أئمة أهل البيت عليهم السالم وشيعتهم الكرام وجميع علماء وفقهاء اإلسالم 

ليتم إنشاء جيل يتمتع بالعقالنية والوعي والبصرة، جيل يحمل راية اإلسالم السمحة الجامعة غر املفرقة 
, واملؤلفة غر املنفرة يستظل تحت لوائها جميع أبناء اإلسالم عى اختالف مشاربهم ومذاهبهم وألوانهم 

ومناطقهم.

* كلمة أخرة لكم .؟؟

– من الجدير ذكره أن النبي صلوات الله عليه وعى آله ليس حكراً عى أحد بل ملك لعموم املسلمن عى 
اختالف مشاربهم وانتماءاتهم ومن حّق كل موحد أن يبتهج بميالد قدومه لكن البعض يتميز باستفحال 

الُعَقد التي تجعل معاداته للمولد وكل ما يتعلق به محل تساؤل بل وعجب العجب !

عى الجميع استيعاب أن للنبي صى الله عليه وآله وسلم مهمة خالدة أرسله الله تعاىل بها ال يجهلها مسلم 
يف هذا الكون وهي الهداية واإلرشاد والربية والتعليم والنصح وتطبيب النفوس وإقامة الحجة , واملقام ال 
يتسع للنقاش حول هذه املهمة فالكل يعرف حقيقتها وجوهر عدالتها وسمو مقصدها .لكن ما يحتاج إىل 

التوقف عنده ومناقشته هو الجبهة التي وقف النبي صى الله عليه وآله وسلم فيها والتي حدَّدها القرآن 
اِر ُرَحَماُء بَيْنَُهْم ”. هنا نتوقف مع جبهة اإليمان  اُء َعَى اْلُكفَّ ٌد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّ الكريم : ” ُمَحمَّ
والعدل والحرية واملساواة يف موازاة جبهة الكفر والظلم والطغيان حيث يقف النبي صى الله عليه وآله 

وسلم يف الجبهة األوىل ومعه أهله األطهار وصحبه األبرار ويف الطرف اآلخر – الجبهة املناوئة – يقف 
أعداء اإلسالم ومناوئوه أحفاد أبي جهل وعتبة وشيبة وأرضابهما. اليوم وبعد مرور هذا الزمن الطويل من 
ب أحكامه ومبادئه وقيمه ويف الوقت الذي نرى جبهة النبي صى الله عليه وآله  ارتضاع لبانة اإلسالم وترَشُّ

وسلم ورجاله قد َخَفَت صوتها وُحرت وُضيِّق الخناق من حولها لحساب الجبهة املناوئة التي التف حولها 
وبرشاهة أعداء الدين وضعاف النفوس وأدعياء اإلسالم وقاصموا ُعراه واملتأثرون برشاك الغزو الفكري.
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دالالت وأبعاد خطاب السيد عبد امللك احلوثي

11 نوفمرب 2019-  عبد العزيز الرصاري

بقراءة متأنية لكلمة السيد عبد امللك الحوثي بمناسبة املولد النبوي الرشيف عى صاحبها افضل الصلوات 
والتسليم يمكن ان نحدد مضمونن رئيسين لتلك الكلمة يتمثالن باالتي :

األول استعراض لواقع املناسبة وأهميتها وما تمثله من قيمة ايمانية ومعرفية وواقع االمة الحايل وما آل اليه 
من تردي بسبب االبتعاد عن تعاليم دين الله ومبادئه وقيمه السامية.

الثاني: وضع البالد يف السنة الخامسة للحرب وما آلت اليه تلك املواجهات.

ففيما يتعلق باملناسبة وأهميتها فقد اسهب قائد الثورة السيد عبد امللك الحوثي يف الحديث عنها وهي 
مناسبة تستحق ذلك.. كيف ال وهي من حملت للبرشية رسالة قدر لها أن تغر مجرى التاريخ االنساني 

منذ ذلك الوقت وحتى اليوم واىل ان يرث الله االرض ومن عليها.. رسالة حددت معالم الحق وأرست قيما 
ومبادئ وأخالق كانت وما زالت تشكل أسس حياة للبرشية برمتها ومعالم مضيئة يف مسرتها رسالة جاءت 

بدين خالد اضاء معالم الطريق  نحو حياة عامرة باإليمان والهدى والفضيلة رسالة ختم الله بها انبيائه 
برسول الهدى محمد صلوات الله عليه.

واستعرض السيد عبد امللك الحوثي املسرة املظفرة لرسول الله منذ مولده وحتى الجهر بالدعوة وما القاه 
من متاعب وما أرساه من قيم ومبادئ وأخالق سامية كانت وما زالت هي جوهر الدين وأسسه وتطرق إىل 

واقع األمة يف تلك الفرة وما كانت تعيش فيه من ضالل وتخبط ورصاع وقلق وحروب وما آلت اليه تلك 
الراعات من واقع مرير حتى جاءت رسالة الحق لتقيض عى تلك الضالالت وتريس حياة وواقعا جديدا 

قائما عى االيمان بالله ووحدانيته بمبادئ الدين الحنيف الذي أرىس دعائم الحياة الحقة والكريمة.

ولفت السيد عبد امللك الحوثي اىل اهمية املناسبة يف هذا الظرف الخطر الذي تعاني منه االمة االسالمية 
من مشاكل وتحديات خطرة تهدد واقع االمة وحارضها ومستقبلها وما مثله احتفال شعبنا اليمني بهذه 

املناسبة من حشد مهيب يليق بها وجعله لها بمثابة محطة توعوية تربوية تعبوية ومعرفية لتعزيز املحبة 
للرسول واالقتداء به وترسيخ املفاهيم االسالمية.

ويف معرض تطرقه لواقع البالد وهي داخلة يف السنة الخامسة للحرب، حدد السيد عبد امللك الحوثي 
بخارطة طريق للمواجهة بدأها بتحذير موجه اىل االمة بكاملها بان تأخذ الحيطة والحذر يف تعاملها مع 

مشاكلها بما ال يفتح ثغرة لألعداء واملربصن بها كما حدث يف  لبنان والعراق خاصة وان العدو االسائييل 
يبتهج بما يحصل هناك ويف غرها من الدول العربية .

ونصح السيد عبد امللك الحوثي تحالف العدوان الظالم بوقف العدوان وفك الحصار عى شعبنا اليمني 
مؤكدا ان شعبنا اليمني لن يراجع أبدا يف مسرته التحررية التي تحقق له االستقالل التام وحرية القرار 

وفق مبادئه وانتمائه وهويته االيمانية تجاه قضاياه يف الداخل و االمة االسالمية وعى رأسها القضية 
الفلسطينية ومقدساتها واملوقف الحاسم من اسائيل كعدو لألمة االسالمية واملناهضة للهيمنة االمريكية 

والنزعة االستعمارية والسياسية العدائية االمريكية ضد أمتنا االسالمية مؤكدا أن تلك مبادئ ثابتة يف 
السياسية اليمنية ال يمكن الحياد عنها واملقايضة بها مهما كلفت املواجهة موضحا ان بالدنا تمد يد السالم 

واإلخاء اىل كل االمة االسالمية ومن يعادي الشعب اليمني ويعتدي عليه يتحمل مسؤولية خياره الخاطئ 
وقراره الظالم وان استمرار العدوان سيحتم عى شعبنا  اليمني تطوير قدراته العسكرية وتوجيه أقىس 
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رضبات الرد اىل العدوان وهذا حق مرشوع مجددا الدعوة للنظام السعودي بوقف جاد للعدوان والحصار 
واحرام حق الجوار واال فمخاطر االستمرار يف العدوان كبرة ونتائجها عليهم وخيمة لقد كانت تلك بمثابة 

خارطة طريق للعمل خالل الفرة القادمة وبالدنا عى وشك االنتهاء من العام الخامس للحرب تسر من 
انتصار اىل انتصار آخر ألنها تدافع عن قضية عادلة تصد عدوانا غاشما وغادرا استهدف البالد بكاملها .

مين اإلميان واحلكمة والصرب والصمود واجلهاد واإلنتصارات

بروت 11 نوفمرب 2019

يف كلمة المن العام لحزب الله سماحة السيد حسن نر الله يف االحتفال بيوم الشهيد، الذي اقامه حزب الله 
يف الضاحية الجنوبية لبروت والهرمل وبعلبك والنبطية، وجاء فيه عن اليمن:

يد عبدامللك  ، املوقف التاريخي الذي أعلنه من اليمن ويف اليمن القائد الشجاع والعزيز السَّ األمر األّول، يمنيٌّ
بدر الدين الحوثي يف هذه األيام أول أمس، بمناسبة االحتفاالت اليمنيّة بذكرى مولد النبي )ص(، فيما يعني 

الّراع مع العدّو اإلسائييل، هذا األمر توّقف أمامه وعنده قادة العدّو كثراً ويجب أن نتوّقف عنده ايضاً 
نحن كأبناء للمقاومة، كشعوب يف لبنان وفلسطن ويف املنطقة معنيّة بالّراع مع العدّو اإلسائييل. 

قبل يومن هذا القائد الجهادي والعزيز أعلن بوضوح، ورداً عى تهديدات إسائيلية، أّن اإلسائييل كان قد 
هّدد برب اليمن واإلعتداء عى اليمن، وقف يف حشود كبرة جداً وهائلة سأعود لها تباعاً بكلمة، 

وقال: »إذا اعتديتم عى اليمن فنحن سنرّد وبأقىص الّربات، ولن نتوانى عن الّرد«، يتكّلم من أين؟ 
من اليمن، من صنعاء، من الّصعداء، من محافظات اليمن، وأيضاً قال بأّن معركتنا ورصاعنا مع العدّو 
اإلسائييل ينطلق من إيماننا، من ديننا، من التزامنا، هذا يعني أن له خلفية إنسانية وإيمانية وأخالقية 

ودينية، ألنهم دائماً يحاولون إعطائه بُعداً سياسياً ورصاعأً بن دول وما شاكل، 

أهّمية هذا الكالم ما هو؟ 

تارًة هناك خطيب إمام مسجد أو أمن عام حزب أو  قائد جماعة يف مكان ما يف العالم العربي أو اإلسالمي 
وخرج يهدد الّصهاينة، تارًة أخرى ال، هذا التهديد يصدر عن قائد لجبهة ما زالت تقاتل مّدة خمس سنوات 
قوى العدوان املدعومة أمركياً وبريطانياً وغربياً، جيوش وأسلحة جّو وأعداد هائلة من املرتزقة ويف جبهات 

واسعة، هذه التهديد صادر عن قائد يقود جبهة بدأت تمتلك، باتت تمتلك أسلحة متطورة ومتقدمة جداً 
من صواريخ ومن سيارات وغر ذلك وتمتلك شجاعة استخدام هذه الصواريخ وهذه املسرات وإستخدمتها 

بالفعل وتحّدت بها كل العالم، من موقع الغربة واملظلوميّة وحق الدفاع عن النفس، هذا التهديد صادر 
عن قائد لجبهة مقاتلوه يقاتلون يف كل الجبهات ويحققون انتصارات نوعيّة أقرب إىل املعجزات، واملعجزة 

باملعنى العسكري، وأخرها كان عمليّة نر من الله. 

إذا نحن هنا نتحّدث عن قائد له مصداقيّة كبرة، عن قائد يستطيع أن ينّفذ هذا التهديد وكان دائماً ينّفذ ما 
يقول وما يعد به. 

اإلسائيليّون هنا توّقفوا جيداً، اُلقيت خطابات كثرة يف العاملن العربي واإلسالمي، لم نجد لها أثراً ال يف 
اإلعالم اإلسائييل وال عند املسؤولن اإلسائيليّن، ولكن هذا الخطاب وجدنا أثره العميق قبل يومن، ملاذا؟ 

ألنه ينطلق من مصداقيّة، إسائيل اليوم إذاً لديها إعالن واضح ورصيح وقوي إعالن بعنر أو عامل 
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قوي وإضايف ومهم جداً يف محور املقاومة، اليمن، اليمن، يمن اإليمان والحكمة والصرب والصمود والجهاد 
واالنتصارات، هو يعلن بشكل واضح ورصيح وهو قادر عى ذلك، شعوب منطقتنا، حركات املقاومة يجب 

أن تعتّز بهذا اإلعالن وترى فيه عامل قوة جديد وإضايف ومهم وإسراتيجي، ألنه اليمن وموقع اليمن والبحر 
األحمر، وأيضاً قدرته عى الوصول إىل كيان العدو، هو لم يكشف أوراقه، لم يقل ماذا يريد أن يرب وأين 

يريد أن يرب، ويف أي جغرافيا أقىص الربات، وهذا مهم جداً، وأيضاً العدو يجب أن يعرف هذه هي 
البيئة اإلسرايتيجة الجديدة التي كنتم تهربون منها، التي كنتم تتأمرون مع االمركين والعالم كله عى 

شعوبنا لتنىس فلسطن ولتنىس العداء معكم ولتتخاذل هذه الشعوب ولتسكت هذه الشعوب وتراجع، هذه 
هي قوة جديدة ويف بلدان وأماكن وذات مصداقيّة وحيويّة وفعاليّة وشجاعة منقطعة النظر تدخل يف جبهة 
املواجهة، هذا تطور عى مستوى عال جداً من األهمية. بعض الناس ال يدركون أهمية ما حصل، ولكن العدو 

وأبناء املقاومة، كالهما يدرك جيداً هذا التطور املهم.

أمر أخر، هذه الحشود، هو لم يكن يخطب يف مؤتمر صحفي، حشود أود ان أتوقف عندها أيضاً لدقيقتن، 
أعداد هائلة رأيتموها عى التلفزيونات وإن كان أيضاً أغلب التلفزيونات ال نتقل هذا الحدث الكبر جداً، 
حشود هائلة يف صنعاء ويف جدة، عفوا يف جدة! إن شاء الله يف جدة، يف صنعاء ويف صعدة ويف حجة ويف 
املدن املختلفة مىء العن والبر، وال يوجد لعبة كامرا تجعل األلف 100 ألف و10 آالف، مئات اآلالف 

كانوا حارضين تحت الشمس يف منتصف النهار لساعات يفرشون األرض والراب والطرقات وليسوا 
جالسن يف قاعة وال عى الكرايس وال مكيف وال شء، ومحتمل يف أي لحظة أن يقصف الطران ، البلد يف 

حالة حرب، ويجلسون ساعات ويستمعون لقائدهم ويؤيّدون موقفه ومنطقه. هذا الحشد حقيقة، أنا هذا 
املشهد جذبني وأذهلني، وأنه حسناً تحت الشمس هذه األعداد الهائلة والكبرة 

ويف هذه الظروف الصعبة، الذي يكشف عن مدى عشقهم ومحبتهم لرسول الله صى الله عليه وآله وسلم، 
هذا يكشف عن مدى إيمانهم عندما يقال عن يمن اإليمان، وأيضاً هو رسالة سياسيّة، أود أن أختم بها هذا 

األمر، عظيمة جداً أنه شعب بعد 5 سنوات حرب وعرشات آالف الشهداء بالحد األدنى من مقاتلن ومدنيّن، 
ومئات اآلالف املهددين باملوت، بالكولرا واملرض، وبلد محارص إقتصادياً ومالياً، وحكومة صنعاء ال تملك 

حتى أن تدفع الرواتب للموظفن يف كثر من األحيان، ويتعرضون ألشد الصعوبات والتهديد والتهويل 
والغربة ومع ذلك يحرون بهذه األعداد الهائلة ليعرّبوا عن موقفهم وعن ثباتهم، هذه رسالة قوية لكل 
طواغيت العالم، ولشعوبنا هذه التي تراهنون عى خوفها وعى يأسها وعى تراجعها وعى سقوطها أمام 

الفقر والجوع والحرمان والحصار لتتخى عن نبيها أو عن إيمانها أو عن دينها أو عن حريتها أو كرامتها 
أو مقدساتها أو قضيتها املركزية، هي لن تفعل ذلك عى اإلطالق، والشعب اليمني، يثبت ويطلق هذه 

الرسالة إىل كل أنحاء العالم، وكذلك شعوب أخرى يف املنطقة، هنا أعود وأقول تكمن س القوة يف هذا املحور 
الذي ننتمي إليه، محور قوته الحقيقة يف إيمانه وعقيدته وروحيّته ويف حبه لله ولرسول الله، يف إيمانه 
بالقضايا اإلنسانيّة، يف إيمانه باملقدسات، يف إستعداده العايل للتضحية، وليس مرهوناً بما يحصل عليه 

من مال أو مكتسبات أو إنجازات عى املستوى الشخيص او املتاع أو امللذات، وإن كان هذا أمر يسعى إليه 
اإلنسان يف الدنيا وبشكل مرشوع ويجب أن يتحّقق، ولكن ال يستند إليه ال يف إندفاعته وال يف إنطالقته وال يف 

موقفه.
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خطاب ومجاهري املولد النبوي

انصار الله -  13 نوفمرب 2019 - زيد البعوه

عنفوان اإليمان وعظمة القيادة وقوة املواقف وصمود الرجال وثبات األبطال ومتغرات وأحداث بدأها 
الشعب اليمني وفقاً لتوجيهات الله وهو تعاىل تكفل بحسن عاقبتها للمؤمنن واإليمان يمان والحكمة 

يمانية.. هذا ما قاله سيد البرشية محمد صلوات الله عليه وآله عن شعب اليمن الذي خرج يف ذكرى املولد 
النبوي الرشيف خروجاً جماهرياً حاشداً أدهش العالم يدل عى صدق وحقيقة ما قاله صاحب املناسبة، 

شطر الحديث األول “اإليمان يمان” ينطبق عى الشعب املجاهد الصامد، والشطر الثاني “الحكمة يمانية” 
ينطبق اضافة اىل الصفة األوىل عى قائد املسرة القرآنية السيد عبد امللك الذي جمع بن اإليمان والحكمة 

والشجاعة والقوة وجسد مبادئ اإلسالم عى أرقى ما يكون.

الشعب اليمني اليوم يخلط األوراق عى األعداء ويرسم األمل عى شفاه املستضعفن يفعل ذلك ألنه يملك 
مقومات عظيمة ويقوم بمواقف خارقة للعادة من هذه املقومات القيادة املتصلة بالله والثقافة القرآنية 
والجهاد يف سبيل الله والشهداء والصرب والصمود واإلعداد العسكري والصدق واإلخالص مع الله ومع 

قضايا األمة االسالمية بأجمعها ويف مقدمتها قضية فلسطن واملسجد األقىص وألن الله هو الذي أنعم علينا 
بهذه القيادة وتكفل برعاية هذا الشعب صارت األبصار من حولنا شاخصة اىل املعجزات التي يصنعها الله 

عى أيدينا.

خمس سنوات عجاف انهارت فيها قوى الطاغوت التي تحالفت واعتدت عى الشعب اليمني وال تزال تنهار 
والشعب اليمني يقف شامخاً قوياً ال ينحني إال لله يف ميادين الجهاد يف مواجهة املعتدين يصنع املتغرات 

واالنتصارات ويف ساحات الثورة ومحاريب القداسة يسطر الشعب اليمني مواقف عظمى كان آخرها 
االحتشاد الجماهري الكبر يف ذكرى املولد النبوي الرشيف والخطاب الذي توج املناسبة للسيد القائد عبد 

امللك الحوثي الذي وجه فيه رسائل شديدة اللهجة للطواغيت واملستكربين وخص الكيان الصهيوني بتهديد 
مخيف .

حصلت ردود أفعال متفاوتة بعد خطاب السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي الذي ألقاه يف املولد النبوي 
الرشيف من األعداء واالصدقاء وهناك من ال يزال يلتزم الصمت وهناك من يعيش حالة ذهول وانبهار 

وهناك من أثنى وأشاد باملواقف التي أطلقها السيد القائد والتي كان أهمها تحذير كيان العدو الصهيوني 
من االعتداء عى اليمن، أما الكيان الصهيوني فقد جن جنونه حن ضج وعرب عن قلقه وخوفه وحالة الرعب 

التي يعيشها بعد سماعه لتهديد السيد القائد ومن الطبيعي أن يقلق ويخاف ألن هناك ما يدفعه لذلك، 
ويف املقابل فإن األمن العام لحزب الله أطل من لبنان وهو يرتل آيات الثناء واملدح لقائد املسرة القرآنية 

السيد عبد امللك وللشعب اليمني العظيم عى املواقف العظيمة والحضور الجماهري املرشف يف ذكرى املولد 
النبوي.

اليوم وبعد مناسبة املولد النبوي الرشيف وبعد خطاب السيد القائد وتهديده للكيان الصهيوني فإن عى 
دول تحالف العدوان – ويف مقدمتها أمريكا والسعودية وعيال زايد ومن يدور يف فلكهم ويتحالف معهم 

– أن يدركوا جيداً أن القائد الصادق املجاهد الذي وصفه السيد نر الله اكثر من مرة بالحكيم والشجاع 
والعزيز يعي جيداً ما يقول وهو رجل املواقف ورجل القول والفعل وإذا كان يهدد اسائيل رغم ظروف 
العدوان والحصار ومرور خمس سنوات فهذا يعني أنه يملك ثقة قوية ويملك خيارات اسراتيجية ويثق 

بصدق وعد الله يف نر وتمكن املستضعفن يف هذه األرض.



أصداء املولد النبوي الشريف
يف االعالم احمللي واخلارجي
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احتفاالت املولد النبوي هلذا العام ستكون األكرب يف تاريخ اليمن واملنطقة

26 أكتوبر 2019 - قناة العالم

 أكد ناطق حكومة اإلنقاذ ووزير اإلعالم اليمني ضيف الله الشامي، أن االحتفاالت بذكرى املولد النبوي 
الرشيف لهذا العام، ستكون األكرب يف تاريخ اليمن واملنطقة.

وأوضح ناطق الحكومة يف تريح لوكالة )سبأ( أن االحتفال باملولد النبوي الرشيف لهذا العام سيكون 
مميزاً عن االحتفاالت السابقة سواء من خالل التفاعل الرسمي والشعبي أو التغطية اإلعالمية الواسعة. 

وأضاف »الشعب اليمني سيفاجئ الجميع بخروجه املرشف وغر املسبوق يف االحتفاالت بذكرى مولد سيد 
البرشية وسيتصدر املشهد سواء يف احتفائه برسول اإلنسانية أو يف التأكيد عى استمرار صموده وثباته 

مهما تكالبت عليه قوى العدوان والهيمنة«. وتابع قائال »سنقوم بنقل الصورة الحقيقية والشعب اليمني 
سيوصل الرسالة بهذه املناسبة انطالقا من هويته اإليمانية وارتباطه بالرسول صى الله وعليه وآله وسلم«.

وشدد عى أهمية االحتفاء بهذه املناسبة ملا تحمله من معان ودالالت خاصة يف ظل األوضاع الراهنة التي 
يمر بها الشعب اليمني وهو ما يجسد ارتباط اليمنين برسول األمة والسر عى نهجه واالقتداء بأخالقه.. 
وأوضح أنه تم استكمال كافة الرتيبات للتغطية اإلعالمية الواسعة لهذه االحتفاالت عى املستوى املركزي 

واملحافظات.. مشرا إىل أنه تم إقرار الخطة اإلعالمية لوسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة لفعاليات 
االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ولفت الوزير الشامي إىل أن هناك خطة ميدانية للقنوات الفضائية خاصة بمواقع وأماكن التصوير 
للفعاليات باستخدام أحدث التقنيات بما يتناسب مع عظمة املناسبة.

شاهد .. روعة صنعاء مع اقرتاب فعالية املولد النبوي الشريف

5 نوفمرب 2019 -  26 سبتمرب نت

ازدانت العاصمة صنعاء باألضواء، وأطليت واجهات املنازل واملباني الحكومية واملركبات باأللوان 
والشعارات ابتهاجاً باملولد النبوي الرشيف.

ويف مشهد جمايل وروحاني ميلء بالكثر من املظاهر والصور االحتفالية، املعربة عن حب الرسول األعظم 
وخصوصية هذه املناسبة الدينية العظيمة؛ تحولت مدينة صنعاء وشوارعها إىل ساحة كربى لالحتفال، فيما 

بدا ميدان السبعن أشبه بخلية نحل تسابق الزمن للتهيئة لالحتفال بمولد خاتم األنبياء محمد صى الله 
عليه وآله وسلم.

ومنذ بداية شهر ربيع األول ومدينة صنعاء وشوارعها وأزقتها وأحياءها تكتيس بالزينات الضوئية والرايات 
الخراء والبيضاء التي راحت ترفرف خفاقة يف أرجاء املدينة، بما يبعث مشاعر البهجة والرسور يف نفوس 

الزوار وسكان األحياء ممن كان لشبابها نصيب األسد يف تزيينها وتحسينها يف مشهد كرنفايل كان له أثره 
خاصة يف نفوس األطفال.

وإىل جانب األضواء التي تزينت بها املنازل وواجهات املباني الحكومية واملحال التجارية والشوارع الرئيسية 
والفرعية بمدينة صنعاء أقامت العديد من املؤسسات والدوائر الحكومية أنشطة ومهرجانات خطابية، أكدت 
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أهمية االحتفال بذكرى مولد رسول اإلنسانية وتكريس قيمه النبيلة يف نفوس األجيال.

كما ازدانت املساجد باأللوان والعبارات الرحيبية باملولد النبوي وحلقات الذكر والثناء وسد سرة الرسول 
األعظم وصفاته ومناقبه، وصدحت عرب مآذنها الصلوات والتواشيح الدينية املعربة عن روحانية هذه 

املناسبة وخصوصيتها.

وانترشت يف الشوارع ومفرقات الطرق سيارات تتوىل طالء املركبات والدراجات النارية والهوائية التي يقدم 
بعضها خدمات مجانية لقاصديها والبعض اآلخر مقابل مبلغ متواضع يف مشهد يعكس مدى الفرحة بمولد 

خاتم األنبياء واملرسلن محمد صلوات الله وسالمه عليه.

واعتاد اليمنيون يف هذه املناسبة التحضر منذ بداية شهر ربيع األول حتى يوم ذكرى املولد النبوي الرشيف 
ويقومون باالحتفال عن طريق التجول يف املدن وسماع املوشحات الدينية.

وباإلضافة إىل ذلك يتم توزيع الصدقات والطعام عى الفقراء واملحتاجن تقرباً لله سبحانه وتعاىل، وطمعاً 
يف الفوز بشفاعة الرسول الكريم، وذلك يف مشهد يجسد أسمى معاني التكافل االجتماعي رغم الظروف 

الصعبة والوضع اإلنساني الذي فرضه العدوان والحصار عى اليمن منذ ما يقارب خمس سنوات.

والالفت يف مراسم االحتفاء باملولد النبوي الرشيف بمدينة صنعاء التاريخية وأزقتها وأحيائها العتيقة أنه 
يكتسب طابعاً خاصاً، حيث تشهد املدينة وأسواقها ازدحاماً ملحوظاً من املتسوقن ممن يقبلون عى رشاء 

املصاحف والعطور والطيب والحلويات والشعارات واألعالم والالفتات الخاصة باالحتفال باملناسبة.

وتتعاىل من مآذن املدينة القديمة الصلوات والتكبرات والتسابيح واملوشحات واألدعية واالبتهاالت التي تعزز 
من عظمة املناسبة وتضفي مشاعر الروحانية بما تحمله من تذكر الفرد املسلم بواحدة من أسمى الصالت 

التي ينبغي عليه تقويتها مع الله سبحانه وتعاىل ورسوله الكريم.

كما يتم تزين األسواق القديمة واملمرات واألزقة باإلضاءات والالفتات التي تحمل اسم الرسول صى الله 
عليه وعى آله وسلم وتتغنى بصفاته ومناقبه وتدلل عى أهمية وعظمة مولد النبي األعظم يف قلوب أبناء 

اليمن ممن نارصوه ونارصوا رسالته املحمدية وحملوا عى عاتقهم مشاعل العلم واملعرفة ورايات النر 
ونرش قيم املساواة والعدالة والتعايش السلمي بن األمم والشعوب إىل أصقاع األرض.

ومن مدينة صنعاء التاريخية إىل ميدان السبعن حيث تربز الكثر من املظاهر التي تستحق الرصد، ويشد 
انتباه الزائر للميدان مع حلول ساعات الليل األوىل سلسلة األضواء املخروطية عى جنبات الطريق.

كما أن الالفت يف املكان مآذن جامع الشعب وقبابه يف ميدان السبعن التي ازدانت باألضواء امللونة احتفاال 
بمولد أطهر خلق الله ومتمم مكارم األخالق، والتي حولت الجامع بانعكاس األضواء عى واجهاته املعمارية 

البديعة إىل تحفة فنية ذات أشكال جمالية متباينة من كل اتجاه.

بن من يفد إىل ميدان السبعن لطالء سيارته وتزيينها بألوان وشعارات االحتفاء باملولد النبوي، ومن هو 
مجرد عابر سبيل، يبقى ثمة من يقصد امليدان مصطحبا أفراد عائلته لالستمتاع بمشاهد األضواء الجمالية 

املنترشة يف كل مكان والتقاط الصور.

ورغم تعدد املظاهر االحتفالية باملولد النبوي الرشيف بهذا الزخم الشعبي والرسمي يبقى االحتفال 
باملناسبة عى عظمتها وسط ما يعيشه اليمن وشعبه نتيجة العدوان والحصار تظاهرة تحمل يف طياتها 

الكثر من معاني الصمود واالنتصار لقيم الحق والعدالة التي جاء بها رسول اإلنسانية.
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اليمن تبتهج مبولد الرسول حممد، واملواطنون اليمنيون يتوافدون يف هذه 
اللحظات اىل ساحات االحتفال

8 نوفمرب 2019 – موقع اضاءات

تواصلت الرتيبات والتحضرات والفعاليات الشعبية والرسمية لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف، 
اليوم الجمعة، يف عدد من محافظات الجمهورية اليمنية استعداداً للفعالية الكربى عر يوم غد السبت. 

ففي العاصمة اليمنية صنعاء قام املواطنون بمساعدة الجهات الرسمية بتزين الشوارع والبيوت واألحياء 
واألزقة باإلضاءات واأللوان الخراء املعربة عن بهجتهم بمولد الرسول محمد صى الله عليه وسلم.

وقالت مصادر اعالمية يمنية أن وفود كبرة دخلت العاصمة اليمنية صنعاء لتشارك غداً السبت يف الفعالية 
التي تم اإلعداد لها منذ ما يقارب ثالثة أسابيع.

وتشهد العاصمة يف هذه اللحظات حركة من قبل املواطنن غر مسبوقة مع االناشيد والتكبرات التي تسمع 
صداها من مكربات الصوت يف الجوامع وعى أظهر السيارات.

ويتوافد يف هذه اللحظات آآلف املواطنن من سكان العاصمة اىل ميدان السبعن وسط أجواء فرائحية 
وأهازيج شعبية ورقص شعبي يمني تعبراً عن فرحتهم بمولد املصطفى محمد.

وقال الرائد نارص الحميل مكتب وكيل وزارة الداخلية ملوقع إضاءات أن »الرتيبات األمنية تكللت بالنجاح 
وأصبحت ساحت االحتشاد للمولد النبوي جاهزة إلستقبال املاليين من ضيوف رسول الله«. وأضاف 

الحميل »أن الفعالية لهذا العام مختلفة عن سابقاتها، ألنها أتت وشعبنا يتصدى يف عامه الخامس للعدوان 
الصهيو أمريكي سعودي إماراتي، ما يؤكد مدى الوعي   الذي يتمتع به الشعب اليمني وقرب موعد النر 

الذي وعد به الله سبحانه وتعاىل ورسوله للمؤمنن«.

وأوضح الحميل أن الشعب اليمني كشف املخطط الصهيوني الذي يريد أن يبعد املسلمن عن رسولهم، 
بدليل أنهم يشجعون عى إقامة اإلحتفاالت بالكرسمس والديسكو ويف الوقت نفسه يقولون بأن احتفال 
اليمنيون بمولد محمد بدعه. وقال بأن »البدعة هي تلك التي يدعون لها أما اإلحتفال بمولد الرسول هي 

من األشياء املحببة التي تثبت لإلنسان املسلم أنه يحب رسوله، ويجب أن يكون كل أيام املسلمن إحتفاالً 
وإبتهاجا برسول األمة«.. وأكد الحميل أن الفضل يف الوعي الذي يتمتع به الشعب اليمني يعود لقيادته 

واملتمثلة »بالسيد القائد عبدامللك بدر الدين الحوثي« الذي أحيا يف الناس حب آل البيت وحب محمد صى 
الله عليه وعى اله وسلم وقدم الشكر لكل من ساهم يف إنجاح الرتيبات للفعالية الكربى.

اجلماهري تواصل التوافد إىل ميدان السبعني بالعاصمة صنعاء وخمتلف ساحات 
االحتفال باملولد النبوي

9 نوفمرب، 20190 - العهد نت

تواصل الحشود الجماهرية التوافد إىل ميدان السبعن بالعاصمة صنعاء وساحات االحتفال بمختلف 
املحافظات للمشاركة يف اإلحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.
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واكتظت مداخل العاصمة باملشاركن من مختلف مديريات محافظة صنعاء حيث كان يف استقبالهم يف 
الصباحة واملطار وشمالن وموفمبيك ودار سلم والحثييل، املحافظ عبدالباسط الهادي ووكالء املحافظة.

وأشاد املحافظ والوكالء بالتوافد الكبر من قبائل ومديريات محافظة صنعاء منذ الصباح للمشاركة يف 
االحتفال املركزي بهذه املناسبة الدينية العظيمة يف ميدان السبعن.

وأشاروا إىل أن مئات السيارات القادمة من املحافظة ما تزال تتقاطر عى مداخل العاصمة حاملة اإلعالم 
والشعارات املعربة عن االحتفاء بذكرى مولد رسول اإلنسانية محمد صى الله عليه وآله وسلم.

وأكد املحافظ الهادي والوكالء أن مشاركة أبناء محافظة صنعاء يف الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف لهذا العام ستكون مرشفة وغر مسبوقة.

إىل ذلك وصلت حشود كبرة من أبناء محافظة ريمة إىل ساحة الرسول األعظم يف مديرية املنصورية 
بالحديدة للمشاركة يف فعالية املولد النبوي الرشيف.

كما توافدت حشود كبرة من أبناء مديريات املربع الجنوبي إىل ساحة الرسول األعظم بمديرية املنصورة 
إلحياء مولد النور.

وتوافد أبناء محافظة الضالع  إىل ساحتي محافظتي إب وذمار للمشاركة يف فعالية املولد النبوي الرشيف.

ويستمر توافد ضيوف رسول الله صى الله عليه وآله وسلم إىل ساحات االحتفال يف محافظات صعدة، 
حجة، ذمار، إب، تعز، عمران، املحويت، الجوف، البيضاء.

أكرب حشد حملبي النبي الكريم يف ذكرى مولده يف صنعاء 

9 نوفمرب 2019 - قناة العالم

شهد ميدان السبعن بالعاصمة صنعاء عر اليوم السبت كرنفاال احتفاليا بمناسبة املولد النبوي الرشيف 
بمشاركة مئات اآلالف من أبناء صنعاء العاصمة واملحافظة.

وتخلل فعالية املناسبة آيات من الذكر الحكيم وألقيت كلمات ومشاركات تؤكد أهمية املناسبة املباركة واألثر 
العظيم إلحيائها واستلهام الدروس واالقتداء والتأيس برسول الله صى الله عليه وسلم واستذكار سرته 

العطرة.

وتنوع الحضور الواسع واملهيب بميدان السبعن بن رجال ونساء وكبار وصغار ومن مختلف رشائح 
املجتمع يف مناسبة »الرحمة املهداة« رسول الله محمد صى الله عليه وآله وسلم.

وجدد املشاركون والءهم وانتماءهم وحبهم لرسول الله من خالل الحضور املرشف، الفتن إىل أن هذا 
االحتفال دليل عى أن الشعب اليمني متمسك برسول الله وال يمكن أن يتخى عن انتمائه وعن ارتباطه 

بالنبي.. وأوضحوا أن اليمنين يقومون بإظهار املناسبة بهذا الزخم الجماهري ألن هذا الشعب هو من 
أوائل من أسلموا، فهم األنصار وأحفاد األنصار الذين نارصوا رسول الله يف جميع حروبه وكانوا سنده 

ومدده.

وحول مرشوعية املناسبة أكد املشاركون أن االحتفال باملولد يمتثل ألمر الله سبحانه وتعاىل الذي قال }ُقْل 
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ا يَْجَمُعوَن{، قل بفضل الله أي بنعمه املتوالية إليكم  مَّ ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَِٰلَك َفْليَْفَرُحوا ُهَو َخْرٌ مِّ
وبرحمته، أي املهداة إليكم، والرحمة املقصود بها هنا هو الرسول صى الله عليه وآله وسلم، ألن الله 

سبحانه وتعاىل يقول )َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمَن(، ويقول الرسول »إنما أنا رحمة مهداة«.

وبهذا الحشد الذي يقارب املليون تحافظ العاصمة صنعاء عى مركزها باستضافة أكرب حشد ملحبي النبي 
الكريم يف ذكرى مولده امليمون صلوات الله عليه وعى آله األطهار.

اجلماهري تتوافد إىل ساحات االحتفال باملولد النبوي بالعاصمة صنعاء وعدد من 
احملافظات

9 نوفمرب، 20190 - العهد

بدأت الحشود الجماهرية بالتوافد إىل ساحات االحتفال باملولد النبوي الرشيف يف ميدان السبعن بالعاصمة 
صنعاء ومحافظات صعدة، وحجة، والحديدة، وذمار، وإب، وتعز، وعمران، واملحويت، والجوف، والبيضاء.

حيث توافدت حشود كبرة من جميع مديريات أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، ومأرب وغرها إىل ساحة 
االحتفال باملولد النبوي يف ميدان السبعن .

ويف محافظة صعدة استكملت الرتيبات يف ساحة االحتفال التي بدأت الوفود تصل إليها من مختلف 
مديريات املحافظة.

واستكملت اللجان التنظيمية يف محافظة ذمار التجهيزات يف ساحة االحتفال ومحيطها وبدأ أبناء مديريات 
ذمار ومحافظة الضالع وغرها من املحافظات املجاورة بالتوافد إىل الساحة.

كما توافدت الحشود الجماهرية بمحافظات حجة، وإب، وتعز، وعمران، واملحويت، الجوف، والبيضاء، منذ 
الصباح الباكر إىل ساحات االحتفال باملولد النبوي الرشيف.

صنعاء تشهد أكرب حشد مجاهريي احتفاء بذكرى املولد النبوي الشريف

9 نوفمرب 2019 - الثورة نت 

شهدت العاصمة عر اليوم حشدا جماهريا غر مسبوق بساحة ميدان السبعن والشوارع املجاورة 
واملؤدية إليها، احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف االحتفال الجماهرية الذي بُدئ بآي من الذكر الحكيم وجه قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين 
الحوثي كلمة متلفزة للجماهر املحتشدة يف العاصمة صنعاء والساحات يف املحافظات، حيث حيا يف مستلها 

املشاركن يف ساحات االحتفال باملولد النبوي الرشيف. وقال »حضوركم املرشف يعرب عن الفرح واالبتهاج 
برحمة الله للعاملن املتمثلة بخاتم أنبيائه وسيد رسله سيدنا وقائدنا وقدوتنا رسول الله صى الله عليه وعى 

آله«.

وأشار إىل أن الشعب اليمني يف هذا العام واألعوام املاضية يتبوأ الصدارة يف االحتفاء واالهتمام بذكرى املولد 
النبوي الرشيف حيث جعل منها محطة توعوية وتعبوية وتربوية ومعرفية لتعزيز الوالء واملحبة لرسول 
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الله صى الله عليه وآله وسلم ولرسيخ املفاهيم اإلسالمية والحث عى االقتداء برسول الله وما حمله من 
قيم وجسده من أخالق. وقال »شعبنا وبحكم انتمائه وهويته اإليمانية أدرك أهمية هذه املناسبة وما تمثله 
من فرصة كبرة يف مرحلة حساسة تعاني فيها األمة اإلسالمية من مشاكل وتحديات خطرة وهي يف أمس 

الحاجة إىل العودة إىل ينابيع الحكمة وأسباب الفالح والنجاة والخالص«.

وتطرق قائد الثورة إىل ما تعرض له الرسول من عداء يف املرحلة املكية قبل انتقاله إىل املدينة وما شهدته 
من حروب وتحالفات معادية للرسول وبالرغم من ذلك انتر اإلسالم واحدث تغيرا كبرا وتحوال حائال 

بالواقع ونقله كبرة يف واقع املسلمن من أمة مستضعفة إىل أمة يف املرتبة األوىل.. ولفت إىل أن الرس يف 
إحداث ذلك التغير ألن رسالة الله تمتلك من عنارص القوة والتأثر والنجاح ما ال مثيل له يف أي مرشوع 

أخر، واألمة التي تؤمن بها تحظى برعاية الله ونره، وأن الرسالة دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

وأشار إىل الدور األسايس لرسول الله يف إحداث هذا التغير بما منحه الله من مؤهالت عالية لحمل هذه 
الرسالة والتحرك بها ويف إيمانه العظيم وأخالقه العالية التي بلغ بها أعى مرتبة، باإلضافة إىل ما تمتلكه 

هذه الرسالة من الخصائص التي حفظها الله بأعظم وثيقة يف األرض وهي القرآن الكريم كتاب الله 
واملعجزة الخالدة. وقال »واقع البرشية اليوم يف ظل هيمنة قوى االستكبار تعتمد يف توجهاتها وسياساتها 

وتسخر كل إمكاناتها يف سبيل تعزيز سيطرتها عى الشعوب ومقدراتها تعتمد عى التضليل واإلفساد لتهيئ 
املجتمع للقبول بسيطرتها والخنوع لها وقد ألحقت الرر الكبر بمختلف الشعوب يف أمنها واقتصادها 

وواقعها االجتماعي واستغلت املشاكل وزادت من تعقيدها«.

ودعا قائد الثورة، األمة اإلسالمية والشعب اليمني إىل السعي الحثيث لتعزيز التمسك بالقرآن ورسالة رسول 
الله صى الله عليه وآله واإلقتداء به واالبتعاد عن كل أشكال التبعية لدول االستكبار وتعزيز االستقالل 

الحقيقي عى املستوى الثقايف والفكري واالقتصادي والسيايس ويف كل مناحي الحياة.

وحذر الشباب من حالة الفوىض يف التلقي اإلعالمي عى وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم كون ما 
ينرش يستهدفهم ومصدره أعداء األمة.. مشدد عى أهمية التحيل بالوعي ومعرفة من نحن ومن هو العدو 

وما هي مؤامراته.

كما دعا السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي شعوب األمة إىل أخذ الحيطة والحذر يف التعامل مع مشاكلها بما 
ال يفتح ثغرة لألعداء كما يحصل يف العراق ولبنان.. الفتا إىل أن املوقف اإلسائييل املبتهج بهذه التطورات 

واالرتياح األمريكي يكشف بوضوح أهمية التحيل بالحكمة والوعي الصحيح الذي يحقق املصالح املرشوعة 
دون تقديم خدمة لألعداء والعمالء.

وحث الحكومات عى تقوى الله تجاه شعوبها وأن تقوم بدورها ومسؤولياتها بأمانة ومصداقية وإخالص 
وأن تدرك مخاطر أدائها الفاشل وعواقب الفساد والخلل الذي يساهم يف تفاقم األزمات. وقال »أنصح 

تحالف العدوان بوقف العدوان والحصار عى الشعب اليمني، فشعبنا لن يراجع أبدا يف مسرته التحررية 
التي تحقق له االستقالل التام وحرية القرار وفق مبادئه وانتمائه وهويتيه اإليمانية تجاه قضاياه يف الداخل 

ويف موقفه تجاه قضايا األمة اإلسالمية وعى رأسها القضية الفلسطينية إنسانا وأرضا ومقدسات واملوقف 
الحازم من الكيان اإلسائييل كعدو لألمة ومناهضة الهيمنة األمريكية والسياسات العدائية ضد األمة«.

وأكد قائد الثورة أن تمسك الشعب اليمني بحقه يف االستقالل وتمسكه بمواقفه تجاه األمة هو موقف مبدئي 
وإيماني وديني وال يمكن التخيل عنه أو املقايضة به يف مزاد املساومات السياسية. وأضاف »من يسعى 

بالحروب والحصار والعدوان والجرائم اليومية إىل التحكم بالشعب اليمني وإرغامه عى الخنوع والعبودية 
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فهو يسعى إىل املستحيل الذي ال يمكن تحقيقه وعاقبة أمره الخرسان«. وقال »نمد أيدي اإلخاء والسالم لكل 
أمتنا اإلسالمية، ومن يعادينا ويعتدي علينا يتحمل هو املسؤولية لخياره الخاطئ وقراره الظالم«.. مؤكدا 
أن استمرار العدوان معناه أن نستمر يف تطوير قدراتنا العسكرية وتوجيه أقىس الربات كعمليات ردع 

لوقف العدوان باعتباره حق مرشوع.

ووجه قائد الثورة الدعوة للنظام السعودي لوقف العدوان والحصار واحرام حق الجوار، وإال فمخاطر 
االستمرار يف العدوان كبرة ونتائجه عليهم وخيمة.

واستنكر تريحات مجرمي الحرب الصهاينة وعى رأسهم املجرم نتنياهو التي تتحدث عن اليمن كتهديد 
إلسائيل وتسعى لربط ذلك بإيران كما هي العادة. وقال »نؤكد أن موقفنا يف العداء إلسائيل ككيان غاصب 

ومعادي ألمتنا اإلسالمية هو موقف مبدئي إنساني أخالقي والتزام ديني نلتقي فيه مع األحرار والرشفاء 
من امتنا اإلسالمية وإذا تطاول العدو اإلسائييل بأي حماقة ضد شعبنا فلن يردد يف إعالن الجهاد يف سبيل 

الله ضد هذا العدو كما لن نردد يف توجيه أقىس الربات املمكنة الستهداف األهداف الحساسة جدا عى 
كيان العدو اإلسائييل«..كما دعا الجهات الرسمية إىل بذل كل الجهد لرفع مستوى األداء لخدمة الشعب بكل 

ما أمكن رغم شحة املوارد وظروف الحرب والحصار والعمل عى تصحيح الوضع داخل مؤسسات الدولة 
ومكافحة الفساد بشكل فعال وتنفيذ الخطط التفصيلية للرؤية الوطنية والسعي للمزيد من تحقيق العدالة 

واألمن واالستقرار وتصحيح الوضع يف السجون ومعالجة مشاكل السجناء.

وحث قائد الثورة الشعب اليمني بكل مكوناته وأطيافه إىل االستمرار يف مسرة التحرر واالستقالل والحذر 
من االخراق الخارجي والحفاظ عى وحدة الصف والسلم االجتماعي والعناية بالتكافل االجتماعي ورعاية 

الفقراء واملساكن والعناية بأس الشهداء واملرابطن والعناية بدفع الزكاة. وأضاف »ندرك حجم معاناة 
الشعب اليمني التي جزء كبر منها نتيجة للعدوان والحصار الذي سعى لتدمر كل مقومات الحياة 

والتضييق عى البالد لكل االحتياجات ومتطلبات الحياة وسعى للوصول باالقتصاد لألنهيار الكامل وسعى 
مع الخونة من البلد إىل سقة النفط والغاز من خالل سيطرته عى الحقول يف مأرب وشبوة وحرموت«.

ولفت إىل أن اإلنتاج من الحقول يف تلك املحافظات يقدر خالل سنوات العدوان بأكثر من 120 مليون برميل 
من النفط تم سقتها واإليرادات التي كان الشعب اليمني سيحصل عليها من مصادره من النفط والغاز 

وغرها وخرسها بسبب العدوان وعمالئه تقدر بأكثر من 12 تريليونا كانت ستكفي لرف املرتبات ألكثر 
من 12 عاما.. وأشار إىل أن ذلك يكشف عن حجم الظلم الذي يعانيه الشعب اليمني من العدوان وعمالئه 

عى املستوى االقتصادي ما يحتم عى الشعب املزيد من الصمود والثبات للتصدي لهذا العدوان الظالم 
املدمر. وقال »شعبنا يف موقف الحق ويمتلك القضية العادلة وهو شعب مظلوم وعاقبة الصمود والثبات 

والتوكل عى الله هو النر«.

وكانت الحشود الجماهرية التي توافدت منذ الصباح الباكر إىل ميدان السبعن قد رفعت الالفتات املعربة 
عن الفرح واالبتهاج بمولد رسول اإلنسانية محمد صى الله عليه وآله وسلم، ورددت الهتافات املؤكدة عى 

التمسك بهدي الرسول األعظم والسر عى نهجه .

واحتضنت الحشود الجماهرية أسم محمد صى الله عليه وآله وسلم يف لوحة جسدت مدى حب وارتباط 
أبناء اليمن بالرسول األعظم واحتفائهم بذكرى مولده الرشيف.

تخلل االحتفال الجماهري قصائد وأناشيد وعروض حول أهمية االحتفاء بهذه املناسبة الدينية العظيمة 
ودور اليمنين يف نرة الرسول وحرصهم عى تجديد الوالء له.
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اليمن يف الصدارة.. املسلمون حييون ذكرى املولد النبوي يف عدد من دول العامل

 9 نوفمرب، 2019 - العهد نت

احتفت عدد من الدول العربية واإلسالمية اليوم السبت، بذكرى املولد النبوي الرشيف )12 ربيع أول( عى 
صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم، كان أبرز هذه االحتفاءات ترشيفاً وتعظيما لرسول الله وحشداً 

ألنصاره يف اليمن، حيث يأتي اليمنيون يف صدارة املسلمن املحتفن باملناسبة بحشود ماليينية وتحضرات 
ضخمة يف مختلف املحافظات، وذلك عى الرغم من العدوان والحصار املفروض عليهم منذ خمسة أعوام.

واحتفل الجزائريون بذكرى املولد النبوي بطقوس توارثتها األجيال، جعلت منها فرصة للتكافل وتبادل 
التهاني والتربيكات.

وتعمد بعض العائالت يف هذا البلد إىل االحتفال من خالل ارتداء مالبس تقليدية، مع الحرص عى ترسيخ 
مكارم األخالق بن األطفال.. وتعد املناسبة فرصة للتكافل االجتماعي والتعاون بن الجران، الذين 

يحرصون عى توزيع الحلويات يف ما بينهم، تعبراً عن املحبة وتوطيد العالقات اإلنسانية.

كذلك تتفنّن النساء يف إعداد الحلويات التقليدية مثل »البقالوة« و«املقرود«، وتعد من أهم الحلويات التي 
تطهى يف مثل هذه املناسبة، إضافة إىل رشاء مختلف أنواع املكرسات ملا لها من داللة عى الخر والوفرة. 

كذلك تضع النساء الحناء عى أيادي الصغرات، األمر الذي يدخل الفرحة إىل قلوبهن.

كما احتفل املريون باملولد النبوي الرشيف، االحتفال الذي ظل مالزًما للمرين رغم ما يواجهه من 
هجوم ووصفه بـ«البدعة« أحيانا وتحريم االحتفال به أحيان أخرى، فأخذ أشكاال عديدة رسمية وفنية 

وثقافية حتى الشوارع تحتفل احتفالها الخاص بانتشار باعة حلوى املولد.

يحتشد مشايخ الطرق الصوفية وآالف املريدين واألتباع، عر اليوم السبت، لالحتفال باملولد النبوي 
الكريم، حيث ينطلق موكب صويف كبر من مسجد سيدي صالح الجعفري إىل مقر املشيخة العامة للطرق 

الصوفية الجديد املوجود بالدراسة، حيث يكون يف استقبالهم الشيخ عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ 
الطرق الصوفية ورئيس املجلس األعى للطرق الصوفية.

كما عاش الفلسطينيون ورغم األوجاع واملآيس احتفاالت وفعاليات وأنشطة خاصة باملناسبة.

ويف تونس، تدفق مئات اآلالف من الزوار عى مدينة القروان التونسية، تحدوهم الرغبة يف االحتفال بذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

زوار من مختلف املناطق التونسية ومن بلدان مجاورة حّلوا باملدينة الواقعة وسط البالد، والتي استطاعت 
أن تجذب إليها األضواء بتحّولها إىل مركز احتفال عاملي بذكرى املولد، بفضل قيمتها الحضارية.

وبذكرى املولد الرشيف، تنتظم فعاليات ثقافية وتجارية وفنية ومعارض للصناعات التقليدية والزراعية.

وتميّزت الذكرى الحالية بزيارة أجراها الرئيس التونيس قيس سعيد إىل جامع عقبة للمشاركة يف املوكب 
الديني، تلبية لدعوة هيئة جمعية تنظيم االحتفاالت باملولد النبوي، تعترب أول زيارة للرئيس املنتخب خارج 

العاصمة تونس منذ توليه املنصب، وأعطت االحتفال طابعا رسميا.

ويف كلمة أمام جامع عقبة بن نافع )بُني عام 50 هجري(، لفت سعيّد، إىل أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي 
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بدأ منذ العهد الحفيص )1229م – 1574م(. وأضاف »تقام الذكرى يف القروان، ويف تونس، لنستحر 
تاريخنا ولنسترشف أيضا تاريخا جديدا للقروان ولتونس، ونستحر القيم الحقيقية لإلسالم والقيم 

النبيلة«. وتابع »القيم الحقيقية يف اإليمان بالله ويف التوحيد، ولكن أيضا يف االستقامة يف كل مجاالت 
الحياة«.. ودعا سعيّد، إىل »رضورة ترك النقاشات الهامشية حول الهوية« التي يعترب أن »التاريخ حسمها«.

عدد كبر من املواطنن من أهايل القروان والزوار حرصوا عى زيارة جامع عقبة بن نافع، خالل حضور 
سعيّد صالة الجمعة واإلرشاف عى املوكب الديني الذي يتضمن تالوة السرة النبوية واملدائح واألذكار، 

وتوزيع الجوائز عى الفائزين يف مسابقات حفظ وتالوة القران الكريم واألحاديث النبوية.

وتوقعت لجنة تنظيم مهرجان املولد بالقروان وصول حوايل مليون زائر لحضور احتفاالت ذكرى املولد 
الرشيف، وخصصت عدة فقرات ثقافية وفنية يف اإلنشاد الصويف، ومسابقات يف أناشيد املدائح بن عديد 

الفرق بتونس..كما تنترش بعض العادات االحتفالية لدى املسلمن يف مختلف أنحاء العالم بإعداد أصناٍف 
ُمعيّنٍة من الطعام وتقديمها للفقراء واملحتاجن، وتقديم الصدقات، وعمل حلقات الذكر واألدعية يف 

املساجد، ومن املعروف أّن ُمعظم الدول اإلسالمية تعترب يوم املولد النبوي الرشيف يوم عطلٍة رسميٍة.

وتراجع زخم االحتفاء باملناسبة يف الدول العربية واإلسالمية بسبب الفكر الوهابي للنظام السعودي الذي 
جعل من االحتفاء بها بدعة يف حرف واضح ملنهج الدين القويم.

فعالية مركزية إحتفاء باملولد النبوي الشريف بالعاصمة صنعاء

9 نوفمرب، 20190 - موقع انصار الله 

رغم الحصار ودول العدوان األمريكي السعودي الغاشم يف عامه الخامس توافد مئات اآلالف، عر اليوم 
السبت، إىل ميدان السبعن بالعاصمة صنعاء لالحتفاء باملولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة 

وأتم التسليم.

وبدأت الفعالية االحتفالية بآيات محكمات من كتاب الله الحكيم تالها الشيخ الحافظ محمد حسن الكباري، 
أعقبها أوبريت لفرقة األنوار املحمدية  عربت عن الفرحة واالبتهاج بمولد الرسول األكرم وحب اليمنين 

وإحيائهم لهذه املناسبة رغم معاناة الحرب والحصار التي فرضتها دول العدوان.

وشهدت الفعالية حضور شعبي ورسمي واسع، حيث بدأت الحشود الجماهرية بالتوافد اىل ساحة الفعالية 
منذ ساعات الفجر األوىل من مختلف مديريات صنعاء واألمانة واملحافظات القريبة.

ورفع املشاركون يف الفعالية الجماهرية الكبرة الالفتات املعربة عن حبهم للمصطفى صلوات الله عليه وآله 
وتمسكهم بنهجه وتعاليمه وسرته العطرة.

املشاركون أكدوا أن االحتفال بهذه املناسبة، محطة يستلهم منها املسلمون الدروس والعرب من سرة 
الرسول األعظم عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم لتقويم حياتهم مقتدين يف ذلك بصفاته وخصاله 

الرشيفة.. مشددين عى أن االحتفال باملولد النبوي هو من أجل إعادة األمة إىل قيم الرسالة وإىل نهج النبي 
عليه الصالة وأزكى التسليم وشجاعته ونبله وحكمته وسماحته.

وبعث املشاركون رسائل لقوى العدوان  واالستكبار أن رسول الله يف قلوب اليمنين قوال وفعال.. وهي 
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رسالة قوية توجه إىل صدور األعداء بأن اليمن مازال هو األٌقوى واألعز وقادر عى مواجهة العدوان بشتى 
الوسائل والسبل املتاحة واملمكنة.

وخالل الفعالية أطل قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي يف خطاب له مرحبا ومشيداً بالحضور 
الجماهري الكبر رغم الظروف القاسية والحرب والحصار والذي يعرب عن عمق الوالء والحب للرسول 

األكرم يف نفوس اليمنين.

ووجه السيد عبدامللك يف مستهل كلمته تحية للمشاركن يف االحتفال قائال »حياكم الله واهال وسهال بكم 
وبارك الله فيكم، نفيس لكم الفداء يا احفاد االنصار يا يمن االيمان والحكمة«.

وأضاف السيد » حضوركم املرشف يعرب عن الفرح واالبتهاج والرسور بوالدة سيدنا وقائدنا وقدوتنا رسول 
الله صى الله عليه وعى آله«. وتابع قائال »يتبوأ شعبنا الصدارة كما يف كل عام يف االحتفال بذكرى املولد 

النبوي الرشيف حيث جعلها محطة لرسيخ املفاهيم اإلسالمية وللحث عى االقتداء برسول الله«.

وأكد أن شعبنا العزيز بحكم انتمائه أدرك أهمية مناسبة املولد النبوي الرشيف وما تمثله من فرصة كبرة 
يف وضع حساس تعاني فيه األمة من مشاكل كبرة.

حشود مليونية كبرية توافدت إىل الساحات باحملافظات لالحتفال باملولد النبوي 
الشريف

9 نوفمرب 2019 -  املشكاة نت 

تكتظ ساحات االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف حاليا باملشاركن يف العاصمة صنعاء ومحافظات 
الحديدة وصعدة وحجة وإب ومحافظات أخرى قبيل انطالق فعاليات املناسبة.

وشهدت ساحة ميدان السبعن يف صنعاء توافد مئات اآلالف من وسط العاصمة ومديريات الطوق ومن 
صنعاء املحافظة إحياء للذكرى العظيمة..وكانت شهدت منذ ليلة أمس األول وتزامنا مع تحضرها الحتفاء 

الكبر توافدا مستمرا للمحتفلن..وتخلل االحتفاء ترديد الزوامل واألناشيد واألهازيج ورقصات الربع 
باملناسبة..وتتوافد الحشود الجماهرية إىل ساحات االحتفال باملولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل 

الصالة وأتم التسليم يف عدد من املحافظات.

ووصلت حشود كبرة من أبناء محافظة ريمة إىل ساحة الرسول األعظم يف مديرية املنصورية بالحديدة 
للمشاركة يف فعالية املولد النبوي الرشيف، التي ستقام عر اليوم.

فيما تتوافد حشود كبرة من أبناء مديريات املربع الجنوبي بالحديدة إىل ساحة الرسول األعظم بمديرية 
املنصورة إلحياء مولد النور..كما يتقاطر أبناء محافظة الضالع إىل ساحتي محافظتي إب وذمار للمشاركة 

يف فعالية املولد النبوي الرشيف.

ودعت اللجنة املنظمة للفعاليات أبناء الشعب اليمني إىل الخروج الجماهري الكبر إىل الساحات املحددة 
احتفاًء باملولد النبوي الرشيف عر اليوم، مشددة عى أهمية املشاركة الواسعة يف االحتفاالت التي ستقام يف 

محافظات صعدة، حجة، الحديدة، ذمار، إب، تعز، عمران، املحويت، الجوف، البيضاء.
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اكتظاظ ساحات االحتفاء بذكرى املولد النبوي الشريف يف اليمن قبيل انطالق 
الفعاليات

9 نوفمرب 2019 – املخا نيوز

تكتظ ساحات االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف حاليا باملشاركن يف العاصمة صنعاء ومحافظات 
الحديدة وصعدة وحجة وإب ومحافظات أخرى قبيل انطالق فعاليات املناسبة.

وشهدت ساحة ميدان السبعن يف صنعاء توافد مئات اآلالف من وسط العاصمة ومديريات الطوق ومن 
صنعاء املحافظة إحياء للذكرى العظيمة.

وكانت شهدت منذ ليلة أمس األول وتزامنا مع تحضرها الحتفاء الكبر توافدا مستمرا للمحتفلن.

وتخلل االحتفاء ترديد الزوامل واألناشيد واألهازيج ورقصات الربع باملناسبة.

اكتظاظ ساحات االحتفاء بذكرى املولد النبوي الشريف يف اليمن 

9 نوفمرب 2019 - وكالة أنباء الحوزة 

شهدت ساحة ميدان السبعن يف صنعاء توافد مئات اآلالف من وسط العاصمة ومديريات الطوق ومن 
صنعاء املحافظة إحياء للذكرى العظيمة.

وكانت شهدت منذ ليلة أمس األول وتزامنا مع تحضرها الحتفاء الكبر توافدا مستمرا للمحتفلن.. وتخلل 
االحتفاء ترديد الزوامل واألناشيد واألهازيج ورقصات الربع باملناسبة.

وتخلل فعالية املناسبة آيات من الذكر الحكيم وألقيت كلمات ومشاركات تؤكد أهمية املناسبة املباركة واألثر 
العظيم إلحيائها واستلهام الدروس واالقتداء والتأيس برسول الله واستذكار سرته العطرة.

وتنوع الحضور الواسع واملهيب بميدان السبعن بن رجال ونساء وكبار وصغار ومن مختلف رشائح 
املجتمع يف مناسبة »الرحمة املهداة« رسول الله محمد صى الله عليه وآله وسلم.

وجدد املشاركون والءهم وانتماءهم وحبهم لرسول الله من خالل الحضور املرشف، الفتن إىل أن هذا 
االحتفال دليل عى أن الشعب اليمني متمسك برسول الله وال يمكن أن يتخى عن انتمائه وعن ارتباطه 

بالنبي.

وأوضحوا أن اليمنين يقومون بإظهار املناسبة بهذا الزخم الجماهري ألن هذا الشعب هو من أوائل من 
أسلموا، فهم األنصار وأحفاد األنصار الذين نارصوا رسول الله يف جميع حروبه وكانوا سنده ومدده.
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اليمنيون خيرجون اىل ساحات االحتفال باملولد النبوي يف العاصمة اليمنية صنعاء 
وكل احملافظات

9 نوفرب 2019 - اضاءات

حر مالين اليمنين اىل ساحات اإلحتفاالت باملولد النبوي  عر اليوم السبت يف العاصمة صنعاء وصعدة 
وتعز وإب وذمار والبيضاء وحجة والحديدة والجوف وعمران وكل املناطق التي تتبع صنعاء. 

ويف الفعالية التي نُظمت يف ميدان السبعن والتي  تخللها فقرات انشادية ورقص شعبي وعدد من الفقرات 
االخرى التي عربت عن فرح وبهجة اليمنيون بمولد النبي الخالد. 

وتأتي فعالية املولد لهذا العام واليمن يشهد عدوان من قبل تحالف الحرب عى اليمن منذ ما يقارب خمس 
سنوات وسط صمود شعبي وتقدم صناعي يزخر به اليمنيون ويواجهون به أفخر أنواع االسلحة األمريكية 

والغربية. 

وتحدث عدد من املشاركن ملوقع إضاءات معربين عن سعادتهم وهم يشاركون يف املولد النبوي رغم 
ظروفهم املادية الصعبة وبعد املسافات عن مكان اإلحتفال، إال أنهم فضلوا املشاركة.. وأكدوا أنه لن يثنيهم 

أحد عن إحياء املناسبات الدينية ومولد الرسول محمد ولن تمنعهم أي قوة يف االرض من أداء املناسبات التي 
تغيض أعداء محمد..ويتفرد اليمنيون باحياء املولد النبوي يف كل عام سواء عى مستوى الجانب الرسمي او 

الشعبي ما يؤكد حبهم ونرتهم له يف صدر اإلسالم وكذلك يف العر الحديث.

وحر الفعالية الجانب الرسمي يف صنعاء ويف كل املحافظات من وزارء ومحافظن ومسؤولن ومدراء 
ومشائخ ورجال دين اىل جانب املواطنن.

احلوثي ينصح النظام السعودي بوقف عدوانه وحصاره

9 نوفمرب 2019 - وكالة مهر لالنباء

نصح زعيم حركة انصار الله دول تحالف العدوان بوقف عدوانها وحصارها، مؤكدا أن الشعب اليمني 
لن يراجع عن مسرته التحررية حتى يتحقق له استقالله التام داعياً النظام السعودي اىل وقف عدوانه 

وحصاره، محذرا يف الوقت نفسه من مخاطر وعواقب كبرة يف حال استمر يف عدوانه وحصاره.

وافادت وكالة مهر لألنباء ان عبد امللك بدرالدين الحوثي حيا الحضور املرشف والكبر ألبناء الشعب اليمني، 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف يف العاصمة صنعاء ومختلف املحافظات.

وتحدث الحوثي للمشاركن يف ساحات املولد النبوي الرشيف، يف خطابه باملناسبة، عر اليوم، بالقول 
»حضوركم املرشف يعرب عن الفرح واالبتهاج والرسور بوالدة سيدنا وقائدنا وقدوتنا رسول الله صى الله 

عليه وعى آله«.

وأشاد السيد عبد امللك بالتفاعل الشعبي والرسمي الكبر مع املناسبة هذا العام وكل عام والتي بات 
اليمنيون يتبوؤون الصدارة يف االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف وجعلوا منها محطة لرسيخ املفاهيم 

اإلسالمية وللحث عى االقتداء برسول الله.
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وأوضح السيد أن الشعب اليمني بحكم انتمائه أدرك أهمية مناسبة املولد النبوي الرشيف وما تمثله من 
فرصة كبرة يف ظل وضع حساس تعاني فيه األمة من مشاكل كبرة، مشرا إىل أن قوى االستكبار سخرت 

وتسخر كل إمكاناتها يف سبيل تعزيز سيطرتها عى الشعوب وتعتمد عى التضليل وتقويض القيم واألخالق.

ودعا األمة اإلسالمية والشعب اليمني إىل السعي الحثيث للتمسك بالقرآن ورسالة رسول الله صى الله عليه 
وآله، كما دعا إىل تعزيز االستقالل الحقيقي عى املستوى الثقايف والفكري واقتصاديًا وسياسيًا.

وجدد الحوثي تحذيره لشباب األمة من حالة الفوىض يف التلقي اإلعالمي عى وسائل التواصل االجتماعي 
ووسائل اإلعالم التي يستخدمها العدو يف رضب األمة واالنجرار وراء املخططات الهدامة للمجتمع والقيم 

اإلسالمية السامية.

ودعا شعوب االمة إىل أخذ الحيطة والحذر يف التعامل مع مشاكلها بما ال يحدث ثغرة لألعداء كما يحدث يف 
العراق ولبنان، موضحا أن الفرح واالرتياح األمريكي واإلسائييل ملا يحدث يف العراق ولبنان يكشف طبيعة 

موقفها ودورها يف هذه األحداث.

وقال إن »من يسعى بالحروب والحصار إىل التحكم بنا وإخضاعنا فهو يسعى للمستحيل، وعاقبة أمره 
الخرسان، ونحن نمد أيدي اإلخاء والسالم لكل أمتنا، ومن يعادينا يتحمل هو املسؤولية لخياره الخاطئ 

وقراره الظالم«.

ونصح زعيم حركة انصار الله دول تحالف العدوان بوقف عدوانها وحصارها، مؤكدا أن الشعب اليمني لن 
يراجع عن مسرته التحررية حتى يتحقق له استقالله التام.

كما دعا النظام السعودي اىل وقف عدوانه وحصاره، محذرا يف الوقت نفسه من مخاطر وعواقب كبرة يف 
حال استمر يف عدوانه وحصاره.

ولفت إىل أن »استمرار العدوان معناه أن نستمر يف تطوير قدراتنا العسكرية وتوجيه أقىس الربات وهذا 
حق مرشوع«.

وأكد عبد امللك أن الشعب اليمني لن يراجع عن موقفه تجاه قضايا األمة وعى رأسها القضية الفلسطينية 
واملوقف الحاسم من »إسائيل« كعدو لألمة اإلسالمية، وموقفه املناهض للسياسات األمريكية.

وجدد »تمسك الشعب اليمني بأخوته مع أبناء أمته باعتباره موقفا مبدئيا إيمانيا ال يمكن التخيل عنه 
واملقايضة به يف مزاد املساومات السياسية«.

وقال »نؤكد عى أن موقفنا يف العداء إلسائيل ككيان غاصب هو موقف مبدئي إنساني أخالقي والتزام 
ديني«، مشرا اىل أن الشعب اليمني لن يردد يف إعالن الجهاد ضد العدو اإلسائييل وتوجيه أقىس الربات 

ضد األهداف الحساسة يف كيان العدو إذا تورط العدو يف أي حماقة ضد شعبنا.

ودعا الدولة إىل السعي للمزيد من تحقيق العدالة واألمن واالستقرار وتصحيح الوضع يف السجون ومعالجة 
مشاكل السجناء، داعيا يف الوقت نفسه شعبنا العزيز إىل االستمرار يف مسرة التحرر واالستقالل والحفاظ 

عى وحدة الصف والسلم االجتماعي ورعاية الفقراء واملساكن..ولفت إىل أن قوى العدوان واالحتالل أقدمت 
عى سقة أكثر من 120 مليون برميل من النفط من املناطق املحتلة منذ بداية العدوان.

وقال السيد عبد امللك »إن صمود شعبنا كل هذه السنوات نر من الله تعاىل وبشارة عى حسن العاقبة، 
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وإن شعبنا يف موقف الحق ويمتلك القضية العادلة وعاقبة الصمود والثبات هي النر املوعود الذي وعد الله 
به«.

وختم السيد عبد امللك بدرالدين الحوثي خطابه، بمخاطبة املشاركن يف ساحات املولد بالقول »نفيس 
وروحي لكم الفداء وبارك الله فيكم عى هذا الحضور املرشف«.

السيد احلوثي يتوعد إسرائيل بضربات موجعة يف حال نفذت أي إعتداء ضد اليمن،

9 نوفمرب 2019 - اضاءآت

حذر قائد انصار الله السيد عبدامللك الحوثي، اليوم السبت، التحالف الذي تقوده السعودية يف اليمن، 
بتوجيه أقىس الربات، ناصحا بوقف عملياته العسكرية ورفع الحصار.

وقال السيد الحوثي يف خطاب متلفز بثته قناة »املسرة« بمناسبة ذكرى املولد النبوي »أدعو النظام 
السعودي إىل وقف العدوان والحصار، وإال فمخاطر االستمرار يف العدوان كبرة ونتائجه عليهم كبرة«.

واكد أن »استمرار العدوان معناه أن نستمر يف تطوير قدراتنا العسكرية وتوجيه أقىس الربات وهذا حق 
مرشوع«، مشددا عى أن الشعب اليمني لن يراجع عن كفاحه من أجل »استقالل أراضيه«.

ويف السياق رفض السيد اتهامات رئيس الوزراء اإلسائييل بنيامن نتنياهو إليران بتزويد الجماعة بصواريخ 
دقيقة، متوعدا بتوجيه رضبات إلسائيل يف حال نفذت أي عمل عدائي ضد اليمن. وقال »شعبنا لن يردد يف 
إعالن الجهاد ضد العدو اإلسائييل، وتوجيه أقىس الربات ضد األهداف الحساسة يف كيان العدو إذا تورط 

يف أي حماقة ضد شعبنا«.

وأوضح »موقف العداء إلسائيل ككيان غاصب هو موقف مبدئي إنساني أخالقي والتزام ديني«.

كما بن السيد عبدامللك الحوثي للشعب اليمني أن الحكومة اليمنية، والتحالف العربي قام بنهب عائدات 
أكثر من 120 مليون برميل من النفط« منذ بداية العدوان مؤكداً أن تلك األموال كانت تكفي لدفع رواتب 

املوظفن ملدة 12 عاما«..ودعا الحوثي الشعب العراقي واللبناني اىل الحكمة والتعامل بحذر مع قضاياهم 
التي تجعل اإلسائييل واألمريكي يشعرون بالفرح قائال »الفرح واالرتياح األمريكي واإلسائييل ملا يحدث يف 

العراق ولبنان يكشف طبيعة موقفه«.

اهتمام عربي ودويل خبطاب قائد الثورة بذكرى املولد النبوي

9 نوفمرب 2019 - النجم الثاقب

اهتمت مواقع إخبارية ووكاالت وقنوات فضائية العربية والدولية بنقل وبث مبارش لخطاب قائد الثورة 
السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي الذي ألقاه عر اليوم بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وتطرق السيد عبد امللك يف خطابه إىل عدد من املواضيع الهامة عى الساحتن املحلية واإلقليمية أبرها 
توجيهه دعوة للنظام السعودي بوقف العدوان والحصار متوعدا إياه بمواجهة مخاطر كبرة يف حال 
االستمرار يف عدوانه وحصاره، كما جدد عى موقف الشعب اليمني يف العداء إلسائيل ككيان غاصب 
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باعتباره موقف مبدئي إنساني أخالقي والتزام ديني، مؤكدا أن«شعبنا لن يردد يف إعالن الجهاد ضد العدو 
اإلسائييل وتوجيه أقىس الربات ضد األهداف الحساسة لكيان العدو إذا تورط العدو يف أي حماقة ضد 

شعبنا«..كما تناول خطاب السيد جوانب دينية واقتصادية.

السيد عبدامللك ينصح النظام السعودي بوقف عدوانه ويتوعد الكيان الصهيوني

9 نوفمرب 2019  26 سبتمرب نت 

حيا قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي الحضور املرشف والكبر ألبناء الشعب اليمني، بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي الرشيف يف العاصمة صنعاء ومختلف املحافظات.

وتحدث السيد القائد للمشاركن يف ساحات املولد النبوي الرشيف، يف خطابه باملناسبة، عر اليوم، بالقول 
»حضوركم املرشف يعرب عن الفرح واالبتهاج والرسور بوالدة سيدنا وقائدنا وقدوتنا رسول الله صى الله 

عليه وعى آله«.

وأشاد السيد عبدامللك بالتفاعل الشعبي والرسمي الكبر مع املناسبة هذا العام وكل عام والتي بات اليمنيون 
يتبوؤون الصدارة يف االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف، والتي جعلوا منها محطة لرسيخ املفاهيم 

اإلسالمية وللحث عى االقتداء برسول الله.

وأوضح السيد أن الشعب اليمني بحكم انتمائه أدرك أهمية مناسبة املولد النبوي الرشيف وما تمثله من 
فرصة كبرة يف ظل وضع حساس تعاني فيه األمة من مشاكل كبرة، مشرا اىل أن قوى االستكبار سخرت 

وتسخر كل إمكاناتها يف سبيل تعزيز سيطرتها عى الشعوب وتعتمد عى التضليل وتقويض القيم واألخالق.

ودعا األمة اإلسالمية والشعب اليمني العزيز إىل السعي الحثيث للتمسك بالقرآن ورسالة رسول الله صى 
الله عليه وآله، كما دعا إىل تعزيز االستقالل الحقيقي عى املستوى الثقايف والفكري واقتصاديًا وسياسيًا.

وجدد السيد القائد تحذيره شباب األمة من حالة الفوىض يف التلقي اإلعالمي عى وسائل التواصل االجتماعي 
ووسائل اإلعالم التي يستخدمها العدو يف رضب األمة واالنجرار وراء املخططات الهدامة للمجتمع والقيم 

اإلسالمية السامية..ودعا »شعوب أمتنا إىل أخذ الحيطة والحذر يف التعامل مع مشاكلها بما ال يحدث ثغرة 
لألعداء كما يحدث يف العراق ولبنان، موضحا أن الفرح واالرتياح األمريكي واإلسائييل ملا يحدث يف العراق 

ولبنان يكشف طبيعة موقفها ودورها يف هذه األحداث«.

وقال السيد القائد إن »من يسعى بالحروب والحصار إىل التحكم بنا وإخضاعنا فهو يسعى للمستحيل، 
وعاقبة أمره الخرسان، ونحن نمد أيدي اإلخاء والسالم لكل أمتنا، ومن يعادينا يتحمل هو املسؤولية لخياره 

الخاطئ وقراره الظالم«.

ونصح قائد الثورة دول تحالف العدوان بوقف عدوانها وحصارها، مؤكدا أن الشعب اليمني لن يراجع عن 
مسرته التحررية حتى يتحقق له استقالله التام.

كما دعا النظام السعودي اىل وقف عدوانه وحصاره، محذرا يف الوقت نفسه من مخاطر وعواقب كبرة 
يف حال استمر يف عدوانه وحصاره.. ولفت اىل أن »استمرار العدوان معناه أن نستمر يف تطوير قدراتنا 

العسكرية وتوجيه أقىس الربات وهذا حق مرشوع«.
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وأكد السيد عبد امللك أن الشعب اليمني لن يراجع عن موقفه تجاه قضايا األمة وعى رأسها القضية 
الفلسطينية واملوقف الحاسم من »إسائيل« كعدو لألمة اإلسالمية، وموقفه املناهض للسياسات األمريكية.

وجدد السيد »تمسك شعبنا بأخوته مع أبناء أمته باعتباره موقفا مبدئيا إيمانيا ال يمكن التخيل عنه 
واملقايضة به يف مزاد املساومات السياسية«. وقال »نؤكد عى أن موقفنا يف العداء إلسائيل ككيان غاصب 

هو موقف مبدئي إنساني أخالقي والتزام ديني«، مشرا اىل أن الشعب اليمني لن يردد يف إعالن الجهاد ضد 
العدو اإلسائييل وتوجيه أقىس الربات ضد األهداف الحساسة يف كيان العدو إذا تورط العدو يف أي حماقة 

ضد شعبنا.

ودعا قائد الثورة الدولة إىل السعي للمزيد من تحقيق العدالة واألمن واالستقرار وتصحيح الوضع يف 
السجون ومعالجة مشاكل السجناء، داعيا يف الوقت نفسه شعبنا العزيز إىل االستمرار يف مسرة التحرر 

واالستقالل والحفاظ عى وحدة الصف والسلم االجتماعي ورعاية الفقراء واملساكن.

ولفت إىل أن قوى العدوان واالحتالل أقدمت عى سقة أكثر من 120 مليون برميل من النفط من املناطق 
املحتلة منذ بداية العدوان.

وقال السيد عبدامللك »إن صمود شعبنا كل هذه السنوات نر من الله تعاىل وبشارة عى حسن العاقبة، وإن 
شعبنا يف موقف الحق ويمتلك القضية العادلة وعاقبة الصمود والثبات هي النر املوعود الذي وعد الله 

به«.

مشاركة جنوبية واسعة يف احتفال املولد النبوي بالعاصمة صنعاء

9 نوفمرب 2019 – املخا نيوز

شارك اآلالف من أبناء املحافظات الجنوبية اليوم السبت، يف االحتفال املركزي باملولد النبوي الرشيف عى 
صاحبة أفضل الصالة والسليم يف ميدان السبعن بالعاصمة صنعاء، مشاركن الشعب اليمني ابتهاجه بهذه 

املناسبة الدينية العظيمة عى قلوب اليمنين.

وانطلق موكب أبناء املحافظات الجنوبية من جولة الثقافة نحو ميدان السبعن وحمل املشاركن يف االحتفال 
الفتات تجسد تمسك الشعب اليمني بقيم وتعاليم الرسول األعظم محمد بن عبدالله يف التضحية والصرب 

والفداء والراحم والتآلف ونبذ الفرقة ومقارعة الظاملن والطغاة واملستكربين.

وأكد املشاركون أبناء املحافظات الجنوبية أن مشاركتهم يف ذكرى املولد رسالة لكل طواغيت األرض بأن 
أنصار رسول الله لن تفرقهم املؤامرات الخارجية والدسائس ولن يقبلوا بالعبودية لغر الله.. وأشاروا إىل 
أن ما يتعرض له الجنوب اليوم من محاوالت تقسيم وفق ما يسمى باتفاق الرياض أمراً يرفضه كل يمني 

حر الن القبول بتلك املؤامرة الخبيثة قبول باالرتهان لتحالف العدوان السعودي األمريكي.

وعربوا عن استمرارهم يف رفض املحتل األجنبي للجنوب الذي بات اليوم يتخذ من اتفاق أعدته املخابرات 
السعودية واإلماراتية وسيلة الستالب قرار أبناء الجنوب وفرض وصاية جديدة ستنال من وحدتهم 

االجتماعية ومن كرامتهم وحقوقهم التي ال تقيل االنتقاص واملصادرة.

وجدد أبناء الجنوب املشاركن يف املولد النبوي، الوالء والعهد لرسول الله محمد وللسيد عبدامللك الحوثي 
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ولكافة احرار الجنوب باالستمرار يف مناهضة كافة اشكال االستعمار االعرابي الجديد املتسر باتفاقيات 
جرت بن أدوات موالية للعدوان وال رشعية لها يف الجنوب لعدم تمثيلها أبناء املحافظات الجنوبية.

ولفت أبناء املحافظات الجنوبية القادمن من أبن وشبوة ولحج وحرموت وعدن واملهرة والساكنن يف 
العاصمة صنعاء إىل أهمية االحتفاء بهذا املناسبة املحمدية الستلهام الدروس والعرب يف الصرب والجهاد 

والتضحية من سرة املصطفى علية وعى آلة أفضل الصالة والسالم.

صنعاء تشهد أكرب حشد مجاهريي على مستوى املنطقة مبناسبة املولد النبوي وقائد 
الثورة حييي املشاركني 

9 نوفمرب 2019 - يمني برس 

رغم الحصار ودول العدوان األمريكي السعودي الغاشم ععامه الخامس توافد مئات اآلالف، عر اليوم 
السبت، إىل ميدان السبعن بالعاصمة صنعاء لالحتفاء باملولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة 

وأتم التسليم.

وبدأت الفعالية االحتفالية بآيات محكمات من كتاب الله الحكيم تالها الشيخ الحافظ محمد حسن الكباري، 
أعقبها أوبريت لفرقة األنوار املحمدية عربت عن الفرحة واالبتهاج بمولد الرسول األكرم وحب اليمنين 

وإحيائهم لهذه املناسبة رغم معاناة الحرب والحصار التي فرضتها دول العدوان.

وشهدت الفعالية حضور شعبي ورسمي واسع حيث بدأت الحشود الجماهرية بالتوافد اىل ساحة الفعالية 
منذ ساعات الفجر األوىل من مختلف مديريات صنعاء واألمانة واملحافظات القريبة من.

ورفع املشاركون يف الفعالية الجماهرية الكبرة الالفتات املعربة عن حبهم للمصطفى صلوات الله عليه وآله 
وتمسكهم بنهجه وتعاليمه وسرته العطرة.

املشاركون أكدوا أن االحتفال بهذه املناسبة، محطة يستلهم منها املسلمون الدروس والعرب من سرة 
الرسول األعظم عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم لتقويم حياتهم مقتدين يف ذلك بصفاته وخصاله 

الرشيفة.. مشددين عى أن االحتفال باملولد النبوي هو من أجل إعادة األمة إىل قيم الرسالة وإىل نهج النبي 
عليه الصالة وأزكى التسليم وشجاعته ونبله وحكمته وسماحته..وبعث املشاركون رسائل لقوى العدوان 

واالستكبار أن رسول الله يف قلوب اليمنين قوال وفعال.. وهي رسالة قوية توجه إىل صدور األعداء بأن اليمن 
مازال هو األٌقوى واألعز وقادر عى مواجهة العدوان بشتى الوسائل والسبل املتاحة واملمكنة.

وخالل الفعالية، أطل قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي يف خطاب له، مرحبا ومشيداً بالحضور 
الجماهري الكبر رغم الظروف القاسية والحرب والحصار والذي يعرب عن عمق الوالء والحب للرسول 

األكرم يف نفوس اليمنين..ووجه السيد عبدامللك يف مستهل كلمته تحية للمشاركن يف االحتفال قائال »حياكم 
الله واهال وسهال بكم وبارك الله فيكم،،  نفيس لكم الفداء يا احفاد االنصار يا يمن االيمان والحكمة«. 

وأضاف السيد »حضوركم املرشف يعرب عن الفرح واالبتهاج والرسور بوالدة سيدنا وقائدنا وقدوتنا رسول 
الله صى الله عليه وعى آله«. وتابع قائال »يتبوأ شعبنا الصدارة كما يف كل عام يف االحتفال بذكرى املولد 

النبوي الرشيف حيث جعلها محطة لرسيخ املفاهيم اإلسالمية وللحث عى االقتداء برسول الله«.
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وأكد أن شعبنا العزيز بحكم انتمائه أدرك أهمية مناسبة املولد النبوي الرشيف وما تمثله من فرصة كبرة 
يف وضع حساس تعاني فيه األمة من مشاكل كبرة.

أبناء ذمار حييون ذكرى املولد النبوي الشريف مبهرجان حاشد

9 نوفمرب 2019 - املسرة نت 

أحيت محافظة ذمار اليوم ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم بمهرجان 
جماهري حاشد يف مدينة ذعفان الرياضية بمدينة ذمار.

 ويف املهرجان الذي حره وزراء الزراعة املهندس عبدامللك الثور والثروة السمكية محمد الزبري والشئون 
القانونية الدكتور اسماعيل املحاقري ووزير الدولة لشئون الحوار واملصالحة الوطنية أحمد القنع ومحافظا 
البيضاء عيل املنصوري والضالع حنن الدريب، أشاد عضو املجلس السيايس األعى أحمد الرهوي، بالحضور 

الرسمي والجماهري لالحتفاء بذكرى مولد خاتم األنبياء عليه الصالة والسالم والذي جاء برسالة الحق 
ليخرج الناس من الظلمات إىل النور.. الفتا إىل أن الحشد يجسد حب النبي والتمسك برسالته ونهجه القويم.

وقال »الحشد الكبر ليس غريب عى أبناء ذمار فهم أهل الحمية والجود والكرم واملدد«. وأضاف »أشعر 
بالعزة والكرامة والشموخ من خاللكم إىل أعى مراتب الرشف الذي يتميز به اليمنيون وخصوصا أبناء ذمار 

املعروفون بتضحياتهم يف سبيل الوطن ومواجهة العدوان«.

وتطرق إىل ما يتعرض له اليمن من عدوان غاشم، قائال »يستعدونا ألننا متمسكون بديننا ونبينا، وهاهم 
اليوم يتلكئون ويضعفون ونحن صامدون ونرتقي ونسطر االنتصارات يف ميادين الوغى ومواقع الرشف 
والبطولة ويف املقدمة عملية نر من الله والتي سيليها “فتح قريب” وهي انتصارات جديدة بإذن الله«.

فيما أشار القائم بأعمال محافظ ذمار أمن عام املجلس املحيل مجاهد شايف العنيس إىل أهمية إحياء ذكرى 
مولد خر البرشية واالقتداء بنهجه قوال وعمال، فهو قائد األمة وقدوتها.. الفتا إىل أن االحتفاء بهذه املناسبة 
العظيمة يف ظل العدوان الذي استهدف كافة مناح الحياة والحشد الكبر يف املهرجان يجسد حبنا لرسول 
الله عليه الصالة والسالم، كما أنه رسالة ألعداء األمة وتأكيدا عى السر عى نهج النبي صى الله عليه وآله 

وسلم.

وأشاد باالنتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية يف مواجهة العدوان بإمكانيات محدودة.. حاثا 
عى مواصلة الصمود والثبات واالستمرار يف رفد الجبهات بالرجال واملال وقوافل الدعم.

بدوره أشار مرشف املحافظة فاضل محسن الرشقي أن الحشد الجماهري يف املهرجان يعرب عن والئنا 
وحبنا وتمسكنها بنهج رسول الله صل الله عليه وعى آله وسلم واقتداءنا بأخالقه وفضائله وتعاليمه 

وصفاته.. الفتا إىل أن مولد خاتم األنبياء واملرسلن كان أبرز حدث يف تاريخ البرشية وأحدث نقلة نوعية عى 
الصعيد الفكري والسيايس والثقايف..  وأكد رضورة العودة الصادقة إىل الله والتمسك بكتابه الكريم وسنة 

نبيه الكريم إلصالح واقع األمة وإعادتها إىل مسارها الصحيح وتحقيق عزتها ورفعتها ونهضتا.

تخلل املهرجان الذي حره أعضاء بمجليس النواب والشورى وعلماء وأكاديمين وقيادات يف السلطة املحلية 
والتنفيذية وعسكرية وأمنية وممثيل أحزاب ومنظمات ومشائخ وشخصيات اجتماعية وجموع من غفرة من 

مديريات ذمار ومن محافظة الضالع، أوبريت إنشادي صاحبه رقصات شعبية وقصيدة شعرية معربة.
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اشادات واسعة بنجاح فعالية املولد النبوي ودور اجلهات املنظمة

9 نوفمرب 2019 - 26 سبتمرب نت

  اشادت جهات رسمية عده بالجهود املبذولة النجاح االحتفال باملولد النبوي مثمنة دور اللجان الفنية 
والتنظيمية واألمنية التي شاركت يف تجهيز وتأمن ساحة االحتفال بميدان السبعن.

حيث أشاد وزير اإلعالم ضيف الله الشامي بالتغطية املتميزة لوسائل اإلعالم الوطنية ومواكبتها لالحتفاالت 
بذكرى املولد النبوي الرشيف وصوال إىل الفعاليات الجماهرية الكربى اليوم بالعاصمة صنعاء واملحافظات.

وعرب وزير اإلعالم عن الشكر والتقدير لقيادات ومنتسبي وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة عى ما 
بذلوه من جهود كبرة يف تغطية الفعاليات الخاصة بمولد الرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم والنقل 

املبارش للفعاليات املركزية يف مختلف الساحات.

بدوره أشاد أمن العاصمة رئيس اللجنة اإلرشافية العليا لالحتفال باملولد النبوي حمود ُعباد، بجهود اللجنة 
التنفيذية لالحتفال باملولد النبوي واللجان الفنية والتنظيمية واألمنية التي شاركت يف تجهيز وتأمن ساحة 
االحتفال بميدان السبعن..واعترب أمن العاصمة حمود ُعباد نجاح الفعالية املركزية بميدان السبعن، ثمرة 
جهود 12 لجنة فنية متخصصة وتنظيمية وأمنية من النظافة واألشغال والنقل والكهرباء واإلعالم ورجال 

األمن واملرور وغرها من اللجان.

 اىل ذلك أشاد وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمر الدين الحوثي، بجهود رجال األمن الذين شاركوا يف 
تأمن فعاليات االحتفال باملولد النبوي الرشيف 1441هـ.

كما نوه اللواء عبد الكريم الحوثي، بدور ومشاركة جهاز األمن واملخابرات ووزارة الدفاع يف إنجاح 
الفعاليات الجماهرية بهذه املناسبة يف العاصمة صنعاء وبقية املحافظات..وعرب عن الشكر للمواطنن عى 

وعيهم وتعاونهم اإليجابي مع رجال األمن من خالل االلتزام باإلرشادات األمنية وتعليمات اللجان التنظيمية.

احتشاد مجاهريي كبري يف صعدة احتفاال باملولد النبوي الشريف

10 نوفمرب 2019  - املسرة نت

احتشد أبناء محافظة صعدة بساحة الرسول األعظم بمدينة صعدة إلحياء ذكرى املولد النبوي، عى صاحبه 
وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وتنوعت فقرات الفعالية املركزية التي حرها وزيرا الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل والكهرباء 
والطاقة عاتق حسن عبار ومحافظ صعدة محمد جابر عوض ورئيس هيئة األركان العامة اللواء محمد 

عبدالكريم الغماري ورئيس هيئة االستخبارات واالستطالع بوزارة الدفاع اللواء عبدالله يحيى الحاكم وقائد 
محور صعدة العميد صالح معيوف، بن األناشيد والقصائد الشعرية والفقرات الفنية.

وعربت فقرات الفعالية عن الفرحة واالبتهاج بهذه املناسبة الدينية العظيمة، التي أخرجت الناس من 
الظلمات إىل النور ومن عبادة العبادة إىل عبادة رب العباد وحررت البرشية من الوالء والعمالة لقوى الظلم 

واإلستكبار.
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وقد استمع املحتشدون بحضور القضاة ووكالء املحافظة والعلماء واملشائخ، والقيادات األمنية والعسكرية 
والشخصيات االجتماعية والدينية والثقافية من مختلف مديريات املحافظة، إىل كلمة قائد الثورة السيد 

عبدامللك بدرالدين الحوثي املتلفزة عرب شاشة العرض.

املاليني من أبناء الشعب اليمني حييون فعاليات املولد النبوي الشريف

10 نوفمرب 2019 - املشهد اليمني األول

عى الرغم من استمرار العدوان والحصار عليه تصدر الشعب اليمني املشهد العربي واإلسالمي باحتفاالت 
مليونية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم لهذا العام 1441هـ، 

يف عدد من محافظات الجمهورية اليمنية.

وشهد ميدان السبعن بالعاصمة اليمنية صنعاء احتشادا جماهريا غر مسبوقا بمناسبة املولد النبوي.

وعكس الحضور الواسع يف ساحات االحتفال بهذه املناسبة الدينية العظيمة، حقيقة ارتباط الشعب اليمني 
برسول األمة والرحمة املهداة للعاملن وتأكيدا عى تمسكهم بالسر عى نهجه وسرته العطرة قوال وعمال.

وتميزت االحتفاالت بذكرى املولد النبوي لهذا العام بمستوى التفاعل الشعبي واملشاركة الواسعة يف 
االحتفاالت املركزية التي لم تقتر عى العاصمة صنعاء فحسب، وإنما شملت مختلف املحافظات بمشاركة 

كافة فئات املجتمع.

وازدانت العاصمة صنعاء واملحافظات بالالفتات والصور واألضواء واكتست حلة خراء زينت شوارعها 
ومساجدها ومنشآتها الحكومية احتفاًء بمولد النبي الخاتم محمد صى الله عليه وآله وسلم.

الحضور املرشف والكبر ألحفاد األنصار احتفاًء برسول اإلنسانية كان الحدث األبرز وجسد هويتهم 
اإليمانية.

صور الحشود من مختلف الساحات أبلغ تعبر وأوصلت رسالة شعب اإليمان والحكمة، بابتهاجهم وحبهم 
للنبي الخاتم محمد صى الله عليه وآله وسلم وتمسكهم بنهجه وتأكيداَ عى استمرار الصمود والثبات مهما 

كانت التحديات.

من جانبه أشاد فخامة األخ املشر مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعى، بالحضور الجماهري 
املهيب وغر املسبوق يف الفعاليات املركزية يف العاصمة صنعاء واملحافظات احتفاء بذكرى املولد النبوي 

الرشيف.. معرباً عن الشكر لحكومة اإلنقاذ الوطني عى الجهود املبذولة لألعداد والرتيب الذي أسهم 
يف إنجاح الفعاليات الجماهرية بمناسبة مولد الرسول صى الله عليه وآله وسلم.. ونوه بجهود وزارة 

الداخلية واألجهزة األمنية واللجان التنظيمية واإلرشافية والفنية وكل من ساهم يف تنظيم وتأمن الفعاليات 
الجماهرية بذكرى رسول اإلنسانية صى الله عليه وآله وسلم.

وعربت فقرات الفعاليات عن الفرحة واإلبتهاج بهذه املناسبة الدينية العظيمة، التي أخرجت الناس من 
الظلمات إىل النور ومن عبادة العبادة إىل عبادة رب العباد وحررت البرشية من الوالء والعمالة لقوى الظلم 

واإلستكبار.

ورفع املشاركون يف الفعالية الجماهرية الكبرة الالفتات املعربة عن حبهم للمصطفى صلوات الله عليه 
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وآله وتمسكهم بنهجه وتعاليمه وسرته العطرة، مجددين والئهم وانتماءهم وحبهم لرسول الله من خالل 
الحضور املرشف، الفتن إىل أن هذا االحتفال دليل عى أن الشعب اليمني متمسك برسول الله وال يمكن أن 

يتخى عن انتمائه وعن ارتباطه بالنبي.

وأوضحوا أن اليمنين يقومون بإظهار املناسبة بهذا الزخم الجماهري ألن هذا الشعب هو من أوائل من 
أسلموا، فهم األنصار وأحفاد األنصار الذين نارصوا رسول الله يف جميع حروبه وكانوا سنده ومدده.

وانطلق موكب أبناء املحافظات الجنوبية من جولة الثقافة نحو ميدان السبعن وحمل املشاركن الالفتات 
التي تؤكد التمسك بقيم وتعاليم الرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم يف التضحية والصرب والفداء 

والراحم والتآلف ونبذ الفرقة ومقارعة الظاملن والطغاة واملستكربين.

وقد لفت أبناء املحافظات الجنوبية القادمن من أبن وشبوة ولحج وحرموت وعدن واملهرة والساكنن يف 
العاصمة صنعاء إىل أهمية االحتفاء بهذه املناسبة الستلهام الدروس والعرب يف الصرب والجهاد والتضحية من 

سرة املصطفى عليه وعى آلة أفضل الصالة والسالم.

وأكدوا أن التأريخ يعيد نفسه بعد أكثر من 14 قرنا وهاهم أحفاد األنصار وأنصار الرسول اليوم يعظمونه 
ويعلنون الوالء له والسرب عى نهجه ويجاهدون كجهاده ويقدمون التضحيات اقتداء به ويصربون 

ويتحملون األذى والحصار كما تحمل الرسول األذى يف مكة والطائف والحصار يف شعب بني هاشم.

من جانبه رحب القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم بضيوف املحافظة الذي شاركوا أبناء املحافظة 
إحتفاءهم بهذه املناسبة الدينية الغالية .

وبينت كلمات املسرات الدور الالزم عى األمة العربية واإلسالمية يف الحفاظ عى هذا املنهج القويم الذي جاء 
ليخرج الناس من الظلمات إىل النور ومن العبادات الخاطئة إىل عبادة واحدة سليمة وصحية وهي عبادة 
الله الواحد القهار عى منهج ومسلك سليم وصحيح أرىس قواعده ومداميكه خاتم االنباء واملرسلن نبينا 

محمد صى الله عليه واله وسلم.

وأوضحوا أن مايتعرض له اليمن من عدوان غاشم ألن اليمنيون متمسكن بتعاليم سيد الخلق، الفتن إىل أنه 
رغم خمس سنوات من التدمر املنهج للبنية التحتية إال أن الشعب مستمر يف الصمود ويزاد قوة يف قدراته 

العسكرية واالقتصادية وغرها.. مؤكدا أن الشعب اليمني حر وال يقبل بالغزاة واملحتلن وواجه املستعمرين 
عى مر التاريخ.

وحثوا عى التكاتف لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية ومواصلة الصمود ورفد الجبهات ملواجهة العدوان 
وإفشال مخططاته.. مؤكدين »أن رفد الجبهات خيار أسايس للنر«.. داعين الجميع للنفر العام 

ورفد الجبهات بالرجال واملال والقوافل ملواجهة العدوان وحماية أراضينا ومياهنا اإلقليمية وطرد الغزاة 
واملحتلن.

وثمنوا بطوالت الجيش واللجان الشعبية يف كافة الجبهات وتطور القدرات العسكرية واملواقف البطولية 
ملشائخ وقبائل اليمن والتي جسدوها يف مختلف املراحل التاريخية.

وأكدوا أن الشعب اليمني عرب التاريخ لم ينكرس أو يخضع وسيظل شامخا ومتصديا للعدوان حتى 
أخراج املعتدين والغزاة من كافة األرايض اليمنية.. الفتن إىل أن االحتفال الجماهري الحاشد يمثل رسالة 

للمرجفن مفادها أن الشعب اليمني صامد وثابت من أجل االنتصار للوطن وكرامته.
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وأكدوا عى أهمية تعزيز اإلخاء والراحم والتكافل والتعاون عى الرب والتقوى يف ظل املعركة املصرية 
التي يخوضها الشعب اليمني وحشد الطاقات واإلمكانيات املتاحة، وتحويل التحديات إىل فرص للنجاح 

وتصحيح الواقع ومعالجة املشاكل وإدارة املوارد واملؤسسات بكل مسؤولية.

واستمعت الحشود الغفرة يف كافة املحافظات والساحات إىل كلمة قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين 
الحوثي، والتي حيا فيها الحضور املرشف والكبر ألبناء الشعب اليمني، بمناسبة ذكرى املولد النبوي 

الرشيف يف العاصمة صنعاء ومختلف املحافظات.

ودعا السيد القائد األمة اإلسالمية والشعب اليمني العزيز إىل السعي الحثيث للتمسك بالقرآن ورسالة رسول 
الله صى الله عليه وآله، كما دعا إىل تعزيز االستقالل الحقيقي عى املستوى الثقايف والفكري واقتصاديًا 

وسياسيًا.

وجدد تحذيره لشباب األمة من حالة الفوىض يف التلقي اإلعالمي عى وسائل التواصل االجتماعي ووسائل 
اإلعالم التي يستخدمها العدو يف رضب األمة واالنجرار وراء املخططات الهدامة للمجتمع والقيم اإلسالمية 

السامية.

ودعا »شعوب أمتنا إىل أخذ الحيطة والحذر يف التعامل مع مشاكلها بما ال يحدث ثغرة لألعداء كما يحدث يف 
العراق ولبنان، موضحا أن الفرح واالرتياح األمريكي واإلسائييل ملا يحدث يف العراق ولبنان يكشف طبيعة 

موقفها ودورها يف هذه األحداث«.

وقال »من يسعى بالحروب والحصار إىل التحكم بنا وإخضاعنا فهو يسعى للمستحيل، وعاقبة أمره 
الخرسان، ونحن نمد أيدي اإلخاء والسالم لكل أمتنا، ومن يعادينا يتحمل هو املسؤولية لخياره الخاطئ 

وقراره الظالم«..ونصح تحالف العدوان بوقف عملياتها يف اليمن ورفع الحصار عن البلد، مؤكدا أن الشعب 
اليمني لن يراجع عن مسرته التحررية حتى يتحقق له استقالله التام.

وحذر قائد الثورة السعودية من »مخاطر وعواقب كبرة سترتب عليها يف حال استمرت يف عدوانها 
وحصارها«. وقال إن »استمرار العدوان معناه أن نستمر يف تطوير قدراتنا العسكرية وتوجيه أقىس 

الربات وهذا حق مرشوع«.

ولدى تناوله القضية الفلسطينية، أكد السيد »تمسك الشعب اليمني بموقفه تجاه قضايا األمة وعى رأسها 
القضية الفلسطينية واملوقف الحاسم من إسائيل، باعتبارها عدوة لألمة اإلسالمية«، فضال عن تمسكه 

بموقفه املناهض للسياسات األمريكية.

وأضاف »نؤكد عى أن موقفنا يف العداء إلسائيل ككيان غاصب هو موقف مبدئي إنساني أخالقي والتزام 
ديني”، مشرا إىل أن الشعب اليمني “لن يردد يف إعالن الجهاد ضد العدو اإلسائييل وتوجيه أقىس 

الربات ضد األهداف الحساسة يف كيان العدو إذا تورط العدو يف أي حماقة ضد شعبنا«.

ودعا قائد الثورة الدولة إىل السعي للمزيد من تحقيق العدالة واألمن واالستقرار وتصحيح الوضع يف 
السجون ومعالجة مشاكل السجناء، داعيا يف الوقت نفسه شعبنا العزيز إىل االستمرار يف مسرة التحرر 

واالستقالل والحفاظ عى وحدة الصف والسلم االجتماعي ورعاية الفقراء واملساكن.

ولفت إىل أن قوى العدوان واالحتالل أقدمت عى سقة أكثر من 120 مليون برميل من النفط من املناطق 
املحتلة منذ بداية العدوان.
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ماليني اليمنيني حيتفون باملولد النبوي الشريف مبحافظات اجلمهورية

 10 نوفمرب 2019 - املشكاة نت

حضور مرشف لجماهر الشعب اليمني بالعاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية احتفاًء بذكرى املولد 
النبوي الرشيف عى صاحبه وآله افضل الصالة والتسليم.. فيما ييل تقرير موجز عن املهرجانات بعدد من 

املحافظات:

صنعاء:

شهد ميدان السبعن بالعاصمة صنعاء عر اليوم السبت كرنفاال احتفاليا بمناسبة املولد النبوي الرشيف 
بمشاركة مئات اآلالف من أبناء صنعاء العاصمة واملحافظة.

وتخلل فعالية املناسبة آيات من الذكر الحكيم وألقيت كلمات ومشاركات تؤكد أهمية املناسبة املباركة واألثر 
العظيم إلحيائها واستلهام الدروس واالقتداء والتأيس برسول الله واستذكار سرته العطرة.

وتنوع الحضور الواسع واملهيب بميدان السبعن بن رجال ونساء وكبار وصغار ومن مختلف رشائح 
املجتمع يف مناسبة »الرحمة املهداة« رسول الله محمد صى الله عليه وآله وسلم.

وجدد املشاركون والءهم وانتماءهم وحبهم لرسول الله من خالل الحضور املرشف، الفتن إىل أن هذا 
االحتفال دليل عى أن الشعب اليمني متمسك برسول الله وال يمكن أن يتخى عن انتمائه وعن ارتباطه 

بالنبي.. وأوضحوا أن اليمنين يقومون بإظهار املناسبة بهذا الزخم الجماهري ألن هذا الشعب هو من أوائل 
من أسلموا، فهم األنصار وأحفاد األنصار الذين نارصوا رسول الله يف جميع حروبه وكانوا سنده ومدده.

وحول مرشوعية املناسبة أكد املشاركون أن االحتفال باملولد يمتثل ألمر الله سبحانه وتعاىل الذي قال }ُقْل 
ا يَْجَمُعوَن{، قل بفضل الله أي بنعمه املتوالية إليكم  مَّ ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَِٰلَك َفْليَْفَرُحوا ُهَو َخْرٌ مِّ
وبرحمته، أي املهداة إليكم، والرحمة املقصود بها هنا هو الرسول صى الله عليه وآله وسلم، ألن الله 

سبحانه وتعاىل يقول )َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمَن(، ويقول الرسول »إنما أنا رحمة مهداة”.

وبهذا الحشد الذي يقارب املليون تحافظ العاصمة صنعاء عى مركزها باستضافة أكرب حشد ملحبي النبي 
الكريم يف ذكرى مولده امليمون صلوات الله عليه وعى آله األطهار.

تعز:

احتشد اآلالف من أبناء محافظة تعز اليوم لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وآله أفضل 
الصالة وأتم التسليم.. حيث تقاطر أبناء املحافظة من مختلف املديريات والعزل إىل ساحة االحتفال بشارع 

املطار، حاملن الالفتات ومرددين الشعارات واالهازيج واملدائح املحمدية.

ويف الحفل ألقى نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود عبدالقادر الجنيد كلمة نقل يف مستهلها 
تهاني وتربيكات قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي واملجلس السيايس األعى ألبناء املحافظة بهذه 

املناسبة الدينية العظيمة.. واعترب ما تمر به األمة اإلسالمية من هوان واستغالل وسلب لحرياتها وثرواتها، 
بسبب ابتعادها عن دينها ونبيها وأصالتها وانتمائها. وقال »ال مخرج وال خالص وال نجاة لألمة، إال بالعودة 

إىل الدين اإلسالمي والتخلص من الثقافات واملفاهيم املغلوطة التي أوصلتها إىل هذا الحال الذي ال يليق 
بأمة تنتمي لهذا الدين والرسول العظيم. وأضاف »إننا اليوم يف بلد اإليمان والحكمة نتعرض لعدوان عاملي 
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وحصار ال مثيل له يف العر الحديث، لكننا عندما تحركنا بوعي وبصرة وإيمان، استطعنا أن نصمد يف 
مواجهته وأن نتجاوز مؤامراته ومخططاته«.

ولفت نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية، إىل أن هذه اإلنتصارات، تجعل الجميع أمام مسؤولية 
كبرة يف استمرار الثبات والصمود حتى تحقيق النر عى طواغيت األرض.. وأكد أهمية تعزيز اإلخاء 

والراحم والتكافل والتعاون عى الرب والتقوى يف ظل املعركة املصرية التي يخوضها الشعب اليمني وحشد 
الطاقات واإلمكانيات املتاحة، وتحويل التحديات إىل فرص للنجاح وتصحيح الواقع ومعالجة املشاكل 

وإدارة املوارد واملؤسسات بكل مسؤولية.

ويف الحفل الجماهري، الذي حره وزير الدولة فارس مناع ومحافظ تعز أمن عيل البحر ومحافظ 
لحج أحمد جريب وعضو مجلس الشورى طالل عقالن وعدد من أعضاء مجليس النواب والشورى ووكالء 

املحافظة وقيادات عسكرية وأمنية ومشائخ ووجهاء املحافظة، استعرض نائب وزير األوقاف العالمة فؤاد 
ناجي، مسرة الخر والسالم واألخالق الحميدة لخر الربية محمد عليه أفضل الصالة والسالم.. وأكد أن 

االحتفاء باملولد النبوي، هو احتفال بقيم اإلسالم وتعاليمه والرسول األعظم الذي أخرج األمة من الظلمات 
إىل النور.

ذمار:

أحيت محافظة ذمار اليوم ذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم بمهرجان 
جماهري حاشد يف مدينة ذعفان الرياضية بمدينة ذمار.

ويف املهرجان، الذي حره وزراء الزراعة املهندس عبدامللك الثور والثروة السمكية محمد الزبري والشئون 
القانونية الدكتور اسماعيل املحاقري ووزير الدولة لشئون الحوار واملصالحة الوطنية أحمد القنع ومحافظا 
البيضاء عيل املنصوري والضالع حنن الدريب، أشاد عضو املجلس السيايس األعى أحمد الرهوي، بالحضور 

الرسمي والجماهري لالحتفاء بذكرى مولد خاتم األنبياء عليه الصالة والسالم والذي جاء برسالة الحق 
ليخرج الناس من الظلمات إىل النور.. الفتا إىل أن الحشد يجسد حب النبي والتمسك برسالته ونهجه القويم. 

وقال »الحشد الكبر ليس غريب عى أبناء ذمار فهم أهل الحمية والجود والكرم واملدد«. وأضاف »أشعر 
بالعزة والكرامة والشموخ من خاللكم إىل أعى مراتب الرشف الذي يتميز به اليمنيون وخصوصا أبناء ذمار 

املعروفون بتضحياتهم يف سبيل الوطن ومواجهة العدوان«.

وتطرق إىل ما يتعرض له اليمن من عدوان غاشم، قائال »يستعدونا ألننا متمسكون بديننا ونبينا، وهاهم 
اليوم يتلكئون ويضعفون ونحن صامدون ونرتقي ونسطر االنتصارات يف ميادين الوغى ومواقع الرشف 

والبطولة ويف املقدمة عملية نر من الله والتي سيليها »فتح قريب« وهي انتصارات جديدة بإذن الله«.

فيما أشار القائم بأعمال محافظ ذمار أمن عام املجلس املحيل مجاهد شايف العنيس إىل أهمية إحياء 
ذكرى مولد خر البرشية واالقتداء بنهجه قوال وعمال، فهو قائد األمة وقدوتها.. الفتا إىل أن االحتفاء بهذه 

املناسبة العظيمة يف ظل العدوان الذي استهدف كافة مناح الحياة والحشد الكبر يف املهرجان يجسد حبنا 
لرسول الله عليه الصالة والسالم، كما أنه رسالة ألعداء األمة وتأكيدا عى السر عى نهج النبي صى الله 

عليه وآله وسلم.. وأشاد باالنتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية يف مواجهة العدوان بإمكانيات 
محدودة.. حاثا عى مواصلة الصمود والثبات واالستمرار يف رفد الجبهات بالرجال واملال وقوافل الدعم.

بدوره أشار مرشف املحافظة فاضل محسن الرشقي أن الحشد الجماهري يف املهرجان يعرب عن والئنا 
وحبنا وتمسكنها بنهج رسول الله صل الله عليه وعى آله وسلم واقتداءنا بأخالقه وفضائله وتعاليمه 
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وصفاته.. الفتا إىل أن مولد خاتم األنبياء واملرسلن كان أبرز حدث يف تاريخ البرشية وأحدث نقلة نوعية عى 
الصعيد الفكري والسيايس والثقايف.. وأكد رضورة العودة الصادقة إىل الله والتمسك بكتابه الكريم وسنة 

نبيه الكريم إلصالح واقع األمة وإعادتها إىل مسارها الصحيح وتحقيق عزتها ورفعتها ونهضتا.

تخلل املهرجان، الذي حره أعضاء بمجليس النواب والشورى وعلماء وأكاديمين وقيادات يف السلطة 
املحلية والتنفيذية وعسكرية وأمنية وممثيل أحزاب ومنظمات ومشائخ وشخصيات اجتماعية وجموع من 

غفرة من مديريات ذمار ومن محافظة الضالع، أوبريت إنشادي صاحبه رقصات شعبية وقصيدة شعرية 
معربة.

املحويت:

شهدت محافظة املحويت اليوم حفال جماهريا حاشدا لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف علی صاحبه 
أفضل الصلوات وأتم التسليم..ويف الحفل، الذي حره أمن عام رئاسة الوزراء الدكتور أحمد نارص الظرايف 

ووزراء الشباب والرياضية حسن زيد والتعليم الفني والتدريب املهني غازي أحمد عيل محسن والثقافة 
عبدالله الكبيس ورئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان وعدد من العلماء العلماء، أشاد محافظ 
املحويت فيصل أحمد حيدر باملشاركة الغر مسبوقة ألبناء املحافظة لالحتفال بمولد النبي صى الله عليه 

وآله وسلم.. وأكد أن االحتفاء بهذه املناسبة يمثل أهمية بالغة إليصال رسالة اليمنين إىل أصقاع العالم 
بأنهم حماة اإلسالم واملدافعن عن الدين منذ عهد الرسول محمد.. ولفت إىل أن الحضور املرشف ألبناء 
املحافظة لالحتفال بهذه املناسبة عكست حبهم للنبي وتجسيدا لنرته وإحياء مكارم أخالقه ومبادئه.

من جانبه حيا رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان الحشد الجماهري املهيب ألبناء املحويت.. 
ناقال لهم تهاني قائد الثورة السيد عبد امللك الحوثي ورئيس املجلس السيايس األعلی والحكومة بهذه 

املناسبة الدينية الجليلة.. واعترب احتشاد أبناء املحويت وتوافدهم لالحتفال بذكری مولد الرسول األعظم 
دليل علی أصالة اليمنين الذين لهم رشف التميز يف احياء يوم مولده منذ القدم وتجسيدا ملن نارصوه جيل 

بعد جيل للتمسك بقيم ومنهج وسلوك وأخالق الحبيب املصطفى يف القول والعمل.

بدوره أكد عضو رابطة علماء اليمن طه الحارضي حاجة األمة إىل االرتباط والعودة إىل الرسول الكريم 
ونهجه القويم.. الفتا إىل أن االحتفاء باملولد النبوي هو احتفاء بعزة و كرامة األمة وبقائد عظيم أخرجها 

من الظلمات إىل النور.. وأشار إلی دالالت االحتفاء بذكری خر املرسلن وسط أجواء روحانية تغمر قلوب 
الشعب اليمني لتعزيز الهوية اإليمانية واالنتماء لثقافة القرآن والسمو باإلنسان لتطويع االقتداء واإلتباع 

بهدي الرسول.. وأكد أن مظاهر االحتفاالت التي تعم اليمن أسهمت بشكل كبر يف توحيد الصفوف وجمع 
الكلمة والتفاف املجتمع حول حب الرسول األعظم واالرتباط به.

تخلل الحفل املركزي أوبريت إنشادي وقصيدتن للشاعر بندر السقاف ومحمد الصاية حثت اىل أهمية 
التأيس واإلقتداء بالرسول الكريم والحرص عى تربية األجيال لالقتداء بأخالق وقيم نبي الرحمة.

حر الحفل أعضاء مجلس النواب باملحافظة والوكالء وأعضاء السلطة املحلية والقيادات األمنية 
والعسكرية ومدراء املكاتب التنفيذية واملديريات وممثيل األحزاب واملنظمات ومسئويل املكتب االرشايف ألنصار 
الله وقيادة وكواد مكتب الربية ومندوبي التحشيد ومسئويل الوحدات السياسية والثقافية والتعليم الجامعي 

واألكاديمين والطالب وممثيل القطاعات املختلفة واملشائخ والوجهاء والعقال والشخصيات االجتماعية.
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حجة :

شهدت محافظة حجة اليوم حشدا جماهريا كبرا شارك فيه عرشات االالف من كافة مديريات املحافظة 
لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبه واله أفضل الصلوات وازكى التسليم.

ويف املهرجان الذي اقيم يف ساحة االحتفاالت بمديرية عبس وحرها امن س املجلس السيايس االعى 
ياس الحوري ووزيرا االدارة املحلية عيل بن عيل القييس واملالية رشف الدين عى الكحالني ومحافظ 

محافظة حجة هالل الصويف ومرشف املحافظة نائف ابو خرفشة ورئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان ابو 
نشطان وقيادات السلطة املحلية ووكالء املحافظة ومدراء املكاتب التنفيذية والقيادات االمنية والعسكرية 
والشخصيات االجتماعية والدينية والثقافية من مختلف مديريات املحافظة، استمعت الجموع الغفرة إىل 

الكلمة املتلفزة لقائد الثورة السيد عبدامللك بن بدرالدين الحوثي.

تخلل الحفل ابريت ديني عن املولد النبوي وعدد من القصائد الشعرية املعربة عن عظمة هذه املناسبة.

إب:

شهدت مدينة إب اليوم السبت، مهرجانا جماهريا حاشدا بمناسبة ذكر املولد النبوي الرشيف بمشاركة 
شعبية واسعة من كافة املديريات.

ويف املهرجان الذي احتضنه استاد إب الريايض بحضور وزراء النقل زكريا الشامي واألوقاف واإلرشاد 
نجيب العجي والدولة لشؤون مجليس النواب والشورى الدكتور عيل أبو حليقة، نقل وزير األشغال العامة 

والطرق غالب مطلق تهاني وتربيكات قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي ورئيس املجلس 
السيايس األعى املشر مهدي املشاط ألبناء محافظة إب بذكرى املولد النبوي الرشيف عى صاحبها افضل 

الصالة وأزكى التسليم.. وأشار إىل أن مولد خر الربية محمد صى الله وعليه وآله وسلم كان يوم نور 
وتحول من عبادة االصنام واألوثان اىل توحيد الله وعبادته.. الفتا إىل أن االحتفال فرصة الستلهام الدروس 

والعرب من سرة الرسول األعظم واالقتداء بها .

ولفت الوزير مطلق إىل أنه ليس بالغريب عى أبناء اليمن باالحتفال بهذه املناسبة العظيمة فهم أحفاد 
األنصار الذين نارصوا الرسول صى الله عليه وآله وسلم وكان لهم دور مشهود يف الفتوحات اإلسالمية.. 
وتطرق إىل ما تتعرض له اليمن من عدوان وحصار ملا يقارب الخمس سنوات طال البنية والتحتية وكل 

مقومات الحياة، مؤكدا أن صمود أبناء اليمن يف مواجهة العدوان سيستمر حتى تحقيق النر املؤزر .

وحيا وزير االشغال الحشود الجماهرية الكبرة من أبناء املحافظة املشاركة يف هذا املهرجان الجماهري.

من جانبه هنأ محافظ إب عبدالواحد صالح باسم السلطة املحلية وأبناء املحافظة قائد الثورة ورئيس املجلس 
السيايس األعى وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.. مؤكدا أن االحتفاء بهذه 

املناسبة تؤكد ارتباط اليمنين تمسكهم بقائدهم ومعلمهم الهادي اىل سواء السبيل محمد صى الله عليه وآله 
وسلم.. وأكد أن الشعب اليمني عرب التاريخ لم ينكرس أو يخضع وسيظل شامخا ومتصديا للعدوان حتى 

أخراج املعتدين والغزاة من كافة األرايض اليمنية.. الفتا إىل أن االحتفال الجماهري الحاشد يمثل رسالة 
للمرجفن مفادها أن الشعب اليمني صامد وثابت من أجل االنتصار للوطن وكرامته.. وثمن املحافظ صالح 

جهود اللجان التي أرشفت عى اإلعداد والرتيب لهذه الفعالية وبهذا الزخم الجماهري الكبر.

تخلل الفعالية أوبريت بعنوان نر من الله وفولكلور شعبي تراثي وأناشيد وقصائد شعرية وموشحات 
دينية يف مدح الرسول وفضائله وخصاله وسرته النره التي يعتز ويفتخر بها كل مسلم.
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حر املهرجان وكالء املحافظة وعدد من أعضاء مجليس النواب والشورى ومدراء املكاتب التنفيذية 
واملجالس املحلية والقيادات العسكرية واألمنية وقادة األحزاب والتنظيمات السياسية وحشود من أبناء 

مديريتي الحشا وقعطبة بمحافظة الضالع والقطاع النسائي باملحافظة .

عمران:

أقيم بمحافظة عمران اليوم السبت حفل جماهري كبر بمناسبة املولد النبوي الرشيف علی صاحبه أفضل 
الصلوات وأتم التسليم.

وتخلل الحفل الحاشد كلمات لنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن اللواء الركن جالل الرويشان، 
ومحافظ عمران الدكتور فيصل جعمان وعضو املكتب السيايس ألنصار الله أحمد الشامي، أكدت يف مجملها 

األهمية العظمى لالحتفال بهذه املناسبة العظيمة يف نفوس الشعب اليمني.. وأشارت إىل الدالالت العظيمة 
التي تحملها هذه املناسبة واالحتفال بها يف استلهام سرة رسولنا األكرم وقيمه وأخالقه يف حياتنا وأعمالنا 

الذي أمر الله بالتأيس واالقتداء بنهجه، والعمل بما أمر به وأقره وتجنب ما أمرنا بتجنبه وفعل الخرات 
وترك املنكرات، إىل جانب ما أمر به من توحيد صف املسلمن وراياتهم تحت راية واحدة.

وبينت الكلمات الدور الالزم عى األمة العربية واإلسالمية يف الحفاظ عى هذا املنهج القويم الذي جاء ليخرج 
الناس من الظلمات إىل النور ومن العبادات الخاطئة إىل عبادة واحدة سليمة وصحية وهي عبادة الله الواحد 

القهار عى منهج ومسلك سليم وصحيح أرىس قواعده ومداميكه خاتم األنباء واملرسلن نبينا محمد صى 
الله عليه وآله وسلم..حر الحفل الجماهري نائب رئيس مجلس الشورى محمد البخيتي ووزير الربية 

والتعليم يحيى الحوثي ونائب وزير التعليم العايل والبحث العلمي د. عيل رشف الدين وأمن عام محيل 
املحافظة صالح املخلوس ووكالء املحافظة.

الحديدة:

شهدت مدينة الحديدة عر اليوم السبت فعالية احتفائية مركزية كربى بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف عى صاحبها أكمل الصلوات وأتم التسليم، وسط حضور رسمي وشعبي كبر.

ويف الفعالية نقل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسن عبدالله مقبويل تهاني قائد 
الثورة السيد عبد امللك الحوثي وتهاني رئيس وأعضاء املجلس السيايس األعى وحكومة اإلنقاذ اىل الجماهر 
املحتشدة وكل أبناء املحافظة بهذه املناسبة الدينية العظيمة.. ونوه بالحشود الجماهرية الكبرة التي مألت 
الساحة من كافة مديريات املحافظة والتي عربت عن ارتباطها الوثيق وهويتها اإليمانية األصيلة التي خص 

بها الرسول الكريم أهل اليمن عن غرهم حن قال »اإليمان يمان والحكمة يمانية«.. وأكد أن العالم اليوم 
يرى اليمنين وهم يحتشدون باملالين وهم يجددون الوالء لله ولرسوله، مرددين الشعارات والعبارات التي 

تؤكد املكانة الرفيعة التي يحياها نبي الله يف نفوسهم العامرة بحبهم له.

وقال مقبويل »هاهو التأريخ يعيد نفسه بعد أكثر من 14 قرنا وهاهم أحفاد األنصار وأنصار الرسول اليوم 
يعظمونه ويعلنون الوالء له والسر عى نهجه ويجاهدون كجهاده ويقدمون التضحيات اقتداء به ويصربون 
ويتحملون األذى والحصار كما تحمل الرسول األذى يف مكة والطائف والحصار يف شعب بني هاشم«.. وأكد 

أن كل ذلك لن ينال بفضل الله من عزيمتنا وإرصارنا عى املواجهة وانتزاع النر لقيم الحرية والسيادة 
واستقالل القرار اليمني والثبات واليقن بنر الله وتأييده.

وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية أن القيادة السياسية وحكومة اإلنقاد الوطني تويل 
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محافظة الحديدة اهتماما كبرا يف كافة الجوانب الخدمية والتنموية للتخفيف من املعاناة نتيجة الوضع 
اإلنساني الذي وصلت إليه بعض املناطق املحارصة يف مديرية الدريهمي، وخدمات الكهرباء واملياه 

والخدمات الصحية التي تأثرت بسبب استمرار العدوان.

ويف الفعالية رحب القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم بضيوف املحافظة عضو مجلس النواب 
عبدالرحمن الجماعي ووزير املياه والبيئة املهندس نبيل عبدالله الوزير ووزير االتصاالت وتقنية املعلومات 

مسفر النمر، ووزير السياحة أحمد العليي ووزير الدولة الدكتور حميد املزجاجي ومحافظ سقطرى قاسم 
سعد السقطري الذين شاركوا أبناء املحافظة احتفاءهم بهذه املناسبة الدينية الغالية.

وأشار إىل أن االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف هذا العام يكتسب أهمية بالغة من حيث االنتصارات 
العظيمة التي حققها الجيش واللجان الشعبية يف مختلف امليادين والجبهات معتربا تلك االنتصارات تأييد 
إلهي من الله لليمنين الذين تعرضوا ألبشع أنواع الظلم واالضطهاد.. وأكد أن استمرار العدوان عى اليمن 
لم يزد الشعب اليمني إال القوة واالستبسال وهو اليوم يف حالة انكسار.. ولفت قحيم إىل أن الحديدة اليوم 

أقوى من األمس وتعلن للجميع أنها يف ظل صمود أبنائها عصية عى الغزو واالحتالل وأكثر قدرة عى 
املواجهة..تخلل الفعالية أوبريت »خر الربية« بمشاركة مجموعة من منشدي املحافظة وقصيدة شعرية 

للشاعر أيوب الحشاش.

اليمن حييي مناسبة املولد النبوي .. باحتفال مل تشهده املنطقة من قبل

10 نوفمرب 2019 - يمني برس 

احتفل اليمنيون باملولد النبوي الرشيف هذا العام بشكل كبر جدا وشهدت العاصمة صنعاء واملحافظات 
االخرى زخما شعبيا غر مسبوق،حيث امتألت الساحات بالحشود املليونيه وتزينت املدن باألضواء واالفتات 
املعربة عن فرحة اليمنين بهذا اليوم العظيم، ويعد االحتفال هذا العام هو األكرب من نوعه يف تاريخ اليمن، 

وجاء ايضا وقد أصبح اليمنيون قاب قوسن او ادنى من تحقيق النر، هذا االحتفال كأن االكرب واألول من 
نوعه يف املنطقة العربية بكلها.

 العاصمة صنعاء… حشود مليونية وأجواء احتفالية

استعدت العاصمة صنعاء لهذا اليوم منذ اسابيع، حيث انترشت الالفتات الخراء وغطت املدينة بأكملها، 
وتزينت الشوارع باألضواء الخراء يف الليل، حتى قمة جبل »نقم« لبس حلة جديدة وأضيئ بشعار 

الفعالية وكتب عى قمته اسم النبي )محمد( صى الله عليه وآله وسلم.

يف مشهد احتفائي كبر يعرب عن قيمة هذا اليوم يف نفوس الشعب اليمني، وقبل االحتفال الكبر شهدت 
العاصمة مهرجانات واحتفاالت عديدة يف مختلف املؤسسات واملقرات والحارات، عاشت العاصمة صنعاء 

اسابيع من االحتفاالت والبهجة فارتفعت مكربات املساجد بالتهليالت والصلوات عى افضل خلق الله، 
واستمرت هذه األجواء ملدة اسابيع قبل يوم االحتفال الكبر.

خرجت العاصمة بحشود هيا األكرب من نوعها هذا العام مقارنة باألعوام املاضية، حيث امتألت ساحة ميدان 
السبعن باملواطنن امتداداً من أمام جبيل النهدين يف دار الرئاسة ومروراً بميدان السبعن ووصوالً حتى 

جرس املالية شماالً وحتى نهاية نفق جامع الشعب عى خط الستن جنوباً، كما امتألت ساحة جامع الشعب 
باملشاركات من النساء.



االحتفال باملولد النبوي الرشيف لم يقتر عى العاصمة صنعاء، فاملحافظات االخرى احتفلت واستعدت 
وتزينت بالالفتات وباألضواء، ففي محافظة تعز وصعدة والحديدة، وحجة وذمار وإب، كانت هناك 
احتفاالت وميادين تجميع فيها مئات االالف من املواطنن يف يوم املناسبة العظمية، وسبق االحتفال 

استعدادات يف املحافظات، حيث اقيم بكل محافظة العديد من املهرجانات والفعاليات بهذه املناسبة يف 
الحارات واملؤسسات واملدارس وغرها، بشكل كبر جدا لم  تشهده تلك املحافظات من قبل.

الدولة والشعب يف حرضة املولد

كان االحتفال بهذه املناسبة تقتر عى املساجد من قبل املواطنن اما الدولة فكانت تكتفي بالتهانئ 
االعالمية فقط، لكن هذه املرة كان االحتفال برعاية السلطة والدولة، التي كانت حارضة وفاعلة، االمر الذي 

يعرب مدى ارتباط اليمنين بهذا اليوم وبمن ولد يف هذا اليوم، فكانت هناك احتفاالت وفعاليات يف كل وزارات 
الدولة ومؤسساتها يف العاصمة صنعاء وغرها.

واعلنت الخدمة املدنية بأن يوم املولد النبوي أجازه رسمية للعام الثاني عى التوايل، األمر الذي لم يكن يف 
السابق، وهذا ما جعل االحتفال بهذه املناسبة هذا العام مختلفة عى االعوام املاضية.

النرص .. واملولد النبوي 

جاءت هذه املناسبة العظيمة واليمنيون قاب قوسن أو ادنى من تحقيق النر، فالحشود الكبرة التي 
خرجت بعد خمس سنوات من الحرب اثبتت للعالم بأن اليمن قد انتر وهذا االحتفال يعد احتفاء النر.

 فالعدوان الذي غرق يف وحل اليمن، اصبح يف مأزق حقيقي، وأصبح عرضة للسخرية من قبل العالم، فماء 
وجه العدوان اريق فاليمن بعد خمس سنوات اصبحت أقوى وأصبحت تدك اهم منشأة حيوية قلبت موازين 

العالم أجمع.

فالعدوان الذي ما زال يراهن عى استمرار الحرب، خرجت تلك الحشود لتقول له لو استمريت الف عام 
فلن نهزم ولن نستسلم، وتجلت تلك الرسالة بما قاله قائد الثورة السيد عبدامللك يف خطابه امام املالين يف 

هذه املناسبة حينما قال بأن استمرار الحرب والحصار له عواقب وخيمة، هيا رسالة تفهمها السعودية ومن 
خلفها، وقد تأملت وذاقت مرارة تجاهل تلك الرسائل.

رسائل لالحتالل االسائييل

يخوض اليمنيون حربهم مع السعودية، لكنهم يدركون بأن العدو الحقيقي »امريكا واسائيل« اما الرياض 
وابو ظبي مجرد أدوات تنفذ مخططات ضد االمة العربية واالسالمية، لهذا فاملعركة بالنسبة لليمنين وهم 

يحتلفون بذكرى مولد اكرم خلق الله، هيا بكل تأكيد مع العدو الصهيوني، لهذا وجه قائد الثورة رسائل 
للعدو الصهيوني قائال »شعبنا لن يردد يف إعالن الجهاد ضد العدو اإلسائييل، وتوجيه أقىس الربات 

ضد األهداف الحساسة يف كيان العدو إذا تورط يف أي حماقة ضد شعبنا«. وأردف »موقف العداء إلسائيل 
ككيان غاصب هو موقف مبدئي إنساني أخالقي والتزام ديني«.

هذه الرسائل القوية جدا التي جاءت يف مناسبة عظيمة وأمام مالين اليمنن، ايقظت مضاجع العدو 
االسائييل، وتجى ذلك يف اعالمهم وقنواتهم التي ترجمت الخطاب وبثته بكل الوسائل، وقالت بأن هذه 

التهديد حقيقي ويجب ان يؤخذ بعن االعتبار.

هذا الخطاب القوي والرسائل التي بعثها قائد الثورة، كانت أول تهديد حقيقي يطلق من اليمن صوب 
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العدو الصهيوني ويف مناسبة عظيمة كاملولد النبوي، جعل من هذه املناسبة هذا العام طابعا مختلفا عما 
كان قبل.

خطاب قائد الثورة مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف يف اإلعالم العربي والدويل

10 نوفمرب 2019 - موقع أنصار الله  

ببصرِة العاِلِم الرباني وحكمة املتنور، أشار قائُد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي، إىل التغيرات 
الكونية التي أحدثها مولُد سيد الكون الحبيب محمد صلواُت ربي وسالمه عليه وعى آله، وما تالها من 

معجزات بدأت بقصة أصحاب الفيل والطر األبابيل التي دافعت عن الكعبة املرّشفة وأبادت جيَش أبرهة 
الحبش بحجارة من سّجيل فجعلهم اللُه كعصٍف مأكول.

وحرصت عدٌد من الوكاالت والقنوات الفضائية العربية والدولية عى نقل وبث مبارش لخطاب قائد الثورة 
السيد َعبدامللك بدر الدين الحوثي الذي ألقاه عَر أمس بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف؛ ملا له من 

أهميّة وتأثٍر عى املستوى العربي واإلسالمي والدويل، والتي تناول من خاللها السيد العَلم الجوانَب الدينية 
واالقتصادية التي أرىس أُُسَسها وقواعَدها الرسوُل األعظم وباتت تمثُل منهاجاً ورِشعًة يف حياتنا اليوم.

وتطرق قائد الثورة يف خطابه إىل عدد من املواضيع الهامة عى الساحتن املحلية واإلقليمية أبرزها توجيُهه 
دعوًة للنظام السعودي بوقف العدوان والحصار، متوعداً إياه بمواجهة مخاطَر كبرٍة يف حال االستمرار يف 
عدوانه وحصاره، كما جّدد التأكيد عى موقف الشعب اليمني يف العداء إلسائيل ككيان غاصب؛ باعتباره 

موقفا مبدئيا إنسانيا أَْخــاَلقيا والتزاما دينيا، مؤّكـداً أن “شعبنا لن يرّدَد يف إعالن الجهاد ضد العدّو 
اإلسائييل وتوجيه أقىس الربات ضد األهداف الحساسة لكيان العدّو إذَا تورط العدّو يف أية حماقة ضد 

شعبنا”.

ــة اإلسالمية عى أخذ الحيطة والحذر  ويف دعوة أُخرى، حضَّ السيُد عبدامللك بدرالدين الحوثي شعوَب األُمَّ
يف التعامل مع مشاكلها بما ال يُحِدُث ثغرًة لألعداء كما يحُدُث يف العراق َولبنان.

توعد قائد الثورة للعدو الصهيوني وحتذيره للنظام السعودي يتصدر وسائل االعالم 
العاملية

10 نوفمرب 2019 -  26 سبتمرب نت

املشهد املهيب الذي ظهر به اليمنيون أمس وهم يحتفلون باملولد النبوي الرشيف يف ميدان السبعن 
بالعاصمة صنعاء وساحات املحافظات بحشود ماليينية غر مسبوقة يف تاريخ اليمن أكد أن هذا املشهد 

سيبقى عالقا يف الذاكرة وسيتكرر خالل األعوام املقبلة وربما بحشود أكرب, تعبرا عن حب اليمنين ووالئهم 
لرسول الله محمد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

كما أن خطاب قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي باملناسبة أمس كان له أصداء واسعة محليا 
وعربيا ودوليا وتصدر أخبار وكاالت األنباء والفضائيات واالذاعات العاملية ومختلف وسائل االعالم, فوكالة 

»سبوتنيك الروسية« تحت عنوان )الحوثي يتوعد »التحالف العربي« وإسائيل بربات قاسية( نرشت 
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تقريرا حول خطاب السيد عبدامللك وتناولت فقرات مهمة منه، ومن ذلك دعوته لـ« النظام السعودي إىل 
وقف العدوان والحصار، وإال فمخاطر االستمرار يف العدوان كبرة ونتائجه عليهم كبرة«.

وتأكيده بأن »استمرار العدوان معناه أن نستمر يف تطوير قدراتنا العسكرية وتوجيه أقىس الربات وهذا 
حق مرشوع«، مشددا عى أن الشعب اليمني لن يراجع عن كفاحه من أجل »استقالل أراضيه«.

وقال السيد »شعبنا لن يردد يف إعالن الجهاد ضد العدو اإلسائييل، وتوجيه أقىس الربات ضد األهداف 
الحساسة يف كيان العدو إذا تورط يف أي حماقة ضد شعبنا«.

وأردف »موقف العداء إلسائيل ككيان غاصب هو موقف مبدئي إنساني أخالقي والتزام ديني«.

وأبرزت شبكة الـ) CNN ( األمريكية خطاب قائد الثورة, بمناسبة االحتفال باملولد النبوي وأعادت نرش 
أبرز ما جاء فيه تحت عنوان )الحوثي يهدد السعودية بـ«أقىس الربات« ويدعو إىل وقف »العدوان«(, 

ه دعوًة للنظام السعودي بوقٍف  ومن ذلك دعوته للنظام السعودي إىل وقف العدوان والحصار، بقوله )أوجِّ
جاٍد للعدوان والحصار، واحرام حق الجوار؛ وإالَّ فمخاطر االستمرار يف العدوان كبرة، ونتائجها عليكم 

وخيمة، وينبغي أن تدركوا ذلك كحصيلٍة لتجربة خمس سنوات( وتأكيده عى أن )استمرار العدوان معناه 
ه أقىس الربات التي نتمكن من توجيهها  أن نستمر يف تطوير قدراتنا العسكرية بمختلف أنواعها، وأن نوجِّ

كعمليات ردع لوقف العدوان علينا، وهذا حٌق مرشوع(.

وأشارت الـ) CNN( اىل ما كشفه السيد عن أن قوى العدوان واالحتالل قامت بـرسقة أكثر من 120 مليون 
برميل من النفط من املناطق املحتلة منذ بداية العدوان«, كما تناولت قناة الجزيرة القطرية وقنوات فضائية 

عاملية أخرى خطاب قائد الثورة.

وتصدرت رسالة الوعيد التي وجهها قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي للعدو االسائييل 
وتحذيره اياه من ارتكاب أي حماقة بحق الشعب اليمني معظم العناوين لوسائل االعالم العربية والدولية 

التي تناولت بالتقرير والتحليل خطاب السيد واحتفاالت اليمن باملولد النبوي الرشيف.

وتحت عنوان )السيد الحوثي يوجه رسالة اىل النظام السعودي( نرشت قناة العالم ما جاء يف خطاب السيد, 
مستهلة ذلك بدعوته للنظام السعودي اىل وقف العدوان والحصار عى الشعب اليمني, محذرا من مغبة 

استمراره يف العدوان عى االبرياء.

وأشارت القناة اىل أن السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي يف كلمة القاها بمناسبة املولد النبوي الرشيف أوضح 
أن الشعب اليمني بحكم انتمائه أدرك أهمية مناسبة املولد النبوي الرشيف وما تمثله من فرصة كبرة يف 

ظل وضع حساس تعاني فيه األمة من مشاكل كبرة، مشرا اىل أن قوى االستكبار سخرت وتسخر كل 
إمكاناتها يف سبيل تعزيز سيطرتها عى الشعوب وتعتمد عى التضليل وتقويض القيم واألخالق.

ودعا األمة اإلسالمية والشعب اليمني العزيز إىل السعي الحثيث للتمسك بالقرآن ورسالة رسول الله صى 
الله عليه وآله، كما دعا إىل تعزيز االستقالل الحقيقي عى املستوى الثقايف والفكري واالقتصادي والسيايس.

ونصح دول تحالف العدوان بوقف عدوانها وحصارها، مؤكدا أن الشعب اليمني لن يراجع عن مسرته 
التحررية حتى يتحقق له استقالله التام, كما دعا النظام السعودي اىل وقف عدوانه وحصاره، محذرا يف 

الوقت نفسه من مخاطر وعواقب كبرة يف حال استمر يف عدوانه وحصاره.. ولفت عى أن »استمرار العدوان 
معناه أن نستمر يف تطوير قدراتنا العسكرية وتوجيه أقىس الربات وهذا حق مرشوع«.
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وأكد السيد عبد امللك أن الشعب اليمني لن يراجع عن موقفه تجاه قضايا األمة وعى رأسها القضية 
الفلسطينية واملوقف الحاسم من »إسائيل« كعدو لألمة اإلسالمية، وموقفه املناهض للسياسات األمريكية.

وقال »نؤكد عى أن موقفنا يف العداء إلسائيل ككيان غاصب هو موقف مبدئي إنساني أخالقي والتزام 
ديني«، مشرا اىل أن الشعب اليمني لن يردد يف إعالن الجهاد ضد العدو اإلسائييل وتوجيه أقىس الربات 

ضد األهداف الحساسة يف كيان العدو إذا تورط العدو يف أي حماقة ضد شعبنا.

السيد عبدامللك احلوثي حييي مجاهري الشعب حلضوره املشرف وينصح النظام 
السعودي ويتوعد الكيان الصهيوني

10 نوفمرب 2019 - املشكاة نت

حيا قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي الحضور املرشف والكبر ألبناء الشعب اليمني، بمناسبة 
 ذكرى املولد النبوي الرشيف يف العاصمة صنعاء ومختلف املحافظات.

وتحدث السيد القائد للمشاركن يف ساحات املولد النبوي الرشيف، يف خطابه باملناسبة، عر اليوم، بالقول 
»حضوركم املرشف يعرب عن الفرح واالبتهاج والرسور بوالدة سيدنا وقائدنا وقدوتنا رسول الله صى الله 

عليه وعى آله«.

وأشاد السيد عبد امللك بالتفاعل الشعبي والرسمي الكبر مع املناسبة هذا العام وكل عام والتي بات 
اليمنيون يتبوؤون الصدارة يف االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف وجعلوا منها محطة لرسيخ املفاهيم 

اإلسالمية وللحث عى االقتداء برسول الله.

وأوضح السيد أن الشعب اليمني بحكم انتمائه أدرك أهمية مناسبة املولد النبوي الرشيف وما تمثله من 
فرصة كبرة يف ظل وضع حساس تعاني فيه األمة من مشاكل كبرة، مشرا إىل أن قوى االستكبار سخرت 

وتسخر كل إمكاناتها يف سبيل تعزيز سيطرتها عى الشعوب وتعتمد عى التضليل وتقويض القيم واألخالق.

ودعا األمة اإلسالمية والشعب اليمني العزيز إىل السعي الحثيث للتمسك بالقرآن ورسالة رسول الله صى 
الله عليه وآله، كما دعا إىل تعزيز االستقالل الحقيقي عى املستوى الثقايف والفكري واقتصاديًا وسياسيًا.

وجدد السيد القائد تحذيره لشباب األمة من حالة الفوىض يف التلقي اإلعالمي عى وسائل التواصل 
االجتماعي ووسائل اإلعالم التي يستخدمها العدو يف رضب األمة واالنجرار وراء املخططات الهدامة للمجتمع 

والقيم اإلسالمية السامية.

ودعا »شعوب أمتنا إىل أخذ الحيطة والحذر يف التعامل مع مشاكلها بما ال يحدث ثغرة لألعداء كما يحدث يف 
العراق ولبنان، موضحا أن الفرح واالرتياح األمريكي واإلسائييل ملا يحدث يف العراق ولبنان يكشف طبيعة 

موقفها ودورها يف هذه األحداث«.

وقال السيد القائد إن »من يسعى بالحروب والحصار إىل التحكم بنا وإخضاعنا فهو يسعى للمستحيل، 
وعاقبة أمره الخرسان، ونحن نمد أيدي اإلخاء والسالم لكل أمتنا، ومن يعادينا يتحمل هو املسؤولية لخياره 

الخاطئ وقراره الظالم«.

ونصح قائد الثورة دول تحالف العدوان بوقف عدوانها وحصارها، مؤكدا أن الشعب اليمني لن يراجع عن 
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مسرته التحررية حتى يتحقق له استقالله التام.

كما دعا النظام السعودي اىل وقف عدوانه وحصاره، محذرا يف الوقت نفسه من مخاطر وعواقب كبرة 
يف حال استمر يف عدوانه وحصاره.. ولفت إىل أن »استمرار العدوان معناه أن نستمر يف تطوير قدراتنا 

العسكرية وتوجيه أقىس الربات وهذا حق مرشوع«.

وأكد السيد عبدامللك أن الشعب اليمني لن يراجع عن موقفه تجاه قضايا األمة وعى رأسها القضية 
الفلسطينية واملوقف الحاسم من »إسائيل« كعدو لألمة اإلسالمية، وموقفه املناهض للسياسات األمريكية.

وجدد السيد »تمسك شعبنا بأخوته مع أبناء أمته باعتباره موقفا مبدئيا إيمانيا ال يمكن التخيل عنه 
واملقايضة به يف مزاد املساومات السياسية. وقال »نؤكد عى أن موقفنا يف العداء إلسائيل ككيان غاصب هو 

موقف مبدئي إنساني أخالقي والتزام ديني«، مشرا اىل أن الشعب اليمني لن يردد يف إعالن الجهاد ضد 
العدو اإلسائييل وتوجيه أقىس الربات ضد األهداف الحساسة يف كيان العدو إذا تورط العدو يف أي حماقة 

ضد شعبنا.

ودعا قائد الثورة الدولة إىل السعي للمزيد من تحقيق العدالة واألمن واالستقرار وتصحيح الوضع يف 
السجون ومعالجة مشاكل السجناء، داعيا يف الوقت نفسه شعبنا العزيز إىل االستمرار يف مسرة التحرر 

واالستقالل والحفاظ عى وحدة الصف والسلم االجتماعي ورعاية الفقراء واملساكن.

ولفت إىل أن قوى العدوان واالحتالل أقدمت عى سقة أكثر من 120 مليون برميل من النفط من املناطق 
املحتلة منذ بداية العدوان.

وقال السيد عبد امللك »إن صمود شعبنا كل هذه السنوات نر من الله تعاىل وبشارة عى حسن العاقبة، 
وإن شعبنا يف موقف الحق ويمتلك القضية العادلة وعاقبة الصمود والثبات هي النر املوعود الذي وعد الله 

به.

وختم السيد عبد امللك بدرالدين الحوثي خطابه، بمخاطبة املشاركن يف ساحات املولد بالقول »نفيس 
وروحي لكم الفداء وبارك الله فيكم عى هذا الحضور املرشف«.

احلشود املاليينية ترعب العدوان وتصيب اعالمه بالذعر والتخبط

10 نوفمرب 2019 - املشكاة نت

أصيبت دول العدوان بالرعب بسبب الحشود املاليينية التي امتألت بها ساحة السبعن بأمانة العاصمة 
صنعاء وساحات بعض محافظات الجمهورية.. والذي كان الحضور املرشف الحدث االبرز ليوم الـ12 من 

 ربيع االول ذكرى ميالد خر الربية محمد صى الله عليه وعى آله وسلم..
حيث تابعت قنوات فضائية ومواقع ووكاالت إخبارية عربية وعاملية للفعالية االحتفائية ونقلت بعض 

القنوات الفضائية يف بث مبارش لخطاب قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي الذي ألقاه عر 
اليوم بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.. الذي تطرق السيد عبدامللك يف خطابه إىل عدد من املواضيع 
الهامة عى الساحتن املحلية واإلقليمية أبرزها توجيهه دعوة للنظام السعودي بوقف العدوان والحصار 
متوعدا إياه بمواجهة مخاطر كبرة يف حال االستمرار يف عدوانه وحصاره، كما جدد عى موقف الشعب 

اليمني يف العداء إلسائيل ككيان غاصب باعتباره موقف مبدئي إنساني أخالقي والتزام ديني، مؤكدا 
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أن«شعبنا لن يردد يف إعالن الجهاد ضد العدو اإلسائييل وتوجيه أقىس الربات ضد األهداف الحساسة 
لكيان العدو إذا تورط العدو يف أي حماقة ضد شعبنا”.

وقالت وكالة االناضول يف وصفها للحشود املاليينية ان صنعاء اصطبغت باللون االخر ووصفت الحشود 
بالضخمة من االنصار واعتربت هذه الحشود انما هي رسالة للتحالف.

وذهب الكثر من ابواق العدوان اىل االعراف مجاهرة بقوة انصار الله يف امليدان ويف الشارع وتطرق البعض 
منهم اىل االنتصارات امليدانية التي حققها الجيش واللجان الشعبية واىل الحضور الكبر للشعب اليمني 

اليوم ومساندته للحوثين.

وذهب بعضهم اىل كيل االتهامات لتحالف العدوان بإيصال الوضع اىل ما وصل اليه.. فيما ذهب آخرون 
للتهجم عى ما تسمى بالرشعية املزيفة التي أحرقت الورقة الرابحة -يف اشارة منهم اىل الشعب اليمني- 

وارتكاب فضائع وجرائم حرب بحقه.

وجن جنون وزير االعالم يف حكومة املرتزقة بالرياض بعد مشاهدته املالين يف محافظات الجمهورية 
حيث عاد اىل تكرار مقولته الشهرة منذ بداية العدوان واملعروفة لدى الجميع وهي انه يلجأ يف كل زنقة إىل 

املراهنة عى الشارع ونيس أن ما جعله يجن اليوم هو الشارع نفسه الذي اخرجه وزمرته الفاسدة فاراً نحو 
الخيانة والعمالة وبيع الوطن بثمن بخس كعادته.. وان الشارع خرج اليوم ليقدم رسالته له وللخونة أمثاله 

ولتحالف العدوان أن يف اليمن رجال صامدين مجاهدين اليساومون بالوطن, أشداء عى العدوان رحماء 
بينهم..

 ولجأت بعض مواقع وقنوات العدوان اىل خلق االفراءات الكاذبة والتي دأبت عليها منذ بداية العدوان.
وادعت يف تلفيقاتها وهرطقاتها املزيفة اىل اجبار بعض سكان املحافظات كذمار واملحويت وحجة وعمران 

والحديدة لحضور املهرجان املليوني الذي اقيم يف العاصمة صنعاء.. دون دراية من تلك املواقع بأن 
االحتفاالت عمت ايضاً تلك املحافظات نفسها وكان الحضور فيها مرشف وكبر, فصنعاء ليست بحاجة 

اىل اجبار او ارغام الناس بحضور اي احتفائية مناسباتية ففيها من كل انحاء الجمهورية رجال أبو إال ان 
يكونوا يف صف الوطن ومع من يدافع عن االرض والعرض.. وتناست تلك املواقع يف الوقت ذاته أن اليمنيون 

يحبون الرسول االعظم اكثر من انفسهم واوالدهم وانهم متمسكون بدينهم ووطنيتهم ومبادئهم ولن يكونوا 
يوماً مرحبن باألعداء والخونة..

السيد نصر اهلل: السيد عبدامللك احلوثي قادر على تنفيذ تهديداته بالرد على أي 
اعتداء إسرائيلي

11 نوفمرب 2019 – 26 سبتمرب نت

خطاب السيد حسن نر الله يف مهرجان يوم الشهيد، تطرق اىل العديد من القضايا، وجاء فيه عن اليمن:

أكد األمن العام لحزب الله السيد حسن نر الله، أن السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي قادر عى تنفيذ 
تهديداته بالرد عى أي اعتداء لكيان العدو اإلسائييل عى اليمن.

وقال السيد نر الله يف مهرجان يوم الشهيد الذي أقامه حزب الله، اليوم االثنن، »السيد عبدامللك بدرالدين 
الحوثي قادر عى أن ينفذ تهديداته وهنا توقف اإلسائيليون عند كالمه جيًدا«. مضيفا »املوقف التاريخي 
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الذي أعلنه القائد الشجاع والعزيز السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي فيما يعني الراع مع العدو اإلسائييل 
يجب أن نتوقف عنده«..كما أكد السيد »نر الله« أن إعالن السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي بالرد عى 

أي اعتداء إسائييل عى اليمن أهميته أنه صدر عن قائد لجبهة ما زالت تقاتل منذ 5 سنوات جيوًشا وقوى 
كربى، موضحا أن الجبهة اليمنية باتت تمتلك أسلحة متطورة جًدا من صواريخ ومسّرات وتمتلك شجاعة 

استخدام هذه الصواريخ واملسرات وتحدت بها كل العالم.

وأشار السيد »نر الله« إىل أن املقاتلن اليمنين يحققون انتصارات نوعية مذهلة وأقرب إىل املعجزات 
وآخرها كان عملية نر من الله، مؤكدا أن السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي قادر عى أن ينفذ تهديداته 

وهنا توقف اإلسائيليون عند كالمه جيًدا.

عامل قوة إضايف ومهم يف محور املقاومة

وشدد عى أن إعالن السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي يشكل عامل قوة إضايف ومهم جًدا يف محور املقاومة، 
مؤكدا أن يمن اإليمان يعلن اليوم بشكل واضح ورصيح أنه قادر عى الرد عى كيان العدو وهذا عامل قوة 

جديد واسراتيجي وعى أبناء األمة أن يعتزوا بهذا اإلعالن.

وأضاف »السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي لم يكشف أوراقه يف الرد وتوجيه أقىس الربات عى كيان 
العدو وهذا مهم جًدا، مؤكدا أن هناك اليوم قوى جديدة ذات قوة وشجاعة منقطعة النظر دخلت يف جبهة 

املواجهة مع العدو اإلسائييل وهذا ما يدركه العدو جيًدا«.

وفيما يتعلق بفعاليات املولد النبوي الرشيف التي أقيمت يف اليمن قال السيد »نر الله« الحشود اليمنية 
يف ذكرى املولد النبوي الرشيف كانت هائلة وحرت تحت الشمس يف منتصف النهار لساعات وافرشت 

األرض والطرقات وتحت تهديد القصف. مضيفا »الحضور الجماهري اليمني يف ذكرى املولد النبوي 
الرشيف جذبني وأذهلني ويكشف عن مدى عشقهم ومحبتهم لرسول الله صى الله عليه وآله«.

وأكد أن الحشود اليمنية رسالة سياسية عظيمة جًدا أنهم بعد كل سنوات الحرب وعرشات آالف الشهداء 
والحصار وأشد الصعوبات ال زالوا يحرون بهذه األعداد الهائلة ليعربوا عن موقفهم وثباتهم، مشرا إىل 

أن الشعب اليمني رسالة عى أن شعوبنا التي يراهن العدو عى أن تسقط أمام الجوع والحصار لتتخى عن 
نبيها وحريتها وكرامتها، هي لن تسقط عى اإلطالق.

احلوثي يتوعد «إسرائيل« بأقسى الضربات حال أي محاقة

11 نوفمرب 2019 - وكالة القدس لألنباء 

توعد زعيم حركة أنصار الله اليمنية عبد امللك الحوثي اليوم االثنن الكيان الصهيوني بتوجيه أقىس 
الربات حال مهاجمته اليمن.

وجاء تهديد زعيم جماعة الحوثين يف اليمن بعد أسبوعن من تريحات لرئيس حكومة االحتالل اإلسائييل 
بنيامن نتنياهو ادعى فيها أن إيران بدأت نصب صواريخ دقيقة التوجيه يف اليمن بهدف مهاجمة 

»إسائيل« من هناك.

ويعتقد أن تريح نتنياهو جاء تمهيًدا لشن هجمات عى اليمن، يف ظل هجمات إسائيلية استهدفت سوريا 
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والعراق، قالت وسائل إعالم إسائيلية إنها استهدفت أهداًفا إيرانية وأذرعا لها.

وقال الحوثي يف تهديده اليوم خالل كلمته بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف يف العاصمة صنعاء »نؤكد 
عى أن موقفنا يف العداء إلسائيل ككيان غاصب هو موقف مبدئي إنساني أخالقي والتزام ديني«.

وشدد عى أن الشعب اليمني لن يردد يف إعالن الجهاد ضد العدو اإلسائييل وتوجيه أقىس الربات ضد 
األهداف الحساسة يف كيان العدو إذا تورط يف أي حماقة ضد شعبنا.

وعى صعيد الحرب عى اليمن، نصح الحوثي دول التحالف الذي تقوده السعودية بوقف عدوانها 
وحصارها، مؤكًدا أن الشعب اليمني لن يراجع عن مسرته التحررية حتى يتحقق له استقالله التام.

ودعا النظام السعودي إىل وقف عدوانه وحصاره، محذرا يف الوقت نفسه من مخاطر وعواقب كبرة يف حال 
استمر يف عدوانه وحصاره.. ولفت إىل أن »استمرار العدوان معناه أن نستمر يف تطوير قدراتنا العسكرية 

وتوجيه أقىس الربات وهذا حق مرشوع«.

وأكد السيد عبد امللك أن الشعب اليمني لن يراجع عن موقفه تجاه قضايا األمة وعى رأسها القضية 
الفلسطينية واملوقف الحاسم من »إسائيل« كعدو لألمة اإلسالمية، وموقفه املناهض للسياسات األمريكية.

السيد نصر اهلل: السيد عبد امللك بدرالدين احلوثي قادر على أن ينفذ تهديداته

11 نوفمرب 2019 - املشكاة نت

أشاد األمن العام لحزب الله السيد حسن نر الله باملوقف التاريخي الذي أعلنه قائد الثورة السيد عبد 
امللك بدر الدين الحوثي من الراع مع العدو اإلسائييل.

وقال يف كلمًة لُه بمناسبة إحياء يوم الشهيد، اليوم االثنن، إن« إعالن السيد عبد امللك بدرالدين الحوثي بالرد 
عى أي اعتداء إسائييل عى اليمن أهميته أنه صدر عن قائد لجبهة ما زالت تقاتل منذ 5 سنوات جيوًشا 

وقوى كربى«.

وأوضح السيد يف كلمته أن الجبهة اليمنية باتت تمتلك أسلحة متطورة جًدا من صواريخ ومسّرات وتمتلك 
شجاعة استخدام هذه الصواريخ واملسرات وتحدت بها كل العالم، الفتًا إىل أن املقاتلن اليمنين يحققون 

انتصارات نوعية مذهلة وأقرب إىل املعجزات وآخرها كان عملية نر من الله.

وأكد السيد حسن نر الله أن السيد عبد امللك بدرالدين الحوثي قادر عى أن ينفذ تهديداته وهنا توقف 
اإلسائيليون عند كالمه جيًدا، موضًحا أن إعالن السيد عبد امللك يشكل عامل قوة إضايف ومهم جًدا يف محور 

املقاومة.

وقال السيد »يمن اإليمان يعلن اليوم بشكل واضح ورصيح أنه قادر عى الرد عى كيان العدو وهذا عامل 
قوة جديد واسراتيجي وعى أبناء األمة أن يعتزوا بهذا اإلعالن«. مضيًفا »السيد عبد امللك بدرالدين الحوثي 

لم يكشف أوراقه يف الرد وتوجيه أقىس الربات عى كيان العدو وهذا مهم جًدا«.

وأشار إىل أن هناك اليوم قوى جديدة ذات قوة وشجاعة منقطعة النظر دخلت يف جبهة املواجهة مع العدو 
اإلسائييل وهذا ما يدركه العدو جيًدا.
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وأردف السيد قائاًل إن »الحشود اليمنية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف كانت هائلة وحرت تحت الشمس 
يف منتصف النهار لساعات وافرشت األرض والطرقات وتحت تهديد القصف«. وتابع »الحضور الجماهري 

اليمني يف ذكرى املولد النبوي الرشيف جذبني وأذهلني ويكشف عن مدى عشقهم ومحبتهم لرسول الله 
صى الله عليه وآله«.

وأكد السيد نر الله أن الحشود اليمنية رسالة سياسية عظيمة جًدا أنهم بعد كل سنوات الحرب وعرشات 
آالف الشهداء والحصار وأشد الصعوبات ال زالوا يحرون بهذه األعداد الهائلة ليعربوا عن موقفهم 

وثباتهم، مبينًا أن الشعب اليمني قدم رسالة عى أن شعوبنا التي يراهن العدو عى أن تسقط أمام الجوع 
والحصار لتتخى عن نبيها وحريتها وكرامتها، هي لن تسقط عى اإلطالق.

وقال االمن العام لحزب الله السيد حسن نر الله »كان حزب الله قد اتخذ من يوم 11/11 من كل عام 
يوما لشهيده اي لكل الشهداء، النه يف مثل هذا اليوم من العام 1982 اقتحم الشاب االستشهادي الشهيد 

احمد قصية )امر االستشهادين( مقر الحاكم العسكري االسائييل يف مدينة صور ودمر املبنى بشكل كامل 
ما ادى اىل مقتل اكثر من مئة ضابط وجندي، كانت عملية تاريخية ومدوية وادت اىل وقوف شارون ذليال 

محبطا عى انقاض املبنى املدمر واالشالء املقطعة، وقد اضطرت حكومة العدو اىل اعالن الحداد العام يف 
امليان الغاصب لهول ما جرى«.

وأكد السيد نر الله يف كلمة له يف مهرجان يوم الشهيد الذي أقامه حزب الله االثنن انه »حتى اآلن ما 
زالت عملية االستشهادي احمد قصر هي االهم عى االطالق يف تاريخ املواجهة مع العدو من حيث الحجم 

والنوعية والخسائر الهائلة التي لحقت بالعدو يف رضبة واحدة، بالرغم من التطور النوعي يف العمليات ضد 
العدو، لكن ما زالت هذه العملية تحتل املرتبة االوىل حتى اآلن”، وتابع “لعظمة هذه العملية اخرنا يوم 

االستشهادي احمد قصر يوما لشهيد حزب الله، اليوم هو بمثابة الذكرى السنوية لكل شهداء حزب الله«.

ولفت السيد نر الله اىل ان »الشهداء كان يميزهم حبه لله وشوقهم للقائه تعاىل، واالعداء دائما يخطئون يف 
فهم حركات املقاومة يف امتنا، الن االعداء يتصورون ان مجاهدينا هم فئة من املرتزقة هم يتصورون ان كل 
الناس عى شاكلتهم«. واضاف »هم ال يعرفون حقيقة هذه االجيال منذ ايام رسول الله وصدر االسالم ممن 
يطلب القرب اىل الله، هذه الصفات تصنع انسانا مختلفا ولذلك كان هؤالء الشهداء قتالهم وقتلهم يف سبيل 

الله، وهو سبيل الدفاع عن حرية وعرض وارض االنسان ورشفه وامنه وامانه«.

وأشار السيد نر الله اىل ان »الشهداء قدموا لنا االنتصارات ودائما عندما نذكر الشهداء نذكر بتحرير 
االرض واالسى مع بعض امللفات العالقة، ومن انجازاتهم االنتصار عى العدو االسائييل واالرهاب 

التكفري«. واضاف »القوة واملنعة التي اعطونا اياها واملوقع املتقدم والعزيز بمواجهة العدو هي بفضل 
دماء الشهداء، هم حولونا من بلد يعتقد االسائييل ان بامكانه ان يجتاحه بفرقة موسيقية اىل بلد يعتربه 

العدو هو تهديد وجودي لكيانه الغاصب، هذا كله من بركة دماء الشهداء وتضحيات عائالتهم التي صربت 
واحتسبت وتحملت وضحت وحملت دماء الشهداء لتستنهض بها الهمم ولتحولها اىل بحر هادر من 

الحماس واالندفاع وبهذه الربكة كربت وتعاظمت املقاومة وكانوا بحق الصوت الزينبي املرتفع بمواجهة كل 
الطواغيت«.

وأكد السيد نر الله ان »املقاومة اليوم يف اوج قوتها وحضورها وفعاليتها واهميتها كجزء من محور 
املقاومة يف املنطقة، هي تشارك يف موقع متقدم يف صنع مستقبل املنطقة ولبنان وفلسطن”، وتابع 

“املقاومة تفخر انها جزء من محور املقاومة الراسخ واملنتر«.
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من جهة ثانية، قال السيد نر الله »اتوجه بأسمى آيات العزاء لفد ورحيل العالمة املحقق السيد عبدالله 
رشف الدين نجل السيد عبدالحسن رشف الدين«. وتابع »كما اتوجه بمناسبة ذكرى والدة الرسول االعظم 

صى الله عليه وسلم اىل جميع املسلمن بالتهنئة والتربيك، ونحن كأمة منذ اكثر من 1400 سنة اذا كنا 
نعيش يف ايمان وهدى وعلم وحضارة ورقي طوال التاريخ وقوة ومنعة واذا كان من خر عظيم نتطلع اليه 

يف آخرتنا، هو بسبب هذا املولود العظيم«.

قائد الثورة .. رجل القول والفعل .. هل تعي اسرائيل تهديداته ؟

11 نوفمرب 2019 - يمني برس 

خطاب قائد الثورة بمناسبة املولد النبوي مازال حارضا يف وسائل اإلعالم العاملية، خصوصا تهديده للكيان 
الصهيوني، هذه الجزئية التي اربكت بكل تأكيد العدو االسائييل، وظهر ذلك من خالل بث ذلك الخطاب 

وترجمته بكافة وسائل اإلعالم اإلسائيلية.

السيد القائد أكد يف خطابه وبالفم املليان عى أن املوقف من العداء إلسائيل ككيان غاصب هو موقف 
مبدئي إنساني أخالقي والتزام ديني يف الوقت الذي تنبطح فيه كثر من األنظمة العربية واالسالمية تحت 

اسائيل، واألقوى من ذلك عى االطالق هو تحذير العدو االسائييل أنه اذا تورط بأي حماقة ضد اليمن »فإنَّ 
شعبنا لن يردد يف إعالن الجهاد يف سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نردد يف توجيه أقىس الربات املمكنة 

اسة جداً عى كيان العدو اإلسائييل«. الستهداف األهداف الحسَّ

هذا الكالم جاء من رجل يعرفه اليمنيون بأنه رجل القول والفعل ولهذا كانت وقع هذه التحذيرات عى 
العدو كالرصاص الذي بادر بالحديث عنها وبثها يف وسائل اعالمه، خصوصا وقد جرب وشاهد العالم ما 

فعله هذا الرجل بأرامكو والسعودية واإلمارات.

يمكن الرعب الذي ال ينتهي من قبل العدو الصهيوني بأن املتحدث هنا ليس السيد نر الله املتواجد عى 
تخوم الكيان االسائييل بل السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي الذي تفصله عن الكيان االسائييل مسافة قد 

تتجاوز 2000كم وهنا بيت القصيد ومكمن الرعب الذي ال ينتهي، وهنا قد نجد البعض بفعل الصدمة يحاول 
االنكار او التقليل من هذا التطور العسكري اليمني بحرش أنف ايران كما فعلوا عقب الربة النوعية التي 

استهدفت منشآت »بقيق وخريص« إال أن ذلك لن يغر من حقيقة أن القوة العسكرية اليمنية باتت قادرة عى 
الوصول اىل عمق الكيان االسائييل وليس بمقدور أحد أن يدحض ذلك وقد تحدث به سيد القول والفعل.

بهذا التريح الصاعق يعلن السيد الحوثي أن اليمن املحارب واملحارص بات قوة اقليمية وازنة ومؤثرة وهو 
ما يدفعنا اىل تساؤل مهم : كيف سيكون عليه حال اليمن بعد وقف الحرب والحصار؟!!

هذا التهديد القوي املوجه بشكل مبارش للعدو أكده السيد حسن نر الله يف خطابه اليوم االثنن حيث 
قال بأن الجبهة اليمنية “باتت تمتلك أسلحة متطورة جًدا من صواريخ ومسّرات طائرات مسرة وتمتلك 

شجاعة استخدام هذه الصواريخ واملسرات وتحدت بها كل العالم، وحققت أنتصارات كبرة ومذهلة امام 
مرأى ومسمع من العالم.

نر الله قال »تكمن اهمية هذا اإلعالن أنه صدر عن قائد لجبهة ما زالت تقاتل منذ خمس سنوات جيوشاً 
وقوى كربى، وأن الحوثي لم يكشف أوراقه يف الرد وتوجيه أقىص الربات عى كيان العدو وهذا مهم 

جًدا«. مضيفا اليوم هناك قوى جديدة ذات قوة وشجاعة منقطعة النظر دخلت يف جبهة املواجهة مع العدو 
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اإلسائييل وهذا ما يدركه العدو جيًدا«.

تهديد قائد الثورة جعل السيد حسن يمتدح هذا االعالن ويجب ان نتوقف عنده وبأن السيد عبدامللك قادر 
عى أن ينفذ تهديداته وهنا توقف اإلسائيليون عند كالمه جيًدا، وعى أبناء األمة ان يعتزوا بهذا االعالن.

هذا التهديد الذي أطلقه قائد الثورة، وامتدحه نر الله الذي خاض الحروب مع الكيان االسائييل يجعل 
العدو يف موقف صعب، كيف ال وهذا التهديد يصدر من اليمن الذي مرغ انوف الغزاة عى مدى التاريخ، 

كيف ال واليمنيون ركعوا الطائرات بالكالشنكوف واصبحوا قوة ال يستهان بها.

بهذا التهديد يدخل اليمن معركته الحقيقة مع العدو الحقيقي لإلمة العربية واإلسالمية واملتمثل بالكيان 
الصهيوني ومن خلفه امريكا، بعد ان خاض حروب ملدة خمس سنوات مع ادوات ذلك الكيان الغاصب.

مناسبة املولد النبوي الشريف.. أكثر من 12 ألف فعالية حتضريية و«صفر« حوادث 
رغم احلضور املالييني يف ساحات االحتفال الرئيسية

11 نوفمرب 2019 - الثورة نت

عاشت العاصمة صنعاء واملحافظات أياماً عديدة عى إيقاع فعاليات مناسبة املولد النبوي الرشيف 1441 
هجرية، حيث بلغ عدد الفعاليات االحتفائية التي أقيمت باملناسبة هذا العام ما يزيد عن عرشة آالف فعالية 

متنوعة عى املستوين الشعبي والرسمي، توزعت ما بن ثقافية وتعبوية وتربوية ورياضية واجتماعية، 
وتوجت بفعاليات السبت الكربى التي أقيمت يف 12 ساحة مركزية يف األمانة وعواصم املحافظات، 

واحتضنت املالين من البرش، وهي املرة االوىل التي يبلغ فيها عدد الساحات أكثر من عرش ساحات، ومن 
حيث الحضور الذي فاق التوقعات.

والحقيقة أن فعاليات االحتفال باملولد النبوي الرشيف هذا العام شهدت العديد من املفارقات التي من أهمها 
حجم الحضور الكبر، والتكامل الرسمي والشعبي يف إحيائها، وأيضا نجاح اللجان األمنية والتنظيمية 
واإلعالمية والصحية والفنية يف تنظيم الفعاليات الكربى التي حرها أكثر من 6 مالين مواطن دون 
حصول أي حوادث تذكر، مع اإلشارة إىل أن الرقم تقريبي من خالل خرائط الصور للمساحات التي 

احتضنت الفعاليات املركزية أمس األول.

النجاح الذي تحقق يف تنظيم الفعاليات واملهرجانات ملناسبة املولد النبوي الرشيف يف مختلف املجاالت 
الرياضية والفنية والثقافية واالجتماعية وغرها يعكس االنضباط يف أداء الكوادر القادرة عى القيام بمهامها 

يف مثل هذه التجمعات والقادرة عى اإلعداد التحضر والتنظيم، حيث أن حالة االنضباط والجدية وااللتزام 
بالتعليمات والتوجيهات لدى العاملن وآالف املتطوعن الشباب الذين شاركوا يف اإلعداد والتنظيم واملتابعة 

يف ساحات صنعاء واملحافظات ساهمت يف تسهيل وصول الوفود الغفرة، وخروجها بعد االنتهاء من 
الفعالية دون أي عوائق.

ويف الجانب األمني فإن اإلجراءات األمنية التي اتخذتها الداخلية واملخابرات ومختلف الجهات املعنية يف 
مختلف الساحات التي شهدت احتفاالت جماهرية ألكثر من 6 مالين حروا إليها، وكذا وعي املواطن 
والتزامه باألنظمة والقوانن والتعليمات التي صدرت من اللجان التنظيمية تكللت بنجاح كبر، وهذا ما 

شعرت به الجماهر التي توافدت إىل الساحات من كل أنحاء اليمن لحضور الفعاليات الكربى التي لم تشهد 
أي حوادث أمنية أو مخالفات كبرة.
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صفر حوادث رغم كثافة الحضور

أكد مصدر يف اللجنة اإلرشافية لفعاليات املولد النبوي الرشيف لـ«الثورة« أن االحتفاالت الكبرة التي 
شهدتها العاصمة واملحافظات بمناسبة املولد النبوي الرشيف 1441 هجرية، لم تشهد أي حوادث أو 

إصابات أو اخراقات أمنية، عى الرغم من الحضور املكثف واألعداد الكبرة للمشاركن يف ميدان السبعن 
بأمانة العاصمة، وكذلك يف محافظات : عمران وصعدة وحجة والحديدة واملحويت وذمار وإب وتعز 

والجوف والبيضاء، وأشاد املصدر بالجهود التي بذلتها كافة الجهات التي تضمها لجنة تنظيم الفعاليات 
بمشاركة اآلالف من األمنين والتنظيمن والصحين واإلعالمين واملرشدين، ومن أغلب القطاعات والجهات 

الرسمية واملتطوعن، مؤكدا أن اللجنة وضعت خطة تشمل إجراءات أمنية، وتنظيمية،وخدمات خاصة، 
استعدادا للفعاليات التي أقيمت أمس األول يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأضاف »أن الفعاليات التي أقيمت باملناسبة القت نجاحا كبرا وشهدت حضورا كثيفا يف كافة الساحات 
التي تم تخصيصها، موضحا أنه ولم تسجل أي حوادث نتيجة اتخاذ كافة االحتياطات واإلجراءات الالزمة 

لضمان سالمة املشاركن من الجماهر الغفرة من دون أي إشكاليات«، مشرا إىل أن النجاح يعود إىل 
التعاون والتنسيق التام بن كافة الجهات املعنية، وتسخر جميع املوارد البرشية واإلمكانات املادية 

واللوجستية إلنجاح االحتفاالت الجماهرية الكربى يف العاصمة واملحافظات، وحرص القائمن عى تأمن 
الساحات عى العمل الجاد واملتواصل لتحقيق هذا اإلنجاز وليكونوا عى أتم االستعداد والجهوزية الستقبال 

األعداد الكبرة من املشاركن وتأمينهم من أي أخطار أمنية.

وأوضح أن لجنة الفعاليات كانت عى حرص شديد بتوضيح خطوط السر باملسارات التي حددت للوصول 
إىل ميادن السبعن وفق خطة مرورية وضعتها وزارة الداخلية نظرا لخصوصية االحتفال الذي أقيم يف 

صنعاء، ونرش تعليمات مرورية مسبقة للمشاركن الوافدين إىل ميدان السبعن تفاديا لالزدحام يف املداخل 
خالل التوافد، إضافة إىل نرش طواقم إسعافيه متنقلة يف مختلف الساحات بما فيها املحافظات، ووضع خطة 

طوارئ من قبل وزارة الصحة يف كافة املستشفيات تحسبا ألي طوارئ.

إشادات واسعة بنجاح الفعاليات وجهود الجهات والطواقم املختصة

الجهود املبذولة إلنجاح فعاليات مناسبة املولد النبوي الرشيف تكللت بنجاح باهر يف تنظيم وتأمن 
الفعاليات التي تعترب األكرب، حيث شهدت الساحات التي خصصت للفعاليات املركزية بمناسبة املولد النبوي 

الرشيف حضورا كثيفا هو األكرب، وقد أشاد فخامة األخ املشر مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعى 
بالحضور الجماهري املهيب وغر املسبوق يف العاصمة صنعاء واملحافظات احتفاء بذكرى املولد النبوي 

ا عن شكره لحكومة اإلنقاذ الوطني عى الجهود املبذولة لإلعداد والرتيب الذي أسهم يف  الرشيف، معربِّ
إنجاح الفعاليات الجماهرية بمناسبة مولد الرسول صى الله عليه وآله وسلم .

ونوَّه بجهود وزارة الداخلية واألجهزة األمنية واللجان التنظيمية واإلرشافية والفنية وكل من ساهم يف تنظيم 
وتأمن الفعاليات الجماهرية، كما أشاد بدور أمن العاصمة ومحافظي املحافظات يف اإلرشاف واملتابعة 

والحشد لهذه الفعاليات التي جسدت عظمة املناسبة وما يحتله الرسول األعظم من مكانة يف قلوب اليمنين، 
كما عربَّ الرئيس املشاط عن الشكر عى التغطية اإلعالمية املتميزة التي قامت بها وسائل اإلعالم الوطنية 

لهذه الفعاليات ومواكبتها منذ بدء الرتيبات ووصول الحشود وحتى انتهاء الفعاليات .

من جهته أشاد وزير اإلعالم ضيف الله الشامي بالتغطية املتميزة لوسائل اإلعالم الوطنية ومواكبتها 
لالحتفاالت بذكرى املولد النبوي الرشيف وصوال إىل الفعاليات الجماهرية الكربى يف العاصمة صنعاء 
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واملحافظات، وعربَّ عن الشكر والتقدير لقيادات ومنتسبي وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة عى ما 
بذلوه من جهود كبرة يف التغطية والنقل املبارش للفعاليات املركزية يف مختلف الساحات.

إىل ذلك أشاد وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمر الدين الحوثي، بجهود رجال األمن الذين شاركوا يف تأمن 
فعاليات االحتفال باملولد النبوي الرشيف 1441هـ، منوها بدور ومشاركة جهاز األمن واملخابرات ووزارة 

الدفاع يف إنجاح الفعاليات الجماهرية بهذه املناسبة يف العاصمة صنعاء وبقية املحافظات.

وعربَّ اللواء الحوثي عن الشكر للمواطنن عى وعيهم وتعاونهم اإليجابي مع رجال األمن من خالل االلتزام 
باإلرشادات األمنية وتعليمات اللجان التنظيمية.

كما ثمن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل جهود الطواقم الطبية يف لرعاية املشاركن 
يف االحتفال بذكرى املولد النبوي يف مختلف ساحات االحتفال بأمانة العاصمة واملحافظات، ونوه الوزير 

املتوكل بجهود وتفاعل الكوادر املناوبة يف املستشفيات والكوادر اإلسعافية وسائقي السيارات اإلسعافية بن 
املحافظات وعى الطرقات املؤدية للساحات والذين ساهموا يف إنجاح فعالية املولد النبوي.

وأوضح أن الوزارة جهزت 187 سيارة إسعاف مزودة بكوادر طبية إسعافية موزعة عى الساحات والطرق 
و968 كادرا طبيا إسعافيا مزودا باألدوية اإلسعافية يف جميع الساحات.

وأشار وزير الصحة إىل أنه تم نصب 24 مخيما وثالثة مستشفيات ميدانية مجهزة بكل ما تحتاجه من 
أدوية وأجهزة وكوادر، باإلضافة إىل تهيئة 37 مستشفى حكومياً و71 مستشفى خاصاً يف حالة استعداد 

تام وعى مدار الساعة.

بدوره أشاد أمن العاصمة رئيس اللجنة اإلرشافية العليا لالحتفال باملولد النبوي حمود ُعباد بجهود اللجنة 
التنفيذية لالحتفال باملولد النبوي واللجان الفنية والتنظيمية واألمنية التي شاركت يف تجهيز وتأمن ساحة 

االحتفال بميدان السبعن.

واعترب أمن العاصمة حمود ُعباد نجاح الفعالية املركزية يف ميدان السبعن ثمرة جهود 12 لجنة فنية 
متخصصة وتنظيمية وأمنية من النظافة واألشغال والنقل والكهرباء واإلعالم ورجال األمن واملرور وغرها 

من اللجان.





آراء يف املولد النبوي الشريف
يف اإلعالم احمللي واخلارجي
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فتاوى تبديع املولد النبوي .. ملصلحة من؟

الثورة نت - 9 نوفمرب 2019 - حمود عبدالله األهنومي

تكتيس أرجاء اليمن حلة يمانية تعود يف أصالتها إىل وهج عاداتهم األصيلة التي نروا فيها اإلسالم ألن 
به سعادتهم وكرامتهم، حيث تعم االحتفاالت باملولد النبوي أرجاءه املختلفة، وتشهد العاصمة صنعاء 

واملحافظات األخرى أكرب احتفال نبوي يف التاريخ من حيث العدد الضخم الذي يحر مكان االحتفالية، 
احتفاالت عديدة ويف كل عام، كلها تشهد عى قوة االرتباط بن هذا الشعب وهذه األمة بنبيها صى الله عليه 

وآله وسلم.

لقد بيَّنت هذه االحتفاالت الجماهرية غر املسبوقة مدى الحب الذي يؤمن به أبناء هذا الشعب املسلم 
باعتباره واجباً دينياً وجزءاً من العقيدة اإلسالمية، كما كانت هذه االحتفاالت رداً عملياً ومزلزالً يؤرّش لفشل 
وسقوط األهداف التي كانت خلف برامج اإلساءة إىل النبي صى الله عليه وآله وسلم، وأسقطت الرهان الذي 

أّمله هؤالء املسيئون من زرع الشك يف قلوب املسلمن بنبيهم صلوات الله عليه وعى آله، وظهر بوضوح 
أن إساءاتهم كانت بمثابة تحدٍّ للمسلمن استثار نخوتهم وكرامتهم وإنسانيتهم التي استُْهِدفت من خالل 

استهداف أكرم إنسان وجد عى هذه األرض.

كما بعثت هذه االحتفاالت برسالة قوية إىل هذا العالم مفادها أن وعي الشعوب لم يُعد بيد إعالم الحكومات 
العميلة أو املتهاونة تجاه دينها، والتي ألقت من عى عاتقها مسؤولية حمل الرسالة اإلسالمية والدفاع عنها، 

وتبن أن الشعوب اإلسالمية شبّت عن الطوق وهي يف طريق عودتها إىل مصادر اإلسالم ومنابعه األصيلة، 
التي طاملا ُجّرت بعيدة عنها، غر أن املسلمن يف أرجاء األرض برهنوا أن بإمكانهم شعبياً أن يعودوا إىل 

منابع اإلسالم وأن )الرسميات( لم تعد تعنيهم من قريب وال من بعيد، هذه الرسميات التي أسقطت أعياد 
اإلسالم الجامعة مثل )املولد النبوي( من تقويمها الرسمي، وال يستبعد أن وراء ذلك قراراً غر بريء، 

واتخذت لنفسها أعياداً أخرى.

منذ زمن ليس بالبعيد ودول االستكبار وأئمة الجور والظلم والضالل يحرصون عى الرويج لقدوات 
آخرين يقدمونهم كبديل عن الشخصية النبوية، وال يروق لهم أن يتحدث الناس عن رموز اإلسالم أو أن 
يتخذ الناس قدواتهم من شخصياته العظام، ألن هذا األمر سوف يجعل األمة ويجعل الناس أكثر تحرراً 

من القبضة االستعمارية، سيرك لديهم أثراً إيجابياً يف الثقة بأنفسهم والتوكل عى الله واالعتماد عل املنهج 
اإللهي الذي يهدي الناس إىل خلع األنداد من دون الله واالتجاه صوب الرسالة املحمدية، ومن ثم يكسبهم 

القدرة عى التغير والثورة ضد واقعهم الخانع وحكامهم الذين ينساقون للرغبات الغربية.

ولألسف فإن جماعات دينية وتيارات سياسية متشددة فهمت اإلسالم عى نحو مغلوط تخدم هذه الوجهة 
االستعمارية بصورة مبارشة أو غر مبارشة عندما ترّوج التبديع لالحتفال بهذه املناسبات، ومن املفارقات 

أنهم يوزعون الفتاوى التي تحرم االحتفال باملولد النبوي، بينما يف نفس اليوم تغض الطرف يف أحسن 
أحوالها عن بدعة الطائرات بدون طيار األمريكية التي تقتل اليمنين بدم بارد يف مخالفة صارخة لإلسالم 

وللقانون اليمني والدويل، وتغض الطرف عن التواجد األمريكي داخل اليمن، ويسكتون عنه وكأنه من 
السنن أو من الواجبات، هذه القضية واضحة جداً، فهل رأيتم منشوراً يحذركم من خطر التدخل األمريكي 

يف اليمن وجرائمهم ضد املسلمن يف أصقاع املعمورة، وهل رأيتم منشوراً واحداً يندد باإلساءات ضد الرسول 
صى الله عليه وآله وسلم، بينما تجدون مئات املناشر وعرشات القنوات والصحف واملواقع التي تحّذر من 

بدعة املولد النبوي والغدير والهجرة النبوية، وتكّفر الزيدية والشيعة الجعفرية والصوفية.
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مرشوع هذه الجماعات لألسف يريد املسلمن أن يدخروا جهدهم ضد بعضهم، وأن ينشغلوا ببعضهم، 
حتى ال يفكروا يف الجامعة الدينية التي تجمعهم وتوحدهم؛ إنهم مدفوعون لحكومات ودول تتكئ يف بقائها 

عى األنظمة الكفرية، وهذه األنظمة تفعل ما بوسعها من توسيع الهوة بن املسلمن؛ ألنهم يعرفون أن يف 
اجتماع املسلمن قوتهم وعلو شأنهم وكرامتهم، ومن ثم يعملون بشتى الوسائل عى زرع الخالف والشتات 
بن املسلمن، ويغذون االختالفات البينية والتي يمكن تجاوزها بعوامل الراع السيايس إلبقائهم رهن هذه 

االختالفات التي أصابت مسرتهم الحضارية بالشلل التام، وجعلتهم يف مؤخرة األمم علماً وقوًة وأخالقاً.

العودة لالحتفاء باملحطات اإلسالمية الخالدة والتذكر بأيام الله، وإضفاء الطابع اإلسالمي عى الحياة 
االجتماعية يؤتي ثمرة طيبة يف هذا الصدد ويجعل األمة أقرب إىل األخذ من هذه املحطات واالستفادة منها، 

ويجعل ثقافة اإلسالم يف حياة الناس ثقافة يومية ودائمة وتسكن التفاصيل املختلفة يف حياة الناس، 
وبالتايل سيقيص القدوات واألسوات غر اإلسالمية ويخرجها عن محل التأثر، وهذا هو ما يضمن أن ال يقع 

الناس يف التأثر بالزيف الذي تصنعه هذه األسوات والقدوات التي ال تنطلق من املنهج اإللهي الرباني، والتي 
سيثبت اآلن أو الحقاً أنها كانت تتحرك يف وهم وأنها كرساب بقيعة.

األهم يف هذا األمر أن تأثر هؤالء املؤججن للفتن اإلسالمية – اإلسالمية يذهب نحو الظهور يف شكل 
الفضيحة، وأن من يمارس هذا الدور يحس من تلقاء نفسه ويشعر أنه يمارس دوراً مقيتاً وغر مقتنع به، 
ذلك أن منطق التبديع ملثل هذه االحتفاالت يتناقض مع مجمل الحياة التي يعيشها هذا )املبدّع( إذ ستبدو 

كلها بدعة يف بدعة، ومن ترونه يستمر يف هذا الهراء والزيف واللغو السخيف فاعلموا أنه ممن دخلوا يف قول 
رسول الله صى الله عليه وآله وسلم: )إن مما أُِثر من كالم النبوة األوىل، إذا لم تستِح فاصنع ما شئت(.

املاليني حيضرون يف مناسبة املولد النبوي الشريف و”إسرائيل على املهداف”

تعليقا على حتذيرات قائد الثورة/ اإلعالم الصهيوني: حتذيرات ال ينبغي االستخفاف 
بها

الثورة نت – 10 نوفمرب 2019 - عبدالرحمن عبدالله

التحذيرات التي وجهها قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي إىل كيان العدو الصهيوني يف خطابه 
بمناسبة املولد النبوي الرشيف أمس السبت، أثارت داخل كيان العدو الصهيوني ردودا إعالمية متفاوتة، 

حيث عرب ناشطون إسائيليون ووسائل إعالم عربية عن مخاوف كبرة مما اعتربته واعتربوه تهديدات جدية 
تعرضهم لألخطار، وأكدت بأنها تهديدات “ال يجب عى اإلسائيلين االستهانة بها”. 

ورصدت الثورة عقب انتهاء الخطاب مبارشة جملة من التعليقات والتناوالت اإلعالمية من “وسائل إعالم 
إسائيلية، وناشطن صهاينة عى حسابات توير”، حيث قال منتدى األخبار اإلسائييل “هذا بيان ال ينبغي 
االستخفاف به يف هذا الوقت، الربوكيس اإليراني يف اليمن، والذي كان بمثابة غطاء للهجمات اإليرانية بعيدة 

املدى يف أكثر من حالة )وأبرزها الهجوم عى محطات النفط السعودية يف أرامكو(، يأتي يف إعالن علني 
جريء ومرّكز ضد إسائيل”:

أما صحيفة يديعوت أحرنوت فعلقت “هدد عبد امللك الحوثي، الزعيم الحوثي املدعوم من إيران يف اليمن، 
بأن رجاله “لن يرددوا يف إعالن الجهاد ضد العدو اإلسائييل – ويؤذونه بشدة إذا قاموا بعمل أحمق ضد 

شعبنا”. وأضاف الحوثي أن “الراحة التي تظهرها إسائيل والواليات املتحدة يف ضوء الوضع يف العراق 
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ولبنان تكشف عن موقفهما. موقفنا من العدو اإلسائييل هو التزام مبدئي وأخالقي وديني”، ونقلت قناة 
“كان” اإلسائيلية تحذيرات قائد الثورة، وكتبت عى حسابها يف توير “وقال القائد الحوثي يف اليمن: “إذا 
شارك العدو اإلسائييل يف أي عمل من أعمال الغباء ضد شعبنا – فلن نردد يف إعالن الجهاد ضده ورضب 

أكثر األهداف حساسية، بقوة أكرب”.

• ملاذا عىل الصهاينة القلق من تهديدات قائد الثورة ؟

يف خطابه التاريخي الذي ألقاه أمس السبت، أمام مالين املحتشدين يف عرش ساحات احتضنت فعاليات 
االحتفال بمناسبة املولد النبوي الرشيف عى صاحبه وأله أفضل الصلوات والتسليم، قال السيد القائد 

عبدامللك بدر الدين الحوثي »تكررت تريحات مجرمي الحرب الصهاينة، وعى رأسهم املجرم الصهيوني 
اليهودي نتنياهو، التي تتحدث عن اليمن كتهديٍد إلسائيل، وتسعى لربط ذلك بإيران، كما هي العادة 

اإلسائييل، إننا يف هذا املقام نؤكِّد عى أنَّ موقفنا يف العداء إلسائيل ككياٍن غاصب ومعاٍد ألمتنا اإلسالمية، 
هو موقٌف مبدئٌي إنسانٌي أخالقي، والتزاٌم ديني، نلتقي فيه مع األحرار والرشفاء من أمتنا اإلسالمية، وإذا 

تورَّط العدو اإلسائييل يف أيِّ حماقٍة ضد شعبنا؛ فإنَّ شعبنا لن يردد يف إعالن الجهاد يف سبيل الله ضد هذا 
اسة جداً عى كيان العدو  العدو، كما لن نردد يف توجيه أقىس الربات املمكنة الستهداف األهداف الحسَّ

اإلسائييل«.

الكالم النوعي الذي قاله السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، وبما أنه زامن مع احتشادات مليونية هي األكرب 
احتفاال بمناسبة املولد النبوي الرشيف، وبما أن هذه املناسبة دالة عى مفصلية املعركة مع اليهود باعتبارهم 
الخصوم واألعداء للنبي األعظم صلوات الله عليه وعى آله، وللدين اإلسالمي الحنيف،  فإن النربة التي تحدث 

بها السيد عبدامللك لم تكن تعبر عن املوقف الحاسم والحازم تجاه أي حماقة صهيونية يف اليمن، بل وهي 
تعبر عن التحول يف مسار املعركة وانتقالها من حرب مع الوكالء، إىل حرب مبارشة مع األصالء.

يف الثالثن من أكتوبر املنرم زعم املجرم نتنياهو خالل مؤتمر صحفي مشرك مع وزير املالية األمريكي 
ستيفن منوتشن “بأن ايران نصبت مؤخرا صواريخ بعيدة املدى يف اليمن من اجل أن تهدد أيضا من هناك 
اسائيل”، ومنذ خمس سنوات ونتنياهو الذي يواجه فشله يف تأليف حكومة داخل كيانه بسبب هزيمته يف 
االنتخابات، وإخفاقاته وهزائمه يف لبنان وغرها، يستدعي اليمن يف كل تريحاته، فهو كمن يستثر النار 

املشتعلة ويحركها بأعواد الثقاب.

مدى الصواريخ االيرانية يصل إىل كيان العدو الصهيوني من رايض الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وال 
تحتاج إىل منصات صواريخ يف اليمن لتستهدف بها الكيان الصهيوني، لكن نتنياهو يستخدم الذريعة 

اإليرانية عنوانا يتشاركه مع النظام السعودي وبن سلمان للحرب عى اليمن والستهداف إيران وللتحرك يف 
املنطقة وفق انماط تحالفية تحمل عناوين وشعارات خادعة تأخذ مناحي طائفية وتقسيمية، غر أن عى 
املجرم نتنياهو وكل قادة الكيان الصهيوني، أن يحسبوا املسافة الفاصلة بيننا يف اليمن وبن ميناء إيالت 

مثال، وأن يسحبوا حساب السفن اإلسائيلية التي تمر بباب املندب، ولتقريب املعلومة فإن املسافة من 
الحديدة اىل ايالت، وهي النقطة التي تقع يف اقىص جنوب فلسطن املحتلة، تبلغ 1800 كم، ربما عليهم أن 

يعرفوا أيضا بأن صاروخ قدس1 املجنح يصل مداه إىل 2500 كيلو مر، وهو بهذا املدى يعني أن اليمنيون 
قادرون عى الوصول إىل أهداف كثرة جدا داخل األرايض املحتلة.
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اإلمريكيون والسعوديون والصهاينة يف مهمة إعادة ترتيب التحالفات وتوحيد الخيارات.. من 
»وارسوا« إىل »مارك إسرب«..

ال يقتر دور الصهاينة يف »العدوان عى اليمن«، عى تهييج دوائر صنع القرار يف أوربا وأمريكا، عى اعتبار 
واحدية االهداف وتشارك السعودية وإسائيل فيها، بل يتعداه إىل املشاركة الفعلية يف الحرب، وهو ما 

انكشف جليا يف معركة الساحل الغربي التاريخية،  وعودا عى هذا الدور الفعيل املنطلق من أهداف مشركة 
بن آل سعود والصهاينة، فإنه ونتيجة للخالفات العاصفة بن تحالف العدوان، ومع اإلنعكاسات الخطرة 

عى مملكة العدوان عقب رضب أرامكو، وعملية نر من الله، تدخل األمريكين والصهاينة مبارشة يف إعادة 
ترتيب حشد العمالء واملرتزقة، وتوحيد خياراتهم ضمن اإلطار األقليمي، واليمني، وقد كان اتفاق الرياض 

إحدى اإلنعكاسات الناتجة عن اللقاءات الصهيونية والسعودية واألمريكية األسابيع املاضية.

نشطت يف األونة األخرة رسائل التهدئة ووسائطها، وكان من املقرر أن تعلن األمم املتحدة عن هدنة 
بموجبها يتوقف العدوان عى اليمن والرد عليه، غر أن تلكؤ مملكة العدوان وقادتها جاء عقب زيارة 

سية للمجرم نتنياهو إىل الرياض، ونقل موقع »إينتل تايمز« العربي أنه وثّق رحلة تنفيذية غامضة ليلة 
الـ23 من الشهر املايض، انطلقت من تل أبيب فعّمان وصوالً إىل الرياض،  وبعد الفحص والتتبع، تبّن 

أنها طائرة أمركية تؤمن خدمات رحالت تأجرية، وربما كان ركابها أفراداً من نظام االتصال والتنسيق 
األمني األمركي، وتحدث معّلق الشؤون األمنية واالستخبارية يف موقع »والال«، أمر بوخبوط، من جهته، 

عن رحلة جوية لطائرة مدنية من طراز تشالنجر 50 أقلعت يف اليوم ذاته من مطار بن غوريون وحطت يف 
الرياض وهناك بقيت عى املدرج حوايل 55 دقيقة، ثم عادت إىل مطار بن غوريون، وأشار بوخبوط إىل أن 

وزير الدفاع األمركي، مارك أسرب، كان يومي 23 و 24 من أكتوبر يف الرياض، مرجحا أن الطائرة قد أقّلت 
مسؤوالً صهيونيا رفيعاً، )بنيامن نتنياهو(، أو رئيس املوساد )يويس كوهن(، عى خلفية بحث مواضيع 

مشركة يف السعودية.

جاءت تحذيرات السيد القائد ملجرمي الحرب الصهاينة، مرافقة مع إنذارات أخرة وجهها إىل أمراء النظام 
السعودي لدفعهم إىل وقف الحرب عى اليمن، ما يؤرش يف أن سياق التحشيدات العدوانية مرتبطة بمثلت 
أضالعه الثالثة هي “تل أبيب، وواشنطن، والرياض”، وأن مصر الحرب يف اليمن وغرها يرتبط بمصر 
حلف وارسو الخياني التامري الذي ظهر رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامن  نتنياهو،  وإىل جانبه 
وزير خارجية املرتزقة السابق خالد اليماني، وأنما  نواجهه ال تعدو عن كونها حرب يهودية إستعمارية 

بتمظهر سعودي.

 من اإلساءة إىل صاحبه
ٌ
 االحتفال باملولد النبوي نوع

ُ
حماربة

موقع أنصار الله – 12 نوفمرب 2019 - عيل عبدالله صومل

ـابية والصهيونية وكافة أعداء اإلسالم- لالحتفال بمناسبة  إذا أردتم أن تعرفوا سَّ محاربتهم -أي الَوهَّ
املولد النبوي الرشيف عى صاحبه َوآله أزكى الصلوات وأتمُّ التسليم، فابحثوا عن سبب إساءتهم إىل 

الرَُّســْول األكرم -َصىَّ اللُه َعَليِْه َوَعَى آِلــِه َوَسلَّـَم-.

إن التعظيَم لَرُســْول الله -َصىَّ اللُه َعَليِْه َوَعَى آِلــِه َوَسلَّـَم- وإعالَن االنتماء إليه واالرتباَط به يشعُل يف 
قلوبهم جمرات الغيَظ؛ ألَنَّ ُكـلَّ ذلك يُبِطُل غرَضهم الخبيَث من اإلساءة إىل َرُســْول الله املتمثلة، يف محاولة 

تشويه صورته الناصعة بالطهر والنقاء يف أذهان محبيه البسطاء وجس نبض املحبة والوالء لَرُســْول 
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ـابيون مع املسيئن إىل َرُســْول الله  الرحمة وإمام األنبياء ولكم أن تسألوا ملاذا يتصالح ويتحالف الَوهَّ
-َصىَّ اللُه َعَليِْه َوَعَى آِلــِه َوَسلَّـَم- ويخاصمون ُكـّل من ينرش ذكره ويشيد بفضله من الشيعة والصوفية 

والفرق السنية املختلفة عنهم ومعهم؟

والجواب: إنهم ال يجدون أية مشكلة مع امليسء إىل َرُســْول الله؛ ألَنَّ ُكتُبَهم الحديثية والتأريخية طافحٌة 
ـابية  بالروايات املسيئة إىل جناب الرَُّســْول األقدس والفارق هنا هو يف األسلوب الفني لإلساءة فالَوهَّ

نية يرتكبون جريمَة اإلساءة بالروايات املكذوبة والقصص املكتوبة أما األمريكان  وسلفهم من السُّ
والصهيونية العاملية واليهودية املعارصة فرتبكون ذات الجريمة -اإلساءة إىل َرُســْول الله- بطريقة فنية 

حديثة فيعربون عن اإلساءة باستخدام األفالم والصور التي غالباً ما تكون مادتها اإلعالمية مأخوذًة من تلك 
االفراءات واألكاذيب املوجودة يف كتب الحديث والسر املعتمدة لدى التيار الحنبيل السني الذي تمثله الحركة 

ـابية يف العر الحديث امتداداً للدولة األموية يف العهد القديم الَوهَّ

إذاً فاالختالف بن اإلساءتن _كما ذكرت سابقاً_ إنما هو اختالف فني تغّرت بعُض أساليبه ومالمحه، أما 
مضمون اإلساءة فلم يتغرْ يف معظم عنارصه الرئيسية أضف إىل ذلك أن كال الطرفن يحرصان عى تغييب 
السرة والسنة النبوية الصحيحة التي لن يجدها اإلنسان املؤمن خارج دائرة أهل البيت عليهم السالم قرناء 

الكتاب وأعالم الحق والصواب، التي تفضح نفاق هؤالء وفجور أولئك فال يتمّكنان من ممارسة التشويه 
ـابية وما تفّرع عنها من الجماعات التكفرية تيسء إىل الرَُّســْول وتشّوه  واإلساءة دون أية عوائق، فالَوهَّ

صورته بممارساتها العدوانية وترفاتها الشيطانية املنسوبة إىل الرَُّســْول َواملحسوبة عى الدين والغرب 
ييسء إىل الرَُّســْول -َصىَّ اللُه َعَليِْه َوَعَى آِلــِه َوَسلَّـَم- بنرش الشبهات وشن الحمالت املعادية للرَُّســْول 

ـابية وفراخها كالقاعدة وداعش  واإلسالم مستندة يف تأكيد هذه الهجمات الفاجرة إىل ترفات الَوهَّ
وأخواتهما كنموذج نفاقي معارص يقدم الرَُّســْول واإلسالم يف أبشع مظهر وأقبح صورة كما اعتمدت عى 

رواياتهم املختلقة وحكاياتهم املوضوعة يف رسم الصور وإنتاج األفالم املسيئة أيضاً.

إنه لرشٌف كبرٌ لنا أن نقَف يف مواجهة هذا الزيف والفجور الذي لم يشهد له التأريخ الحديث مثيالً، كما 
وقف اإلمام زيد بن عيل عليهما السالم يف وجه ذلك اليهودي الذي كان يُسبُّ َرُســْول الله يف مجلس الخليفة 

األموي هشام بن عبدامللك وخصوصاً ونحن نرى هشامي العر يدافعون عن يهود اليوم كما دافع هشام 
عن يهودي األمس..وختاماً نقول: كيف ال يحاربون االحتفاَل بمناسبة مولده الرشيف وهم ال يكفون عن 

اإلساءة إىل شخصه الكريم ونهجه القويم -َصىَّ اللُه َعَليِْه َوَعَى آِلــِه َوَسلَّـَم-؟!

شعب الصمود حيتفل بذكرى املولد النبوي الشريف

الثورة نت – 13 نوفمرب 2019 -  حميد الطاهري

شعب الصمود يحتفل بذكرى املولد النبوي الرشيف كونه شعب إيمان وحكمة وصفه رسول الّله صى الله 
عليه وآله وسلم تسليما كثرا، يف أكثر من” 40″ حديثا نبويا، ولم يوصف أي شعب من شعوب األرض بما 
وصف به أهل اليمن، كونهم خر أهل األرض ملا لهم من تاريخ عريق عرب العقود املاضية من الزمن.. هذا 

الشعب العظيم الصابر والصامد عى مدار قرابة خمسة أعوام يف وجه عواصف حزم بني سعود وحلفائهم 
وعمالئهم لم يركع ولن يرفع الراية البيضاء، كونه شعب الصمود واالنتصارات عى غزاة أرضه يف املايض 

والحارض، والكل يعرفون من هم أهل اليمن، وإذا وجد من ال يعرفون عنهم عليهم قراءة تاريخ أهل اإليمان 
والحكمة وسيعرفون تاريخهم.
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ها هم أبناء شعب املحبة واألصالة يحتفلون يف ذكرى مولد إمام األمة حبيب القلوب محمد عليه أفضل 
الصالة والسالم، يف هذا اليوم الذي ارشق نور الحق عى الكون كله بمولد معلِّم األمة، حيث أن هذا اليوم هو 

تاريخ كافة املسلمن أجمعن، فهو يوم جاء فيه الحق وليهزم الباطل، وهو يوم إخراج الشعوب من عهد 
 الجهل والكفر والرشك إىل الحق الدين االسالمي الحنيف.

إن يوم مولد الحبيب املصطفى محمد العدنان يوم تاريخي يف حياة ابناء الشعوب العربية واإلسالمية، فهو 
اليوم الذي ارشقت السماوات السبع واألرض يف مولده عليه افضل الصالة والسالم، أتكلم هنا عن قائد األمة 
وحبيب قلوبنا عن تاريخ مولده الرشيف هذا اليوم العظيم الذي حمل فيه رسالة ربِّ العرش العظيم وحمل 

راية الجهاد وانتر عى الكفار واملرشكن يف العديد من الغزوات، ونرش الدعوة يف كافة مشارق األرض 
ومغاربها، ها هي الفرحة تعم القلوب والنور مرشق عى الكون كله يف احياء ذكرى املولد النبوي الرشيف 
هذا اليوم التاريخي يوم الـ12من ربيع اول اليوم الذي ارشق نور العدالة السماوية يف مولد حبيب األمة 

محمد الصادق األمن.

القيادة السياسية وقيادات السلطات املحلية يف املحافظات اليمنية الشمالية تحتفل يف ذكرى املولد النبوي 
الرشيف بمشاركة ابناء الشعب العظيم، فهو شعب التاريخ والحضارة وخر شعوب األرض، فما أجمل 

الكالم عن حبيبنا الغايل محمد عليه أفضل الصالة والسالم، حيث شهدت املحافظات اليمنية الشمالية 
احتفاالت يف ذكرى املولد النبوي الرشيف خالل اليومن املاضين وشاركت فيها قيادات السلطات املحلية 

والتنفيذية والقضائية واألمنية، أبناء وطن العز والشموخ الذي سيظل شامخا شموخ الجبال مدى الزمن، 
حيث شهدت العاصمة صنعاء واملحافظات الشمالية أمس السبت احتفاالت مركزية إلحياء ذكرى املولد 

النبوي الرشيف بمشاركة مختلف الفعاليات السياسية والحزبية وأبناء املحافظات.

هذه الذكرى ذكرى أمة واالحتفاء بها واجب مقدس فهي ذكرى مولد قائد األمة وليست ذكرى ملك أو 
رئيس، هي ذكرت سيدنا محمد عليه افضل الصالة والسالم وها هم أبناء محافظة إب السالم والوفاء 

بمختلف مكوناتهم املختلفة، يشاركون يف ذكرى املولد النبوي الرشيف الذي أقيم أمس السبت يف األستاد 
الريايض وسط مدينة إب السياحية وروضة املحبة والسالم لكل أبناء اليمن الواحد الذي سيبقى حرا موحدا 

مدى الزمن.

احلشود اليمانية املليونية يف ذكرى املولد النبوي الشريف.. مينيون يف طريق النصر

الثورة نت – 14 نوفمرب 2019 - عبدالقادر عثمان

اعتاد املسلمون يف الـ 12 ربيع األول من كل عام إحياء مولد خاتم األنبياء واملرسلن “محمد صلوات الله 
وسالمه عليه وعى آله”، للتعبر عن حجم محبتهم لرسول الله واتباعهم له واحتفائهم باليوم الذي أرشقت 

أنواره فيه مخلِّصاً البرشية من الجهل والظالم وعبادة األوثان ووأد األطفال إىل النور بإذن ربه الواحد يف 
عاله.

وحتى سنوات قليلة مضت كانت فعاليات االحتفاء باملولد النبوي الرشيف – يف اليمن عى وجه التحديد – 
متواضعة جداً وتقتر عى املساجد يف بعض املناطق ومنازل “األرشاف” )وهم من ساللة الحسن والحسن 

أبناء عيل ابن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله عليهم السالم(، لكنّها تحولت إىل فعاليات جماهرية 
كربى يحتشد لها مالين اليمنين من مختلف فئاتهم العمرية وطبقاتهم املجتمعية، يف ساحات وأماكن يتم 

اختيارها بناء عى حجم التوقعات لعدد املشاركن.
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تلك الفعاليات كان مصدرها شمايل اليمن وبالتحديد محافظة صعدة، إذ اعتاد الناس عى إقامة الذكرى 
يف ساحة مناسبة وسط املدينة، يف الوقت الذي يربز فيه علماء الوّهابية بكل ما أوتوا من وسائل التضليل 
والتحريف والتزوير لتحريم االحتفاء بهذه املناسبة بحجة أنها “بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف 
النار”، وقد كّرسوا كل الجهود من أجل تغريب املجتمع وتشويه الصورة الحقيقية، حتى وصل الحال 

ببعض املناطق إىل معرفة يوم املولد النبوي يف اليوم ذاته أو بعد يوم من مروره، وصار أي محب لرسول 
الله يتطرق إىل االحتفال بذكرى ميالد النبي، يهب له علماء السلطة املتصهينة ناصحن برك ذلك.

يف العام 2014م، دخلت مناسبة االحتفال باملولد النبوي مرحلة جديدة من التطور، أكثر إرشاقة وجماالً 
وأبهى صورة ومضموناً وصار اليمنيون يتلهفون لقدوم هذه املناسبة كأعظم مناسبة دينية تتناسب معها 

الفرحة بفّضل الله املتمثل يف رسوله الكريم، وبعد أن كانت الحشود تقام يف صعدة فقط أصبحت العاصمة 
اليمنية صنعاء تضم أكرب ساحة لالحتشاد، فيما احتضنت 11 محافظة يمنية 11 ساحة احتفال توافد إليها 

املالين مبتهجن ومرددين أعذب الكلمات مدحاً وأرقهاً مناجاة وأبدعها وصفاً وعظمها حباً لرسول الله 
محمد.

جاءت انطالقة االحتشاد لهذه املناسبة متزامنة مع ثورة الـ 21 من سبتمرب 2014م، التي تمّخضت من 
معاناة شعب ليس مثله شعب يذود عن اسم ومنهج وسرة وهدي رسول الله بنفسه وماله، لتكرس كل 

تابوهات الثقافة الدينية املغلوطة والتي جثمت عى كاهل املسلمن مئات السنن.

يوم األول من أمس السبت، أقام اليمنيون احتفاالً جماهرياً واسعاً باملولد النبوي هو الرابع منذ بدء العدوان 
الذي تقوده اململكة العربية السعودية، منبع الوهابية، عى اليمن بمساندة أمريكية صهيونية، لفت االحتفال 

أنظار العالم وتحّدثت عنه وسائل اإلعالم الصهيونية قبل العاملية وتكّلل بخطاب ناري لقائد الثورة السيد 
عبدامللك بدرالدين الحوثي.

حشود غفرة تقاطرت من مختلف محافظات اليمن إىل 11 ساحة رئيسية أكربها يف ميدان السبعن وسط 
العاصمة صنعاء، بعد أن أقامه اليمنيون العام املايض يف خمس ساحات، وهي زيادة تدل داللة واضحة 

عى عظمة الشعب اليمني الذي لبى نداء أنصار رسول الله وآله وجاء مجدداً بيعته تحت قصف الطائرات 
والصواريخ األمريكية عى خطى من بايعه يف مدينته من األوس والخزرج.

إن إقامة هذه الفعالية يف ظل الوضع الحايل لليمن من حرب وحصار لهو أكرب رسالة أوصلها أبناء اليمن 
إىل مختلف دول العالم، بأنهم كما نارصوا رسول الله ونرشوا رسالته وكان لهم الدور األكرب يف صناعة 

الحضارة اإلسالمية فإنهم اليوم متمسكون بهدي رسول الله والسر عى خطاه ووفق منهجه ورشيعته، يف 
الوقت الذي يعلن فيه أعداء اليمن والءهم ألمريكا وإسائيل.

ووجه اليمنيون رسائل عدة إىل العالم بأنه مهما اشتد الحصار والقتل والعبث باالقتصاد اليمني، ومهما 
حاول املفرون االفراء عى الشعب اليمني فإنهم يمدون يد السالم انطالقا من محبتهم لرسول الله الذي 

ف والعادل، الذي يحفظ لليمن كرامته وأمنه  أرسل رحمة للعاملن، لكن السالم املنشود هو السالم املرشِّ
واستقالله ووحدة أراضيه، وهو يف ذات الوقت مستعّد للسر يف اتجاه آخر إن اتجه املعتدون إليه، إذ ال 

يزالون حارضين يف متارسهم وسط جبهات القتال وما زالت أياديهم عى الزناد، وأعدادهم يف ازدياد 
وسالحهم يف تطور مستمر.

لقد جّسد الحضور الكبر مكانة النبي محمد، صلوات الله وسالمه عليه وعى آله، يف قلوب اليمنين، كما 
جّسد عظمة الشعب اليمني وقدرته عى صناعة املستحيل والتعبر عن وجوده كأعرق شعب جاءت منه 
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مختلف الشعوب العربية، ذلك الشعب الذي اعتادت وسائل اإلعالم الصهيونية ووكالؤها يف الرشق األوسط 
الحديث عنه عى أساس مذهبي وعنري وصنعت عنه صورة مزّورة عى أنه مليشيات متطرفة وأعدادها 

ال تتجاوز 5 % من اليمنين، خرج يف حشود مليونية ليقول كلمته بأنه حارض رغم كل الجراح وصامد رغم 
بؤس الواقع الذي صنعه العدوان وثابت عى مبدئه رغم تكالب األعداء ورشاستهم.

خرج الشعب اليمني لعرّب عن أعظم درجات الرقي املجتمعي متساوين يف أماكنهم كيوم عرفة، ال فرق بن 
مسؤول وفاّلح وإعالمي وعامل نظافة وعالم دين وصاحب بسطة وأكاديمي وسائق دراجة نارية، كلهم 

يفرشون األرض ويرددون نفس الهتافات ويمنحون الشمس أجسادهم املوهوبة فداء يف محبة رسول 
الله، كما جّسد عظمة ومكانة املرأة يف املشاركة الفاعلة بجانب الرجل يف مشهد جمايل يعكس حالة الوعي 

الثقايف التي وصل إليها اليمن يف إبراز دور املرأة بعيدا عن الثقافة املغلوطة عن املدنية والتحّر، وقد بعثت 
اليمنيات بحضورهن رسالة عظيمة هي أنهن – عى اختالف أعمارهن وثقافاتهن – كيان واحد يقتفي أثر 

الرسول األعظم.

لقد حر اليمنيون رجاالً ونساء بعد استعداد كبر لهذا اليوم، ليقولوا لعدوهم إن أبناء اليمن مازالوا 
مرتبطن برسول الله، متمسكن بهديه، وأنه مهما زاد يف عدوانه زادوا تمسكاً وارتباطاً وامتألت نفوسهم 
شموخاً وعزة وثباتاً به، وقد جاؤوا من كل فج عميق مجددين موقفهم من العدوان وقدرتهم عى الصمود 

حتى تحقيق النر الذي وعد الله به عباده املؤمنن.

ورغم الحشود املليونية إال أن اللجان املنظمة، التنظيمية منها واألمنية والطبية واإلعالمية والخدمية، حققت 
نجاحاً مبهراً، إذ لم يفقد مواطن نقوده أو هاتفه ولم يداس عى أحد كما يحصل يف الفعاليات الدينية 

يف البلدان األخرى، ولم يتوقف الجميع عن الحركة من أجل تنظيم وترتيب الحشود واالهتمام بسالمتها 
وتأمينها، وهو نجاح يؤكد أن اليمن تميض يف الطريق إىل الدولة املدنية الحديثة والعادلة املنشودة.

 بصمة يف إجناح فعالية املولد النبوي الشريف
ّ
نساء رائدات هلن

الثورة نت - 16 نوفمرب 2019   

 نساء عظيمات سجلّن رقماً صعباً يستحيل تجاوزه يف قواميس الجهاد واملحبة والوالء لرسولنا األعظم 
صى الله عليه آله وسلم، وسطرّن أروع األمثلة من الصمود والعطاء فربزت بصماتهّن وقدراتهّن العظيمة 

من خالل التحضرات والتجهيزات إلنجاح الفعالية املركزية للمولد النبوي الرشيف_ بالسبعن يف العاصمة 
صنعاء_ تنظيماً واستقباالً وتأميناً وإعالماً وتثقيفاً، أثبتن أنهن أسطورات لم تقاسمهّن امرأة يف العالم، 

فكان لنا حديث مع مسؤوالت التنظيم والتجهيز يف مختلف الجوانب عن دور كل جانب يف الفعالية، ورأيهّن 
يف حجم الحشود الجماهرية الوافدة للفعالية املركزية بالسبعن فكان ردهّن كالتايل:

األستاذة أم حيدر مسؤولة لجنة االستقبال للفعالية تحدثت عن الحشود الجماهرية للفعالية فقالت: 
الحشود العظيمة والكبرة والغر متوقعة تليق بصاحب املناسبة صى الله عليه وآله وسلم، وهو من قال الله 

عنه : }ورفعنا لك ذكرك{.. الحشد كان عظيماً جداً، واملعنويات تطاول السحاب يف عنان السماء، الكل قّدم 
ما بوسعه بتفاٍن وإخالص، والله أكمل من عنده إنجاح الفعالية املركزية الكربى للمولد النبوي الرشيف.

كما واصلت أم حيدر حديثها قائلة: رغم الوقوف من الصباح الباكر وحتى الليل، وما سبقه من أعمال 
تجهيز وتحضر للفعالية الكربى املركزية، لم نشعر كعامالت بتعب كتب الله لهّن األجر، لقد ملسنا التأييد 



اإللهي، واملعية السماوية يف كل التجهيزات من بداية شهر ربيع األول، وحتى انتهاء نهار ذلك اليوم املحمدي 
12ربيع األول، األرواح والنفوس كانت مبتهجة أقوى من أعيادنا األخرى، الحمد لله الذي أنجح املناسبة، 

وسدد كل الجهود ووفق املجاهدات، بانتهاء ذلك اليوم عى أتم الخر والربكة.

كذلك األستاذة سمية الطائفي املسؤولة اإلعالمية للفعالية تحدثت قائلة: حشود هذا العام من النساء 
واألطفال فاقت كل عام بأضعاف، فقد ازداد وعي الشعب اليمني، وخاصة النساء حيث احتضنت كل أم 
وليدها وما تبقى من أطفالها وارصت عى الذهاب لالحتفال بميالد خر البرشية الرسول األعظم_ صى 

الله عليه وآله وسلم_ وعملت جاهدة أن تصل قبل بدء موعد الفعالية، وتحملت مشاق الطريق وحمل 
مستلزماتها لتنال رشف املشاركة يف االحتفال بميالد رسول العاملن.

من جانب آخر تحدثت الطائفي قائلة: كانت هناك تهيئة إعالمية مسبقة عرب الحشد املتواصل لهذه الفعالية 
عرب وسائل اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء ووسائل التواصل االجتماعي والتي واكبت االستعدادات لهذه 
الفعالية، وأنت تنقل صورة حية من األنشطة املستمرة يف املجتمع استعداداً للفعالية املركزية، واستطعنا 

نقل الفعالية املركزية بأزهى ما كانت عليه من تواجد وتوافد الحشود الجماهرية، حيث كانت الكامرا 
ترصد كل اللقطات التعبرية وترصد كل مظاهر االحتفال واالبتهاج التي ارتسمت عى وجوه الحارضين 

نساًء واطفاالً بالبسمة والفرح، فلقد كان يوم ميالد الرسول األعظم يف ميدان السبعن، ويف باقي محافظات 
الجمهورية، هو العرس الجماهري الكبر الذي حرته جميع املكونات واألطياف، جميعهم كانوا تحت ظل 

واحد ولديهم شعار موحد هو »لبيك يا رسول الله«.

أما األستاذة نجوى الحجازي املسؤولة املالية للفعالية فتحدثت من جانبها قائلة: كان الشء املفرح هو تلك 
الحشود النسائية الكبرة التي حرت إلحياء مولد رسول الله_ صلوات ربي عليه وعى آله_ وهذا إن دّل عى 

شء فإنما يّدل عى مستوى الوعي الذي وصل إليه هذا الشعب اليمني العظيم من ثقافة قرآنية عظيمة.

كما واصلت الحجازي حديثها فقالت: حظيت الساحة بكافة املبيعات من مديريات األمانة ومؤسسة الشهداء 
وشؤون العاملن وكذلك األس املنتجة يف محافظة صنعاء، وكافة فئات املجتمع، حيث كان هناك تنظيم غر 
مبسوق ألقسام املبيعات، وقد فرح الجميع بوجودهّن نظراً لعدم توفر أماكن وأسواق للبيع قريبة من مكان 
الفعالية، فكنا حريصن كل الحرص أن نقدم للوفود القادمة إلحياء هذه املناسبة كل ما يحتاجونه من أكل 

ورشب عى أرقى مستوى من الجودة والنظافة، أملن من الله_ عز وجل_ أن يتقبل منا أعمالنا وأن يرىض 
عنا إنه هو السميع البصر.

من جانبها تحدثت األستاذة ابتسام أبو طالب املسؤولة األمنية للفعالية قائلة: بفضل الله كانت الحشود 
النسائية الوافدة لساحة الفعالية باملستوى املرشف والالئق لصاحب املناسبة _عليه الصالة والسالم وعى 

آله_ بعظمة من نحتفل به اليوم، فهذه املناسبة ليست كأي مناسبة، وكما توقعنا كانت أعداد الوافدات 
للفعالية هائلة وأضعافاً مضاعفة عن العام السابق، ولذلك زادت استعدادتنا يف إعداد اللجان األمنية عدداً 

وعدة، طبعاً لقد أقيمت للعامالت الدورات العسكرية التعزيزية تحسباً وتجهزاً الستقبال األعداد الهائلة 
الوافدة للساحة.

واضافت أبو طالب قائلة: بالنسبة للمعوقات، طبعاً لكل عمل معوقات خاصة ونحن يف هذا الظرف الراهن 
من عدوان وحصار، وغالباً ما تكون هذه املعوقات عى الجانب األمني؛ لذلك نحن حذرون جداً خاصة يف 

أماكن اإلغالق والدخول، فقمنا بتقسيم اللجان األمنية لهذه األماكن وذلك لفك الزحام وفك تدافق الوافدات 
للفعالية، وملنع أي خلل أمني، هذه الجهود متكاتفة ومتعاونة مع الجانب الرجايل خاصة يف أماكن اإلغالق 

ودخول الساحة.
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كما تحدثت األستاذة نسيم القايض مسؤولة النظام للفعالية قائلة: بفضل الله وقوته كانت الحشود الوافدة 
إىل ميدان السبعن حشود مرشفة تليق بعظمة من نحتفل بمولده _صى الله عليه وآله وسلم_حيث بدأ 

توافد ضيوف رسول الله _صى الله عليه وآله وسلم_ إىل الساحة منذ الصباح الباكر، برغم زحمة الطرقات 
وحرارة الشمس إال أن الناس أبوا إال أن يحروا حبا للرسول األعظم، وقد تم استيعاب الحشود الغفرة 

من الوافدات الكريمات، وامتألت الساحات املخصصة للنساء والحمد لله لم يتم حدوث أي تزاحم أو حوادث 
تذكر .

وكانت للقايض كلمة أخرة قالت فيها: أود أن أشكر كل من حر وشارك ونظم لهذا االحتفال الكبر باملولد 
النبوي الرشيف، من تحملوا املشقات إلنجاح هذه الفعالية بكل صرب وإخالص وتفان.

كذلك تحدثت األستاذة حنان العزي املسؤولة الثقافية للفعالية قائلة: الحشود يف هذا العام بربكة املصطفى 
_صلوات الله عليه وعى آله_ كانت فوق املتوقع بكثر، حيث أن الساحات املعدة للمناسبة قد تم توسيعها 

العام املايض؛ لكي تستوعب توقعاتها يف زيادة عدد الوافدات، إال أن الساحات اكتظت وكذلك الساحات 
االحتياطية.

ويف سياق متصل أرسلت العزي عدة كلمات فقالت: كلمة أود قولها لقائدنا السيد عبدامللك الحوثي_سالم 
الله عليه_ امض برهانك عى شعبك فنحن سنكون عند حسن الظن وإنا ملتشوقون ملواجهة العدو الحقيقي 

لألمة بدالً من أذنابه، ومرتزقته الذين يُدفع بهم، وأيضا أود أن أقول للمؤمنات الالتي عملن ألكثر من 
أربعن يوماً كخلية نحل دون كلل أو ملل، جعلن من املولد النبوي الرشيف محطة توعوية ثقافية للعودة إىل 

مصادر القوة )كتاب الله ورسوله(، كتب الله أجركن وهذه الحشود بربكة جهودكن، ورسائل السيد القائد 
كانت ثمار ذلك الحشد وتلك األعمال، ونريد ان نستثمر فتح املولد ونجعله وسيلة للتعبئة وتبصراً للمجتمع 

 برؤية القرآن .
وتحدثت األستاذة ندى الوجمان املسؤولة الصحية للفعالية قائلة: نحمد الله ونشكر فضله عى هذه الحشود 

املليونية العظيمة املحبة لرسول الله _صلوات ربي عليه وعى آله_ كبرة جداً، وأكرب من املتوقع، وكانت 
استعداداتنا كبرة، حرصنا عى أن تكون بقدر حجم الحشود الوافدة.

وواصلت الوجمان حديثها قائلة: أود أن أرسل مباركة للسيد القائد عبدامللك بن بدر الدين الحوثي_ حفظه 
الله، كذلك أرسل مباركتي للشعب اليمني الذي أثبت للعالم أنه شعب صامد محب لله ورسوله رغم الحصار 

والعدوان واآلالم، أبى إال أن توصل رسالته ويقول كلمته ويثبت محبته يف ساحات االحتفال بكل ثبات 
وصدق يف أجواء إيمانية عظيمة، وسكينة وروحانية يحمل الجميع والوضع األمني العظيم رغم أن جميع 
املحتفلن يحملون السالح بأيديهم لكن الجميع يشعر باألمان جنباً إىل جنب، وهذا ما ال يجده أحد يف أي 

دولة من دول العالم، ال يوجد إال يف بلد األنصار، بلد اإليمان والحكمة.

املركز اإلعالمي للهيئة النسائية باألمانة.








