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مقدمــــــــة

يف حضرة املصطفى 

احتفــى اليمانيــون بمولــد النبــي األعظــم محمــد صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم كمــا لــم يحتــِف بــه أحــد 
مــن العاملــن .. 

ــاء  ــات البه ــون مقام ــى اليمني ــة ارتق ــا 1442هجري ــف بعامن ــوي الرشي ــد النب ــال باملول ــرة اإلحتف ويف غم
ُحبــاً وتأّســياً وانقيــاداً فطريــاً للنهــج املحّمــدي , حاملــن مشــاعل الُهــدى وباذلــن األرواح عــى أكــّف اليقــن .

ويف تلــك الســاحات التــي أرشقــت بنــور ربهــا , واســتعادت ألــق املــايض والحــارض املحّمــدي ,أدرك الشــعب 
اليمنــي الكريــم عظمــة اإلحتفــاء بمولــد ســيد الخلــق ونبــل مقاصــد الخــروج امًلــرّشف تعبــراً عــن حبهــم 
اإلســتثنائي لنبيهــم األكــرم صلــوات اللــه عليــه وآلــه , وإذكاًء لنهجــه القويــم , وصــداً منيعــاً لحمايــة األجيــال 

مــن ثقافــة الخنــوع للعــدّو وهــو يحــاول جاهــداً إخمــاد شــعلة اإلحتفــاء بمولــد نبينــا الكريــم .

لقــد وّجــه الشــعب اليمنــي العظيــم بخروجــه املاليينــي مــن كل حــدٍب وصــوب رجــاالً ونســاًء وأطفــاالً 
راجلــن وراكبــن رســالة كــرى عــّرت عــن وحدتــه الوطنيــة ومــدى تماســكه بمختلــف اتجاهاتــه ,وجّديــة 
ــة املحافظــات  ــد الرشيــف يف العاصمــة صنعــاء وبقي ــات اإلحتفــاء باملول انضباطــه وُحســن تنظيمــه لفعالي
كأبهــى مــا يكــون تحــت رعايــة كريمــة وعنايــة مســتمرة مــن القيــادة الحكيمــة التــي أولــت هــذا الحــدث 
العظيــم ُجــّل اهتمامهــا بمــا توّفــر مــن إمكانيــاٍت متواضعــة لتتصــّدر بذاتهــا وشــعبها أعــى درجــات اإلنتماء 

للحــب املحّمــدي اســتلهاماً وإدراكاً ووصــوالً للغايــة النبيلــة .

 ورغــم مــا يعانيــه شــعبنا العظيــم نتيجــة للعــدوان الســعودي األمريكــي الصهيونــي ومــا يكابــده مــن 
حصــار العــدو , إال أنــه أذهــل العالــم باحتفاالتــه الكــرى ابتهاجــاً بمولــد القائــد العظيــم محمــد صــى اللــه 
عليــه وآلــه وســلم , وقــّدم بلوحاتــه البرشيــة الكبــرة درســاً عظيمــاً ونبيــالً لــكل الشــعوب رغــم كل محاوالت 
أعــداء اإلســالم وأدواتهــم الرخيصــة يف بــث ســموم إرهابهــم ودعاياتهــم الكاذبــة بمختلــف الوســائل للحــد 

مــن الخــروج الجماهــري الكبــر .

وألّن أجدادهــم األنصــار هــم مــن آزروا ونــروا نبيهــم الكريــم وحملــوا عــى عاتقهــم مشــاعل الهدايــة 
ــد النبــوي الرشيــف   وســّطروا أروع مالحــم الفــداء , اســتلهم اليمانيــون بحضورهــم املليونــي احتفــاء باملول
ــاء  ــرة القتف ــا الكب ــم حاجته ــا ,وترتج ــرة نبيه ــاً لن ــاً وحب ــابق طوع ــي تتس ــة وه ــاذج األنصاري ــك النم تل
أثــره ورفــع رايتــه  وترجمــة ســرته العطــرة صمــوداً أذهــل الدنيــا , ووقــوداً ُحــراً ضــد كل عــدٍو وغــاٍز لبلــد 

اإليمــان والحكمــة .

 لقــد كان حضــوراً شــعبياً منقطــع النظــر ســجلته أمــواج الحشــود املهيبــة واملميــزة ضاربــة أروع أمثلــة 
الوفــاء احتفــاًء باملولــد النبــوي الرشيــف .

ــرت  ــاب وأثم ــت الصع ــي ذلل ــاذ الوطن ــة اإلنق ــى وحكوم ــيايس األع ــس الس ــن املجل ــة م ــة كريم وبرعاي
ــاً  ــراً يماني ــاً وتعب ــاً وفن ــرم خطاب ــي األك ــة النب ــق بمكان ــاً يلي ــاً عظيم ــعبية حدث ــمية والش ــا الرس جهوده

ــان . ــف الطغي ــة صل ــه يف مواجه ــياً بنهج ــم , وتأّس ــم الكري ــم بنبيه ــاً القتدائه ــالً تتويج أصي

ــد  ــات املول ــة »ســبأ« رصــداً وتوثيقــاً ملجمــل فعالي ــاء اليمني ــة األنب ــذي تقدمــه وكال ويف هــذا اإلصــدار ال
النبــوي الرشيــف يأتــي ترجمــة الستشــعارها ملســئوليتها أمــام حــدٍث عظيــم لــه رســائله ومضامينــه البالغة.

وال ننــى تقديــم الشــكر للزمــالء الذيــن أنجــزوا إعــداد هــذا الكتــاب .. ســائلن اللــه العــون والنــر عــى 
جحافــل الغــزاة والطامعــن , وأن نــرى يف القريــب العاجــل يمنــاً آمنــاً مســتقراً مزدهــراً بنراللــه وتمكينــه .

واىل إصدار قادم بإذن الله.

حممد عبدالقدوس الشرعي        
نائب رئيس جملس اإلدارة – نائب رئيس التحرير
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نص خطاب قائد الثورة مبناسبة املولد النبوي الشريف 1442هـ

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء- سبأ:

وجه قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي، اليوم خطابا بمناسبة املولد النبوي الرشيف 1442 هـ 
فيما ييل نصه:

هذا الحضور املليوني الذي لم يسبق أن أقيمت بمثله هذه املناسبة املباركة هو حضوركم أنتم يا أحفاد 
األنصار، هو حضور يمن اإليمان والحكمة، هو حضور األوفياء يف كل زمن مهما كانت التحديات، ومهما 

كانت الصعوبات، ومهما كانت العوائق.

أرحب بكم جميعاً، وأرحب بالحارضين من الجاليات العربية واإلسالمية التي حرضت معنا يف هذا الحفل، 
وهي من عرشين بلداً من بلدان عاملنا اإلسالمي والعربي.

يَْطان الرَِّجيِْم أُُعـْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ

ِبـْســـِم اللِه الرَّْحـَمـِن الرَِّحـيْـِم

ــداً عبُدُه وَرُســْولُه  الحمُد لله َربِّ العاملني، وأَشَهُد ألَّ إلَه إلَّ الله امللُك الحقُّ امُلبني، وأشَهُد أنَّ سيَدنا ُمَحمَّ
اًجا ُمِنريًا{ ا َونَِذيًرا )45( َوَداِعيًا إَِل اللَِّه ِبِإذِْنِه َوِسَ ً خاتُم النبيني، أرسله الله رحمًة للعاملني، }َشاِهًدا َوُمبرَشِّ

]األحزاب: 45-46[، فبلغ رسالت الله، وجاهد يف سبيل الله صابراً محتسباً حتى أتاه اليقني، }إِنَّ اللََّه 
َوَماَلِئَكتَُه يَُصلُّوَن َعَل النَِّبيِّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَليِْه َوَسلُِّموا تَْسِليًما{]األحزاب: اآلية56[، الّلهم َصلِّ 

ــٍد، كما َصلَّيَْت وباَرْكَت عل إبراهيَم  ــٍد وعل آِل ُمَحمَّ ــٍد، وباِرْك عل ُمَحمَّ ــٍد وعل آِل ُمَحمَّ عل ُمَحمَّ
وعل آِل إبراهيَم إنك حميٌد مجيٌد، وارَض اللَُّهم بِرَضاك عن أَْصَحاِبِه األخياِر املنتجبني، وعن سائِر ِعبَاِدك 

الصالحني.

ـاَلُم َعَلـيُْكْم   أيُّها اإلِْخَوُة واألخوات الحارضون يف كل ساحات الحتفال بهذه الذكرة املباركة           السَّ
َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه؛؛؛

وكتب الله أجركم، وبارك فيكم، ومبارٌك لكم ولكل أبناء شعبنا وأمتنا اإلسالمية بحلول هذه الذكرى املجيدة، 
واملناسبة املباركة العزيزة: ذكرى مولد خاتم النبيني، ورحمة الله للعاملني، محمد بن عبد الله بن عبد املطلب 

بن هاشم »صلوات الله وسالمه عليه وعل آله الطاهرين«.

إن شعبنا اليمني املسلم العزيز، وانطالقاً من هويته اإليمانية، ووعيه بأهمية الستفادة من هذه املناسبة 
املباركة كمحطٍة تربويٍة وتوعويٍة وتعبويٍة إيمانية، ومناسبٍة لرتسيخ الولء لرسول الله »صلوات الله عليه 

وعل آله«، وكمناسبٍة لالعرتاف بعظيم نعمة الله وفضله، قد أقام هذه املناسبة املباركة عل نحٍو متميز، بدءاً 
بالفعاليات الكثرية التي تضمنت املحارضات واألنشطة التثقيفية والتوعوية املتنوعة؛ إضافًة إل األنشطة 
الخريية، وأيضاً باإلظهار ملظاهر البتهاج والفرح، استناداً إل قول الله تعال: }ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه 
ا يَْجَمُعوَن{]يونس: اآلية58[، وأي فضٍل ورحمٍة أعظم من رحمة الله ومن  َفِبذَِلَك َفْليَْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ ِممَّ

فضله العظيم الذي منَّ به عل عباده من خالل رسوله الهادي، وكتابه الكريم، هذه النعمة التي يرتتب عليها 
الخري كله يف الدنيا واآلخرة.

لقد أتت هذه الذكرى املباركة والواقع البرشي بشكٍل عام، وساحتنا اإلسالمية بشكٍل خاص تشهد الكثري من 



8

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

األحداث والتطورات واملتغريات، كما أن الظروف التي تعيشها األمة اإلسالمية مشحونٌة باملشاكل واألزمات، 
والفرقة والشتات، والختالف والتباينات، وهو ما يستوجب اللتفاتة الجادة والصادقة، ومن منطلق 

الستشعار للمسؤولية أمام الله »سبحانه وتعال«، وبالستفادة من هذه املناسبة املباركة لتكون منطلقاً 
نحو إصالح الخلل، وتقويم العوجاج، ومعالجة اإلشكالت، فالتجاهل لواقع األمة بما فيه من مشاكل، وما 

تواجهه من تحديات، بقدر ما هو تنصٌل عن املسؤولية، هو أيضاً حماقٌة بكل ما تعنيه الكلمة، ونتائجه 
كارثيٌة ورهيبة يف الدنيا واآلخرة، ول ينسجم مع مبادئ وقيم اإلسالم وتعليمات الله »سبحانه وتعال« يف 

القرآن الكريم، وعل لسان رسول الله »صل الله عليه وعل آله«، القائل فيما روي عنه: )من أصبح ل يهتم 
بأمر املسلمني، فليس من املسلمني، ومن سمع مسلماً ينادي يا للمسلمني، فلم يجب، فليس من املسلمني(.

إن هذه الذكرى املباركة هي فرصٌة ثمينة، ومحطٌة مهمة للتذكري باملسؤولية، والتذكري برحمة الله وفضله، 
حيث الحلول النافعة الناجعة، والحقيقية التي ينبغي عل أمتنا اإلسالمية أن تعود إليها، وأن تستفيد منها 

فيما يصلح واقعها، وواقع املجتمع البرشي بشكٍل عام.

إن منشأ كل املشاكل الكربى، ومنشأ كل املفاسد وكل املظالم التي تعاني منها أمتنا اإلسالمية، ويعاني منها 
املجتمع البرشي بكله، هو النحراف عن رسالة الله تعال، وتعاليمه، وهديه ونوره، وعدم القتداء والتأيس 

برسله وأنبيائه »صلوات الله وسالمه عليهم«، وهذه الحقيقة املهمة يجب أن نستوعبها جيداً، وأن نؤمن بها، 
وأن ننطلق عل أساسها يف توجهنا نحو الحلول للمشاكل التي تعاني منها أمتنا اإلسالمية وبقية املجتمعات 
البرشية، وهذه املسألة تعود بنا إل حقائق مهمة سعى الظالميون املضلون من أتباع الشيطان، والجاهليون 

واملبطلون إل إزاحتها عن الذهنية العامة، وعن املنطلقات التي يعتمد عليها البرش يف نظام حياتهم، وأهم 
وأكرب هذه الحقائق، هو: اإليمان بالله »سبحانه وتعال« بشكٍل صحيٍح وواٍع وفق املفهوم الذي بلغه األنبياء 

والرسل، وتحركوا عل أساسه، اإليمان الذي ثمرته الطاعة لله تعال، ونظم شؤون هذه الحياة، واملسرية 
العملية لإلنسان، وفق هديه وتعليماته القيمة واملباركة، اإليمان الذي يحرر اإلنسان من العبودية للطاغوت، 
ومن كل أشكال الستعباد والستغالل، ويصله بالعبودية لله رب العاملني، واإلله الحق املبني، كما قال تعال: 

ْت َعَليِْه  ٍة َرُسوًل أَِن اْعبُُدوا اللََّه َواْجتَِنبُوا الطَّاُغوَت َفِمنُْهْم َمْن َهَدى اللَُّه َوِمنُْهْم َمْن َحقَّ }َوَلَقْد بََعثْنَا يِف ُكلِّ أُمَّ
اَلَلُة َفِسريُوا يِف اأْلَْرِض َفانُْظُروا َكيَْف َكاَن َعاِقبَُة اْلُمَكذِِّبنَي{]النحل: اآلية36[. الضَّ

إن اإليمان بالله »سبحانه وتعال« ل يقترص عل مجرد اإلقرار بأنه الخالق الرازق، واملحيي املميت، وأنه 
الصمد الذي نلجئ إليه عند الشدائد والكرب، ليغيثنا وينقذنا، هذا جانٌب من جوانب اإليمان؛ بل يجب 

اإليمان بهدايته »سبحانه وتعال« ومنهجه الحق، باعتبار ذلك من مصاديق اإليمان بأنه ربنا وإلهنا الذي له 
حق األمر والنهي فينا، والترشيع والطاعة علينا، وهو سبحانه املعني بأمرنا، كما أن مسرية حياتنا والهدف 
من وجودنا مرتبٌط بتدبريه »سبحانه وتعال«، فهو لم يخلقنا عبثا، ولم يرتكنا سدى، قال تعال: }أََفَحِسبْتُْم 

َُّكْم إَِليْنَا َل تُْرَجُعوَن )115( َفتََعاَل اللَُّه اْلَمِلُك اْلَحقُّ َل إَِلَه إِلَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم{ ََّما َخَلْقنَاُكْم َعبَثًا َوأَن أَن
]املؤمنون: 115-116[، ولذلك فاإليمان بالله »سبحانه وتعال« أساٌس ملنظومٍة من املبادئ والقيم واألخالق 
والتعليمات التي أمرنا الله »سبحانه وتعال« بها؛ لتستقيم بها حياتنا، ويصلح بها واقعنا، وأي مخالفٍة لها، 

ينتج عنها خلٌل يف واقع الحياة نفسها، وتأثريٌ سلبٌي عل اإلنسان يف نفسه ويف حياته، ويف محيطه وواقعه، 
وكما أن الله »سبحانه وتعال« يجازي اإلنسان وفقاً لهذا األساس، فاإليمان والستقامة والعمل الصالح، 

واللتزام بتوجيهات الله تعال صلٌة برحمة الله تعال يف الدنيا واآلخرة، والنحراف واإلساءة والعصيان سبٌب 
لخسارة اإلنسان، وللعقوبة والعذاب، والعاقبة والجزاء األوىف يف مسرية اإليمان هي الجنة والنعيم األبدي يف 
اآلخرة، كما أن عاقبة الذين أساءوا السوأى والعقوبة الكربى وهي جهنم والعياذ بالله، قال تعال: }َوَخَلَق 

َماَواِت َواأْلَْرَض ِباْلَحقِّ َوِلتُْجَزى ُكلُّ نَْفٍس ِبَما َكَسبَْت َوُهْم َل يُْظَلُموَن{]الجاثية: اآلية22[، وقال  اللَُّه السَّ
ٍم ِلْلَعِبيِد{]فصلت : 46[، والله »سبحانه  تعال: }َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلنَْفِسِه َوَمْن أََساَء َفَعَليَْها َوَما َربَُّك ِبَظالَّ
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يَن َوُمنِْذِريَن ِلئاَلَّ يَُكوَن ِللنَّاِس  ِ وتعال« قد أتم حجته عل عباده برسله وأنبيائه، كما قال تعال: }ُرُساًل ُمبرَشِّ
ٌة بَْعَد الرُُّسِل َوَكاَن اللَُّه َعِزيًزا َحِكيًما{]النساء: اآلية165[. َعَل اللَِّه ُحجَّ

إن رسالة الله تعال بكل ما تضمنته من هداية للناس هي من منطلق رحمته »سبحانه وتعال« بعباده، ومن 
حكمته، وبعلمه، وهي منهٌج للحياة، فكما أنه »سبحانه وتعال« خلقهم، وهيأ لهم متطلبات الحياة، وأصبغ 

عليهم نعمه املادية، وهيأ لهم الظروف املالئمة لوجودهم يف هذه األرض، وسخر لهم ما يف السماوات وما 
يف األرض جميعاً منه، فهو أيضاً قد قدم لهم املنهج القويم الحكيم، الذي به تستقيم حياتهم، وهداهم إل 
الرصاط املستقيم الذي يصل بهم إل أرقى وأسمى الغايات يف الدنيا واآلخرة، وهي الحقيقة والرشد، وبها 
الصالح والفالح، ولن يستطيع البرش إنتاج بديٍل عنها أقوم منها ول مماثل لها، وما يقدمونه كبديل، حتى 
لو كان بحسن نية، هو قارٌص بقصورهم، وبجهلهم، وبحدود معرفتهم وخربتهم، والفارق هائٌل جداً بينه 

وبني ما يقدمه الله من رحمته وحكمته وعلمه »سبحانه وتعال«.

ومع ذلك فإن أغلب ما يقدم من البدائل مصدره الطاغوت الظالم املستكرب، ومبنٌي عل ما يحقق له أهدافه 
السيئة، القائمة عل أساس الستغالل اليسء، والستعباد الظالم للمجتمعات البرشية، ويوضح القرآن 

الكريم الفارق بني األمرين، قال الله تعال: }اللَُّه َوِلُّ الَِّذيَن آَمنُوا يُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إَِل النُّوِر َوالَِّذيَن 
َكَفُروا أَْوِليَاُؤُهُم الطَّاُغوُت يُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر إَِل الظُّلَُماِت أُوَلِئَك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{]البقرة: 

اآلية257[، كما أن الرسل واألنبياء هم النماذج، الرواد العظماء، وهم صفوة الله يف عباده، والذين وصلوا 
أسمى وأعل مراتب الكمال اإلنساني رشداً، وبصريًة، ورحمًة، وحكمًة، وأخالقاً، وصالحاً، وزكاًء، ونبالً، فهم 

األجدر بقيادة املجتمع البرشي، وأن يكونوا هم القدوة واألسوة الذين يقتدي بهم الناس ويتبعونهم.

ولذلك فال مربر أبداً للكافرين برسالة الله تعال ورسله، ول للمعرضني، ول للمنحرفني، بل إن النتيجة لذلك 
م الله لنا يف القرآن الكريم الشواهد عل ذلك يف قصص  كله هي الخسارة الكبرية يف الدنيا واآلخرة، وقد قدَّ

بعض األنبياء »عليهم السالم« وأقوامهم، كقوم نبي الله نوح »عليه السالم«، وعاٍد قوم نبي الله هود »عليه 
السالم«، وثمود قوم نبي الله صالح »عليه السالم«، وقوم لوٍط وقوم شعيب »عليهما السالم«، وغريهم ممن 

كذبوا برسالة الله وكفروا برسله، وكيف كانت خسارتهم وهالكهم، كما قدم الشواهد عل حالة النحراف 
والتحريف واإليمان ببعٍض والكفر ببعض، مع النتماء- يف نفس الوقت- إل الرسالة اإللهية، فيما عرضه لنا 

يف القرآن الكريم عن اليهود والنصارى يف تاريخهم الطويل املمتد، ويف حارضهم ومستقبلهم.

فأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويف الفرتة الزمنية الطويلة، املمتدة ما بني بعثة نبي الله عيىس »عليه 
السالم«، إل بعثة خاتم األنبياء رسول الله محمد »صل الله عليه وعل آله«، تعاظم مع الزمن النحراف 

فيهم عل مستوى اللتزام والعمل عن رسالة الله تعال، يف مبادئها، وقيمها، وأخالقها، وتعاليمها، ثم مع 
ذلك تعاظم تحريفهم عل املستوى الفكري والثقايف، وفيما يقدمونه باسم الكتب اإللهية وباسم األنبياء، 

ويحسبونه عل الله تعال؛ لرشعنة النحراف العميل، وللرتويج للباطل، فتورطوا يف جرائم رهيبة، ويف 
مقدمتها افرتاء الكذب عل الله تعال، ولبس الحق بالباطل، والكتمان للحق، والتحريف لكلمات الله تعال 
عن مواضعها، قال الله تعال يف القرآن الكريم مبيناً لحالهم ذلك: }َويَُقولُوَن َعَل اللَِّه اْلَكِذَب َوُهْم يَْعَلُموَن{

]آل عمران: من اآلية75[، وقال تعال: }انُْظْر َكيَْف يَْفرَتُوَن َعَل اللَِّه اْلَكِذَب َوَكَفى ِبِه إِثًْما ُمِبينًا{]النساء: 
اآلية50[، وقال تعال: }َوإِنَّ ِمنُْهْم َلَفِريًقا يَْلُووَن أَْلِسنَتَُهْم ِباْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوُه ِمَن اْلِكتَاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكتَاِب 
َويَُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعنِْد اللَِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعنِْد اللَِّه َويَُقولُوَن َعَل اللَِّه اْلَكِذَب َوُهْم يَْعَلُموَن{]آل عمران: اآلية78[.

ولذلك فقد اندمجوا مع الطاغوت، وأصبحوا جزءاً من الواقع الجاهيل الذي طغت فيه األهواء واملفاسد 
والرذائل واملظالم؛ أما ما بقي من الشعائر الدينية ونحوها فقد كانت مجرد طقوٍس مجردٍة من أثرها يف 
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الواقع، بعد تضييع الرسالة اإللهية كمنهٍج للحياة، فكان البديل هو الجاهلية التي طغت بظلمها وظالمها، 
وأصبح الواقع البرشي مأساوياً وكارثياً، والخطورة تزداد يوماً بعد يوم، وتهدد مستقبل اإلنسانية التي 

اقرتبت مسرية حياتها عل األرض من النهاية؛ لقرتاب الساعة وأزوف القيامة، فأتت رحمة الله »سبحانه 
وتعال« إلنقاذ وخالص البرش بخاتم أنبيائه رسول الله محمد »صلوات الله عليه وعل آله«.

ولد رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد املطلب بن هاشم، يتصل نسبه بنبي الله إسماعيل بن نبي الله 
إبراهيم عليهما السالم، ولد يف عام الفيل، وهو العام الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، وهم الجيش الذي 
اتجه إل مكة بقيادة أبرهة، بهدف احتاللها، والسيطرة عليها، والحيلولة دون تحقق الوعد اإللهي بظهور 

وبعثة خاتم األنبياء، بعد ظهور املؤرشات والعالمات التي تدل عل قرب ذلك، مع هدٍف آخر هو: تدمري بيت 
الله الحرام )الكعبة املرشفة(، بكل ما لها من أهميٍة دينية، وقداسٍة ورمزية، فجعل الله كيدهم يف تظليل، 

وأرسل عليهم طرياً أبابيل وأهلكهم، }َواللَُّه َغاِلٌب َعَل أَْمِرِه َوَلِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َل يَْعَلُموَن{]يوسف: من 
اآلية21[، وقد كان ذلك من أكرب وأعظم البشائر والرهاصات املمهدة واملهيأة، فقد ولد رسول الله »صل الله 

عليه وعل آله وسلم« يف ذلك العام، يف شهر ربيٍع األول، وتحققت بشارة األنبياء به، ومنها دعوة نبي الله 
وخليله إبراهيم وابنه إسماعيل »عليهما السالم« أثناء بناء البيت الحرام، التي ذكرها الله »سبحانه وتعال« 

يف القرآن الكريم، قال تعال: }َربَّنَا َوابَْعْث ِفيِهْم َرُسوًل ِمنُْهْم يَتْلُو َعَليِْهْم آيَاِتَك َويَُعلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة 
َويَُزكِّيِهْم إِنََّك أَنَْت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم{]البقرة: اآلية129[، وبشارة نبي الله موىس، ونبي الله عيىس... وغريهم 

من األنبياء الذين برشوا به، وأعلنوا عن عظيم منزلته ورفيع درجته عند الله تعال، ومن تلك البشارات 
التي وردت يف كتاٍب من كتب الله املباركة، وهو التوراة، والتي تضمنت املواصفات الرئيسية البارزة للنبي، 

اِر ُرَحَماُء بَيْنَُهْم  اُء َعَل اْلُكفَّ ٌد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّ ولتباعه الحقيقيني الصادقني، قال تعال: }ُمَحمَّ
ُجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم يِف  ًدا يَبْتَُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَِّه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم يِف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُّ تََراُهْم ُركًَّعا ُسجَّ

التَّْوَراِة{]الفتح: من اآلية29[، وبالتأمل يف هذا النص القرآني املبارك عن هذه البشارة التي بلَّغ بها نبي الله 
موىس »عليه السالم« يف التوراة، تتحدد معالم بارزة تبني املنهج الحقيقي ملسرية الرسالة اإللهية، قال تعال: 

ٌد َرُسوُل اللَِّه{، أتى قبل ذلك قوله تعال يف اآلية التي قبل هذا النص املبارك: }ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه  }ُمَحمَّ
يِن ُكلِِّه َوَكَفى ِباللَِّه َشِهيًدا{]الفتح: اآلية28[، فمحمٌد هو رسول الله،  ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِليُْظِهَرُه َعَل الدِّ

وأتى باملرشوع اإللهي املوعود من الله بالظهور، واملدعوم من ِقبل الله »سبحانه وتعال«، فهو امتداٌد لرحمة 
الله تعال وحكمته وعزته، وهو متصٌل به، ولذلك ل يساويه أيُّ مرشوٍع آخر، ول يمتلك من خصائص القوة 
والنجاح ما يمتلك هذا املرشوع، فهو الهدى والنور، وما يعارضه ضالٌل وظلماٌت وجهالت، وهو الحق، وما 

يعارضه باطل.

ٌد َرُسوُل اللَِّه{، وأتى برسالة الله ونوره وهديه نقياً وخالصاً، سليماً ل تشوبه شائبة، }َل يَأِْتيِه اْلبَاِطُل  }ُمَحمَّ
ِمْن بنَْيِ يََديِْه َوَل ِمْن َخْلِفِه تَنِْزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد{]فصلت: اآلية42[، وبلَّغ هذه الرسالة بأمانٍة تامة، 

وبرعايٍة عجيبٍة من الله »سبحانه وتعال«، ومن دون نقٍص ول زيادة، قال تعال: }َوَما يَنِْطُق َعِن اْلَهَوى 
)3( إِْن ُهَو إِلَّ َوْحٌي يُوَحى{]النجم: 3-4[، وحفظت هذه الرسالة يف الوثيقة الخالدة املحفوظة وهي: 

القرآن الكريم، الذي حفظه الله لألجيال املتعاقبة كامالً دون نقصان، وساملاً يف نصه املبارك دون ضياٍع ول 
َّا َلُه َلَحاِفُظوَن{]الحجر: اآلية9[. تحريف، وكما قال تعال: }إِنَّا نَْحُن نَزَّْلنَا الذِّْكَر َوإِن

ٌد َرُسوُل اللَِّه{، وتحرك برسالة الله تعال مبلغاً، وهادياً، ومجاهداً، وصابراً، إلخراج الناس من الظلمات  }ُمَحمَّ
اِط  إل النور، كما قال تعال: }الر ِكتَاٌب أَنَْزْلنَاُه إَِليَْك ِلتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إَِل النُّوِر ِبِإذِْن َربِِّهْم إَِل رِصَ

ٌد َرُسوُل اللَِّه{، عظيٌم بعظمة الرسالة اإللهية، ومتمسٌك بها، ومنطلٌق  اْلَعِزيِز اْلَحِميِد{]إبراهيم: اآلية1[، }ُمَحمَّ
َق ِبِه{]الزمر: من اآلية33[، }يُْؤِمُن ِباللَِّه َوَكِلَماِتِه{]األعراف:  ْدِق َوَصدَّ عل أساسها، وملتزٌم بها، }َجاَء ِبالصِّ
ٌد  اًجا ُمِنريًا{، }ُمَحمَّ ا َونَِذيًرا )45( َوَداِعيًا إَِل اللَِّه ِبِإذِْنِه َوِسَ ً من اآلية158[، عل ُخلٍُق عظيم، }َشاِهًدا َوُمبرَشِّ
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َرُسوُل اللَِّه{، يف موقع الهداية والقيادة والقدوة واألسوة، حجًة لله عل عباده.

}َوالَِّذيَن َمَعُه{، وتعني األتباع الحقيقيني الصادقني، الذين تتحقق يف واقعهم هذه املواصفات، ويتميزون 
بها عن غريهم من املنتمني واملدعني غري الصادقني، )َمَعُه( إيماناً واتباعاً، )َمَعُه( يف منهجه، )َمَعُه( يف موقفه 

اِر{، الكفار هم املحاربون للرسالة اإللهية،  اُء َعَل اْلُكفَّ ويف مسريته، وتشهد لهم هذه املواصفات: }أَِشدَّ
الصادون عنها، واملعارضون لها، وهم جبهة الرش، ومنبع الفساد، وحركة الضالل، هم الطاغوت املستكرب 
الذي يحارب مبادئ الرسالة اإللهية، وقيمها، وأخالقها، ومنهجها الحق، وعدلها الذي يحتاج إليه الناس، 

وهم أولياء الشيطان الذين عن طريقهم يسعى لتصفية حسابه مع بني آدم، إنهم عل النقيض من املبادئ 
اإللهية، ففي مقابل أنَّ الرسالة اإللهية تحرر اإلنسان، فهم يسعون إل استعبادهم، وفيما هي تكرِّمه، 
فهم يهينونه، وينحطون به عن املرتبة اإلنسانية، وفيما هي تزكيه وتصلحه، هم يعملون عل إفساده 

م له العدل يف مبادئها وقيمها وتعليماتها ومنهجها، فهم يظلمونه  بكل الوسائل ويدنسونه، وفيما هي تقدِّ
ويقهرونه، إنهم يتحركون يف كل زمن، بكل ما أوتوا من قوة، وبكل إمكاناتهم، وبكل الوسائل ومختلف 

األساليب ملنع الناس من اإلتِّباع لألنبياء، وصدهم عن التمسك برسالة الله تعال يف تعاليمها ومبادئها 
القيِّمة، وبالذات فيما يخالف أهواءهم ورغباتهم ومطامعهم، ويحاولون بكل جهدهم تشويه الرسالة اإللهية 

وتحريفها.والبدائل التي يقدِّمونها ويسعون لفرضها عل الناس، هي بدائل ظالمية، ومضلة، وظاملة، 
وفاسدة، وهم عل الدوام يف موقع العدوان والتسلط والظلم؛ ولذلك فال يتهيَّأ التمسك بالرسالة اإللهية، 

واللتزام بتعاليمها، والثبات عل منهجها، إلَّ بالصمود يف وجههم، والتصدي لعدوانهم ورشهم، ورفض 
إمالءاتهم، والتحرر من هيمنتهم، والمتناع من التبعية لهم.

وهم يف موقع املعتدي، املحارب، املعاند، املستكرب، الساعي للسيطرة، واملحاول لفرض أهوائه بالجربوت، 
والخيارات تجاه سياساتهم ومؤامراتهم تنحرص بني القوة والعزة والثبات والشدة، أو الخنوع والذلة 
والستكانة والرتاجع، ولن تكون الذلة والدنية والخنوع خياراً إيمانياً، فالله تعال يقول يف هذا النص 

اِر{]الفتح: من اآلية29[، ويقول يف آيٍة أخرى: }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسولِِه َوِلْلُمْؤِمِننَي{ اُء َعَل اْلُكفَّ املبارك: }أَِشدَّ
]املنافقون: من اآلية8[، ويقول تعال: }أَِذلٍَّة َعَل اْلُمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعَل اْلَكاِفِريَن{]املائدة: من اآلية54[، إنَّ 

الشدة هذه تتجل موقفاً قوياً رصيحاً معلناً ل ضبابية فيه، وتتجل ثباتاً وتمسكاً وإباًء وصالبًة، وتتجل 
جهاداً وتضحيًة وصموداً مهما امتلك الطاغوت من وسائل الجربوت، وتتجل تماسكاً واستمراراً وعزماً.

ثم يقول تعال: }ُرَحَماُء بَيْنَُهْم{]الفتح: من اآلية29[، فهم رحماء؛ ألن شدتهم ليست عدوانيًة، ول توحشاً، 
ول نزعًة اجرامية؛ إنما هي حيث يجب أن تكون، وبمقتىض الحكمة والحق، وضوابط األخالق والقيم، 

وهي نابعٌة من قوة إيمانهم، ومحبتهم للخري، وللمبادئ اإللهية ومكارم األخالق، ومن مقتهم للظلم والرش 
والفساد واإلجرام.

ا فيما بينهم فهم رحماء، وتتجل هذه الرحمة يف إحسانهم ومعروفهم، ويف تعاملهم، ويف اهتماماتهم،  أمَّ
ويف عالقاتهم، يف كالمهم ويف أفعالهم، وهذه الرحمة فيما بينهم هي عامٌل من عوامل وحدتهم، وإخائهم، 

وقوتهم، وتماسكهم، ونجد القرآن الكريم يقدِّم هذه املواصفات يف آياٍت أخرى، مثل قوله تعال: }أَِذلٍَّة َعَل 
اْلُمْؤِمِننَي{]املائدة: من اآلية54[.

ًدا{]الفتح: من اآلية29[، فهم خاضعون لله تعال، يعبدونه ويعبِّدون أنفسهم له،  }تََراُهْم ُركًَّعا ُسجَّ
نية، ول األهداف الشخصية، ول الستغالل الرخيص،  ويخلصون يف أعمالهم، فليست تحت سقف األطماع الدَّ

هوا بآمالهم وبكل  بل كما قال تعال: }يَبْتَُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَِّه َوِرْضَوانًا{]الفتح: من اآلية29[، فهم قد توجَّ
رغباتهم فيما يسعون للحصول عليه، والوصول إليه، إل الله تعال يف فضله العظيم، ويف رضوانه األكرب، وما 
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يندرج تحت هذا العنوان من التفاصيل الكثرية، وهم الشامخون، العالية رؤوسهم، األعظم صالبًة من الفولذ 
والحديد يف مواجهة األعداء، والخاشعون، الخاضعون، الساجدون لله تعال رب العزة، وقد ارتسمت هذه 
املواصفات جليًة واضحًة يف مسرية حياتهم ومواقفهم، كما ارتسمت معالم السجود لله تعال، والخضوع 
له يف وجوههم، هكذا كانت مسرية رسول الله »صل الله عليه وآله« وأتباعه الحقيقيني الصادقني، وهكذا 
انترصت يف بدايتها، وهكذا تبقى يف امتدادها الصحيح والصادق واألصيل، وهي قبل ذلك مسرية الرسالة 
يَن ِعنَْد اللَِّه  اإللهية لكل الرسل واألنبياء، يف عنوانها واسمها العظيم وهو اإلسالم، كما قال تعال: }إِنَّ الدِّ

اِنيًّا  اإْلِْساَلُم{]آل عمران: من اآلية19[، وكما قال عن نبيه وخليله إبراهيم: }َما َكاَن إِبَْراِهيُم يَُهوِديًّا َوَل نرَْصَ
ِكنَي{]آل عمران: اآلية67[، وقال تعال: }إِنَّ أَْوَل النَّاِس ِبِإبَْراِهيَم  َوَلِكْن َكاَن َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمرْشِ

َللَِّذيَن اتَّبَُعوُه َوَهذَا النَِّبيُّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َواللَُّه َوِلُّ اْلُمْؤِمِننَي{]آل عمران: اآلية68[.

ا طاغوت العرص املتمثل بأمريكا وإسائيل، ومن يدور يف فلكهم ويواليهم، فإنه امتداٌد لالعوجاج عن  أمَّ
الرصاط املستقيم، ولالنحراف عن األنبياء ومنهجهم، وللتحريف للمبادئ والقيم والتعليمات اإللهية، إنها 

ولية الطاغوت املستكرب، الذي يسعى لالستعباد لشعوب أمتنا، والسيطرة عليها، إنه العوجاج والنحراف 
والتحريف، الذي عمقه التاريخي هم املنحرفون عن نهج نبي الله موىس »عليه السالم« من بني إسائيل، 

وتراكمت ظلماتهم وانحرافاتهم لتنحرف بالكثري فيما بعد عن نهج نبي الله عيىس »عليه السالم«، ثم فيما 
بعد عن نهج رسول الله محمد »صل الله وسلم عليه وعل آله«، ويجتمع اليوم هؤلء بكلهم تحت الراية 

األمريكية، يسعون يف األرض فساداً، وما ]ماكرون[ الرئييس الفرنيس إلَّ دميٌة من دمى الصهاينة اليهود، 
يدفعون به إل اإلساءة املعلنة إل رسول الله »صل الله عليه وآله«، وإل اإلسالم، ونظام الغرب الذي يستبيح 

اإلساءة إل الله تعال، وإل أنبيائه، ويمنع كشف حقائق اليهود الصهاينة، وفضح مؤامراتهم، ويعاقب 
عل ذلك، ما ذلك كله إلَّ شاهٌد واضٌح عل سيطرة اللوبي الصهيوني الكافر املنحرف املحرف عل األنظمة 

الغربية، واإلعالم يف الغرب، وتأثريه عل الرأي العام يف تلك املجتمعات إل حٍد كبري.

ا يسمونه بالتطبيع، وهو الخيانة والعمالة املعلنة، والشرتاك  وإنَّ إعالن املوالني ألمريكا وإسائيل عمَّ
الواضح مع األعداء يف استهدافهم الشامل لألمة اإلسالمية يف كل املجالت، هو انحراٌف مكشوٌف عن تلك 

املواصفات القرآنية، حيث برزوا أشداء وبكل وقاحٍة عل املسلمني يف إعالمهم ومواقفهم، ويف سياساتهم، ويف 
أعمالهم، وظهروا يف حالٍة من الذلة، والهوان، والخنوع، والتبعية ألئمة الكفر أمريكا وإسائيل، يتجل هذا 
بكل وضوح يف موقف النظام السعودي، الذي فتح أجواء بالد الحرمني الرشيفني لليهود الصهاينة، ويغلق 
أجواء يمن اإليمان، ويحارص شعب اليمن، ويعتدي عليه مستبيحاً للدماء، ومهلكاً للحرث والنسل بإرشاٍف 
أمريكٍي مبارش، كما يتآمر عل الشعب الفلسطيني، ويسجن ويظلم أحراره ل ليشء، إلَّ ملوقفهم الحق ضد 

العدو اإلسائييل، ويشرتك مع األمريكيني واإلسائيليني يف مؤامراتهم عل هذه األمة يف مختلف بلدانها، ومعه: 
النظام اإلماراتي، وآل خليفة، وعسكر السودان، يف خيانٍة مكشوفة، وانحراٍف واضح.

ويف هذا اليوم املبارك، وبهذه املناسبة العزيزة نؤكِّد عل ما ييل:

أولً: الستفادة من هذه املناسبة املباركة لتكون منطلقاً لرتسيخ املبادئ اإللهية، والهوية اإليمانية، وما يعنيه 
النتماء لإلسالم يف التزاماتنا العملية والسلوكية، ونهضتنا الحضارية، ويف موقفنا من أعداء الرسالة اإللهية، 

ويف ترسيخ الولء لرسول الله »صل الله عليه وآله«، وترسيخ مفهوم اإلتِّباع له، والقتداء والتأيس به، كما 
قال الله »سبحانه وتعال«: }َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسنٌَة ِلَمْن َكاَن يَْرُجو اللََّه َواْليَْوَم اآْلِخَر َوذََكَر 
اللََّه َكِثريًا{]األحزاب: اآلية21[، وأن يكون ذلك ضمن األولويات عل املستوى التعليمي والتثقيفي والتوعوي 

يف التصدي للهجمة الشيطانية الخطرية التي تسمى بالحرب الناعمة، وتستهدف أبناء أمتنا اإلسالمية 
وشبابها عل املستوى الفكري والثقايف واألخالقي، بهدف السيطرة عليهم، وعل بلدانهم ومقدراتهم.
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ثانياً: نؤكِّد ثباتنا عل موقفنا املبدئي الديني يف منارصة الشعب الفلسطيني يف قضيته العادلة، وحقه يف 
الحرية والستقالل، واستعادة املقدسات، وعل رأسها األقىص الرشيف، وتحرير فلسطني كل فلسطني، 

وسائر األرايض العربية املحتلة، وطرد العدو اإلسائييل الغاصب الذي يشكِّل تهديداً لألمة اإلسالمية، 
ولالستقرار والسلم عل املستوى اإلقليمي والدول.

كما نؤكِّد ثباتنا عل موقفنا ضد الطغيان األمريكي، والسياسات األمريكية الستعمارية املعادية ألمتنا، 
واملتآمرة عل شعوبنا، ونؤكِّد وقوفنا مع أحرار األمة يف محور املقاومة للتصدي لهذا الخطر األمريكي 

واإلسائييل، وتمسكنا بمبدأ األخوة اإلسالمية، ورفض كل مساعي التفرقة بني املسلمني، وإثارة الكراهية 
والبغضاء بينهم تحت العناوين الطائفية، والعرقية، واملناطقية، ورفض كل أشكال التطبيع والولء 

إلسائيل.

ثالثاً: نؤكِّد ثباتنا واستمرارنا يف التصدي للعدوان األمريكي السعودي اإلماراتي عل بلدنا، كواجٍب دينٍي 
وإنسانٍي ووطني، حتى تحقيق النرص- بإذن الله تعال- يف دحر تحالف العدوان، وتحرير ما احتله من 

بلدنا، وتحقيق الستقالل التام لشعبنا كحٍق مرشوع.

ويف هذا السياق أدعو شعبنا العزيز إل مواصلة رفد الجبهات باملال والرجال، والعناية بكل ما من شأنه 
اإلسهام يف قوة وتماسك الجبهة الداخلية، والعناية بالزراعة؛ باعتبارها العمود الفقري لالقتصاد الوطني، 

والتعاون بني الجانب الرسمي والشعب يف كل ما يساعد عل الصمود والتماسك القتصادي، والعناية 
بالتكافل الجتماعي، والهتمام بالفقراء.

كما أدعو كل روَّاد ورجال الجبهة التوعوية، من: العلماء، واملثقفني، والخطباء، واملعلمني، إل مواصلة 
جهودهم يف التصدي لكل مساعي األعداء التضليلية واملثبطة، وحربهم الناعمة املفسدة، والعناية املستمرة 

باألنشطة التوعوية والتعبوية والتعليمية.

وأدعو رجال الجبهة األمنية يف األمن واملخابرات، ووزارة الداخلية، الذين حققوا اإلنجازات املهمة بتوفيق الله 
تعال لهم يف هذه الجبهة، إل تكثيف جهودهم، وتطوير أدائهم يف التصدي لكل مساعي األعداء اإلجرامية 
والتخريبية، التي تستهدف شعبنا العزيز يف أمنه واستقراره، والتي كان من آخر مستجداتها: استهداف 

تحالف العدوان بعملية اغتياٍل وحشيٍة غادرة لشهيد الوطن وزير الشباب والرياضية األخ الشهيد حسن زيد 
»رحمة الله عليه«.

قنا وإيَّاكم لإلتِّباع لنهجه الحق، والقتداء بنبيه »صل الله  أيُّها اإلخوة واألخوات: نسأل الله تعال أن يوفِّ
عليه وآله«، حتى تكون مسرية حياتنا إل حني لقاء الله تعال مسريًة إيمانية، غايتها رضوان الله وجنته، 

ُق بنَْيَ  قال تعال: }آَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُنِْزَل إَِليِْه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن ِباللَِّه َوَماَلِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه َل نَُفرِّ
أََحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوَقالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإَِليَْك اْلَمِصريُ )285( َل يَُكلُِّف اللَُّه نَْفًسا إِلَّ ُوْسَعَها َلَها 

ا َكَما َحَمْلتَُه َعَل  َما َكَسبَْت َوَعَليَْها َما اْكتََسبَْت َربَّنَا َل تَُؤاِخذْنَا إِْن نَِسينَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوَل تَْحِمْل َعَليْنَا إرِْصً
نَا َعَل اْلَقْوِم  ْلنَا َما َل َطاَقَة َلنَا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلنَا َواْرَحْمنَا أَنَْت َمْوَلنَا َفانرُْصْ الَِّذيَن ِمْن َقبِْلنَا َربَّنَا َوَل تَُحمِّ

اْلَكاِفِريَن{]البقرة: 286-285[.

أشكر لكم هذا الحضور الكبري.

وأسأل الله أن يكتب أجركم، وأن يبارك فيكم.

ـاَلُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه؛؛؛ والسَّ





التحضري واإلعداد للمولد النبوي 
الشريف
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اللجنة العليا لالحتفال باملولد النبوي تناقش خطة احلكومة لالحتفاء بهذه املناسبة

]04/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

ناقشت اللجنة العليا للتحضري لالحتفاء باملولد النبوي يف اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مرشوع خطة حكومة اإلنقاذ لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية.

وخالل الجتماع، الذي شارك فيه رئيس مجلس القضاء األعل القايض أحمد املتوكل ورئيس مجلس 
الشورى محمد العيدروس ونائبا رئيس الوزراء لشؤون األمن والدفاع الفريق الركن جالل الرويشان 

والرؤية الوطنية محمود الجنيد، جرى استعراض ما تضمنه مرشوع الخطة من مهام وأعمال وترتيبات 
تمهيدية وتنفيذية إزاء الفعاليات الرئيسية والفرعية املؤسسية والقطاعية عل املستوين املركزي واملحيل 

إلبراز القيّمة الدينية واإلنسانية واألخالقية لالحتفال باملولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله وصحبه أفضل 
الصالة وأزكى التسليم.

وتدارس الجتماع، بحضور وزراء اإلدارة املحلية عيل القييس والتعليم العال حسني حازب والنقل زكريا 
الشامي واملياه والبيئة املهندس نبيل الوزير والثقافة عبدالله الكبيس واألوقاف واإلرشاد نجيب العجي وأمني 
العاصمة حمود ُعباد وأمني عام مجلس الوزراء الدكتور أحمد الظرايف، األدوار التكاملية والتنسيقية ملختلف 
الوزارات واملؤسسات والجهات الحكومية واملحليات لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية وآثارها اليجابية يف واقع 

الشعب اليمني الذي بفضل اعتصامه بربه ومنارصة نبيه الكريم يحصد الخري وينترص عل أعدائه.

وسلط الجتماع، الذي ضم رئيس لجنة التحشيد الشعبي عضو مجلس الشورى خالد املداني ونائب وزير 
الكهرباء والطاقة عبدالغني املداني ووكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجويف ورئيس دائرة الدفاع واألمن 

برئاسة الوزراء طه الصنعاني وعدد من املسئولني يف جهات حكومية ذات عالقة بالحتفاء باملناسبة، الضوء 
عل أخالق الرسول األعظم وسريته العطرة وحث أبناء الشعب اليمني عل مواصلة التأيس والتمسك بتعاليمه 

وأخالقه الرفيعة والحتفاء بمولده عليه الصالة والسالم.

وجرى الرتكيز عل سبل تحقيق الغايات الدينية واإلنسانية لالحتفاء بهذه املناسبة التي ظل الشعب اليمني 
يحتفي بها عرب القرون من خالل تلمس أحوال الفقراء وأس الشهداء والعمل عل إعانتهم وإدخال الرسور 

إليهم خاصة األطفال.

وكلف الجتماع كافة الوزارات والجهات املعنية بمراجعة مرشوع الخطة كل فيما يخصها وإضافة ما يرونه 
من مقرتحات تطويرية تمهيدا إلقرارها بصيغتها النهائية.

اجتماع باحلديدة يناقش ترتيبات استقبال ذكرى املولد النبوي

]04/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم، ترتيبات استقبال ذكرى املولد النبوي الرشيف للعام الهجري 
1442ه ـ عل مستوى مديريات املحافظة.

وأكد الجتماع، الذي ضم وزيري الدولة فارس مناع وأحمد القنع والقائم بأعمال املحافظ محمد عياش 
قحيم ووكالء املحافظة عبدالجبار أحمد وعيل قرش وعيل الكباري ومدراء املديريات، أهمية الستعداد 
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والتحشيد لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية العظيمة.

كما تم التأكيد عل إظهار مباهج الفرح وتنظيم ورش وندوات وإستخالص العرب والدروس من ذكرى 
مولده صل الله عليه وآله وسلم والتفاعل مع املناسبة باملشاركة يف استقبالها.

ونوه الوزيران مناع والقنع، بمواقف أبناء الحديدة املرشفة يف مواجهة العدوان.. وحثا الجميع عل بذل 
الجهود وشحذ الهمم لإلعداد لهذه املناسبة واستقبالها.

إل ذلك ناقش الجتماع خطوات تحليل الوضع الراهن، إلعداد املرحلة الثانية من الرؤية الوطنية 2021 - 
2025م والتأكيد عل أهمية التنسيق بني املكاتب التنفيذية مع مكتب التخطيط لتحليل الوضع الراهن وفقاً 

للزمنية املحددة.

حمافظ عمران يطلع على التجهيزات لفعالية املولد النبوي الشريف

]04/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ:

اطلع محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان، عل الستعدادات والتجهيزات لستقبال ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

حيث تفقد محافظ عمران ومعه مدير مديرية مدينة عمران نبيه أبو شوصا ومدير صندوق النظافة 
والتحسني سلطان القراحي ومسئول الحشد والتعبئة سجاد حمزة، عل ساحة الفعالية املركزية بهذه 

املناسبة الدينية الجليلة ومدى جاهزيتها لستقبال املشاركني يف الفعالية.

وأكد املحافظ جعمان أهمية اضطالع الجميع بدورهم يف الرتتيب الجيد لالحتفال بهذه املناسبة بما يليق 
بعظمة ومكانة الرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم.. وشدد عل رضورة التنسيق وتوحيد الجهود بني 

الجهات املعنية لستكمال التجهيزات وإعداد الربامج الحتفالية وتجهيز وتعليق الالفتات وتزيني املباني 
ابتهاجا بهذه املناسبة الدينية.

اجتماع بتعز يناقش اإلعداد لالحتفال باملولد النبوي الشريف

]05/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة تعز اليوم برئاسة املحافظ سليم املغلس، سبل تعزيز جهود التحشيد والتعبئة 
واإلعداد لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف 1442هـ.

ويف الجتماع، الذي حرضه مساعد قائد املنطقة الرابعة محمد يحيى الخالد ووكيل املحافظة إسماعيل رشف 
الدين، أكد املحافظ املغلس رضورة اإلعداد الجيد لتدشني فعاليات الحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف 

عل صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وأشار إل الحرص عل الحتفال بهذه املناسبة الدينية الجليلة حباً للرسول األعظم عليه الصالة والسالم.. 
مبيناً أن كرامة وعزة األمة مرهوناً بمدى ارتباطها بخري خلق الله محمد صل الله عليه وآله وسلم. وقال »إن 

الحتفال باملولد النبوي يغيض األعداء ويزيد من تماسك األمة«.. مشرياً إل الكرامات التي رافقت ميالده 
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صل الله عليه وآله وسلم وعظمة الحدث بقدوم نبي الهداية والخري واإلنسانية.

وأكد محافظ تعز أهمية اضطالع الجميع بدورهم يف الرتتيب لالحتفال بهذه املناسبة العظيمة واإلقتداء 
برسول الله عليه الصالة والسالم والذي رفع الله ذكره ومنزلته ولم يبلغها أحد من خلقه بما يليق بعظمته 

ومكانته يف نفوس اليمنيني.

وشدد عل رضورة توحيد الجهود بني الجهات املعنية لستكمال التجهيزات وإعداد الربامج الحتفالية 
وتجهيز وتعليق الالفتات وتزيني املباني ابتهاجاً بهذه املناسبة الدينية.

وزارة األوقاف تناقش ترتيبات تدشني فعاليات ذكرى املولد النبوي

]06/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير األوقاف واإلرشاد نجيب نارص العجي، التحضريات لتدشني 
الفعاليات الحتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف 1442هـ.

ويف اللقاء، الذي حرضه نائب وزير األوقاف العالمة فؤاد ناجي ووكالء الوزارة والوكالء املساعدون ومدراء 
العموم، أكد الوزير العجي أهمية التفاعل يف التحشيد لالحتفال بذكرى املولد النبوي، بما يليق بعظمة 

ومكانة سيد البرشية عليه الصالة والسالم.

ولفت إل أن الحتفاء بذكرى مولده صل الله عليه وآله وسلم، يأتي وفاًء من أهل اليمن لرسول اإلنسانية 
الذي أحبهم وأثنى عليهم بقوله »اإليمان يمان والحكمة يمانية«.. مشرياً إل تزامن الحتفال بهذه املناسبة 

لهذا العام بانتصارات الشعب اليمني عل العدوان يف مختلف جبهات الدفاع عن الوطن.

وشدد الوزير العجي عل رضورة الدعوة لالحتفال عرب خطب الجمعة واملرشدين والتغطيات اإلعالمية 
املواكبة لألنشطة والفعاليات.. مبيناً أن عظمة الحتفال بهذه املناسبة تمكن يف تجسيد الهوية اإليمانية يف 

أوساط اليمنيني.

فيما أكد نائب وزير األوقاف، أن احتفال اليمنيني بمولد الرسول األعظم عليه الصالة والسالم بمثابة رسالة 
ألعداء األمة بالسري عل نهج املصطفى والقتداء بمنهجه وسريته العطرة.

واعترب وزارة األوقاف واإلرشاد هي الجهة الدينية املعنية بتدشني الفعاليات الحتفالية بهذه املناسبة الدينية 
العظيمة، وإحيائها بصورة واسعة يف املساجد واملجالس وغريها.

وقّدمت يف الجتماع مداخالت ومقرتحات من قبل عدد من وكالء الوزارة والوكالء املساعدين ومدراء العموم، 
املؤكدة عل أهمية الرتتيبات الجيدة لتدشني الفعاليات الحتفالية بهذه الذكرى وأهمية إحيائها، بما يعزز 

من الرتباط بنبي الرحمة واإلنسانية صل الله عليه وآله وسلم.
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تنفيذي صعدة يناقش التحضريات لالحتفال باملولد النبوي الشريف

]06/ اكتوبر/2020[ صعدة - سبأ:

عقد املكتب التنفيذي بمحافظة صعدة اليوم، اجتماعاً برئاسة محافظ املحافظة محمد جابر عوض ملناقشة 
التحضريات والستعدادات لالحتفال باملولد النبوي الرشيف.

وأكد املحافظ عوض أهمية اضطالع جميع املكاتب التنفيذية بدورها يف الرتتيب والستعداد واملساهمة 
والحضور واملشاركة يف فعاليات وأنشطة املولد النبوي بما يليق بعظمته ومكانته يف نفوس الشعب اليمني.. 

وأشار إل أن إحياء مناسبة املولد النبوي يعد نرصة لرسول الله تجاه ما يتعرض له من هجمات من أعداء 
األمة، مؤكداً أهمية أن يتحمل الجميع املسؤولية.

وأقر الجتماع مشاركة املكاتب يف أعمال الشارع من لفتات ولوحات وتزيني، باإلضافة إل تنفيذ ثالث 
حمالت نظافة لعاصمة املحافظة بالتزامن مع حلول املناسبة العظيمة.

لقاء حتضريي بصنعاء ملناقشة خطة إحياء ذكرى املولد النبوي

]06/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

عقد بمحافظة صنعاء اليوم، لقاء تحضريي برئاسة املحافظ عبدالباسط الهادي ملناقشة خطة إحياء 
فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وكرس اللقاء، الذي ضم عدد من وكالء املحافظة ومديري املكاتب التنفيذية واملديريات، ملناقشة الرتتيبات 
واستعراض آلية الحشد املجتمعي إلحياء هذه املناسبة، وكذا تنسيق الجهود لتجهيز قافلة مدد لرفد 

الجبهات تزامنا مع ذكرى املولد.

واقر اللقاء، بحضور مدير أمن املحافظة العميد محمد الحمزي ونائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي 
ومستشار املحافظة عبدالله املرتىض، تشكيل لجنة مركزية ولجان فرعية لإلعداد والتحضري لربامج فعاليات 

املولد النبوي وتجهيز القوافل عل مستوى مديريات املحافظة.

ويف اللقاء أكد محافظ املحافظة أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية للتمسك بما جاء به سيد البرشية وملا تمثله 
من دعوة إل التآخي والرتاحم وتجسيد املثل والقيم التي نهجها نبي اإلنسانية واستلهام الدروس والعرب من 

سريته صل الله عليه وسلم.

وأشار إل دللت الحتفاء بهذه املناسبة واإلقتداء بهدي الرسول وإتباع سنته ونهجه، لفتا إل رضورة 
تعظيم هذه املناسبة واعطائها املكانة التي تليق بالرحمة املهداة والرساج املنري عمال وليس الكتفاء باألقوال 

فحسب.

وشدد محافظ صنعاء عل رضورة أن تسهم الجهود يف تنظيم األنشطة والفعاليات الخاصة باملولد النبوي 
بما يعزز الستفادة من هذه املناسبة كمحطة إيمانية لتعزيز الصمود يف وجه العدوان.
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اجتماع ملناقشة التجهيزات لالحتفال باملولد النبوي الشريف بالبيضاء

]07/ اكتوبر/2020[ البيضاء - سبأ:

ناقش الجتماع املوسع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة وكيل اول محافظة البيضاء حمود شتان، 
التحضريات الالزمة لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وتطرق الجتماع، الذي حرضه وكيل املحافظة لشؤون الوحدات اإلدارية عبدالله الجمال ووكيل وزارة 
األوقاف العزي راجح وقيادات السلطة املحلية والعلماء ومدراء عموم املكاتب التنفيذية، إل أهمية الحتفال 

بهذه املناسبة الدينية العظيمة واخذ الدروس والعرب يف الثبات ومناهضة الظلم.

وشدد عل التحيل بأخالق وقيم النبي األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم وما جسده من دور عظيم يف 
تحرير األمة اإلسالمية من العبودية وإخراجها من الظالم ال النور.

وخالل الجتماع أكد وكيل اول محافظة البيضاء حمود شتان، أهمية إحياء هذه الذكرى واستلهام الدروس 
والعرب من مولد النبي صل الله عليه وسلم والذي مثل تحولً إنسانياً وتاريخياً بدد الظالم بالنور والباطل 

بالحق القويم.. وأشار إل القيم املحمدية والفضائل النبوية التي بعث بها سيد الوجود املبعوث رحمة 
للعاملني ووجوب التذكري والتأيس بسنته والسري عل منهجه ودربه ونرش قيم املحبة واإلخاء والرتاحم 

والتسامح بني أبناء األمة.

وأوضح أن ما يتعرض له الوطن من عدوان من أدعياء اإلسالم من النظام السعودي واعوانه المريكيني 
واليهود وكيف قوبل هذا العدوان من صمود اسطوري سطره الشعب اليمني.. مشيدا بالتضحيات البطولية 

التي يقدمها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف مواجهة العدوان يف مختلف الجبهات.

مناقشة ترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي بعمران

]07/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة عمران اليوم برئاسة املحافظ الدكتور فيصل جعمان، ترتيبات إحياء فعاليات ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

وتطرق اللقاء، الذي ضم وكالء املحافظة ومدراء املكاتب التنفيذية واملديريات، إل الرتتيبات للتحشيد إلحياء 
هذه املناسبة الدينية الجليلة وتنسيق الجهود لتجهيز قافلة الرسول األعظم عن املحافظة للمرابطني يف 

الجبهات.

وأقر اللقاء تشكيل لجنة مركزية ولجان فرعية باملديريات لإلعداد والتحضري لفعاليات املولد النبوي 
وتجهيز قوافل عل مستوى مديريات املحافظة، وكذا مشاركة املكاتب يف تجهيز لفتات ولوحات وتزيني 

وتنفيذ حمالت نظافة لعاصمة املحافظة.

وأكد محافظ عمران أهمية اضطالع املكاتب التنفيذية بدورها يف الرتتيبات لتدشني فعاليات وأنشطة املولد 
النبوي بما يليق بعظمة ومكانة النبي صل الله عليه وآله وسلم.

وأشار إل أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية للتمسك بما جاء به سيد البرشية وما تمثله من دعوة إل التآخي 
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والرتاحم وتجسيد املثل والقيم التي نهجها نبي اإلنسانية واستلهام الدروس والعرب من سريته صل الله عليه 
وآله وسلم.

فيما استعرض وكيل املحافظة عبدالعزيز أبوخرفشة، الرتتيبات لتدشني فعاليات ذكرى املولد النبوي 
عل مستوى املحافظة واملديريات وإبراز القيّمة الدينية واإلنسانية واألخالقية إلحياء هذه املناسبة الدينية 

العظيمة.

لقاء ملناقشة ترتيبات إحياء املولد النبوي يف مناخة وجحانة بصنعاء

]07/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

ناقش لقاء بمديرية مناخة محافظة صنعاء اليوم ترتيبات إحياء فعاليات ذكری املولد النبوي الرشيف.

وأكد اللقاء، الذي ضم مدير املديرية عبدالله املروني ومدراء املكاتب التنفيذية وممثيل املكتب اإلرشايف، أهمية 
التحضري لتدشني الفعاليات بهذه املناسبة الدينية الجليلة بما يليق بمكانة الرسول عليه الصالة والسالم.

كما ناقش لقاء بمديرية جحانة، ضم مدير املديرية محمد البشاري ومسئول املكتب اإلرشايف أحسن العبادي 
ومدراء املكاتب التنفيذية، ترتيبات إحياء فعاليات ذكرى املولد النبوي وسبل تعزيز التنسيق لتدشني 

وتنظيم فعاليات بهذه املناسبة يف مختلف العزل والقرى.

وأقر اللقاءان تشكيل لجان لإلعداد والتحضري لربامج فعاليات املولد النبوي، وكذا حشد الجهود لتجهيز 
قوافل بهذه املناسبة للمرابطني يف الجبهات.

مديرية ريف إب تناقش ترتيبات تدشني فعاليات ذكرى املولد النبوي

]07/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية ريف إب اليوم برئاسة وكيل املحافظة قاسم املساوى، ترتيبات تدشني فعاليات 
إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

واستعرض الجتماع، الذي ضم القيادات املحلية والتنفيذية واإلرشافية واملشائخ والوجهاء والشخصيات 
الجتماعية باملديرية، الستعدادات لتجهيز قافلة غذائية دعما للجيش واللجان والشعبية يف الجبهات 

بالتزامن مع حلول هذه املناسبة الدينية.

وأقر الجتماع آلية التحشيد إلحياء هذه املناسبة بتشكيل لجان فرعية للتحضري للفعاليات الحتفالية 
باملديرية واملشاركة يف الفعالية املركزية للمحافظة، وكذا مشاركة املكاتب التنفيذية باملديرية يف تركيب 

لوحات ولفتات وتزيني وحمالت النظافة.

وأكد الوكيل املساوى أهمية اإلعداد الجيد للفعاليات الحتفائية بهذه املناسبة التي تعترب محطة مهمة يف 
تاريخ األمة اإلسالمية.

وثمن جهود املشائخ والوجهاء وأبناء ريف إب للتحشيد إل الجبهات.. داعيا إل املشاركة الفاعلة يف فعاليات 
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املولد النبوي بما يعزز من الرتباط بسيد البرشية محمد عليه الصالة والسالم.

فيما استعرض مدير املديرية يحيى جغمان ومرشف املديرية عيل خرصان، برنامج الفعاليات الحتفائية 
بذكرى املولد النبوي بالقرى والعزل، وأكدا استمرار أبناء املديرية يف رفد الجبهات باملزيد من قوافل الرجال 

والعطاء حتى تحقيق النرص.

حرض الجتماع أمني محيل املديرية مصطفى آل قاسم ومدير الصناعة والتجارة فاروق الحمريي وعدد من 
الشخصيات الجتماعية.

مناقشة ترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي مبدينة حجة

]07/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

ناقش اجتماع بمدينة حجة اليوم ترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف 1442 هجرية.

وأكد الجتماع، الذي ضم املدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسني املهندس محمد الكحالني ومدير 
املدينة إبراهيم عامر ومرشف املدينة عصام الوزان وأعضاء الهيئة الدارية للمجلس املحيل والعّقال، الحرص 

عل تدشني فعاليات ذكرى املولد النبوي، بما يليق بمكانة ومقام املصطفى صل الله عليه وآله وسلم.

كما أكد املجتمعون أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي يف املساجد، والحرص عل تعزيز التكافل الجتماعي 
وتشكيل فرق لتسيري قافلة الرسول األعظم.

وكلف الجتماع لجان لإلرشاف عل املبادرات يف إطار املناسبة ومتابعة األنشطة وأعمال التزيني والعداد 
لألمسيات والتحشيد للفعالية الكربى.

لقاءات مبديريات أمانة العاصمة لرتتيب فعاليات املولد النبوي

]07/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

ناقشت لقاءات بمديريات معني والوحدة وأزال والتحرير بأمانة العاصمة، ترتيبات إحياء فعاليات ذكری 
املولد النبوي عل صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم.

وركزت اللقاءات عل مناقشة خطط وبرامج تدشني الفعاليات واألنشطة املتنوعة بهذه املناسبة، وأقرت 
تشكيل لجان رئيسية وفرعية عل مستوى األحياء والحارات للتحشيد واملشاركة يف إقامة الفعاليات بهذه 

املناسبة.

وأكد عضو مجلس الشورى خالد املداني، يف اللقاء الذي أقيم بمديرية معني بحضور مدير املديرية عبدامللك 
الريض ومدراء املكاتب والعقال، أهمية التحضري الجيد لتدشني الفعاليات بما يليق بمكانة وعظمة الرسول 
األعظم محمد صل الله عليه وآله وسالم.. ونوه بأهمية إحياء ذكرى املولد النبوي ألخذ العرب والدروس من 
سرية ومنهج سيد البرشية وكمحطة إيمانية لتزود باألخالق والقيم واملبادئ التي تحل بها خري خلق الله.. 

منوهاً بأهمية استمرار رفد الجبهات ملواجهة العدوان.
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ويف اللقاء الذي أقيم يف مديرية الوحدة باألمانة أكد وكيل األمانة املساعد عبدالوهاب رشف الدين، أهمية 
اإلعداد والتحشيد الفاعل لالحتفال بمناسبة املولد النبوي، وسعة البدء يف تنفيذ برامج الفعاليات أقرتها 

اللجنة املركزية باملديرية.

وتطرقت الكلمات بحضور قيادة املديرية ومدراء املكاتب والعقال، إل رضورة تضافر الجهود إلحياء هذه 
املناسبة من خالل إقامة الندوات والفعاليات واألنشطة للتعريف بسرية ونهج رسول الله ومكانته وحبه يف 

نفوس املسلمني.

إىل ذلك نظمت اللجنة الرئيسية للمولد النبوي بمديرية ازال باألمانة لقاء موسع بمناسبة الحتفال بذكرى 
املولد النبوي، حرضه وكالء المانة املساعدين محروس عقبه ومحمد سيع واحسن القايض ومدير املديرية 

عبدالعزيز شعالن والمني العام عادل الشعثمي ومدراء املكاتب والعقال.

وأكد املشاركون أهمية استغالل املناسبة يف توعية املجتمع وتنفيذ اعمال الحسان وتجسيد مبدأ التكافل 
الجتماعي لتكريس السري عل نهج رسول الله قول وعمال.

حبث ترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي يف مديريات صنعاء

]08/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

ناقشت لقاءات يف مديريات محافظة صنعاء اليوم، الرتتيبات إلحياء فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأقرت اللقاءات، التي ضمت قيادات السلطات املحلية ومسئول وممثيل املكاتب اإلرشافية ومديري املكاتب 
التنفيذية، تشكيل لجان عل مستوى مراكز املديريات والعزل لحشد وتنظيم األنشطة والفعاليات وتجهيز 

قوافل الرسول األعظم بهذه املناسبة.

وتطرقت إل برامج إحياء ذكرى مولد خاتم األنبياء وفقا للخطة املركزية العامة وتنسيق آليات تجهيز قوافل 
عل مستوى كل مديرية لإلسهام يف رفد قافلة مدد كربى عل مستوى املحافظة تزامنا مع فعاليات إحياء 

مولده عليه وآله أفضل الصالة والسالم.

وخالل اللقاءات أكد مدراء املديريات ومسئول املكاتب اإلرشافية أهمية تنسيق الجهود امليدانية إلقامة 
فعاليات وأمسيات وندوات متنوعة بما يليق ومقام الرسول وتجسيد فضائله وأخالقه، منوهني بأن أبناء 

اليمن يحتفلون بهذه املناسبة من كل عام ليجسدوا ارتباطهم برسول اإلنسانية والسري عل نهجه.

عمران تناقش االستعدادات لالحتفال باملولد النبوي يف املدان 

]08/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة املحافظ الدكتور فيصل جعمان، الستعدادات لالحتفال باملولد 
النبوي بمديرية املدان.

وتطرق الجتماع، بحضور مدير املديرية يحيى عطيفة ووجهاء ومشائخ املديرية، إل دور الفعاليات 
والشخصيات الجتماعية يف التحشيد لهذه املناسبة الدينية الجليلة.
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وأكد املحافظ جعمان ومدير املديرية عطيفة، أهمية املشاركة الواسعة يف إحياء مولد خاتم األنبياء واملرسلني 
واستلهام الدروس والعرب يف التمسك بسرية املصطفى عليه الصالة والسالم واتباع سنته.

باد يؤكد أهمية املشاركة الواسعة يف إحياء ذكرى املولد النبوي
ٌ
ع

]09/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

أكد أمني العاصمة حمود عباد، أهمية تفاعل ومشاركة الجميع يف إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشار ٌعباد يف لقاء للجان الحشد املركزية والفرعية بذكرى املولد النبوي يف مديرية الوحدة اليوم، إل أن 
الحتفال بهذه املناسبة يعكس حب ومكانة الرسول األعظم يف النفوس، ويجسد ارتباط اليمنيني بالرسول 

الكريم عليه الصالة والسالم والسري عل نهجه.

ولفت إل أهمية استغالل هذه الذكرى يف تعزيز الصمود ورفد الجبهات ملواجهة العدوان.. مشيداً 
بالنتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات خاصة بجبهة الساحل الغربي.

بدوره أشار عضو مجلس الشورى خالد املداني، إل أهمية تضافر الجهود إلنجاح الفعاليات اإلحتفائية 
بهذه املناسبة عل مستوى مديريات األمانة.. ودعا إل التحشيد واملشاركة الواسعة يف الحتفال باملولد النبوي 

بصورة تليق بمكانة وعظمة نبي األمة محمد صلوات الله عليه وسلم.

من جانبه استعرض وكيل األمانة املساعد عبدالوهاب رشف الدين، برامج وفعاليات إحياء ذكرى املولد 
النبوي، ومهام اللجنة املركزية ولجان التحشيد الفرعية.

حرض اللقاء مدير املديرية صالح امليرسي واملرشف الجتماعي باألمانة اسماعيل الجرموزي.

مكتب الصحة بصنعاء يناقش الرتتيبات إلحياء ذكرى املولد النبوي

]10/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بمكتب الصحة بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل أول املحافظة، آلية تحسني خدمات 
طوارئ املستشفيات والستعدادات إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

واستعرض الجتماع بحضور وكيل املحافظة لقطاع الخدمات فارس الكهال وضم مدراء فروع الصحة 
باملديريات ومدراء املستشفيات، الرتتيبات إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف ومشاركة مكتب الصحة 

يف تجهيز قافلة للجبهات بهذه املناسبة..وناقش الجتماع الجهود املبذولة يف تحسني خدمات الطوارئ يف 
املستشفيات واملرافق الصحية وفق املعايري التي تحقق الكفاءة يف جودة الخدمات الطبية وتنفيذ األولويات 

العرش.

وتطرق مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور خالد املنترص، إل خطة التنسيق مع فروع مكتب الصحة 
واملستشفيات واملراكز والوحدات الصحية إلقامة الفعاليات واألنشطة الخاصة بإحياء ذكرى مولد الرسول 
األعظم والرتتيب لقافلة مدد باسم القطاع الصحي تليق بمكانة الرسول وتفاعل كوادر الصحة إلحياء هذه 

املناسبة.
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حمافظ حجة يؤكد أهمية املشاركة الواسعة يف فعاليات ذكرى املولد النبوي

]10/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

أكد محافظ حجة هالل الصويف، أهمية املشاركة الواسعة يف فعاليات ذكرى املولد النبوي بما يليق بعظمة 
املناسبة واملكانة الرفيعة لرسول اإلنسانية محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وأشار املحافظ الصويف، يف لقاء بحضور وكيل املحافظة الدكتور طه الحمزي ومدراء املكاتب التنفيذية، إل 
رضورة تنسيق الجهود لتنظيم الفعاليات الحتفالية بهذه املناسبة الدينية الجليلة.

ولفت إل أهمية تزامن تنظيم الفعاليات بهذه املناسبة، مع التحشيد لقافلة الرسول األعظم دعماً وإسناداً 
ألبطال الجيش واللجان الشعبية.. مؤكدا مواصلة رفد الجبهات بقوافل الرجال والعطاء وبذل املزيد من 

التضحيات حتى تحقيق النرص املؤزر.

وتطرق إل دور املكاتب التنفيذية يف إحياء الفعاليات الحتفالية بهذه الذكرى من خالل إظهار الفرحة 
وتزيني واجهات املكاتب وتركيب اللوحات والالفتات املعربة عن عظمة الذكرى.

تنفيذي رداع يناقش مستوى األداء وترتيبات االحتفاء باملولد النبوي

]10/ اكتوبر/2020[ البيضاء - سبأ:

ناقش تنفيذي مدينة رداع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة مدير مديرية رداع احمد العكام، مستوى األداء 
الخدمي واإليرادي باملديرية والرتتيبات إلحياء فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف.

واستعرض الجتماع الفعاليات التي ستقام بمناسبة املولد النبوي الرشيف عل صاحبها أفضل الصالة 
وأزكى التسليم من خالل تنظيم الورش والندوات الثقافية وتفعيل دور املساجد وإقامة الصباحيات 

الشعرية واستخالص العرب والدروس من ذكرى مولده صل الله عليه وآله وسلم.

وتطرق الجتماع إل دور القطاع الخاص ورجال املال واألعمال يف التفاعل مع هذه املناسبة الدينية 
واملشاركة يف تعزيز التكافل الجتماعي وتعزيز قيم اإلحسان عل الفقراء واملساكني.

وخالل الجتماع أكد مدير مديرية رداع احمد العكام أهمية العداد والتجهيز الجيد بهذه املناسبة بما يليق 
ومقام الرسول وتجسيد فضائله وأخالقه.

ولفت إل رضورة توحيد الجهود بني الجهات املعنية إلعداد الربامج الحتفالية واقامة حمالت النظافة 
وتجهيز وتعليق الالفتات وتزيني املباني وتوزيع النرشات اإلحتفائية وتفعيل جوانب الوعي يف املجتمع 

ابتهاجا بقدوم هذه املناسبة الدينية الجليلة.
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لقاء يف أرحب بصنعاء ملناقشة إحياء ذكرى املولد النبوي

]10/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

ناقش لقاء بمديرية أرحب محافظة صنعاء اليوم، ترتيبات إحياء فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف.

واستعرض اللقاء، الذي ضم وكيال املحافظة محسن أبو هادي وفضل القصري ومدير مكتب املديرية نصري 
الحباري وأعضاء الهيئة الدارية ومدراء املكاتب واإلرشافية، خطة حشد وتنسيق الفعاليات امليدانية إلحياء 

هذه املناسبة وتنفيذ أنشطة متنوعة ومستوى ومدى اإلعداد والتحضري لربامج املولد النبوي.

وتطرق املجتمعون إل بدء تنفيذ التجهيزات إلحياء هذه املناسبة الدينية للتمسك بما جاء به سيد البرشية 
وملا تمثله من دعوة إل التآخي والرتاحم وتجسيد املثل والقيم التي نهجها نبي اإلنسانية واستلهام الدروس 
والعرب من سريته صل الله عليه وآله وسلم..ودعا املجتمعون إل تعظيم هذه املناسبة وإعطائها الزخم التي 

تليق بمولد الرسول والتأكيد بأننا أمة اإلسالم نسري عل نهج خاتم النبياء.

وشدد وكيال املحافظة ومدير املديرية عل تكثيف الجهود امليدانية ملتابعة متطلبات تنظيم األنشطة 
والفعاليات الخاصة باملولد النبوي وكذا الستعداد للمشاركة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة.

مديرية أسلم حبجة تناقش التحضريات للمولد النبوي 

]10/ اكتوبر/2020[ حجة -  سبأ:

ناقش اجتماع اليوم بمديرية أسلم محافظة حجة، التحضريات إلحياء فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأكد الجتماع، الذي ضم مدير املديرية معابر بدوي ومرشف املديرية ماجد مران واملكتب التنفيذي 
واإلرشايف وأعضاء املجلس املحيل، عل رضورة املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية والتحشيد لتجهيز قافلة 

الرسول األعظم..وتطرق إل أهمية إحياء الفعاليات يف كافة القرى والعزل واغتنام هذه املناسبة لتجسيد 
أخالقه صل الله عليه وآله وسلم قول وعمال.

وشكل الجتماع لجنة من املجلس املحيل واملكتب الرشايف واألوقاف والزكاة والنازحني للتحشيد للفعالية 
املركزية وقافلة الرسول األعظم.

حمافظ صنعاء يدعو للمشاركة الفاعلة يف فعاليات ذكرى املولد النبوي

]10/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

دعا محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، إل املشاركة الواسعة يف فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه أزكى الصلوات وأتم التسليم.

وأكد املحافظ الهادي، خالل لقائه اليوم أعضاء الهيئة الدارية للمجلس املحيل، أهمية التحشيد يف الفعاليات 
الحتفالية بهذه املناسبة للتأكيد عل العهد والولء باملصطفى صل الله عليه وآله وسلم.
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وأشار إل أن الحتفاء بذكرى نبي اإلنسانية، بما يعزز من الهوية والنتماء لثقافة القرآن الكريم والقتداء 
والتباع بهدي الرسول عليه الصالة والسالم.. معتربا تعظيم يوم مولده محطة لتعزيز الرتباط باملصطفى 

واستلهام العرب والدروس من سريته العطرة.

وتطرق إل دللت الحتفال بمولد رسول البرشية ومعلمها األول محمد صل الله عليه وآله وسلم وما مثلته 
رسالته السماوية من ترسيخ ملبادئ التكافل والرتاحم وعالقة اإلنسان بخالقه املتصلة بعبوديته وتوحيده 

والتحرر من كافة أشكال العبودية.

كما أكد محافظ صنعاء أن املرحلة التي يمر بها الوطن يف ظل استمرار العدوان والحصار وجرائم الحرب 
املمنهجة منذ نحو ستة أعوام، تستدعي تعميق الرتباط بالنبي الكريم.

من جانبه اعترب أمني عام محيل املحافظة عبدالقادر الجيالني، الحتفال بذكرى خاتم األنبياء هو احتفاء 
بالصمود والثقة بالنرص وتأكيد تمسك اليمنيني بحقهم يف الدفاع عن األرض والعرض والسيادة الوطنية.

لقاء برئاسة مقبويل يناقش ترتيبات االحتفال باملولد النبوي يف أمانة العاصمة

]11/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

ناقش لقاء موسع بأمانة العاصمة اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور 
حسني مقبول، الجوانب املتعلقة بتحسني مستوى الخدمات والرتتيبات لالحتفال باملولد النبوي الرشيف 

باألمانة.

كما ناقش اللقاء، الذي ضم أمني العاصمة حمود عباد وعدد من وكالء األمانة ومدراء صندوق ومرشوع 
النظافة واملكاتب التنفيذية واملديريات، آلية تنفيذ مصفوفة األولويات والربنامج الزمني ملعالجة الختاللت 

وخطة فعاليات ذكرى املولد النبوي.

وركز اللقاء، عل تقييم مستوى خدمات النظافة واألشغال واملرور بأمانة العاصمة والصعوبات التي 
رافقتها واملقرتحات والحلول ملعالجة الختاللت.

وقال الدكتور مقبول »مصفوفة األولويات تهدف لتعزيز الثقة بني املواطن والحكومة، ونحن جئنا لخدمة 
الشعب وتلبية احتياجات ومتطلبات املواطن والتخفيف من معاناته«. وأضاف »يجب أن تعمل أمانة 

العاصمة لتحقيق النجاح يف الجانب الخدمي والتنموي، كما حققت النجاح الكبري يف إدارة أزمة كورونا«.. 
وشدد عل رضورة تاليف جوانب القصور بما يكفل تجاوز الختاللت لالرتقاء بالخدمات.. مؤكداً أهمية 

تكثيف الجهود لتنفيذ مصفوفة األولويات عل الواقع.

وحث نائب رئيس الوزراء، مكاتب األشغال بتطبيق قانون البناء والرتاخيص والحد من املظاهر العشوائية 
واملخالفات يف الشوارع والحفاظ عل املخطط العام واملظهر الجمال والبيئي للعاصمة.. مؤكدا أهمية ضبط 

املخالفات وتثبيت مواعيد إخراج املخلفات.

وأشاد الدكتور مقبول، بجهود مدير مرشوع النظافة باألمانة إبراهيم الرصابي يف املتابعة امليدانية إلعمال 
النظافة ومعالجة الصعوبات التي تواجه مناطق النظافة باملديريات.

بدوره أكد أمني العاصمة، أن مصفوفة األولويات تحظى باهتمام رئيس املجلس السيايس األعل، كونها 
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تصب يف خدمة املواطن وتلبي احتياجاته وتطلعاته يف الجانب الخدمي.. وشدد عل جميع مدراء املديريات 
واملكاتب الخدمية باألمانة، بذل مزيد من الجهود وتكثيف العمل الرقابي يف مختلف الجوانب بما يكفل 

تحسني األداء التنموي وتطوير الخدمات األساسية.

ووجه عباد، بتنظيم حمالت ميدانية إلزالة العشوائيات واملخالفات وتنظيم الشوارع وحركة املرور وكذا 
الستمرار يف مراقبة األسعار وضبط املخالفني.

وحث أمني العاصمة، قيادات ووكالء أمانة العاصمة ومدراء املديريات واملكاتب والعقال واملواطنني، عل 
مضاعفة الجهود لستكمال الرتتيبات الخاصة بإحياء ذكرى املولد النبوي بشكل واسع.

من جانبه أشار عضو مجلس الشورى خالد املداني، إل تميز أمانة العاصمة بحضورها الفاعل يف الفعاليات 
واألنشطة الخاصة بأحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.. لفتاً إل رضورة الهتمام بمصفوفة األولويات.. 

ولفت إل أهمية قيام الجهات املعنية بدورها لتحسني الخدمات املقدمة للمواطنني وتعزيز صمودهم يف 
مواجهة العدوان.

وأقر اللقاء عدد من اإلجراءات لتنظيم الفعالية املركزية الخاصة بذكر املولد النبوي الرشيف عل مستوى 
أمانة العاصمة، ومنها الرتتيب مع مالك املولدات الخاصة للمساهمة يف إنارة الشوارع.

اجتماع برئاسة وزير التعليم الفني يناقش ترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي

]11/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب املهني غازي أحمد عيل محسن، مستوى 
األداء بديوان الوزارة واملؤسسات التابعة لها والصعوبات التي تواجه العمل وسبل معالجتها.

وتطرق الجتماع، الذي حرضه نائب وزير التعليم الفني الدكتور محمد لطف السقاف، إل الرتتيبات 
الجاري إلحياء فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف 1442 هجرية.

واستعرض الجتماع، الفعاليات التي ستقام بمناسبة املولد النبوي الرشيف عل صاحبها أفضل الصالة 
وأزكى التسليم.

لقاء موسع إلعالميي احلديدة يف إطار االحتفال بذكرى املولد النبوي

]11/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ:

نظم مكتب اإلعالم واملركز اإلعالمي بمحافظة الحديدة اليوم، لقاء موسعا إلعالميي وصحفيي املحافظة يف 
إطار الفعاليات اإلحتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف اللقاء أشار القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم، إل أهمية دور اإلعالم يف إبراز نشاط السلطة 
املحلية يف مختلف الجوانب والحتفالت التي ستقام بذكرى مولد الرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله 

وسلم.
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ولفت إل أن ذكرى املولد النبوي الرشيف تتطلب من الجميع الستعداد إلقامة الفعاليات املصاحبة لها، 
وخصوصاً الجانب اإلعالمي من خالل تشكيل فريق إعالمي لتغطية كافة الفعاليات التي ستقام بمناسبة 

ذكرى مولد املصطفى صلوات الله عليه وآله وسلم.

فيما أوضح وكيل أول املحافظة أحمد البرشي أن ذكرى املولد النبوي الرشيف تأتي بالتزامن مع النتصارات 
التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف جبهات الرشف والبطولة.

وأكد أهمية دور اإلعالم يف املرحلة الراهنة والذي يمثل إحدى جبهات الصمود يف وجه العدوان، من خالل 
نقل األحداث للرأي العام وكشف مخططات العدوان.

فيما أشار رئيس جامعة دار العلوم الرشعية الشيخ محمد بن محمد مرعي ونائبه الشيخ عيل العضابي، إل 
أهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف، كونها تحيي يف نفوس األمة قيم اإلسالم وتعاليمه واقتفاء أثر 

النبي والسري عل نهجه.

وكان مدير مكتب اإلعالم باملحافظة عادل مكي، أكد أن املولد النبوي الرشيف هو ميالد لألمة.. لفتا إل أن 
هذه املناسبة الدينية تأتي هذا العام والوطن يحقق خطوات كبرية يف سبيل النتصار لقضايا األمة العادلة.

ولفت إل أن اإلعالميني مطالبون يف هذه املرحلة باملثابرة والعمل الدؤوب واملشاركة يف كشف مخططات 
أعداء األمة.. مؤكدا أهمية أن يكون الجميع عند مستوى املسؤولية.

تخلل اللقاء، الذي حرضه وكيال املحافظة عبدالجبار احمد ومحمد حلييص ومستشار املحافظة لشؤون 
التنمية ثابت املعمري ونائب مدير مكتب اإلعالم إبراهيم الزعرور، قصيدة وأناشيد وموشحات دينية.

مناقشة التحضريات لالحتفال باملولد النبوي بالشاهل يف حجة

]11/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية الشاهل يف محافظة حجة اليوم، تحضريات الحتفال باملولد النبوي الرشيف.

وأقر الجتماع تشكيل عدٍد من اللجان بالعزل للتحشيد وتفعيل جانب اإلحسان للفقراء وأحفاد بالل، 
وتنظيم زيارات للجرحى وأس الشهداء واملرابطني، وتكثيف العمل عل رفد الجبهات.

وأكد مدير املديرية وليد أبو دنيا، يف الجتماع الذي ضم أعضاء املجلس املحيل واملكتب التنفيذي واإلرشايف، 
رضورة التحشيد للفعالية املركزية وإحياء الفعاليات يف كافة القرى والعزل والبذل والعطاء لقافلة الرسول 

األعظم.

وأشار إل أن ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان همجي يعود إل ارتباطهم الوثيق بالنبي صلوات الله 
عليه وعل آله، وأن تمسكهم بالنهج املحمدي سبب صمودهم طيلة ست سنوات من العدوان.
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اجتماع يف رمية يناقش التحضريات لالحتفال باملولد النبوي

]11/ اكتوبر/2020[ ريمة - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة وكيل أول املحافظة محمد الحيدري، التحضريات للفعاليات 
الحتفائية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكي التسليم.

واستعرض وكيل املحافظة لشؤون الدفاع واألمن العميد زيد الوزير يف الجتماع الذي حرضه وكيال 
املحافظة يعيش الضبيبي وفهد الحاريس ومدير األمن العميد حاشد الحباري ومدراء املكاتب املعنية، آلية 

الخطة املزمنة لالحتفاء بذكرى املولد النبوي وتنظيم الفعاليات عل مستوى مركز املحافظة واملديريات.

وأكد الجتماع أهمية إحياء هذه الذكرى بإقامة الفعاليات والندوات الثقافية بما يليق بعظمة ومكانة النبي 
صل الله عليه وآله وسلم.

وحث املكاتب التنفيذية عل الضطالع بدورها يف الرتتيبات واإلعداد الجيد لتدشني الفعاليات الحتفائية 
عل مستوى املحافظة واملديريات وتزيني األسواق العامة واملباني الحكومية وتنفيذ حمالت النظافة..وشدد 
الجتماع عل رضورة توحيد الجهود إلحياء هذه املناسبة، ومواصلة التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات باملال 

والرجال والعتاد حتى تحقيق النرص.

وأقر الجتماع تشكيل لجان لإلعداد والتحضري لستكمال التجهيزات إلقامة الفعاليات واألنشطة بهذه 
املناسبة.

ويف الجتماع أكد وكيل أول املحافظة الحيدري، أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية سيد البرشية وما 
تمثله هذه املناسبة من دعوة للتآخي والرتاحم والصطفاف يف مواجهة العدوان.

مناقشة استعدادات إحياء ذكرى املولد لعدد من املكاتب بصنعاء

]11/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

ناقش وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم اليوم، مع مسئول عدد من املكاتب الستعدادات للمشاركة يف 
إحياء فعاليات ذكرى املولد النبوي.

ويف اللقاءات بمديري فرعي هيئة مياه الريف واملوارد املائية ومكتب الزراعة وإدارة تنمية املرأة، تم 
استعراض الخطط والفعاليات إلحياء ذكرى املولد النبوي بتنظيم ندوات وأمسيات ومحارضات بما يعكس 

مكانة النبي والقتداء بنهجه.

وأكد الوكيل عاصم، أهمية التفاعل الواسع إلحياء ذكرى مولد الرسول األعظم بما يعكس مدى الصمود 
والتالحم وتجسيد حب النبي ومقامه الرفيع يف الوجدان.. وأشار إل أن يوم مولد الرسول األعظم، ليست 

مناسبة عابرة.. لفتاً إل دور اليمنيني يف منارصة النبي محمد عليه الصالة والسالم والنتصار للرسالة 
املحمدية عرب محطات مشهودة.

كما أكد وكيل محافظة صنعاء أهمية رفع الجاهزية للمشاركة يف الفعاليات الحتفالية بهذه املناسبة 
وتجهيز ورفد قافلة الرسول األعظم بالتزامن مع هذه املناسبة الدينية.
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اجتماع مبديرية كشر يناقش االعداد لفعاليات املولد النبوي

]11/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية كرش محافظة حجة اليوم، اإلعداد لفعاليات إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبها وآله أزكى الصالة وأتم التسليم.

وأكد الجتماع، الذي ضم مدير املديرية إبراهيم املدومي وأعضاء املكتب التنفيذي واملجالس املحلية، أهمية 
اإلعداد الجيد لفعاليات املولد بما يليق بمقام الرسول الخاتم.. مشريا ال رضورة ان تعم الحتفالت كافة 

القرى والعزل.

وشدد عل التحشيد للفعالية املركزية وقافلة الرسول األعظم التي سيتم تقّديمها مع الفعالية املركزية.. 
منوها برضورة تكاتف الجهود بني املجتمع ومحيل وتنفيذي املديرية بما يكفل إنجاح الفعاليات.

أوقاف أمانة العاصمة يشكل جلنة تنفيذية لفعاليات ذكرى املولد النبوي

]11/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

أقر مكتب األوقاف واإلرشاد بأمانة العاصمة اليوم، تشكيل لجنة تنفيذية إلحياء فعاليات املولد النبوي 
بمساجد مديريات األمانة.

كما أقر الجتماع، الذي ضم مدير املكتب عبدالله عامر ونائبيه لشئون التوجيه واملساجد الدكتور قيس 
الطل ومحمد الغلييس، تزيني 300 مسجد بأمانة العاصمة واملباني التابعة ملكتب األوقاف وتوزيع الالفتات 

وامللصقات املعربة عن املناسبة..واستعرض الجتماع الخطة التنفيذية املزمنة للتحضري والتهيئة للمولد 
النبوي عل مستوى املكاتب التنفيذية وكذا خطة إدارة الرشاد واملساجد باملكتب وإجراءات تنفيذها.

حيث تتضمن الفعاليات التي ستقام بهذه املناسبة تسيري قوافل إرشادية توعوية يف أحياء األمانة وإقامة 
لقاءات مع خطباء املساجد وتفعيل دور رسالة املساجد وتزيينها.

مديرية مبني حبجة تناقش التحضريات لالحتفاء باملولد النبوي

]11/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

ناقش اجتماع عقد اليوم بمديرية مبني محافظة حجة، التحضريات لالحتفال باملولد النبوي الرشيف.

وأقر الجتماع، الذي ضم مدير املديرية منصور حمزة ومرشف املديرية منصور الزغايف وأعضاء املكتب 
التنفيذي واإلرشايف، تشكيل لجان للتحشيد والتنظيم إلحياء املناسبة يف كل عزل وقرى املديرية باإلضافة إل 

التحشيد واملشاركة بالفعالية املركزية.

وحث املجتمعون أبناء املديرية عل املشاركة الفاعلة يف إحياء ذكرى املولد النبوي وتجهيز قافلة الرسول 
األعظم.. مثمنني املواقف البطولية ألبناء املديرية يف الدفاع عن الوطن.
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مناقشة التحضريات لالحتفال باملولد النبوي يف باقم وقطابر بصعدة

]12/ اكتوبر/2020[ صعدة سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة صعدة برئاسة وكيل املحافظة يحيى الحمران، التحضريات لالحتفال باملولد النبوي 
الرشيف يف مديريتي باقم وقطابر الحدوديتني.

وأكد الحمران، يف الجتماع الذي ضم مديري مديريتي قطابر حسن خرصان وباقم محمد قفله واملسؤولني 
واملشايخ والشخصيات الجتماعية ومرشيف املديريتني، أهمية إحياء هذه املناسبة وإقامة الفعاليات الحتفالية 

والثقافية باملديريات والعزل واملشاركة يف الفعالية املركزية يف عاصمة املحافظة.. وأشار إل أهمية استمرار 
التحشيد ودعم الجبهات باملال والرجال حتى تحقيق النرص.

بدورهم أكد مشايخ ووجهاء املديريتني، الحرص عل إحياء املولد النبوي الرشيف بما يليق بمكانة الرسول 
األعظم يف نفوس اليمنيني.

مديرية ريدة تناقش التحضريات لالحتفال باملولد النبوي

]12/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية ريدة محافظة عمران اليوم برئاسة املحافظ الدكتور فيصل جعمان، التحضريات 
إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأقر الجتماع، بحضور وكيل املحافظة حسن األشقص وضم مدير املديرية زايد سلطان عويدين ومرشف 
املديرية أبو عقيل رشيف ومدراء املكاتب التنفيذية وأعضاء املجالس املحلية واملكتب الرشايف، تشكيل لجان 

إلحياء املناسبة عل مستوى املديرية، باإلضافة إل التحشيد واملشاركة بالفعالية املركزية وتجهيز قافلة 
الرسول األعظم..ويف الجتماع أشار محافظ عمران إل أهمية الستمرار يف رفد الجبهات باملال والرجال.. 

مشريا إل رضورة اإلعداد الجيد إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

معاهد التعليم الفني باألمانة تناقش ترتيبات إحياء املولد النبوي

]12/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بمكتب التعليم الفني والتدريب املهني بأمانة العاصمة اليوم، ترتيبات إحياء فعاليات املولد 
النبوي بمعاهد التعليم الفني واملهني.

وأقر الجتماع، الذي ضم مدير املكتب الدكتور عادل املهدي وعمداء املعاهد بمديريات األمانة، تدشني 
الفعاليات الحتفالية بهذه املناسبة يوم غٍد يف املعاهد.

وأكد مدير مكتب التعليم الفني أهمية التفاعل والتحشيد إلحياء مولد الرسول األعظم والتذكري بسريته 
ونهجه ومكانته يف نفوس املسلمني.. لفتاً إل أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية الرسول الكريم 

والقتداء بها.
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مناقشة ترتيبات جتهيز قافلة الرسول األعظم باخلوخة يف احلديدة

]12/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية الخوخة محافظة الحديدة، اليوم الرتتيبات الجارية لتجهيز قافلة »الرسول األعظم« 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف دعماً للمرابطني يف جبهات العزة والكرامة.

وتطرق الجتماع، الذي ضم مدير املديرية أمجد العمييس ومرشف املديرية، إل دور وجهود أبناء ومشايخ 
املديرية يف الحشد إلقامة الفعاليات الحتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف والتجهيز للقافلة.

وأكد أبناء ومشايخ وعقال الخوخة استمرار الصمود والثبات ورفد الجبهات بالرجال والعتاد وتجهيز 
وتسيري القوافل املتنوعة ملساندة املرابطني دفاعاً عن الوطن ومواجهة العدوان ومرتزقته حتى تحقيق 

النرص.

فيما أكد مدير املديرية أهمية تضافر الجهود وتعزيزها لتجهيز قافلة الرسول األعظم لدعم املرابطني يف 
الجبهات.. لفتاً إل املسئولية والدور الذي يضطلع به عقال الحارات والشخصيات الجتماعية يف خدمة 

قضايا املجتمع.

مديريتا أفلح اليمن وقارة حبجة تناقشان الرتتيبات لالحتفاء باملولد النبوي 

]12/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية أفلح اليمن محافظة حجة اليوم، التحضريات لالحتفال باملولد النبوي الرشيف.

وأكد الجتماع، الذي ضم مدير املديرية خالد دغرش واملكتب التنفيذي واإلرشايف وأعضاء املجلس املحيل، 
أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية بما يليق بعظمة ومكانة الرسول األعظم.

وأشار مدير املديرية إل أهمية املشاركة يف تجهيز قافلة الرسول األعظم دعما للمرابطني يف الجبهات.

كما ناقش اجتماع بمديرية قارة، ضم مدير املديرية عيل طشان واملكتب التنفيذي واإلرشايف وأعضاء املجلس 
املحيل، الستعدادات إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وشكل اإلجتماع لجان للتحشيد للفعالية التي ستقام باملحافظة وتجهيز قافلة الرسول األعظم.

وأكد مدير املديرية، أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية بما يعكس محبة اليمنيني وارتباطهم بالرسول الكريم 
صل الله عليه وآله وسلم.
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عدد من املكاتب بصنعاء تناقش ترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي

]12/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بمكتب املالية محافظة صنعاء اليوم، الرتتيبات بني عدد من املكاتب لتنظيم فعاليات بذكرى 
املولد النبوي.

وتطرق الجتماع الذي ضم مدراء مكاتب املالية وهيئة الزكاة والرضائب وفرع املسالخ والخدمة املدنية 
وجهاز محو األمية، إل املوجهات املتعلقة بالخطة املركزية إلحياء فعاليات ذكرى املولد النبوي.

وأكد املجتمعون عل سعة إعداد برنامج إلقامة فعالية مشرتكة بالتعاون بني الجهات ذات العالقة وتنفيذ 
أنشطة ثقافية تجسد املشاركة الفاعلة يف إحياء هذه املناسبة الدينية الجليلة.

اإلدارة احمللية تشكل جلنة للتحضري إلحياء املولد النبوي

]13/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

أقر اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير اإلدارة املحلية عيل بن عيل القييس، تشكيل لجنة ملتابعات التحضريات 
والستعدادات إلحياء ذكرى املولد النبوي عل مستوى الوزارة واملحافظات واملديريات.

واستعرض الجتماع، الذي ضم نائب وزير اإلدارة املحلية قاسم الحمران ووكالء الوزارة ومدراء العموم، 
التقارير املرفوعة من الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة إل املكتب التنفيذي فيما يتعلق بتنفيذ 

املشاريع وإعداد الخطط والربامج عل مستوى الوزارة واملحافظات.

ويف الجتماع أكد وزير اإلدارة املحلية عل رضورة إعطاء هذه املناسبة الدينية حقها من التعظيم، وحث 
قيادات املحافظات واملديريات عل املشاركة يف إحياء فعاليات املولد النبوي.

ووجه القطاعات املختصة بالتنسيق مع قيادات املحافظات إلعداد خططها املتعلقة بإقامة الندوات 
والفعاليات الثقافية إلحياء املناسبة عل مستوى املحافظات واملديريات، وكذا الحشد للمشاركة يف الفعالية 

املركزية التي ستشهدها العاصمة صنعاء.

إل ذلك أكد وزير اإلدارة املحلية عل رضورة التزام قطاعات الوزارة بتسليم تقاريرها للربع الثالث من 
املرحلة األول للرؤية الوطنية ووفقا للمواعيد الزمنية املحددة من املكتب التنفيذي للرؤية.

مناقشة االستعدادات لالحتفاء باملولد النبوي الشريف حبجة

]13/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة حجة برئاسة املحافظ هالل الصويف، الستعدادات لالحتفال باملولد 
النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة والسالم.

وأشار الجتماع، الذي ضم مدراء األوقاف محمد عيشان والتصالت املهندس سامي الخطيب والصندوق 
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الجتماعي للتنمية حميد النامس واملدينة إبراهيم عامر وعدد من رؤساء الكليات الخاصة وممثيل القطاع 
الخاص، إل أهمية أن تعكس الحتفالت عظمة ومحبة الرسول األعظم.. وأكد أهمية اإلعداد والتجهيز لقافلة 

الرسول األعظم التي سيتم تقّديمها مع الفعالية املركزية.

وحث املحافظ الصويف عل سعة البدء بأعمال تزيني الشوارع واملآذن واألبراج والقالع واملرافق باألعالم 
والشعارات واألضواء احتفاًء باملناسبة الدينية الجليلة.. وأكد رضورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق 

الواحد إلحياء املولد النبوي.

حرض الجتماع مدير أشغال املدينة معني األجهر.

أوقاف أمانة العاصمة يستعرض اخلطة اإلرشادية إلحياء املولد النبوي

]13/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

استعرض اجتماع بمكتب األوقاف واإلرشاد بأمانة العاصمة اليوم، الخطة اإلرشادية والتوعية لالحتفال 
باملولد النبوي الرشيف.

وأكد الجتماع، الذي ضم نائب مدير املكتب لشؤون التوجيه واإلرشاد الدكتور قيس الطل ومدراء اإلرشاد 
واملساجد وتعليم القرآن بمديريات األمانة، أهمية اضطالع الجميع باملسئولية يف تنفيذ الخطة اإلرشادية 

واإلعداد والتنظيم للفعاليات بهذه املناسبة.

وأكد الدكتور قيس الطل أهمية تعزيز دور املساجد واملرشدين يف إحياء هذه املناسبة وإبراز مظاهر 
الحتفال والبتهاج يف مساجد األمانة وتسيري قوافل إرشادية ميدانية ملديريات األمانة.

تخلل الجتماع توزيع مواد ثقافية وإرشادية ونماذج للتقارير اليومية حول متابعة الفعاليات والندوات التي 
سيتم تنفيذها احتفاًء بهذه املناسبة.

مناقشة التحضريات لالحتفاء باملولد النبوي مبديرية الشغادرة

]13/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية الشغادرة محافظة حجة اليوم، التحضريات لالحتفاء باملولد النبوي الرشيف.

وأكد الجتماع، الذي ضم مدير املديرية مهيوب ساع ومرشف املديرية أحمد ذويب ومدير مكتب الرتبية 
عبدالكريم الغييل، أهمية الحتفاء بهذه املناسبة الدينية بما يعكس حب وارتباط اليمنيني بالرسول األعظم.

وشدد الجتماع عل رضورة املشاركة الواسعة يف الفعالية التي ستقام عل مستوى املحافظة وكذا قافلة 
الرسول األعظم.
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حمافظة صنعاء.. ترتيبات واسعة إلحياء ذكرى املولد النبوي

]14/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ: جميل القشم

تشهد محافظة صنعاء منذ أسبوعني ترتيبات واسعة إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف، كمحطة مهمة 
باتجاه تعزيز صمودها وتعميق ارتباط أبنائها برسول البرشية صلوات الله عليه وآله.

ويحتفل أبناء املحافظة كسائر املحافظات بهذه املناسبة للتعبري عن حبهم وارتباطهم بالنبي الكريم والسري 
عل نهجه وإحياء سنته والتأيس بقيمه ومبادئه وأخالقه سلوكاً ومنهجاً والقتداء به لتعزيز الروح اإليمانية 

وامليض عل الدرب املحمدي.

ويمثل الحتفاء بذكرى مولد خري الربية أهمية كبرية يف نفوس اليمنيني، رغم ما يعانونه من عدوان وحصار 
منذ ست سنوات ليؤكدوا للعالم أنهم عل نهجه سائرون يف مقارعة الطغاة وقوى الظلم والستكبار.

استعداد الفت:

مع اقرتاب يوم الثاني عرش من ربيع األول تتسارع حملة تزيني الشوارع واملباني واملنشآت والطرق 
الرئيسية ومداخل املدن وتعليق الالفتات املعربة ابتهاجا بهذه املناسبة الدينية الجليلة.

وتزدان عاصمة املحافظة ومراكز املديريات باللون األخرض فيما تتوشح الطرق واملباني والشوارع باللوحات 
الضوئية والقماشية استعدادا لالحتفال بذكرى ميالد نبي اإلنسانية عليه الصالة والسالم، وتجسيداً لعظمة 

ما تضمنته الرسالة املحمدية من خري وسالم للبرشية جمعاء.

وسبقت مظاهر الحتفال بذكرى مولد خاتم األنبياء سلسلة لقاءات مركزية ومحلية للتحضري والرتتيب 
ألنشطة وفعاليات إحياء املناسبة وتشكيل لجان للحشد واإلعداد والتهيئة إلنجاح الفعاليات التي بدأ 

تنظيمها بهذه املناسبة بما يليق بمكانتها ومقام نبي األمة.

مظاهر االحتفال:

تأخذ مظاهر الحتفال بذكرى مولد رسول الله طابعاً متنوعاً يف مختلف املديريات وتتضمن أناشيد املدح يف 
حب النبي خالل األمسيات واللقاءات املجتمعية وحلقات الذكر باملساجد وترديد موشحات للتذكري بسريته 

العطرة يف املجالس العامة.

ورشعت السلطات والقطاعات الرسمية والشعبية منذ أسبوع يف تنفيذ خطة الحتفاء باملناسبة من خالل 
تدشني الفعاليات عل مستوى أربعة قطاعات ملديريات املحافظة وإقامة عدد من املكاتب والجهات ندوات 

ومحارضات وفعاليات سلطت الضوء عل حياة النبي تعبرياً عن البتهاج بقدوم هذه الذكرى العطرة.

وتتهيأ كافة املكاتب واألجهزة التنفيذية لالحتفاء بهذه املناسبة العظيمة، يف حني تشهد كافة املديريات 
حراكاً فاعالً يف تنفيذ األنشطة والفعاليات التي تسلط الضوء عل حياة النبي وخلقه الرفيع وإحياء سريته 

الزكية.

تفاعل واسع:

يتميز الحتفال باملولد النبوي الرشيف يف مدن وريف محافظة صنعاء بأجواء روحانية تتسم باللقاءات 
املجتمعية وزيارات روضات الشهداء وتجهيز قافلة مدد كربى عل مستوى املحافظة وإقامة مجالس دينية 



38

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

وتنفيذ أنشطة يف التكافل الجتماعي تمثل قيم النبي وما تحل به من مكارم أخالق ينبغي القتداء بها.

وتسجل املرأة بمحافظة صنعاء هذا العام حضوراً لفتاً يف الستعدادات لالحتفاء بذكرى مولد النبي 
عليه أفضل الصالة وأزكى السالم، حيث تتوشح اللقاءات ومجالس النساء بمظاهر مختلفة تكتيس اللون 

األخرض وعبارات حب النبي ابتهاجا بهذه املناسبة لتؤكد من خاللها صمودها وبأسها وصالبتها يف مواجهة 
التحديات.

واستعداداً إلحياء ذكرى مولد خري األنام بدأ مكتب األشغال وصندوق النظافة والتحسني وإدارة املرور 
تنظيم حملة نظافة شاملة ورفع املخلفات وإزالة العوائق والعشوائيات من الشوارع واألسواق إلبراز 

املحافظة يف أبهى حلة ويف مظهر يليق بعظمة هذه املناسبة.

ويتصدر مكتب الصحة العامة والسكان، خارطة الستعدادات لتنفيذ فعاليات يف مختلف املستشفيات 
واإلعداد لقافلة طبية وعالجية للجبهات وعمل تخفيضات بخدمات املستشفيات وإقامة مخيمات طبية 

تستهدف عدداً من الفئات والرشائح املجتمعية.

فيما يستعد مكتب الرتبية والتعليم باملحافظة لتنفيذ أنشطة متنوعة بالتنسيق مع فروعه باملديريات ومع 
املدارس تزامنا مع تدشني العام الدرايس الجديد احتفاء باملولد النبوي.

ويواصل مكتب األوقاف واإلرشاد باملحافظة تنفيذ خطة توعية إرشادية مصاحبة لفعاليات الحتفال باملولد 
وعقد لقاءات للخطباء واملرشدين وتضمني الخطب موجهات عامة للتذكري باملناسبة وإصدار املطبوعات 

وتزيني املساجد وتهيئتها لستقبال ذكرى املولد النبوي الرشيف.

دالالت االحتفاء باملناسبة:

زخم الحتفال يمثل محطة تعبوية لتعزيز التمسك بالهوية والقتداء بأخالق الرسول والتمسك بالدفاع عن 
األرض والحرية والستقالل خصوصاً والشعب اليمني يمر بمرحلة مهمة وفاصلة ويواجه عدوانا ظاملا 

يستهدف كرامة أبنائه وهويتهم وانتمائهم.

ورغم مجمل التحديات والظروف الصعبة إل أن استمرار العدوان والحصار لم يثن قبائل وأبناء محافظة 
صنعاء عن تجهيز قافلة الرسول األعظم ورفدها بكل غال ونفيس تزامنا مع الحتفال بذكرى مولد خاتم 

األنبياء يف صورة تعكس وفاء أبناء املحافظة وصمودهم وثباتهم انطالقاً من محبتهم وتوقريهم لرسول الله 
محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وأكد محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي أهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف وما تمثله هذه 
املناسبة من معان ودللت روحانية خاصة يف ظل األوضاع الراهنة، لفتا إل أن إحياء املولد يجسد ارتباط 

اليمنيني بالرسول األعظم والسري عل نهجه والقتداء بأخالقه. وقال »إن ذكرى املولد النبوي الرشيف محطة 
مهمة لتعزيز الروح اإليمانية فبذكره صل الله عليه وآله وسلم تستقر النفوس وتمتلئ حبا وتعظيما لله 

ورسوله«.

وأشار إل أن تعظيم هذه املناسبة يمثل رسائل للعالم بصمود وثبات الشعب اليمني أمام قوى العدوان 
وهيمنتها.. مؤكداً أهمية تضافر الجهود إلنجاح هذه املناسبة من خالل الحضور الواسع يف الفعاليات.

ودعا الهادي إل اإلعداد والرتتيب الجيدين لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية بما يليق بمكانة وعظمة النبي 
الكريم يف قلوب ووجدان اليمنيني، لفتا إل أهمية الدور املجتمعي يف التفاعل مع فعاليات املولد النبوي 



39

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

الرشيف.

فيما اعترب أمني عام املجلس املحيل باملحافظة عبد القادر الجيالني الحتفاء بهذه املناسبة الدينية رسالة 
مفادها رفض الشعب اليمني للوصاية والتبعية والهيمنة الخارجية والعتزاز برسول اإلنسانية محمد عليه 
الصالة والسالم.. لفتاً إل ما تمثله سرية الحبيب املصطفى من حافز للصرب والصمود يف مواجهة العدوان 

والنضال لتحرير البالد من دنس الغزاة املحتلني.

بدوره وصف نائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي الحتفالت التي تقام باملناسبة يف مختلف أنحاء 
املحافظة بأنها لوحة صمود لرتسيخ معاني العزة والبأس وإظهار البهجة والفرح والتوقري وتجديد الولء 

للرسول صل الله عليه وسلم والتمسك بهديه القويم.

من جانبه لفت مستشار املحافظة عبدالله املرتىض إل أن زخم الحتفال بذكرى مولد الرسول الكريم 
يعكس الحب والوفاء له واقتفاء أثره يف كل شؤون الحياة.. مبينا أنه وبالرغم من أن الشعب اليمني يعيش 
اليوم ظروفاً صعبة ويعاني من عدوان ظالم وحصار جائر إل أنه ظل صامدا صابراً مستمدا قوته وإرادته 

الصلبة من الدين اإلسالمي الحنيف الذي جاء به سيد املرسلني.

مدير مكتب األوقاف واإلرشاد باملحافظة عبده الرساجي نوه إل أن اليمنيني كانوا سباقني 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 والثبات يف مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف 
تمزيق اليمن ومسخ هوية أبنائه.

من جهته أشار مدير عام مديرية مناخة عبدالله املروني إل أن الحراك الكبري الذي تشهده محافظة صنعاء 
يف ذكرى مولد خري املرسلني يحمل معان ودللت عن مدى حب اليمنيني لرسول األمة وتمسكهم بنهجه 

القويم سيما يف هذه املرحلة الحساسة والستثنائية.. لفتاً إل أن الحتفال بمولد الرسول هو تبيان ألحبابه 
وتفريق واضح بني أعدائه ومحبيه ومن يعظمون الرسول ويقدرونه وينترصون له.

مسئولة املكتب اإلرشايف للقطاع النسوي باملحافظة أمة الله املحطوري، تحدثت عن تفاعل املرأة لالحتفاء 
باملولد وما يعكسه ذلك من توجه مجتمعي نحو القتداء بخلق سيد األنام وتمثل سريته يف كافة مناحي 

الحياة ونرصة الحق والعقيدة املحمدية.

بدورها أوضحت مديرة إدارة توعية املرأة بمكتب األوقاف واإلرشاد فنون مجيل أن الحتفال بمولد النبي 
األكرم يمثل محطة تعبوية نحو مولد جديد ألمة قوية مهابة تتيقن النرص وتتحصن باإليمان والصرب 
والصمود.. مبينة أن الحتفاء بهذه املناسبة يعكس ارتباط الشعب اليمني بالنبي الكريم وشاهد عل 

صموده وثباته والتضحيات التي يقدمها إلقامة الحق.

ويعكس ابتهاج أبناء محافظة صنعاء بهذه املناسبة كغريهم من أبناء املحافظات مكانه صاحبها يف 
النفوس، باعتبار ذكرى مولده محطة انطالق للسري عل نهجه فهو القدوة الحسنة والرساج املنري ما 

يستوجب من الجميع إحيائها بما يليق بمكانتها يف قلوب أبناء اليمن.
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اجتماع باحلديدة يناقش خطة تأمني الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي

]14/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ:

ناقشت اللجنة األمنية بمحافظة الحديدة برئاسة القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم، الخطة األمنية 
للفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي يف عاصمة املحافظة يوم 12 ربيع األول 1442 هجرية.

واستعرض الجتماع، الذي ضم قادة األجهزة والوحدات األمنية والعسكرية باملحافظة، مهام األجهزة األمنية 
خالل املرحلة الراهنة يف تثبيت األمن والستقرار وحماية املمتلكات العامة والخاصة باملحافظة واملديريات.

واطلعت اللجنة عل تقارير األداء األمني خالل الفرتة املاضية ومدى تنفيذ الخطط األمنية الكفيلة بضبط 
الجريمة قبل وقوعها والحفاظ عل السكينة العامة.

وأكد القائم بأعمال محافظ الحديدة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بني األجهزة والوحدات األمنية لرتسيخ 
األمن والستقرار وحماية مصالح املجتمع وصيانة الحقوق.. ولفت إل أهمية التقيد بالخطة األمنية وكذا 
خطة تأمني فعالية ذكرى املولد النبوي وعدم التهاون مع كل من يسعى إلقالق السكينة العامة .. مشيدا 

بدور األجهزة األمنية يف تنفيذ املهام املنوطة بها خالل الفرتة املاضية.

وحث قحيم منتسبي األجهزة األمنية عل املزيد من اليقظة واستشعار املسؤولية امللقاة عل عاتقهم يف 
الحفاظ عل األمن الستقرار والسكينة العامة.

تدشني محلة نظافة مبديرية جنرة استعدادا للمولد النبوي

]14/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

دشن فرع صندوق النظافة والتحسني بمديرية نجرة محافظة حجة، حملة نظافة استعدادا للمولد النبوي 
الرشيف.

ويف التدشني أكد مدير املديرية كمال الصويف، اهمية تنظيم وتنفيذ حمالت النظافة للحفاظ عل املظهر 
الجمال للشوارع واألحياء.. مشيدا بجهود الصندوق وعمال النظافة املبذولة يف رفع املخلفات واألتربة.. 

داعيا املواطنني للتعاون مع عمال النظافة من خالل وضع املخلفات يف أماكنها املحددة.

فيما أشار مدير الصندوق باملديرية أكرم جعمل، إل أن حملة النظافة تأتي ضمن الربامج والخطط الخاصة 
بالستعداد للمولد النبوي الرشيف.

شارك يف التدشني امني عام محيل نجرة وعدد من مدراء املكاتب التنفيذية والشخصيات الجتماعية.
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اجتماع مبأرب يقر برنامج الفعاليات االحتفالية باملولد النبوي

]15/ اكتوبر/2020[ مأرب - سبأ:

أقرت اللجنة الفرعية لالحتفال بذكرى املولد النبوي بمحافظة مأرب اليوم برئاسة وكيل أول املحافظة 
محمد محسن علوان، برنامج الحتفاء بهذه املناسبة واملتضمن تنظيم فعاليات دينية وثقافية.

وناقش الجتماع، الذي حرضه عدد من مدراء املكاتب التنفيذية وممثيل الجانب اإلرشايف باملحافظة، مهام 
الجهات املعنية يف إقامة الفعاليات عل مستوى املحافظة واملديريات لضمان إنجاح الحتفال بهذه املناسبة 

الدينية الجليلة.

وأكد الوكيل علوان أهمية التنسيق إلقامة الفعاليات املكرسة لالحتفاء بهذه املناسبة عل مستوى املحافظة 
واملديريات.

وحث عل اإلعداد الجيد والتجهيز للفعاليات بهذه املناسبة بما يليق بمكانة املصطفى صل الله عليه وآله 
وسلم وتجسيد قيم ومبادئ التكافل الجتماعي.

شعراء شرعب الرونة يناقشون مشاركتهم يف املولد النبوي

]16/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ:

ناقش لقاء لعدد من شعراء وأدباء ومثقفي مديرية رشعب الرونة محافظة تعز، اليوم املشاركات األدبية يف 
الحتفاء باملولد النبوي الرشيف.

وتطرق اللقاء، الذي ضم مدير املديرية عيل القريش، إل الرتتيبات والتحضريات الجارية لالحتفال بذكرى 
املولد النبوي عل صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ونوه اللقاء بأهمية املشاركة الشعرية واألدبية يف هذه املناسبة العظيمة للتعبري عن مشاعر الحب للرسول 
العظم ونظم القوايف بالصفات الكريمة التي تمتع بها خاتم النبيني.

فيما اشار مدير املديرية، إل ان رشعب الرونة غنية بالشعراء واملبدعني ولن يبخلوا عل هذه املناسبة يف 
تقديم ما لديهم من ابداع يف مقام الرسول األعظم.

لقاء موسع يف حجة ناقش االستعدادات للمولد النبوي

]16/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

ناقش لقاء موسع بمحافظة حجة اليوم برئاسة املحافظ هالل الصويف، الستعدادات للمولد النبوي الرشيف

ويف اللقاء، الذي حرضه مدير املدينة إبراهيم عامر وضم املشايخ واألعيان والشخصيات الجتماعية، أكد 
املحافظ الصويف أهمية الرتتيب الجيد للمناسبة وتوسيع التحرك للتحشيد والتجهيز لقافلة الرسول األعظم 

من املدينة ومركز املحافظة.
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ونوه بدور العقال واألعيان يف تفعيل اللجان املجتمعية للقيام بأعمال تزيني الشوارع وإظهار املدينة 
باملظهر الالئق.. مشرياً إل العالقة التي تربط اليمنيني بالرسول الكريم ودور أبناء الحكمة واإليمان يف 

منارصة الدين اإلسالمي.. داعياً إل بذل الجهود إلنجاح الفعالية املركزية للمولد النبوي.

فيما أرجع عضو مجلس النواب الدكتور أحمد نصار، النتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان 
الشعبية إل تمسك اليمنيني بالنهج املحمدي والتضحيات يف ميادين الرشف والبطولة، مشرياً إل دور العقال 

يف التحشيد للمولد النبوي الرشيف.

بدوره أشار عضو رابطة علماء اليمن القايض وليد الخاشب، إل أن أبناء حجة هم السباقون يف هذه املواقف، 
لفتاً إل محاولت أعداء اإلسالم فصل األمة اإلسالمية عن نبيها لتوليد الستعباد والذل واملهانة والتفريط 

والتدجني.

إقرار خطة مكتب الرتبية بالسبعني يف أمانة العاصمة لالحتفاء باملولد النبوي

]16/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بمكتب الرتبية والتعليم بمديرية السبعني بأمانة العاصمة مستوى التحضري للعام الدرايس 
الجديد، وترتيبات الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأقر الجتماع، الذي ضم مدراء مكتب الرتبية والتعليم باألمانة زياد الرفيق، واملديرية محمد الوشيل، 
والرتبية بالسبعني الدكتور محمد الشامي، خطة فعاليات إحياء املولد النبوي، وتوزيع املهام واألعمال 

واملتابعة والنزول امليداني للمدارس لتنفيذها.

وأكد املجتمعون بحضور مدراء املدارس باملديرية، أهمية تفعيل دور املدارس يف تعزيز الوعي املجتمعي 
والستفادة من املناسبة لتعزيز مكانة وحب الرسول األعظم يف نفوس الطالب والطالبات وإعداد جيل واٍع 

ومتسلح بالعلم واملعرفة.

إىل ذلك دشن مكتب الرتبية والتعليم بمديرية الوحدة، أنشطة الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشار مدير املكتب كمال الورد، إل بدء األنشطة الرتبوية بمدارس املديرية من خالل تزيني واجهات 
وساحات املدارس باإلضاءة والالفتات القماشية والقصاصات التوعوية بقيم وأخالق وصفات الرسول 

الكريم، مبيناً أنه سيتم إقامة الفعاليات واإلذاعات املدرسية وغريها من األنشطة.

اجتماع للجنة التحضريية لفعالية جملس الشورى بذكرى املولد النبوي

]17/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

عقدت اللجنة التحضريية لإلعداد لفعالية مجلس الشورى لالحتفالية بذكرى املولد النبوي اجتماعها اليوم 
برئاسة رئيس املجلس محمد حسني العيدروس.

استعرض الجتماع تصورات اللجنة يف اإلعداد والتحضري لفعالية املولد النبوي املزمع إقامتها بمجلس 
الشورى واإلرشاف عل تنظيم الفعالية وكذا الربنامج املقرتح للفعالية.
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واعترب املجتمعون إحياء ذكرى املولد النبوي، مناسبة عظيمة بعظم صاحبها عليه وعل آله أفضل الصالة 
والتسليم، ملا تمثله من مكانة يف نفوس املسلمني.. مؤكدين أهمية املشاركة الفاعلة من أعضاء مجلس 

الشورى يف الحتفالت بهذه املناسبة والتحشيد للفعاليات التي ستقام يف املحافظات واملديريات.

وبارك الجتماع نجاح عملية تبادل أسى الجيش واللجان الشعبية املحررين وعودتهم إل ديارهم 
وأهاليهم.. معترباً ذلك أحد ثمار صمود وثبات أبطال الجيش واللجان الشعبية.. وأكدوا أن ذلك خطوة 

تتطلب استكمال بقية خطوات اإلفراج عن كافة األسى ومدخالً مالئماً لحوار شامل يفيض إل سالم يحقق 
للشعب اليمني ما يرنو إليه من استقرار وحرية واستقالل.

ويف الجتماع أشار رئيس مجلس الشورى إل عظم احتفال الشعب اليمني بهذه املناسبة الدينية الجليلة 
والتي تؤكد السري عل نهج الرسول الكريم عليه الصالة والسالم فكراً وسلوكاً يف مقارعة الظلم والظاملني 

والفاسدين.

ولفت إل أهمية استلهام الدروس والعرب من هذه املناسبة يف التصدي لقوى العدوان.. منوها بجهود اللجنة 
التحضريية املكلفة باإلعداد لفعالية مجلس الشورى لالحتفالية بذكرى املولد النبوي وبرنامجها املقرتح.

حرض الجتماع رئيس وأعضاء اللجنة التحضريية لإلعداد للفعالية أعضاء املجلس املهندس لطف الجرموزي 
والدكتور خالد السبئي وعيل محمد الحوثي وأحمد مرشد الزبريي ومحمد الدرة ومحمد ثوابة.

وزارة الشئون االجتماعية تناقش الرتتيبات لالحتفاء بذكرى املولد النبوي

]17/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

ناقشت اللجنة التحضريية لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف بوزارة الشئون الجتماعية والعمل اليوم، 
الرتتيبات الجارية لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية عل صاحبها أزكى الصالة وأتم التسليم.

واستعرضت اللجنة برئاسة وزير الشئون الجتماعية عبيد سالم بن ضبيع، التصور املقدم من أعضاء 
اللجنة إلحياء هذه املناسبة تحت شعار »ترسيخ قيم اإلحسان والتكافل الجتماعي«.

وتطرق الجتماع، الذي ضم وكالء قطاع التنمية الجتماعية يحيى قرواش والرعاية عيل صالح والعمل 
الدكتور نبيل الصهيبي واملدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل املعاقني عيل مغيل، إل أهداف برنامج 

الحتفال بذكر املولد النبوي واملتمثلة برتسيخ التكافل الجتماعي يف أوساط املجتمع.

وناقش الجتماع الجوانب املتصلة بتنظيم فعاليات الحتفاء باملولد النبوي الرشيف يف املركز الوطني لألس 
املنتجة وصندوق الرعاية الجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل املعاقني وفروع هذه الجهات باملحافظات.

حرض الجتماع ممثل صندوق الرعاية الجتماعية عرفات الصالحي وعدد من مدراء العموم بالوزارة.
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مناقشة التحضريات إلحياء ذكرى املولد النبوي يف وزارة األشغال

]17/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير األشغال العامة املهندس محمد الذاري، الرتتيبات إلحياء 
ذكرى املولد النبوي عل مستوى الوزارة والجهات التابعة لها.

وأكد الجتماع، الذي ضم نائب رئيس املؤسسة العامة للطرق والجسور املهندس أمري الدين الحوثي واملدير 
العام التنفيذي للمؤسسة املهندس عبدالرحمن الحرضمي، أهمية املشاركة الواسعة يف إحياء هذه الذكرى 

تعبريا عن الرتباط والتمسك بسيد املرسلني عليه وعل آله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وأشار نائب وزير األشغال، إل أن ذكرى مولد النبي األكرم محطة انطالق لبناء الوطن والنتصار لقضاياه.

فيما أكد املدير العام التنفيذي ملؤسسة الطرق، أن الحتفال باملولد الرشيف يعد جزءا مهما من الهوية 
اليمنية.

حرض الجتماع عدد من وكالء وزارة األشغال ومدراء العموم يف الوزارة وصندوق صيانة الطرق.

مناقشة دور مولدات الكهرباء اخلاصة بذمار يف االحتفاء باملولد النبوي

]17/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ:

ناقش لقاء لنقابة مولدات الكهرباء الخاصة بذمار برئاسة وكيل املحافظة عباس عيل العمدي، اليوم 
التحضريات الجارية لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف اللقاء، أشار الوكيل العمدي إل أهمية إسهام مولدات كهرباء القطاع الخاص يف إنجاح الفعاليات 
الحتفالية بهذه الذكرى وبما يتناسب مع مكانتها يف نفوس اليمنيني.

ولفت إل أهمية اإلعداد الجيد لتزيني الشوارع العامة وإنارة الجولت واألماكن الحيوية.. حاثا عل تنسيق 
الجهود يف التحضريات الخاصة بالذكرى بني الجهات الرسمية والخاصة.

فيما أوضح مدير منطقة كهرباء ذمار عيل القويس، أهمية تحديد األماكن التي سيتم تزيينها وإنارتها 
احتفاء بذكرى مولد خاتم األنبياء محمد صل الله عليه وسلم وعل آله.. مثمنا تجاوب النقابة يف املشاركة 

بإحياء هذه املناسبة.

من جانبه أشار رئيس النقابة طه املرصي، إل أهمية اللقاء يف الخروج برؤية موحدة والتنسيق بني املنطقة 
ومولدات الكهرباء الخاصة إلنارة وتزيني الشوارع بما يليق بمكانة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

لقاءات للعلماء وخطباء املساجد مبديريات أمانة العاصمة

]17/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

نظم مكتب األوقاف واإلرشاد بأمانة العاصمة اليوم، لقاءات موسعة للعلماء وخطباء املساجد بمديريات 
الصافية وصنعاء القديمة والتحرير وأزال يف إطار لفعاليات املكرسة لالحتفاء باملولد النبوي.
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حيث كرس لقاء للعلماء وخطباء املساجد بمديرية الصافية بحضور مستشار األمانة محمد الحوثي 
ومرشف املديرية رضوان الخولني، ملناقشة دور الخطباء يف إحياء ذكرى املولد النبوي بإقامة حلقات 

ودروس وندوات باملساجد.

وأشار مدير األوقاف واإلرشاد باملديرية فضل الكدهي، إل أهمية دور الخطباء واملرشدين يف تصحيح 
املفاهيم املغلوطة وتوعية املجتمع بمخاطر العدوان وتعزيز جهود التحشيد ورفد الجبهات ملواجهة العدوان.

فيما أوضح عضو رابطة علماء اليمن مهدي العطاني والعلماء والخطباء الشيخ محمد العيسوي، أهمية 
الحتفال باملولد النبوي لستلهام الدروس والعرب التي تحتاج إليها األمة لتصحيح وضعها وإصالح واقعها.. 

وحثا العلماء والخطباء واملرشدين عل تفعيل رسالة املسجد يف توعية املجتمع باملؤامرات الهادفة تمزيق 
النسيج الجتماعي والجبهة الداخلية.

واستعرض العطاني والعيسوي، جوانب من سرية املصطفى العطرة وما تحل به فضائل وشمائل محمدية 
يتطلب التمسك بها وقولً وعمالً.

ويف مديرية التحرير، أكد لقاء لعلماء وخطباء املساجد أهمية الدور املعول عل العلماء والخطباء واملرشدين 
يف التوعية بأهمية إحياء ذكرى املولد النبوي لتجسيد ارتباط اليمنيني بالرسول الكريم صل الله عليه وآله 

وسلم والقتداء به وبنهجه القويم.

وأشارت كلمات خالل اللقاء بحضور الوكيل املساعد لوزارة األوقاف عبدالله الهادي والعالمة عيل مفضل 
والقايض عبدامللك الرشاعي، إل أهمية تنظيم الندوات والحلقات الهادفة رشح سرية الرسول األعظم 

وشخصيته وجهاده.

وأكدت عظمة ومكانة هذه املناسبة التي تحيي مولد خري خلق الله الحبيب املصطفى عليه الصالة والسالم، 
والتي حاول األعداء عل مر العصور طمس هذه الذكرى الخالدة.

إل ذلك نظمت إدارة األوقاف واإلرشاد بمديرية آزال لقاًء لعلماء وخطباء املساجد، أكد خالله مدير اإلرشاد 
باملديرية هاشم رشف الدين، أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف للتزود بسرية املصطفى صل الله 

عليه وآله وسلم.

فيما أشار أحمد الرشيف يف كلمة خطباء املساجد إل أهمية توحيد الخطاب التوعوي باتجاه املخاطر التي 
تحاك ضد األمة.. موضحاً أهمية دور الخطباء وتأثريهم عل املجتمع يف تعزيز الهوية اإليمانية والحفاظ 

عليها.

كما نظمت إدارة األوقاف واإلرشاد بمديرية صنعاء القديمة، اليوم لقاًء موسعاً للعلماء وخطباء املساجد 
احتفاًء بذكرى املولد النبوي.

ويف اللقاء أكد مدير مساجد األمانة محمد رشف الدين، أهمية دور الخطباء والعلماء يف تكريس قيم وتعاليم 
الرسالة املحمدية عل الواقع.. مشرياً إل رضورة التحشيد للفعالية املركزية إحتفاء بهذه املناسبة..فيما أشار 

لطف املطري يف كلمة الخطباء وعبدامللك الحلييل عن ثقايف املديرية، إل أهمية استحضار سرية النبي محمد 
صل الله عليه وآله وسلم وصفاته الحميدة وما جسده من قيّم لتكريس مضامني الحرية والكرامة.

تخلل اللقاءات أناشيد وقصائد شعرية عربت عن عظمة املناسبة.
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اجتماع ولقاء يف همدان بصنعاء بذكرى املولد النبوي

]17/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

ناقش املكتب التنفيذي بمديرية همدان محافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل املحافظة عاطف املصيل، آلية 
تنسيق الجهود لتوسيع برنامج الفعاليات واألنشطة إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الجتماع، الذي ضم مدير املديرية منري الكبيس وأعضاء املكتب التنفيذي، حث الوكيل املصيل عل 
مضاعفة الجهود لإلسهام يف إحياء ذكرى املناسبة وتجهيز قافلة الرسول األعظم.

كما ناقش لقاء موسع بحضور مسئول التقييم باملحافظة احمد عثمان ومدير الوقاف باملديرية فؤاد اليمني 
واملسئول الثقايف زكريا الحوثي، خطباء وأئمة املساجد الجوانب الخاصة بتعزيز التوعية املجتمعية حول 

هذه املناسبة.

وحث مدير املديرية الكبيس، عل تكثيف رسالة املنابر حول دللت إحياء ذكرى مولد رسول األمة والتذكري 
بسريته العطرة ودللت الحتفال باملناسبة.. مؤكدا أهمية دور الخطباء والعلماء يف التوعية بمخططات 

العدوان وتعزيز الصمود والثبات.

مناقشة دور اإلعالم يف مواكبة فعاليات املولد النبوي يف حجة

]17/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل املحافظة لقطاع اإلعالم والثقافة عادل شيل، دور اإلعالم 
يف مواكبة فعاليات املولد النبوي.

وتطرق الجتماع، الذي ضم مسئول مكاتب وفروع املؤسسات اإلعالمية باملحافظة ومرشف املدينة عصام 
الوزان ومدير اإلرشاد بمكتب األوقاف عبدالرحمن رشويد، إل األداء اإلعالمي يف تغطية فعاليات املولد 

النبوي.وأكد الحرص عل تعزيز أداء اإلعالم ملواكبة الفعاليات الحتفالية بهذه املناسبة الدينية الجليلة، 
وتعزيز جوانب التوعية والتحشيد للفعالية الكربى وقافلة الرسول األعظم.

ونوه الوكيل شيل بجهود وسائل اإلعالم املختلفة يف مواكبة فعاليات ذكرى املولد النبوي بمركز املحافظة 
واملديريات.

القطاع التجاري بذمار يناقش ترتيبات االحتفاء بذكرى املولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ:

ناقش لقاء يف الغرفة التجارية والصناعية بذمار برئاسة املحافظ محمد نارص البخيتي اليوم، الرتتيبات 
لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف اللقاء، الذي ضم رئيس الغرفة التجارية محمد دادية والتجار، أشار املحافظ البخيتي إل أهمية دور 
القطاع التجاري يف الحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف صل عليه وعل آله وسلم.. وأكد أن الحتفال بهذه 
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املناسبة يجسد ارتباط اليمنيني وتمسكهم بالنبي والسري عل نهجه يف مواجهة الطغاة واملستكربين.. مشريا 
إل التنسيق مع الغرفة يف الجوانب املتعلقة بالعمل التجاري ومعالجة الصعوبات التي يواجهها يف إطار 

املحافظة.

ولفت محافظ ذمار إل أهمية تعزيز دور القطاع التجاري يف مساندة جهود السلطة املحلية يف البناء 
والتنمية والتخفيف من معاناة املجتمع يف ظل العدوان والحصار.. حاثا الجميع عل املساهمة يف إنجاح 

فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف.

فيما أكد رئيس الغرفة دادية استعداد القطاع التجاري املساهمة الفاعلة يف الحتفاء بذكرى املولد النبوي.. 
مشريا إل أهمية تعزيز التنسيق بني السلطة املحلية والغرفة التجارية يف الجوانب املتعلقة بالعمل الخريي 

والتنمية بما يخدم املجتمع.

حرض اللقاء مدير مكتب الصناعة ناجي العزي واإلدارة العامة للمرور العميد عيل الوشيل.

لقاء برئاسة حمافظ احملويت يناقش ترتيبات االحتفال باملولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

ناقش لقاء برئاسة املحافظ فيصل بن حيدر، الرتتيبات لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.

واستعرض اللقاء، الذي حرضه أمني عام محيل املحافظة الدكتور عيل الزيكم ووكيل أول املحافظة عزيز 
الهطفي ورئيس مصلحة شئون القبائل حنني قطينة والكتلة الربملانية للمحافظة واملشائخ والشخصيات 

الجتماعية ووجهاء وأعيان املحافظة الساكنني بصنعاء، الستعدادات لتسيري قافلة الرسول األعظم دعماً من 
أبناء املحويت للمرابطني يف الجبهات.

وتطرق اللقاء إل آلية التحشيد والتوعية بأهمية إحياء ذكرى املولد النبوي ومشاركة أبناء املحافظة يف إحياء 
هذه املناسبة الدينية.

ويف اللقاء أشار املحافظ حيدر، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي لتجسيد ارتباط األمة بنبيها ورسالته 
التي خصه الله بها بالرحمة والهدى.

وأوضح أن إحياء هذه الذكرى يعزز من الهوية اإليمانية ويسهم يف التصدي لحمالت التضليل التي تستهدف 
ذكرى مولد سيد البرشية.. لفتاً إل أن التمسك بكتاب الله وسنة نبيه الكريم سيحفظ لألمة مكانتها وعزتها.

وألقيت يف اللقاء كلمات أكدت استعداد أبناء املحويت املشاركة الفاعلة يف إحياء ذكرى املولد النبوي تجسيداً 
ملحبتهم واقتدائهم بسرية نبي الرحمة واملساهمة الفاعلة يف تجهيز قافلة الرسول األعظم دعماً وإسناداً 

للمرابطني يف الجبهات.
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حمافظ عمران يطلع على جاهزية ساحة االحتفال باملولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ:

تفقد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم، جاهزية ساحة الفعالية املركزية لالحتفال بذكرى املولد 
النبوي يف 12 من ربيع األول.

ووجه املحافظ جعمان، املعنيني باستكمال تسوية األرضية وتجهيز مداخل ومخارج للمشاركة يف الفعالية 
املركزية باملحافظة وإصالح اإلنارة واألعمال الفنية والتزيني وغريها.

وأشار إل ما تمثله ذكرى املولد النبوي من مناسبة عظيمة لستلهام الدروس والعرب يف التمسك بسرية النبي 
محمد صل الله عليه وآله وسلم ونهجه القويم.

يذكر أن محافظة عمران تشهد ترتيبات واسعة لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية الجليلة من خالل حمالت 
تزيني وأعمال تنظيف وغريها.

لقاءات للعلماء واخلطباء مبديريات أمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ أمانة العاصمة - سبأ:

نظم مكتب األوقاف واإلرشاد بأمانة العاصمة اليوم، لقاءات للعلماء وخطباء املساجد بمديريات السبعني 
وشعوب والثورة ومعني والوحدة وبني الحارث.

وأكد نائب وزير األوقاف واإلرشاد العالمة فؤاد ناجي يف اللقاء الذي نظمه مكتب األوقاف واإلرشاد بمديرية 
السبعني بذكرى املولد النبوي، أهمية الحتفاء بهذه املناسبة إلحياء السرية النبوية والصفات املحمدية يف 

نفوس أبناء األمة.

وأشار إل املكاسب التي ستجنيها األمة بإحياء هذه املناسبة واملتمثلة بالعودة الصادقة واملخلصة للرسول 
األكرم عليه وعل آله الصالة والسالم.. مشدداً عل رضورة تنشئة األجيال عل حب رسول الله وإحياء سنته 

الصحيحة والقتداء بنهجه قول وعمال.

ولفت العالمة ناجي، إل أهمية هذه املناسبة يف تكريس أخالق ونهج رسول اإلنسانية وتعزيز التكافل 
املجتمعي خاصة يف ظل الظروف الستثنائية جراء العدوان والحصار.

ودعا نائب وزير األوقاف الخطباء والعلماء إل إبراز الحتفال بهذه املناسبة بتزيني املساجد وإحيائها 
باملحارضات والندوات وإلقاء الخواطر واملواعظ يف املجالس واملناسبات كونها رسالة للعالم بأن الشعب 

اليمني ما يزال حاضن لألمة وهويتها وأصالتها وقيّمها.

وأشار إل أهمية دور العلماء والخطباء يف تحصني الشباب من األفكار الهدامة والثقافة املغلوطة ملواجهة 
أعداء األمة.. دعياً إل تبيني موقف األمة من كل أشكال التطبيع والعمالة مع الكيان الصهيوني.

ويف مديرية شعوب أكد مدير مكتب األوقاف واإلرشاد باألمانة عبدالله عامر، أهمية دور الخطباء يف الوعظ 
واإلرشاد والتبيان يف توعية املجتمع وتحصينه.. مبيناً أهمية الحتفال باملولد النبوي وأثره اإليجابي عل 
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الناس وتزكية النفوس.

وحث الخطباء عل تعظيم املولد النبوي من خالل التحشيد للمشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام 
بالعاصمة صنعاء.

بدوره اعترب أمني محيل شعوب محمد الحرضمي ومدير الرشاد باملديرية محمد النهاري، الحتفال باملولد 
النبوي فرحة ل تضاهيها أي فرحة.. مبيناً أن الحتفال بمولد الرسول األعظم نرصا وانتصار يف مختلف 

الجبهات.

بدورها ركزت كلمة الخطباء التي ألقاها الخطيب محمد األسودي، عل تعظيم املولد النبوي بما يسهم يف 
توحيد الصفوف والعمل عل نهج الرسول األعظم والقتداء بسريته العطرة.

إىل ذلك تطرق لقاء لعلماء وخطباء املساجد بمديرية الثورة، إل برنامج الفعاليات املكرسة لالحتفاء بهذه 
املناسبة بمساجد املديرية ودور الخطباء واملرشدين يف إحيائها وتعزيز الولء للرسول األعظم محمد صل 
الله عليه وآله وسلم..واعترب اللقاء يوم مولد خاتم األنبياء واملرسلني يوم تاريخي وعظيم يظل أبناء األمة 

يحتفلون به لستلهام الدروس والعرب من سرية الرسول الكريم عليه الصالة والسالم، ملا تمثله من مبادئ 
وقيم األمة يف أمس الحاجة إليها.

ويف مديرية معني باألمانة أوضحت الكلمات يف لقاء لعلماء وخطباء املديرية أن الحتفال باملولد النبوي هو 
احتفاء بمولد نور الهدى والعزة والكرامة.

وتطرقت إل واجب خطباء املساجد يف التوعية بأهمية إحياء ذكرى املولد النبوي لتحيى األمة عزيزة كريمة 
كما أراد لها النبي الكريم عليه وعل آله الصالة والسالم.

وشددت الكلمات عل رضورة التحشيد واملشاركة يف إحياء مولد الرسول األعظم عل مستوى املديريات 
واملساجد وصولً إل املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية.

فيما نظم مكتب األوقاف واإلرشاد بمديرية الوحدة لقاًء للعلماء وخطباء بذكرى مولد الرسول األعظم، 
استعرض خالله مدير األوقاف واإلرشاد عبدالخالق معيض، دور الخطباء يف إحياء هذه املناسبة الدينية يف 

املساجد.

وتطرق إل الدور املعول عل املرشدين يف تنظيم حلقات ودروس وندوات باملساجد لتصحيح املفاهيم 
املغلوطة حول الحتفال باملناسبة، باإلضافة إل توعية املجتمع بمخاطر العدوان وتعزيز جهود رفد الجبهات 

ملواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

كما نظمت إدارة األوقاف واإلرشاد بمديرية بني الحارث اليوم لقاًء موسعاً للعلماء وخطباء املساجد احتفال 
بهذه املناسبة.

وتطرق اللقاء، الذي حرضه مدير املديرية حمد بن راكان الرشيف ومدير األوقاف باملديرية منري الرازحي، 
إل جوانب من سرية النبي الكريم العطرة وفضائله وأخالقه ومنهجه.

وأكد أهمية الحتفال بذكرى مولد رسول الهدى وإستلهام القيم واألخالق النبوية يف تعزيز الثبات والصمود 
ملواجهة قوى الطغيان والستكبار.
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مناقشة ترتيبات االحتفاء باملولد النبوي الشريف بذمار

]18/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ:

ناقش اجتماع برئاسة وكيل أول محافظة ذمار فهد عبدالحميد املروني اليوم، الرتتيبات الجارية للفعالية 
املركزية لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أزكى الصالة والتسليم.

وخالل الجتماع، الذي حرضه عضو مجلس الشورى محمد حمود الفاطمي ووكالء املحافظة عباس عيل 
العمدي ومحمود محمد الجبني وضم عدد من مدراء املكاتب التنفيذية والجانب اإلرشايف، أكد الوكيل أول 

املروني أهمية استكمال الرتتيبات لالحتفاء بذكرى املولد النبوي وحشد الجهود والطاقات إلنجاح الفعالية 
وبما يليق بمكانة الرسول الكريم وإبراز األهمية التي تمثلها هذه املناسبة يف التاريخ اإلسالمي.

ولفت إل الدور املعول عل املديريات واملكاتب يف إنجاح الفعالية وجعل املناسبة محطة لستلهام الدروس 
والعرب والقتداء بنهج الرسول األعظم يف مواجهة قوى الكفر والنفاق والنتصار لكرامة األمة.

وحث املكاتب واملديريات إل مواصلة الرتتيبات للفعالية املركزية وإقامة الندوات التحضريية وبما يليق بي 
هذه املناسبة.

قائد الثورة: سنجعل ذكرى املولد النبوي مناسبة ال نظري هلا يف كل مناسبات الدنيا

]19/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أكد قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي، أن الشعب اليمني سيستقبل ذكرى املولد النبوي الرشيف، 
وجعلها مناسبًة متميزًة، ل نظري لها يف كل مناسبات الدنيا.

جاء يف كلمة قائد الثورة يف اللقاء املوسع أمس بصنعاء تدشيناً لفعاليات املولد النبوي الرشيف 1442هـ 
بحضور كبار مسؤول الدولة والعلماء، فيما ييل نصها:

ــداً عبُدُه  الحمُد لله َربِّ العاملني، وأَشَهـُد أن ل إلَه إلَّ اللُه امللُك الحقُّ امُلبني، وأشَهُد أنَّ سيَدنا ُمَحمَّ
وَرُســْولُه خاتُم النبيني.

ــد، كما َصلَّيَْت وباَرْكَت عل  ــٍد وعل آِل ُمَحمَّ ــد، وباِرْك عل ُمَحمَّ ــٍد وعل آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ عل ُمَحمَّ
إبراهيَم وعل آِل إبراهيَم إنك حميٌد مجيٌد، وارَض اللهم برضاك عن أصحابه األخيار املنتجبني، وعن سائر 

عبادك الصالحني.

ً أيُّها اإلخوة واآلباء الحارضون جميعا

ـاَلُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه تََعاَل َوبََرَكاتُُه؛؛؛ السَّ

أرحب بكم جميعاً: العلماء واملسؤولني... وسائر الحارضين من إخوتي املؤمنني الكرماء األعزاء كباراً 
وصغاراً، وأرحب أيضاً بالضيوف األعزاء الذين فك الله »سبحانه وتعال« أسهم، وحرضوا يف هذا الجتماع 

املبارك، وأرحب أيضاً ترحيباً خاصاً باإلخوة الذين كانوا مرابطني يف مدينة الدريهمي، يف كل مرحلة الحصار 
التي استمرت ألكثر من عامني، ثم فكَّ الله »سبحانه وتعال« هذا الحصار، أرحب بكم جميعاً يف هذا 
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الحضور املبارك، ويف هذا الجتماع املهم، ويعربِّ تنوع هذا الحضور الذي يشمل الجانب الرسمي، وحرض يف 
هذا الجانب الرسمي الكثري من اإلخوة املسؤولني البارزين يف الدولة: من مجلس القضاء األعل، من مجلس 

الوزراء، من مجلس الشورى، أعضاء من مجلس النواب... من مختلف مؤسسات الدولة، وأيضاً عل املستوى 
الشعبي، هذا الحضور وهذا الجتماع املبارك الذي يقدِّم صورًة عن النسجام الشعبي والرسمي، وعن 

التوجه الذي يشمل الجميع يف إطار العمل ملا فيه رضا الله »سبحانه وتعال«، والهتمام باملناسبات الدينية 
املباركة الجامعة.

الهدف من هذا الجتماع املبارك هو: افتتاح الفعاليات واألنشطة التحضريية ملناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف، وشعبنا العزيز بكل فئاته ومكوناته التي تتجه هذا التوجه اإليماني، وبحكم هويته اإليمانية، 

يعطي اهتماماً متميزاً واستثنائياً لهذه املناسبة املباركة؛ ولذلك نفتتح يف هذا اليوم األنشطة التحضريية لها، 
حتى نبذل- إن شاء الله- جميعاً من كل مواقعنا، ومن كل مستويات مسؤولياتنا، نبذل الجهد يف الستعداد 

لهذه املناسبة القادمة املباركة ذات األهمية الكبرية، والتي نجعل منها كشعٍب يمني محطًة تربويًة، 
وتثقيفيًة، وتوعويًة، وتعبويًة كبريًة، لها أهميتها وأثرها الكبري يف واقع حياتنا، ويف تعزيز وترسيخ إيماننا، 

ويف مواجهة كل التحديات التي نتصدى لها.

من نعمة الله »سبحانه وتعال«، ومن توفيقه الكبري: أن يهتم شعبنا اهتماماً متميزاً، وأن يكون يف مقدِّمة 
شعوب هذه األمة، وبأكثر من غريه من الشعوب، حتى ليمكننا أن نقول: أنه يف الصدارة، ويف املوقع املتقدم 

يف الهتمام بهذه املناسبة املباركة، التي يعربِّ فيها عن حبه وولئه لرسول الله »صلوات الله وسالمه عليه 
وعل آله«، والتي أيضاً تتكثف فيها كمناسبة مهمة األنشطة التثقيفية والتوعوية، التي ترسخ فينا جميعاً 

املحبة والولء لرسول الله »صلوات الله عليه وعل آله«، وتعزز العالقة اإليمانية التي ينبغي أن تكون دائماً يف 
مسار ارتقاء، ومسار ازدياد، ومساٍر تصاعدي، هذه العالقة اإليمانية برسول الله »صلوات الله وسالمه عليه 

وعل آله«.

من الجيد أن تكون هناك اهتمامات من الجميع: يف كل مؤسسات الدولة، وعل املستوى الشعبي عل كل 
املستويات: يف املساجد، يف التجمعات، يف املجالس، أنشطة متنوعة، وكذلك فعاليات متنوعة، كلها تتحدث 

عن رسول الله »صلوات الله عليه وعل آله«، عن نعمة الله الكبرية به، عن عالقتنا اإليمانية به، وكيف ينبغي 
أن تكون؛ ألن هذا املوضوع هو من املواضيع األساسية عل املستوى اإليماني يف التزامنا وانتمائنا اإليماني، 

ونحن يمن اإليمان، هويتنا إيمانية، وينبغي أن تكون اهتماماتنا لكل ما من شأنه أن يعزز اإليمان يف أنفسنا، 
يف قلوبنا، يف مشاعرنا، يف وجداننا، يف سلوكنا، يف اهتماماتنا، يف التزاماتنا العملية، يف مسرية حياتنا بكلها، أن 

يكون اهتمامنا بهذا الجانب اهتماماً كبرياً، وهذه املسألة رئيسية وأساسية.

عندما نأتي إل الحديث عن هذه املناسبة التي نعد لها، ونسعى للتحضري لها خالل هذه األيام املباركة، 
ونسعى لالحتفاء بها، عندما نتحدث عن أهميتها من خالل موقعها الديني، ومن خالل امليزان واملعيار 

الديني واإليماني، نجد أنها من أعظم املناسبات؛ ألننا نتحدث فيها عن نعمة الله العظيمة الكبرية، ورحمته 
للعاملني، عن رسوله، وخاتم أنبيائه، وسيد رسله محمد »صلوات الله وسالمه عليه وعل آله«.

إنَّ الله »سبحانه وتعال« قال يف كتابه الكريم آيًة مهمًة عظيمًة مباركة- طاملا نتلوها يف مثل هذه املناسبات- 
ا يَْجَمُعوَن{]يونس: اآلية58[،  هي قوله »جلَّ شأنه«: }ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَِلَك َفْليَْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ ِممَّ
}ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه{، فضل الله »سبحانه وتعال« بكل ما فيه من خرٍي ورشٍف، بكل ما فيه من عزة، 

بكل ما يرتتب عليه يف واقع حياتنا، هذا الفضل من الله علينا هو يتصل بواقع حياتنا، يف أنفسنا، يسمو بنا، 
د  نرشف بذلك، نعتز بذلك، نسمو بذلك، تتحقق لنا يف واقع حياتنا من خالل هذا الفضل اإللهي أن نجسِّ
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القيم اإلنسانية عل أرقى مستوى، هذا الفضل له أثره يف نفسية اإلنسان، يف مشاعره، يف وعيه، يف دوره 
يف هذه الحياة، يف مسريته يف هذه الحياة، فهو فضٌل علينا نحن، أثره فينا نحن، تجلياته ونتائجه يف واقع 
حياتنا نحن؛ إنما كيف نتفاعل مع هذا الفضل؟ كيف نتقبل هذا الفضل؟ كيف ندرك أهمية وعظمة هذا 

الفضل؟ فهذه النعمة الكبرية مطبوعٌة بهاذين الطابعني األساسيني العظيمني املهمني: فضل، ورحمة، فضل 
بكل ما يعربِّ عنه من رشف، من سمو، من كرامة، من عزة، وأيضاً رحمة، بكل ما يرتتب عليها من خالٍص 

لنا يف هذه الحياة، خالٍص لنا من البؤس، من الشقاء، من الهوان، من الخزي، من الهالك، من عذاب الله 
يف الدنيا واآلخرة، خالص لنا من كل ما نحتاج فيه إل رحمة الله »سبحانه وتعال« لينقذنا، ليدفع عنا، 

ليدفع عنا الكثري من الرشور، الكثري من املصائب، الكثري من أسباب الهالك والردى، فهي رحمة شاملة يف 
الدنيا، ورحمة عظيمة مستقرها األبدي والدائم يف اآلخرة، يعيد لنا الصلة بالله »سبحانه وتعال« يف رعايته 

الواسعة، واملفتوحة، والشاملة، واملمتدة من عالم الدنيا إل عالم اآلخرة، الذي هو عالٌم أبدي ل نهاية له، 
والذي فيه أرقى نعيم وهو الجنة، وأشد عذاب وهو النار.

فالله »جلَّ شأنه« عندما يقول: }ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَِلَك َفْليَْفَرُحوا{؛ ألن كل ما يمكن، وأسمى ما 
يمكن، وأعظم ما يمكن، وأهم ما يمكن أن ينشده اإلنسان من خرٍي لنفسه، وصالٍح لنفسه، وفالٍح لنفسه، 

وسعادٍة لنفسه، هو موجوٌد يف هذا الفضل ويف هذه الرحمة، هو يف متناولنا يف هذا الفضل ويف هذه الرحمة، 
ومنهما نحصل عليه، أنت تريد لنفسك الخري، تريد لنفسك الفضل، السعادة، تريد لنفسك الرحمة، هذه هي 

له الله إيَّاها، يف الرسالة التي أوصلها هذا  الرحمة، يقدِّمها الله لك يف رسوله الكريم، ويف الرسالة التي حمَّ
ده  النبي، والتي خالصتها الجامعة املصونة املحفوظة هي القرآن الكريم، واقرتن به هذا النبي الكريم فجسَّ

د أخالقه، حمل روحيته، تحرك بمقتىض تعليماته وتوجيهاته  يف أرض الواقع مرشوعاً عملياً، وتحرك به، جسَّ
يف واقع الحياة؛ ليحدث أعظم وأهم تغيري يف املسار اإلنساني، ليعيد لإلنسانية اعتبارها، وكرامتها، وقيمتها 

اإلنسانية واألخالقية، ليعيد لها صلتها بالله »سبحانه وتعال« يف اإلطار الترشيعي، يف اإلطار العميل، يف 
إطار املنهج، يف إطار مسرية الحياة، ويف إطار دورها كأمة، وكبرش مستخلفني يف هذه الحياة، فهنا نفرح، 
نفرح؛ ألننا نريد الرحمة ألنفسنا بدافع الفطرة، نريد الفضل، اإلنسان بفطرته يتطلع للرحمة اإللهية بكل 
مضامينها ومجالتها، وبكل ما تتصل به يف واقع حياته، ويتطلع إل الفضل اإللهي يف كل امتداداته، فهنا 

الفضل، وهنا الرحمة؛ إنما علينا أن نتفاعل مع هذا الفضل إيجاباً، مع هذه الرحمة إيجاباً، أن نقبل إليها، أن 
نستوعبها، أن نتصل بها، نتصل بها كل أشكال التصال: ثقافياً، فكرياً، عملياً، روحياً، وحينها سنجد كيف 

ستصنع األثر العظيم، والتحولت الكبرية اإليجابية والعظيمة يف واقع حياتنا؛ ألن الله »سبحانه وتعال« 
م إلينا هذه الرحمة، فهو قد أتمَّ النعمة،  م إلينا هذا الفضل، ويقدِّ عندما يعرض علينا رحمته، عندما يقدِّ
وأكمل الحجة، بقيت املسؤولية علينا نحن كيف نتعامل مع هذا الفضل؟ كيف نتفاعل مع هذه الرحمة؟ 

بقدر ما نتفاعل؛ بقدر ما نرى النتائج تتجسد يف واقع حياتنا، وتتحقق يف مسرية حياتنا ويف واقع حياتنا، 
هذه الرحمة هي لنا نحن كبرش يف واقع حياتنا، ليست مسألًة هناك بعيدة، بل إنها هنا، وهي أيضاً- كما 

قلنا- للعالم األبدي القادم، الذي هو عالم اآلخرة أيضاً.

}ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَِلَك َفْليَْفَرُحوا{، عندما نستوعب وندرك جيداً أهمية هذه النعمة العظيمة من 
الله، وما يرتتب عليها يف واقع حياتنا، وأنها صلٌة لنا بالله »سبحانه وتعال«، نحظى من خاللها بمعونته، 

نحظى من خاللها بالخري من عنده، برعايته الشاملة والواسعة، بتوفيقاته، بألطافه العظيمة، ونحظى 
بنرصه، ونحظى بتأييده، نحظى بكل ما ننشده من الفالح، عندما نستوعب وندرك ِعَظم هذه النعمة؛ 

سنفرح، سنفرح من أعماق قلوبنا، من أعماق أنفسنا؛ ألن فرحنا- أيُّها اإلخوة- بهذه النعمة، بهذه الرحمة، 
بهذا الفضل، ونحن يف أمسِّ الحاجة إل رحمة الله »سبحانه وتعال« يف كل واقع حياتنا، يف كل شؤون 

حياتنا، يف كل مجالت حياتنا نحتاج إل رحمة الله »سبحانه وتعال«، ونحتاج إل فضله. عندما نستوعب 
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وندرك هذه الرحمة وهذا الفضل؛ سنفرح من أعماق أنفسنا، ثم نعربِّ عن هذا الفرح يف واقعنا، بكل ما 
ده هذا الفرح، فنرى يف هدي الله »سبحانه وتعال«، يف رسوله، وحركة رسوله، وما قدَّمه رسوله  يجسِّ

»صلوات الله وسالمه عليه وعل آله« أنه الخري، أنه الصالح، أنه الفالح، أنه الذي به نسعد، نفوز، نفلح، 
نعتز، نكرم، أنه الذي به تصلح حياتنا، ويستقيم شأننا، نتفاعل مع ذلك بالفرح، بإدراك أنه نعمة، بإدراك 

أنَّ كل تلك التوجيهات اإللهية، وأنَّ هذا املنهج العظيم الذي أتانا به رسول الله »صلوات الله وسالمه عليه 
وعل آله« مبلِّغاً عن الله، وكان هو القدوة يف تجسيد هذا املنهج، ويف اللتزام بهذا املنهج، ويف العمل بهذا 

م التجربة العملية الراقية العظيمة الناجحة التي أحدثت تغيرياً كبرياً يف واقع الحياة، ندرك أنَّ  املنهج، وقدَّ
هذه نعمة فنسعد بها، نبتهج بها، تؤسس هذه لعالقة مع الله »سبحانه وتعال« من موقع التعامل مع املنعم 
العظيم، مع الله ربنا الكريم، ثم نعربِّ عن هذا الفرح أيضاً يف ابتهاجاتنا، يف مناسباتنا، يف فعالياتنا، ونتوجه 

قنا للشكر. إل الله »سبحانه وتعال« بالشكر، ونسأله أن يوفِّ

أهمية هذه املناسبة املباركة: أنها تتصل بموضوٍع رئييٍس من املواضيع اإليمانية، إيماننا بالله، إيماننا بكتبه، 
إيماننا برسله، إيماننا باليوم اآلخر، إيماننا بمالئكته... كل العناوين اإليمانية مفتاحها األول هو الرسول 

»صلوات الله عليه وعل آله«، والرسالة اإللهية التي أتت إلينا من خالله، وبعثه الله بها.

والرسول »صلوات الله عليه وعل آله« قال عنه الله »سبحانه وتعال« وهو يذكِّرنا بعظيم منته علينا 
برسوله، قال »جلَّ شأنه«: }ُهَو{، يعني: الله العظيم الكريم، الله امللك القدوس، الله العزيز الحكيم، الله 

يِّنَي َرُسوًل ِمنُْهْم يَتْلُو  الرحيم الكريم، هو بعظمته، بفضله، بجالله، بكماله، برحمته، }ُهَو الَِّذي بََعَث يِف اأْلُمِّ
َعَليِْهْم آيَاِتِه َويَُزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوإِْن َكانُوا ِمْن َقبُْل َلِفي َضاَلٍل ُمِبنٍي{]الجمعة: اآلية2[، 

الله »سبحانه وتعال« أعظم النعمة واملنَّة، منَّ »جلَّ شأنه« علينا بذلك، عندما بعث يف األميني، بدايًة املنطقة 
العربية سكانها كانوا أميني، ليسوا بأهل كتاب، كانت تفتخر عليهم بعض األمم وبعض الطوائف بأن لديها 

يِّنَي َرُسوًل  كتاب، وكان فيها رسل وأنبياء، وهم ليسوا بأهل كتاب، فالله »سبحانه وتعال« }بََعَث يِف اأْلُمِّ
ِمنُْهْم{، بدلً من أن تكون الكثري من ثقافاتهم وأفكارهم وتصوراتهم خرافية، وأن يكونوا أمًة أمية، بدلً عن 

ذلك: يأتي لهم ما يسمو بهم؛ لكي يكونوا األمة التي تمتلك رصيداً ثقافياً ل مثيل له، ويعطيها الله »سبحانه 
وتعال« هدياً ومنهاجاً عظيماً يكون نوراً للبرشية بكلها.

يِّنَي{، والذين كانوا يف وضعهم السابق- كما يف آخر اآلية- يف حالة ضالٍل مبني، }َلِفي َضاَلٍل  }بََعَث يِف اأْلُمِّ
د، منهج صحيح، منهج عظيم، ليس لديهم  ُمِبنٍي{، ضياع، كانوا يف حالة شتات، ليس لديهم منهج موحَّ

أهداف كبرية يف هذه الحياة، يعانون من الكثري من املشاكل واألزمات يف واقع حياتهم، ول يمتلكون الرؤية 
الصحيحة تجاه أكثر األشياء، بدءاً من الحالة العقائدية، لديهم عقائد أكثرها باطل، وأكثرها خرافة، واقعون 

يف مصيبة الرشك بالله »سبحانه وتعال«، ويف طامات وكوارث عل املستوى األخالقي، حالة متدنية حطتهم 
وسقطت بهم إل الحضيض عن املقام اإلنساني، وعن الفطرة اإلنسانية، حالة خطرية عليهم يف الدنيا، وحالة 

خطرية عليهم يف اآلخرة، ل ثقافة صحيحة، اعوجاج كبري يف واقع الحياة، ضياع يف هذه الحياة، شتات، بُعد 
عن األهداف السرتاتيجية الصحيحة، التي ينبغي أن يعطيها اإلنسان حياته، وجهده، وعمله، واهتمامه، 

واختاللت كبرية جداً يف كل شؤون حياتهم، بل عل مستوى أنهم كانوا يأكلون امليتة، كانوا يأكلون امليتة، 
كانوا يئدون البنات، كانوا يف واقعهم السلوكي يف حالة من النحراف الكبري جداً، والهبوط والنحطاط عن 

املستوى اإلنساني، فقدوا إنسانيتهم. فجاء هذا النور وهذا الهدى، وأتى به َمْن؟ أعظم إنساٍن منذ وجود 
البرشية إل ختامها، رشف كبري، الله رشفنا بالرسالة وبالرسول؛ ألن هذا الرسول الذي أتى بهذه الرسالة 
هو سيِّد املرسلني، هو خري، وأكمل، وأعظم، وأرشف إنساٍن عل وجه األرض منذ بداية الوجود البرشي إل 

ختامه، ليس إنساناً عادياً، بل ليست مرتبته ومقامه بني الرسل واألنبياء أنه مجرد رسول كأحدهم، وكلهم 
له مقامه العظيم، وفضلهم عظيم، وشأنهم عظيم، ومرتبتهم عظيمة كرسل لله، وكأنبياء لله »سبحانه 
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وتعال«، ولكنه هو بينهم هو سيِّد املرسلني، هو خاتم األنبياء وسيِّد املرسلني.

د كل مكارم  له به، جسَّ فرسول الله »صلوات الله عليه وعل آله« بما أعطاه الله من الكمال العظيم، وأهَّ
األخالق إل حٍد بلغ فيه مستوى العظمة، مستوى العظمة، فما من ُخلٍُق من مكارم األخالق إلَّ وهو بلغ فيه 

مستوى العظمة، وجاء القرآن الكريم ليعربِّ تعبرياً جامعاً عظيماً وراقياً ليقول: }َوإِنََّك َلَعَل ُخلٍُق َعِظيٍم{
]القلم: اآلية4[، الله يشهد لنبيه لرسوله محمد »صلوات الله وسالمه عليه وعل آله« يف هذه اآلية املباركة 

بأنه بلغ مستوى العظمة يف كل مكارم األخالق وبالتأكيد: }َوإِنََّك َلَعَل ُخلٍُق َعِظيٍم{، بصيغة فيها تأكيد 
قاطع وكبري جداً، هذا اإلنسان العظيم الذي نحتفي به، الذي قدَّمه الله ليكون هو قائدنا، وقدوتنا، وأسوتنا، 
وأعطاه منهجاً من نوره ووحيه وكلماته وتعليماته املباركة، التي هي برحمته وبحكمته، أليس نعمًة عظيمًة 

علينا؟

لو أتينا إل الواقع البرشي، واقع األمم والشعوب فيما هي عليه، تراهم شعباً هنا أو شعباً هناك يتشبث 
ببعٍض من العادات والتقاليد، وببعٍض من األساطري؛ ليجعلوا منها عقيدًة، وليجعلوا منها ثقافًة، وليعتمدوا 

عليها كهوية ينتمون إليها يف مسرية حياتهم، وتراهم يعتزون بها، ويقيمون من أجلها األعياد واملناسبات، 
وتكون محط فخرهم واعتزازهم، يلتفون حولها، يتعصبون لها، يتشبثون بها، يخلصون لها، يتفانون من 
أجلها، ويجعلون منها هويًة يربون عليها أجيالهم جيالً بعد جيل، ويتوارثونها عرب األجيال، وكم فيها من 

خلل كبري جداً، ومن إشكالت، وأحياناً حتى من املتاعب والصعوبات.

لو نأتي إل ما قد يعتربونه يف نظرهم أدياناً معينة، أو ثقافات معينة يعتقدونها، ويبنون عليها حياتهم، 
ويطبعون بها هوياتهم، يف كثري من شعوب األرض، تجد حتى املأساة فيها، حتى املأساة فيها، وكم ينشأ 

عن واقع حياتهم تلك يف تلك العقائد، وذلك املوروث الذي يتشبثون به من مشاكل اجتماعية، مشاكل 
اقتصادية... مشاكل متنوعة يف حياتهم؛ أما نحن كأمٍة مسلمة، فإنَّ الله أعطانا وهو أعطى للبرشية بكلها، 

إنما مع نعمة اإلسالم الحجة علينا أكرب، والنعمة متاحٌة لنا أكثر من غرينا من بني البرش؛ ألننا منتمني لهذه 
اإلسالم، فلدينا أعظم منهج قويم؛ ألنه ممن؟ مصدره َمْن؟ قد يكون مصدر ثقافة، أو عقيدة، أو حضارة 
معينة لشعٍب معني: زعيم معني يعتزون به منتهى العتزاز، وأحياناً أسطورة حتى، يعتزون بها منتهى 

العتزاز، ويتشبثون بها بأشد ما يكون من التشبث والتمسك، ويحافظون عليها، ويسعون أل يفرِّطوا فيها؛ 
أما نحن فالله منَّ علينا، وكما قلت وأعطى للعاملني، لكن مع نعمة اإلسالم يتاح لنا أن نستفيد أكثر من غرينا 

من بني البرش، وأن نقدِّم أرقى نموذج بأعظم منهج: آيات الله، تعليماته املباركة والقيِّمة والعظيمة، التي 
هي منطلق علمه، وحكمته، ورحمته، ما يساعدنا عل أن نمتلك أرقى ثقافة، وأن تكون لدينا يف هذه الحياة 

أرقى رؤية نعتمد عليها يف كل شؤون حياتنا، وعندنا مشكلة بالفعل يف واقعنا كأمٍة مسلمة: هي الفجوة 
الكبرية يف عالقتنا بالرسول والقرآن؛ ألن العالقة عندما إما يشوبها الكثري من اإلشكالت نتيجة البعض من 

الخلل الثقايف والفكري، الذي يؤثر سلباً يف ارتباطنا الصحيح واألصيل بهذه املصادر العظيمة جداً بهذه 
النعمة الكبرية التي فيها الرحمة وفيها الفضل من الله »سبحانه وتعال«.

يف واقع املسلمني عندما حصل خلل ثقايف، عندما دخلت حالة التحريف والنحراف؛ أثَّرت وشوشت عل هذه 
العالقة، وهذا الرتباط العظيم بالرسول وبالقرآن، وترك هذا النحراف والتحريف تأثريات سيئة يف واقع 

الحياة يف واقع املسلمني، ومشاكل كثرية يف واقع املسلمني، وأصبح الكثري من املسلمني اليوم لديهم ثقافات 
تختلف مع ثقافة القرآن، لديهم تصورات خاطئة، لديهم انحرافات، لديهم تحريف، وهذا أثَّر يف واقعنا 

كمسلمني، واستغله أعداؤنا يف إساءتهم إل اإلسالم، وحتى يف إساءتهم إل الرسول وإل القرآن.

ولذلك علينا أن نعيد اتصالنا بهذه النعمة، بهذه الرحمة، بهذا الفضل؛ ليكون اتصالً صحيحاً، سليماً 
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من الشوائب التي أثَّرت سلباً، ورأينا تأثرياتها السلبية يف واقع الحياة، إذا أعدنا هذا التصال السليم من 
الشوائب بالرسول، وتعرفنا عل رسول الله »صلوات الله عليه وعل آله« من خالل القرآن الكريم، ثم يكون 

القرآن نفسه يف آياته املباركة، فيما نتعرف من خالله عل رسول الله هو املعيار األساس حتى فيما ينقل 
إلينا يف السري، فننظف مناهجنا، وننظف موروثنا كله: الثقايف، والفكري، والتاريخي، من كل ما يحسب 

عل رسول الله، وهو يختلف مع القرآن، هنا سنجد عظمة رسول الله »صلوات الله عليه وعل آله«، سنجد 
كم سيكون هذا الرتباط الصحيح وهذه الصلة التي تنظف من الشوائب فاعلًة ومباركًة ومؤثرًة يف واقع 

حياتنا، فنرى فضل الله »سبحانه وتعال« علينا يف واقع هذه الحياة، نتصل حينها بالتعليمات اإللهية بشكٍل 
صحيح، بالنور اإللهي بشكٍل صحيح، ونرى أثر ذلك يف أنفسنا، ويف واقع حياتنا، ويف مسرية حياتنا، فنبني 

عل ذلك أسمى حضارٍة يف الواقع البرشي؛ ألن اإلسالم هو يهيِّئ بتعاليمه العظيمة، بمنهجه العظيم، بهذا 
القدوة العظيم، واألسوة العظيم: رسول الله »صلوات الله وسالمه عليه وعل آله«، يهيِّئ لنا أن نبني أرقى 

حضارة، تتميز بأنها حضارة مبنية عل قيم إلهية، عل مبادئ عظيمة وسامية وراقية، وعل مكارم األخالق، 
األخالق الكريمة، فتكون حضارة املبادئ اإللهية، وحضارة مكارم األخالق، وحضارة التعاليم اإللهية، التي 

تؤسس هذه الحياة عل أساٍس من العدل والخري والرحمة والفضل، وتسمو باإلنسان. التوجهات الحضارية 
ر يف اإلنسان  املنحرفة، والتي هي مطبوعٌة بكلها بالطابع املادي، هي تبني ناطحات السحاب، ولكنها تدمِّ

إنسانيته، ولكنها تسحق املجتمعات البرشية بال رحمة.

إننا عندما ننظر إل كل الحضارات القائمة اليوم والتي تكفر باألنبياء وتبتعد عن تعاليمهم ول تقبل 
بتعليمات الله »سبحانه وتعال«، وترفض األخالق الكريمة الفطرية التي أتى األنبياء من أجل إحياءها من 

جديد يف واقع البرشية، نرى تلك الحضارات أنها تفقد الرحمة، كم البرشية اليوم بحاجة إل الرحمة؟

اليوم عندما نأتي لنقيم الدور األمريكي كحضارة مادية، الدور الغربي كحضارة مادية، نراها حضارة ليس 
فيها ذرٌة من الرحمة، تدوس املجتمعات البرشية، تُضل وتظلم، تطغى وتجرم، تستكرب عل بني البرش، 

تصادر حريات الشعوب، تنهب ثرواتهم، تعتدي عليهم، تحتل بلدانهم، ترتكب بحقهم أبشع الجرائم، ثم 
تقدم مجرد عناوين تتحدث عن حقوق اإلنسان، ومتى وجدنا لإلنسان عندهم أي حٍق حقيقٍي يحرتم، هل 

احرتموا حق اإلنسان يف اليمن، هل احرتموا حق اإلنسان يف فلسطني، هل احرتموا حق اإلنسان يف أي بلٍد من 
بلداننا اإلسالمية، سواًء يف بالد العرب أو يف غريها. ل، هم بكل بساطة يصادرون الحقوق.

يتباهى ترامب يف أحد لقاءاته التطبيعية السابقة ويقول بكل وضوح: إذا أرادت إسائيل أن تحتل أي أراٍض 
أخرى فهو- يعني عل العرب- فهو مستعد أن يعطيها، أن يصادرها لها، يوم أعلن عن مصادرة الجولن 
السورية إلسائيل، قال: إذا أرادت إسائيل أن تحتل أي أراٍض أخرى فال بأس سنعتربها لها، أي حضارة 

هذه؟! قائمة عل التوحش، عل الجريمة، عل الستكبار، عل الفساد، عل تدمري القيم واألخالق، وتأتي 
بعناوين زائفة، ل مصداقية لها يف الواقع، يأتي بعنوان الحرية وهو يسلب الشعوب حريتها ويستعبدها.

عندما نأتي لنجد كيف أنهم يهيئون للرذيلة، للفساد، يدمرون القيم، يستهدفون األخالق، ويؤسسون للعداء 
حتى لألنبياء، واإلساءة حتى لألنبياء، ويأتون بعنوان الحرية كغطاء لكل هذا العمل الفوضوي واإلجرامي 

واليسء، ثم عندما تأتي املسألة إل موقف من اليهود الصهاينة ل نرى هذا العنوان يحرض أبداً، ول نراه 
مقبولً أبداً.

يف فرنسا عل سبيل املثال: ممنوع أن تنتقد اليهود الصهاينة، ممنوع أن تشكك فيما يزعمونه باملحرقة، 
ويمكن أن تحاكم لو شككت يف ذلك حتى لو امتلكت األدلة، ولو قدمت ما قدمت، كما فعلوا مع )روجيه 

غارودي(، كتب كتاباً وقدم فيه أدلًة وشواهد، وحاكموه، ممنوع، ليس هناك حرية يف أن تنتقد اليهود 



56

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

الصهاينة، يسمح لك يف فرنسا ويف الغرب ويف أمريكا أن تعادي األنبياء، وأن تيسء إل األنبياء، وأن تيسء إل 
الله »سبحانه وتعال«، وأن تلحد به، وأن توجه الكالم امليسء إل الله »سبحانه وتعال«، لكنه ل يسمح لك 

أبداً بأن تيسء إل اليهود الصهاينة، أن تعادي اليهود الصهاينة، أن تتكلم بعبارات تتناقض مع التوجهات 
السياسية التي تجعل منهم حالًة استثنائية، وإذا صدر منك أي يشء يقولون: ]أنت تعادي السامية[، 

وستحاكم تحت عنوان: معادات السامية، وليس لك حرية أبداً، ل بأن تكتب بطريقة فكرية وتفند أو تظهر 
حقائق معينة عن إجرامهم وسوئهم وظلمهم، معاداة السامية هي عنوان حارض لستهدافك.

حتى يف مواقع التواصل الجتماعي، فيس بوك مثالً وغريه، يبيحون ويتيحون الفرصة من عل منابرهم تلك 
اإلعالمية لكل يشٍء يسء، لكل الرذائل واملفاسد، لكل ضالٍل ولكل باطل، لكن عندما تأتي املسألة إل موقف 

من اليهود الصهاينة املعتدين، موقف للحق، موقف صحيح، يمكن أن يحرضوا عليك صفحتك.

نحن يف هذه املرحلة كأمٍة مسلمة بحاجة إل عمل كبري، وعمل أسايس لتعزيز وترسيخ هويتنا اإليمانية، 
وركائز هذه الهوية اإليمانية تبدأ من تعزيز الصلة بشكٍل دائم بالله »سبحانه وتعال«، برسوله وبكتابه، 

وكعمل أسايس؛ ألن هذا من املتطلبات الرضورية للبناء اإليماني، والرتقاء اإليماني، وللرتبية اإليمانية، ونحن 
كمجتمٍع مسلم من البديهي ومن الطبيعي أن يكون من أهم أولوياتنا الرتبية اإليمانية، والتنشئة اإليمانية، 

والرتقاء اإليماني يف كل مسرية حياتنا.

ونحن كشعٍب يمني يف املقدمة، يمن اإليمان والحكمة، يجب أن نكون يف الصدارة، وأن نحوز السبق يف 
اهتمامنا بهذا الجانب: الرتبية اإليمانية بركائزها األساسية، وبقدر ما يكون لدينا من اهتمامات عل كل 

املستويات: ثقافياً، وفكرياً، يف مناهجنا التعليمية، يف أنشطتنا العامة عل ترسيخ هذه الهوية اإليمانية وهذه 
الرتبية اإليمانية، سنرى أثرها الكبري يف واقع حياتنا، وستصحح لنا واقعنا إل حٍد كبري، وسيكون أثرها يف 

كل مجالت الحياة أثراً مميزاً وعظيماً؛ ألن اإليمان قيمة إلهية عظيمة وسامية، وصلٌة عظيمٌة بالله »سبحانه 
وتعال«، ارتبطت بها كل وعوده العظيمة بالرحمة والنرص والفالح والفوز يف الدنيا واآلخرة، قيمة عالية 

لإلنسان أن يكون إنساناً مؤمناً بالله، من املؤمنني الصادقني بالله »سبحانه وتعال«، مرتبطاً باألنبياء، 
ومتأسياً بهم، ومقتدياً بهم، وملتزماً بتعليمات الله »سبحانه وتعال«، هو يحقق لنفسه إنسانيته والقيم 

اإلنسانية الفطرية عل أرقى مستوى، وهو يحقق لنفسه الفالح والفوز يف الدنيا واآلخرة.

ثم أيضاً لنحمي أنفسنا يف مواجهة الهجمة التي تستهدفنا، نحن بحاجة بشكل تلقائي، بشكل طبيعي 
وبديهي يف مسار اهتمامنا اإليماني إل العناية بهذه املسألة، ولكن أيضاً نحتاج إليها يف مواجهة هذه 

الهجمة، هناك يف عالم اليوم هجمة رصيحة تستهدفنا كأمٍة مسلمة؛ لفصلنا عن ارتباطاتنا اإليمانية، هجمة 
مسيئة إل الرسول »صلوات الله عليه وعل آله«، هجمة مسيئة إل اإلسالم، هجمة مسيئة إل املسلمني، 

هجمة تستهدفنا أول ما تستهدفنا يف ثقافتنا ويف فكرنا، يف إيماننا ويف إسالمنا؛ بغية السيطرة الفكرية 
علينا، بغية السيطرة الثقافية علينا، بغية السيطرة عل قلوبنا وعقولنا، ومشاعرنا، وتوجهاتنا، وأفكارنا؛ 
وبالتال السيطرة علينا سيطرًة كاملة، هذه مسألة مهمة، مع وجود مواقع التواصل الجتماعي واإلنرتنت 

والقنوات الفضائية، وكل الوسائل ذات التأثري الثقايف والفكري والنفيس، واألعداء يشتغلون من خاللها شغالً 
كبرياً وواسعاً، شغل للتشكيك بالعقائد، شغل لفصل الناس عن الرسول والقرآن، شغل مكثف لإلساءة 

إل الرسول »صلوات الله عليه وعل آله«، وسعي لفصل اإلنسان املسلم- بل البرش كافة- عن هذا النتماء 
العظيم، عن هذه الصلة املهمة بمصدر الهداية اإللهية، هنا نحتاج إل تعزيز الرتباط والصلة، وتوثيق هذه 

الصلة؛ حتى تكون وثيقًة بما يكفي يف مواجهة كل الهجمات الثقافية والفكرية.

هناك نشاط واسع بكل الوسائل يعتمد عليه أعدائنا كأمٍة مسلمة، عنوانه ينحرص يف مفردتني: )تضليل، 
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وإفساد(، تضليل ممنهج وشامل عل املستوى الثقايف والفكري واملفاهيم، وحتى يف التأثري عل الرأي تجاه 
كل مستجد، وتجاه مختلف القضايا، وهناك شغل كبري إلفساد اإلنسان املؤمن، إفساد اإلنسان املسلم 

رجالً أو امرأة، إفساد الشاب املنتمي لإلسالم يف أخالقه، يف قيمه، يف روحيته، يف زكاء نفسه، سعي لتدمري 
قيمه وأخالقه؛ حتى يتحول إل إنسان تافه، مائع، ضائع، تسهل السيطرة عليه، يمكن التأثري عليه، يمكن 

التضليل له، يمكن اإلغواء له، يمكن الستغالل له، حتى يمكن أن يكون مجرد دمية بيد الستعمار الغربي، 
إذا فقد كل هذه املقومات التي تحصنه، تحصنه يف وعيه، يف ثقافته، يف أخالقه، يف قيمه، يف اهتماماته.

هناك سعي ألَّ نكون أصحاب مرشوع كأمة مسلمة، أن نكون نحن مرشوع لآلخرين: مرشوع لألمريكي، 
مرشوع لإلسائييل، مرشوع للغرب، أمة مستعمرة، مستعبدة، مستغلة، ل نكون أصحاب مرشوع ذاتي 
بحكم انتمائنا، بحكم هويتنا، هذا الذي يريده أعدائنا ويسعى له أعدائنا: الستهداف لنا يف انتمائنا، يف 

ثقافتنا، يف هويتنا اإلسالمية واإليمانية، السعي لفصلنا عن مصادر الهداية اإللهية، ويف مقدمتها الرسول 
والقرآن، هو سعٌي للسيطرة علينا، سعٌي لستغاللنا، سعٌي لستعبادنا، سعٌي لالستحواذ علينا يف كل 

يشء، وهذا ما ل يجوز أن نرىض به، ول أن نقبل به، ويجب أن نتحصن كلياً من خالل هذه الصلة الوثيقة 
بالهداية اإللهية، بالرحمة اإللهية، بفضل الله »سبحانه وتعال«، بقرآنه ورسوله »صلوات الله وسالمه عليه 

وعل آله«، ثم سنرى كم سنكون أقوياء بالله »سبحانه وتعال«، وبهذه الهوية التي نعزز صلتنا بها يف 
مواجهة كل قوى الستكبار، فال تستطيع ل أمريكا، ول كل الغرب، ول إسائيل، ول أذيالهم، ول عمالئهم، 

أن يستغلونا، ول أن يسيطروا علينا، ول أن يتحكموا بنا، ول أن يصادروا حرياتنا الحقيقية، ول أن يهيمنوا 
علينا ول عل بلداننا، ول أن ينهبوا ثرواتنا، حينها ستتحقق لنا الحرية يف مفهومها الصحيح، الذي هو 

التحرر من كل أشكال العبودية، إل لله »سبحانه وتعال«؛ ألنه هو ربنا الحقيقي، املالك الحقيقي لنا، املنعم 
العظيم علينا، الذي يمتلك كل هذا العالم، فهو امللك واملالك، فنتحرر من كل أشكال العبودية لغريه من البرش 
ومن كل الطواغيت، هذه مسألة مهمة جداً، تعني لنا أن نتحصن من كل التأثريات يف الهجمة الرصيحة التي 

تستهدفنا كمسلمني، وباتوا يتحدثون عن اإلسالم بشكٍل رصيح بطريقة سلبية.

الترصيح األخري للرئيس الفرنيس الذي ييسء فيه إل اإلسالم، ويقول: إن اإلسالم يف أزمة يف كل مكان، هو 
واحد من أشكال التعبري العدائي لألمة اإلسالمية، وتجد كيف يتعصبون لليهود الصهاينة، كيف كما قلنا 

سابقاً يف فرنسا ويف أي بلٍد يف الغرب يمنعوك كلياً عن أن تقول شيئاً ل يرىض به اليهود الصهاينة، أو 
تكشف حقيقًة من حقائقهم، ممنوع، وليس هناك حرية، وتسقط كل هذه العناوين، ول يمكن أن تحتمي 

بها، لكن أن تيسء إل الرسول املجال مفتوح، أن تيسء إل اإلسالم املجال مفتوح.

اإلسالم ليس يف أزمة، اإلسالم هو الدين اإللهي، هو رحمة الله، هو وحي الله وهديه، هناك أزمات يف واقع 
املسلمني نتيجًة لعمالء أعداء األمة، ونتيجًة لبعض النحرافات عن هذا اإلسالم وعن هذا الدين العظيم، وعن 

تعاليمه األساسية، ونتيجًة لالستهداف لهذه األمة، املوروث الستعماري، والتأثريات السلبية لالستعمار 
الغربي عل األمة اإلسالمية، وما فعلته تلك األنظمة وتلك الدول بحق أمتنا اإلسالمية هو أيضاً واحٌد من 
األسباب الرئيسية ألزمات املسلمني ومعاناتهم، ماذا فعل الستعمار الفرنيس يف الجزائر وحدها؟ أسوأ 
صفحة مقيتة سوداء تعرب عن الطغيان واإلجرام تلك الصفحة السوداوية لالستعمار الفرنيس للجزائر.

وللرئيس الفرنيس أقول له: إن وصمة العار األبدية التي تستمر يف واقعكم إل يوم القيامة هي ما فعلتموه 
أثناء الستعمار للجزائر، والذي لحد اآلن لم تعتذروا عنه، يعني: أنكم ترصون عل تلك الجرائم الفظيعة 

وتربيرها.

إن من أهم أسباب معاناة املجتمع البرشي يف كل األمم والشعوب، يف رشق األرض ويف غربها، ويف شمالها 
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ويف جنوبها، من أهم األسباب ما تمارسه دول الستكبار يف الغرب، وعل رأسها أمريكا، وذيلها إسائيل، 
من سياسات استكبارية وإجرامية واستعمارية بحق الشعوب واألمم يف هذه األرض، بحق املجتمع البرشي 
كافة؛ ألنهم يستهدفون القيم واألخالق واملبادئ اإللهية؛ لكي تتيرس لهم وتتهيأ لهم السيطرة عل املجتمع 

البرشي.

أما النسخة التكفريية يف واقعنا اإلسالمي فالذي يدعمها، والذي يحتضنها، والذي يساندها هو أولئك، هي 
أمريكا، هي فرنسا، هي دول الغرب من تدعم التكفرييني بشكٍل واضح، من الذي وقف مع التكفرييني يف 

اليمن وهم يعتدون عل الشعب اليمني؟ اليس هو تلك الدول التي هي يعجبها أن يكونوا هم من يقدم نفسه 
ممثالً عن اإلسالم؛ لكي يشوه اإلسالم؟ فهم هم يف الغرب من يدعمون التكفرييني، ويقفون إل جانبهم، 

ويساندونهم لهدفني: ليرضبوا بهم املسلمني من جهة، ويفتكوا باملسلمني من خاللهم من جهة، واملسلمون 
يف مختلف شعوب وبلدان العالم اإلسالمي هم األكثر معاناًة وترضراً من اإلجرام التكفريي، ومن جهٍة أخرى 

لتشويه اإلسالم.

ولذلك تدخلت أمريكا وتدخل معا حلفاؤها ومن معها ممن يدور يف فلكها يف الغرب والرشق ملساندة 
التكفرييني يف سوريا، ويف اليمن... ويف بلداٍن أخرى، وأصبحت املسألة مكشوفة وواضحة، معرتٌف بها حتى 

من ترامب ومن مسؤولني أمريكيني، ومسألة واضحة جداً، فهم ل يمثلون اإلسالم يف وحشيتهم وإجرامهم 
وأساليبهم، التكفرييون اليوم هم صناعة أمريكية غربية، واملخابرات الغربية بما فيها الفرنسية هي تساهم 

يف رعايتهم والهتمام بهم، ودعمهم بأشكال مختلفة من أشكال الدعم، فليسوا من يعرب عن اإلسالم.

اإلسالم هو إرث األنبياء بكلهم، هو إرث موىس وإرث عيىس وإرث محمد، هو إرث إبراهيم، هو إرث نوح... 
هو إرث كل األنبياء »صلوات الله عليهم«، هو عقيدتهم ومنهجهم وأخالقهم وقيمهم اإللهية التي أوحى الله 

بها إليهم، ونحن يف يمن اإليمان والحكمة منهجنا، مرشوعنا، مسارنا هو هذا الدين العظيم، هويتنا هي هذه 
الهوية اإليمانية، قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد »صلوات الله وسالمه عليه 

وعل آله«، واملنهج اإللهي هو منهج الحرية الحقيقية، وهو أيضاً املنهج الحضاري الراقي، وهو أيضاً منهج 
العزة والستقالل والكرامة واإلباء، عليه نحيا، وعليه نموت، وعليه نبعث- إن شاء الله- يوم القيامة بالفوز 

العظيم.

بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة سنستقبل ذكرى املولد النبوي الرشيف، سنجعل منها مناسبًة متميزًة- 
بإذن الله- ل نظري لها يف كل مناسبات الدنيا، وسيعرب شعبنا اليمني من جديد عن ولئه العظيم لله 

ولرسوله، وألنبياء الله، ولهذا الدين العظيم، كما نعرب عن ذلك يف كل صالٍة نصليها، ويف كل يوٍم من أيام 
حياتنا، وكما هو تعبرينا حتى يف الرمق األخري من حياتنا )أشهد ألَّ إله إل الله، وأشهد أن محمداً رسول 

الله(.

نختم بهذا هذا اللقاء، نأمل- إن شاء الله- من شعبنا العزيز التفاعل الكبري يف الستعداد لهذه املناسبة ويف 
التحضري لها، والحضور بالشكل الكبري- إن شاء الله- يف كل الفعاليات التي ستقام يف يوم الثاني عرش من 

هذا الشهر املبارك األغر.

أسأل الله »سبحانه وتعال« أن يوفقنا وإياكم ملا يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا األبرار، وأن يشفي 
ج عن أسانا، وأن ينرصنا بنرصه، إنه سميع الدعاء. جرحانا، وأن يفرِّ

ـاَلُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه تََعاَل َوبََرَكاتُُه؛؛؛ والسَّ

كتب الله أجركم وبارك فيكم... مع سالمة الله.. 
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اجتماع بعمران يناقش ترتيبات الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة املحافظ الدكتور فيصل جعمان، ترتيباِت الفعالية املركزية 
بذكرى املولد النبوي.

واستعرض الجتماع، الذي ضم أمني عام محيل املحافظة صالح املخلوس والوكالء عبدالعزيز ابو خرفشة 
وحسن األشقص ومحمد املتوكل، التحضريات الجارية لتجهيز قافلة الرسول األعظم وأهمية املشاركة 

الفاعلة يف تجهيزها.

ويف الجتماع أكد محافظ عمران، أهمية التحشيد واملشاركة الفاعلة لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية الجليلة.. 
وأشار إل أهميّة مشاركة مختلف املكونات والقطاع الخاص يف إحياء مولد رسول اإلنَْسانية ملا تحمله هذه 

الذكرى من معاني ودللت يف ظل التحديات التي تواجه األمة.. لفتا إل أهمية دور وسائل اإلعالم يف إنجاح 
الجهود املتعلقة بالحتفاء بهذه الذكرى.

وحث املحافظ جعمان، عل املساهمة الفاعلة يف تجهيز قافلة الرسول األعظم كأقل واجب يمكن تقديمه 
للمرابطني يف مختلف الجبهات.

وشدد عل رضورة توحيد الجهود بني الجهات املعنية لستكمال التجهيزات للفعالية املركزية وتعليق 
الالفتات وتزيني الشوارع واألحياء بمركز املحافظة واملديريات وإبراز مظاهر الفرحة والبتهاج بهذه 

املناسبة الدينية .

حرض الجتماع عدد من مدراء املكاتب التنفيذية ونائب مدير أمن املحافظة العقيد حسني الخضري 
والستخبارات واألمن العقيد ماجد العياني ومديرا مديريتي مدينة عمران وعيال سيح.

لقاء برمية لتعزيز الصمود واملشاركة يف فعاليات املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ ريمة - سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة ريمة اليوم، برئاسة وكيل املحافظة فهد الحاريس، سبل تعزيز الصمود واملشاركة يف 
فعاليات إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وتطرق اللقاء، الذي ضم مشائخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية من أبناء عزل قطو واملخالف واملغارم 
من مختلف مديريات املحافظة، إل دور املشائخ واألعيان يف تعزيز التالحم والصطفاف وحل القضايا 

املجتمعية واملشاركة الفاعلة يف إنجاح الفعاليات الحتفائية بذكرى املولد النبوي.

وأكد اللقاء عل أهمية مضاعفة الجهود بما يتناسب مع تحديات املرحلة الراهنة وتفعيل جوانب التوعية 
واللقاءات املجتمعية لتعزيز الوعي بمخططات وأهداف العدوان.

ويف اللقاء دعا الوكيل الحاريس، إل تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد يف مواجهة التحديات.. 
مشريا ال أهمية تفعيل دور مشائخ ووجهاء املحافظة يف جانب التوعية واللقاءات املجتمعية للتحشيد 

واملشاركة يف فعاليات إحياء ذكرى مولد خري البرشية.
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ونوه الحاريس بصمود ومواقف أبناء ريمة يف مواجهة العدوان ودعمهم للمرابطني يف ميادين الرشف 
والبطولة.

من جانبهم أكد مشائخ ووجهاء أبناء عزل قطو واملخالف واملغارم بريمة، استعدادهم مواصلة رفد 
الجبهات باملال والرجال وتقديم املزيد من قوافل الدعم للمرابطني يف ميادين العزة والكرامة حتى تحقيق 

النرص املؤزر.

مناقشة االستعدادات للمولد النبوي الشريف مبحافظة حجة

]21/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة أمني عام املجلس املحيل اسماعيل املهيم، الستعدادات لالحتفال 
بذكرى املولد النبوي الرشيف.

واستعرض الجتماع، الذي ضم وكالء املحافظة محمد القايض والدكتور طه الحمزي ومحمد القييس 
وصادق األدبعي ومرشف مديريات مربع املدينة حمزة األخفش، آلية أعمال التحشيد باملديريات والتجهيز 
لتسيري قافلة الرسول األعظم..وأكد الجتماع أهمية مضاعفة الجهود ومتابعة الرتتيبات للفعالية املركزية 

وقافلة الرسول األعظم.

وأشار املجتمعون إل رضورة أن تعكس الفعالية املركزية والقافلة صورة مرشفة ملحافظة حجة وتجسد 
حجم التضحيات التي يقدمها أبناء املحافظة يف الذود عن الوطن.

لقاء ملناقشة خطة التحشيد لالحتفاء بذكرى املولد النبوي بتعز

]22/ أكتوبر/2020[ تعز - سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة تعز اليوم برئاسة املحافظ سليم املغلس، خطة إحياء فعاليات ذكرى املولد النبوي.

وتطرق اللقاء، الذي ضم عدداً من وكالء املحافظة ومدراء املكاتب التنفيذية واملديريات، إل آلية الحشد 
املجتمعي إلحياء هذه املناسبة وتنسيق الجهود لتجهيز قافلة للمرابطني يف الجبهات بالتزامن مع فعاليات 

ذكرى املولد النبوي.

ويف اللقاء أكد املحافظ املغلس أهمية اضطالع املجالس املحلية والتنفيذية واملجتمعية والعقال بدورهم 
يف التحشيد واملشاركة الواسعة إلحياء ذكرى املولد النبوي، ملا لذلك من أهمية يف تعزيز الصمود ملواجهة 

العدوان ومرتزقته.

ولفت إل أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية لستلهام الدروس والعرب من سريته صل الله عليه وسلم.. لفتاً 
إل رضورة تعظيم هذه املناسبة وإعطائها املكانة التي تليق بالرحمة املهداة والرساج املنري.

وشدد محافظ تعز عل أهمية أن تسهم الجهود يف تنظيم األنشطة والفعاليات املكرسة لذكرى املولد النبوي 
بالستفادة منها يف قيم املحبة والتآخي والتسامح بني أفراد املجتمع.
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 بذكرى املولد النبوي الشريف
ً
حمافظة رمية تكتسي باللون األخضر ابتهاجا

]22/ أكتوبر/2020[ ريمة - سبأ:

اكتست مدن وشوارع محافظة ريمة باللون األخرض ابتهاجاً بذكرى ميالد خري البرشية محمد عليه الصالة 
والسالم، وتأكيداً عل الحب والتعظيم له والفرح به وشكراً لله تعال عل هذه النعمة املهداة.

وُكثفت الجهود خالل األيام املاضية، حيث ازدانت املباني بأبهى حللها، وتوشحت باإلضاءات الخرضاء، كما 
ُزينت املحالت التجارية والشوارع واألسواق بالرايات الخرضاء والبيضاء، التي أضفت مظهراً بعث الرسور 

والبهجة يف النفوس.

ودشنت السلطة املحلية واملكاتب التنفيذية باملحافظة بالتنسيق مع املجلس اإلرشايف، الفعاليات واألنشطة 
املختلفة يف كافة مناطق املديريات احتفاء باملولد النبوي، بعد عقد لقاءات موسعة للمكاتب التنفيذية 

واإلرشافية وتشكيل لجان ميدانية للحشد واإلعداد إلقامة الفعاليات التي تليق بعظمة ومكانة الرسول 
األعظم يف نفوس اليمنيني وتعكس ارتباطهم به والتزامهم بنهجه ومبادئه.

ويتميز الحتفال باملولد النبوي يف ريمة ومدنها وريفها باجتماع الناس عل الذكر يف أجواء روحانية، إذ 
تتنوع مظاهر الحتفال ما بني األمسيات الثقافية التي تسلط الضوء عل سرية النبي العطرة ومعجزاته 

والدروس املستفادة من حياته، وحلقات الذكر والبتهالت واإلنشاد يف مدحه والثناء عليه صلوات الله 
وسالمه عليه وعل آله.

وتزامناً مع تدشني العام الدرايس الجديد نظمت مدارس املحافظة فعاليات ثقافية للتعريف بالسرية النبوية 
والوقوف عل األحداث العظيمة التي حدثت خالل حياته، لالقتداء بالرسول الكريم يف جميع شئون الحياة، 

حيث كانت سريته تطبيقاً عملياً ألحكام اإلسالم ورشيعته، فضالً عن تقوية اإليمان واليقني يف القلوب أنه 
مهما تكالبت األمور، فإن لنا يف رسول الله أسوى حسنة.

وأكد مرشف املحافظة زيد الوزير، أن البتهاج والحتفال يعم كافة مناطق وعزل مديريات املحافظة تقديراً 
وإجاللً للرسول األعظم واحتفاء بمولده الذي يعد مولد النور لألمة وخالصها من براثن الجهل والكفر.

وأشار إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي، يف استلهام الدروس من سريته وجهاده وكيف كانت الحرب يف 
عهده وإدراك فنون القيادة وإدارة الدولة والقضاء والعدل بني الناس، حيث لم يعرف التاريخ فاتحاً ول 

قائداً أعظم من رسول الله ُمحمد عليه الصالة والسالم.

فيما اعترب وكيل أول املحافظة محمد الحيدري، أن إحياء هذه الذكرى العظيمة محطة مهمة لتعزيز قيم 
التآخي والرتاحم والتكافل املجتمعي، والستفادة من السرية النبوية يف الثبات عل الحق والصطفاف 

ملواجهة األعداء.

ولذكرى املولد النبوي الرشيف أهمية كبرية يف تعزيز وحدة األمة واستلهام الدروس من سرية سيد البرشية 
وغرس القيم واملبادئ التي تحل بها يف نفوس النشء.
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مناقشة دور اخلطباء واملرشدين بالبيضاء يف إحياء املولد النبوي

]22/ أكتوبر/2020[ البيضاء - سبأ:

ناقش اجتماع بمكتب األوقاف واإلرشاد بمحافظة البيضاء اليوم، دور الخطباء واملرشدين يف تعزيز رسالة 
املساجد يف إحياء املولد النبوي الرشيف ومواجهة العدوان وكشف جرائمه.

واستعرض الجتماع، الذي ضم مدير مكتب األوقاف باملحافظة القايض محمد الظرايف والخطباء واملرشدين، 
الفعاليات واألنشطة الدينية التي ستقام بمناسبة لالحتفال باملولد النبوي يف كافة املساجد.

وأشار إل دور الخطباء يف تعزيز القيم واملبادئ املحمدية يف أوساط املجتمع، وكذا كشف مجازر العدوان 
والحصار واآلثار الكارثية الناجمة عن استمرار منع وصول سفن املشتقات النفطية.

ويف الجتماع أكد الظرايف، أهمية إحياء املولد النبوي كونه محطة لستلهام الدروس والعرب من سرية الرسول 
محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، كما أنه يثبت ارتباط أبناء األمة بهدي ونهج الرسول.

وأشاد بدور الخطباء واملرشدين يف القيام بواجبهم الديني يف توعية املجتمع وتبصريه باملخاطر املحدقة 
واملخططات التآمرية للعدوان ومرتزقته وأهدافها يف النيل من السكنية واألمن والستقرار والسلم 

الجتماعي.

حمافظة حجة.. استعدادات مبكرة لالحتفاء بذكرى املولد النبوي

]22/ أكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

تتوال الستعدادات بمديريات محافظة حجة إلحياء ذكرى املولد النبوي يف حراك غري مسبوق ابتهاجاً بهذه 
املناسبة الدينية العظيمة.

وبدأت املكونات الرسمية والتنظيمية واملجتمعية باملحافظة مبكراً الرتتيبات لالحتفال بمولد النبي الخاتم 
عليه وعل آله أفضل الصالة وأزكى التسليم، متجاوزة الصعوبات التي أفرزها العدوان والحصار عل اليمن 

منذ ما يقارب ست سنوات.

ويحيي أبناء حجة ذكرى املولد النبوي بتنظيم الفعاليات األنشطة املكرسة لالحتفاء بهذه املناسبة الجليلة 
التي تعد محطة إيمانية تجسد حب اليمنيني وارتباطهم بالرحمة املهداة صل الله عليه وآله وسلم والتأكيد 

عل السري وفق منهجه وسريته العطرة.

وتزدان الشوارع واملآذن واملدارس والقالع واملرافق الحكومية والخاصة واملحال التجارية واألحياء باملدينة 
ومراكز املديريات باأللوان الخرضاء مع اقرتاب الفعالية الكربى يف 12 من ربيع األول ابتهاجاً بذكرى ميالد 

النور والنعمة املسداة عليه أفضل الصالة والسالم.

ويف هذا الصدد أشار محافظ حجة هالل الصويف، إل استكمال الستعدادات والتجهيز إلحياء ذكرى املولد 
النبوي بفعالية كربى، تليق بمقام ومكانة سيد البرشية محمد صل الله عليه وآله وسلم.. مشرياً إل األنشطة 
والفعاليات الحتفالية التي تقام يومياً باملديريات والقرى والعزل واملكاتب التنفيذية وفق خطط وبرامج تم 

إعدادها مبكراً.
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وأوضح أنه تم تشكيل لجان يف املديريات للرتتيب للفعاليات الحتفالية وأخرى للتحشيد للفعالية املركزية 
والتجهيز لقافلة الرسول األعظم التي سيتم تقّديمها من القرى والعزل واملديريات بمشاركة املكاتب 

التنفيذية واإلرشافية واملجالس املحلية احتفاًء باملناسبة.

ولفت املحافظ الصويف، إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة الدينية للتأكيد عل تمسك الشعب اليمني بالهوية 
اإليمانية والسري عل النهج املحمدي وإفشال املؤامرات التي تستهدف النيل من الجبهة الداخلية وتمزيق 
النسيج الجتماعي، خاصة بعد انكشاف األقنعة بهرولة عدد من األنظمة العميلة إل التطبيع مع الكيان 

الصهيوني وموالة أمريكا. وقال »إن الحتفال بذكرى املولد النبوي هذا العام يتزامن مع اإلنتصارات التي 
يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف نهم والبيضاء والجوف ومأرب والدريهمي واإلفراج عن مئات 

األسى من الجيش واللجان الشعبية من سجون العدوان«.

قرابة ست سنوات من العدوان عل اليمن أرضاً وإنساناً لم تثن أبناء حجة من الحتفاء بهذه املناسبة الدينية 
الجليلة، بصورة تعكس قوة الرتباط بالرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم فضالً عن استمرار الصمود 

يف وجه العدوان وتسيري قوافل العطاء للمرابطني.

وأوضح أمني عام املجلس املحيل باملحافظة إسماعيل املهيم، أن اليمنيني يخوضون منذ سنوات معركة 
مصريية يذودون فيها عن الدين واألرض والعرض والسيادة الوطنية.

وأشار إل أن عزيمة اليمنيني بالحتفال بذكرى خاتم األنبياء واملرسلني أكثر من األعوام املاضية لتجديد 
العهد بتول الله ورسوله والسري عل النهج املحمدي، سيما بعد إعالن العديد من األنظمة توليها ألمريكا 

وتطبيعها مع الكيان الصهيوني.

وتتسع دائرة الحتفال بهذه الذكرى مع بدء تدشني العام الدرايس الجديد، لتشمل الفعاليات الحتفالية 
بهذه املناسبة، املدارس الحكومية واألهلية واملساجد وفروع الهيئات واملؤسسات واملرافق واألحياء والقرى 

والعزل.

وأوضح مدير مكتب الرتبية باملحافظة عيل القطيب، أن الفعاليات اإلحتفالية ستشمل أكثر من ألف مدرسة 
عرب تنظيم إذاعات مدرسية ومحارضات لرتسيخ محبة النبي األعظم يف نفوس الطالب وتعريفهم بأهمية 

إحياء ذكرى مولده والتعريف بنهجه وسريته الزكية.

وتتنوع مظاهر الحتفال بذكرى املولد النبوي، بما ينسجم مع أهمية هذه املناسبة الدينية ومكانتها يف قلوب 
اليمنيني، لتشمل أيضاً القطاعات الحيوية والخدمية.

حيث دشنت هيئة املستشفى الجمهوري وجامعة حجة وصندوق النظافة والتحسني باملحافظة ومكتب 
الشباب والرياضة الفعاليات الحتفالية بهذه املناسبة.

وأوضح رئيس هيئة املستشفى الجمهوري الدكتور عبدامللك جحاف، أن برنامج الهيئة يتضمن ندوات 
وفعاليات ثقافية وتكريم الجرحى الذين يدافعون عن الوطن والكوادر املتميزة يف الرتقاء بمستوى 

الخدمات الطبية بالهيئة.

فيما أشار رئيس الجامعة الدكتور محمد الخالد، إل الحرص عل تنظيم الفعاليات اإلحتفائية كليات 
الجامعة من خالل افتتاح معارض ملا يمثله ذلك من أهمية يف تعزيز الرتباط بالرحمة املهداة محمد صل 

الله عليه وآله وسلم.
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مدير صندوق النظافة والتحسني باملحافظة املهندس محمد الكحالني، أكد بدوره أن خطة الصندوق 
لالحتفاء بهذه املناسبة تتضمن تشجري الجزر يف مديرية عبس وإعادة تأهيل جولة العذرة وأعمال تزيني 

ملدينة حجة وتنفيذ حمالت نظافة واسعة بمركز املحافظة واملديريات.

من جهته أفاد مدير مكتب الشباب والرياضة باملحافظة مراد شيل، أن املكتب ينظم فعاليات وأنشطة 
رياضية وشبابية بالتنسيق مع أندية املحافظة، احتفاًء بهذه املناسبة.

يف حني تطرق مدير مكتب األوقاف واإلرشاد محمد عيشان وعضو رابطة علماء اليمن القايض عبداملجيد 
رشف الدين، إل األنشطة اإلرشادية والتوعوية بهذه املناسبة.. وأكدا أهمية دور الخطباء واملرشدين يف 

التوعية بإحياء ذكرى املولد النبوي يف املساجد واملجالس والتأكيد عل أهمية السري عل نهج املصطفى صل 
الله عليه وآله وسلم والقتداء بمنهجه القويم.

وحث عيشان ورشف الدين، أبناء املحافظة عل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية واملساهمة يف دعم 
قافلة الرسول األعظم إلسناد املرابطني يف الجبهات.

ويواكب التجهيز للمشاركة يف الفعالية املركزية زخم رسمي وشعبي يتمثل يف عظمة التضحيات التي 
يسطرها الجيش واللجان الشعبية وسخاء أبناء اليمن يف تسيري قوافل العطاء لهم، بما يعزز من صمودهم 

وثباتهم ورفع معنوياتهم يف التصدي لقوى العدوان واملرتزقة.

ويف هذا الصدد أكد وكيال املحافظة الدكتور طه الحمزي ومحمد القايض، حرص قيادة املحافظة عل 
مساندة جهود تجهيز قافلة الرسول األعظم، بما يعكس حجم تضحيات أبناء املحافظة يف الذود عن الدين 
والعرض والسيادة الوطنية..ولفتا إل تفاعل أبناء مديريات حجة بمختلف مكوناتهم ومشاربهم يف تقديم 

مختلف أشكال الدعم واإلسناد باملال والرجال والعتاد، انطالقاً من استشعارهم باملسئولية يف الدفاع عن 
الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقالله.

مناقشة االستعدادات إلحياء املولد النبوي يف مديرية ماوية بتعز

]23/ أكتوبر/2020[ تعز - سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية ماوية محافظة تعز برئاسة وكيل املحافظة إسماعيل رشف الدين، الستعدادات 
إلحياء املولد النبوي الرشيف.

وأكد وكيل املحافظة يف الجتماع، الذي ضم مدير عام املديرية عبدالجليل الفتاحي وأعضاء السلطة املحلية 
وممثلني عن الجانب األمني واإلرشايف باملديرية واملشايخ والشخصيات الجتماعية، رضورة استشعار 

املسؤولية إلحياء املناسبة بما يليق بمكانة وعظمة رسول الهدى ونبي الرحمة.

وأشار إل ما تتعرض له األمة اإلسالمية من استهداف ممنهج لدينها وقيم وتعاليم دينها الحنيف من قبل 
أعدائها.. وأوضح أن احتفال الشعب اليمني بهذه املناسبة يجسد الولء الصادق لسيد املرسلني وخاتم 

النبيني، وهو ما يغيظ األعداء.

ودعا رشف الدين الجميع إل التفاعل بإقامة الندوات واألمسيات والفعاليات عل مستوى العزل والقرى 
باملديرية إحياء لهذه املناسبة.
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اجتماع بصنعاء يناقش خطة تأمني الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي

]23/ أكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم خطة تأمني الفعالية املركزية إلحياء ذكرى املولد النبوي.

وتطرق الجتماع، الذي ضم قيادات الوحدات األمنية باملحافظة، إل مستوى جاهزية الوحدات األمنية لتأمني 
الفعالية وتوزيع النقاط عل الخطوط والتهيئة لستقبال املشاركني من مختلف مديريات املحافظة.

وحث مدير أمن املحافظة العميد محمد الحمزي، عل تنسيق الجهود بني الوحدات األمنية، بما يكفل تأمني 
الحشود الجماهريية وإنجاح الفعالية وفقا للخطط املرسومة.

فيما أشار نائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي، إل دور أجهزة األمن يف حماية وتأمني الفعالية املركزية 
بهذه املناسبة الدينية الجليلة..وأكد أن الحتفاء بذكرى مولد رسول األمة سيحظى باحتشاد جماهريي كبري، 

ما يستدعي يقظة األجهزة األمنية لتأمني الفعالية والحشود الجماهريية.

العاصمة صنعاء تتأهب الستقبال ذكرى مولد الرسول األعظم

]23/ أكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ: ماهر الخولني

تشهد العاصمة صنعاء حراكاً وتفاعالً رسمياً ومجتمعياً ابتهاجاً بذكرى مولد الرسول األعظم محمد صل 
الله عليه وآله وسلم، وتأهباً لالحتفالية الكربى بهذه املناسبة يف الـ12 من ربيع األول 1442هجرية.

ففي مظهر يعكس التناغم الشعبي والرسمي، يف الهتمام بهذه املناسبة، تستكمل أمانة العاصمة 
التحضريات لستقبال الوفود املشاركة يف إحياء هذه الذكرى، ورسم لوحة إيمانية محمدية تحوي دللت 

ومضامني حب اليمنيني وقوة ارتباطهم بالنبي الكريم عليه الصالة والسالم، ومواصلة ما دأب عليه السلف 
من نهج وسلوك يف الحتفاء بهذه املناسبة.

ويأتي الحتفاء بهذه املناسبة الدينية الجليلة، انطالقاً من وعي اليمنيني بخصوصية إحياء ذكرى مولد 
الرسول الخاتم صل الله عليه وآله وسلم، وما شكلته من نقطة تحول مضيئة يف تاريخ البرشية، إلخراج 

العباد من الظلمات إل النور.

مولد خاتم األنبياء واملرسلني عليه الصالة والسالم، ليس حدثاً عابراً كما يّدعيه البعض، وإنما األبرز يف 
التاريخ اإلسالمي ملا اتسمت به الرسالة السماوية من قيم ومبادئ وأخالق أسس مداميكها النبي املصطفى 

وأرىس قواعدها يف أوساط أمته لتحيا يف عزة وكرامة..وتكتسب ذكرى املولد النبوي أهمية كبرية يف تعزيز 
وحدة األمة والنهوض بواقعها وتحقيق رفعتها وعزتها ومجدها، واستلهام الدروس من سرية سيد البرشية 
وغرس القيم واملبادئ السمحاء التي تحل بها يف نفوس األجيال، وتكريس مكارم األخالق التي أمر بها الله 

تعال.

فعاليات مجتمعية:

حظي الحتفال بهذه املناسبة الدينية باهتمام واسع تجسد يف تكثيف الفعاليات واألنشطة واللقاءات 
املجتمعية للقطاعات واملكاتب التنفيذية واملديريات، يف مشهد يعرب عن مدى عظمة ومكانة الرسول األعظم 
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يف وجدان اليمنيني وارتباطهم بسريته العطرة.

وتنوعت الفعاليات الحتفالية، ما بني تواشيح دينية وأناشيد مدحية وندوات وأمسيات، وكذا مسابقات 
ثقافية وحلقات توعوية باملساجد واألندية الرياضية واملعاهد والجامعات، تركزت عل التعريف بصفات 

الرسول الخاتم وأخالقه وشجاعته وجهاده وسريته وسنته املطهرة.

استعدادات:

يحمل الحتفاء بمولد رسول اإلنسانية دللت ومعان عظيمة يف ظل ما يواجه األمة اإلسالمية من تحديات 
جّمة تستهدف هويتها وعقيدتها وارتباطها بخاتم األنبياء واملرسلني، وما تعيشه من أوضاع استثنائية، 

بسبب تسلط األعداء وقوى الهيمنة والستكبار عل األمة والتحكم بمصريها ونهب خرياتها وثرواتها.

وفيما يقرتب موعد ذكرى مولد الرسول األعظم، تكثف السلطة املحلية بأمانة العاصمة جهودها بالتنسيق 
مع املجلس اإلرشايف، للفعالية الكربى بالعاصمة صنعاء التي تزداد توهجاً يوماً إثر آخر استعداداً لحتضان 

الحشود الجماهريية للمشاركة يف إحياء هذه املناسبة.

يف حني سبق انطالق الفعاليات واألنشطة املختلفة بمديريات العاصمة، لقاءات واجتماعات مكثفة من قبل 
قيادات األمانة والسلطة املحلية ومختلف القطاعات، لوضع الخطط التفصيلية والتحضريات الالزمة إلحياء 

هذه الذكرى بما يليق بمقام وعظمة نبي اإلنسانية عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.

ومن خالل اللقاءات والجتماعات، تشكلت لجنة تنفيذية ولجان إرشافية ومركزية وفرعية عل مستوى 
األمانة واملديريات واملكاتب التنفيذية إلحياء فعاليات ذكرى املولد النبوي وتهيئة ساحة الفعالية الكربى من 

مختلف الجوانب وصولً لستقبال ضيوف رسول الله.

لوحة إيمانية جمالية:

أضحت العاصمة صنعاء حالياً لوحة جمالية إيمانية تنقل الناظرين إل أجواء مليئة بروحانية وقّدسية 
ذكرى املولد النبوي، وتجسد أروع مظاهر البتهاج والفرحة بميالد خري الربية وعظمة ومكانة صاحبه صل 

الله عليه وآله وسلم.

يحرص اليمنيون سنوياً عل الحتفال بهذه املناسبة الدينية إلغاظة أعداء األمة ومنافقيها الذين ما يزالون 
حتى اليوم يشككون يف قدسية وعظمة هذه الذكرى، عرب أكرب تجمع إسالمي يف حرضة املصطفى عليه 

الصالة والسالم حباً وولًء له وتمسكاً بهديه ورسالته وسنته.

مشاهد احتفالية:

تشكلت مشاهد الحتفاء بهذه الذكرى العطرة منذ وقت ُمبّكر يف املساجد واملجالس واملدارس والتجمعات 
والساحات، وبرزت مظاهر البتهاج والفرحة بتنافس مختلف القطاعات يف تنظيم الفعاليات املكرسة 

لالحتفاء باملناسبة الدينية.

ويف حني ازدانت معظم أحياء العاصمة صنعاء بالشارات الخرضاء، والالفتات واإلضاءات تٌستكمل الرتتيبات 
الجمالية والتحسينية واملرورية وأعمال النظافة والتزيني يف املساجد والشوارع وإنارتها وتركيب اللوحات 

الضوئية بالرشاكة مع القطاع الخاص.

استقبال اليمنيني لذكرى مولد خاتم األنبياء واملرسلني، ليس جديداً لكن أهل اليمن الذين نارصوا رسول الله 
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وآزروه وآووه وساهموا يف نرش الدين اإلسالمي إل أصقاع املعمورة اعتادوا عل إحياء هذه املناسبة الدينية، 
كسلوك انتهجه ومارسه األوس والخزرج، ملا تحتله من مكانة عظيمة يف نفوسهم.

 زخم رسمي وشعبي:

حظيت الفعاليات الحتفالية بذكرى املولد النبوي، باهتمام كبري من القيادة الثورية واملجلس السيايس األعل 
وحكومة اإلنقاذ وقيادة السلطة املحلية باألمانة.

حيث دشن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسني مقبول وأمني العاصمة حمود 
ُعباد، أعمال تزيني وإنارة األحياء، انطالقا من ميدان السبعني.

دعوة للمشاركة الفاعلة:

أمني العاصمة حمود عباد دعا سكان أمانة العاصمة إل التفاعل اليجابي واملشاركة الواسعة يف الفعالية 
املركزية الكربى بذكرى مولد نبي اإلنسانية محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، بما يليق بمقام صاحب 

الذكرى ومكانته يف القلوب.

وأوضح أن أمانة العاصمة تشهد حالياً أنشطة وفعاليات مكثفة تتناسب مع حجم الحتفال بهذه الذكرى 
الدينية الجليلة.

رسالة للعدوان:

وحث أمني العاصمة عل استمرار جهود التحشيد للفعالية الكربى، إليصال رسالة قوية للعدوان بتمسك 
الشعب اليمني وارتباطه الوثيق باملصطفى عليه الصالة والسالم ومنهاجه القويم والقتباس من أخالقه 

ونور هديه.

وتطرق إل مكانة اليمنيني لدى النبي محمد عليه الصالة والسالم كما ورد يف الحديث »خري الرجال رجال 
اليمن واإليمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان«.

 أنشطة استباقية:

رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال يف األمانة عبدالوهاب رشف الدين، أشار إل األنشطة الستباقية لفعالية 
الحتفال باملولد النبوي واملتمثلة يف إضفاء الطابع الجمال للمعالم الدينية واملنشآت الحيوية واملرافق 

الحكومية والخاصة املعربة عن دللت الحتفاء بهذه املناسبة.

وذكر أن إبراز املظاهر الحتفالية للمولد النبوي، يعكس تعظيم اليمنيني وحبهم األزل وولئهم األبدي 
لرسول الله عليه الصالة والسالم.

استعدادات وتدخالت:

بارشت املكاتب التنفيذية املختصة، أعمالها يف تحسني وتجميل وتنظيف األحياء والحدائق واملنتزهات، وقص 
املسطحات الخرضاء وتهذيب وتشكيل األشجار والجزر الوسطية، وصيانة كشافات اإلنارة، واملجسّمات 

الجمالية، وتزيينها باأللوان املضيئة.

وتتجسد تلك الجهود والتدخالت املتسارعة يف مضمون اللوحة الفنية والجمالية التي تبدو عليها مناطق 
األمانة ، تماشياً مع األجواء الروحانية بهذه املناسبة.
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حب اليمنين لرسول الله:

أوضح مواطنون التقتهم )سبأ( أن الحتفال بهذه املناسبة، يعد احتفاء بنعمة الله ومنّه وفضله وكرمه عل 
األمة حني بعث فيهم رسولً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.. معتربين 

الحتفال باملناسبة، تتويجاً لنتصارات الجيش واللجان الشعبية عل قوى العدوان.

تحتل مناسبة املولد النبوي مكانة خاصة لدى اليمنيني، تتسم مظاهر البهجة فيها بسلوكيات اجتماعية 
وإيمانية تسهم يف تعزيز التكافل املجتمعي، تجسيداً عملياً لقول املصطفى عليه الصالة والسالم »مثل 

املؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى«.

روحانية ونفحات: 

تتجل روحانية الحتفال باملولد النبوي من خالل األناشيد والتواشيح الدينية واإلكثار من الذكر والصالة 
والسالم عل نور الهدى محمد النبي األعظم عليه وآله الصالة والسالم، فضالً عن تنظيم أمسيات وحلقات 

ذكر للتذكري بسريته وسنته الرشيفة.

أجواء فرائحية:

رصدت عدسة وكالة األنباء اليمنية )سبأ( مظاهر الفرحة وأجواء اإلبتهاج بأحياء مناطق ومديرية األمانة، 
وقدمت صورة تعبريية وجمالية عن مدى فرحة أهل اليمن بذكرى املولد النبوي والتي تحمل يف طياتها 

معاني الصمود والنتصار لقيم الحق والعدالة.

لحظات فارقة:

التقطت عدسة سبأ صوراً ملظاهر الحتفال بهذه املناسبة التي توحي بقدوم حدث مهم يف حياة اليمنيني، 
ما يجعلهم أكثر ارتباطاً وتمسكاً بالقدوة واألسوة الحسنة الذي اختص أهل اليمن بالحكمة واإليمان ونفس 

الرحمن.

أنشطة تربوية:

مدير األنشطة ورعاية الشباب بمكتب الرتبية والتعليم باألمانة خالد العقبي، أشار إل أن خطة القطاع 
الرتبوي لالحتفال بهذه املناسبة تتضمن أنشطة ثقافية ورياضية وفنية واجتماعية ومسابقات وإذاعات يف 

املدارس الحكومية واألهلية.

ولفت إل أن برنامج الحتفال شمل توزيع الكتاب والحقيبة املدرسية لطالب املدارس الحكومية األشد 
احتياجاً وزيارات طالبية للجرحى وروضات الشهداء وتكريم أبناء الشهداء واملرابطني، ضمن برنامج 

اإلحسان.

أعمال نظافة وتزين:

كثفت الجهات ذات العالقة تنفيذ حمالت نظافة ورفع وإزالة املخلفات واملظاهر العشوائية وتنظيم 
الشوارع، ما يربز املظهر الجمال للعاصمة صنعاء وتوشحها واكتسائها بحلة خرضاء نورانية وإيمانية.

خدمات طبية مجانية:
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برز مكتب الصحة يف الحتفال باملولد النبوي بطريقة مثالية لتكريس قيم اإلنسانية باإلعالن عن تخفيضات 
يف الخدمات الطبية واملجانية يف بعضها، انطالقاً من فضائل الرسالة املحمدية التي بعث بها عليه الصالة 

والسالم رحمة للعاملني.

وأصدر مكتب الصحة تعميماً للمستشفيات واملراكز الصحية العامة والخاصة بعمل تخفيضات يف أسعار 
الخدمات الطبية املقدمة للمواطنني، ومجانية املعاينة، بما يعزز من التكافل املجتمعي يف ظل ظروف 

وتداعيات العدوان والحصار.

وأكد مدير مكتب الصحة باألمانة الدكتور مطهر املروني أن املكتب واملرافق الصحية عل استعداد لتجهيز 
الطواقم وفرق وسيارات السعاف لتأمني الفعالية الكربى.

حضور نسوي:

وإدراكاً لحضور املرأة ودورها الفاعل والكبري يف مختلف الظروف والتحديات، تتنافس القطاعات النسوية 
لالحتفاء بهذه املناسبة من خالل التفاعل اإليجابي بتنظيم الفعاليات، فضالً عن مساندتها لجهود 

الستعدادات والتحشيد للفعالية الكربى.

وتولت الهيئة النسائية باألمانة تنفيذ أنشطة تربوية واجتماعية وثقافية وتوعوية، ساهمت يف تعزيز الوعي 
املجتمعي بأهمية الحتفاء بهذه املناسبة.

مناقشة آلية التحشيد للفعالية املركزية وقافلة الرسول األعظم يف مبني

]23/ أكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية مبني محافظة حجة اليوم برئاسة الوكيل محمد القييس، آلية التحشيد للفعالية 
املركزية وقافلة الرسول األعظم.

وأكد الجتماع، بحضور مدير املديرية منصور حمزة ومرشف مديريات مربع املدينة حمزة األخفش ومرشف 
املديرية منصور الزغايف، أهمية تضافر الجهود للتحشيد ليوم 12 من ربيع األول واملشاركة الواسعة 

والحضور املرشف يف الفعالية املركزية.

وشدد املجتمعون عل رضورة أن تكون قافلة الرسول األعظم تليق بعظمة هذه املناسبة والتضحيات التي 
يسطرها أبناء املحافظة يف الذود عن حياض الوطن وأمنه واستقراره.

 لذكرى املولد النبوي
ً
حمافظة صنعاء تتوشح باألخضر استعدادا

]23/ أكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

تتوشح محافظة صنعاء باللون األخرض استعداداً لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وتتزين شوارع مركز املحافظة ومبانيها باألعالم واللوحات الضوئية والالفتات املعربة عن حب خري الربية يف 
صورة تعكس حفاوة الستعداد إلحياء ذكرى مولد سيد املرسلني محمد صل الله عليه وآله وسلم.
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وتكتيس 16 مدينة يف مراكز املديريات حّلة بهية، فيما تعتيل لفتات املناسبة جبال حراز ونهم وبني مطر 
والحيمتني وهمدان وسنحان وأرحب وبني حشيش وبالد الروس والحصن وجحانة وخولن وبني ضبيان 

والطيال.

وتزدان الطرق ومداخل املدن بأجمل الصور والعبارات، فيما تواصل املكاتب الحكومية والهيئات 
واملؤسسات والجمعيات تزيني مبانيها باألضواء والالفتات التي تعكس الحتفاء بمولد رسول اإلنسانية.

كما اعتلت األعالم الخرضاء أسطح منازل املواطنني تأكيداً عل عظمة املناسبة وما يحتله الرسول األعظم من 
مكانة يف قلوب اليمنيني.

أنوار واجهات املحال التجارية والجزر الوسطية يف الشوارع تغمر القلوب فرحاً بذكرى مولد خاتم األنبياء 
وهادي البرشية ومخرجها من الظالم إل النور.

وتعيش محافظة صنعاء بكافة مديرياتها أجواء مليئة بالفرح ابتهاجاً بقدوم هذه املناسبة، حيث تتواصل 
بمركز املحافظة واملديريات األنشطة والفعاليات واألمسيات الثقافية يف إطار خطة استقبال ذكرى مولد 

خاتم األنبياء واملرسلني.

وأكد محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، أن الحتفال بذكرى املولد النبوي، يعكس ارتباط اليمنيني بالنبي 
الكريم وتعزيزاً للتالحم والصطفاف يف مواجهة العدوان.

ولفت إل أن هذه املناسبة تتصدر اهتمامات القطاعات الرسمية والشعبية يف رسالة تؤكد تمسك أبناء اليمن 
بنهج الرسول الكريم وتجديد الولء لله وللرسول. وقال »هناك تفاعل كبري واهتمام غري مسبوق هذا العام 

إلحياء ذكرى املولد النبوي وإعطاء هذه املناسبة حقها من العظمة بما يليق برسول اإلنسانية والتأيس 
بشمائله وسريته«.

واعترب املحافظ الهادي، الحتفال بهذه املناسبة محطة إيمانية وتتويجاً لصمود الشعب اليمني والنتصارات 
التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية دفاعا عن الوطن.

فيما أشار وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم، إل أن ذكرى املولد النبوي، تمثل فرصة للنهل من 
السرية النبوية العطرة واإلقتداء به وإتباع منهجه.

وأوضح أن الحتفال بهذه املناسبة، يمثل أيضاً فرصة لستلهام الدروس والعرب من حياة الرسول األعظم 
والقتداء بها قولً وعمالً بالتحرك يف كافة جوانب الحياة.

من جانبه أشار وكيل املحافظة لقطاع الوحدات اإلدارية جربان غوبر، إل أهمية الحتفال بذكرى املولد 
النبوي من خالل تنظيم الفعاليات واألنشطة بما يليق بعظمة هذه املناسبة خاصة يف ظل ما يتعرض له 

اليمن من عدوان وحصار، لفتا إل أنه تم تدشني فعاليات بمختلف قطاعات املحافظة وعل مستوى املكاتب 
التنفيذية والخدمية بمركز املحافظة.. لفتا إل تواصل خطة إحياء املناسبة يف مختلف املديريات لتجسيد 

نهج وأخالق الرسول الكريم.

وأكد أنه يجري حالياً التنسيق لتجهيز قافلة الرسول األعظم لدعم املرابطني يف الجبهات.. مشريا إل تواصل 
اللقاءات والستعدادات للفعالية املركزية لالحتفال بهذه املناسبة لتجديد الولء لله وللرسول صل الله عليه 

وآله وسلم.
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بدوره أوضح مدير مكتب الرتبية باملحافظة هادي عمار، أنه يتم تنفيذ أنشطة وبرامج يف عموم املديريات 
تتضمن إذاعات مدرسية وفعاليات ثقافية وندوات لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف، بما يعزز من 

ارتباط الطالب والطالبات بالرسول الكريم.

اللجنة العليا لالحتفاء باملولد النبوي تقر خطة الفعاليات املركزية واحمللية

]24/ أكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

استعرضت اللجنة العليا لالحتفال باملولد النبوي يف اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور 
عبدالعزيز صالح بن حبتور، الرتتيبات النهائية لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية الجليلة.

وأقر الجتماع، الذي ضم رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب عبدالسالم 
هشول ونائبي رئيس الوزراء لشؤوني األمن والدفاع الفريق الركن جالل الرويشان والخدمات والتنمية 

الدكتور حسني مقبول، الخطة الرئيسة الخاصة بالحفل املركزي الذي ستشهده العاصمة صنعاء يوم 12 
ربيع أول والخطط الفرعية لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية الهامة عل املستوى املحيل ومختلف الرتتيبات 

األمنية والخدمية واإلجرائية والتنظيمية والفنية السابقة واملصاحبة.

واستمع الجتماع، بحضور وزراء اإلدارة املحلية عيل القييس والشباب والرياضة حسن زيد واملياه والبيئة 
املهندس نبيل الوزير والدولة لشئوِن مخرجات الحوار الوطني واملصالحة الوطنية أحمد القنع واألوقاف 

واإلرشاد نجيب العجي، إل تقرير عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التحشيد الشعبي خالد املداني، 
عن سري التحشيد يف العاصمة واملحافظات للمشاركة الشعبية الواسعة بما ينسجم واألهمية البالغة لهذه 
املناسبة ومكانتها األثرية يف قلوب ووجدان الشعب اليمني الذي نارص رسوله صل الله عليه وآله وصحبه 

وسلم منذ فجر الدعوة اإلسالمية بحمل راية الفتوحات إل أصقاع األرض.

ونوه املجتمعون بالتفاعل الكبري ألبناء الوطن مع مختلف الفعاليات التي أقيمت خالل األسبوع املنرصم.. 
لفتني إل ما تمثله ذكرى مولده الرشيف من محطة سنوية هامة لتجديد العهد لله ورسوله وأن الشعب 

اليمني سيظل محافظا عل نهجه يف حبه وتعظيمه للرسول الكريم ويف منارصة الدين اإلسالمي والنتصار 
لقيمه ومبادئه الرفيعة وتٌمثل الخلق العظيم للنبي الخاتم.

وأهاب الجتماع، الذي حرضه نواب وزراء التعليم العال والبحث العلمي الدكتور عيل رشف الدين والكهرباء 
والطاقة عبدالغني املداني والعدل القايض سعد هادي والثقافة محمد حيدرة واألمني العام املساعد لرئاسة 

الوزراء يحيى الهادي ورئيس دائرة الدفاع واألمن برئاسة الوزراء طه الصنعاني، بكافة أبناء الشعب اليمني 
عل املشاركة املرشفة والالئقة بهم وبحبهم ومنارصتهم للنبي الخاتم يف الفعالية املركزية بأمانة العاصمة 

وتلك التي ستقام يف عواصم املحافظات الحرة.

وأكد املجتمعون أن الجميع مطالب يف ظل ما تشهده املنطقة من تطبيع عدد من الدول مع الكيان 
الصهيوني الغاصب، بالحضور واملشاركة الواسعة يف هذه املناسبة إلرسال رسالة واضحة ومدوية للعالم 
أجمع أن اليمنيني ضد التطبيع مع العدو الصهيوني وأنهم سيظلون عل موقفهم الثابت يف منارصة الدين 

والرسول الكريم والقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني املرشوعة يف استعادة أرضه وإقامة 
دولته وعاصمتها القدس الرشيف.

وأشادوا بجهود مختلف الجهات املبذولة يف سياق العملية التحضريية لالحتفاء بذكرى مولد الرسول األعظم 
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صل الله عليه وآله وصحبه وسلم وبتفاعل الوزارات واملؤسسات والسلطات املحلية يف أمانة العاصمة 
واملحافظات واملديريات مع الربنامج الحتفائي القطاعي الذي دشن مطلع األسبوع املايض.

أمانة العاصمة تناقش حتضريات الفعالية املركزية للمولد النبوي

]24/ أكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع موسع بأمانة العاصمة برئاسة أمني العاصمة حمود عباد اليوم، الستعدادات والتحضريات 
الخاصة بإقامة الفعالية املركزية لالحتفال بذكرى املولد النبوي.

واستعرض الجتماع، الذي ضم عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التحشيد الشعبي خالد املدني ووكال 
األمانة ومدراء عموم املديريات ونواب رؤساء اللجان الرئيسية باملديريات، توزيع املهام واإلعمال عل وكالء 

األمانة يف لجان اإلرشاف والتنظيم واستقبال الوفود املشاركة، بالتنسيق مع اللجنة املركزية بالساحة.

وتطرق إل آلية تنظيم وتحديد نقاط تجمعات وانطالق الحشود القادمة من مديريات أمانة العاصمة 
وترتيب خطوط السري وساحات الوقوف، وإعداد برشور إرشادي توعوي يعمم عل املكاتب واملديريات، 

وتنفيذ حملة نظافة شاملة بمشاركة مجتمعية.

وأكد عل رضورة حشد الطاقات والجهود يف مختلف الجوانب والتحشيد والتحضري الجيد لضمان املشاركة 
الواسعة يف الفعالية الكربى التي ستقام بالعاصمة يف الثاني عرش من ربيع األول.

وأشار املجتمعون إل أهمية الحضور املرشف والحاشد لكافة أبناء أمانة العاصمة إليصال رسالة واضحة 
وقوية لشعوب األمة بعظمة ومكانة الرسول األعظم يف وجدان أهل اليمن وارتباطهم الوثيق بسريته ونهجه 

القويم.

حمافظ صنعاء يؤكد أهمية دور العلماء التوعوي بأهمية إحياء ذكرى املولد النبوي

]24/ أكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

أكد محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، أهمية اضطالع العلماء والخطباء بدورهم يف تعزيز الوعي املجتمعي 
بأهمية إحياء ذكرى املولد النبوي.

وشدد املحافظ الهادي خالل تفقده سري العمل بمكتب األوقاف اليوم عل رضورة تعزيز الرسالة اإلرشادية 
للمجتمع للقيام بدوره يف تعظيم هذه املناسبة الدينية من خالل الستزادة من الفعاليات والندوات 

واملحارضات املكرسة لالحتفاء بهذه الذكرى العطرة.

ودعا العلماء والخطباء إل تعزيز الوعي املجتمعي بأهمية املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بذكرى 
املولد النبوي يف 12 ربيع األول.

وخالل لقاء محافظ صنعاء بقيادة مكتب األوقاف واإلرشاد، أشار إل أن الحتفاء بذكرى مولد خاتم األنبياء 
واملرسلني، محطة إلتباع النبي القدوة والتذكري بمناقب وأخالق وصفات الرسول ومعلم البرشية ومخرجها 

من الظلمات إل النور.
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ولفت إل أن الحتفال بهذه الذكرى يف ظل الظروف التي يمر بها الوطن رسالة لقوى العدوان بمكانة 
املصطفى عليه الصالة والسالم يف قلوب أبناء اليمن.. مشرياً إل دور اليمنيني يف نرصة الدين ونبي األمة 

وواجبهم يف الحتفاء بمولده والسري عل نهجه.

وأفاد محافظ صنعاء أن إحياء ذكرى املولد النبوي من أعظم املناسبات.. معتربا الحتفال بذكرى مولده عليه 
الصالة والسالم محطة لستلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى عل أفضل الصالة وأزكى التسليم.

مناقشة استعدادات جامعة صعدة للفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي

]24/ أكتوبر/2020[ صعدة - سبأ:

ناقش اجتماع بجامعة صعدة اليوم برئاسة املحافظ محمد جابر عوض، الستعدادات للفعالية املركزية 
لذكرى املولد النبوي.

ويف الجتماع، الذي حرضه وكيل املحافظة لشؤون التعليم واإلعالم والثقافة يحيى الحمران ورئيس الجامعة 
الدكتور عبدالرحيم الحمران ونواب رئيس الجامعة والكوادر األكاديمية واإلدارية بالجامعة، أكد املحافظ 

عوض أهمية دور املؤسسات العلمية واألكاديمية يف تعزيز الوعي بأهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي.

ودعا إل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة الدينية، بما يليق بمكانة املصطفى صل الله 
عليه وآله وسلم.

فيما أشار رئيس جامعة صعدة إل أهمية املشاركة يف فعالية املولد النبوي إلبراز الدور الفاعل واملرشف 
للكوادر األكاديمية واإلدارية بالجامعة.

وحث الجميع عل املشاركة الفاعلة والحضور املرشف يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة.

حرض الجتماع نواب رئيس الجامعة الدكتور مسعد راقع والدكتور فايز عتالن وأمني الجامعة علوي كباس 
وعمداء كليات الجامعة الدكتور عيل قيل والدكتور وليد فضل اإلرياني والدكتور الجنيد الطيب وعدد من 

مدراء العموم.

ابن حبتور وحامد يتفقدان الرتتيبات امليدانية اخلاصة باالحتفاء باملولد النبوي

]25/ أكتوبر/2020[ صنعاء  - سبأ:

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ومعه مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد 
حامد، سري التحضريات امليدانية يف موقعي الحتفال املركزي باملولد النبوي الرشيف يف أمانة العاصمة.

حيث اطلع رئيس الوزراء ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ومعهما وزراء الشباب حسن زيد واإلدارة املحلية 
عيل القييس والكهرباء عاتق عبار وأمني العاصمة حمود ُعباد وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة التحشيد 

الشعبي خالد املداني ونائب وزير األشغال املهندس محمد الذاري، عل مستوى التحضريات واإلجراءات 
التنظيمية والفنية يف مدينة الثورة الرياضية وملعب املرييس املخصص للمشاركة النسائية يف الحتفاء باملولد 

النبوي الرشيف.
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واستمعوا إل رشح من املعنيني عن مختلف الرتتيبات التنظيمية والفنية واألمنية املتخذة من قبل مختلف 
الجهات املعنية، لتهيئة األجواء لالحتفال بهذه املناسبة وانسياب حركة الدخول والخروج عل النحو الذي 

يضمن سالمة املشاركات.

كما اطلع رئيس الوزراء ومدير مكتب رئاسة الجمهورية والوزراء وأمني العاصمة وعضو مجلس الشورى 
ونائب وزير األشغال، عل مستوى التحضريات يف ميدان السبعني الذي من املقرر أن يحتضن الجماهري 

املشاركة يف إحياء هذه املناسبة الدينية عل غرار األعوام املنرصمة.

واستمعوا إل عرض موجز من املختصني عن مختلف الرتتيبات ومستوى الجاهزية لستقبال ضيوف 
الرسول محمد صل الله عليه وعل آله وصحبه وسالم، وكذلك الخطط األمنية والخدمية التي تم وضعها 

لضمان سالمة وخدمة الجماهري عند وصولهم للميدان وعند املغادرة.

وأدل رئيس الوزراء ومدير مكتب رئاسة الجمهورية بترصيحني إعالميني، حيث عرب الدكتور ابن حبتور، 
عن الشكر ألمني العاصمة والوزراء الذين عملوا طيلة هذه األيام بما يف ذلك اللجان املنظمة الذين تمكنوا 

خالل فرتة وجيزة من أنجاز هذا العمل الكبري.

وقال »نحن باسم املجلس السيايس األعل والحكومة واللجنة العليا لالحتفاء باملولد النبوي الرشيف املشكلة 
من قبل فخامة الرئيس مهدي املشاط، نشكر كل الجهات التي كثفت نشاطها وقدراتها إلنجاز هذه 

التحضريات لهذا اليوم التاريخي«. وأضاف »هذه املناسبة ل نعتز بها كيمنيني لوحدنا فقط ولكن أبناء األمة 
اإلسالمية يف كل مكان ألنها مناسبة ميالد أعظم إنسان خلقه الله«. وتابع »الجميع تابع كلمة قائد الثورة 

الحبيب عبدامللك بدر الدين الحوثي الذي حث اليمنيني عل أن يقدموا أنموذجاً خاصاً لالحتفاء بهذه املناسبة 
الستثنائية«.. لفتا إل أنه يف الوقت الذي يتم فيه الهرولة للتطبيع املذل مع الكيان الصهيوني من قبل دول 

ادعت أنها رافعة راية اإلسالم نجد الشعب اليمني بهذه الروحية العالية واللتحام الكبري مع املصطفى صل 
الله عليه وعل آله وصحبة وسلم.

وبني رئيس الوزراء أن الحتفاء بهذه الذكرى رسالة من اليمنيني وقائد الثورة يف أن أبناء اليمن حارضين 
ليس من أجل نرصة قضايانا فقط، بل ونرصة دين الله ونرصة خاتم املرسلني امتدادا للنهج القويم ألجدادنا 

األنصار منذ فجر الدعوة لإلسالمية.

وتوجه بالتحية الخاصة لرجال األمن يف كل موقع وساحة من الساحات املكرسة لالحتفالت بهذه املناسبة.. 
مؤكداً أهمية مشاركة الجميع يف الفعالية التي ستقام يف ميدان السبعني وغريه من الساحات املخصصة 

لالحتفاء بذكرى املولد النبوي.

وأشار رئيس الوزراء، إل أن ما ستشهده العاصمة وباقي املحافظات الخميس املقبل يمثل رسالة أخالقية 
عالية من عاصمة اليمن التاريخية إل البرشية اجمع.

من جانبه عرب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، عن شكره لرئيس الوزراء والوزراء عل الهتمام الكبري الذي 
يولونه لهذه املناسبة.

وقال »احتفالت هذا العام ستكون غري مسبوقة ألننا نريد أن نكون حارضين وبقوة يف امليدان وأكثر من 
األعوام السابقة ألن مناسبة املولد الرشيف أتت يف مرحلة حساسة نرى فيها اآلخرين يهرولون نحو األمريكي 
والصهيوني للتطبيع«. وأضاف »يحدث ذلك بينما نجد شعبنا اليمني يتحدى العالم ويتحرك منفردا وبقوة 

وحارضا أكثر من بقية الدول والشعوب األخرى يف التفافه حول الرسول صل الله عليه وعل آله وسلم«.. 
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موضحا أن أحفاد الطغاة وإن تركوا القدس وفلسطني فإن الشعب اليمني لن يرتك نبيه ول قرآنه أو 
مقدساته.

وذكر مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أن الشعب اليمني سيكون أقوى بعزة الله وبعزة دينه ونبيه.. لفتا 
إل أن الشعب اليمني يزداد حضوره وتحركه يف امليدان والجبهات عاما بعد أخر وأكثر تالحما والتفافا حول 
نبيه.. ودعا أبناء الشعب اليمني إل الحضور املرشف كما دعا السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، ليثبتوا أنهم 

شعب اإليمان والحكمة ويمن القرآن.

وعرب حامد، عن الشكر للجهات املعنية من اإلعالم والثقافة واألشغال العامة والطرق والكهرباء عل جهودها 
يف التحضريات امليدانية يف ميدان السبعني ومختلف الساحات.

إىل ذلك زار رئيس الوزراء ومدير مكتب رئاسة الجمهورية والوزراء، رضيح الرئيس الشهيد صالح الصماد 
ورفاقه يف ميدان السبعني، حيث تم قراءة الفاتحة عل روحه الطاهرة وأروح رفاقه وكافة شهداء الوطن 

الذين قضوا نحبهم وهم يدافعون عن اليمن وسيادته.. سائلني املول العيل القدير أن يسكنهم جميعا 
فردوسه األعل وأن يمن بالشفاء العاجل عل كافة املصابني والجرحى وأن يعجل بالفرج عن جميع األسى.

اللجنة األمنية العليا تناقش اخلطة األمنية للفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي

]25/ أكتوبر/2020[ صنعاء- سبأ:

عقدت اللجنة األمنية العليا اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع واألمن الفريق الركن 
جالل الرويشان بحضور أعضاء اللجنة.

كرس الجتماع ملناقشة الخطة األمنية الخاصة بإدارة وتأمني احتفالية ذكرى املولد النبوي املركزية 
بالعاصمة صنعاء واملحافظات الخميس املقبل.

واتخذ الجتماع جملة من اإلجراءات التي تضمن أمن وسالمة ضيوف الرسول الخاتم بما يف ذلك النتشار 
األمني املقر ضمن بنود الخطة األمنية بدًء من مداخل العاصمة حتى محيط الفعالية املركزية ضمن أحزمة 

أمنية متعددة بمشاركة كافة القطاعات األمنية وتحديد مداخل خروج ودخول مخصصة لضمان سالسة 
الحركة للمشاركني يف الفعالية الحتفالية.

وأهابت اللجنة األمنية العليا بكافة املواطنني التعاون مع رجال األمن واملرور لتنظيم دخول وخروج 
املشاركني يف الفعالية.. داعية الجميع إل اإلبالغ عن أي تحرك أو مظاهر مشبوهة تقلق السكينة العامة 

باعتبار املواطن جزء مساهم يف الحفاظ عل األمن والستقرار.

ودعت اللجنة األمنية املواطنني إل املشاركة الواسعة يف احتفائية ذكرى املولد النبوي الرشيف بما يعكس 
الولء للمصطفى صل الله عليه وآله وسلم.

وتطرق الجتماع إل مهام واختصاصات كافة الوحدات األمنية والعسكرية املشاركة يف تأمني الفعالية 
بحسب الخطة األمنية ووفقاً لتوجيهات وتوصيات قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي.. مشددا 

عل رضورة رفع اليقظة والجاهزية األمنية.

وأشادت اللجنة بالنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف كافة الجبهات.



76

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

من جانبه استعرض الفريق الركن الرويشان املالحظات التي من شأنها تعزيز األداء األمني وحفظ األمن 
والستقرار.

وأكد أهمية اإلعداد والتحضري إلحياء ذكرى املولد النبوي بما يعزز من ارتباط رجال األمن بالقيم واملبادئ 
التي جاء بها الرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم وعل رأسها مبدأ مواجهة الظلم والطغيان 

وتحقيق العدالة ومعاداة أعداء الله ورسوله..وشكلت اللجنة عدداً من اللجان الفرعية للنزول إل املحافظات 
ملتابعة تنفيذ الخطط األمنية عل مستوى املحافظات.

وكانت اللجنة األمنية العليا رفعت يف مستهل الجتماع التهاني والتربيكات لقائد الثورة ورئيس املجلس 
السيايس األعل وأعضاء املجلس ورئيس وأعضاء حكومة اإلنقاذ ورئيس وأعضاء مجليس النواب والشورى 

بذكرى املولد النبوي.

هذا وتواصل اللجنة األمنية العليا انعقادها بصورة مستمرة حتى النتهاء من فعالية ذكرى املولد الرشيف 
عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

مديرية خريان احملرق يف حجة تناقش جوانب التحشيد للفعالية املركزية 

]25/ أكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية خريان املحرق يف محافظة حجة برئاسة املحافظ هالل الصويف جوانب التحشيد 
للفعالية املركزية احتفاء باملولد النبوي الرشيف.

وأشار املحافظ الصويف، يف الجتماع بحضور مرشف مربع تهامة عبدالكريم الخمويس ومدير املديرية 
أحمد بكييل وأعضاء املجلس املحيل ومدراء املكتب التنفيذي، إل أهمية أن ترتقي مشاركة مديرية املحرق يف 

الفعالية الكربى التي ستقام بمديرية عبس، إل حجم البطولت التي يسطرها أبناؤها يف ميادين الصمود.

وأكد رضورة البذل والعطاء لتسيري قافلة الرسول األعظم بهذه املناسبة.

اجتماع يف عبس يناقش التحضريات للفعالية املركزية باملولد النبوي

]25/ أكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية عبس محافظة حجة برئاسة املحافظ هالل الصويف، التحضريات للفعالية املركزية 
بمناسبة املولد النبوي وقافلة الرسول األعظم.

واستعرض الجتماع، الذي ضم عضو مجلس النواب الدكتور محمد رزوم ووكيل املحافظة نبيل الجرب 
ومرشف مربع مديريات تهامة عبدالكريم الخمويس ومدير املديرية عيل صوعان وأعضاء املجلس املحيل 

واملكتب التنفيذي، الرتتيبات الجارية للمشاركة يف الفعالية املركزية وتسيري القافلة.

وأكد املحافظ الصويف أهمية تضافر الجهود والعمل بوترية عالية إلحياء املناسبة بما يليق بمكانة الرسول 
الكريم والعالقة التي تربط اليمنيني به صلوات الله عليه وآله.
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أمني العاصمة يدعو للمشاركة الواسعة يف محلة النظافة اجملتمعية

]25/ أكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

دعا أمني العاصمة حمود عباد سكان العاصمة والفعاليات الجتماعية والطوعية، إل املشاركة يف حملة 
النظافة املجتمعية التي تدشن غدا الثنني استعدادا لستقبال املشاركني يف ذكرى مولد الرسول األعظم.

وأكد عباد لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أهمية املشاركة املجتمعية الفاعلة يف حملة النظافة بما يتناسب 
وحجم املناسبة وعظمتها ومكانتها يف وجدان اليمنيني.

وأشار إل رضورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية يف الستعدادات إلحياء ذكرى مولد الرسول األعظم 
الخميس املقبل لتجسد قوة ارتباط وحب أهل اليمن بنبي الرحمة.

بدوره أكد رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال عبدالوهاب رشف الدين أن حملة النظافة الواسعة ستشهد 
مشاركة مجتمعية من كافة الفعاليات بما يسهم يف تحسني جهود النظافة والحث عل إماطة األذى عن 

الطريق.

فيما دعا مديرا صندوق ومرشوع النظافة فضل الروني وإبراهيم الرصابي، إل املشاركة الفاعلة يف الحملة 
لرفع املخلفات ونظافة األحياء، بما يهيئ األجواء النظيفة لستقبال ذكرى مولد الرسول الكريم صل الله 

عليه وآله وسلم.

مناقشة استعدادات القطاع الصحي بتعز إلحياء ذكرى املولد النبوي

]25/ أكتوبر/2020[ تعز - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة تعز اليوم برئاسة املحافظ سليم املغلس، استعدادات القطاع الصحي يف املحافظة 
إلحياء ذكرى املولد النبوي.

واستعرض الجتماع، الذي ضم مدير مكتب الصحة العامة والسكان باملحافظة الدكتور عبدامللك املتوكل 
ومدراء فروع الصحة باملديريات واملستشفيات العامة والخاصة، ترتيبات مشاركة القطاع الصحي يف هذه 

املناسبة الدينية الجليلة.

وتطرق الجتماع إل جهود تحسني خدمات الطوارئ يف املستشفيات واملرافق الصحية وفق املعايري التي 
تحقق الكفاءة يف جودة الخدمات الطبية.

ويف الجتماع أشاد محافظ تعز بجهود مكتب الصحة يف انجاز مشاريع صحية تسهم يف تحسني مستوى 
الخدمات يف املستشفيات واملرافق الصحية.. منوها بما حققه القطاع الصحي من إنجازات رغم التحديات 

التي يفرضها استمرار العدوان والحصار.

وأشار إل أن إحياء ذكرى املولد النبوي، يعزز من ارتباط اليمنيني الوثيق برسول اإلنسانية محمد صل الله 
عليه وآله وسلم.. مشددا عل أهمية تنظيم الفعاليات والندوات التي تحيي يف النفوس قوة الرتباط والنتماء 

للرسول األعظم صلوات الله عليه وآله وسلم.
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فيما استعرض مدير مكتب الصحة باملحافظة، نشاط املكتب يف متابعة تحسني خدمات الطوارئ 
باملستشفيات واملرافق الصحية لالرتقاء بمنظومة القطاع الصحي باملحافظة.

وتطرق إل خطة التنسيق مع فروع الصحة واملستشفيات واملراكز والوحدات الصحية لتنظيم فعاليات 
احتفالية بذكرى مولد الرسول األعظم وتفاعل كوادر الصحة إلحياء هذه املناسبة.

مناقشة الرتتيبات للفعالية املركزية مبناسبة املولد النبوي حبجة

]25/ أكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة املحافظ هالل الصويف، الرتتيبات للفعالية املركزية التي ستقام 
بمديرية عبس.

واستعرض الجتماع، الذي ضم مدراء الصحة الدكتور إبراهيم األشول والرتبية عيل القطيب واألوقاف 
محمد عيشان ومدير اإلرشاد بمكتب األوقاف عبدالرحمن رشويد، استعدادات املكاتب التنفيذية للمشاركة 
يف الفعالية املركزية.وتطرق الجتماع، إل ما تم إنجازه خالل األيام املاضية يف جوانب التوعية والرتتيبات 

ومهام املكاتب التنفيذية خالل الثالثة األيام القادمة.

وشدد املحافظ الصويف، عل أهمية اإلعداد الجيد لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.. مشريا إل الحتفال 
بهذه املناسبة هذا العام سيكون األكرب يف تاريخ املحافظة.

صندوق النظافة بصنعاء يواصل تأهيل اجلزر الوسطية

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

يواصل صندوق النظافة والتحسني بمحافظة صنعاء حملة تأهيل الجزر الوسطية يف عدد من الشوارع يف 
إطار الستعدادات لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأوضح املدير التنفيذي للصندوق مبخوت محمد لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الصندوق استكمل رفع 
املخلفات واألتربة من الجزر الوسطية بشوارع مركز املحافظة ويف نطاق مديرية سنحان.. لفتا إل استمرار 

أعمال تزيني وقص األشجار وطالء السياجات الطرفية للجزر.

وأفاد بأن خطة تأهيل وتزيني الجزر الوسطية تستهدف ضمن املرحلة األول عدد من الخطوط واملداخل يف 
شارعي الخمسني وتعز لبراز املنظر الجمال للجزر وتهيئتها ضمن مظاهر البتهاج الحتفال بمولد رسول 

الله صل الله عليه وآله وسلم..وحث مدير الصندوق الفرق امليدانية عل سعة استكمال أعمال تهذيب 
وتأهيل الجزر بما يجسد الصورة الجمالية لعظمة هذه املناسبة وانجاح الخطة العامة للمحافظة يف الرتتيب 

وجاهزية الحتفال بذكرى مولد النبي األعظم.
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مديرية صرب املوادم بتعز تناقش الرتتيبات للمشاركة يف إحياء املولد

]25/ أكتوبر/2020[ تعز - سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية صرب املوادم محافظة تعز، التحضريات للمشاركة يف الحتفال املركزي بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأكد وكيل املحافظة حامس الحباري، يف الجتماع الذي ضم الوكيل محمد الحسني ومدير املديرية ومدير 
األمن وأعضاء السلطة املحلية، أهمية التفاعل والحشد للمشاركة يف الحتفال إلرسال رسالة ألعداء اإلسالم 

والرسول بالتمسك بهديه ونهجه صلوات الله عليه وآله وسلم.

استعراض الرتتيبات النهائية للفعالية املركزية لالحتفاء باملولد النبوي مبيدي

]25/ أكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

استعرض اجتماع بميدي محافظة حجة اليوم برئاسة وكيل املحافظة لقطاع التعليم الدكتور طه الحمزي، 
الرتتيبات النهائية للمشاركة يف الفعالية املركزية لالحتفاء باملولد النبوي وتجهيز قافلة الرسول األعظم.

ويف الجتماع، الذي ضم مدير املديرية حسن عيطان ومدراء املكاتب التنفيذية وأعضاء املجلس املحيل 
ورؤساء لجان الحشد، أكد الوكيل الحمزي، عل رضورة اضطالع الجميع بدورهم يف التحشيد واملشاركة يف 

الفعالية املركزية وتجهيز قافلة الرسول العظم.

وأشار إل ما يمثله الحتفاء باملولد النبوي الرشيف هذا العام من اهمية يف ظل انكشاف أقنعة النظمة 
العربية بتوليها أمريكا وإسائيل.

اجتماع يف إب يناقش مستوى التحضري للفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي

]26/ أكتوبر/2020[ إب - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة املحافظ عبدالواحد صالح، مستوى اإلعداد والتحضري للمشاركة 
يف الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي.

واستعرض الجتماع بحضور وكالء املحافظة، املهام املنفذة يف إطار التحضري للفعالية املركزية من قبل 
اللجان اإلرشافية املكلفة باإلعداد والتهيئة للفعالية.

ويف الجتماع ثمن املحافظ صالح، جهود وتفاعل الجميع يف اإلعداد والتحضري لفعاليات ذكرى املولد 
النبوي.. حاثاً وكالء املحافظة عل متابعة أعمال التهيئة والتجهيز لتسهيل دخول وخروج املشاركني يف 

الفعالية املركزية.

ودعا إل املشاركة الواسعة يف الفعالية التي ستقام الخميس املقبل بمركز املحافظة.
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مناقشة االستعدادات للفعالية الكربى مبناسبة املولد يف ذمار

]26/ أكتوبر/2020[ ذمار - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة ذمار اليوم برئاسة املحافظ محمد البخيتي، التحضريات والحشد للفعالية املركزية 
لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الجتماع، الذي حرضه وكيل أول املحافظة فهد املروني ومرشف املحافظة فاضل الرشقي وعدد من 
أعضاء مجلس الشورى واملكتب التنفيذي واإلرشايف، أكد املحافظ البخيتي أهمية الحشد للفعالية املركزية 

لالحتفاء بذكرى مولد خاتم األنبياء وسيد املرسلني صل الله عليه وعل آله وسلم.

وحث أبناء ذمار عامة واملدينة خاصة عل املشاركة الفاعلة وبما يليق بمكانة هذه املناسبة العظيمة.. مؤكدا 
حاجة األمة اليوم إل التمسك بالدين الحنيف والنبي األمني خصوصا يف ظل اإلساءة للنبي وهو ما يستدعي 

الوقوف الحازم تجاه هذه اإلساءات.

ولفت إل أهمية استحضار شخصية الرسول يف األفعال واألقوال وإعطاء هذه املناسبة مكانتها واستلهام 
الدروس من حياة النبي والقتداء به.. داعياً لالستفادة من هذه املناسبة يف تعزيز قيم التسامح والتآخي 

وإحياء التكافل الجتماعي واإلحسان.. وأكد أهمية توحيد الصفوف ومواصلة الصمود ودعم املرابطني ورفد 
الجبهات بالرجال واملال.

من جانبه حث مدير مديرية مدينة ذمار محمد السيقل الجميع عل الحتشاد واملشاركة يف الفعالية املركزية 
وبما يعكس مدى الرتباط والتمسك بالنبي صل الله عليه وعل آله وسلم.

بدوره استعرض القايض عبدالله النعمي يف كلمة العلماء األدوار البارزة لليمنيني يف منارصة النبي والدعوة 
اإلسالمية.. لفتاً إل أن احتفاء أهل اليمن بذكرى املولد النبوي امتداد لتلك املواقف الخالدة يف نرصة اإلسالم 

ومنارصة النبي الكريم.

فيما أكد عيل النهدي يف كلمة العقال أهمية املشاركة يف فعالية الحتفاء باملولد النبوي الحارض يف وجدان 
اليمنيني جيالً بعد جيل.. مشريا إل أن أبناء ذمار جسدوا أعل درجات البذل والعطاء والتضحية وفاء للوطن 

وتمسكا واقتداء بالنبي الكريم.

تخلل الجتماع قصيدة شعرية للجريح أبو مران الوشيل.

لقاء يف ماوية بتعز يناقش التحضريات للفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي

]26/ أكتوبر/2020[ تعز - سبأ:

ناقش لقاء بمديرية ماوية محافظة تعز اليوم برئاسة املحافظ سليم املغلس، الرتتيبات والتحضريات 
للفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي.

ويف الجتماع، الذي ضم قبائل املديرية، أكد املحافظ املغلس أهمية املشاركة الفاعلة والحضور املرشف يف 
الحتفال املركزي بذكرى املولد النبوي.
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ولفت إل أهمية دور أبناء تعز يف إحياء املناسبات الدينية، لستلهام الدروس والعرب يف التمسك بالرسول 
الخاتم وسريته النرية.

فيما أشار الشيخ فيصل البحر أحد مشائخ املديرية إل الحرص عل مشاركة أبناء ماوية يف الفعالية املركزية 
بذكرى املولد النبوي.

مناقشة دور األندية الرياضية حبجة يف االحتفاء بذكرى املولد النبوي

]26/ أكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة املحافظ هالل الصويف، دور األندية الرياضية والشبابية يف 
تنظيم فعاليات احتفالية بذكرى املولد النبوي.

وأكد الجتماع، الذي ضم وكيل املحافظة لقطاع التعليم الدكتور طه الحمزي ومدراء مديريات عبس وميدي 
وحريان وحرض ورؤساء أندية املديريات التهامية، أهمية مشاركة األندية والالعبني يف الفعالية املركزية 

بهذه املناسبة وقافلة الرسول األعظم.

ويف الجتماع أكد املحافظ الصويف، أهمية استكمال كافة الرتتيبات للفعالية املركزية التي ستقام باملحافظة 
لتجسيد عظمة املناسبة والعالقة التي تربط أحفاد األنصار بالرحمة املهداة للعاملني.

ويف ذات السياق ناقش اجتماع برئاسة الوكيل محمد القايض، ضم مدراء مكاتب الشباب والرياضة 
باملحافظة وعدد من املديريات ورؤساء أندية مديريات مربع مدينة حجة ومفوضية الكشافة، الجوانب 

املتصلة باملشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بمناسبة املولد النبوي.

تفقد التجهيزات بساحة االحتفال يف ميدان السبعني

]26/ أكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

أطلع رئيس اللجنة التنفيذية لفعاليات املولد النبوي الرشيف عبدالوهاب رشف الدين مساء اليوم، عل 
التجهيزات الجارية بميدان السبعني الخاصة بالفعالية املركزية لالحتفال بمولد الرسول األعظم.

وتفقد رشف الدين، سري األعمال الفنية والتنظيمية ومنها نقل أعمدة اإلنارة الوسطية من ساحة الحتفال إل 
الجوانب لتهيئة الساحة بما يسهم يف نقل صورة واضحة للحشود الجماهريية التي ستشارك يف إحياء هذه 

املناسبة، بما يجسد حب واحتفاء الشعب اليمني بمولد رسول اإلنسانية.

وأكد رئيس اللجنة التنفيذية للفعاليات، أن الرتتيبات تسري بوترية عالية وفقاً لخطة تنظيم وتجهيز الساحة 
وتهيئتها لستقبال الحشود الجماهريية التي ستشارك يف الفعالية الكربى الخميس املقبل.

وحث اللجان الفنية والتنظيمية والخدمية واألمنية، عل بذل قصار الجهود لستكمال الرتتيبات النهائية بما 
يليق بعظمة هذه املناسبة.
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حمافظ إب يطلع على جاهزية إستاد إب الرياضي للفعالية املركزية

]26/ أكتوبر/2020[ إب - سبأ:

ــة  ــايض للفعالي ــتاد إب الري ــة إس ــريات وجاهزي ــوم، التحض ــالح الي ــد ص ــظ إب عبدالواح ــد محاف تفق
ــوي. ــد النب ــال بذكــرى املول املركــز لالحتف

واطلع املحافظ صالح عل التجهيزات اإلعالمية والفنية والخطة األمنية واملواقف املحددة للسيارات واللجان 
املشاركة إلحياء املناسبة الدينية.. مشيدا بجهود اللجان املنظمة والتجهيزات املنفذة لستقبال الحشود 

املشاركة.

ودعا أبناء املحافظة للمشاركة الواسعة يف هذه الفعالية بما يتناسب مع عظمتها ومكانة الرسول الكريم يف 
نفوس أبناء الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان وحصار وتدمري ممنهج.

وأشار محافظ إب إل أن الرتباط برسول الله والعودة إليه والسري عل نهجه فيه نجاة لألمة وخروجها من 
حالة الضعف والهوان الذي أصبحت عليه اليوم.

الرئيس املشاط يطلع على جتهيزات ساحة االحتفال بذكرى املولد النبوي مبيدان 
السبعني

]27/ أكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

اطلع فخامة األخ املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعل، خالل زيارته اليوم مليدان 
السبعني، عل التجهيزات والرتتيبات النهائية بساحة الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل الزيارة استمع الرئيس املشاط، من أعضاء اللجنة التحضريية لالحتفال إل رشح حول التجهيزات 
والرتتيبات لستقبال ضيوف مولد الرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وأشاد رئيس املجلس السيايس األعل، بمستوى التجهيزات والرتتيبات لساحة الحتفال.. منوها بجهود 
اللجنة التحضريية والجهات املعنية يف تهيئة ساحة ميدان السبعني لستقبال الحشود الجماهريية التي 

ستشارك يف إحياء هذه املناسبة بما يليق بعظمة ومكانة الرسول األعظم.

وقال الرئيس املشاط »إن إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف ولشعائر الله يقربنا من النرص«.

وعرب عن الشكر لكل الجهات التي تعمل وتشارك يف إحياء فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف بصورة 
ترشف اليمنيني.

كما زار الرئيس مهدي املشاط، ومعه مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ووزير اإلعالم ضيف الله 
الشامي ورئيس جهاز األمن واملخابرات اللواء عبدالحكيم الخيواني، رضيح الرئيس الشهيد صالح الصماد 

يف ميدان السبعني وقرأ الفاتحة عل روحه وأرواح شهداء الوطن.
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مناقشة الرتتيبات اإلعالمية لتغطية الفعالية الكربى حبجة

]27/ أكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية عبس محافظة حجة اليوم برئاسة املحافظ هالل الصويف، الرتتيبات الخاصة 
بالتغطية اإلعالمية للفعالية الكربى للمولد النبوي الرشيف.

واستعرض الجتماع، الذي ضم أمني عام املجلس املحيل إسماعيل املهيم ووكيل املحافظة لقطاع اإلعالم 
والثقافة عادل شيل، الخطة اإلعالمية وآليات العمل ومهام وسائل اإلعالم يف تغطية الفعالية يف ساحات 

الحتفال وخالل استقبال املحتشدين يف مداخل املديرية.

وتطرق الجتماع إل آلية النقل املبارش للفعالية عرب إذاعة حجة والتنسيق بني مكتب وكالة األنباء اليمنية 
)سبأ( باملحافظة والوسائل اإلعالمية األخرى مع بما يضمن تغطية شاملة للجوانب املتعلقة بتوافد ضيوف 

الرسول األعظم يوم الخميس..وأكد املحافظ الصويف رضورة األعداد الجيد والتغطية اإلعالمية الواسعة 
للفعالية الكربى بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم وإبراز 

التفاعل الرسمي والشعبي يف هذه املناسبة العظيمة التي تعكس ارتباط وحب اليمنيني للرسول األعظم.

حرض الجتماع مدراء جهاز األمن واملخابرات العميد عادل عوضه وإذاعة حجة عيل الجرب ووكالة األنباء 
اليمنية )سبأ( أكرم الحوثي ومكتب املسرية وليد املطهر واملركز اإلعالمي ألنصار الله باملحافظة.

اللجنة األمنية بصنعاء تناقش خطة تأمني الفعالية املركزية للمولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

ناقشت اللجنة األمنية بمحافظة صنعاء يف اجتماعها اليوم برئاسة املحافظ عبدالباسط الهادي، خطة تأمني 
الفعالية املركزية إلحياء ذكرى املولد النبوي.

واستعرض الجتماع، الذي ضم قيادات الوحدات األمنية باملحافظة، مستوى جاهزية الوحدات األمنية لتأمني 
الفعالية وفقا لخطة وزارة الداخلية بما يكفل انجاح الفعالية عل النحو املرسوم لها.

واستمع املحافظ الهادي، من مدير أمن املحافظة العميد محمد الحمزي وقادة الوحدات األمنية، إل رشح عن 
آلية توزيع رجال األمن عل النقاط والشوارع الرئيسية ومداخل املحافظة لضمان تنظيم توافد املشاركني 

وحمايتهم ومنع أي اختاللت.

وشدد الهادي عل رفع الجاهزية واليقظة ومستوى التنسيق بني األجهزة والوحدات األمنية لتأمني الحشود 
الجماهريية والتهيئة لستقبالهم بالتعاون مع اللجان املنظمة للفعالية املركزية بهذه املناسبة الدينية 

الجليلة.

وأشار إل أن الفعالية املركزية بمولد رسول الله ستكون هذا العام األكرب نظرا ملستوى الوعي بأهميتها، 
ما يستدعي من األجهزة األمنية مضاعفة الجهود وتكثيف توزيع رجال األمن عل مختلف املواقع والنقاط 

املستهدفة لتحقيق مستوى عال من النجاح للفعالية.

وتطرق إل حرص دول العدوان عل تعزيز مخططاتها وجرائمها بالتزامن مع تنامي وعي وتالحم 
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واصطفاف الشعب اليمني واحتشادهم يف مثل هذه املناسبات وأهمها إحياء ذكرى مولد رسول األمة التي 
تشكل مصدر قلق ألعداء األمة والنظمة العميلة املنبطحة للكيان الصهيوني.

وأشار محافظ صنعاء إل دور أجهزة األمن يف تعزيز التدابري لتأمني الفعالية املركزية بهذه املناسبة، منوهاً 
بجهود وزارة الداخلية وكافة منتسبي الوحدات األمنية وبصماتهم املشهودة يف ضبط الجريمة للحفاظ عل 

أمن واستقرار الوطن.

اللجنة األمنية بذمار تناقش إجراءات تعزيز األمن واالستقرار

]27/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ:

ناقشت اللجنة األمنية بمحافظة ذمار يف اجتماعها اليوم برئاسة املحافظ رئيس اللجنة محمد نارص 
البخيتي، األوضاع األمنية يف املحافظة وإجراءات تعزيز األمن والستقرار.

واستعرض الجتماع خطة تأمني فعالية إحياء ذكرى املولد النبوي وأداء األجهزة األمنية والوحدات 
العسكرية ومستوى النضباط وتنفيذ الخطط األمنية..وأكد املحافظ البخيتي، أهمية دور رجال األمن يف 

التصدي لألعمال املخلة باألمن والستقرار.. وأشار إل أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بني الوحدات 
واألجهزة األمنية بما يكفل الحفاظ عل السكينة العامة والحد من الجريمة وتأمني الفعالية املركزية لالحتفاء 

بهذه املناسبة الدينية.

وأشاد بجهود منتسبي األجهزة األمنية باملحافظة يف ترسيخ األمن والستقرار.. مشددا عل رضورة التحيل 
باملزيد من اليقظة العالية وضبط كل من تسول له نفسه املساس باألمن والستقرار والسكينة العامة.

من جانبه استعرض مدير أمن املحافظة العميد أحمد عبدالله الرشيف، جهود األجهزة يف حفظ األمن 
والستقرار واإلنجازات خالل الفرتة املاضية.. وأكد جهوزية رجال األمن لتأمني الفعالية املركزية لالحتفاء 

بذكرى املولد النبوي.

استعراض الرتتيبات النهائية لالحتفاء بذكرى املولد النبوي برمية

]27/ أكتوبر/2020[ ريمة - سبأ:

استعرضت اللجنة الفرعية لالحتفال باملولد النبوي بمحافظة ريمة يف اجتماعها اليوم برئاسة وكيل 
املحافظة زيد الوزير، الرتتيبات النهائية للفعالية املركزية لالحتفاء بهذه املناسبة.

وأقر الجتماع، الذي حرضه وكيل أول املحافظة محمد الحيدري ومدير أمن املحافظة العميد حاشد 
الحباري، توزيع املهام األمنية واإلجرائية والتنظيمية والفنية واإلعالمية الخاصة بالفعالية املركزية التي 
ستقام بساحة الرسول األعظم بمدينة املنصورية بمشاركة مديريات املربع الجنوبي بمحافظة الحديدة.

واستمع الجتماع من اللجان، إل رشح عن سري عملية التحشيد للمشاركة الشعبية الواسعة من مختلف 
مديريات املحافظة..وأكد املجتمعون أهمية املشاركة الواسعة من أبناء ريمة يف الفعالية املركزية بما يليق 

بعظمة وحب اليمنيني للرسول األعظم.
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اللجنة األمنية بعمران تقر اخلطة األمنية لتأمني فعالية ذكرى املولد النبوي

]27/ أكتوبر/2020[ عمران - سبأ:

ناقشت اللجنة األمنية بمحافظة عمران اليوم برئاسة املحافظ الدكتور فيصل جعمان، خطة تأمني الفعالية 
املركزية بذكرى املولد النبوي.

واستعرض الجتماع، الذي ضم وكيل املحافظة عبد العزيز أبو خرفشة ومدير أمن املحافظة العميد عبدالله 
رهمة وقيادات الوحدات األمنية والعسكرية باملحافظة، مستوى جاهزية الوحدات األمنية لتأمني الفعالية 

وفقا لخطة وزارة الداخلية.

واستمع املحافظ جعمان من مسئول اللجنة األمنية للفعالية العقيد حسني النمري، إل رشح عن آلية توزيع 
رجال األمن عل النقاط والشوارع الرئيسة ومداخل املحافظة لضمان تنظيم توافد املشاركني واملساهمة 

تسهيل الحركة املرورية.

وقد أكد املحافظ جعمان أهمية التقيد بالخطة األمنية والتنسيق بني األجهزة والوحدات األمنية لتأمني 
الحشود الجماهريية والتهيئة لستقبالهم بالتعاون مع اللجان املنظمة للفعالية املركزية.

وحث األجهزة األمنية عل اليقظة والحرص عل استشعار املسؤولية امللقاة عل عاتقهم يف تأمني الحشود 
املشاركة.. مبيناً أن األوضاع الراهنة تستدعي مزيداً من الحرص للحفاظ عل األمن والستقرار والتصدي 

بحزم ألي أعمال تستهدف السكينة العامة.

وأقر الجتماع الخطة األمنية لتأمني فعالية ذكرى املولد النبوي.. داعياً إل املشاركة الواسعة يف الفعالية 
املركزية بهذه املناسبة بما يليق بمكانة وعظمة املصطفى عليه الصالة والسالم.

 للفعالية املركزية باملولد النبوي
ً
لقاء موسع يف شعوب بأمانة العاصمة استعدادا

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

عقد اليوم بمديرية شعوب يف أمانة العاصمة لقاء موسع للجان الفرعية للتحشيد استعداداً للمشاركة يف 
الفعالية املركزية لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف اللقاء أكد أمني العاصمة حمود عباد، أهمية إحياء ذكرى مولد الرسول األعظم تأكيداً لالرتباط والتمسك 
واملوالة لله ورسوله محمد صل الله عليه وآله وسلم وتجسيد سريته ونهجه القويم قول ًوعمالً.

وأشار إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي والخروج املرشف يف الفعالية املركزية لنرصة رسول الله والدفاع 
عنه والتمسك به وتعزيز ارتباط أهل اليمن به صلوات الله عليه وآله وسلم.

فيما تطرق عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التحشيد الشعبي خالد املداني، إل أهمية تكثيف وتضافر 
جهود التحشيد املجتمعي والدفع باملواطنني للخروج املرشف يف الحتفال باملناسبة الخميس املقبل بما 

يجعلها احتفالية استثنائية تعكس عظمة ومقام ومكانة رسول الله يف قلوب اليمنيني.

ويف اللقاء، الذي حرضه رئيس لجنة الشؤون الجتماعية باملجلس املحيل حمود النقيب ووكيل وزارة الشباب 
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حسني الخولني ووكالء األمانة عايض الشمريي وعبدالكريم الحوثي ومحمد سيع ومدير املديرية مهدي 
عرهب، أوضح رئيس نادي 22 مايو عيل الربوي وعضو لجنة الفعاليات بشعوب ماجد الرشيف، أهمية 

إحياء ذكرى مولد سيد البرشية والقتداء به..واستعرضا األنشطة والفعاليات املنفذة ابتهاجا بذكرى ميالد 
الرسول األعظم والتي شملت 81 ندوة و188 محارضة و265 لقاء موسعاً يف الحارات، وكذا تنظيم 64 

أمسية و146وقفة و92 فعالية يف املدارس و14 فعالية عامة.

تخللت اللقاء فقرات إنشاديه معربة عن املناسبة وتكريم فريق الشهيد صالح الصماد الحاصل عل كأس 
الدوري الريايض الداخيل الذي نظمه نادي 22 مايو بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

اللجنة األمنية حبجة تناقش الرتتيبات للفعالية املركزية يف عبس

]27/ أكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

ناقشت اللجنة األمنية بمحافظة حجة اليوم برئاسة املحافظ هالل الصويف، الرتتيبات النهائية للفعاليات 
املركزية التي ستقام بمديرية عبس.

وأكد اإلجتماع، بحضور نائب مدير األمن باملحافظة العقيد عبده عامر ومدير فرع جهاز األمن واملخابرات 
العميد عادل عوضه وقائد األمن املركزي وقائد النجدة، رضورة إنجاز كافة الرتتيبات الخاصة بتأمني 

الحشود وتسهيل وتنظيم حركة السري للحشود املشاركة.

وأهابت اللجنة األمنية، بجميع أبناء املحافظة إل املشاركة الواسعة يف هذه الفعالية واللتزام بالتعليمات 
األمنية.

وثمنت الجهود املبذولة يف إقامة الفعاليات التحضريية بهذه املناسبة والستعدادات للفعالية املركزية يوم 
الخميس املقبل.

وأكد املحافظ الصويف أهمية تعزيز اإلجراءات األمنية يف مداخل مديرية عبس وساحة الحتفال.. داعيا 
املواطنني للتعاون مع األجهزة األمنية واللجان املنظمة لضمان إنجاح الفعالية املركزية.

وأشار إل أهمية دور رجال املرور يف تنظيم حركة السري أثناء توافد الحشود وعقب انتهاء الفعالية.. لفتا إل 
أهمية املشاركة الواسعة يف هذه الفعالية الجماهريية باعتبار ذلك رد عل حملة اإلساءة للرسول األعظم من 

قبل أعداء اإلسالم ويف ظل هرولة بعض األنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

اللجان املنظمة ملناسبة املولد النبوي حتدد ساحات االحتفال بالعاصمة واحملافظات

]27/ أكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

أكدت اللجان التحضريية لفعاليات املولد النبوي الرشيف، يف العاصمة صنعاء واملحافظات، استكمال 
الستعدادات والرتتيبات يف جميع الساحات املحددة لستقبال الحشود املشاركة يف إحياء هذه املناسبة بعد 

غد الخميس.

ودعت اللجان املنظمة للفعاليات، للخروج الجماهريي الكبري يف جميع الساحات املحددة احتفاء باملولد 
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النبوي الرشيف بعد ظهر الخميس املوافق 12 ربيع األول 1442هـ، يف العاصمة صنعاء ومحافظات 
صعدة، حجة، الحديدة، ذمار، إب، تعز، عمران، املحويت، الجوف، البيضاء، املحويت، الضالع.

وأقرت اللجنة املنظمة بالعاصمة صنعاء ساحة ميدان السبعني إلقامة الفعالية الكربى التي تحتضن أبناء 
العاصمة ومحافظة صنعاء بعد ظهر الخميس، وحددت اللجنة املنظمة مدينة الثورة الرياضية مكانا 

للفعالية النسائية احتفال باملناسبة، ودعت الهيئة النسائية لالحتشاد الكبري.

ويف محافظة صعدة أقرت اللجنة املنظمة مدينة صعدة، مكانا إلقامة الفعالية الكربى يف املحافظة بعد ظهر 
الخميس، ودعت لالحتشاد الجماهريي املرشف يف الساحة املحددة احتفاء بمولد الرسول األعظم.

ويف محافظة الحديدة أقرت اللجنة املنظمة باملحافظة تقسيم محافظة الحديدة إل قسمني )أ، ب( وحددت 
ساحتني إلقامة الفعالية املركزية األول يف مدينة الحديدة، والثانية يف مديرية املنصورية.

وأوضح القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم أن النقطة )أ( تشمل مركز املدينة واملناطق 
الرشقية للمدينة )باجل واملراوعة والقطيع وبرع والحثيلة والسخنة( واملنطقة الشمالية )اللحية والزيدية 

والقناوص( وغريها وحددت لها ساحة خاصة بها يف مدينة الحديدة .

وأقرت اللجنة ساحة الرسول األعظم يف مديرية املنصورية ساحة لالحتفال ملن يتواجدون يف النقطة )ب( 
والتي تضم املنطقة الجنوبية باإلضافة إل محافظة ريمة تشمل مديريات املنصورية والسقلة وبيت الفقيه 

والدريهمي وزبيد والجراحي وجبل رأس والتحيتا والخوخة وحيس.. داعية لالحتشاد الجماهريي الكبري 
الخميس بساحة الرسول األعظم احتفاء باملولد النبوي الرشيف.

اللجنة املنظمة بمحافظة ريمة دعت لالحتشاد الكبري يف ساحة الرسول األعظم يف مديرية املنصورية 
بالحديدة بعد ظهر الخميس احتفاء باملولد النبوي الرشيف، كما أقرت اللجنة املنظمة بمحافظة ذمار 

حديقة هران يف مدينة ذمار ساحة لالحتفال املركزي بعد ظهر الخميس احتفاء باملولد النبوي الرشيف، 
وحددت الهيئة النسائية بمحافظة ذمار األستاد الريايض ساحة لالحتفال النسائي احتفاء باملولد النبوي 

الرشيف، ودعت لالحتشاد الجماهريي يف الساحتني املحددتني.

ويف محافظة حجة أقرت اللجنة املنظمة مديرية عبس، ساحة لالحتفال املركزي ألبناء املحافظة احتفاء 
باملولد النبوي الرشيف، ودعت لالحتشاد الجماهريي الكبري يف الساحة املحددة.

وأقرت اللجنة املنظمة بمحافظة عمران الستاد الريايض بمدينة عمران ساحة لالحتفال الكبري بعد ظهر 
الخميس احتفاء باملولد النبوي الرشيف.

كما دعت اللجنة املنظمة بمحافظة تعز الجماهري لالحتشاد الكبري يف مديرية التعزية مفرق ماوية شارع 
املطار بعد ظهر الخميس احتفاء باملولد النبوي الرشيف.

وأقرت اللجنة املنظمة بمحافظة املحويت الستاد الريايض بمدينة املحويت ساحة ألبناء املحافظة لالحتفاء 
بعد ظهر الخميس باملولد النبوي الرشيف، ودعت لالحتشاد الجماهريي الكبري يف املكان املحدد.

إل ذلك أعلنت اللجان املنظمة يف العاصمة صنعاء جاهزيتها واستعدادها الكاملني، إلقامة الفعاليات املركزية 
اإلحتفائية بمولد النبي األعظم يف العاصمة صنعاء واملحافظات، والتي ستحتضنها 14 ساحة وميدان بعد 

ظهر الخميس، وذلك بعد استكمالها كافة التجهيزات.
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وأكدت اللجان املنظمة إن كافة الفرقة التنظيمية والفنية والخدمية واألمنية أنجزت كافة الرتتيبات لستقبال 
الحشود الجماهريية التي ستشارك يف هذه املناسبة يف ساحات أمانة العاصمة ومختلف املحافظات.

وأشارت إل أن جميع اللجان التنظيمية والخدمية عملت بشكل متواصل يف ميدان السبعني وبقية الساحات 
إلعدادها وتهيئتها وتزويدها بكافة التجهيزات.. مؤكدة أن فعاليات هذا العام ستكون نموذجية من مختلف 

الجوانب التنظيمية والفنية والخدمية والحشود الكبرية.

وأوضحت أن اللجان املنظمة خصصت ساحات ومواقف خاصة للسيارات إل جانب تحديد مسارات محددة 
للحشود وطرق للنساء وأماكن مخصصة لهن وغري ذلك من الرتتيبات بما يليق بعظمة املناسبة.

ودعت اللجان املنظمة يف بيان صادر عنها كافة أبناء الشعب اليمني إل املشاركة الفاعلة والحضور املرشف 
بعد غد الخميس يف ساحات وميادين الحتفال إلحياء ذكرى املولد النبوي بما يليق بمكانة وعظمة املناسبة.

وأشارت إل أن اللجان املنظمة واألمنية الخاصة بهذه الفعاليات تبلغ أكثر من 70 ألف فرد.. مبينة أن البث 
املبارش لفعاليات الحتفاء باملولد النبوي الرشيف سيكون من عرش ساحات رئيسية.

وتوقعت اللجنة املنظمة أن يكون الحضور يف فعاليات إحياء املولد النبوي هذا العام غري مسبوق.

وذكرت اللجنة أن الحتفالت الشعبية والرسمية التحضريية التي سبقت الحتفالت املركزية بلغت أكثر من 
30 ألف فعالية عل مستوى املحافظات واملديريات واملناطق.

وزارة الداخلية حتدد خطوط السري واملواقف للمشاركني بالفعالية املركزية مبيدان 
السبعني

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

حددت وزارة الداخلية خطوط السري واملواقف للمشاركني يف الفعالية املركزية التي ستقام يف ميدان 
السبعني بالعاصمة صنعاء الخميس القادم، احتفاء باملولد النبوي الرشيف عل النحو التال:

أول خطوط السري:

1- خطوط سري القادمني من املدخل الجنوبي للعاصمة )طريق تعز(:۔

وقد خصص لدخول املشاركني من مديريات محافظة صنعاء الواقعة جنوب العاصمة داو من املحافظات 
جنوب العاصمة وقد حدد لهم جميعا الوصول إل تقاطع مستشفى 48 خط ارتل، وصول إل تبة أرتل ثم 

شارع الخمسني وصول إل تقاطع 14 أکتوبر.

2- خطوط سري القادمني من املدخل الجنوبي الرشقي للعاصمة )طريق جحانة(:۔

وقد خصص لدخول املشاركني من مديريات محافظة صنعاء الجنوبية والرشقية وتشمل مديريات 
وسنحان- بني بهلول - مديريات خولن الخمس، وحدد لهم الوصول إل جولة الحثييل والتجاه غربة عرب 
جرس دار سلم ومواصلة السري عرب شارع الخمسني وصول إل نفق جرس- بيت بوس وشهران وصول إل 

املوقف غربي الرئاسة.
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3- املدخل الغربي للعاصمة )طريق الجديدة (: وقد خصص لدخول مواكب املشاركني من املديريات 
الغربية ملحافظة صنعاء )بني مطر - الحيمتني - حراز( راو من الحديدة وقد حدد لهم الوصول إل نقطة 
الصباحة وبعدها التجاه جنوبا عرب شارع الخمسني مرورا بمنطقة العشاش والسري حتى عمارة الكريمي 

تقاطع شارع الخمسني والنعطاف يمينا عرب شارع الخمسني وصول حتى تقاطع شارع الخمسني مع 
شارع 14 أكتوبر والنعطاف سارة عرب شارع 14 أكتوبر وصول إل جولة 14 أكتوبر والنعطاف يمينة 

والنعطاف يسارا والوقوف يف الخط املؤدي إل السبعني.

4- املدخل الشمال )صنعاء طريق عمران من املناطق الشمالية(:۔

وقد خصص لدخول مواكب املشاركني القادمني من مديريات محافظة صنعاء أو من محافظات عمران-
حجة- صعدة، وحدد لهم الوصول إل تقاطع وجرس عمران ومنه السري عرب شارع الستني الشمال والغربي 

مرورا من فوق جرس مذبح ونفق عرص وصول إل جولة ونفق املصباحي والخروج من النفق والنعطاف 
يمني نحو املوقف مبارشة والدخول للموقف الجنوبي الغربي مليدان السبعني بحيث تأخذ مواقعها باملوقف 

بطريقة صحيحة ومنظمة.

الخيار الثاني لجميع الخطوط التي تستخدم شارع الستني: الدخول إل الخط الخدمي لجولة املصباحي 
والنعطاف يمينة وأخذ دوار اللؤلؤة والدخول من الشارع الفرعي للمستشفى اليمني األملاني إل غرب 

املوقف.

5- املدخل الشمال الغربي طريق صنعاء - شبام والعزل والقرى الغربية ملديرية همدان ومحافظة 
املحويت وخصص لهم الوصول إل جولة شمالن والنطالق منها باتجاه جولة شارع الثالثني والسري فيه 
حتى شارع الستني مرورا من فوق جرس مذبح ومن نفق عرص. وصول إل نفق املصباحي والخروج من 

النفق والنعطاف يمني نحو املوقف مبارشة والدخول للموقف الجنوبي الغربي مليدان السبعني بحيث تأخذ 
مواقعها باملوقف بطريقة صحيحة ومنظمة.

الخيار الثاني لجميع الخطوط التي تستخدم شارع الستني: الدخول إل الخط الخدمي لجولة املصباحي 
والنعطاف يمينة وأخذ دوار اللؤلؤة والدخول من الشارع الفرعي للمستشفى اليمني األملاني إل غرب 

املوقف.

6- املدخل الشمال )صنعاء - املطار - أرحب- الجوف(: وقد خصص للمشاركني من: عزل وقرى وسط 
ورشق بني الحارث وأرحب:

وحدد لهم الوصول إل جولة الجمنة والتجاه منها غربة عرب شارع الستني والسري فيه عل امتداده 
مرورا من نفق جولة عمران ومن جرس مذبح ونفق عرص- وصول إل نفق املصباحي والخروج من النفق 

والنعطاف يمني نحو املوقف مبارشة والدخول للموقف الجنوبي الغربي مليدان السبعني بحيث تأخذ 
مواقعها باملوقف بطريقة صحيحة ومنظمة.

7- املدخل الشمال الرشقي )طريق صنعاء - مأرب(:

وخصص للمشاركني من:

۔ )أ( مديرية بني حشيش.

)ب( مديرية نهم: وحدد لهم الوصول إل جولة آية ومنها التجاه رشقا عرب شارع النرص حتى نهايته مرورا 
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بمدينة سعوان ومنه حتى جرس شرياتون ومنه إل الخط الدائري الرشقي والسري فيه عل امتداده حتى 
جولة وجرس العمري والدخول منه إل شارع خولن والتجاه جنوبا حتى جولة البنك الوطني والتجاه منها 

يمني نحو شارع 45 والسري عربه عل امتداده إل نهاية جرس السائلة والدخول منه إل املوقف الرشقي 
للجامع وإيقاف السيارات فيه بطريقة منتظمة ومرتبة.

8- مديريات أمانة العاصمة: بالنسبة للمشاركني من مديريات أمانة العاصمة املحيطة بميدان السبعني 
واألحياء السكنية القريبة منه يتم إلزامهم بالتحرك مرتجلني إل امليدان مكان الفعالية.

وبالنسبة للمشاركني ملديريات أمانة العاصمة األخرى عليهم اللتزام بالتال:۔ مديريات: آزال - صنعاء 
القديمة ، الوحدة ، التحرير، عل املشاركني من املديريات األربع التحرك إل ميدان السبعني مرتجلني بحكم 

قرب املسافة.

أما بالنسبة لكبار السن واألطفال والعجزة فقد حدد لهم السري وفقا لآلتي: مديرية آزال وشعوب وجزء 
من صنعاء القديمة: التجمع والوصول إل جولة العمري ومنها إل جولة البنك الوطني والتجاه منها غربة 
نحو شارع 45 والسري عربه عل امتداده إل نهاية جرس السائلة والدخول منه إل املواقف الرشقية للجامع 

وإيقاف السيارات فيه بطريقة منتظمة ومرتبة. مديرية التحرير والجزء الغربي من صنعاء القديمة: 
وعليهم سلوك شارع كلية الرشطة وصول إل جولة املالية ومنها التجاه يسارا إل تقاطع الصافية ومنه 

التجاه يمينة عرب شارع بيت العصيمي سابقا( حتى نهايته وصول إل موقفة الجامع . مديرية السبعني.

أما القادمني األحياء املحيطة بمنطقة الفعالية فعليهم التحرك راجلني إل امليدان وبالنسبة لألحياء البعيدة 
منها فيتم وصولهم من شارع تعز عرب شارع الستني الجنوبي إل جولة وتقاطع جرس دار الرئاسة 

النجيمات ومنها التجاه شمال عرب شارع الثالثني ومنه النزول إل السائلة ومنها الدخول إل املوقف الرشقي 
رقم 2.

- مديريات الثورة ومعني: التجاه عرب شارع الستني الغربي والجنوبي والسري فيه عل امتداده حتى جولة 
ونفق املصباحي والخروج من النفق ومنه الدخول إل املوقف الجنوبي الغربي مليدان السبعني.

حمافظ حجة يطلع على التجهيزات بساحة االحتفال بعبس

]27/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

أطلع محافظ حجة هالل الصويف اليوم ومعه مدير األمن واملخابرات العميد عادل عوضه، عل التجهيزات 
بساحة الحتفال باملولد النبوي بمديرية عبس..واستمع الصويف من القائمني عل التجهيزات إل رشح حول 

الرتتيبات واللمسات قبل النهائية للساحة، واإلجراءات املتعلقة بتسهيل وصول املشاركني وخروجهم بعد 
انتهاء الحفل.

وجدد الصويف الدعوة ألبناء املحافظة للمشاركة الواسعة يف الحتفالية املركزية بمولد خري الربية بما يليق 
بهذه املناسبة العظيمة ويعكس محبة ابناء اليمن للرسول األعظم.
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حمافظ تعز يطلع على التجهيزات بساحة االحتفال املركزي بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ:

اطلع محافظ تعز سليم املغلس، اليوم عل التجهيزات النهائية بساحة الحتفال بذكرى املولد النبوي 
بشارعي املطار والثالثني الجديد بمفرق ماوية الذي ينفذ إل شارع الستني.

واستمع محافظ تعز، من أعضاء اللجان التحضريية والتنظيمية لالحتفال إل رشح حول التجهيزات 
الفنية والهندسية بمنصة وساحة الحتفال واملواقف وأعمال الصيانة واإلنارة والنظافة لستقبال الحشود 

الجماهريية ضيوف الرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم.

وأشاد املحافظ املغلس بجهود فرق العمل لستكمال الرتتيبات والتجهيز لساحة الحتفال.. مبيناً أن الحتفاء 
بذكرى املولد النبوي هذا العام سيكون مرشفاً، بما يعكس ارتباط اليمنيني بالرسول محمد صل الله عليه 

وآله وسلم والسري عل نهجه، مؤكدا أهمية إظهار حب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من خالل الحتفاء 
بمولده والتأيس بقيمه وأخالقه العظيمة..ودعا محافظ تعز أبناء املحافظة بمختلف املديريات إل الحضور 

املرشف يف الفعالية املركزية بذكرى الحتفال بمولده صل الله عليه وعل آله وسلم..فيما أكدت اللجان املنظمة، 
استكمال الرتتيبات يف أنحاء ساحة الحتفال لستقبال الحشود املشاركة إلحياء ذكرى املولد النبوي.

مناقشة دور املنظمات املدنية ومشاركتها يف فعالية ذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ:

ناقش اجتماع بمكتب الشئون الجتماعية والعمل بمحافظة إب اليوم، دور منظمات املجتمع املدني يف تعزيز 
املشاركة يف الفعالية املركزية الخميس املقبل احتفاًء بذكرى املولد النبوي.

وتطرق الجتماع، الذي ضم مدير مكتب الشؤون الجتماعية نرص البعداني ونائبه لشئون الجمعيات 
والتحادات مروان عمر منصور ورؤساء التحادات والنقابات العمالية واملنظمات ونقابة العقال بمديريتي 

الظهار واملشنة، إل مهام املنظمات ودورها يف إطار خطة املحافظة لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية 
والتحشيد لها.وأشار البعداني إل أهمية دور منظمات املجتمع املدني ومشاركتها يف الفعالية املركزية 

بذكرى املولد النبوي بما يليق بمكانة املصطفى صل الله عليه وآله وسلم.. مؤكدا أن الرد العميل لإلساءات 
املتكررة للرسول األعظم، سيكون يف املشاركة الواسعة يف هذه املناسبة.

اللجنة األمنية بصعدة تناقش مستوى أداء األجهزة األمنية

]27/ اكتوبر/2020[ صعدة - سبأ:

ناقشت اللجنة األمنية بمحافظة صعدة يف اجتماعها اليوم برئاسة املحافظ محمد جابر عوض، مستوى أداء 
األجهزة األمنية خالل الفرتة املاضية.

واستعرض الجتماع، بحضور وكيل املحافظة للشؤن األمنية أحمد الهاشمي، دور األجهزة األمنية يف الحفاظ 
عل األمن والستقرار والسكينة العامة.
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وأقرت اللجنة، الخطة األمنية الخاصة بتأمني ساحة الحتفال باملولد النبوي الرشيف والطرق ومداخل 
املحافظة، وتعزيز أداء الدوريات والنقاط األمنية.

كما أقرت تشكيل غرفة عمليات تضم كافة األجهزة األمنية لتعزيز التنسيق لحفظ األمن والستقرار وتأمني 
املواطنني والزائرين للمحافظة.

وأشاد املحافظ عوض بمستوى أداء األجهزة األمنية ودورها يف مكافحة الجريمة.. حاثا الجميع عل بذل املزيد 
من الجهود ورفع اليقظة األمنية خاصة يف ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن نتيجة استمرار العدوان، 

مؤكدا أن محافظة صعدة ستظل آمنة ومستقرة بفضل حرص جميع أبنائها عل تثبيت األمن والستقرار.

تفقد جتهيزات االحتفال بذكرى املولد النبوي بتعز

]27/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ:

تفقد الوكيل املساعد بوزارة الداخلية لقطاع شؤون املوارد البرشية واملالية اللواء عبدالباري الطالبي، اليوم 
التجهيزات الخاصة بإحياء ذكرى املولد النبوي يف محافظة تعز.

وخالل الزيارة، التي رافقه فيها وكيل املحافظة صالح بجاش، ومدير األمن العميد عيل حسني دبيش، أشاد 
اللواء الطالبي بمستوى التحضري والرتتيبات األمنية لالحتفاء بهذه املناسبة.

كما تفقد الطالبي أحوال السجناء ووضع السجون يف املحافظة، واستمع من القائمني عليها إل رشح عن 
اإلجراءات التي تم تنفيذها وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية، من تشديد إجراءات حراسة السجون ومراعاة 

أحوال النزلء وحالتهم النفسية وظروفهم املرضية..فيما أشار مدير أمن املحافظة، إل أهمية استمرار تنظيم 
الفعاليات والندوات املكرسة إلحياء مناسبة املولد النبوي.

مناقشة جتهيزات مشاركة أبناء مستبأ يف فعالية ذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية مستبأ محافظة حجة برئاسة أمني عام محيل املحافظة إسماعيل املهيم، التجهيزات 
النهائية للمشاركة يف الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي يف عبس.

ويف الجتماع أكد املهيم، بحضور رئيس وأعضاء املجلس املحيل باملديرية واملكتب الرشايف ومدير مكتب 
الصناعة محمود وهبان، الحرص عل مشاركة أبناء املديرية يف الفعالية، بما يليق بعظمة املناسبة.

وأشار إل أن التحضريات تجري بوترية عالية يف كافة املديريات للحضور املرشف يف الفعالية، بما يعكس 
حجم تضحيات أبناء املحافظة، فضالً عن الرد العميل لإلساءة عل النبي الخاتم من ساحات الحتشاد.

ودعا املهيم كافة أبناء املديريات إل املشاركة الواسعة للفعالية الكربى الخميس املقبل إلحياء هذه املناسبة 
الدينية الجليلة.
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لقاء للقيادات بتعز يناقش خطة الفعالية املركزية للمولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ:

ناقش لقاء موسع للقيادات الرسمية واملجتمعية بمحافظة تعز اليوم، خطة التحشيد للفعالية املركزية التي 
ستقام بعد غد بشارع املطار باملحافظة لالحتفال بذكرى املولد النبوي.

واستعرض اللقاء، الذي ضم عدد من الوكالء ومدراء املكاتب التنفيذية واملديريات، واملكاتب اإلرشافية 
ألنصار الله واملشائخ، املهام وآلية تنفيذ الخطة وكل ما من شأنه انجاح الفعالية بما يليق بصاحبها صل 

الله عليه وسلم.

وأكد اللقاء عل أهمية املشاركة الفاعلة يف الحفل املركزي نرصة للنبي العظم والرد عل الساءات التي طالته 
من أعداء اإلسالم واملتزامنة مع هرولة بعض النظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

عضو السياسي األعلى احلوثي يتفقد ساحة االحتفال مبيدان السبعني

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

تفقد عضو املجلس السيايس األعل محمد عيل الحوثي، ومعه أمني العاصمة حمود عباد مساء اليوم، ساحة 
الحتفال باملولد النبوي يف ميدان السبعني.

واستمع عضو السيايس األعل وأمني العاصمة، من املعنيني يف اللجنة التنظيمية لالحتفال إل رشح عن 
التجهيزات واألعمال املنجزة لتهيئة ميدان السبعني لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف، واستقبال 

املواطنني املقرر توافدهم إل الساحة غدا الخميس.

وأشاد عضو السيايس األعل الحوثي، بالجهود املبذولة من أمانة العاصمة والجهات املعنية وكل من شارك 
وعمل من أجل تهيئة هذه الساحة لكي تكون ملتقى ألكرب تجمع يحتفي بالرسول األعظم.

وقال »أنه ملن دواعي الرسور أن نجد الشعب اليمني بهذا املستوى من الحب لرسول الله، والهتمام 
باملشاركة يف الفعالية الكربى من أجل إيصال الرسالة الحقيقية عل عمق تجذر حب الرسول األعظم يف 

قلوبنا«.

وأكد أن الشعب اليمني بحضوره غد سيوجه أكرب صفعة للرئيس الفرنيس وغريه من أعداء األمة.. مشريا 
إل أن الرسالة التي ستبعثها الحشود من ساحة الحتفال إل العالم، مفادها استمرار صمود وثبات أبناء 

الشعب اليمني واملكانة التي يحتلها الرسول األعظم يف قلوبهم.

بدوره أعلن أمني العاصمة، جاهزية واستعداد العاصمة لستقبال ضيوف الرسول األعظم بساحة ميدان 
السبعني لالحتفال بذكرى مولد رسول الرحمة واإلنسانية.

وتوقع عباد أن يشهد ميدان السبعني أكرب تجمع برشي لالحتفال بذكرى مولد الرسول األعظم، مجددا 
الدعوة لكافة سكان العاصمة الخروج واملشاركة املرشفة يف هذه الفعالية استجابة لدعوة قائد الثورة لتكون 

أعظم مناسبة احتفائية يشهدها الكون.
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لقاء موسع للجان الفرعية للتحشيد للمولد النبوي يف مديرية احلايل باحلديدة

]28/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ:

عقد بمحافظة الحديدة لقاءا موسعا للجان الفرعية بمديرية الحال، للتحشيد للفعالية املركزية لالحتفاء 
بذكرى املولد النبوي.

ويف اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسني مقبول، أهمية إحياء ذكرى 
مولد الرسول األعظم تأكيدا لالرتباط والتمسك واملوالة لله ورسوله محمد صل الله عليه وآله وسلم 

وتجسيد سريته ونهجه القويم قول وعمال.

ودعا أبناء املحافظة للمشاركة الفاعلة والخروج املرشف يف الفعالية املركزية لنرصة رسول الله والدفاع عنه 
والتمسك به وتعزيز ارتباط أهل اليمن به صلوات الله عليه وآله وسلم.

وشدد الدكتور مقبول عل رضورة أن تكون هذه املناسبة نوعية تحمل يف طياتها رسائل أهل اليمن 
بتمسكهم برسول ومنهاجه وهديه والرد عل اإلساءة املوجهة إليه.. معتربا اإلساءة للرسول إساءة لألمة 

اإلسالمية، وهو ما يستدعي أن يكون الرد قوي ويحمل الكثري من املعاني أبرزها مواصلة الصمود يف وجه 
الطغاة واملستكربين.

ونوه بجهود السلطة املحلية باملحافظة لخدمة املواطنني وما تشهده من حراك عل كافة األصعدة استعدادا 
لالحتفاء باملولد النبوي.

ويف اللقاء، بحضور وزيري التجارة والصناعة عبدالوهاب الدرة والثروة السمكية محمد الزبريي ونائب 
وزير التصالت الدكتور هاشم الشامي، تطرق القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم إل الجهود 

املبذولة للتحشيد املجتمعي والدفع باملواطنني للخروج املرشف يف الحتفال باملناسبة بما يجعلها احتفالية 
استثنائية تعكس عظمة ومقام ومكانة رسول الله يف قلوب اليمنيني.

فيما أستعرض مدير مديرية الحال عبد املنعم الرفاعي األنشطة والفعاليات املنفذة عل مستوى املديرية 
ابتهاجا بذكرى ميالد الرسول األعظم والتي تضمنت عددا من اللقاءات والندوات واملحارضات واللقاءات 

واألمسيات والوقفات وغريها.

وأشاد الرفاعي بجهود كافة املكاتب التنفيذية وعقال الحارات واملرشفني والثقافيني يف تنظيم وإقامة 
الفعاليات الحتفائية بمقدم ذكرى املولد النبوي الرشيف.. داعيا الجميع إل مواصلة التحشيد للمشاركة يف 

الفعالية الكربى.

بدوره أشار الشيخ صالح الحرازي يف كلمة عن العلماء إل أن اإلحتفال بذكرى املولد النبوي محطة للتذكري 
بسرية الرسول وقيمه ومبادئه ومقارعة الظلم والطغيان.

ولفت إل أن يوم مولده صل الله عليه وآله وسلم يمثل يوم أغر عرفانا بنعم الله عل عباده بأن بعث فيهم 
نبيا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.

حرض اللقاء مديرا الصحة الدكتور عبد الحكيم والرتبية حسن وهبان.
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لع على ساحة االحتفال باملولد النبوي بعمران
ّ
الرويشان يط

]28/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ:

اطلع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن الفريق الركن جالل الرويشان اليوم، عل ساحة الحتفال 
باملولد النبوي الرشيف بمحافظة عمران.

وتفقد الرويشان ومعه وزير الدولة لشؤون مجليس النواب والشورى الدكتور عيل أبو حليقة ومحافظ 
عمران الدكتور فيصل جعمان ووكييل املحافظة عبدالعزيز أبو خرفشة وحسن الشقص، التجهيزات 

النهائية لساحة الحتفال بامللعب الريايض بمدينة عمران.

وخالل الزيارة أشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن، بمستوى اإلعداد والتجهيز لساحة الحتفال، 
بما يضمن إقامة حفل جماهريي حاشد يعرب أن ابتهاج أبناء املحافظة بهذه املناسبة الدينية.

وأشار الفريق الرويشان، إل أن أهمية املشاركة الواسعة يف هذه املناسبة العظيمة عل صاحبها أفضل 
الصالة وأزكى التسليم بما يعكس حب وارتباط الشعب اليمني بالرسول الكريم.

من جانبه أشار محافظ عمران، إل أن أبناء املحافظة سيجسدون من خالل الحتشاد الجماهريي مدى 
حبهم وولئهم لخري البرشية محمد صل الله عليه وآله وسلم.. ولفت إل أن الحتفاء بذكرى املولد النبوي 

الرشيف لهذا العام سيكون غري مسبوق.

مقبويل يتفقد ساحة الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي يف احلديدة

]28/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ:

تفقد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسني مقبول ومعه القائم بأعمال محافظ 
الحديدة محمد عياش قحيم ووكيل أول املحافظة أحمد البرشي، اليوم ساحة الفعالية املركزية بذكرى املولد 

النبوي.

واطلع مقبول وقحيم والبرشي عل التجهيزات التنظيمية والفنية وخطوط السري املؤدية إل الساحة 
واملواقف املحددة للسيارات واللجان التنظيمية املشاركة إلحياء هذه املناسبة.

وأشادوا بمستوى التجهيزات املنفذة لستقبال املشاركني يف إحياء املناسبة الدينية العظيمة.. معتربين 
إحياء هذه املناسبة الجليلة يجسد حب اليمنيني لخاتم األنبياء واملرسلني وارتباطهم الوثيق بمنهجه وسريته 

العطرة.

وجددوا الدعوة ألبناء املحافظة املشاركة الواسعة يف إحياء املناسبة بما يليق بمكانة وعظمة املصطفى عليه 
الصالة والسالم.



96

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

االطالع على التجهيزات بإستاد إب الرياضي الحتضان فعالية ذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ إب  - سبأ :

اطلع وزيرا الدولة فارس مناع وأحمد القنع ومحافظ إب عبدالواحد صالح، اليوم عل التجهيزات النهائية 
بإستاد إب الريايض الذي سيحتضن الفعالية املركزية لالحتفال بذكرى املولد النبوي.

حيث تفقد الزائرون التجهيزات التنظيمية والفنية واإلعالمية واملواقف املحددة للسيارات واللجان املشاركة 
إلحياء هذه املناسبة.

وأشاد الوزيران مناع والقنع بجهود اللجان التنظيمية ومستوى التجهيزات املنفذة لستقبال املشاركني يف 
إحياء ذكرى املولد النبوي، معتربا إحياء هذه املناسبة الدينية الجليلة، يجسد حب اليمنيني لخاتم األنبياء 

واملرسلني وارتباطهم الوثيق بسنته وسريته النرية.

وحث وزيرا الدولة مناع والقنع الجميع عل املشاركة يف الفعالية املركزية لالحتفاء بهذه املناسبة بما يليق 
بمكانة وعظمة املصطفى عليه الصالة والسالم.

فيما أشار املحافظ صالح إل أن الحتفاء بهذه الذكرى يعزز من التمسك بالنبي الخاتم ومنهجه وصفاته 
وتطبيقها واقعاً عملياً.

وجدد الدعوة ألبناء املحافظة للمشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية يوم غد الخميس بإستاد إب بما 
يتناسب مع عظمة ومكانة الرسول الكريم يف نفوس اليمنيني.

رافقهم خالل الزيارة مرشف املحافظة يحيى اليوسفي ووكيال املحافظة عبدالفتاح غالب والدكتور أرشف 
املتوكل ومدير األمن العميد عبدالله الطاووس ونائبه حميد الرازحي ونائب مدير مكتب األشغال إبراهيم 

الحدي.

وزير اخلدمة يدعو موظفي الدولة للمشاركة يف االحتفاء بذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

دعا وزير الخدمة املدنية والتأمينات إدريس الرشجبي، كوادر وموظفي ومنتسبي جهاز الخدمة العامة 
بالدولة بكافة املستويات والسلطات املركزية واملحلية، إل حضور الحتفال الكبري بذكرى املولد النبوي يف 

ميدان السبعني بالعاصمة صنعاء وساحات الحتفال باملحافظات عرص يوم غد الخميس.

وأشار وزير الخدمة يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إل أهمية الحتفاء بعيد األعياد ميالد خري 
البرشية وسيدها ونورها وضيائها املرسل رحمة للعاملني بشرياً ونذيراً وخري هادياً وداعياً إل الرصاط 

املستقيم.

وقال »إن مشاركة منتسبي وموظفي مختلف مؤسسات وأجهزة ومصالح الدولة املركزية واملحلية، يعرب عن 
التمسك بنهج املصطفى ورسالة إيمان ووعي نطلقها للعالم أجمع مهما تحالف ضدنا املتحالفون، وأجمعوا 

عل حصارنا وقطع مرتباتنا وتدمري مؤسساتنا ونهب خريات وموارد بالدنا، فلن يزيدنا ذلك إل إرصاراً 
وتمسكاً بنبينا وقائدنا وقدوتنا رسول الله الخاتم محمد عليه وعل آله أفضل الصالة وأزكى التسليم«.
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االطالع على التجهيزات بساحة الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي بصعدة

]28/ اكتوبر/2020[ صعدة - سبأ:

اطلع وزيرا الرتبية والتعليم يحيى الحوثي والكهرباء والطاقة عاتق عبار ومحافظ صعدة محمد جابر 
عوض ومعهم األمني العام املساعد ملجلس الوزراء يحيى الهادي، اليوم عل التجهيزات النهائية بساحة 

الرسول األعظم التي ستقام عليها الفعالية الكربى يوم غد الخميس احتفاًء بذكرى املولد النبوي.

وأشاد الوزيران الحوثي وعبار بالجهود املبذولة يف تجهيز الساحة املخصصة لستقبال املشاركني يف 
الفعالية املركزية بهذه املناسبة الدينية من مركز املحافظة واملديريات.. داعني إل الحضور املرشف 

واملشاركة الفاعلة يف الحتفال بهذه املناسبة.

كما دشن وزير الكهرباء والطاقة عبار ومحافظ صعدة عوض ومعهما مدير املؤسسة املحلية للمياه 
والرصف الصحي، اليوم العمل بمشاريع مياه رحبان ومحضة ورونة املقاش بمديريتي صعدة والصفراء، 

نفذتها املؤسسة بتمويل ذاتي وتركيب من مهنديس وفنيي املؤسسة.

أمني العاصمة يتفقد محلة النظافة اجملتمعية مبديرية الوحدة

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

اطلع أمني العاصمة حمود عباد اليوم، عل انشطة حملة النظافة املجتمعية بمديرية الوحدة باألمانة 
استعدادا لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وتفقد أمني العاصمة ومعه مدراء صندوق ومرشوع النظافة فضل الروني وابراهيم الرصابي واملتابعة 
عبدالحليم السكري، مستوى أعمال النظافة بعدد من الشوارع واألحياء باملديرية.. حاثني املواطنني 
وأصحاب املحالت التجارية عل تضافر الجهود يف انجاح الحملة وترشيفا ملكانة املناسبة يف قلوبهم.

وأكد عباد، أن أمانة العاصمة تحرص عل أن تبدو مدينة صنعاء غد الخميس بحلة جميلة ومبهجة وبما 
يليق بمناسبة املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم.

وأشار إل أهمية تكثيف جهود املشاركة املجتمعية يف حملة النظافة والحفاظ عل املظهر الجمال للعاصمة 
بما يتناسب وحجم املناسبة وعظمتها يف قلوب اليمنيني.

إنتهاء ترتيبات االحتفال باملولد النبوي مبحافظة تعز

]28/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ:

أكد محافظ تعز سليم املغلس انتهاء كافة الرتتيبات الخاصة لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبها وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

وأشاد املحافظ بمستوى األعداد والتفاعل الجيد من قبل أبناء تعز للمشاركة يف الحتفال بذكرى املولد 
النبوي الرشيف ما يجسد حبهم لرسول اإلنسانية.



98

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

من جانبه أكد وكيل املحافظة ورئيس اللجنة اإلرشافية لالحتفال باملولد اسماعيل عبدامللك رشف الدين، 
استكمال كافة التجهيزات الخاصة بالحتفال بذكرى املولد النبوي يف كافة املديريات وكذا آليات استقبال 
الجموع التي ستشارك يف إحياء هذه املناسبة، بساحة الحتفال بطريق املطار بمديرية التعزية و التي تم 

تجهيزها بالصوتيات وسائل النقل التلفزيوني املبارش لتغطية الحتفال.

من جانبهم أوضح مسؤولو السلطة املحلية بمديريات املحافظة أهمية املشاركة الفاعلة يف الحتفال بذكرى 
املولد النبوي الرشيف تعظماً محبة للنبي األعظم.

األلعاب النارية تضيء مساء العاصمة صنعاء احتفاء باملولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

أطلقت األلعاب النارية يف سماء العاصمة صنعاء احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف، فيما زينت األضواء 
ساحة الحتفال بميدان السبعني ومختلف الشوارع واألحياء.

ورسمت األلعاب النارية لوحة جمالية يف سماء العاصمة احتفاء بمولد خري الربية الرحمة املهداة للعاملني، 
فيما تشهد ساحة ميدان السبعني حاليا مظاهر احتفائية بهذه املناسبة الدينية العظيمة.

تعكس هذه املظاهر الحتفائية، مكانة الرسول األعظم يف قلوب أبناء الشعب اليمني وحرصهم عل الحتفاء 
بمولده والسري عل نهجه.

حمافظ صنعاء يدعو أبناء احملافظة للمشاركة يف الفعالية املركزية باملولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

دعا محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، كافة أبناء املحافظة إل الحتشاد واملشاركة الواسعة يف الفعالية 
املركزية لالحتفاء باملولد النبوي غد الخميس يف ميدان السبعني.

وأكد الهادي يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استكمال الرتتيبات الخاصة باملحافظة فيما يتعلق 
باستقبال وتنظيم الحشود الجماهريية التي ستشارك يف هذه املناسبة الدينية بما يليق بمقام الرسول 
ومكانته يف نفوس اليمنيني..وحث كافة القطاعات واألجهزة التنفيذية عل الحضور املهيب يف الفعالية 

املركزية بميدان السبعني بذكرى مولد خاتم األنبياء.

كما دعا محافظ صنعاء، القطاع النسائي باملحافظة إل املشاركة الواسعة يف الفعالية التي ستقام باملناسبة 
يف مدينة الثورة.

ونوه بتفاعل أبناء املحافظة وحراكهم الفاعل يف املهرجانات والفعاليات التي أقيمت بهذه املناسبة يف مختلف 
املديريات.
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املؤمتر الشعبي وحلفائه يدعون للمشاركة الفاعلة يف االحتفاالت باملولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

هنأ املؤتمر الشعبي العام وحلفائه أبناء الشعب اليمني واألمة العربية واإلسالمية بحلول ذكرى املولد النبوي 
الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وأكد املؤتمر الشعبي وحلفائه يف بيان تلقته وكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الحتفال بمولد خاتم األنبياء 
محمد صل الله عليه وآله وسلم هذا العام يأتي يف وقت يتعرض فيه نبي اإلسالم إلساءات متعمدة من 

قبل بعض الدول واإلعالميني، ما يجعل من األهمية بمكان إظهار تمسك أبناء اليمن ودفاعهم عن اإلسالم 
ورسوله ورفض اإلساءة إليهما بأي شكل من األشكال.

ودعا البيان قيادات وقواعد املؤتمر وأحزاب التحالف يف العاصمة صنعاء ومختلف محافظات إل املشاركة 
الفاعلة يف املهرجانات التي ستقام لالحتفال بمولد النبي صل الله عليه وسلم خاصة املهرجان الذي سيقام 

يف ميدان السبعني بالعاصمة صنعاء.

استكمال التجهيزات بساحة فعالية ذكرى املولد النبوي باحملويت

]28/ اكتوبر/2020[ املحويت - سبأ:

اطلع مرشف محافظة املحويت عزيز عبدالله الهطفي ومعه رئيس نيابة استئناف املحافظة القايض 
عبداملغني الربكاني، اليوم عل التجهيزات يف الساحة املركزية باإلستاد الريايض بمدينة املحويت لالحتفال 

بذكرى املولد النبوي.

واستمع الهطفي والقايض الربكاني ومعهما وكيال املحافظة عبدالحميد أبو شمس ومحمد البصل ومدير 
جهاز األمن واملخابرات باملحافظة العميد زيد الشامي، من رئيس اللجنة التنظيمية للمناسبات باملحافظة 

عبدالله زيد شايم، إل إيضاح عن مستوى الرتتيبات التنظيمية والفنية يف ساحة الحتفال.

وأشار شايم إل استكمال كافة الرتتيبات بساحة الحتفال لستقبال املشاركني يف فعالية ذكرى مولد خاتم 
األنبياء واملرسلني صل الله عليه وآله وسلم.. لفتاً إل إنهاء ترتيبات تحديد طرق السري عرب املداخل والطرق 

املؤدية من وإل الساحة ومواقف السيارات لتسهيل وصول أبناء املحافظة وضيوفها وتجهيز الخدمات 
الطبية والفنية وغريها.وقد دعا الجميع أبناء املحافظة إل املشاركة الفاعلة والحاشدة يف فعالية ذكرى املولد 

النبوي إليصال رسالة للعالم بارتباط اليمنيني لخاتم األنبياء واملرسلني عليه الصالة والسالم.

رافقه خالل الزيارة عدد من مدراء املكاتب التنفيذية باملحافظة.
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حمافظ حجة يؤكد جاهزية ساحة الفعالية الكربى للمولد النبوي الشريف يف عبس

]28/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

أكد محافظ حجة هالل الصويف، جاهزية ساحة الحتفال يف مديرية عبس، الخاصة بالفعالية الكربى للمولد 
النبوي الرشيف التي ستقام يوم غد الخميس.

وأوضح الصويف لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( انه تم استكمال الرتتيبات النهائية للفعالية الكربى باملولد 
النبوي وأصبحت مديرية عبس جاهزة لستقبال الحشود من مختلف املديريات إلحياء هذه املناسبة الدينية 

العظيمة.ولفت إل أن الفرق واللجان الفنية أنهت كافة التجهيزات الخاصة باملنصة والحواجز واإلنارة 
واألعمال الفنية والهندسية، مؤكدا الحرص عل أن يكون الحتفاء بهذه املناسبة هذا العام هو األكرب يف 
تاريخ املحافظة بما يعكس حب وارتباط اليمنيني بالرسول األعظم واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد 

عبدامللك بدرالدين الحوثي.

وجدد املحافظ الصويف الدعوة، لكافة أبناء املحافظة للحضور املهيب يف الفعالية املركزية بمديرية عبس، كما 
دعا إل املشاركة يف تجهيز قافلة الرسول األعظم.

لقاء موسع ألبناء مديرية املشنة يف إب

]28/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ:

ناقش لقاء موسع ألبناء مديرية املشنة بمحافظة إب اليوم برئاسة املحافظ عبدالواحد صالح، الستعدادات 
للمشاركة يف الفعالية الكربى بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وتطرق اللقاء الذي ضم مدير املديرية عيل البعداني وأعضاء املجلس املحيل والشخصيات الجتماعية 
والعقال والشباب إل أهمية مشاركة الجميع إلنجاح الفعالية املركزية التي ستقام بعد ظهر غد الخميس يف 

استاد إب الريايض.

وأكد املحافظ أن الحتفاء بذكرى املولد النبوي محطة للتزود من منهج النبي الخاتم والتأيس به وتكريس 
مبادئه وأخالقه التي تحل بها للنهوض بواقع األمة وتحقيق رفعتها وعزتها.. وأشار إل أن إحياء هذه 

املناسبة يمثل حافزاً لإلسهام يف تعزيز قيم العمل واإلخالص والولء لله ورسوله والوطن.

وأوضح املحافظ صالح أن أهم مرتكزات القوة والنرص عل األعداء التمسك بالدين اإلسالمي الحنيف 
والقتداء بمعلم البرشية وقائدها األعظم، محمد صل الله عليه وعل آله وسلم.

من جانبه أشار مدير عام املديرية إل أهمية هذا اللقاء يف التحشيد للفعالية املركزية بذكرى ميالد سيد 
البرشية والتي ستعكس عظمة اليمنيني وحبهم للنبي الخاتم.

وأوضح أن الحتفال بهذه املناسبة يف ظل األوضاع التي تمر بها البالد يهدف إل إيصال رسالة للعالم بأن 
الشعب اليمني ل يقهر كونه متمسك بمنهج رسوله األعظم قول وعمال.

فيما استعرضت كلمات املشاركني يف اللقاء، املواقف الجهادية التي خاضها رسول الله من أجل توحيد األمة 
وإعالء راية الدين والسري عل النهج القرآني لالنتصار عل قوى الظلم.
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إطالق األلعاب النارية يف مساء مدينة حجة إحتفاء باملولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

أضاءت األلعاب النارية سماء مدينة حجة، إحتفاء باملولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أزكى الصالة 
وأتم التسليم.

وأطلقت األلعاب النارية من جبال حجة وقلعة القاهرة وقرص نعمان، يف الوقت الذي تشهد فيه الشوارع 
واألحياء باملدينة مظاهر الحتفال والبهجة بهذه املناسبة الدينية العظيمة.

وعكست مظاهر الحتفاء، بإطالق األلعاب النارية وتزيني املكاتب واملرافق الحكومية والخاصة، حرص أبناء 
حجة عل الحتفاء بذكرى املولد النبوي بما يتناسب مع عظمة املناسبة ومكانة الرسول األعظم يف قلوب اليمنيني.

توافد أبناء مأرب لساحات صنعاء والبيضاء واجلوف للمشاركة يف إحياء ذكرى املولد 
النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ مأرب - سبأ:

انطلقت مساء اليوم من محافظة مأرب مواكب الحشود املشاركة يف الفعاليات املركزية بذكرى املولد النبوي 
إل ساحات اإلحتفال بأمانة العاصمة ومحافظتي البيضاء والجوف.

وأوضح محافظ مأرب عيل محمد طعيمان يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مئات السيارات تقل 
حشود املشاركني توجهت مساء اليوم إل ساحات الحتفال بأمانة العاصمة والبيضاء والجوف.

وأشار إل أن الحشود املشاركة من مديريات حريب القراميش وبدبدة ورصواح انطلقت إل ساحة الحتفال 
املركزية بميدان السبعني بأمانة العاصمة، فيما انطلقت جموع املشاركني من أبناء مديريات مجزر ومدغل 
ورغوان ال ساحة الحتفال بمدينة الحزم بالجوف..وذكر أن أبناء مديريات ماهلية ورحبة والعبدية وجبل 

مراد وحريب بيحان والجوبة، توجهوا إل ساحة الحتفال باملربع األوسط بمديرية السوادية بالبيضاء.

ودعا املحافظ طعيمان أبناء مأرب املتواجدين بالعاصمة صنعاء أو املناطق املحتلة للمشاركة يف الفعاليات 
املركزية بهذه املناسبة بالتوجه لساحات الحتفال.. مشيدا بمستوى الفعاليات التحضريية التي شهدتها عدد 
من مديريات املحافظة وبعضها احتفلت ألول مرة بعد تحريرها للتعبري عن اإلبتهاج والفرحة بهذه املناسبة 

الدينية الجليلة.

اللقاء املشرتك يدعو للمشاركة الواسعة يف فعاليات ذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

دعت أحزاب اللقاء املشرتك كوادرها ومنتسبيها يف عموم املحافظات وجماهري الشعب اليمني بمختلف 
أطيافه إل املشاركة الفاعلة يف ذكرى املولد النبوي بالساحات التي حددتها اللجنة املنظمة بالعاصمة صنعاء 

واملحافظات.
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واعتربت أحزاب اللقاء املشرتك يف بيان تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( إحياء مناسبة املولد النبوي، تعزيزا 
لوحدة األمة وتوحيداً ملوقفها يف مواجهة التحديات التي تستهدفها يف دينها ونبيها وعل كل املستويات.

وقال البيان »إنه يف حني مثلت صنعاء القدوة والنموذج كعاصمة عربية سباقة لالحتفال باملناسبة بشكل 
رسمي وشعبي كبريين، وجدنا يف املقابل عواصم عربية سباقة ومسارعة يف التطبيع مع كيان العدو 

الصهيوني يف مفارقة عجيبة لم يشهد التاريخ مثيال لها«.

وأكد البيان إن استشهاد الرئيس الدوري لتكتل املشرتك حسن زيد لن يزيدنا إل قوة واندفاعا وتفاعال يف 
إحياء هذه املناسبة التي تمنى هو قبل استشهاده أن يكون حارضاً فيها لتجديد الولء لرسول الله والتأكيد 

عل التمسك به وامليض عل نهجه.

وأهابت أحزاب املشرتك بتفاعل أبناء الشعب اليمني ومختلف املكونات والتنظيمات السياسية للمشاركة 
الفاعلة والكبرية يف هذه املناسبة العظيمة عل األمة العربية واإلسالمية.

حمافظو احملافظات اجلنوبية والشرقية يدعون للمشاركة بفعاليات املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

دعا محافظو املحافظات الجنوبية والرشقية املحتلة، إل املشاركة الواسعة يف الحتفال املركزي الذي سيقام 
يوم غد الخميس يف ميدان السبعني بالعاصمة صنعاء والفعاليات باملحافظات احتفاء باملولد النبوي 

الرشيف.

وأكد املحافظون يف تصاريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أهمية أحياء هذه املناسبة الدينية خاصة يف ظل 
الهجمة واإلساءات للرسول األعظم صل الله عليه وآله سلم من قبل أعداء األمة، وعكس مدى حب أبناء 

الشعب اليمني للرسول الكريم وتمسكهم بنهجه وسريته العطرة.

حيث أوضح محافظ حرضموت لقمان باراس، أن احتفاء الشعب اليمني باملولد النبوي يعد جزء من هويته 
اإليمانية.. داعيا أبناء حرضموت إل املشاركة الواسعة يف الحتفالت املركزية بكافة املحافظات.

من جانبه أكد محافظ شبوة أحمد بن الحسن األمري، أن الحتفال بمولد الرسول األعظم هو احتفاء بالصمود 
والتأكيد عل تمسك اليمنيني بحقهم يف الدفاع عن الوطن.. داعيا أبناء شبوة إل املشاركة الفاعلة يوم غد 

الخميس بميدان السبعني وكافة الساحات باملحافظات.

بدوره أكد محافظ لحج أحمد جريب، أن الحتفاء بهذه املناسبة صورة من صور الصمود يف مواجهة أعداء 
الله ورسوله والوطن، ورسالة للمهرولني للتطبيع مع الكيان الصهيوني أن اليمنيني ماضون عل نهج 

الرسول األعظم.

محافظ عدن طارق سالم أكد من جانبه، أن احتفاء الشعب اليمني بهذه املناسبة، رسالة للعالم بأنهم 
سيبقون أنصار الرسول واملدافعني عنه كما كان أجدادهم.. داعياً أبناء محافظة عدن إل املشاركة الواسعة 

يف الحتفال املركزي يف العاصمة صنعاء وكافة املحافظات.

فيما أكد محافظ املهرة القعطبي عيل حسني، إل أن احتفال أبناء الشعب اليمني بذكرى مولد الرسول 
األعظم يف ظل العدوان والحصار، تأكيدا عل ولئهم لخاتم األنبياء محمد صل الله عليه وآله وسلم.
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من جانبه أشار محافظ الضالع محمد صالح الحدي، إل أن الحتفاء بذكرى مولد الرسول األعظم محطة 
إيمانية يعرب فيها أبناء الشعب اليمني عن ولئه لله ورسوله صل الله عليه وآله وسلم.

فيما أوضح وكيل أول محافظة أبني صالح الجنيدي، أن الحتفال بمولد الرسول األعظم صل الله عليه وآله 
وسلم والتمسك بنهجه، كفيل بإفشال مؤامرات األعداء.

وزير التعليم العايل يدعو املؤسسات التعليمية للمشاركة يف فعالية املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

دعا وزير التعليم العال والبحث العلمي حسني حازب، منتسبي الوزارة واملؤسسات التعليمية الحكومية 
واألهلية، إل الحتشاد واملشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية لالحتفاء بذكرى املولد النبوي يوم غد الخميس 

يف ميدان السبعني.

وأكد وزير التعليم العال يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استكمال الرتتيبات الخاصة بالوزارة 
واملؤسسات التعليمية التابعة لها فيما يتعلق باملشاركة يف الفعالية املركزية بميدان السبعني رجال ومدينة 

الثورة الرياضية للنساء لالحتفاء بذكرى مولد خاتم األنبياء واملرسلني.

ونوه بتفاعل الجامعات واملؤسسات والكليات الحكومية واألهلية ومشاركتها يف الفعاليات التي أقيمت بهذه 
املناسبة العظيمة.

حمافظ ذمار يدعو أبناء احملافظة إىل االحتشاد غدا إلحياء ذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ:

دعا محافظ ذمار محمد نارص البخيتي، أبناء املحافظة إل الحتشاد الجماهريي غدا الخميس بمركز 
املحافظة إلحياء ذكرى املولد النبوي.

وأكد املحافظ البخيتي يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية الجليلة لهذا 
العام يف ظل توجه أعداء األمة للنيل والسخرية من الرسول صل الله عليه وعل آله وسلم وتشديد العدوان 

حصاره ومنع دخول املشتقات النفطية.

وحث مختلف فئات ومكونات املجتمع للمشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية للمحافظة تكريماً وترشيفاً 
ملولد سيد الخلق وخاتم األنبياء واملرسلني، مشريا إل استكمال الرتتيبات للفعالية التي ستقام بعد ظهر غد 

الخميس يف ساحة منتزة هران للرجال واملدينة الرياضية للنساء.

فيما أكد وكيل أول املحافظة فهد عبدالحميد املروني، يف ترصيح مماثل أن اللجان التنظيمية للفعالية أنهت 
استعداداتها لستقبال املشاركني واملشاركات من مركز املحافظة واملديريات.

ولفت إل أهمية الحتشاد إلحياء ذكرى مولد النور عليه السالم وعل آله وبما يليق بمكانة هذه املناسبة، 
ويؤكد ألعداء األمة الذين يسيئون ملكانة وقدسية الرسول الكريم املبعوث رحمة للعاملني، بتمسك األمة بدينها 

ونبيها روحاً ومضموناً وقولً وعمالً.
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مدير صحة أمانة العاصمة يؤكد جاهزية الطواقم الطبية اخلاصة بفعالية املولد 
النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

أكد مكتب الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة، جاهزية الطواقم الطبية الخاصة بالفعالية املركزية 
للمولد النبوي الرشيف بميدان السبعني بالعاصمة صنعاء.

وأوضح مدير مكتب الصحة باألمانة الدكتور مطهر املروني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أنه تم تجهيز 
مستشفيات ومخيمات ميدانية وعيادات متنقلة، ونحو 90 سيارة إسعاف منها سيارات مجهزة عناية 

مركزة.

ولفت إل أن حوال 400 من الكوادر الطبية امليدانية ستتول تقديم الخدمات الصحية للمشاركني عند 
الحتياج، فضالً عن التجهيزات الطبية يف املداخل والتقاطعات الرئيسية بأمانة العاصمة.

وأشار إل أنه تم تأمني ساحة الحتفال النسائية يف ملعب الثورة بنحو 170 عاملة صحية إل جانب سيارات 
إسعاف ومخيمات وعيادات وطواقم طبية ميدانية ومتنقلة.

وأكد مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة، أن هذه التجهيزات والستعدادات الطبية تنفذها وزارة الصحة 
ومكتبها باألمانة.

اختتام محلة نظافة بصنعاء استعدادا إلحياء ذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

استكمل صندوق النظافة والتحسني بمحافظة صنعاء اليوم حملة رفع املخلفات وتأهيل وتزيني الجزر 
الوسطية استعدادا لالحتفال بذكرى املولد النبوي.

وأوضح املدير التنفيذي للصندوق مبخوت محمد، أن الحملة شملت رفع املخلفات من الشوارع واألحياء 
وتنظيف العبارات واألحواض ومجاري السيول وأماكن تجمع املخلفات يف مركز املحافظة واملناطق 

املجاورة.

وأشار إل أن الفرق امليدانية أنجزت أعمال تأهيل الجزر الوسطية بالشوارع والطالء والقص والتشكيل 
وإزالة البندورات التالفة، ضمن الخطة العامة تزيني وتأهيل املواقع املستهدفة.

وأكد أن تنفيذ األعمال، تأتي يف إطار الحرص عل تحسني الصورة الجمالية للشوارع والجزر الوسطية 
لالبتهاج بهذه املناسبة الدينية، وتجسيداً لعظمة الذكرى ومكانة صاحبها.

ونوه املدير التنفيذي للصندوق بجهود عّمال النظافة والفرق امليدانية يف إنجاز األعمال املنوطة يف رفع 
املخلفات وتأهيل الجزر املستهدفة.
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أمانة العاصمة تفتح الشوارع املغلقة املؤدية إىل ميدان السبعني

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

فتحت أمانة العاصمة اليوم الشوارع واملمرات املغلقة جراء اعمال الرتميم، التي تؤدي إل ساحة الحتفال 
باملولد النبوي الرشيف يف ميدان السبعني.

حيث أفتتح أمني العاصمة حمود عباد، الجسور السطحية يف شارعي الستني الجنوبي والخمسني، وشارع 
45 وتأجيل اعمال الرتميم فيها حتى انتهاء الفعالية.

وأطلع أمني العاصمة ومعه وكيل قطاع الشغال املهندس عبدالكريم الحوثي، ومسئول الفعاليات باألمانة 
عيل السقاف، عل إمكانية ايجاد مسارات بديلة يف منطقة وجرس مذبح، وكذا املداخل الرئيسية مليدان 

السبعني.

وأشاد عباد، بجهود املكاتب التنفيذية بأمانة العاصمة املبذولة يف تهيئة املداخل والشوارع الرئيسية ملرور 
الجماهري املقرر توافدها للمشاركة يف الفعالية املركزية لالحتفال باملولد النبوي.

رافقهم خالل الزيارات مدراء مرشوع النظافة ابراهيم الرصابي، ومكتب الشغال املهندس عبدالسالم 
الجرادي واملتابعة عبدالحليم السكري.





الفعاليات الرئيسية للمولد النبوي 
الشريف يف امانة العاصمة وبقية احملافظات
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تدشني فعاليات االحتفال باملولد النبوي يف الثورة بأمانة العاصمة

]03/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشنت مديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم، فعاليات الحتفال باملولد النبوي الرشيف للعام 1442هـ.

ويف فعالية بحي الحصبة الجنوبية بحضور رئيس لجنة التخطيط واملالية بمحيل األمانة رشف الهادي 
ووكيل األمانة املساعد حسني املرتني، أشار عضو رابطة علماء اليمن العالمة عبدالله املهدي إل إحياء 

مناسبة املولد النبوي الرشيف عل صاحبها أفضل الصالة وأزكى وأتم التسليم.

وأكد أهمية استحضار نهج وقيّم وأخالق املصطفى صل الله عليه وآله وسلم املعلم األول لألمة والهادي إل 
طريق النور والهداية.

من جانبه أوضح مدير مديرية الثورة محمد الدرواني، أن املجلس املحيل واملكتب اإلرشايف نظما برنامج 
لذكرى املولد النبوي يف حارات وأحياء املديرية.

وأكد املشاركون يف الفعالية، أن إحياء ذكرى املولد النبوي ل يقترص عل أعمال التزيني، وإنما إحياء ما جاء 
به من هدى ونور والعودة إل سريته صل الله عليه وآله وسلم.

مديرية السبعني بأمانة العاصمة تدشن فعاليات املولد النبوي

]04/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

دشنت مديرية السبعني بأمانة العاصمة اليوم، أنشطة وفعاليات إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
مستوى األحياء والحارات باملديرية.

ويف التدشني أكد مدير املديرية محمد الوشيل، بحضور األمني العام محمد الصادق وأعضاء الهيئة الدارية 
واملجالس املحلية ومدراء املكاتب والعقال، أهمية التفاعل واملشاركة الواسعة يف اقامة فعاليات ذكرى املولد 

النبوي.

وأشار إل أن خطة برنامج املناسبة التي تم إقرارها تشمل تنظيم فعاليات وندوات ثقافية ودينية وتوعوية.. 
مؤكداً أهمية أحياء املناسبة للتزود من املعاني النبيلة لسرية الرسول األعظم محمد صلوات الله عليه وآله 

وسلم.

ولفت إل أن الفعاليات تتضمن تنفيذ حملة الحسان »رحماء بينهم« وتهدف إل مساعدة األس الفقرية 
واملحتاجة بمديرية السبعني بمناسبة الحتفال باملولد النبوي عل صاحبه أتم وأزكى التسليم.

من جانبهم أكد املشاركون أهمية استغالل هذه املناسبة الجليلة، يف تجسيد وتعزيز قيم الرتاحم. 
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فعالية احتفالية بالثورة يف أمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]04/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم أبناء حي النهضة بمديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف 
عل صاحبه أتم الصالة وأزكى التسليم.

ويف الفعالية، بحضور عضو مجلس الشورى أحمد الظفري ورئيس لجنة التخطيط بمحيل األمانة رشف 
الهادي ومدير املديرية محمد الدرواني، أشارت كلمات باملناسبة إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي، بما 

يعكس عظمة ومكانة الرسول الكريم يف نفوس اليمنيني.

وأكدت الكلمات أن أبناء الشعب اليمني اليوم يحتفلون بذكرى مولد الرسول األعظم يف حني دول العدوان 
تحتفل بالتطبيع مع الكيان اإلسائييل واملجاهرة بموالة اليهود والنصارى..وتطرقت الكلمات إل رضورة 
تجسيد الحتفال بذكرى املولد النبوي قولً وعمالً من خالل السري عل النهج املحمدي وتعزيز الصمود يف 

مواجهة العدوان ورفد الجبهات باملال والرجال للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

تدشني الفعاليات االحتفالية بذكرى املولد النبوي يف حجة

]05/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

دشنت محافظة حجة اليوم، الفعاليات الحتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها أفضل الصالة 
وأزكى التسليم 1442 هجرية.

ويف التدشني أشار املحافظ هالل الصويف إل أن املرحلة الراهنة تتطلب إظهار عظمة النبي األعظم صل الله 
عليه وآله وسلم وحجم اللتفاف حوله يف وقت يرتمي فيه اآلخرين يف أحضان أعداء األمة واإلسالم.

وأكد أهمية تكثيف الجهود ملواجهة املؤامرة عل اإلسالم واملسلمني والتصدي لإلساءات املتكررة لنبي 
الرحمة.. لفتاً إل أهمية أن يكون أبناء اليمن كما كانوا أنصاراً لرسول الله محمد عليه الصالة والسالم.

وتطرق محافظ حجة إل النتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية يف ميادين الصمود خاصة 
النتصارات بالساحل الغربي.

ولفت إل رضورة اضطالع الجميع بدورهم يف التحشيد للفعاليات بهذه املناسبة الدينية يف القرى والعزل 
واملديريات بما يليق بمكانة وعظمة صاحبها..كما أكد الصويف الحرص عل تجهيز قافلة الرسول األعظم 
التي سيتواكب تسيريها مع الحتفاء بهذه الذكرى العظيمة..وثمن دور املجتمع وبذله كل غال ونفيس يف 

الذود عن الوطن ورفد الجبهات واملشاركة املجتمعية يف عملية البناء والتنمية.

فيما أشار مدير اإلرشاد بمكتب األوقاف عبدالرحمن رشويد إل رضورة التوعية والتحشيد للفعاليات 
الحتفالية بذكرى املولد النبوي، بما يجسد العالقة التي تربط اليمنيني بالرسول األعظم صل الله عليه وآله 

وسلم.

تخلل التدشني قصيدة للشاعر عيل النعيمي.
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فعالية ثقافية مبديرية شعوب يف ذكرى املولد النبوي

]05/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بمديرية شعوب بأمانة العاصمة مساء اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 
للعام 1442هـ.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل وزارة األوقاف صالح الخولني، القى عضو مجلس الشورى خالد املداني، 
كلمة اشار فيها إل أهمية إحياء هذه املناسبة لتعزيز الهوية اإليمانية. 

وأشار املداني، إل رضورة استغالل املناسبة يف تجسيد نهج وسرية وقيّم وأخالق املصطفى صل الله عليه 
وآله وسلم قولً وعمالً يف مواجهة اعداء المة واملسلمني والدفاع عن الدين والوطن.

بدوره اشار مدير املديرية مهدي عرهب، إل ان هناك املزيد من الفعاليات ستقام باملديرية عل مستوى 
الحياء والحارات واملدارس، إل جانب اعمال تزيني الشوارع ابتهاجاً باملولد النبوي.

كما شملت الفعالية كلمات خطابية ركزت عل حب ومدح الرسول العظم، وإدانة للتطبيع الماراتي 
البحريني مع الكيان الصهيوني، إل جانب فقرات فنية ومرسحية بعنوان »احفاد الوس والخزرج«.

مديرية الثورة حتتفي بذكرى املولد النبوي

]06/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أٌقيم بمديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية خطابية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف، نظمها املجلس 
املحيل واملكتب اإلرشايف باملديرية.

ويف الفعالية، التي حرضها األمني العام املساعد ملجلس الوزراء يحيى الهادي وعضو مجلس الشورى أحمد 
الظفري ورئيس لجنة التخطيط بمحيل األمانة رشف الهادي ووكيل األمانة عيل القفري، أشار وكيل األمانة 

املساعد عبدالوهاب رشف الدين، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي والتفاعل يف إقامة الفعاليات اإلحتفائية 
بهذه املناسبة.

ودعا أبناء مديريات األمانة إل تنظيم الفعاليات واللقاءات والندوات بذكرى املولد النبوي للتعريف بالسرية 
العطرة والصفات النبيلة لسيد البرشية وهاديها إل طريق الحق النجاة.

فيما أكدت كلمات رضورة إحياء هذه املناسبة العظيمة لتجديد الولء والرتباط الوثيق بنبي البرشية 
ورسوله محمد صل الله عليه وآله وسلم والسري عل نهجه وسريته.

شارك يف الفعالية مدير املديرية محمد الدرواني وأعضاء املجالس املحلية ومدراء املكاتب التنفيذية وعقال 
وشخصيات اجتماعية.
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تدشني فعاليات ذكرى املولد النبوي الشريف بصعدة

]07/ اكتوبر/2020[ صعدة - سبأ :

دشنت محافظة صعدة اليوم، فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف بلقاء نظمه مكتب األوقاف يف مسجد 
اإلمام الهادي تحت شعار »رحمة للعاملني«.

ويف التدشني أكد املحافظ محمد عوض، إل أهمية إحياء مناسبة املولد النبوي الرشيف ل سيما مع ما 
يتعرض له الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم من إساءات متكررة من قبل أعداء األمة.

وأشار إل أن إحياء أبناء اليمن لذكرى املولد النبوي يجسد الهوية اإليمانية للشعب اليمني وتمسكه بالرسول 
األعظم وإحياء مولده الكريم بما يليق بمقام ومكانة سيد البرشية عليه الصالة والسالم.

فيما استعرض العالمة محمد الهادي أخالق املصطفى صل الله عليه وآله وسلم ومحطات نوارنية من 
حياته وجهاده وصفاته املثل.. مذكراً بنعمة الله الكبرية برسول الله عليه أفضل الصالة والسالم.. وأكد 
أهمية الستجابة املطلقة لتوجيهات املول سبحانه وتعال بنرصة الرسول وتعزيره وتوقريه واتباع هديه.

ودعا الجميع إل إحياء ذكرى مولد النور والهدى بفعاليات وندوات وتعريف األجيال بعظمة الرسول صل 
الله عليه وآله وسلم والتمسك بسنته والقتداء بها قولً وعمالً.

بدوره استعرض عابد الفييض عظمة الرسالة اإللهية ودورها يف إخراج الناس من الظلمات إل النور بميالده 
صل الله عليه وآله وسلم..ولفت إل أن من يتمسك برسول الله عليه الصالة والسالم يستطيع بناء حارضه 

ومستقبله عل أسس سليمة مقارنة بالتخبط والضياع الذي تعيشه املجتمعات املعادية لإلسالم.

تخلل التدشينـ، بحضور كوكبة من العلماء واملشائخ والوجهاء والشخصيات الجتماعية واملثقفني، قصائد 
شعرية وفقرات إنشادية.

 

السلطة احمللية مبحافظة تعز تدشن اإلحتفاالت بذكرى املولد النبوي

]07/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

دشنت السلطة املحلية واملكتب اإلرشايف بمحافظة تعز اليوم، فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف 1442 
هجرية يف مديريات ومساجد املحافظة.

ويف التدشني أكد محافظ تعز سليم املغلس، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي عل صاحبها أفضل الصالة 
وأزكى التسليم، والذي يتزامن هذا العام بالنتصارات الكبرية عل قوى العدوان يف مختلف الجبهات.

وأشار إل وضع األمة والتحديات التي تواجهها للنيل من قيم وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف. وقال 
»إن إحياء ذكرى املولد النبوي، أقل واجب تجاه رسول اإلنسانية ومناسبة لنتذكر ونّذكر األجيال بسرية 

املصطفى صل الله عليه وآله وسلم ودعوته يف نرش الدين وتعامله مع أصحابه وكل من حوله«.

وأضاف »إن اإلحتفال باملولد النبوي رسالة بالتمسك بنهجه وأخالقه«.. لفتا إل أهمية التحرك الجاد ورفد 
الجبهات والتصدي للعدوان وإفشال مخططاته.
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وشدد املحافظ املغلس عل رضورة أن يعم الفرح والبتهاج واإلقتداء كل بيت مسلم بهذه املناسبة الدينية 
التي ولد فيها خري البرشية ونور الهداية.. مشرياً إل مكانة الرسول محمد صل الله عليه وسلم يف قلوب 

املسلمني بصورة عامة واليمنيني بشكل خاص.

واعترب هذه املناسبة الدينية حدثاً عظيماً لألمة تعمق من خاللها الرتباط بأخالق من اختاره الله لقيادة 
األمة من ظلمات الكفر إل نور اإليمان.. مبيناً أن إحياء املناسبة لهذا العام سيكون استثنائياً بما تتضمنه 

من فعاليات احتفالية.

من جانبه أوضح وكيل املحافظة إسماعيل عبدامللك رشف الدين، أن إحياء ذكرى املولد النبوي، يكتسب 
أهمية كبرية يف التذكري بالقيّم واملبادئ واألخالق اإلسالمية السمحة.

وأشار إل أن الرسول األعظم أراد لألمة العزة والكرامة والنرص والتمكني، ما يجعل من إحياء هذه املناسبة 
استذكار وتعميق الرتباط بنبي الرحمة واإلنسانية.. داعياً الجميع إل التفاعل والتحشيد للفعالية املركزية 

بهذه املناسبة الدينية.

وألقيت خالل التدشني كلمة عن العلماء، أشارت يف مجملها إل ما مثله ميالد الرسول صل الله عليه وآله 
وسلم من أهمية تاريخية كربى يف إخراج العباد من عبادة العباد إل عبادة رب العباد ومن جور األديان إل 

عدل اإلسالم.

تخلل الفعالية التي حرضها قيادات السلطة املحلية واإلرشافية باملحافظة قصائد شعرية وفقرات إنشادية.

 

وزارة األوقاف تدشن الفعاليات االحتفالية بذكرى املولد النبوي الشريف

]08/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشنت وزارة األوقاف واإلرشاد اليوم، الفعاليات الحتفالية بذكرى املولد النبوي بعقد ملتقى العلماء 
والخطباء واملرشدين يف إطار الربنامج التنفيذي لفعاليات الحتفال باملولد النبوي الرشيف للعام 1442 

هجرية.

ويف امللتقى، الذي شارك فيه كوكبة من العلماء والخطباء واملرشدين، اعترب نائب وزير األوقاف واإلرشاد 
العالمة فؤاد محمد ناجي، إحياء ذكرى املولد النبوي محطة مهمة لستلهام الدروس والعرب يف التمسك 

بمنهج املصطفى صل الله عليه وآله وسلم.

وقال »بولئنا للرسول األعظم سننترص وبعودتنا الصادقة إل منهجه نستحق رحمته وعونه وتأييده ل سيما 
واألعداء يرتكبون حماقة التطبيع ونرش ثقافة النحالل والتفسخ والتربج«.. مشدداً عل رضورة اضطالع 

الخطباء والعلماء بدورهم يف التحشيد إلحياء ذكرى مولده.

وأضاف »دور العلماء والخطباء ونحن عل مقربة من هذه املناسبة أن يكونوا أكثر تفاعالً من مختلف 
رشائح املجتمع، فأنتم لستم وحدكم بامليدان وإنما قيادة الدولة تبذل جهودها وتوجه اهتمامها يف أن يكون 
إحياء املولد النبوي بصورة معربة إليصال رسالة للعالم بأن الشعب اليمني ما يزال حاضن لألمة وهويتها 

وأصالتها وقيّمها«.

ولفت إل رضورة أن يكون الحتفال باملولد النبوي هذا العام هو األكرب عل مستوى العالم.. مشرياً إل أن 
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أكرم ميزة عظيمة وخصلة كريمة أن يكون عيد أعياد اليمنيني وأعظم مناسباتهم الحتفال بذكرى مولد 
املصطفى صل الله عليه وآله وسلم.

وأشار العالمة ناجي إل أنه ل يمكن أن يحول بني الشعب اليمني وإحياء مولد املصطفى أي ظرف مهما 
كانت التحديات باعتبار الرسول القدوة واألسوة. وأضاف »إن الرسول قدوتنا وسنحرض يوم مولده للتعبري 

عن حبنا وارتباطنا به عليه الصالة والسالم«.

ودعا الخطباء والعلماء إل إبراز الحتفال بهذه املناسبة الدينية الجليلة من خالل تزيني املساجد وإحيائها 
باملحارضات والندوات وإلقاء الخواطر واملواعظ يف املجالس واملناسبات والنزول للمدارس والحضور إل 

الجامعات ومختلف املحافل والتجمعات.

فيما أشار وكيل وزارة األوقاف لقطاع تحفيظ القرآن الشيخ صالح الخولني والوكيل املساعد لوزارة 
األوقاف لقطاع التوجيه واإلرشاد يحيى الحوثي، إل دللت الحتفال بذكرى املولد النبوي، يف ظل ما 

يتعرض له الوطن من عدوان وحصار وحرب طالت األخرض واليابس.

وأكدا أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية للتمسك بما جاء به سيد البرشية وما تمثله من دعوة إل التآخي 
والرتاحم وتجسيد امٌلثل والقيم التي نهجها نبي اإلنسانية واستلهام الدروس والعرب من سريته صل الله عليه 

وآله وسلم.

يف حني تطرقت كلمات العالمة محمد إبراهيم العيسوي وعضو رابطة علماء اليمن خالد موىس وسالم 
الخظمي يف كلمة عن العلماء ومدير مكتب األوقاف واإلرشاد بأمانة العاصمة عبدالله عامر، إل أهمية 

الحتفال بمولد الرسول األعظم عليه الصالة والسالم الذي أرسله الله رحمة للعاملني بشرياً ونذيراً وداعياً إل 
الله بإذنه وساجاً منرياً.

وأكدت الكلمات وجوب القتداء بصفات الرسول الكريم والعمل بما جاء به بما يكفل وحدة الصف وتآزر 
القلوب والنتصار للدين اإلسالمي الحنيف..وتطرقت الكلمات إل مكانة اليمنيني عند رسول الله باعتبارهم 

من نرصوه وآووه من أجل إعالء كلمة الله.

وأكد املشاركون يف الفعالية الحتفالية الحرص عل رضورة الستعداد الجيد إلحياء فعاليات املولد النبوي 
الرشيف ضمن خطة وزارة األوقاف واإلرشاد وقطاعاتها ومكاتبها بدًء من يوم 20 صفر حتى العارش من 

ربيع األول املقبل، وما يرتافق معها من أنشطة وفعاليات دينية.

حرض الفعالية وكالء وزارة األوقاف واإلرشاد والوكالء املساعدون ومدراء العموم يف الوزارة ومكتبيها 
باألمانة ومحافظة صنعاء.

أمسية يف بني مطر بصنعاء بذكرى املولد النبوي

]08/ اكتوبر/2020[ صنعاء -سبأ:

أقيمت بمديرية بني مطر محافظة صنعاء اليوم، أمسية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف األمسية بعزلة بني قيس، استعرضت كلمات املشاركني محطات من سرية الرسول عليه الصالة 
والسالم.. لفتة إل أن ذكرى املولد تحيي يف النفوس قيم ومبادئ النبي وتجسد أخالقه ونهجه.
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وأشارت إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة لتجديد الولء والعهد واللتزام بنهج النبي الكريم.. مؤكدة أن 
الحتفال بذكرى سيد املرسلني، يعكس الرتباط برسول اإلنسانية والتمسك بأخالق ومنهج الرسول صل 

الله عليه وآله وسلم.

ودعا املشاركون يف األمسية إل التحشيد املجتمعي إلحياء هذه املناسبة بما يليق بصاحبها عليه أفضل 
الصالة وأتم التسليم.. لفتني إل أن التحديات الراهنة، تستدعي تعزيز الصمود ورفد الجبهات حتى تحقيق 

النرص املؤزر.

تخلل األمسية فقرات إنشادية وقصائد عربت عن أهمية الحتفاء بهذه املناسبة وتعزيز التمسك بخاتم 
األنبياء واملرسلني وتجديد الصمود والثبات يف مواجهة العدوان.

جامعة حجة تنظم فعالية ثقافية احتفاء باملولد النبوي

]08/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظمت جامعة حجة فعالية ثقافية اليوم، احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله أزكى 
الصالة وأتم التسليم.

ويف الندوة أشار رئيس الجامعة الدكتور محمد الخالد، إل أهمية إحياء ذكرى الذكرى املولد النبوي وتجسيد 
أخالق الرحمة املهداة للعاملني.

ولفت إل أن هذه املناسبة الدينية محطة إيمانية لستلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى عليه وعل آله 
أفضل الصالة وأزكى التسليم.

بدوره أكد عضو رابطة علماء اليمن القايض عبداملجيد رشف الدين، أهمية اإلحتفال باملولد النبوي والتمسك 
بنهج وأخالق رسول اإلنسانية.. لفتا إل أهمية التحرك الجاد لرفد الجبهات للتصدي للعدوان وإفشال 

مخططاته.

حرض الندوة، التي شارك يف تنظيمها ملتقى الطالب الجامعي، مدير مكتب الرتبية باملحافظة عيل القطيب. 

معني والسبعني حتتفيان باملولد النبوي 

]08/ اكتوبر/2020[ صنعاء -سبأ:

أقيمت بمديرية معني بأمانة العاصمة اليوم، أمسية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف المسية، التي حرضها عضو مجلس الشورى خالد املداني ومدير املديرية عبدامللك الريض ومرشف عام 
املديرية سامي رشف الدين، أوضحت الكلمات أهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي يف تعزيز الهوية اإليمانية 

والصمود يف مواجهة العدوان. 

وأشارت إل دللت ومعاني إحياء ذكرى املولد النبوي يف التعريف بالسرية العطرة والخالدة للرسول األعظم 
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وتجسيد حبه ومكانته العظيمة يف نفوس اليمنيني والسري عل نهجه القويم.

تخلل المسية، بمشاركة قيادة السلطة املحلية وعدد من مدراء املكاتب والعقال وجمع من املواطنني بمعني، 
فقرات انشادية لفرقة الرسول األعظم وزوامل ورقصات شعبية معربة عن املناسبة. 

ويف مديرية السبعني نظمت فعالية ثقافية حرضها وكيل المانة عبدالوهاب رشف الدين ومدير املديرية 
محمد الوشيل وقيادات محلية وشخصيات اجتماعية، أكدت الكلمات خاللها عل أهمية إحياء ذكرى مولد 

الرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم، وجعلها فرصة للتزود واإلقتداء بسرية سيد الخلق.

 ودعت ال املزيد من التالحم واإلصطفاف يف مواجهة العدوان.. مشرية إل الدللة التي تكتسبها ذكرى املولد 
النبوي يف قلوب املسلمني وما تمثله لتعزيز وحدة األمة والوقوف أمام األخطار املحدقة بها وسبل تجاوزها.

تخلل الفعالية أناشيد وقصائد شعرية جسدت عظمة املناسبة الدينية ومكانة وحب سيد ومعلم البرشية 
سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلم والسري عل نهجه القويم.

مكتب أوقاف تعز يدشن فعاليات ذكرى املولد النبوي

]08/ اكتوبر/2020[ صنعاء -سبأ:

دشن مكتب األوقاف واإلرشاد بمحافظة تعز اليوم، الفعاليات الحتفالية بذكرى املولد النبوي بلقاء للخطباء 
واملرشدين تحت شعار »محمد رسول الله والذين معه أشداء عل الكفار رحماء بينهم - الدور الرسال 

للمسجد«.

ويف التدشني، بحضور محافظ املحافظة سليم محمد املغلس، وكوكبة من أصحاب الفضيلة العلماء 
والخطباء واملرشدين من مختلف مديريات املحافظة، أشار وكيل املحافظة إسماعيل عبدامللك رشف الدين، 

إل أهمية اضطالع العلماء والخطباء واملرشدين بدورهم يف إحياء ذكرى املولد النبوي وتعزيز الوعي 
املجتمعي بأهمية هذه املناسبة الدينية.

وذكر أن ذكرى املولد النبوي لهذا العام ستحظى بفعاليات وأنشطة من خالل تفعيل رسالة املسجد، 
والندوات والخواطر اإلرشادية والوعظية بأهمية استلهام الدروس والعرب من سرية النبي صل الله عليه وآله 

وسلم.

وشدد عل أهمية التنسيق بني الخطباء واملرشدين ومكتب األوقاف باملحافظة لتوحيد الجهود يف تنفيذ 
األنشطة الوقفية واإلرشادية.. مؤكداً أهمية رسالة املسجد لتنوير املجتمع وتبصريه بسماحة الدين ووسطيته 

واعتداله.

بدوره أكد مدير مكتب األوقاف واإلرشاد باملحافظة محمد ناجي األهدل، أن اللقاء بالعلماء والخطباء يأتي 
تدشيناً لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف واإلرتقاء برسالة املسجد يف تعزيز الهوية اإليمانية.

وأشار إل أهمية دور العلماء والخطباء يف ترسيخ الوعي املجتمعي بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات 
تستهدف تمزيق النسيج الجتماعي والجبهة الداخلية.. موجهاً الخطباء واملرشدين إل أن يكونوا خري رسل 

يف املنابر الوعظية واإلرشادية.
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فيما تطرقت كلمة العلماء للشيخ حسني املفتي والوحدة الثقافية إل املسئولية امللقاة عل عاتق العلماء 
والخطباء واملرشدين ووجوب التحرك يف مواجهة األعداء من خالل التوعية والتثقيف وإفشال مخططات 

العدو ومؤامراته.

تدشني فعاليات املولد النبوي يف كعيدنة وعبس حبجة

]09/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

دشنت بمديرية كعيدنة محافظة حجة اليوم، فعاليات املولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله أزكى الصالة 
وأتم التسليم.

ويف التدشني، بحضور املكتب التنفيذي واإلرشايف وأعضاء املجلس املحيل واملشائخ واألعيان، أشار مدير 
املديرية أحمد جناح إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي بما يجسد قيّم وأخالق النبي الكريم قولً وعمالً.

واعترب الحتفال بذكرى املولد النبوي إحياء للمبادئ والقيّم واألخالق.. حاثاً عل رضورة املشاركة الفاعلة يف 
الفعالية املركزية والتحشيد لتجهيز قافلة الرسول األعظم.

كما دشن املجلس املحيل واملكتب الرشايف بمديرية عبس فعاليات املولد النبوي.

ويف التدشني أشار مدير املديرية عيل صوعان إل أن إحياء ذكرى مولد النبي األعظم، تجديد العهد والوفاء 
للرسول الكريم عليه الصالة والسالم..وحث عل توسيع برنامج إحياء هذه املناسبة الدينية الجليلة ليشمل 

العزل والقرى.. مؤكداً أهمية التحشيد للفعالية املركزية والتفاعل يف تجهيز قافلة الرسول األعظم.

تخلل التدشني، بحضور أمني محيل املديرية وأعضاء املجلس ومدراء املكاتب التنفيذية واملشائخ واألعيان 
والقطاع الرتبوي، كلمات أكدت أهمية إحياء مناسبة املولد النبوي بما يليق بمقام خري البرشية وفقرات 

معربة عن املناسبة.

تدشني فعاليات املولد النبوي يف جبلة واملشنة بإب

]09/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

دشنت بمديرية جبلة محافظة إب اليوم، فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف 1442 هجرية.

ويف التدشني بالجامع الكبري بمدينة جبلة، أشار وكيل املحافظة الدكتور أرشف املتوكل إل أهمية إحياء هذه 
املناسبة للتعبري عن الحب والولء للرسول األعظم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.

ولفت إل أن من يحتفل بمناسبات الغرب ويتنكرون عل املحتفلني بذكرى املولد النبوي سقطت أقنعتهم 
بهرولتهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني.. مؤكداً أن الشعب اليمني بارتباطه وولءه لرسول الله صل الله 

عليه وسلم استطاع كرس شوكة العدو عل مدى ست سنوات.

تخلل الفعالية كلمات وقصائد شعرية، جسدت يف مجملها صفات الرسول الكريم عليه الصالة والسالم 
وأهمية هذه املناسبة ومكانتها يف نفوس اليمنيني.
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كما دشنت فعاليات بمديرية املشنة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وحث وكيل املحافظة عبدالفتاح غالب عل إحياء هذه املناسبة الدينية للتعبري عن ارتباط اليمنيني بالرسول 
الكريم يف نفوس اليمنيني واإلقتداء بهذا القائد العظيم.

وألقيت يف الفعالية كلمات دعت يف مجملها إل اعتبار مولد النبي أعظم املناسبات.. مستعرضة جانباً من 
سرية الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم وجهاده يف سبيل الله ضد الطغاة واملستكربين.

حرض الفعالية مدير مديرية املشنة عيل بن عيل البعداني.

أمسية مبدينة حجة بذكرى املولد النبوي الشريف

]09/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

أقيمت بمدينة حجة اليوم، أمسية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أزكى 
الصالة وأتم التسليم.

ويف األمسية، بحضور مدراء املكاتب التنفيذية واملدينة واملشائخ والعيان، اشار مدير مكتب األوقاف 
واإلرشاد باملحافظة محمد عيشان، إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة لتعزيز الهوية اإليمانية والصمود يف 

مواجهة العدوان.

ولفت إل أن إحياء ذكرى املولد النبوي هذا العام يأتي وعدد من النظمة العربية يهرولون إل حضن أعداء 
السالم، يف حني أبناء الحكمة يعززون من ارتباطهم بالنبي الكريم.

فيما اوضح عضو رابطة علماء اليمن القايض عبداملجيد رشف الدين والقايض وليد الخاشب،  أن إحياء 
ذكرى مولد النبي محمد هو تجديد للعهد بالسري عل نهجه والذود عن الدين اإلسالمي.

وأشارا ال ان العدوان الرببري الذي يتعرض له احفاد األنصار منذ ست سنوات راجع ال تمسكهم بالسرية 
املحمدية.. مؤكدين اهمية التحشيد للفعالية املركزية والتفاعل يف تجهيز قافلة الرسول األعظم.

تدشني فعاليات املولد النبوي يف بني احلارث بأمانة العاصمة

]09/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشنت بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة اليوم، فعاليات إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف 1442 
هجرية.

ويف التدشني، بحضور وكيل األمانة يحيى جميل، حث عضو مجلس الشورى عادل الحنبيص، عل املشاركة 
الفاعلة يف إحياء هذه املناسبة الدينية الجليلة عل صاحبها أزكى الصالة وأتم التسليم.. لفتاً إل رضورة أخذ 

العرب والدروس من السرية العطرة للرسول األعظم.

بدوره أشار وكيل أمانة العاصمة املهندس عبدالكريم الحوثي، إل دللت الحتفال باملولد النبوي يف تجسيد 
قيم ومبادئ الرسول الكريم صل الله عليه وآله وسلم والسري عل نهجه.
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ودعا إل تفاعل أبناء أمانة العاصمة يف التحشيد للفعالية املركزية التي ستقام عل مستوى املديريات 
لالحتفال بهذه املناسبة الدينية.

فيما استعرض مدير املديرية حمد بن راكان الرشيف، مستوى ترتيبات إحياء ذكرى املولد النبوي من خالل 
الفعاليات واألنشطة التي سيتم تنظيمها بأحياء بني الحارث.. مؤكداً أهمية الستفادة من دروس املناسبة 

بتعزيز الصمود ورفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم والعطاء.

تخلل الفعالية، التي شارك فيها قيادات املجلس املحيل واإلرشايف باملديرية ومدراء املكاتب والعقال واملشائخ، 
قصائد شعرية وأناشيد معربة عن املناسبة.

 

تدشني فعاليات املولد النبوي يف مديريتي املفتاح ووضرة حبجة

]09/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

دشنت بمديرية املفتاح محافظة حجة اليوم، فعاليات املولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله أزكى الصالة 
وأتم التسليم.

ويف التدشني، بحضور أعضاء املجلس املحيل ومدراء املكتب التنفيذي واملشائخ واألعيان، أشار مدير املديرية 
يحيى املالهي، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي وتجسيد أخالق النبي عليه الصالة والسالم قولً وعمالً.

وحث عل التحشيد للفعالية املركزية وقافلة الرسول األعظم.. مبيناً أن إحياء الذكرى العطرة هو إحياء 
للقيم النبيلة واملبادئ التي أسسها وسار عليها النبي صل الله عليه وسلم.

وألقيت كلمات أشارت إل أهمية التمسك بالنهج املحمدي وتوجيهات الرسول األعظم.

كما دشن املجلس املحيل بمديرية ورضة، فعاليات املولد النبوي بحضور قيادات وأعضاء املجلس املحيل 
ومدراء املكتب التنفيذي واإلرشايف واملشائخ واألعيان.

وأكد مدير املديرية عبداللطيف البكري ومرشف املديرية إبراهيم رشف الدين، أهمية إحياء ذكرى املولد 
النبوي وتعزيز ارتباط اليمنيني بالرسول الكريم.

وأكدا رضورة التحشيد للفعالية املركزية وقافلة الرسول األعظم عليه الصالة والسالم.

تدشني الفعاليات االحتفالية بذكرى املولد النبوي باحلديدة

]10/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

دشن املكتب التنفيذي بمحافظة الحديدة اليوم، فعاليات اإلحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف 1442هـ.

ويف التدشني أكد القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم، أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية للتمسك بما 
جاء به سيد البرشية وما تمثله من دعوة للتآخي والرتاحم وتجسيد امُلثل والقيم التي جاء بها نبي اإلنسانية 

واستلهام الدروس والعرب من سريته صل الله عليه وآله وسلم.
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وقال »بولئنا للرسول األعظم سننترص وبعودتنا الصادقة إل منهجه نستحق رحمته وعونه وتأييده ل سيما 
واألعداء أذلء يرتكبون حماقة التطبيع ونرش ثقافة اإلنحالل والتفسخ«.

ودعا قحيم قيادات السلطة املحلية واملكاتب التنفيذية والعلماء والخطباء إل إبراز مظاهر الحتفال بهذه 
املناسبة الدينية بتزيني املكاتب واملنشآت واملساجد وإحيائها باملحارضات والندوات والتحشيد للفعالية 

املركزية وقافلة الرسول األعظم عليه الصالة والسالم.

بدوره أشار وكالء املحافظة عبدالجبار أحمد ومحمد حلييص وعيل الكباري، إل أهمية إحياء ذكرى املولد 
النبوي وتجسيد أخالق النبي عليه الصالة والسالم قولً وعمالً.

ولفتوا إل دللت الحتفال بذكرى املولد النبوي يف ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار وتصعيد 
وجرائم ضد املدنيني.

فيما أكدت كلمتا اللجنة املنظمة ألقاها محمود الوشيل والعلماء عيل صومل، وجوب اإلقتداء بالرسول الكريم 
صل الله عليه وآله وسلم والعمل بما جاء به بما يكفل وحدة الصف والتكافل الجتماعي وتعزيز ثقافة 

التسامح.

وأشارا إل أن أكرم ميزة عظيمة وخصلة كريمة أن يكون عيد أعياد اليمنيني وأعظم مناسباتهم الحتفال 
بذكرى مولد املصطفى صل الله عليه وآله وسلم.

حرض التدشني قيادات السلطة املحلية وأعضاء املجلس املحيل ومدراء املكتب التنفيذي واملكتب اإلرشايف.

صباحية شعرية ملكتب الثقافة بصعدة يف ذكرى املولد النبوي

]10/ اكتوبر/2020[ صعدة - سبأ :

أحيا كوكبة من شعراء محافظة صعدة اليوم، ذكرى املولد النبوي الرشيف بصباحية شعرية، نظمها مكتب 
الثقافة باملحافظة تحت شعار »وإن تطيعوه تهتدوا«.

ويف الصباحية، بحضور محافظ املحافظة محمد جابر عوض وعدد من وكالء املحافظة ومدراء املكاتب 
التنفيذية، قّدم الشعراء قصائد شعرية عربت عن دللت الحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف ملا تجسده 

من تمسك الشعب اليمني بالرسول األعظم.

وأكدت القصائد أهمية التفاعل مع هذه املناسبة نرصة للرسول األعظم ل سيما يف ظل ما يتعرض له من 
محاولت إساءة بنرش وإعادة بعض الصحف الغربية لصور ل تليق بنبي اإلنسانية ومكانته العظيمة عند 

املول عز وجل واألمة.
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 تدشني فعاليات املولد النبوي الشريف يف املغربة حبجة

]10/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

دشن املجلس املحيل بمديرية املغربة محافظة حجة اليوم، فعاليات املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله 
أزكى الصالة وأتم التسليم.

وأشار مدير املديرية عيل كامل، يف الفعالية بحضور مرشف املديرية رضوان العامري وأعضاء املجلس 
املحيل ومدراء املكتب التنفيذي، إل أهمية اغتنام فعاليات املولد النبوي يف الوفاء للرسول األعظم وتجسيد 

اللحمة بني أبناء املديرية وتوحيد الصفوف يف مواجهة العدوان.

وأكد رضورة إحياء الذكرى يف كل القرى والعزل والتحشيد للفعالية املركزية يف الثاني عرش من ربيع األول 
واملشاركة يف قافلة الرسول األعظم.

فيما أشار أمني عام املجلس املحيل باملديرية زيد املؤيد، إل أهمية شحذ الهمم والعمل كفريق واحد بما يكفل 
تجسيد قوة العالقة بني اليمنيني وخاتم األنبياء.

وألقيت يف الفعالية كلمات أكدت استمرار الصمود والثبات والتحشيد للفعالية املركزية

فعاليات جمتمعية يف الثورة بأمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]10/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بمديرية الثورة بأمانة العاصمة، فعاليات مجتمعية إحياء لذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها عضو مجلس الشورى أحمد الظفري وعضو الهيئة اإلدارية رشف الهادي 
ووكيال وزارة األشغال يحيي الشامي واألمانة قناف املراني، نوه وكيل وزارة الوقاف صالح الخولني، 

بعظمة هذه املناسبة الدينية ذكرى مولد خري خلق الله محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وأشار إل أن الحتفال باملولد النبوي تجديد لالرتباط والولء ونرصة اليمنيني للرسول األعظم والسري عل 
نهجه وسريته يف مواجهة الطغاة والدفاع عن الوطن.

ودعا وكيل وزارة األوقاف إل استغالل هذه الذكرى يف تعزيز قيم ومبادئ التكافل الجتماعي وتكثيف 
األعمال الخريية ملساعدة أهال الشهداء والجرحى والفقراء واملساكني خاصة يف ظل العدوان والحصار.

من جانبه أشار مدير املديرية محمد الدرواني، إل الرتتيبات والتحضريات الخاصة بإقامة الفعالية املركزية 
بذكرى املولد النبوي يف املديرية.. مستعرضاً برامج اللقاءات والفعاليات التي ستقام باملناسبة وصول 

للفعالية املركزية.

وأكدت كلمات أهمية املشاركة الواسعة إلحياء ذكرى املولد النبوي بما يجسد حب وارتباط اليمنيني بخاتم 
األنبياء واملرسلني محمد عليه وآله أزكى الصالة وأتم التسليم.

وأشارت إل أهمية استمرار رفد الجبهات باملال والرجال للدفاع عن الدين والوطن.. مشيدة بالنتصارات 
واملالحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف ميادين العزة والكرامة.
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إىل ذلك نظم مكتب الرتبية والتعليم بمديرية معني، لقاء ملسئول األنشطة واإلعالم الرتبوي والقناة التعليمية، 
ملناقشة ترتيبات وخطة إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

واستعرض الجتماع، الذي ضم مدير األنشطة املدرسية بمكتب الرتبية باألمانة خالد العقبي ونائب مدير 
الرتبية باملديرية كوكب الوشيل، خطة الفعاليات واألنشطة الرتبوية التي ستقام يف مدارس املديرية لالحتفال 

بهذه الذكرى، ودور ومهام مسئول األنشطة واإلعالم والقناة يف هذا الجانب.

وأكد املشاركون أهمية توحيد وتعزيز الدور الرتبوي يف توعية الطالب والطالبات بالسرية العطرة والنهج 
القويم للرسول األعظم وترسيخ أخالقه ومبادئه يف نفوسهم وتحصينهم من األفكار الغربية والهدامة.

 

مديرية جنرة تدشن فعاليات املولد النبوي  

]10/ اكتوبر/2020[ حجة-سبأ:

دشنت بمديرية نجرة محافظة حجة اليوم، فعاليات املولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله أزكى الصالة 
وأتم التسليم.

ويف التدشني، بحضور أعضاء املجلس املحيل، أشار مدير املديرية كمال الصويف، إل أن إحياء ذكرى املولد 
النبوي هو تجسيد وإحياء للقيم النبيلة واملبادئ التي أسسها وسار عليها النبي صل الله عليه وسلم.

وحث الصويف عل رضورة التحشيد للفعالية املركزية وقافلة الرسول األعظم عليه الصالة والسالم.

وألقيت يف الفعالية، التي حرضها مدراء املكتب التنفيذي واملشائخ واألعيان، كلمات أشارت إل أهمية 
التمسك بالنهج املحمدي وتوجيهات الرسول األعظم.

تواصل فعاليات االحتفاء باملولد النبوي حبجة

]10/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

تتواصل يف محافظة حجة الفعاليات والرتتيبات لالحتفاء باملولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآلة افضل 
الصالة وأزكى التسليم. 

حيث دشنت اليوم بمديريتي املحابشة وحرض فعاليات الحتفال باملولد النبوي بحضور رسمي وشعبي، 
وعربت الكلمات عن اهمية إحياء هذه املناسبة لتجديد العهد بالتمسك بنهج املصطفى. 

ودعا مديرا املديريتني املحابشة أحمد البنوس، وحرض حسني حريان، إل املشاركة الفاعلة يف التحشيد 
للفعالية املركزية وقافلة الرسول األعظم. 

يف حني اقر اجتماع للمجلس املحيل واملكتب التنفيذي واإلرشايف بمديرية رشس، تشكيل لجنة للتحشيد 
للفعالية الكربى وقافلة الرسول العظم. 

وأكد الجتماع، بحضور مدير املديرية جربان ردمان، عل رضورة ان تكون الفعاليات املحمدية بما يليق مع 
عظمة النبي صل الله عليه وآله وسلم.
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 مديرية آزال بأمانة العاصمة تدشن فعاليات املولد النبوي

]10/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشنت مديرية آزال بأمانة العاصمة اليوم، فعاليات املولد النبوي الرشيف للعام 1442هـ.

ويف التدشني أكد وكيل األمانة املساعد عبدالوهاب رشف الدين، بحضور الوكالء املساعدين احسن القايض 
ومحمد سيع ومحروس عقبة ومدير املديرية عبدالعزيز شعالن، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف 

والتذكري بسرية النبي الكريم والقتداء بهديه والسري عل نهجه.

وأشار إل رضورة استغالل هذه املناسبة يف تعزيز قيم التكافل الجتماعي وأخذ الدروس والعرب من سرية 
الرسول األعظم يف الصمود والتضحية دفاعاً عن الوطن.

من جانبه أوضح أمني عام املجلس املحيل باملديرية عادل الشعثمي، أن خطة املديرية لالحتفال باملولد 
النبوي تتضمن إقامة فعاليات وأنشطة مختلفة عل مستوى األحياء والحارات، باإلضافة إل أعمال اإلحسان 

وتعزيز التكافل والرتاحم، والتحشيد للجبهات.

تخلل الفعالية، التي شاركت فيها القيادات املحلية ومرشف املديرية عقيل السقاف ومدراء املكاتب التنفيذية 
والعقال والوجهاء والشخصيات الجتماعية، كلمات وفقرات شعرية وإنشادية أكدت أهمية الحتفال باملولد 

النبوي والقتداء بالرسول األعظم.

 بذكرى املولد النبوي الشريف
ً
ندوة حبجة احتفاء

]10/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظم مكتب الرتبية بمحافظة حجة اليوم، ندوة احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله أزكى 
الصالة وأتم التسليم.

وقدمت يف الندوة، بحضور وكييل املحافظة الدكتور طه الحمزي ومحمد القييس ومدير فرع املجلس األعل 
إلدارة وتنسيق الشئون اإلنسانية عالن فضائل، ثالث أوراق عمل.

حيث أشار مدير مكتب الرتبية باملحافظة عيل القطيب يف الورقة األول، إل دور اليمنيني يف نرصة الدين 
اإلسالمي والرسول األعظم.. لفتا إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف هو احتفال باألخالق النبيلة 

واملبادئ.

فيما تطرقت الورقة الثانية التي قّدمها عضو رابطة علماء اليمن القايض عبداملجيد رشف الدين، إل 
واقع األمة وما يشنه األعداء من عدوان عل اليمن.. مشرياً إل اهتمام اليمنيني بالحتفاء بالذكرى العطرة 
ومواقفهم يف الدفاع عن الدين..وأكد أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى عليه آله أفضل 

الصالة وأزكى التسليم وتجسيد أخالقه وعمال.

فيما تناولت الورقة الثالثة التي قّدمها رئيس الوحدة الرتبوية باملحافظة مصطفى صباح، إل جانب من 
نشأة وحياة الرسول األعظم.
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تدشني فعاليات االحتفاء بذكرى املولد النبوي بذمار

]11/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

دشن وزير األوقاف واإلرشاد نجيب نارص العجي ومحافظ ذمار محمد نارص البخيتي اليوم، فعاليات 
الحتفاء بذكرى املولد النبوي 1442هـ بلقاء تشاوري موسع للعلماء والخطباء واملرشدين، نظمه مكتب 

األوقاف واإلرشاد باملحافظة.

ويف التدشني بجامع املدرسة الشمسية، بحضور نائب وزير األوقاف فؤاد ناجي ووكيل أول املحافظة فهد 
املروني ووكييل املحافظة محمود الجبني ومحمد عبدالرزاق وعباس العمدي، أشار املحافظ البخيتي إل 

أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي لستحضار شخصية النبي صل الله عليه وسلم يف الوجدان امتثال لقوله 
تعال »لقد كان لكم يف رسول الله أسوة حسنة«.

ولفت إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة الدينية التي يغضب لالحتفاء بها أعداء األمة ممن أفتوا بتحريمها 
كامتداد للعداء الذي يكنه اليهود لإلسالم والنبي صل الله عليه وآله وسلم منذ مولده حتى اليوم.

وأوضح أنه يف الوقت الذي يتعرض اليمن لعدوان يجاهر البعض بالتطبيع مع الكيان الصهيوني يف موقف 
واضح عن مولة الطغيان واإلستعمار، رغم أن ولية الذين آمنوا امتداد لولية الله والنبي عليه الصالة 

والسالم.

وحث محافظ ذمار عل اإلعداد والتحشيد لفعاليات املولد النبوي وإعطاء هذه املناسبة حقها من خالل 
املشاركة الفاعلة والتفاعل مع حملة النظافة التي سيتم تنفيذها األسبوع القادم ابتهاجا بمولد النور وخري 

البرشية.

ودعا إل التحرك الجاد من منطلق املسؤولية يف دعم املرابطني ورفد الجبهات بالرجال واملال تعزيزاً 
لالنتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف جبهات البطولة.

وحث العلماء والخطباء واملرشدين عل تفعيل رسالة املسجد يف توعية املجتمع باملؤامرات التي تستهدف 
اليمن وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية يف مواجهة العدوان.

فيما أكد نائب وزير األوقاف واإلرشاد، عل أهمية اإلعداد والتحضري إلحياء ذكرى املولد النبوي عل صاحبها 
وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وذكر أن الحتفاء بهذه املناسبة ليس غريب عل أبناء اليمن لكونهم أول من نارص اإلسالم والنبي الكريم.. 
حاثا عل استحضار سرية النبي العطرة واستلهام الدروس منها يف إحياء التكافل الجتماعي ورفد الجبهات 

بالرجال واملال.

ولفت ناجي إل أهمية جعل هذه املناسبة فرصة لجمع الكلمة ومواجهة األعداء كأمة واحدة.. مبينا أن الله 
رفع من شأن النبي وأن علينا إحياء مولده تعظيما للمصطفى املبعوث رحمة للعاملني.

بدوره تطرق مفتي ذمار العالمة محمد العزي األكوع، إل جوانب من سرية املصطفى عليه وآله الصالة 
والسالم ومناقبه وفضائل أخالقه وصفاته.. مشريا إل أهمية إحياء ذكرى مولده كمناسبة لها مكانتها يف 

قلوب املسلمني واليمنيني بصورة خاصة.
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وحث العالمة األكوع عل التحيل بصفات نبي األمة واستشعار الرحمة والعمل عل مساعدة الضعفاء 
واملساكني ورعاية أس الشهداء والجرحى.. مؤكدا رضورة التمسك بنهج الرسول الكريم الذي بعثه الله 

رحمة للعاملني ليكرس برسالته معاني املحبة والسالم والجهاد.

من جهته بني مدير مكتب األوقاف واإلرشاد القايض عبدالله الجرموزي، أن إحياء هذه املناسبة يحمل دللت 
ومعاني ومقاصد سامية، تؤكد تمسك األمة بكتاب الله وارتباطها بنبي اإلنسانية محمد صل الله عليه وآله 

وسلم وسنته املطهرة ونهجه القويم.

وأشار إل أهمية دور الخطباء واملرشدين يف تصحيح املفاهيم املغلوطة وتوعية املجتمع بمخاطر العدوان، 
وتعزيز جهود التحشيد ورفد الجبهات ملواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

تخلل الفعالية، بحضور عدد من أعضاء السلطة املحلية واملكتب التنفيذي واإلرشايف وقيادات عسكرية 
وأمنية ومدراء اإلدارات بمكتب األوقاف، قصيدة للشاعر محمد القعمي.

أمسيات ثقافية يف معني بأمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]11/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بمديرية معني يف أمانة العاصمة، أمسيات ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي تحت شعار »محمد 
رسول الله والذين معه أشداء عل الكفار رحماء بينهم«.

ويف األمسيات ثمن وكيل أمانة العاصمة الدكتور قناف املراني, اهتمام وتفاعل أبناء وعقال مديرية معني 
بتنظيم الفعاليات واألنشطة بذكرى املولد النبوي.

وأكد رضورة تجسيد وتعزيز تعظيم وحب رسول األمة وقائدها محمد صل الله عليه وآله وسلم يف أوساط 
املجتمع والقتداء به والسري عل نهجه يف مواجهة العدوان.

فيما أكدت الكلمات التي ألقيت خالل األمسيات, أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أزكى 
الصالة وأتم التسليم والقتداء بسرية الرسول األعظم وأخذ الدروس والعرب من هذه الذكرى وتعزيز الرتباط 

بنهجه صلوات الله عليه.

وأشارت إل أن الحتفال بهذه الذكرى لن يقترص عل إقامة الفعاليات واألمسيات وتزيني الشوارع 
والساحات فقط بل سريافقه تفعيل الجوانب اإلجتماعية والخريية وتلمس أوضاع األس املحتاجة والفقرية 

وأس الشهداء واملرابطني.

وبينت الكلمات أهمية الستفادة من هذه املناسبة يف أعمال الخري والعطاء التي تجسد املبادئ والقيم 
والصفات الحميدة والعظيمة للرسول األعظم صلوات الله عليه وآله وسلم.

تخلل األمسية، التى حرضها مدير املديرية عبدامللك الريض واملرشف العام سامي رشف الدين ومدير شئون 
األحياء والعقال رشف الوريث ومدير عمليات األمانة عباس اللساني ومدير فرع املجلس األعل إلدارة 

وتنسيق الشئون اإلنسانية باملديرية عبدالله عباس, القيت قصائد شعرية وفقرات إنشادية.
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 فعاليات يف بني احلارث بذكرى املولد النبوي الشريف

]11/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

نظم املجلس املحيل يف مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة اليوم, فعاليات ثقافية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

وخالل الفعاليات ألقيت كلمات أكد أهمية الحتفال باملولد النبوي واستلهام الدروس والعرب من سرية 
الرسول األعظم والسري عل نهجه القويم.

وأشارت إل دللت إحياء هذه املناسبة الدينية يف تجسيد قيم ومبادئ وأخالق رسول األمة.. مؤكدة رضورة 
إحياء ذكرى املولد بما يليق بمكانتها لدى اليمنيني.

فيما أكد مدير املديرية حمد بن راكان الرشيف, أن إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف يعكس حب اليمنيني 
للرسول األعظم.. حاثا الجميع عل املشاركة يف الفعاليات التي تقام بهذه املناسبة الدينية.

تخلل الفعاليات استعراض جوانب من سرية الرسول الكريم.

ندوة بكلية املستقبل حبجة بذكرى املولد النبوي الشريف

]11/ اكتوبر/2020[ حجة- سبأ:

نظمت كلية املستقبل للعلوم الطبية والتقنية بالتنسيق مع ملتقى الطالب املهني والتقني بالكلية، ندوة 
ثقافية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله أزكى الصالة واتم التسليم.

ويف الندوة، التي حرضها وكيال املحافظة محمد القايض والدكتور طه الحمزي ورئيس هيئة املستشفى 
الجمهوري الدكتور عبدامللك جحاف وعميد الكلية الدكتور عزمي عنرت، أشار امني عام الكلية الدكتور 

عباس الهادي إل أن احياء املولد النبوي الرشيف هو إحياء لقيم الرحمة والسوة الحسنة.

ودعا ال املساهمة يف أعمال نظافة مدينة حجة والتحشيد للفعالية املركزية والتربع بالدم لجرحى أبطال 
الجيش واللجان الشعبية واملشاركة يف قافلة الرسول العظم.

بدوره استعرض الدكتور عبدالله الزرقة، جانب من نشأة وحياة الرسول األعظم وسريته مع أصحابه ومن 
حوله.

فيما اشار عضو رابطة علماء اليمن باملحافظة القايض عبداملجيد رشف الدين، إل أن الحتفال باملولد النبوي 
هو احتفاء بالقيم النبيلة.

كلمة ملتقى الطالب التي القاها خليل الرشم، أشارت إل أن الحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف دليل عل 
املحبة لخاتم األنبياء وصدق النتماء للرسول األعظم.. 

تخلل الفعالية، التي حرضها عدد من مدراء املكاتب التنفيذية ومرشف املدينة، قصيدة شعرية.
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تدشني فعاليات املولد النبوي يف يريم وذي السفال والظهار وريف إب

]11/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

دشنت بمديرية يريم بإب فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف 1442 هجرية.

ويف التدشني ألقيت كلمات من قبل املشاركني، أشارت إل عظمة مناسبة مولد الرسول األكرم صلوات الله 
عليه وآله يف قلوب ووجدان املسلمني.

ولفتت الكلمات إل أن هذه املناسبة محطة إيمانية لالستزادة من الدروس والعرب والقتداء بها.. مشريًة 
إل أهمية أن تكون هذه املناسبة فرصة للعودة الصادقة إل الله ورسوله وإشاعة قيم التسامح والتكافل 

واإلحسان بني أفراد املجتمع والعناية بأس املرابطني والشهداء.

وأكدت رضورة العمل عل تجسيد سلوكيات الرسول الكريم قولً وفعالً وربط األجيال الناشئة بالرسول 
الكريم الذي جعل الله عل يديه هداية هذه األمة.

ويف مديرية ذي السفال دشنت فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأوضح مدير املديرية أحمد عبداملغني، أن هذه املناسبة أفضل وأهم أعياد للمسلمني يمكن من خاللها 
النطالق لتوحيد األمة باتجاه ما يفيدها يف دينها ودنياها وآخرتها.

وأشار إل أن األعداء عملوا عل إضعاف الصلة بني أبناء األمة والرسول الكريم صل الله عليه ليسهل عليهم 
تركيع املسلمني.. لفتاً إل أن العودة إل نبي الرحمة يعطي األمة القوة يف مواجهة أعدائها.

كما دشنت بمديرية الظهار فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف التدشني أشار وكيل املحافظة أرشف املتوكل ومدير املديرية حميد املتوكل، إل خطة السلطة املحلية 
واملكاتب التنفيذية واملكتب اإلرشايف إلحياء هذه املناسبة.

وأشارا إل أن إحياء هذه املناسبة الدينية الجليلة رغم ظروف العدوان والحصار رسالة للعالم بصمود 
الشعب اليمني واعتصامه بربه ونبيه يف مواجهة التحديات.

حرض الفعالية مدير أمن املديرية العقيد عيل العماد ومساعد مدير املديرية ماهر مياس.

ويف سياق متصل دشنت بمديرية ريف إب فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف التدشني أشار وكيل املحافظة قاسم املساوى، إل أن النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم أفضل قائد 
عرفته البرشية، ما يتطلب العودة الصادقة إل كتاب الله وسنة رسوله.

ودعا إل أهمية التحشيد للفعالية املركزية يوم 12 ربيع األول بمركز املحافظة للتعبري عن مدى الحب 
للرسول واملعلم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.

حرض التدشني مدير املديرية عيل جغمان.
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تدشني فعاليات املولد النبوي يف أفلح الشام حبجة

]11/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

دشنت مديرية أفلح الشام بمحافظة حجة اليوم فعاليات الحتفاء باملولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله 
أزكى الصالة وأتم التسليم.

ويف فعالية التدشني أكد مدير املديرية زيد الحايش، عظمة املناسبة وصاحبها خري الخلق صل الله عليه 
آله وسلم، مبيناً أن العالقة الوطيدة التي تربط أحفاد األنصار بالرسول الكريم تجعل لهذه املناسبة أهمية 

كبرية يعرب خاللها اليمنيون عن حبهم وولئهم للرسول األعظم.

وأشار إل تساقط أقنعة من يستنكرون الحتفال باملولد النبوي بهرولتهم للتطبيع مع العدو الصهيوني، 
مؤكًدا أهمية التحرك الجاد والتحشيد للفعالية املركزية وقافلة الرسول األعظم.

ولفت الحايش إل أّن حب اليمنيني لرسولهم الكريم وتمسكهم بنهجه يشكل عامل قوة لهم يف مواجهة 
العدوان.

فيما حث املرشف الجتماعي بمربع املرشفني هاشم الخزان، الخطباء عل القيام بدورهم يف تعزيز هذه 
املناسبة وأهمية إحيائها يف أوساط املجتمع.

حرض الفعالية مرشف املديرية محمد العرجيل وعدد من مدراء املكاتب التنفيذية والرتبويني والشخصيات 
الجتماعية واملشايخ. 

القطاع الغربي حملافظة صنعاء يدشن فعاليات ذكرى املولد النبوي 

]11/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشنت اليوم يف القطاع الغربي ملحافظة صنعاء، فعاليات ذكری املولد النبوي الرشيف علی صاحبه أفضل 
الصلوات وأتم التسليم.

ويف الفعالية، بحضور وكالء املحافظة جربان غوبر وأحمد الصماط ومانع األغربي ومحمد دحان، حيا نائب 
مرشف املحافظة يحيى املؤيدي، تفاعل أبناء وقبائل مديريات القطاع الغربي لالحتفاء بذكری مولد نبي 

الرحمة وتجديد الولء والتمسك بتعاليمه ونهجه.

وأكد أن الحتفال بمولد خري الربية هو احتفاء بحب النبي محمد والتذكري بسريته العطرة ورسالته السماوية 
وتجسيد مكانته يف النفوس واستلهام الدروس من شخصيته القيادية والجهادية.

واستعرض ما مثلته دعوة الرسول من نور للبرشية وتحريرها من العبودية والرشك إلی عبادة الله ونور 
اإلسالم.. لفتا إلی أن الحتفاء بهذه املناسبة احتفال بالصمود والسري علی درب وأخالق الرسول يف مواجهة 

طواغيت الظلم والعدوان علی الشعب اليمني.

وأشار املؤيدي إلی املحطات واملواقف الجهادية التي خاضها النبي الكريم لتوحيد األمة اإلسالمية وإعالء 
راية الدين والسري علی النهج القرآني لالنتصار علی الظلم والكفر.. لفتا إلی حاجة األمة للعودة إلی مبادئ 
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وأخالق نبيها والقيم النبيلة التي حملتها رسالته السماوية.

ودعا إل تعزيز الجهود لستكمال الرتتيبات لقافلة الرسول األعظم واملشاركة الفاعلة يف فعاليات الحتفاء 
بمولد الرسول بما يليق بقدره ومكانته وعظمة ذكری مولده.. مجدداً موقف الصمود ورفد جبهات الدفاع 

عن الوطن حتی تحقيق النرص.

فيما تناولت كلمات املشاركني يف الفعالية، شخصية النبي ومواقف من حياته امللهمة وسريته الزكية وما 
ينبغي علی األمة اليمنية لصناعة النرص وتحرير الوطن من دنس الغزاة باتباع القرآن ومنهج رسول الله 

عليه أفضل الصلوات وأزكی التسليم.

تخلل الفعالية، التي حرضها مدير مكتب الشئون الجتماعية باملحافظة عبدالله األبيض ومدراء املديريات 
وأعضاء السلطة املحلية ومدراء املكاتب التنفيذية واملشايخ والشخصيات الجتماعية وممثلو املكاتب 

اإلرشافية وعدد من القيادات العسكرية واألمنية، قصائد وأناشيد معربة.

أوقاف إب يدشن الفعاليات االحتفائية بذكرى املولد النبوي

]11/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

دشن مكتب األوقاف واإلرشاد بمحافظة إب اليوم، برنامج الفعاليات الحتفائية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم. 

ويف فعالية التدشني أكد املرشف العام للمحافظة يحيى اليوسفي أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية للتمسك 
بما جاء به سيد البرشية صل الله عليه وسلم، والقتداء به قولً وعمالً.

ولفت إل ما تمثله هذه املناسبة من دعوة إل التآخي والرتاحم وتجسيد املثل والقيم التي نهجها نبي 
اإلنسانية واستلهام الدروس والعرب من سريته العطرة. 

فيما أشار مدير عام مكتب األوقاف واإلرشاد باملحافظة بندر العسل، إل أن إحياء ذكرى املولد النبوي 
يجسد الهوية اإليمانية للشعب اليمني وتمسكه بالرسول األعظم بما يليق بمقامه ومكانته الرفيعة يف قلوب 

ونفوس أبناء اليمن. 

واستعرض برنامج فعاليات قطاع األوقاف باملحافظة بذكرى املولد النبوي عل مستوى املديريات والتي 
تضمنت إقامة حلقات القرآن الكريم، وإلقاء املحارضات اإلرشادية، والخواطر التوعوية، واألناشيد الدينية، 

وتوزيع املصاحف عل نزلء اإلصالحيات ومراكز تعليم القرآن الكريم.

وأوضح العسل أن املكتب خفض ما نسبته 30 % من رسوم املأذونية والتنازلت للمنتفعني من الوقف الذين 
يبادرون إل تسديد ما عليهم من مستحقات مالية لألوقاف، كصدقة بني يدي رسول الله صل الله عليه وآله 

وسلم. 

فيما استعرض الشيخ توفيق العودي يف كلمة عن العلماء، عظمة الرسالة اإللهية ودورها يف إخراج الناس 
من الظلمات إل النور بميالده صل الله عليه وآله وسلم.

تخلل الفعالية، التي حرضها عدد من املسئولني والعلماء والخطباء واملرشدين وأئمة املساجد باملحافظة، 
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قصيدة شعرية للشاعر عبدالقادر البناء، وأبرويت فني لفرقة مكتب الثقافة باملحافظة بعنوان »يف موكب 
الرسول األعظم«، وعدد من املقطوعات اإلنشادية نالت الستحسان.

 

أمسية يف مناخة مبحافظة صنعاء بذكرى املولد النبوي

]11/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بمديرية مناخة محافظة صنعاء، أمسية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وتناولت األمسية أهمية هذه املناسبة الدينية يف التزود بمكارم أخالق الرسول األعظم والسري عل نهجه 
والتمسك بمبادئه خصوصا والشعب اليمني يخوض مواجهة مصريية للدفاع عن الوطن.

وأكد املشاركون أن الحتفاء بهذه املناسبة يجدد العهد والولء لله ولرسوله وأن الشعب اليمني يسري عل 
نهج خاتم األنبياء واملرسلني.. مجددين التأكيد عل استمرار الصمود والثبات ومساندة الجيش واللجان 

الشعبية حتى تحرير الوطن من دنس املعتدين.

تخلل األمسية بحضور قيادات املديرية ومسئول املكتب الرشايف واملشايخ والشخصيات الجتماعية أناشيد 
وقصائد معربة.

 

تدشني فعاليات املولد النبوي الشريف مبديرية حجة

]11/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

ُدشنت بمديرية حجة اليوم، فعاليات املولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله أزكى الصالة وأتم التسليم.

ويف التدشني أشار وكيل املحافظة محمد القايض، إل أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية الجليلة، لتجديد 
العهد بالسري عل النهج املحمدي.

وتطرق إل النتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات.. مثمناً مواقف أبناء 
مديرية حجة املرشفة يف رفد الجبهات باملال والرجال والعتاد.

ويف الفعالية، بحضور أعضاء املجلس املحيل ومدراء املكتب التنفيذي واملشائخ واألعيان، أكد مدير املديرية 
صادق وهبان، أهمية إحياء فعاليات الحتفال باملولد النبوي الرشيف، وكذا تشكيل لجان لكل عزلة وقرية 

حسب آلية التحشيد للفعالية املركزية وقافلة الرسول األعظم.

ونوه بدور املبادرات املجتمعية يف عملية التزيني وتنظيم الندوات والحلقات واملحارضات والخواطر 
اإلرشادية باملساجد املجالس وغريها.
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تواصل فعاليات االحتفال باملولد النبوي بأمانة العاصمة

]11/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

تتواصل يف مديريات أمانة العاصمة الفعاليات الخطابية والثقافية لالحتفاء باملولد النبوي الرشيف عل 
صاحبها وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم. 

حيث أقيمت بمديرية الثورة فعالية خطابية حرضها مستشار رئيس املجلس السيايس السفري عبدالله حجر 
وعضوا مجلس الشورى محمد الزوم واحمد الظفري ورئيس لجنة التخطيط باألمانة رشف الهادي.

ويف الفعالية أكد األمني العام للمكتب التنفيذي ألنصار الله الدكتور أحمد الشامي، أهمية الحتفاء بهذه 
املناسبة كونها تمثل محطة فارقة يف تحول البرشية وتطورها بمولد رسول الله وقائد اإلنسانية.

وتطرق الدكتور الشامي، إل القراءة الكمية البحتة التي غاب عنها الكيف يف شخصية النبي عليه أفضل 
الصالة والتسليم والرسد التاريخي املجرد للسرية والتي تجاهلت الدروس والعرب لسرية رسول الله.

وأشار إل ما تعاني منه األمة نتيجة ابتعادها عن الله ورسوله وعن تعاليم القرآن الكريم. 

من جانبه أشار عضو رابطة علماء اليمن العالمة عبدالله املهدي، إل ان رسول الله هو الرحمة املهداة من 
الله للعاملني.. مؤكدا عل رضورة تجسيد الحتفال بذكرى مولد الرسول األعظم قول وعمال باتباعه والسري 

عل نهجه. 

تخلل الفعالية، التي شارك فيها مدير املديرية محمد الدرواني، قصيدة شعرية يف مدح الرسول األعظم.

ويف مديرية شعوب نظمت فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي تحت شعار »وما أرسلناك إل رحمة للعاملني« 
أشار خاللها وكيل امانة العاصمة محمد البنوس، إل أهمية استغالل هذه املناسبة يف تعزيز الرتباط 

بالرسول العظم والقتداء به، والستفادة منها كمحطة إيمانية لتعزيز الصمود يف وجه العدوان.

فيما استعرض مدير املديرية مهدي عرهب ورئيس املكتب الرشايف عبدالله املولد، جوانب مضيئة من السرية 
العطرة للرسول األعظم، واستقبال ومنارصة أهل اليمن له. 

 

فعالية يف ميدي حبجة يف ذكرى املولد النبوي

]11/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

أحيا املجلس املحيل واملكتب الرشايف بمديرية ميدي بمحافظة حجة اليوم، ذكرى املولد النبوي الرشيف 
بفعالية ثقافية وخطابية.

ويف الفعالية أشار مدير املديرية حسن عيطان، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي لتجديد العهد والوفاء 
للرسول الكريم وتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان.

فيما أشار مرشف املديرية إل أهمية اغتنام ذكرى املولد النبوي يف التمسك بالنهج املحمدي وتوجيهات 
الرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم قولً وعمالً.
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وألقيت يف الفعالية كلمات أشارت إل ارتباط اليمنيني بالرسول الكريم.. مؤكدة أهمية تشكيل لجان 
للتحشيد للمشاركة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة وقافلة الرسول األعظم.

تخلل الفعالية، بحضور مديري الثروة السمكية وفرع هيئة الزكاة واملرشف الجتماعي وعدد من املشائخ 
والرتبويني واملزارعني والصيادين، فقرات وقصائد شعرية معربة عن املناسبة.

ضرائب أمانة العاصمة حيتفي باملولد النبوي وتدشني تسليم شهادات اإلعفاء

]12/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الرضائب بأمانة العاصمة والوحدة التنفيذية لرضيبة العقار اليوم، فعالية احتفالية بذكرى 
املولد النبوي الرشيف، وتدشن تسليم شهادات اإلعفاء لصغار املكلفني باملكتب وفروعه والوحدة التنفيذية 

وفروعها.

ويف الفعالية، التي حرضها نائب رئيس الوزراء للشؤون القتصادية وزير املالية الدكتور رشيد أبو لحوم 
ورئيس مصلحة الرضائب أحمد الشوتري ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية باألمانة محمد صالح، 

أشار مدير مكتب الرضائب باألمانة محمد سيف الفقيه، إل أن املسلمني يرتقبون يوم ميالد املصطفى 
لالحتفاء به بمختلف مظاهر البهجة والرسور.

وقال »نحتفل اليوم بهذه املناسبة الدينية وقد تجاوزنا ألفي يوم من الصمود والثبات، أشداء عل املعتدين 
يد تحمي، ورحماء بينهم يد تبني الدولة اليمنية الحديثة بدءا بالرؤية الوطنية عل أسس علمية وموضوعية 

وتحليل للواقع الراهن ووضع برامج للمستقبل«.

وأشار الفقيه، إل أن الربامج الوطنية التنفيذية القتصادية بدأت بمرحلة اإلنعاش والتعايف القتصادي التي 
أعلنها مطلع يناير املايض رئيس املجلس السيايس األعل.

ولفت إل أن هذه الربامج تمثل اسرتاتيجية جديدة قائمة عل إصالح األدوات القتصادية ورفع كفاءة املالية 
العامة، بما يعزز من اإلنتاج ورفع معدلت الدخل والهتمام بالرشيحة الصغرية واألصغر.

وبني أن القانون رقم 8 لسنة 2020م أعفى مكلفي املنشآت الصغرية واألصغر ومستخدميهم وصغار 
مكلفي ريع العقار من أداء رضائب الدخل.

وأوضح أنه بموجب القانون أصبح الغالبية العظمى من املكلفني املسجلني يف اإلدارة الرضيبية معفيني 
من أداء الرضائب، وما عليهم إل تقديم إقراراتهم خالل الفرتة القانونية بموجب اإلجراءات والنماذج التي 

حددتها الالئحة التنفيذية.

وبني مدير مكتب الرضائب باألمانة، أن القانون منح ستة أشهر من تاريخ صدوره يف 3 مايو 2020م 
لصغار املكلفني لتقديم إقراراتهم، حيث بلغ عدد اإلقرارات التي قدمت خالل الخمس األشهر إل مكتب 

الرضائب ألف و67 إقرار.

فيما أشار مدير عام الوحدة التنفيذية لرضيبة ريع العقارات أمني العلفي، إل أهمية الحتفاء بذكرى مولد 
الرسول صل الله عليه وعل آله وسلم.. مستعرضا جانبا من صفات املصطفى الرحمة املهداة للعاملني.
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وخالل الفعالية دشن نائب رئيس الوزراء للشؤون القتصادية وزير املالية ورئيس مصلحة الرضائب، 
تسليم شهادات اإلعفاء ملكلفي املنشآت الصغرية واألصغر وصغار مكلفي رضيبة ريع العقار من الرضائب.

تخلل الفعالية، التي حرضها وكيل أمانة العاصمة للقطاع املال مازن نعمان ووكالء األمانة املساعدون 
محمد الشامي وناجي القويس وعبدالوهاب رشف الدين ومدير أمن أمانة العاصمة العميد معمر هراش 

وقيادات وكوادر مكتب الرضائب، فقرات فنية وإنشادية ومرسحية.

 باملولد النبوي
ً
تدشني أعمال تزيني وإنارة شوارع أمانة العاصمة ابتهاجا

]12/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشن نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسني مقبول وأمني العاصمة حمود عباد، 
أعمال تزيني وإنارة الشوارع واألحياء بأمانة العاصمة انطالقاً من ميدان السبعني احتفاًء بذكرى املولد 

النبوي.

ويف التدشني أوضح نائب رئيس الوزراء أن أعمال تزيني وإنارة الشوارع ستتم عل مستوى أمانة العاصمة 
واملحافظات تعبرياً عن الفرحة والبتهاج بقدوم مناسبة مولد الرسول األعظم عل صاحبها وآله افضل 

الصالة والتسليم.

ولفت إل أن الحتفال بهذه الذكرى يتزامن مع مرور ألفي يوم من الصمود يف وجه العدوان.. مشرياً إل 
الظروف الستثنائية التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار واملمارسات التعسفية لتحالف العدوان 

باستمرار احتجاز السفن النفطية الدوائية والغذائية.

بدوره أكد أمني العاصمة أهمية التفاعل واملشاركة املجتمعية الواسعة يف احياء فعاليات الحتفال بذكر مولد 
سيد البرشية محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.

وبني أن أمانة العاصمة تشهد حالياً فعاليات مكثفة تتناسب مع حجم الحتفال بهذه املناسبة الدينية 
الجليلة والتي بدأت بتزيني وإضاءة شوارع األمانة وتوشحها بالشعارات والالفتات املعربة عن هذه املناسبة.

ونوه بمساهمة قطاع األشغال باألمانة ومؤسسة ومكتب الكهرباء باألمانة ورشكة واي يف إنارة الشوارع.

ويف التدشني، بحضور رئيس لجنة الشئون الجتماعية بمحيل األمانة حمود النقيب ووكيال األمانة املهندس 
عبدالفتاح الرشيف والدكتور قناف املراني، أوضح رئيس اللجنة املنظمة ألعمال التزيني يف األمانة عبدالوهاب 
رشف الدين، أن أعمال تزيني وإنارة الشوارع ستشمل الشوارع الرئيسة ومداخل العاصمة، بدًء من ميدان 

السبعني.

وأشار إل أن هذا النشاط يأتي ضمن برنامج أمانة العاصمة، لالحتفال بقدوم املولد النبوي وإظهار 
العاصمة صنعاء بحلة جديدة.
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بدء فعاليات مهرجان الرسول األعظم لإلبداع الفني والثقايف بصنعاء

]12/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

بدأت بجامعة صنعاء اليوم، فعاليات مهرجان الرسول األعظم لإلبداع الفني والثقايف الدورة السابعة، 
تنظمه مؤسسة اإلمام الهادي الثقافية بالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي.

يتضمن املهرجان، الذي يقام إحتفاًء بذكرى املولد النبوي ويستمر أسبوعني، فعاليات إبداعية وفنية وثقافية 
ومسابقات يف مجالت اإلنشاد واملرسح والشعر والتصوير الفوتوغرايف وتنظيم أمسيات بهذه املناسبة الدينية 

الجليلة.

ويف افتتاح املهرجان بحضور وزير اإلعالم ضيف الله الشامي ووكيل الوزارة لشؤون اإلذاعة والتلفزيون 
واإلعالم الخارجي أحمد الحماطي، أوضح وكيل وزارة الثقافة عيل املؤيد، أن تنظيم مهرجان الرسول األعظم 

أصبح تقليداً سنوياً إحتفاًء وإبتهاجاً بذكرى مولد خري الربية خاتم األنبياء محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وأشار إل أن الشعب اليمني يحتفل بذكرى املولد النبوي الرشيف لتجديد الولء للحبيب املصطفى والسري 
عل نهجه واإلقتداء بسنته عليه الصالة والسالم، لفتا إل أن أعراب الجزيرة يجسدون مودتهم وولئهم 

وانصياعهم ألسيادهم من أمريكا وإسائيل، فيما أبناء الشعب اليمني يحتفلون بإحياء ذكرى مولد رسول 
اإلنسانية..مبيناً أن احتفاء بعض أنظمة العمالة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، خيانة لألمة والقضية 

الفلسطينية.

فيما أشارت كلمة ملتقى الطالب الجامعي التي ألقاها مراد العنيس، إل أهمية إحياء مولد خاتم األنبياء 
واملرسلني محمد صل الله عليه وآله وسلم الذي غري واقع البرشية وأخرجها من الظلمات إل النور ومن 
عبادة العباد إل عبادة رب العباد،مؤكدة أن الشعب اليمني كان وما يزال متمسكاً بالنبي الكريم سالكاً 
الطريق الذي ل اعوجاج فيه رغم تكالب قوى الستكبار العاملي بكل أدواتها وإمكانياتها يف شن الحرب 

وفرض الحصار عليه منذ نحو ست سنوات.

وأكد العنيس أن اليمنيني سيظلون منارصين لقضايا األمة ومدافعني عن مبادئ وقيم الدين اإلسالمي 
الحنيف عرب العصور.

حرض الفتتاح عدد من املسئولني واألدباء واملثقفني والفنانني واملبدعني واملهتمني.

مكتب أوقاف صنعاء ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]12/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب األوقاف واإلرشاد بمحافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

ويف الفعالية أشار نائب وزير األوقاف واإلرشاد العالمة فؤاد ناجي، إل أهمية تعظيم ذكرى مولد خري الربية 
من خالل مختلف الفعاليات واألنشطة والندوات الثقافية التي تليق بمكانة النبي محمد وحب اليمنيني 

لرسولهم للتأيس بأخالقه ومثله ومنهجه يف الحياة قول وعمال.
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ولفت إل أن هذه الذكرى الدينية الجليلة تهل علی الشعب اليمني وهو يتعرض للعدوان والحصار للعام 
السادس.. منوها بما يحققه أبطال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات نوعية دفاعا عن السيادة 

الوطنية.

فيما استعرض نائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي، محطات من السرية 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 مكتب األوقاف باملحافظة عبده الرساجي، أن الحتفال بذكری مولد املصطفی محمد 
صلوات الله عليه وعلی أله تحيي يف النفوس القيم النبيلة للرتاحم وتعمق الروابط.

تخلل الفعالية، التي حرضها عدد من قيادات ومسئول املحافظة وموظفي األوقاف وخطباء وعلماء 
وشخصيات اجتماعية، أناشيد وقصائد شعرية وكلمات عكست أهمية املناسبة وعظمة ذكرى الرسول يف 

نفوس املواطنني.

 

 فعالية يف بالد الروس بصنعاء بذكری املولد النبوي

]12/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت يف مديرية بالد الروس محافظة صنعاء اليوم، فعالية خطابية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم.

وأكدت الفعالية، بحضور نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي ووكيل أول محافظة صنعاء 
حميد عاصم والوكيل عبدامللك الغربي، أن ذكرى املولد تحيي يف النفوس قيم وأخالق الرسول.

وتطرقت كلمات املشاركني إل السرية العطرة للنبي محمد، وما مثلته دعوته لإلسالم من نور وهداية 
للبرشية.. معترباً إحياء هذه املناسبة تعكس اللتزام بتعاليم النبي الكريم وتجسيد الصمود والنضال يف 

مقارعة قوى الظلم والطغيان.

ودعا املشاركون إل الستفادة من فعاليات املولد النبوي يف التحشيد للجبهات ورفد املرابطني باملال والرجال 
والعتاد.

تخلل الفعالية، التي حرضها عدد من مسئول الزراعة ومدير املديرية عيل الشيخ وأمني عام املجلس املحيل 
رصقح عيل، فقرات فنية وإنشادية وقصائد عربت عن البتهاج بقدوم ذكرى مولد خاتم األنبياء.
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قطاع األحياء بأمانة العاصمة يدشن فعاليات ذكرى املولد النبوي

]12/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشن قطاع شئون األحياء والعقال بأمانة العاصمة اليوم، الفعاليات الحتفالية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف التدشني أشار أمني العاصمة حمود عباد، إل أهمية إحياء ذكرى مولد الرسول األعظم للتعبري عن الولء 
والسري عل منهاجه القويم والتحيل بقيّمه ومبادئه وصفاته قولً وعمالً.

وأوضح أن الحتفال بمولد سيد البرشية، يعزز من ارتباط اليمنيني برسول الله وحبهم له ودورهم يف 
نرصته وإتباع سريته.. مؤكداً رضورة أن تحظى هذه املناسبة الجليلة بمزيد من الهتمام من خالل إقامة 

الفعاليات املختلفة بمديريات األمانة.

ونوه بتفاعل مشائخ وعقال أحياء وحارات مديريات األمانة يف إحياء ذكرى املولد النبوي من خالل اإلعداد 
والتنظيم وتعزيز التحشيد الشعبي لالحتفال بهذه املناسبة.

وتطرق ٌعباد إل تزامن ذكرى مولد الرسول األعظم مع انتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية يف 
مختلف الجبهات.. مؤكداً أهمية مضاعفة جهود التحشيد لرفد الجبهات.

من جانبه أشار وكيل األمانة لقطاع شؤون األحياء والعقال الدكتور قناف املراني، إل أن إحياء ذكرى املولد 
النبوي يأتي لستلهام الدروس والعرب يف التمسك بنسبة النبي صل الله عليه وآله وسلم وجهاده وتضحيته 

إلعالء كلمة الدين.

تخلل التدشني، بحضور وكييل األمانة املساعدين عبدالوهاب رشف الدين وعبدالله محرم ومشائخ األحياء 
وعقال الحارات باملديريات, قصيدة يف حب الرسول األعظم وأوبريت بعنوان »مغازي الليل«.

جملس تنسيق الشؤون اإلنسانية بصعدة حيتفي بذكرى املولد النبوي

]12/ اكتوبر/2020[ صعدة - سبأ :

نظم فرع املجلس األعل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدول بصعدة اليوم، فعالية بذكرى 
املولد النبوي تحت عنوان »رحماء بينهم«.

ويف الفعالية أشار املحافظ محمد عوض، إل أن الشعب اليمني استقى ثباته من صمود الرسول صل الله 
عليه وآله وسلم وتضحيته يف مواجهة الطغيان والستكبار.

ولفت إل أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية بتنظيم الفعاليات املعربة عن مدى ارتباط اليمنيني وولئهم 
لرسول اإلنسانية محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وحث محافظ صعدة الجميع قطاع الشؤون اإلنسانية ومنظمات املجتمع املدني عل املشاركة الفاعلة يف 
قافلة الرسول األعظم التي سيتم تسيريها بالتزامن مع هذه املناسبة الدينية.

ويف الفعالية، التي حرضها أمني عام محيل املحافظة محمد العماد ووكيل املحافظة للشؤون اإلنسانية محمد 
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بيضان، أوضح نائب مدير فرع املجلس األعل للشؤون اإلنسانية حميد مهمل، إل دللت الحتفاء بهذه 
املناسبة ومنها البتهاج والعرتاف بنعم الله العظيمة وفضله عل األمة بمولده صل الله عليه وآله وسلم.

تخلل الفعالية، بحضور عدد من مدراء املكاتب التنفيذية والعاملني بمنظمات املجتمع املدني، قصائد 
شعرية وفقرات متنوعة.

مركز األسر املنتجة حبجة ينظم فعالية مبناسبة املولد النبوي

]12/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظم مركز األس املنتجة بمحافظة حجة اليوم، فعالية إحتفائية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبها وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف الفعالية، التي حرضها أمني محيل املحافظة إسماعيل املهيم ووكيل املحافظة محمد القايض ومدراء 
الشؤون الجتماعية الدكتور هيثم الجربي وفرع املجلس األعل للشؤون اإلنسانية عالن فضائل واإلعالم 

إبراهيم هاشم، أشار مدير مكتب األوقاف محمد عيشان، إل أهمية الحتفاء بذكرى مولد الرسول األعظم 
واستلهام الدروس والعرب من سريته.. مثمنا جهود القائمني عل مركز األس املنتجة لتنمية قدرات ومهارات 

األس.

فيما أشارت مديرة مركز األس املنتجة امل الجربي واملدربة هدى العروى، إل عظمة مناسبة املولد النبوي 
الرشيف وأهمية الحتفاء بها بما يجسد ارتباط الشعب اليمني برسول اإلنسانية.

عقب ذلك إفتتح أمني عام املجلس املحيل للمحافظة ووكيل املحافظة ومدير مكتب الشئون الجتماعية 
معرض األس املنتجة الذي نظمه مركز األس املنتجة بمكتب الشئون الجتماعية والعمل، وتضمن مشغولت 

يدوية واكسسوارات ومالبس وأعمال الرتيكو.

ويف الفتتاح أشاد املهيم، بجهود مركز األس املنتجة يف تأهيل النساء ومساعدتهن عل إيجاد مصادر دخل 
لهن خاصة يف ظل األوضاع الراهنة، مشريا إل أن ذكرى املولد النبوي الرشيف محطة لستلهام الدروس من 

السرية العطرة للرسول األعظم والسري عل نهجه.

مكتب األوقاف واإلرشاد برمية يدشن فعاليات املولد النبوي

]12/ اكتوبر/2020[ ريمة - سبأ :

دشن مكتب األوقاف واإلرشاد بمحافظة ريمة اليوم، فعاليات املولد النبوي الرشيف بلقاء تشاوري للعلماء 
والخطباء واملرشدين إلحياء هذه املناسبة العظيمة.

ويف اللقاء، الذي حرضه وكيل أول املحافظة محمد الحيدري والوكيالن يعيش الضبيبي وفهد الحاريس، 
أشار مرشف املحافظة زيد الوزير، إل أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية والتمسك بما جاء به سيد الخلق 

محمد صل الله وعليه وآله وسلم والقتداء به قولً وعمال.

ونوه بعظمة الرسالة اإللهية ودورها يف إخراج الناس من الظلمات إل النور بميالده صل الله عليه وسلم.. 
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مبيناً أن العدوان يحاول إبعاد الشعب اليمني عن هويته وإيمانه.

وتطرق إل أبرز أحداث الرسول العظم من خالل حياته وهجرته وسريته الجهادية يف مواجهة الطغاة 
واملستكربين ونرصة املستضعفني واهمية التزود من محطته اليمانية.

وحث الوزير الخطباء واملرشدين عل تحمل املسؤولية يف توعية املجتمع بأهمية إحياء مناسبة املولد العظيمة 
واملشاركة الفاعلة يف الحتفال املركزي.

فيما أكد وكيل املحافظة يعيش الضبيبي، حاجة األمة اإلسالمية عامة والشعب اليمني خاصة للرجوع إل 
حياة الرسول واستلهام الدروس والعرب من حياته وجهاده يف مقارعة الطغاة واملستكربين.

من جانبه تحدت مدير عام مكتب األوقاف واإلرشاد باملحافظة فتح الدين النهاري، عن عظمة إحياء ذكرى 
ميالد خري البرشية محمد صل الله وسلم عليه وآله.

ويف اللقاء القى خالد البزاز أحد علماء املحافظة كلمة أكد فيها أهمية إحياء مناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف الذي بعثة الله رحمة للعاملني.. مشدداً عل رضورة إقامة العديد من الفعاليات التي من شأنها 

تذكري األمة بقائدها العظيم.

حرض اللقاء نائب مدير مكتب األوقاف باملحافظة عبداملؤمن الضبارة وعدد من مديري املكاتب التنفيذية 
والشخصيات الجتماعية وجمع غفري من أبناء مدينة ريمة. 

 

صندوق النظافة بصنعاء ينظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]12/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بمحافظة صنعاء اليوم، فعالية خطابية يف ذكرى املولد النبوي نظمها صندوق النظافة والتحسني 
بالتعاون مع فرع مؤسسة الكهرباء وجمعية الهالل األحمر اليمني وصندوق الرعاية الجتماعية وفرع 

رشكة النفط باملحافظة.

ويف الفعالية أشار وكيل املحافظة لقطاع البيئة والبلديات محمد الحباري، إلی أن الحتفال بهذه املناسبة 
العظيمة يف ظل العدوان والحصار يعزز من الصمود والثبات والتمسك بأخالق ومنهج الرسول.

وأكد أهمية الحتفال بهذه الذكرى لتجديد الولء للرسول وتذكر سريته العطرة وحياته وجهاده يف مواجهة 
طواغيت الظلم.. داعيا إل الستعداد للمشاركة يف الفعالية املركزية.

فيما أشار وكيل املحافظة لقطاع التعليم طالب دحان، أن إحياء ذكرى املولد النبوي أعظم مناسبة يف 
التاريخ اإلسالمي لالحتفاء بقدوم خري البرشية الذي أخرج الناس من ظلمات الجاهلية وعبادة األوثان إل 

عبادة الله.

واستعرض دحان التحولت التي حدثت بميالد الرسول محمد، مبينا أن ذكرى مولده يشكل حافزا مهما 
لتجديد التمسك بتعاليم خري الربية.

من جانب استعرض مدير مكتب الشئون الجتماعية باملحافظة عبدالله األبيض، نبذة من حياة الرسول 
وشخصيته الجهادية وسريته العطرة.. معترباً إحياء هذه املناسبة، تعكس اللتزام بتعاليم النبي الكريم 
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والقتداء بنهجه.

وركزت كلمات الفعالية عل التحديات التي يمر بها الوطن يف ظل العدوان والحصار والدعوة لتعزيز 
التالحم ورص الصفوف ورفد الجبهات بكل غال ونفيس إلسناد املرابطني بالجبهات.

تخلل الفعالية، التي حرضها وكالء املحافظة فارس الكهال وصالح املنترص وأحمد الصماط ومديرو 
املكاتب التنفيذية ومشائخ وشخصيات اجتماعية وموظفي الجهات املنظمة، فقرات فنية إنشادية وقصيدة 

للشاعر معاذ الجنيد.

فعالية خطابية بهيئة املستشفى اجلمهوري حبجة باملولد النبوي الشريف

]12/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظمت هيئة املستشفى الجمهوري بمحافظة حجة، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبها وآله أزكى الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية أشار أمني عام املجلس املحيل باملحافظة إسماعيل املهيم، إل أهمية إحياء الذكرى العطرة 
لستلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى عليه وعل آله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ولفت إل أن اليمنيني يحيون الذكرى املحمدية ويجددون العهد للرسول األعظم ويؤكدون السري عل نهجه.

فيما أشار رئيس هيئة املستشفى الجمهوري الدكتور عبدامللك جحاف، إل مرشوع الغرب الهادف إل إبقاء 
األمة اإلسالمية يف سبات دائم واستهداف رمزها وقائدها ومعلمها الذي وحد الجزيرة العربية وقىض عل 

اإلمرباطوريات.

وقدمت يف الفعالية، التي حرضها وكيل املحافظة محمد القايض، ثالث أوراق عمل ركزت األول عل العرب 
والدروس من وحي امليالد النبوي قدمها عضو رابطة علماء اليمن القايض عبداملجيد رشف الدين.

فيما استعرض عضو محيل املدينة وممثلها يف املحافظة الدكتور محمد الرشيف، يف الورقة الثانية مسارات 
العداء لإلسالم.

من جانبه أشار عبدالله مياح، يف الورقة الثالثة التي حملت عنوان »الرحمة املهداة« إل أن اإليمان ل يتم إل 
بإتباع النبي األعظم والسري عل نهجه.

كما أشار إل أهمية أن يكون النتماء لنبي الرحمة هو اقتداء به والتمسك، لفتاً إل اهمية التأكيد عل أننا 
متمسكون بمحمد ونهجه ول يمكن التخيل عنه.

حرض الفعالية مديرو املكاتب التنفيذية ونواب رئيس الهيئة ومرشف املدينة والكادر الطبي.
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تدشني فعاليات املولد النبوي مبديريات الرضمة واملخادر والسياني

]12/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

دشنت يف مديريات الرضمة واملخادر والسياني بمحافظة إب، فعاليات الحتفاء بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية التي أقيمت بمديرية الرضمة، أوضح مرشف املحافظة يحيى اليوسفي أن إحياء هذه املناسبة 
الدينية تأكيد عل حب الشعب اليمني للرسول األعظم والسري عل نهجه.

وأشار إل أن مولد النبي الكريم مثل نقطة تحول تاريخ البرشية التي كانت تعيش الظلمات وعبادة 
األحجار.. لفتا إل أهمية اتباع تعاليم الرحمة املهداة للعاملني للتغلب عل التحديات التي تواجه األمة.

حرض الفعالية مدير املديرية عبداللطيف الهمداني ومرشف املديرية يحيى الرساجي. 

ويف الفعالية الخطابية التي أقيمت يف مديرية املخادر بمناسبة املولد النبوي الرشيف، بحضور وكيل 
املحافظة عبدالرحمن الزكري، ألقيت كلمات أشارت إل أهمية هذه املناسبة باعتبارها محطة إيمانية 

لستلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى.

ونددت الكلمات بهرولة بعض األنظمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.. معتربة التطبيع خيانة 
لالمة واملقدسات اإلسالمية.

حرض الفعالية مدير املديرية نبيل العوايض ومرشف املديرية حافظ حجر.

إىل ذلك نظمت يف مديرية السياني فعالية خطابية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد مدير املديرية أرشف الصالحي ومرشف املديرية عيل النوعة، أهمية الحتفاء بهذه املناسبة 
والسري عل نهج الرسول األعظم للتغلب عل التحديات التي تواجه األمة.

وحثا أبناء املديرية عل املشاركة الواسعة يف الفعالية التي ستقام بمركز املحافظة يوم الثاني عرش من ربيع 
األول بهذه املناسبة.

تدشني فعاليات املولد النبوي يف مديرية مستباء حبجة

]12/ اكتوبر/2020[ حجة-سبأ:

دشنت بمديرية مستبأ محافظة حجة اليوم، فعاليات املولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله أزكى الصالة 
وأتم التسليم.

ويف التدشني أشار مدير املديرية عيل كارش، إل أن إحياء ذكرى املولد النبوي لتجديد العهد للرسول األعظم 
وإحياء للقيم النبيلة والتمسك بالنهج املحمدي.

ولفت إل رضورة اغتنام هذه الفعاليات للعودة لنبي الرحمة وتوجيهاته.. مؤكداً عل أهمية املشاركة الفاعلة 
يف تسيري قافلة الرسول األعظم والتحشيد للفعالية املركزية.
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تدشني فعاليات ذكرى املولد النبوي مبديريات القطاع الشمايل الشرقي بصنعاء

]12/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشنت اليوم يف مديريات القطاع الشمال الرشقي ملحافظة صنعاء، فعاليات ذكری املولد النبوي الرشيف 
عل صاحبها أزكى الصالة وأتم التسليم.

وركزت الفعالية، التي أقيمت يف مديرية أرحب بحضور وكالء املحافظة عيل الغشمي وجربان غوبر ومانع 
الغربي، عل جوانب من سرية الرسول العطرة وشخصيته وجهاده وأخالقه وأهمية تجسيدها يف واقع األمة 

وحياتها.

وتطرقت إل دللت الحتفال بذكرى مولد خري الربية.. مؤكدة أهمية تعظيم املناسبة والتمسك بما جاء به 
سيد البرشية وتجسيد املثل والقيم التي انتهجها.

ولفت وكالء املحافظة إل أن يوم مولد الرسول األعظم ليست مناسبة عابرة ففي يوم مولده ارشقت شمس 
الهداية وعم النور علی هذا الكون.

وأشاروا إل دور اليمنيني يف منارصة النبي محمد والنتصار للرسالة املحمدية عرب محطات مشهودة.. 
مؤكدين أهمية الحشد للفعالية املركزية بذكرى يوم مولده عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

كما حث وكالء املحافظة ومدراء املديريات عل تنسيق الجهود للمشاركة يف رفد قافلة الرسول األعظم املزمع 
تسيريها للجبهات بهذه املناسبة تجسيدا ملواقف أبناء محافظة صنعاء وثباتهم يف مواجهة العدوان.

فيما تطرقت كلمات العلماء واملشائخ إل عوامل وثمار الصمود يف مواجهة التحديات وتجديد التمسك 
والرتباط بالهوية اليمانية والنفري نحو جبهات الكرامة للذود عن حياض الوطن، مشرية إل مظلومية 

وعدالة قضية اليمنيني.

تخلل الفعالية، التي حرضها مدراء مديريات أرحب وهمدان وبني حشيش ونهم ومسئول املكاتب الرشافية 
ومدراء املكاتب التنفيذية واملشائخ والشخصيات الجتماعية، فقرات انشادية وقصائد دعت إل القتداء 

بالرسول وتعظيم يوم مولده.

 

 بذكرى املولد النبوي
ً
ندوة ثقافية يف احملويت احتفاء

]12/ اكتوبر/2020[ املحويت - سبأ :

ٌعقدت بمدينة املحويت اليوم، ندوة ثقافية احتفاًء بذكرى املولد النبوي، نظمها مكتب الهيئة العامة للزكاة 
باملحافظة.

تناولت محاور الندوة، بحضور وكالء املحافظة وأعضاء املجلس املحيل ومدراء املكاتب التنفيذية، جوانب من 
سرية الرسول العطرة وشخصيته وجهاده وأخالقه وأهمية تجسيدها يف واقع األمة.

وتطرقت املحاور إل دللت الحتفال بذكرى مولد رسول الرحمة وأهمية تعظيم هذه املناسبة والتمسك بما 
جاء به سيد البرشية من تجسيد للُمثل والقيم الفاضلة.
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ويف الندوة ألقيت كلمات أشارت إل اإلرشاقات النبوية التي جاءت يف زمن ّعم فيه الجهل وطغى فيه الرشك.. 
معتربة ميالد نبي الرحمة محمد صل الله عليه وآله وسلم ميالد أمة حملت رسالة السماء وعّم خريها 

وبركتها األرض.

وتطرقت الكلمات إل أن الحتفال باملولد النبوي هو احتفاء بالقيم النبيلة ودليل عل املحبة خاتم األنبياء 
واملرسلني وصدق النتماء للرسول األعظم عليه الصالة والسالم.

تخلل الندوة فقرات إنشادية معربة عن عظمة املناسبة ومكانتها يف نفوس أبناء اليمن خاصة واألمة بصورة 
عامة.

تدشني فعاليات املولد النبوي مبدارس الصافية بأمانة العاصمة

]12/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشن مكتب الرتبية والتعليم بمديرية الصافية بأمانة العاصمة اليوم، فعاليات املولد النبوي الرشيف يف 
مدارس املديرية.

ويف فعالية التدشني، التي حرضها مستشار األمانة محمد الحوثي ومدير املديرية ناجي الشيعاني، ألقيت 
كلمات أكدت أهمية الحتفال باملولد النبوي وإقامة الفعاليات واألنشطة املتنوعة بهذه املناسبة.

وأشارت إل أهمية أخذ الدروس والعرب من سرية الرسول األعظم والقتداء بنهجه وأخالقه وصفاته وإحسانه 
وتضحياته قول وعمال.. داعية الجميع إل املشاركة الفاعلة يف إحياء ذكرى مولد سيد البرشية.

فيما أوضح مدير األنشطة املدرسية بمكتب الرتبية باألمانة خالد العقبي، أن خطة الفعاليات إلحياء املولد 
النبوي تتضمن برامج اإلذاعات املدرسية وأعمال اإلحسان والتكافل واملسابقات الثقافية والرياضية 

والكشفية.

تدشني فعاليات املولد النبوي جبامعة إب ومديريتي بعدان والشعر

]12/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

دشنت جامعة إب وملتقى الطالب الجامعي اليوم، فعاليات املولد النبوي بكلية القانون تحت شعار »محمد 
رسول الله والذين معه أشداء عل الكفار رحماء بينهم«.

ويف التدشني اعترب رئيس الجامعة الدكتور طارق املنصوب، هذه املناسبة الدينية العطرة محطة لستلهام 
الدروس والعرب يف التمسك بسرية املصطفى عليه الصالة والسالم.

ودعا الجميع إل ترجمة القيّم املحمدية عل الواقع قولً وعمالً.

فيما أوضح وكيل املحافظة عبدالفتاح غالب، أن النهج املحمدي، يمكن من خالله بناء جيل قادر عل 
مواجهة أعداء األمة ويف املقدمة الكيان الصهيو أمريكي وأدواته.
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واستعرض هشام وجيه الدين يف كلمة ملتقى الطالب الجامعي، طبيعة الفعاليات التي تضمنها برنامج 
اإلحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وحث طلبة الجامعة عل املشاركة الفاعلة يف الندوات التوعوية والفكرية وحمالت النظافة والتشجري التي 
ستنفذ يف مختلف كليات ومراكز الجامعة احتفاًء بهذه املناسبة.

تخلل الفعالية، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور أحمد أبو لحوم وأمني الجامعة 
عبدامللك السقاف ومساعده نبيل الورايف وعميد كلية اآلداب الدكتور عارف الرعوي ونائبه الدكتور فضل زيد 

ومديري مكتب املالية نبيل الشامي واإلسكان عيل الورايف، فقرات شعرية وإنشادية معربة عن املناسبة.

ويف مديرية بعدان دشنت اليوم فعاليات ذكرى املولد النبوي.

ويف التدشني أشار وكيل املحافظة صادق حمزة إل املكانة التي يحتلها الرسول األعظم يف نفوس اليمنيني.. 
لفتاً إل أن إحياء مناسبة مولده فرصة لجمع شمل األمة والعودة إل منهج وسرية الرسول الكريم صل الله 

عليه وآله وسلم.

بدوره أوضح مدير املديرية بشري راجح، أهمية إحياء هذه الذكرى للتمسك بنهج املصطفى عليه الصالة 
والسالم وسريته العطرة.

كما نظمت بمديرية الشعر اليوم لقاء قبيل تدشيناً للفعاليات اإلحتفائية بذكرى املولد النبوي.

وأكد املشاركون يف اللقاء، بحضور مدير املديرية خليل أبو هاجرة، عل رضورة إحياء هذه املناسبة والتعبري 
عن الفرحة واإلبتهاج بقدوم مولد سيد البرشية محمد صلوات الله عليه وعل آله وسلم.

وشددت كلمات باملناسبة عل أهمية تعزيز التالحم والتكاتف والوقوف صفاً واحداً يف مواجهة مخططات 
قوى العدوان واملرتزقة.

 

مديريتا شعوب والثورة حتتفيان بذكرى املولد النبوي

]12/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت السلطة املحلية واملكتب اإلرشايف بمديرية شعوب اليوم، فعالية احتفائية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف عل صاحبها وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل أمانة العاصمة لقطاع الشباب والتعليم محمد البنوس ومدير املديرية 
مهدي عرهب، أشار رئيس املكتب اإلرشايف باملديرية عبدالله الكول، إل أن الحتفال بهذه املناسبة يأتي 

انطالقا من الحب للرسول محمد صل الله عليه وآله وسلم، وما يحتله من مكانة يف قلوب اليمنيني.

وأكد رضورة الهتمام بالتكافل الجتماعي وتفقد أحوال املحتاجني باملديرية يف هذه املناسبة.

بدوره أكد العالمة محمد املروني، أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية الرسول األعظم والسري عل 
نهجه القويم.. مشريا إل دللت إحياء هذه املناسبة الدينية.

ويف مديرية الثورة نظم املجلس املحيل واملكتب اإلرشايف اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف 
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بحضور رئيس لجنة التخطيط واملالية باألمانة رشف الهادي.

وخالل الفعالية أكد مدير املديرية محمد الدرواني، أهمية الحتفال بهذه املناسبة الدينية بما يليق بمكانة 
الرسول األعظم.

وأشار إل أهمية املشاركة يف الفعاليات التي ستقام بذكرى املولد النبوي والتمسك بما جاء به الرسول 
الكريم.

وأكدت الكلمات التي القيت من قبل قيادات املديرية، أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى 
صل الله عليه وعل آله وسلم.

فعالية احتفالية مبديرية أزال مبناسبة املولد النبوي

]13/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم معهد تأهيل وتدريب املرأة واملعهد الرتكي- اليمني بمديرية أزال بأمانة العاصمة اليوم، فعالية 
احتفائية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب املهني الدكتور محمد السقاف، أهمية الحتفال بهذه 
املناسبة الدينية لستلهام الدروس والعرب من سرية الرسول األعظم والقتداء بمنهاجه.. مشرياً إل رضورة 

استغالل هذه املناسبة يف تعزيز الصمود ملواجهة العدوان.

ولفت إل أهمية هذه الفعاليات باعتبارها محطة تجسد حب وارتباط اليمنيني برسول اإلنسانية والتعريف 
بسريته ونهجه القويم وقيمه ومبادئه اإلنسانية.

وقال »يجب أن نجعل الرسول الكريم قدوة لنا يف كل أعمالنا وأن نلتزم ونتحل باألخالق التي غرسها عليه 
أفضل الصالة وأتم التسليم يف أمة اإلسالم« .

فيما أكد املشاركون يف الفعالية أن الحتفاء باملولد النبوي الرشيف محطة لستلهام العرب من الرسول 
األعظم.. لفتني إل أهمية املشاركة الفاعلة يف إحياء هذه املناسبة الدينية.

تخلل الفعالية، التي حرضه نائب مدير مكتب التعليم الفني باألمانة عبدالله أبو دنيا وقيادة وموظفي 
املعهدين، قصائد وفقرات فنية وإنشادية عربت عن املناسبة.

مديرية أرحب بصنعاء تنظم فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي

]13/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بمديرية أرحب محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية بعزلة بني عيل، بحضور وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد صالح الخولني ووكيل املحافظة فضل 
القصري وقيادة السلطة املحلية واملشائخ والشخصيات الجتماعية، أكدت الكلمات أهمية إحياء هذه املناسبة 

لتجديد التمسك بتعاليم الرسول صل الله عليه وسلم.
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وتطرقت الفعالية إل جوانب من شخصية رسول النسانية وأخالقه وحاجة األمة للتأيس برسولها ومنهجه 
يف الحياة والدعوة لتوحيد الصفوف ملواجهة أعداء السالم.

وحثت كلمات املشاركني، قبائل وأبناء املديرية عل السهام الفاعل يف قافلة الرسول األعظم والستعداد 
الكبري للمشاركة يف الفعالية املركزية بذكرى مولد خري األنام.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وقصائد عربت عن أهمية احياء ذكرى مولد سيد املرسلني وخاتم األنبياء.

مكتب التعليم الفني بصعدة ينظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]13/ اكتوبر/2020[ صعدة - سبأ :

نظم مكتب التعليم الفني والتدريب املهني بمحافظة صعدة واملؤسسات التابعة له )املعهد التقني التجاري 
- معهد إم تي( اليوم، فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف تحت شعار »رحماء بينهم«. 

ويف الفعالية أكد املحافظ محمد عوض، أهمية الحتفاء باملولد النبوي وتعزيز األخالق النبوية يف نفوس 
النشء والشباب، وإحياء قيم التكافل والرتاحم يف املجتمع.

فيما أشار عميد املعهد التقني التجاري هادي األعرج، إل أن الحتفال باملولد النبوي مناسبة لستذكار حياة 
الرسول األعظم وجهاده، وتذكري بالقيم النبيلة واألخالق العظيمة التي كان يحملها خاتم األنبياء واملرسلني. 

حرض الفعالية عدد من مدراء املكاتب التنفيذية وكوادر املكتب ومؤسساته التعليمية. 

أمسية ثقافية يف حفاش باحملويت بذكرى املولد النبوي الشريف

]13/ اكتوبر/2020[ املحويت - سبأ :

نظم أبناء عزلة بني أحمد بمديرية حفاش محافظة املحويت، أمسية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف 
عل صاحبه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

ويف األمسية، التي حرضها مسئولو وقيادات املديرية والشخصيات الجتماعية، ألقيت كلمات أكدت أهمية 
إحياء ذكرى مولد خري الربية من خالل إقامة األنشطة والندوات الثقافية بما يليق بمكانة النبي محمد صل 
الله عليه وآله وسلم ويجسد حب اليمنيني لرسولهم وحرصهم عل القتداء بأخالقه ومنهجه يف الحياة قولً 

وعمالً.

واستعرضت الكلمات محطات من السرية العطرة للنبي الكريم وشخصيته القيادية والجهادية وما ينبغي 
عل األمة من مسئولية للعودة الصادقة لنهج الرسول بما مثلته رسالته من دعوة للتآخي وتوحيد الصفوف 

يف مواجهة أعداء اإلسالم.

ودعت إل الستفادة من فعاليات املولد النبوي يف التحشيد للجبهات ورفدها باملال والرجال والعتاد.. منوهة 
بدور اليمنيني يف منارصة رسول الرحمة والنتصار للرسالة املحمدية. 

تخلل األمسية العديد من الفقرات اإلنشادية املعربة.
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تدشني فعاليات املولد النبوي يف كشر حبجة

]13/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

دشن املجلس املحيل واإلرشايف بمديرية كرش محافظة حجة اليوم، فعاليات املولد النبوي.

ويف التدشني أشار مدير املديرية إبراهيم املدومي، إل أهمية إحياء فعاليات املولد النبوي عل نطاق واسع 
بقرى وعزل املديرية بما يليق بعظمة ومكانة الرسول األعظم.

واعترب الحتفال بذكرى املولد النبوي، احتفاء بالقيم واملبادئ واألهداف التي جاء بها املصطفى صل الله 
عليه وآله وسلم وتجديد العهد للرحمة املهداة.

وتطرق إل رضورة استلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى بالسري عل نهجه قولً وعمال.. مؤكدا 
رضورة التحشيد للفعالية املركزية وقافلة الرسول األعظم.

تخلل الفعالية بحضور عدد من أعضاء املكتب التنفيذي واملجلس املحيل والرتبويني فقرات معربة عن 
املناسبة.

 فعالية ملكتبي الرتبية وحمو األمية باحلديدة مبناسبة املولد النبوي

]13/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظم مكتبا الرتبية والتعليم ومحو األمية وتعليم الكبار بمحافظة الحديدة اليوم، فعالية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف. 

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل املحافظة محمد حلييص، أشار الوكيل املساعد للمحافظة عيل الكباري 
إل أن ذكرى مولد املصطفى صل الله عليه وآله وسلم من أهم املناسبات التي تحرص األمة اإلسالمية عل 

إحيائها تكريما ملن بعثه الله خاتماً لألنبياء واملرسلني.

وأكد أن إحياء ذكرى املولد النبوي تأكيد لالرتباط بالهوية اإلسالمية التي تدافع عن الحق يف وجه الباطل 
ومساعي األعداء لتمزيق وحدة األمة وكيانها من أجل تحقيق أهدافهم يف استغاللها ونهب ثرواتها.

فيما أشار نائب مدير عام مكتب الرتبية والتعليم باملحافظة عبد املاجد الشمريي، إل أن ذكرى املولد النبوي 
مناسبة لستلهام الدروس والعرب والثبات والصمود، وخصوصاً خالل املرحلة التي يمر بها الوطن.. وأكد 

أهمية اللتزام و القتداء بنبي األمة ليتحقق النرص عل أعداء األمة. 

تخلل الفعالية، التي حرضها نواب مدير مكتب الرتبية والتعليم باملحافظة والقيادات التعليمية والرتبوية 
واملعلمني واملعلمات، فقرات إنشادية وشعرية عربت عن املناسبة.
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تدشني فعاليات املولد النبوي مبديريات القطاع اجلنوبي مبحافظة صنعاء

]13/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشنت اليوم يف مديريات القطاع الجنوبي ملحافظة صنعاء، فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

وتناولت الفعالية التي أقيمت بمديرية سنحان، بحضور وكالء املحافظة عبدامللك الغربي وجربان غوبر 
وأحمد الصماط ومحمد دحان وأبو نجوم املحاقري ونائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي، السرية العطرة 

للنبي الكريم ونماذج ملهمة من الشخصية القيادية للرسول صلوات الله عليه وعل آله وسلم.

وأشارت كلمات ألقيت يف الفعالية إل أن الحتفال بمولد الرسول هو احتفاء بالقيم النبيلة ودليل عل محبة 
خاتم األنبياء واملرسلني وصدق النتماء إليه.. مؤكدة أن الشعب اليمني يحتفل بذكرى املولد النبوي لتجديد 

الولء للحبيب املصطفى والسري عل نهجه والقتداء بسنته عليه الصالة والسالم.. 

وأوضحت أهمية إحياء ذكرى مولد الرسول األعظم ودللت الحتفاء بها تزامناً مع استمرار العدوان 
والحصار والظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني.

ودعت كلمة الوحدة الثقافية باملحافظة، إلی استغالل ذكری مولد الرسول لتعزيز الرتباط بنبي الرحمة 
ودعوته الخالدة التي أخرجت البرشية من الظلمات إل النور.. مؤكدة أهمية استلهام معاني العزة والشموخ 

من هذه املناسبة لتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان.

فيما أكد املشاركون أن اليمنيني يجسدون حب نبيهم باحياء ذكرى مولده والتأيس بهديه.. لفتني إل أن 
اليمنيني أول من نارصه وسيظلون مدافعني عن قضايا األمة ومبادئ وقيم الدين اإلسالمي الحنيف عرب 

العصور.

تخلل الفعالية، بحضور مدراء مديريتي سنحان وبني بهلول وبالد الروس ومسئول السلطة املحلية 
واملكاتب اإلرشافية واملشايخ والشخصيات الجتماعية، فقرات انشادية وقصائد عن حب النبي وعظمة يوم 

مولده وأهمية الحتفاء باملناسبة بما يليق بمكانة الرسول األعظم والرسالة املحمدية.

 

مديرية برط العنان باجلوف تدشن فعاليات االحتفاء باملولد النبوي  

]13/ اكتوبر/2020[ الجوف - سبأ :

دشنت اليوم بمديرية برط العنان يف محافظة الجوف، فعاليات الحتفاء باملولد النبوي الرشيف عل صاحبه 
أفضل الصالة وأزكى السالم.

وألقيت يف الفعالية كلمات أشارت إل أهمية إحياء املناسبة بما يعرب عن شخصية ومكانة الرسول األكرم يف 
نفوس اليمنيني، تطرقت إل السرية العطرة للنبي محمد خاتم األنبياء واملرسلني، والصفات الربانية التي 

تحل بها منذ صغره.

وأكد املشاركون يف الفعالية العمل عل تجهيز قافلة الرسول األعظم دعما للمرابطني يف جبهات العزة 
والرشف والتفاعل الكبري مع الفعاليات واألنشطة التي تقام باملناسبة.
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 أمسيات يف احليمة الداخلية مبحافظة صنعاء مبناسبة املولد النبوي

]13/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم يف مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء، أمسيات ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف األمسيات التي أقيمت بعزل وقرى املديرية، ألقيت كلمات أكدت أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي 
الرشيف كمحطة إيمانية لتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان.

وأشارت إل أن الشعب اليمني يخوض مواجهة مصريية للدفاع عن األرض والعرض والسيادة الوطنية.. 
مؤكدة ارتباط الشعب اليمني بالرسول وامليض عل نهجه ضد قوى الظلم والطغيان.

وعرب املشاركون يف األمسيات عن ابتهاجهم بقدوم ذكرى مولد الرسول األعظم صل الله عليه وسلم.. 
مؤكدين إحياء املولد بفعاليات تليق بمكانة املناسبة وصاحبها عليه الصالة والسالم.

تخللت األمسيات كلمات وفقرات إنشادية وقصائد دعت إل النفري العام نحو جبهات العزة والبطولة للدفاع 
عن الوطن وكرامة الشعب اليمني.

مكتب الرتبية مبديرية الوحدة بأمانة العاصمة حيتفي بذكرى املولد النبوي

]13/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الرتبية والتعليم بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفاء بذكرى املولد النبوي عل 
صاحبِه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

وأشار وكيل أمانة العاصمة عبدالوهاب رشف الدين، يف الفعالية التي حرضها الوكيل املساعد عبدالله 
الحجري، إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة وما تحمله من معاِن ودللت يف تجسيد ارتباط اليمنيني بالرسول 

األعظم.

ونوه بأهمية استغالل الذكرى يف السري عل نهج الرسول محمد صل الله عليه وآله وسلم، وأخذ الدروس 
والعرب من سريته العطرة يف تعزيز قيم اإلخاء والتالحم والصطفاف يف مواجهة العدوان، مؤكدا رضورة 

التفاعل الواسع والتحشيد الشعبي للمشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام بمناسبة ذكرى املولد 
بالعاصمة صنعاء.

فيما أوضح مدير مكتب الرتبية والتعليم باألمانة زياد الرفيق وأمني عام املجلس املحيل باملديرية الدكتور 
خالد ُحميد، أهمية إحياء هذه املناسبة بما يعزز التمسك بمبادئ ونهج الرسول الكريم وصفاته ومناقبه.

وأشارا إل املكانة العظيمة لرسول البرشية ومعلمها األول محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، يف نفوس 
اليمنيني والقتداء بسريته ونهجه.. مؤكدين رضورة استلهام العرب والدروس من سرية الرسول األعظم 

والتحيل بصفاته وأخالقه.

وثمن الرفيق وُحميد، صمود وثبات الكادر الرتبوي باألمانة خالل السنوات املاضية رغم التحديات 
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والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

حرض الفعالية أعضاء املجالس املحلية وقيادة مكتب الرتبية باملديرية وعدد من املعلمني.

 

فعاليتان يف شعوب والسبعني بذكرى املولد النبوي

]13/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بمديرتي شعوب والسبعني بأمانة العاصمة اليوم، فعاليتان خطابيتان بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية التي أقيمت بشعوب أكد وكيل امانة العاصمة لقطاع الشباب والرتبية محمد البنوس، أن 
الحتفال بمولد الرسول األعظم يعكس حبه ومكانته لدى اليمنيني ونرصتهم لرسول األمة والقتداء بنهجه 

وسريته.

وأشار إل أهمية تجسيد صور الحتفال باملولد النبوي يف القتداء بقيم واخالق ومبادئ الرسول الكريم 
والتمسك بهدية للنجاة.. حاثاً عل التحشيد واملشاركة اليجابية يف إحياء فعاليات هذه املناسبة.

فيما أكدت كلمات ملدير مديرية شعوب مهدي عرهب ونائب رئيس اللجنة املركزية بشعوب عبدالله الكول، 
والعالمة محمد العياني، إل أهمية الحتفال بقدوم رسول الله محمد صل الله عليه وآله وسلم الرحمة 

املهداة للعاملني. 

وتطرقت إل أهمية التفاعل والحتشاد الشعبي الذي يعكس عظمة وحب اليمنيني لخاتم األنبياء وتذكري 
العالم بسرية ونهج رسول العاملني وسيد البرشية وخري خلق الله محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.

تخلل الفعالية فقرة انشادية ألشبال املسرية وفقرة استعرضت أهداف ومخططات دول تحالف العدوان عل 
بالدنا منذ ستة اعوام لتدمري الوطن ونهب مقدراته وصول لحتالل اليمن.

ويف مديرية السبعني أقيمت فعالية خطابية وثقافية بمناسبة املولد النبوي الرشيف تحت شعار »محمد 
رسول الله والذين معه أشداء عل الكفار رحماء بينهم« عل صاحبه وآله أزكى الصالة والتسليم.

وأشارت الكلمات إل أن ذكرى مولد املصطفى صل الله عليه وآله وسلم من أهم املناسبات الدينية التي 
تحرص األمة اإلسالمية عل إحيائها تكريما ملن بعثه الله خاتماً لألنبياء واملرسلني ورحمة للعاملني.

وأكدت أن إحياء مولد الرسول األعظم يهدف إل تعزيز الهوية اليمانية التي تدافع عن الحق وترفض الذل 
والخنوع ألعداء المة والبرشية مقتدية بسرية ونهج الرسول الكريم.. منوهة بالدللة التي تكتسبها الذكرى 

يف قلوب املسلمني وما تمثله لتعزيز وحدة األمة العربية والسالمية.

فيما أكد املشاركون يف الفعاليتني، أن الحتفاء باملولد النبوي الرشيف محطة لستلهام العرب والدروس 
اليمانية واإلنسانية واألخالقية من الرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم.
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فعاليات احتفالية يف إب بذكرى املولد النبوي

]13/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ: 

أقيمت بمديرية القفر يف محافظة إب، فعالية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار وكيل املحافظة راكان النقيب، إل أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية لتعزيز الرتباط 
بالنبي الكريم عليه الصالة والسالم.. لفتاً إل أن الجميع يستمد من الرسم الخاتم روح العطاء والتضحية 

والفداء يف الذود عن حياض الوطن.

ويف مديرية حبيش أقيمت فعالية بذكرى مولد خري الربية ومعلم البرشية محمد بن عبدالله صلوات الله عليه 
وآله وسلم.

ويف الفعالية، بحضور مدير املديرية محمد الشبيبي ومرشف أنصار الله حسن الفرح، أوضح وكيل 
املحافظة عبدالرحمن الزكري أن هذه املناسبة من أعظم املناسبات. وحث أبناء حبيش عل املشاركة الفاعلة 

يف إحياء هذه املناسبة بما يليق بمكانة الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم.

إىل ذلك نظم مكتب السياحة باملحافظة مساء اليوم فعالية احتفاًء بهذه املناسبة.

ويف الفعالية، التي حرضها مديرا مكتبي السياحة غانم عوسج واإلعالم عبدالباسط النوعة، أكد املسؤول 
الجتماعي يحيى القاسمي ومسؤول جبهة اإلمداد والتموين نبيل املرتىض، حاجة األمة للعودة للنبي الكريم 

وما حملته رسالته السماوية من مبادئ وأخالق وقيم نبيل

فعالية يف الثورة بأمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]13/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت مديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى ورئيس لجنة التخطيط بمحيل األمانة رشف الهادي 
ومدير املديرية محمد الدرواني، أشار عضوا رابطة علماء اليمن خالد موىس وطه الحارضي، إل أهمية إحياء 

هذه املناسبة الدينية.

وتطرقا إل دللت إحياء مولد الرسول األعظم عل صاحبه أفضل الصالة والتسليم، والتزود من سرية ونهج 
الرسول الكريم صل الله عليه وآله وسلم وجهاده يف نرصة الدين اإلسالمي الحنيف وإعالء كلمة الحق.

ولفت موىس والحارضي، إل أهمية جعل يوم ميالد نبي اإلنسانية ميالد للعدل وتعزيز قيّم التكافل 
املجتمعي ومساعدة املحتاجني والفقراء، بما يجسد سرية املصطفى عليه الصالة والسالم قولً وعمالً.

وأكد املشاركون أهمية تكريس حب اليمنيني للرسول األعظم عليه الصالة والسالم من خالل إتباع منهجه 
وسريته وقيمه ومبادئه ملواجهة أعداء األمة.. حاثني عل املشاركة الواسعة لالحتفال بذكرى املولد النبوي 

تعظيماً وتخليداً للرسول الكريم والقتداء به.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وأوبريت بعنوان »مولد الهادي« وقصيدة شعرية يف حب الرسول.
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 فعالية هليئة تطوير تهامة ومحاية البيئة باحلديدة يف ذكرى املولد النبوي

]14/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظمت الهيئة العامة لتطوير تهامة وفرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة الحديدة اليوم، فعالية 
ثقافية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم إل أهمية الحتفاء بمولد النبي األعظم محمد 
صل الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله رحمة للعاملني، لفتا إل تزامن ذكرى املولد النبوي بالنتصارات 

التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات ملواجهة قوى الستكبار والطغيان.

وأوضح قحيم أن إحياء اليمنيني لهذه املناسبة الدينية الجليلة، يعكس ارتباطهم وولئهم لرسول اإلنسانية 
ونبي الرحمة محمد صل الله عليه وآله وسلم.

فيما أشار رئيس الهيئة العامة لتطوير تهامة عيل هزاع ومدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة املهندس 
فتح الجبيل، إل أن اليمنيني كانوا من أوائل من استجاب لرسالة املصطفى عليه الصالة والسالم واليوم 

سباقون يف نرصته والدفاع عنه.

نائب رئيس جامعة دار العلوم الرشعية الشيخ عيل عضابي ومدير الوحدة الثقافية باملدينة الشيخ محمد 
بلغيث، استعرضا دللت إحياء ذكرى املولد النبوي يف الصرب والتصدي لقوى العدوان وأدواتها. وحثا عل 

رضورة التمسك بسنة املصطفى صل الله عليه وآله وسلم وأخالقه وترجمتها عل الواقع قولً وعمالً.

تخلل الفعالية، بحضور أمني محيل مديرية امليناء حسن رسمي وأمني محيل مديرية الحال صالح الحرازي، 
قصيدة للشاعر أيوب الحشاش وعرض مرسحي بعنوان »الرسول األعظم« لفرقة الشهيد الصماد.

 بذكرى املولد النبوي
ً
قطاع اخلدمات بصعدة ينظم فعالية خطابية احتفاء

]14/ اكتوبر/2020[ صعدة - سبأ :

نظم قطاع الخدمات بمحافظة صعدة اليوم، فعالية خطابية احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف تحت 
شعار »رسول الله قدوتنا«. 

وأكد محافظ املحافظة محمد جابر عوض يف الفعالية، بحضور وكيل املحافظة يحيى الحمران ووكيل 
أول محافظة إب عبدالحميد الشاهري، أهمية الحتفاء بذكرى مولد رسول الله محمد صل الله عليه وسلم 

وإحياء سنته وقيمه وأخالقه. 

فيما أشار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة عبدالرحمن الصيلمي، إل أن هذه الفعالية التي يقيمها 
قطاع الخدمات باملحافظة هي احتفاء بالقيم النبيلة ودليل عل محبة خاتم األنبياء واملرسلني وصدق انتماء 

اليمنيني بالرسول األعظم عليه الصالة والسالم.

تخلل الفعالية، التي حرضها مدير عام مكتب األشغال العامة عبدامللك السعدي وعدد من مدراء املكاتب 
التنفيذية، قصائد شعرية ورقصات شعبية نالت الستحسان. 
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تدشني فعاليات االحتفال باملولد النبوي الشريف مببني

]14/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

ُدشنت بمديرية مبني محافظة حجة، فعاليات املولد النبوي الرشيف عل صاحبها أفضل الصالة وأتم 
التسليم.

ويف التدشني، الذي حرضه وكيل املحافظة محمد القايض ومرشف املحافظة الجتماعي عيل النعمي ومدير 
املديرية منصور حمزه ومرشف املديرية منصور الزغايف، القيت العديد من الكلمات التي أكدت فضل ذكرى 

املولد النبوي ومكانتها الدينية يف نفوس املسلمني.

وأشارت إل رضورة إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف للتأكيد عل الرتباط بالرسول األعظم وتعظيما لسيد 
املرسلني صل الله عليه وآله وسلم. 

حرض الفعالية عدد من أعضاء املجلس املحيل واملكتب التنفيذي واإلرشايف والرتبويني واألمنيني والعسكريني 
وجمع غفري من املواطنني.

 

مديريات القطاع الشرقي حملافظة صنعاء تدشن فعاليات املولد النبوي 

]14/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشنت بمديريات القطاع الرشقي ملحافظة صنعاء اليوم، فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف.

حيث ركزت الفعالية التي أقيمت بمديرية جحانة، بحضور وكالء املحافظة عبدامللك الغربي وجربان غوبر 
وطالب دحان ومانع األغربي ومحمد دحان ومحمد الزبريي ونائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي، عل 

أهمية إحياء هذه الذكرى واستلهام الدروس من مولده صل الله عليه وآله وسلم والذي مثل تحولً إنسانياً 
وتاريخياً بدد الظالم بالنور والباطل بالحق.

وأكدت كلمات املشاركني أن الحتفال بمولد خاتم األنبياء واملرسلني هو امتثال وتعظيما للنبي محمد صل 
الله عليه وآله وسلم وإحياء لسنته والقتداء بنهجه.. لفتة إل أهمية استغالل املناسبة يف تكريس قيم 

وأخالق ونهج رسول األمة يف أوساط املجتمع.

وأشارت إل أن احتفال اليمنيني بهذه املناسبة يمثل تجديدا للعهد والولء لله ورسوله والسري عل نهج 
الرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم.. وحثت الجميع عل املشاركة يف الفعالية املركزية.

ولفتت إل أن الحتفال باملولد النبوي يعزز من الصمود والثبات يف مواجهة قوى العدوان.. مؤكدة حاجة 
األمة للعودة إل النبي الكريم للخروج من حالة الرتهان والضعف.

ولفت أبناء مديريات القطاع الرشقي ملحافظة صنعاء إل عظمة هذه املناسبة ومكانة صاحبها يف نفوس 
اليمنيني وحبهم له.. مجددين صمودهم وثباتهم واستمرار التمسك والرتباط الوثيق برسول الله والسري عل 

نهجه.

تخلل الفعالية، بحضور مدير مكتب الشئون الجتماعية باملحافظة عبدالله األبيض ومدراء مديريات 
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خولن وبني ضبيان والطيال والحصن وجحانة ومسئول املكاتب التنفيذية واإلرشافية والعلماء واملشائخ 
والشخصيات الجتماعية، فقرات إنشادية وقصائد حثت عل إحياء هذه املناسبة إليصال رسالة لألعداء 

بتمسك الشعب اليمني بالرسول الكريم.

 

مديرية التعزية يف تعز تدشن فعاليات االحتفال باملولد النبوي

]14/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

دشنت مديرية التعزية بمحافظة تعز، فعاليات الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف للعام 1442 هـ. 

وأكد عضو مجلس الشورى محمود بجاش يف التدشني، الذي حرضه مدير عام مكتب الهيئة العامة للنقل 
سعيد الوجيه ومدير عام اإلرشاد هاشم موفق، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي بتعزيز املبادئ املحمدية، 

وبما يعكس تمسك الشعب اليمني وحبه للرسول األعظم صلوات الله عليه وعل آله.

فيما ألقيت عدد من الكلمات أشارت إل رضورة استغالل هذه املناسبة يف تعزيز قيم التكافل الجتماعي 
وأخذ الدروس والعرب من سرية الرسول األعظم يف الصمود والتضحية دفاعاً عن الوطن.

تخلل الفعالية، التي شارك فيها عدد من قيادات السلطة املحلية واملكتب اإلرشايف والشخصيات الجتماعية 
باملديرية، كلمات وفقرات شعرية أكدت أهمية الحتفال باملولد النبوي والقتداء بالرسول األعظم.

املعهد العايل للتدريب والتأهيل حبجة ينظم فعالية باملولد النبوي 

]14/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظم املعهد العال للتدريب والتأهيل والوحدة الرتبوية بمحافظة حجة اليوم، فعالية ثقافية إحياء للمولد 
النبوي الرشيف.

وألقيت يف الفعالية، بحضور وكيل املحافظة محمد القايض ومرشف املدينة عصام الوزان،  كلمات أكدت 
أهمية الحتفاء باملولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة والسالم.

وأشارت إل أن الحتفاء باملولد النبوي الرشيف مناسبة لتجديد العهد بالسري عل النهج املحمدي ورفد 
الجبهات باملزيد من الرجال وقوافل الغذاء وبذل كل غال ونفيس حتى تحقيق النرص. 

وبينت الكلمات العالقة التي تربط اليمنيني بالرسول األعظم ودور أبناء الحكمة واإليمان يف منارصة الرسول 
الكريم والدفاع عن الرسالة النبوية، مشرية إل رضورة تجسيد أخالق الرحمة املهداة قول وعمال.
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أوقاف أمانة العاصمة يدشن قافلة إرشادية مبناسبة املولد النبوي

]14/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشن مكتب األوقاف واإلرشاد بأمانة العاصمة اليوم، قافلة إرشادية طالبية توعوية يف مساجد املديريات 
بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

تستهدف القافلة عل مدى أسبوعني بمشاركة كوكبة من خريجي القرآن الكريم نحو 450 مسجداً يف 
مختلف املديريات.

ويف التدشني أكد نائب مدير مكتب األوقاف لشؤون التوجيه واإلرشاد الدكتور قيس الطل، أهمية إحياء 
املولد النبوي من خالل إقامة الفعاليات وأنشطة اإلرشاد والوعظ وتكريس الوعي الديني يف أوساط املجتمع 

وتجسيد نهج وسرية الرسول األعظم قولً وعمالً.

وأوضح أنه ستيل تسيري هذه القافلة فعاليات إرشادية وتوعوية ضمن خطة املكتب إلحياء هذه املناسبة 
العظيمة.. مشرياً إل أهمية استلهام الدروس والعرب من حياة الرسول الكريم وسريته العطرة والقتداء بها.

من جانبه بني مدير إدارة تعليم القرآن عيل الفران، أن القافلة مكونة من عرش فرق إرشادية تضم كوكبة 
من الطالب املتفوقني والذين سينفذون أكثر من ألف و200 فعالية متنوعة حول حياة وجهاد الرسول محمد 

عليه الصالة والسالم.

ولفت إل إقامة أمسيات ثقافية وشعرية وفقرات مرسحية هادفة ومعربة عن عظمة املناسبة وأهمية 
الحتفال بها، بما يجسد حب أبناء اليمن للرسول الكريم والقتداء بنهجه وسريته. 

تدشني فعاليات املولد النبوي يف مديرية خدير بتعز

]14/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

دشنت مديرية دمنة خدير بمحافظة تعز، فعاليات الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف تحت شعار 
اِر ُرَحَماُء بَيْنَُهْم«. اُء َعَل اْلُكفَّ ٌد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّ »ُمَحمَّ

ويف التدشني، ألقيت كلمات أشارت إل عظمة هذه املناسبة التى تعد تجديدا للعهد والولء للرسول األعظم 
صلوات الله عليه وعل آله.. مستعرضة جانباً من سرية الرسول الكريم وحاجة األمة إل التحيل بصفاته 

وقيمه ومبادئه سيما يف ظل العدوان الغاشم.

وحثت الكلمات عل رضورة استلهام دروس العزة والكرامة والقوة يف مواجهة املستكربين واملفسدين سيما 
والشعب اليمني يخوض حرباً من أجل عزته وكرامته واستقالل قراره.

حرض الفعالية مرشف املديرية عادل شعالن وأمني عام املجلس املحيل منري الصالحي وعدد من الشخصيات 
الجتماعية.
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مكتب الرتبية جبحانة ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]14/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الرتبية والوحدة الرتبوية بمديرية جحانة محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة والتسليم.

ويف الفعالية، بحضور نائب مدير مكتب الرتبية باملحافظة يحيى القنوص، أشار وكيل املحافظة لقطاع 
التعليم طالب دحان، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي كمحطة للعطاء والتحرك خصوصا يف ظل 

الظروف التي تمر بها البالد.. مؤكدا عل أهمية القتداء بالرسول الكريم والتأيس به.

فيما أشار مدير املديرية محمد البشاري ومرشف املديرية أحسن العبادي، إل أن إحياء ذكرى املولد النبوي 
الرشيف تعزز من قيم الصمود والثبات إلنجاح العملية التعليمية يف امليدان الرتبوي.

بدوره لفت مدير مكتب الرتبية باملديرية عصام البييض ونائبه محمد الفائق، إل دور الرتبويني يف التعريف 
بسرية الرسول األعظم ودللت إحياء هذه املناسبة للتأيس بأخالق الرسول قول وعمال.

تخلل الفعالية، التي حرضها مسئول الرتبية ورؤساء األقسام وعدد من الرتبويني والشخصيات الجتماعية، 
قصيدة شعرية وفقرات متنوعة عن عظمة املناسبة.

 

أمسية يف بني حشيش بصنعاء بذكرى املولد النبوي

]14/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت يف مديرية بني حشيش محافظة صنعاء اليوم، أمسية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وتطرقت األمسية يف عزلة غظران، بحضور أمني عام محيل املديرية ابراهيم الجيالني، إل مكانة الرسول 
األعظم صلوات الله عليه وآله وسلم يف نفوس اليمنيني وأهمية إحياء ذكرى مولده.

وأكدت كلمات املشاركني أن احتفاء الشعب اليمني باملولد النبوي، يكتسب أهمية يف نفوسهم ووجدانهم 
تجاه رسول اإلنسانية صلوات الله عليه وعل آله وصحبه وسلم.

ودعت إل التفاعل إلحياء ذكرى املولد النبوي يف ظل التحديات التي تواجهها األمة لستلهام الدروس والعرب 
من سرية املصطفى صل الله عليه وسلم.

تخلل األمسية، التي حرضها عضو املجلس املحيل عبداللطيف النهمي ومدير أمن املديرية ومسئول التالحم 
القبيل ياس عمار ومشائخ وشخصيات اجتماعية وممثيل املكتب الرشايف، فقرات متنوعة دعت إل مزيد من 

الصرب والبذل والعطاء يف مواجهة العدوان والتجهيز لقافلة الرسول األعظم.
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فعالية ثقافية باملولد النبوي يف مديرية الشاهل حبجة

]14/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظمت بمديرية الشاهل محافظة حجة اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور مدير املديرية وليد أبو دنيا واملكتب التنفيذي واإلرشايف وأعضاء املجلس املحيل، أشار 
كميل الحاكم إل أن إحياء ذكرى املولد النبوي تجديد للعهد للرسول األعظم وإحياء للقيم النبيلة والتمسك 

بالنهج املحمدي.

ولفت إل رضورة الستفادة من هذه املناسبة للعودة لنبي الرحمة وسريته ونهجه.. مؤكداً عل أهمية 
املشاركة الفاعلة يف تسيري قافلة الرسول األعظم والتحشيد للفعالية املركزية.

ندوة يف الصافية بأمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]14/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت اللجنة املركزية بمديرية الصافية يف أمانة العاصمة اليوم، بالتنسيق مع مكتب األوقاف واإلرشاد 
باملديرية، ندوة دينية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

واستعرضت الندوة، التي حرضها مدير املديرية ناجي الشيعاني ونائب مدير األوقاف باألمانة الدكتور 
قيس الطل ومرشف املديرية رضوان الخولني ومدير مكتب األوقاف بالصافية فضل الكدهي، دللت إحياء 

املولد النبوي يف القتداء بسرية وأخالق وإحسان خاتم األنبياء واملرسلني محمد عليه وآله الصالة والسالم.

ويف محارضة خالل الندوة أشار الدكتور قيس الطل، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي وتأثريه يف نفوس 
األمة باعتباره دليل حب وتعظيم لرسول الله وموالتها له والرتباط والقتداء بنهجه وسريته.

وحذر من عواقب ومخاطر موالة اليهود والنصارى، والخرسان والذل والهوان للموالني واإلرضار بالقضايا 
املحورية لألمة.. مستنكراً هرولة أنظمة دول العدوان للتطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يمثل خيانة لألمة 

ومقدساتها.

ودعا الدكتور الطل إل التحرك املجتمعي الفاعل لفضح جرائم العدوان عل الشعب اليمني التي لن تسقط 
بالتقادم، واملطالبة بمحاسبة مرتكبيها.. مشيدا بالنتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية 

يف ميادين الرشف والبطولة.

ونوه إل أهمية املشاركة والحشد إلحياء فعاليات مولد الرسول األعظم لتكريس قيم ومبادئ وإحسان 
الرسول الكريم قول وعمال يف تعزيز التكافل املجتمعي ورعاية أس الشهداء والفقراء واملحتاجني.
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تدشني فعاليات املولد النبوي باجلميمة يف حجة

]14/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

دشنت مديرية الجميمة بمحافظة حجة اليوم، فعاليات املولد النبوي الرشيف.

ويف التدشني أشار مدير املديرية صدام املدومي، إل أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية، لتجديد العهد بالسري 
عل النهج املحمدي، داعياً إل تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للتحشيد للفعالية املركزية وقافلة 

الرسول األعظم.

وأشاد بدور املجتمع ومبادرات الشباب والطالب والوحدة الرتبوية يف تنظيم الندوات والحلقات واملحارضات 
والخواطر اإلرشادية باملساجد واملجالس وغريها.

تخللت الفعالية، التي حرضها مرشف املديرية واملكتب التنفيذي واإلرشايف، فقرات وقصائد شعرية معربة.

أمسيات ببني احلارث يف أمانة العاصمة مبناسبة املولد النبوي

]14/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بمديرية بني الحارث يف أمانة العاصمة، أمسيات ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 
عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف األمسيات التي أقيمت يف بيت األوزري وحي اللكمة باملطار وحي بري زاهر، أكد املشاركون أهمية 
الحتفال بذكرى مولد الرسول األعظم والقتداء بقيمه وسريته ونهجه لتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان.

وأشار مدير املديرية حمد الرشيف، إل دللة إحياء هذه املناسبة الدينية للتذكري بسرية رسول البرشية 
وصفاته وأخالقه بما يعزز إدانة حمالت اإلساءة والتشويه الباطلة التي يشنها أعداء اإلسالم ضد رسول الله.

وأكد أن الحتفال بذكرى املولد يجسد حب ومكانة الرسول الكريم يف نفوس األمة والقتداء بنهجه وسريته 
العطرة صلوات الله عليه وآله وسلم.. حاثاً الجميع عل التحشيد لالحتفال بهذه املناسبة الجليلة.

 

إحياء ذكرى املولد النبوي يف فرع العدين وجبلة ومذخيرة بإب

]14/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

أقيمت اليوم يف مديريات فرع العدين وجبلة ومذيخرة بمحافظة إب، فعاليات بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف. 

ففي الفعالية بمديرية فرع العدين بحضور مدير عام املديرية جمال املزحاني ومرشف املديرية محمد 
املتوكل، ألقيت كلمات استعرضت يف مجملها صفات رسول البرشية ومعلمها األول محمد صلوات الله عليه 

وعل آله. 
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وبينت أن مضمون الحتفال باملولد النبوي الرشيف يتمثل يف العودة للنهج القويم ورفضا للبدائل التي 
يصدرها أعداء األمة.

وتطرقت الكلمات إل املكاسب التي ستجنيها األمة من خالل إحياء هذه املناسبة والعودة الصادقة واملخلصة 
للرسول األكرم عليه وعل آله الصالة والسالم. 

ويف الفعالية الخطابية بمدينة جبلة، شددت الكلمات عل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة إلحياء السرية 
والسلوك والصفات املحمدية يف نفوس أبناء األمة.. مشرية إل رضورة اتخاذ سرية الرسول الكريم منهاج 

إصالح للذات وللمجتمع بما من شأنه النهوض بحارض ومستقبل األمة اإلسالمية.

ويف مديرية مذيخرة أوضح مدير املديرية أحمد الشعوري ومرشف املديرية ميرسة النهاري يف الفعالية، أن 
الحتفاء بمولد سيد الخلق تأتي يف ظل عدوان غاشم وحرب همجية ظاملة فرضتها قوى العدوان عل الوطن 

وارتكبت خاللها أبشع الجرائم اإلنسانية يف ظل صمت مخز لألمم املتحدة واملنظمات الدولية. 

وحثا أبناء املحافظة عل املشاركة الفاعلة إلنجاح الفعالية الكربى بإب يف الثاني عرش من ربيع األول إلرسال 
رسالة لدول العالم بأن الشعب اليمني يجل الرسول األعظم صلوات الله عليه ومتمسك بنهجه القويم. 

وشدد الشعوري والنهاري، عل رضورة تنشئة األجيال عل حب رسول الله وإحياء سنته الصحيحة 
والقتداء بنهجه قول وعمال.

 

فعالية يف مديرية الثورة بأمانة العاصمة بذكرى مولد الرسول

]14/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم املجلس املحيل واملكتب اإلرشايف بمديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة املولد 
النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة والسالم.

ويف الفعالية، حرضها عضو مجلس الشورى أحمد الظفري ورئيس لجنة التخطيط بمحيل األمانة رشف 
الهادي ومدير املديرية محمد الدرواني وقيادات محلية ومدراء املكاتب، أكد املشاركون عظمة هذه املناسبة 

الدينية لدى املسلمني. 

وأشاروا إل أن الحتفال بمولد النبي األعظم يعكس مدى حب وارتباط اليمنيني بخاتم األنبياء واملرسلني 
والقتداء به والسري عل نهجه يف مواجهة العدوان.

وأكدت الكلمات رضورة الستفادة من دروس وعرب حياة الرسول الكريم وجهاده لرفد الجبهات باملال 
والرجال دفاعا عن الدين واألرض والعرض حتى تحقيق النرص ودحر الغزاة واملحتلني وتطهري الوطن من 

دنسهم.

ولفتت إل أن الحتفال بمولد الرسول األعظم يتمثل يف القتداء بسريته العطرة والتأيس بنهجه وقيمه قول 
وعمال من خالل تعزيز مبدأ التكافل واإلحسان والرتاحم والتآخي أوساط املجتمع.
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تدشني فعاليات املولد النبوي بالشغادرة يف حمافظة حجة

]14/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

دشن املجلس املحيل واملكتب اإلرشايف بمديرية الشغادرة يف محافظة حجة اليوم، فعاليات املولد النبوي 
الرشيف. 

ويف الفعالية، بحضور مدير املديرية مهيوب ساع ومرشف املديرية أحمد ذويب وأعضاء املكتبني التنفيذي 
واإلرشايف واملجلس املحيل، ألقيت كلمات أكدت رضورة اغتنام املناسبة الدينية العطرة يف تأكيد التمسك 

بأخالق الرسول األعظم والسري عل نهجه والتأيس به قول وعمال. 

وأشارت الكلمات إل أن الحتفال بمولد الرسول الكريم هو احتفاء بالقيم واملبادئ واألهداف التي جاء 
بها وتعظيماً وإجاللً له صلوات الله عليه وعل آله وسلم، داعية إل استشعار املسئولية وبذل املزيد من 

التضحيات دفاعاً عن األرض والعرض والسيادة الوطنية والتحشيد للفعالية املركزية والبذل والعطاء لقافلة 
الرسول األعظم.

أمسية ثقافية مبديرية أزال يف ذكرى املولد النبوي

]14/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيم بمديرية أزال بأمانة العاصمة اليوم، أمسية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف األمسية التي نظمها أبناء حي الفوارس، أشار وكيل أمانة العاصمة املساعد محمد سيع، إل أهمية 
الحتفال بذكرى مولد خري الربية بما يجسد حب وارتباط اليمنيني بالرسول األعظم.

ولفت إل أهمية هذه املناسبة الدينية يف تكريس أخالق ونهج رسول اإلنسانية وتعزيز التكافل والرتاحم.

فيما استعرض املرشف الجتماعي محمد عبدالعظيم الحوثي، محطات من سرية الرسول األعظم وأخالقه.. 
مؤكداً أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية الرسول والسري عل نهجه.

تخلل األمسية، التي حرضها مدير املديرية عبدالعزيز شعالن ومرشف املديرية عقيل السقاف، فقرات 
إنشادية وشعرية.

تواصل االنشطة والفعاليات باملولد النبوي حبجة

]14/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

تواصلت بمحافظة حجة األنشطة والفعاليات الحتفائية باملولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله ازكى 
الصالة وأتم التسليم.

حيث نضم أبناء مربع الشهيد ابوحمزه الكحالني بمدينة حجة، أمسية بحضور مدير مكتب األوقاف 
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واإلرشاد محمد عيشان ومرشف املدينة عصام الوزان وعدد من الشخصيات العامة.

ويف األمسية اشار عضو رابطة علماء اليمن القايض عبداملجيد رشف الدين والقايض يحيى الخطيب، إل 
اهمية الحتفاء باملناسبة الدينية.

واكدا أن الحتفاء باملولد النبوي الرشيف هو إحياء للقيم األخالقية التي جاء بها املصطفى.. مؤكدين 
رضورة تجسيد أخالق النبي الكريم قول وعمال واملشاركة بفاعلية يف دعم قافلة الرسول األعظم. 

واحيا أبناء مركز عواض بمدينة المان بمديرية نجرة امسية خطابية احتفاء باملولد النبوي الرشيف 
صلوات ربي وسالمه عليه وعل آله

والقيت يف المسية، بحضور مدير املديرية كمال الصويف والشخصيات الجتماعية، كلمات أشارت ال أهمية 
إحياء املناسبة العظيمة لستلهام الدروس والعرب من حياة الرسول الكريم والتأكيد عل استمرار السري عل 

نهجه وتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان.

ودعت الكلمات إل استمرار البذل والعطاء لتسيري قافلة الرسول األعظم وبذل الجهود للتحشيد للفعالية 
املركزية.

ونظم مكتبا األوقاف واإلرشاد وهيئة الزكاة بمديرية املحابشة محافظة حجة، صباحية ثقافية بذكرى املولد 
النبوي الرشيف عل صاحبها وآله ازكى الصالة واتم التسليم. 

والقيت يف الصباحية، بحضور مدير املديرية أحمد البنوس واملكتب التنفيذي واإلرشايف، كلمات من العلماء 
محمد الخطيب وحسن عجالن ومحمد البنوس، أكدت عظمة املناسبة الدينية الجليلة وأهمية الحتفاء بها 

لتجديد الولء لله والرسول والسري عل نهجه.

ودعت الكلمات إل القتداء بأخالق الرسول األعظم قولً وعمالً.. مؤكدة رضورة التحشيد للفعالية املركزية 
وقافلة الرسول األعظم.

 

مكتب الصحة باجلوف ينظم فعالية إحتفائية مبناسبة املولد النبوي الشريف

]15/ اكتوبر/2020[ الجوف - سبأ :

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الجوف اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة وأزكى السالم.

وألقيت يف الفعالية، التي حرضها محافظ املحافظة عامر املراني ومدير مكتب الصحة عبدالعزيز عمري 
ونائب مدير أمن املحافظة العقيد عبدالسالم شيحاط، كلمات أكدت أهمية الحتفاء بهذه الذكرى من خالل 

إقامة الفعاليات واألنشطة التي تكرس الوعي الديني يف أوساط املجتمع وتجسد نهج وسرية الرسول األعظم 
قولً وعمالً. وأشارت إل رضورة استغالل املناسبة يف تعزيز قيم التكافل الجتماعي وأخذ الدروس والعرب 

من سرية الرسول األعظم يف الصمود والتضحية دفاعاً عن الوطن.

تخللت الفعالية فقرات فنية عكست اإلبتهاج والفرحة بقدوم مناسبة املولد النبوي.

حرض الفعالية عدد من مدراء املكاتب التنفيذية والكوادر الصحية باملحافظة.
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هيئة األراضي بصعدة تنظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]15/ اكتوبر/2020[ صعدة - سبأ :

نظمت هيئة األرايض واملساحة والتخطيط العمراني بمحافظة صعدة اليوم، فعالية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف 1442هـ. 

وأشار محافظ املحافظة محمد جابر عوض، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي لستلهام الدروس والعرب 
يف التمسك بنهج املصطفى صل الله عليه وآله وسلم.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل املحافظة محمد مجد الدين ومدير فرع هيئة األرايض والتخطيط العمراني 
بمحافظة حجة همدان خرصان، تطرق مدير الشؤون القانونية بفرع الهيئة عيل العزي، إل محطات 

العطاء والتضحية يف حياة نبي الرحمة وحرصه عل إصالح الناس والرتقاء بهم يف سلم الكمال.

ولفت إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة الجليلة والقتداء بالرسول األعظم يف أخالقه وسلوكه وجهاده 
وإحسانه وصربه يف مواجهة الظاملني.

تخلل الحفل، بحضور عدد من مدراء املكاتب التنفيذية وموظفي الهيئة، قصائد شعرية وفقرات متنوعة.

فعالية ثقافية يف صعفان مبحافظة صنعاء بذكرى املولد النبوي

]15/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بمديرية صعفان محافظة صنعاء، فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه 
أفضل الصلوات وأتم التسليم.

وتناولت الفعالية، بحضور وكييل املحافظة جربان غوبر ومحمد دحان، أبعاد ودللت الحتفال باملولد 
النبوي الرشيف. 

وأشار وكيل املحافظة أحمد الصماط، إل أن الحتفال بهذه املناسبة الدينية يعكس حب أبناء اليمن لنبي 
الرحمة واإلنسانية محمد صل الله عليه وآله وسلم.

ولفت إل أن إحياء ذكرى مولد املصطفى تأكيد عل استمرار اليمنيني يف نرصة الرسول واألمة اإلسالمية من 
خالل مواجهة قوى العدوان ومرتزقته.

فيما أوضح نائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي، أن الحتفاء بمولد النبي يجسد العالقة املتينة التي تربط 
أبناء الحكمة واإليمان بالرسول الكريم.. مشرياً إل أهمية تطبيق منهج وأخالق الرسول قول وعمال.

وأشار إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف يف ظل العدوان يعزز عزيمة الشعب اليمني وثباته يف 
مواجهة العدوان والتمسك بمبادئ وقيم معلم البرشية األول عليه الصالة والسالم.

من جانبه ذكر مدير املديرية عبدالوهاب البناء، أن الحتفاء بهذه املناسبة يحمل معان ودللت تعزز من 
شأن األمة اإلسالمية ومكانتها.. مؤكداً جاهزية أبناء صعفان للمشاركة يف الفعالية املركزية إلحياء ذكرى 

مولد رسول الله.
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ولفت إل رضورة التأيس بنهج رسول الله والتزود من سريته العطرة سيما يف ظل الظروف التي تمر بها 
األمة بصورة عامة واليمن بشكل خاص.

تخلل الفعالية، التي حرضها مدير مكتب الشئون الجتماعية والعمل باملحافظة عبدالله األبيض ومسئول 
الوحدة اإلعالمية عدنان السقاف وعدد من أعضاء املجلس املحيل ومدراء املكاتب التنفيذية وممثيل املكتب 

اإلرشايف واملشايخ والشخصيات الجتماعية، فقرات انشادية معربة.

 

فعالية يف بني حشيش مبحافظة صنعاء بذكرى املولد النبوي

]15/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بمديرية بني حشيش يف محافظة صنعاء، فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

واستعرضت الفعالية التي أقيمت يف عزلة رصف وامللكة، بحضور أمني عام املجلس املحيل باملديرية ابراهيم 
الجيالني، السرية العطرة للنبي الكريم وشخصيته ومدى ارتباط اليمنيني بالرسول األعظم وحرصهم عل 

السري عل نهجه والقتداء بأخالقه.

وأكدت كلمات املشاركني أهمية استلهام الدروس والعرب من حياة سيد املرسلني وسريته العطرة وتعزيز 
الوعي بأهمية اإلحتفاء بهذه املناسبة الدينية.

تخلل الفعالية، بحضور املشايخ والوجهاء والشخصيات الجتماعية، فقرات عربت عن عظمة املناسبة 
ومكانة صاحبها يف قلوب اليمنيني. 

 

أمسية ثقافية يف همدان مبحافظة صنعاء بذكرى املولد النبوي

]15/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم يف مديرية همدان بمحافظة صنعاء، أمسية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه 
أفضل الصالة وأزكى السالم.

وألقيت يف األمسية، بحضور مشايخ وقبائل عزلة بني مكرم، كلمات أكدت أهمية إحياء هذه الذكرى 
واستلهام الدروس والعرب من مولده صل الله عليه وسلم والذي مثل تحول لهداية البرشية من ظالم الرشك 

إل نور اإلسالم.

ودعت إل اغتنام هذه املناسبة لتعزيز الرتباط بالنبي الكريم وتجسيد القيم املحمدية والفضائل النبوية 
والتذكري والتأيس بمنهجه القرآني والسري عل دربه ونرش قيم املحبة واإلخاء والرتاحم والتسامح بني أبناء 

األمة. 

ولفتت الكلمات إل ما يتعرض له الوطن من عدوان غاشم وحصار جائر منذ ست سنوات يف محاولة لرتكيع 
الشعب اليمني.. مؤكدة استمرار الثبات يف مواجهة العدوان والتصدي ملخططاته وإسقاط مشاريعه.
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أمسيتان ثقافيتان مبديرية معني يف أمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]15/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم أمسيتان ثقافيتان بمديرية معني يف أمانة العاصمة، بذكرى املولد النبوي الرشيف تحت شعار 
»محمد رسول الله والذين معه أشداء عل الكفار رحماء بينهم«.

ويف األمسية، التي نظمها أبناء حي أرض الجنتني بحضور مدير املديرية عبدامللك الريض, أكدت الكلمات 
أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية بما يجسد مكانة وحب الرسول األعظم والقتداء به.

وأشارت الكلمات إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي تمثل محطة للتزود باملفاهيم والقيم اإليمانية من 
سرية الرسول الكريم عليه وآله الصالة والسالم.. لفتة إل أهمية الستفادة من دروس وعرب مولد رسول الله 

والقتداء به.

كما أقيمت أمسية ثقافية يف حي األندلس باملديرية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل 
الصالة وأتم التسليم، بحضور مرشف املديرية سامي رشف الدين والقيادات املحلية والعقال.

وأكد املشاركون أن يوم مولد الرسول األعظم صلوات الله وسالمه عليه وآله يمثل أهم حدث يف تاريخ األمة 
اإلسالمية وحارضها ومستقبلها.

ودعوا إل املشاركة الفاعلة يف إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة والسالم من 
خالل الفعاليات واألنشطة املتنوعة بما يليق بعظمة هذه املناسبة.

تخللت األمسيتان فقرات إنشادية وشعرية.

تدشني فعاليات االحتفاء باملولد النبوي يف خب والشعف باجلوف

]15/ اكتوبر/2020[ الجوف - سبأ :

دشنت اليوم بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، فعاليات الحتفاء باملولد النبوي الرشيف عل صاحبه 
أفضل الصالة وأزكى السالم.

ويف الفعالية، التي حرضها عدد من قيادات السلطة املحلية والشخصيات الجتماعية، حث مدير املديرية 
صالح محمد بن ثيبه، أهمية إحياء املناسبة واملشاركة يف الفعاليات املركزية، ورفد الجبهات باملال والرجال 

ورعاية أس الشهداء والجرحى واملرابطني. 

كما ألقيت كلمات أشارت إل أهمية إحياء قيم التكافل الجتماعي وتفعيل الصلح العام والحفاظ عل تماسك 
الجبهة الداخلية.
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إحياء ذكرى املولد النبوي يف مديريات ريف إب والسدة والنادرة 

]15/ اكتوبر/2020[ إب -سبأ:

أقيمت اليوم يف مديريات ريف إب والسدة والنادرة بمحافظة إب اليوم، فعاليات خطابية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ففي الفعالية التي أقيمت باملشاعبة عزلة ثوب أعل مديرية ريف إب، بحضور مرشف املديرية عيل خرصان، 
ألقيت كلمات أوضحت أن األمة بحاجة إل توحيد الصفوف ضد األعداء وإفشال مؤامراتهم والعودة إل 

الرتباط بقائدها صلوات الله عليه وعل آله لستعادة عزتها وكرامتها.

فيما ألقيت يف الفعالية بمديرية النادرة بحضور مدير عام املديرية خالد الكهال ومرشف املديرية عمر 
جابر، العديد من الكلمات والقصائد الشعرية املعربة عن مكانة الرسول األعظم وخصاله. 

وأوضحت الكلمات أهمية إحياء سنة النبي الكريم والتزام أوامره واجتناب نواهيه والقتداء به قولً وعمالً 
وامليض عل نهجه.

ويف مديرية السدة جددت كلمات الفعالية، التي حرضها مدير املديرية محمد الشامي، العهد للرسول 
األعظم بالتمسك بالنهج النبوي والجهاد إلعالء كلمة الله وتوحيد املسلمني يف شتى بقاع األرض. 

ونوهت إل أن إحياء املولد النبوي محطة لسرتجاع السرية العطرة للرسول الكريم والقائد العظيم لالقتداء 
به وتقديمه لألجيال الناشئة الذين يستهدفهم أعداء اإلسالم. 

وأكدت الكلمات امليض يف الدرب الذي سار عليه الرسول األعظم يف جهاده ومقارعة للطغيان واملستكربين.

 

 باملولد النبوي
ً
لقاءان جمتمعيان يف السبعني احتفاء

]15/ اكتوبر/2020[ صنعاء -سبأ:

اقيم بمديرية السبعني بأمانة العاصمة اليوم، لقاءان مجتمعيان احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف اللقاءين أكد مدير املديري محمد الوشيل، اهمية الحتفال باملولد النبوي يف تعزيز محبة رسول الله يف 
نفوس البرش والقتداء بنهجه وسريته.

وأشار إل رضورة الستفادة من سرية وحياة املصطفى وأخذ دروس العزة والصمود ملواجهة العدوان. 

فيما تطرقت كلمات الحضور إل سرية الرسول األعظم وخري ما بعث من أجله.. داعية الجميع للتفاعل 
والحشد املرشف إلحياء ذكرى مولد سيد البرشية.

تخلل اللقاءان بحضور قيادات محلية ومدراء مكاتب ومشائخ وعقال وشخصيات اجتماعية، قصائد شعرية 
وفقرات متنوعة.
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أمسيات وندوات مبحافظة صنعاء بذكرى املولد النبوي

]15/ اكتوبر/2020[ صنعاء-سبأ:

أقيمت يف مديريات محافظة صنعاء اليوم، أمسيات وندوات ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه أزكى الصالة وأتم التسليم.

تناولت األمسيات والندوات بمديريات صعفان ومناخة والحيمة الداخلية وبني مطر وهمدان وبني ضبيان 
وجحانة وخولن والطيال والحصن وبالد الروس وسنحان وبني بهلول وأرحب وبني حشيش، جوانب من 

حياة الرسول األعظم.

وتطرقت إل سرية النبي عليه الصالة والسالم وأهمية استلهام الدروس والعرب من قيادته وحكمته.. مشرية 
إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي يعزز من صمود الشعب اليمني يف مواجهة العدوان والرتباط الوثيق 

برسول اإلنسانية.

وأشارت إل املعاني واألهداف التي حملتها الرسالة املحمدية يف إخالص العبودية لله عز وجل وإصالح 
اإلنسان وتنزيهه وتأهيله لتحمل املسئولية يف مواجهة الطغيان.

فعالية يف مناخة بصنعاء بذكرى املولد النبوي

]16/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بمديرية مناخة محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

تناولت فقرات الفعالية جوانب من حياة الرسول وسريته والنّور الذي ّهل عل األمة بمولده ودعوته لإلسالم.

وحيا وكيل املحافظة محمد دحان، تفاعل قبائل وأبناء مناخة إلحياء هذه املناسبة الدينية الجليلة.. لفتاً إل 
ارتباط اليمنيني برسول األمة منذ بزوغ فجر السالم.

وأكد أن املشاركة يف الحتفاء بذكرى مولده صل الله عليه وآله وسلم تعزز من الصمود يف مواجهة العدوان 
وإفشال مخططاته وتجسيد التمسك بنهج النبي الكريم قولً وعمالً.

فيما أشار مدير مكتب الشئون الجتماعية باملحافظة عبدالله األبيض، إل مكانة املناسبة يف قلوب اليمنيني 
الذين نارصوا الرسول الكريم وشاركوا يف الفتوحات اإلسالمية.. مبيناً أن الحتفال بذكرى مولده تأكيداً ملقام 

الرسول يف النفوس وإحياء لسنتة والتأيس بهديه.وحث عل توسيع أنشطة الحتفال بذكرى املولد النبوي 
وإعطائها الزخم الذي يليق برسول النسانية من خالل تنفيذ برامج الحسان والتكافل واقامة ندوات 

وحلقات الذكر وزيارة روضات الشهداء وتلمس أحوال الفئات املستضعفة يف املجتمع.

بدوره استعرض مدير املديرية عبدالله املروني، نماذج من السرية العطرة للرسول محمد وحكمته وأهمية 
استلهام الدروس من مولده والذي مثّل تحول انسانيا بدد الظالم بالنور والباطل بالحق.

ودعا إل الستفادة من هذه املناسبة لتعزيز جهود التحشيد والتوعية بمخططات ومؤامرات تحالف العدوان 
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ورفد الجبهات وتعزيز التالحم والصطفاف.

من جانبهما تطرق أمني محيل املديرية عيل غالب مسعد ومدير األمن صالح العيفري، إل املبادئ التي 
حملتها الرسالة املحمدية وما ينبغي عل أبناء األمة واليمن خاصة من مسئولية لتعظيم هذه املناسبة ونرصة 

الحق والتحيل بأخالق النبي الكريم والسري عل نهجه القويم.

تخلل الفعالية، بحضور مدراء املكاتب التنفيذية واإلرشافية واملشائخ والوجهاء والشخصيات الجتماعية، 
فقرات وقصائد عكست مكانة ذكرى مولد الرسول يف نفوس املشاركني.

 

أمسيات ثقافية يف بني حشيش مبحافظة صنعاء بذكرى املولد النبوي

]16/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم يف عزل مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء أمسيات ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

حيث أكدت أمسية يف عزلة عيال مالك، بحضور عضو مجلس الشورى فضل مانع ومدير املديرية راجح 
الحنمي، أهمية حشد الجهود إلحياء املناسبة واملشاركة يف دعم قافلة الرسول األعظم.

فيما تناولت األمسية بعزلة رجام، بحضور أمني عام املجلس املحيل باملديرية ابراهيم الجيالني، عظمة 
املناسبة ومكانتها يف قلوب اليمنيني، ودللت الحتفال باملولد النبوي كمحطة إيمانية للتزود من أخالق 

الرسول وقيمه ونهجه وسريته النبوية العطرة.

\فيما دعت األمسيات التي أقيمت يف العزل األخرى بحضور قيادات السلطة املحلية واملشايخ والشخصيات 
الجتماعية، إل استلهام الدروس من سرية رسول الله يف مواجهة أعداء األمة.

 

فعالية بذكرى املولد النبوي يف احليمة الداخلية مبحافظة صنعاء

]16/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم يف مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء، فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف. 

ويف الفعالية استعرض مدير املديرية محمد البشريي أهمية املناسبة يف استلهام الدروس والعرب من املولد 
النبوي يف تعميق الرتباط بالرسول محمد صل الله عليه وآله وسلم.

واستعرض جانباً من صفات الرسول الكريم وسريته العطرة ورضورة التمسك بنهج النبي الكريم إلخراج 
األمة من الضعف والشتات.. داعياً الجميع إل التفاعل والسهام يف تجهيز قافلة الرسول األعظم.

فيما أشار مسئول املكتب اإلرشايف ابراهيم حميد الدين، إل الرتباط التاريخي لليمنيني برسول الله محمد 
صل الله عليه وسلم، ونرصتهم له والدفاع عن الدين والرسالة املحمدية.. مؤكداً الستمرار يف هذا النهج 

دفاعاً عن الدين اإلسالمي والدعوة املحمدية.

تخلل الفعالية، بحضور أعضاء املجلس املحيل واملكتب التنفيذي واملشايخ والشخصيات الجتماعية، قصائد 
وأناشيد عربت عن حب النبي والدعوة لتجسيد منهجه ومبادئه يف الحياة.
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 أمسية ثقافية يف اخلبت باحملويت يف ذكرى املولد النبوي

]16/ اكتوبر/2020[ املحويت - سبأ :

أقيمت اليوم يف عزلة العمارية بمديرية الخبت محافظة املحويت، أمسية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي 
الرشيف. 

ويف األمسية، التي حرضها مدير املديرية غمدان العزكي وأعضاء املجلس املحيل، ألقيت كلمات أكدت أهمية 
الحتفال باملولد النبوي باعتباره احتفاء بالقيم النبيلة التي جاء بها نبي الرحمة، ودليل عل محبة وارتباط 

أبناء اليمن بخاتم األنبياء واملرسلني سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلم. 

وتناولت الكلمات جوانب من سرية الرسول العطرة وشخصيته وجهاده وأخالقه وأهمية تجسيدها يف واقع 
األمة وحياتها.. مؤكدة أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات والصعاب التي فرضها العدوان الغاشم 

وحصاره الجائر.

 باملولد النبوي
ً
مكتب الشباب حبجة يدشن الفعاليات الرياضية احتفاء

]16/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

دشن مكتب الشباب والرياضة بمحافظة حجة اليوم الفعاليات الرياضية والشبابية احتفاًء باملولد النبوي 
الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة والسالم.

ويف التدشني أوضح مدير مكتب الشباب باملحافظة مراد شيل، أن بدء الفعاليات واألنشطة الرياضية يأتي 
ضمن خطة متكاملة سيتم تنفيذها يف مختلف أندية املحافظة بعموم املديريات ابتهاجاً بهذه املناسبة.

وعقب التدشني أقيمت مباراة لرواد الحركة الرياضية باملحافظة فريقي اللواء أبو البتول األكهومي والشهيد 
أحمد جابر املطري وانتهت بفوز األول برباعية نظيفة ليفوز بكأس املولد النبوي.

 

فعالية ملكتب التعليم الفني برمية إلحياء ذكرى املولد النبوي

]16/ اكتوبر/2020[ ريمة - سبأ :

نظم مكتب التعليم الفني والتدريب املهني بمحافظة ريمة اليوم، فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي 
الرشيف تحت شعار »رحماء بينهم«.

ويف الفعالية أشار وكيل املحافظة لشؤون الخدمات والتنمية يعيش الضبيبي، إل أهمية تعزيز الوعي 
املجتمعي بأهمية إحياء هذه املناسبة بما يجسد ارتباط اليمنيني بالرسول األعَظم.. داعيا إل املشاركة 

والحشد للفعالية املركزية لالحتفاء بهذه املناسبة.

فيما أشار مرشف املحافظة زيد الوزير، إل أن إحياء هذه املناسبة الدينية، يعزز من الرتباط بالنبي محمد 
صل الله عليه وآله وسلم ونهجه القويم.
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وتطرق إل أهمية ذكرى املولد النبوي ملا تحمله من دللت ومعاني عظيمة خاصة يف ظل التحديات التي 
تواجه األمة، ما يتطلب استلهام الدروس يف تعزيز التالحم والصطفاف يف مواجهة العدوان وإفشال 

مخططاته.

بدوره أوضح مدير مكتب التعليم الفني باملحافظة عبدالباري الحسني، أن الحتفال بذكرى املولد النبوي 
الرشيف، احتفال بسنته صل الله عليه وآله وسلم والسري عل نهجه.

وجرى يف الفعالية تكريم املشاركني يف الدورة التي نظمها املعهد املهني بالجبني عل 15 يوما يف مجال 
السعافات الولية والحاسوب واللغة النجليزية.

 

فعاليات احتفالية مبديريات أمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]16/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أٌقيمت بمديريات أمانة العاصمة اليوم، فعاليات احتفالية بذكرى مولد الرسول األعظم عل صاحبها وآله 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

تضمنت الفعاليات أمسيات ولقاءات وندوات ثقافية وتوعوية بمديريات السبعني وبني الحارث وشعوب 
والثورة ومعني وأزال والصافية والوحدة والتحرير وصنعاء القديمة، بحضور رسمي وشعبي، ابتهاجاً بهذه 

املناسبة الدينية الجليلة.وأكدت الكلمات باملناسبة أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي، بما يجسد ارتباط 
اليمنيني بالرسول الكريم ونرصتهم له والقتداء به والسري عل نهجه القويم.

وتطرقت الكلمات إل محطات مضيئة وخالدة من حياة وسرية رسول الله واستلهام الدروس والعرب لرتسيخ 
قيم وأخالق خاتم األنبياء قولً وعمالً.. مشرية إل دللة إحياء املناسبة يف تعزيز الصمود ملواجهة العدوان.

أمسيات ثقافية يف حمافظة صنعاء بذكرى املولد النبوي

]16/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت يف مديريات محافظة صنعاء اليوم، أمسيات ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أزكى 
الصالة وأتم التسليم.

وركزت فقرات وكلمات األمسيات يف عزل مديريات بني مطر وارحب وهمدان وسنحان وبني بهلول 
والحيمتني وصعفان ومناخة وبالد الروس وجحانة ونهم وخولن وبني ضبيان والطيال والحصن، عل 

أهمية إحياء هذه الذكرى للتمسك بما جاء به سيد البرشية وما تمثله دعوته للتآخي والرتاحم وتجسيد املثل 
والقيم التي انتهجها نبي اإلنسانية.

وتطرقت كلمات املشاركني، بحضور عدد من مدراء املديريات ومسئول املكاتب الرشافية، إلی أهمية هذه 
املناسبة الدينية للتزود بمكارم األخالق التي تحل بها الرسول األعظم والسري عل نهجه والتمسك بمبادئ 

وقيم الدين اإلسالمي، مؤكدة استمرار الصمود والتحشيد ورفد الجبهات بالرجال للدفاع عن الوطن 
واملشاركة يف الفعالية الكربى ابتهاجاً بهذه املناسبة.
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 فعالية بذكرى املولد النبوي يف الطويلة مبحافظة احملويت

]16/ اكتوبر/2020[ املحويت - سبأ :

أقيمت اليوم يف عزلة بني الخياط بمديرية الطويلة محافظة املحويت، أمسية ثقافية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة وأزكى السالم.

ويف األمسية التي حرضتها قيادات السلطة املحلية ومدراء فروع املكاتب التنفيذية باملديرية ألقيت كلمات 
أكدت أهمية تجسيد احتفاء اليمنيني بذكرى مولد الرسول األعظم ومحبتهم له قول وعمال من خالل القتداء 

بسريته العطرة.

واستعرضت الكلمات نماذج من السرية العطرة لرسول اإلنسانية والرحمة سيدنا محمد صلوات الله عليه 
وآله وحكمته وجهاده يف سبيل الله وما بذله إلخراج األمة من عصور الظالم والجاهلية والعبودية إل رحاب 

اإلسالم وقيمه السمحة.

 

أمسية مبديرية الوحدة يف ذكرى املولد النبوي

]16/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أٌقيمت بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة، أمسية ثقافية بذكرى املولد النبوي.

تناولت األمسية، بُحضور وكالء وزارة الشباب محمد الرصمي وأمانة العاصمة املساعدين ضيف الله حسن 
وعبدالله الحجري وقيادة املديرية ونائب رئيس مجلس التالحم باألمانة لطف شيبان، جوانب من حياة 

وسرية النبي األعظم.

وأشار مدير مكتب الشئون الجتماعية باألمانة نارص الكاهيل ومحمد شيبان عن أبناء املديرية، إل أن مولد 
الرسول األعظم سيظل أعظم حدث يف تاريخ البرشية..وتطرقا إل أهمية إحياء هذه املناسبة لستلهام العرب 

والدروس من سرية ونهج الرسول الكريم صل الله عليه وسلم والقتداء بأخالقه وصفاته لتعزيز التالحم 
والتكافل الجتماعي.

تخلل األمسية فقرات شعرية وإنشادية عربت عن عظمة املناسبة وفضائل إحيائها.

فعاليات احتفالية حبجة بذكرى املولد النبوي

]16/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

أقيمت بمحافظة حجة اليوم، فعاليات احتفائية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله أزكى 
الصالة وأتم التسليم.

حيث نظمت بمديرية نجرة ثالث أمسيات يف بيت القطايف والجرب والعكيش، احتفاًء بهذه املناسبة.. ألقيت 
خاللها كلمات أشارت إل عظمة املناسبة وأهميتها يف تجديد العهد والوفاء للرسول الكريم عليه الصالة 

والسالم.
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ودعت إل القتداء بأخالق النبي الخاتم والسري عل نهجه قولً وعمالً والتحشيد للجبهات والفعالية املركزية 
وقافلة الرسول األعظم.

تخلل األمسيات، بحضور أعضاء املجلس املحيل والرتبويني واملشائخ واألعيان، فقرات إنشادية معربة عن 
املناسبة.

كما أٌقيمت بعزل أنهم الرشق وأنهم الغرب والحمارين وخميس اليزيدي والعبادلة بمديرية كرش، فعاليات 
إحتفائية بذكرى املولد النبوي.

وألقيت كلمات بهذه املناسبة أشارت إل أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي.. مشرية إل أن الحتفاء بهذه 
الذكرى العطرة، هو احتفاء بالقيم واألخالق التي جاء بها املصطفى.

وأكدت أهمية تجسيد أخالق النبي عليه الصالة والسالم يف تعزيز التكافل املجتمعي واستمرار التحشيد 
للجبهات واملشاركة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة وقافلة الرسول األعظم.

تخلل الفعاليات، التي حرضها أعضاء املجلس املحيل والكادر الرتبوي واملشائخ واألعيان فقرات معربة عن 
املناسبة.

 

مديرية بني احلارث حتتفي بذكرى املولد النبوي

]16/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نُظمت بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي صل الله عليه 
وآله وسلم.

وأكدت الكلمات يف الفعالية، التي شارك فيها أطفال وحرائر حي املطار بمديرية بني الحارث، عظمة 
ومكانة رسول الله يف نفوس اليمنيني أطفالً ونساًء والتمسك بسنته واتباع منهجه.

وأشارت إل نرصة اليمنيني للرسول األعظم والسري عل هدية للنهوض بواقع األمة والدفاع عن قضاياها 
وتحرير املقدسات اإلسالمية.

رئيس الوزراء يشارك يف الفعالية احلكومية التدشينية بذكرى املولد النبوي

]17/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

اعترب رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور، يوم املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله وأصحابه أفضل 
الصالة وأزكى وأتم التسليم يوماً عظيماً عل األمة اإلسالمية يف رشق وغرب الكرة األرضية.

وأشار رئيس الوزراء أثناء مشاركته اليوم يف الفعالية الحكومية التدشينية بذكرى املولد النبوي، إل أن 
تمجيد الرسول األعظم الذي أعاد لألمة العربية قيمتها من خالل الدين اإلسالمي الحنيف وتعاليمه وقيّمه 
ومبادئه الرفيعة، ليس باألمر الغريب عل الشعب اليمني الذي ظل يحتفي بهذه الذكرى عل مدى قرون 

مديدة.
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وقال »ينبغي أن نحتفي بهذه الذكرى وأن يٌبجل فيه يوم كهذا له عالقة بكرامة اإلنسان كإنسان بعيداً عن 
األفكار املتطرفة التي جاء بها الفكر الوهابي الذي اعترب ذلك بدعة«.

وأضاف »نحن نّجل كل الشخصيات التي أعادت لهذا اليوم رونقه وهذه اللحظات بسمتها، فهناك من 
يحتفي بمولد أشخاص فما بالكم عندما نحتفي بمولد أنبل وأرشف من خلق الله وهو املصطفى محمد صل 

الله عليه وسلم«.

ولفت بن حبتور إل أهمية أن ترتبط مناسبة املولد النبوي بمجموعة من السلوك واملتطلبات التي ينبغي أن 
تتوافر يف أي مسلم واملسئول عل وجه الخصوص.. موضحاً أن الرسول الكريم تمكن يف 23 عاماً فقط أن 

يؤسس دولة املدينة املنورة عل أسس اقتصادية وإدارية تعد من أفضل التجارب اإلنسانية.

وقال »إن الدولة العربية اإلسالمية التي حكمت رشق وغرب الكرة األرضية كان جذرها دولة املدينة املنورة 
بغض النظر عن امللحوظات املأخوذة عل هذا العهد أو ذاك التي فعال هي جزء من تاريخنا الطويل«.

وأضاف »نحن معنيون أن نقنع الناس وبعضنا البعض بأن هذا يوم عظيم ومبارك تتجل فيه مجموعة من 
القيم اإلسالمية واألخالقية التي ينبغي ربط حياتنا بهذا والعمل عل تجذيرها«.

وتحدث رئيس الوزراء يف سياق كلمته إل الستقبال الرسمي والشعبي لألسى يف مطار صنعاء الدول. 
وقال »تابعتم وتابع العالم كله مدى اهتمام املجلس السيايس وحكومة اإلنقاذ ومجلس النواب باألبطال 

واستقبالهم بكل ما يمكن أن تستقبل به إنسان عزيز وكبري«.

وأكد أن األبطال الذين عادوا من جبهات املواجهة كان استقبالهم يليق بما قّدموه من عمل بطول 
وباستبسالهم يف الدفاع عن الوطن.. مشرياً إل الحالة التي كان بها الطرف اآلخر وهو يستقبل أساه وحالة 

البؤس والنهزام والنكسار التي ظهروا بها.

وندد رئيس الوزراء باإلشاعات التي أطلقها الطرف اآلخر وتحدثه عن وجود خالفات وتباينات يف الطرف 
الوطني.. مؤكداً أن الجميع يف الجبهة الداخلية متوحدين ومتماسكني ومتآزرين يقاتلون من أجل كلمة 

واحدة هي الدفاع عن الوطن وعزته.

ولفت إل أن الطرف اآلخر قد تمزق وتفرق إل عرشين فريق فيما الطرف املقاوم تحت قيادة قائد الثورة 
السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، يواصل معركة العزة والشموخ.

وأوضح الدكتور بن حبتور أن الحتفال بذكرى املولد النبوي برئاسة الوزراء، بداية انطالق الربنامج 
اإلحتفائي بوزارات حكومة اإلنقاذ واملحافظات والذي سيبدأ من يوم غد األحد.. معرباً عن شكره ألمني عام 

مجلس الوزراء وزمالئه الذين رتبوا لتنظيم الفعالية.

ويف الحفل، الذي حرضه نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد وعدد من أعضاء 
مجالس النواب والوزراء والشورى ونواب الوزراء ووكالء وزارات، ألقيت كلمتان من وزيري الدولة لشؤون 

مخرجات الحوار واملصالحة الوطنية أحمد القنع والعدل القايض الدكتور محمد الديلمي، أشارا فيهما إل 
أهمية الفعالية عل طريق الحتفال باليوم األعظم مولد رسول الهدى محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وتطرقا إل أن إحياء ذكرى املولد النبوي، يأتي بعد احتفال الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية وعودة 
العديد من األسى الذين تم استقبالهم عل ذلك النحو املرشف.
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وتوجه القنع والديلمي، بالتحية لقائد الثورة واملجلس السيايس األعل عل الجهود الوطنية وحكومة اإلنقاذ 
وأعضائها الذين صمدوا يف ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة وحصار وعدوان لم تشهده حكومة قبلها.

ونوها بروح العزة والكرامة التي يتمتع بها اليمني الصامد يف وجه العدوان والحصار، يقابلها الخزي 
والعار ملن ارتىض لنفسه أن يكون جزًء من العدوان عل الوطن.

وأكد وزيرا الدولة القنع والعدل الديلمي، أهمية استشعار الجميع لعظم املسؤولية الواقعة عل عاتقهم تجاه 
الوطن والشعب ومواصلة إسناد الجبهات بالرجال واملال باعتبار املعركة هي معركة الوطن كله حارضاً 

ومستقبالً.

فيما بارك أمني عام مجلس الوزراء الدكتور أحمد الظرايف، عودة األسى إل أرض الوطن وأسهم. وقال 
»عل الجميع أن يفرح يف هذه املناسبة ألننا يف مقام الرحمة الذي ينبغي القتداء به والتمسك بمنهجه ».. 

وأكد أهمية التأيس بخلق الرسول ورحمته يف تعزيز التكافل املجتمعي.

من جانبه اعترب الشيخ محمد طاهر أنعم يف كلمة العلماء، الحتفاء بذكرى املولد النبوي استحضاراً 
واستذكاراً لخلق الرسول محمد صل الله عليه وآله وسلم، الذي يعترب سبب هداية البرشية للنجاة يف الدنيا 

واآلخرة.

وقال »نقلنا الرسول بجهاده وتضحياته وتعاليمه وإرشاده وسلوكه يف ذلك الوقت الذي كان بها بني 
أصحابه يف مكة واملدينة من أمة متأخرة ومتناحرة ل تساوي شيئاً إل دولة حضارية كبرية«.

وأضاف »لم تمر أربعني أو ستني سنة بفضل البذور العظيمة للرسول الكريم عليه الصالة والسالم إل وقد 
أصبحت األمة املسلمة عظيمة وصنعت مملكة وإمرباطورية بها املفكرون والعلماء واملخرتعون والفيزيائيون 

والكيميائيون«.

وأوضح الشيخ أنعم أن من تمسك بمنظومة األخالق وامُلثل التي أنشأها الرسول الكريم نجا يف الدنيا 
واآلخرة.. داعيا إل تطبيق تعاليمه وٌمثله وترصفاته واإلحسان إل جميع البرشية من املسلمني وغري املسلمني 

ومواجهة الظاملني واملفسدين واملتغطرسني.

وحث عل البذل والعطاء وأعمال الخري والستفادة من هذه املناسبة الدينية الجليل يف إعادة ربط األمة بنبيها 
ووهجه وأخالقه وسنته.

تخلل الحفل قصيدة شعرية وفقرة إنشادية.

تدشني برنامج حكومة وبرملان الشباب بإحياء ذكرى املولد النبوي

]17/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشنت وزارة الشباب والرياضة اليوم، برنامج حكومة وبرملان الشباب بفعالية احتفالية بذكرى النبوي 
الرشيف.

ويف التدشني، بحضور وزير التعليم الفني والتدريب املهني غازي أحمد عيل محسن، أشار وزير الشباب 
والرياضة حسن محمد زيد، إل أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية لستلهام الدروس والعرب يف التمسك 
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بأخالق ونهج املصطفى صل الله عليه وآله وسلم.

وتطرق إل ارتباط اليمنيني بالرسول محمد صل الله عليه وآله سلم، ونرصتهم له.. مؤكداً الستمرار يف هذا 
النهج دفاعاً عن الدين اإلسالمي.

ودعا الوزير زيد املشاركني يف الفعالية إل الستفادة من هذه املناسبة لتعزيز جهود التحشيد والتوعية 
بمخططات ومؤامرات العدوان التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.

فيما أشار وكيل وزارة الشباب لقطاع الشباب محمد الرصمي، إل أهمية تدشني برنامج حكومة وبرملان 
الشباب بالتزامن مع إحياء ذكرى املولد النبوي.

وتطرق إل أهمية دور الشباب الذي يٌعول عليهم يف بناء الوطن ونهضته.. مشرياً إل رضورة العمل عل 
إنجاح األهداف التي ٌرسمت من أجل توحيد املكونات الشبابية.

تخلل التدشني، بحضور وكيلة وزارة الشباب لقطاع املرأة هناء العلوي والوكيل املساعد لقطاع التخطيط 
الدكتور جابر البواب، فقرات إنشادية وشعرية وفنية.

وزارة الثقافة ومنظمة أيتون مين تنظمان فعالية احتفائية باملولد النبوي الشريف

]17/ اكتوبر/2020[ صنعاء – سبأ :

نظمت الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة الثقافة بالتعاون مع منظمة ايتون يمن للرتاث والتنمية 
الثقافية اليوم بصنعاء، فعالية ثقافية احتفائية باملولد النبوي الرشيف.

ويف الحتفائية، التي حرضها القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي وأمني عام املجلس املحيل بمحافظة 
املحويت الدكتور عيل الزيكم، القى وكيل وزارة الثقافة لقطاع الرتاث الالمادي عبدالرحمن مراد، كلمة 

الوزارة أوضح فيها أن التناحر املناطقي والسالل والعرقي كان من طبيعة املجتمع العربي قبل اإلسالم، 
مؤكداً حجم التغيري الكبري الذي أحدثه اإلسالم يف املجتمع العربي.

وقال »لقد جاء اإلسالم ليمحو أمثال تلك الظواهر الجتماعية وآخى بني املهاجرين والنصار، ولم يفرق بني 
سلمان الفاريس وبني أي أموي وهاشمي بل قال بالبعد اإلنساني«.. وأشار إل وضع املجتمع العربي اليوم 

وما يعانيه من معوقات إزاء التطور والتحديث.

ونوه بأهمية الحتفال باملولد النبوي الرشيف باعتباره مدرسة إنسانية واخالقية وقيمية أعادت العتبار 
لقيمة الحياة و رفعت من شأن اإلسالم كدين خاتم.

وأشار مراد إل ما يتعرض له اليمن من استهداف أجنبي.. موضحاً ما يزخر به اليمن من مقومات تجعله 
مستهدفاً ومطمعاً للقوى الستعمارية.

من جانبه أوضح أمني عام اللجنة الوطنية اليمنية للرتبية والثقافة والعلوم الدكتور أحمد الرباعي، 
خصوصية الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف مولد املحبة واإلخاء والسالم والوئام.

وقال »مهما قلنا يف وصف النبي صل الله عليه وسلم، فلن نفيه حقه«.. مستدلً بما ورد يف القرآن الكريم 
بقوله جل يف عاله »وإنك لعل خلق عظيم«.
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وأشار إل أن الحتفاء والبتهاج بمولد النبي يجب أل يكون باملظهر، ولكن بالعمل بالجوهر والتطبيق 
والفعل؛ ألن الله تعال قال »لقد كان لكم يف رسول الله أسوة حسنة«.

فيما أوضح رئيس منظمة ايتون يمن للرتاث والتنمية الثقافية محمد غالب القايض ومدير املتحف الحربي 
العميد عابد الثور، خصائص الرتاث اليمني وأهمية الحفاظ عليه باعتباره يحمل هوية الشعب ويعرب عنها 

يف كل املراحل والعصور عرب التاريخ.. وأشارا إل أن الرتاث هو الحاضنة التاريخية لشعبنا عل اختالفه وهو 
الهوية املميزة لكل يمني.

ونوها بخصوصية الحتفاء بمولد النبي صل الله عليه وسلم وعل آله باعتباره الحدث الفارق يف تاريخ 
البرشية، مؤكدين أهمية اللتزام بتطبيق نهج الرسول األعظم.

وتوقفا عند األطماع األجنبية يف املوروث الثقايف لليمن، موضحني ما يتمتع به اليمن من تراث وموقع جغرايف 
هام يجعل منه مستهدفاً من القوى األجنبية.

حرض الحتفائية، التي تخللها فقرة انشادية عن املولد النبوي الرشيف وأخرى تراثية شعبية معربة، وكالء 
وزارة الثقافة ونائب رئيس الهيئة العامة للكتاب عبدالرزاق قطران.

املعهدان الصناعي والزراعي بأمانة العاصمة حيتفيان باملولد النبوي

]17/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم املعهدان التقنيان الصناعي والبيطري الزراعي بمديريتي الثورة وشعوب بأمانة العاصمة اليوم، 
فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب املهني الدكتور محمد السقاف، أهمية الحتفاء بذكرى 
مولد النبي األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم الذي أخرج الناس من الظلمات إل النور.

وأشار إل أن احتفال اليمنيني بمولد نبي الرحمة هو تعبري عن مدى حبهم وارتباطهم بالرسول الكريم، 
مؤكدا أهمية الستفادة من املناسبة يف اإلقتداء برسول الربية وتجسيد أخالقه وسلوكياته قول وعمال.

ودعا السقاف الجميع إل الحشد واملشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية يوم الثاني عرش من ربيع األول بما 
يليق بأنصار رسول الله.

بدوره أشار وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد صالح الخولني، إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف 
عل صاحبه وآله أفضل الصالة والسالم يأتي لتعزيز ارتباط اليمنيني بالرسول األعظم والتمسك بنهجه 

والقتداء بسريته.

وتطرق إل املخاطر التي تواجه األمة والحمالت التي يشنها األعداء لتشويه الدين اإلسالمي والتي تحاول أن 
تبعد األمة عن نبيها وتغييب هويتها اإليمانية.

من جانبه أكد مدير مكتب التعليم الفني باألمانة عادل املهدي، أهمية أخذ الدروس والعرب من سرية ونهج 
الرسول األعظم صلوات الله عليه وآله وسلم، مشرياً إل عظمة ومكانة هذه املناسبة الدينية الجليلة لدى 

اليمنيني.
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ولفت إل أن احتفال اليمنيني بذكرى املولد النبوي يمثل رسالة قوية لألعداء الذين يشنون حمالت إساءة 
وتشويه لرسول البرشية مؤكداً أن الشعب اليمني سيظل متمسكاً بنهج وسرية الرسول الكريم ملواجهة 

العدوان.

فيما أكد عميد املعهد التقني البيطري الزراعي مكاري العدله، أن الحتفال بنبي الرحمة املهداة املصطفى 
محمد صلوات الله عليه وعل آله وسلم يغيض أعداء اإلسالم ومن يواليهم من العمالء.

حرض الفعالية عميد املعهد التقني الصناعي وعدد من معلمي وطالب املعهدين. 

 

القطاع الصحي بذمار حيتفي بذكرى املولد النبوي

]17/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

نظم القطاع الصحي بمحافظة ذمار اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه 
أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وخالل الفعالية، التي حرضها وكيل املحافظة محمود محمد الجبني ومحمد محمد عبدالرزاق وعدد من 
أعضاء السلطة املحلية واملكتب التنفيذي واإلرشايف، أشار املحافظ محمد نارص البخيتي، إل أهمية هذه 

املناسبة للتعبري عن الحب للرسول الكريم والسري عل نهجه القويم.

وبني أن إحياء هذه الذكرى يجسد ارتباط األمة بنبيها ورسالته التي خصه الله بها رحمة وهدى للعاملني.. 
مؤكداً أن التمسك بكتاب الله وسنة نبيه سيحفظ لألمة مكانتها وعزتها.

وتطرق إل محاولت العدوان املتكررة للحد من مظاهر الحتفاء بهذه الذكرى من خالل احتجاز سفن 
املشتقات النفطية.. داعيا الجهات ومكونات املجتمع إل إقامة الفعاليات للتعبري عن البتهاج بهذه املناسبة 

العظيمة.

وشدد املحافظ البخيتي، عل مضاعفة الجهود يف تقديم الخدمات الصحية والرتقاء بمستوى أداء كافة 
القطاعات الحيوية.. لفتاً إل دور كوادر الصحة يف إنجاح الفعالية املركزية لالحتفاء بذكرى املولد النبوي.

فيما أكد وكيل أول املحافظة فهد عبدالحميد املروني، أهمية تصحيح املفاهيم املغلوطة عن إحياء ذكرى 
املولد النبوي والتأيس بأخالقه والسري عل نهجه القويم.

وبني أن إحياء هذه الذكرى يعزز من الهوية اإليمانية، ما يتطلب إبراز مظاهر الفرحة ومواجهة حمالت 
التضليل التي تستهدف ذكرى مولد سيد البرشية.

وأشاد املروني بجهود كوادر القطاع الصحي يف استمرار أداء الواجب رغم التحديات يف ظل العدوان 
والحصار.. حاثا عل تنظيم اللجان الصحية والحشد واملشاركة يف الفعالية املركزية.

بدوره أشار رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور محمد جحاف، إل أهمية هذه املناسبة يف التذكري 
بمناقب نبي الرحمة واستلهام الدروس من حياته وتكريسها يف واقع املجتمع.

فيما تطرق عميد املعهد العال للعلوم الصحية حمود املوشكي، إل أهمية إحياء ذكرى مولد خاتم األنبياء 
واملرسلني صل الله عليه وآله وسلم، ونشأته ومراحل حياته حتى اختاره الله برسالته التي أخرجت الناس 
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من الظلمات إل النور.

من جهته أوضح مدير الرعاية الصحية بمكتب الصحة محمد املوشكي، أنه سيتم تنفيذ مخيم طبي يف 
الفعالية املركزية احتفاًء بهذه املناسبة الدينية الجليلة.

يف حني أشار مسئول الوحدة الثقافية عبدالعظيم الالحجي، إل أهمية الوعي بأهداف ومؤامرات أعداء األمة 
يف إضعافها وإبعادها عن دينها.

هيئة املستشفى اجلمهوري بصعدة تنظم فعالية باملولد النبوي

]17/ اكتوبر/2020[ صعدة - سبأ :

نظمت هيئة املستشفى الجمهوري العام بمحافظة صعدة اليوم، فعالية احتفاًء بذكرى املولد النبوي 
الرشيف عل صاحبه وآله أزكى الصالة والسالم.

وأكد محافظ املحافظة محمد جابر عوض يف الفعالية التي حرضها عدد من وكالء املحافظة ورئيس الهيئة 
الدكتور صالح قربان، أهمية التفاعل مع هذه املناسبة، مشرياً إل أن العودة إل النهج املحمدي عودة للحياة 

العزيزة والكريمة. 

فيما حثت كلمة الهيئة التي ألقاها الدكتور كمال الحوثي، كوادر املستشفى عل تجسيد اإلحسان الذي كان 
صفة لنبي الرحمة محمد صلوات الله عليه وعل آله يف املعاملة مع املرىض والجرحى.

بدورها عربت كلمة الشعبة الطبية التي ألقاها سجاد عامر، عن الشكر لقيادة املحافظة وهيئة املستشفى 
ومكتب الصحة العامة والسكان والقطاع الصحي باملحافظة عل اهتمامهم الكبري بالجرحى من أبطال 

الجيش واللجان الشعبية..وأشارت كلمة الفعالية إل أهمية أن يكون النتماء لنبي الرحمة هو القتداء به 
والتمسك به وبأخالقه العالية قول وأفعال.

تخلل الفعالية، التي حرضها عدد من مدراء املكاتب التنفيذية، فقرات فنية وقصائد شعرية وكلمات أكدت 
أهمية إحياء الذكرى العطرة لستلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى عليه وعل آله أفضل الصالة 

والسالم.

فعاليات ثقافية مبديريات أمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي 

]17/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

أقيمت يف عدد من مديريات أمانة العاصمة اليوم، فعاليات خطابية وثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ففي مديرية معني أكد وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد صالح الخولني ومدير مكتب الشؤون اإلجتماعية 
باألمانة نارص الكاهيل يف الفعالية التي أقيمت تحت شعار »محمد رسول الله والذين معه أشداء عل الكفار 

رحماء بينهم« أهمية إحياء املولد النبوي وإظهار مدى تمسك الشعب اليمني برسوله األمني والسري عل 
نهجه.
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حرض الفعالية مدير املجلس األعل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية باملديرية عبدالله عباس وعدد من 
أعضاء السلطة املحلية واملكاتب التنفيذية والشخصيات الجتماعية.

فيما أكد املشاركون يف الفعاليات التي أقيمت بأحياء القطاع الرشقي يف مديرية بني الحارث بحضور عضو 
مجلس الشورى عادل الحنبيص ووكيل محافظة ذمار محسن هارون وأعضاء السلطة املحلية والشخصيات 
الجتماعية، أهمية إحياء ذكرى املولد لستلهام الدروس والعرب من حياة الرسول األعظم عليه أفضل الصالة 

والسالم. 

وأشاروا إل رضورة إحياء روح التكافل الجتماعي ورعاية أس الشهداء واملرابطني وإظهار الرحمة قدوة 
برسول الله عليه الصالة والسالم.

ويف مديرية شعوب ألقيت كلمات يف الفعالية، بحضور وكيل األمانة لقطاع الشباب والرتبية محمد البنوس 
ونائب رئيس جامعة صنعاء الدكتور عيل الشموري ومدير مكتب الخدمة املدنية عيل الضياني، أشارت يف 
مجملها إل املكانة العظيمة لرسول البرشية ومعلمها األول محمد -صلوات الله عليه وآله وسلم- يف نفوس 

اليمنيني وحرصهم عل القتداء بسريته ونهجه والتحيل بصفاته وأخالقه.

ودعت الكلمات املواطنني للتفاعل اليجابي والحشد للفعاليات الخاصة باملناسبة سيما الفعالية املركزية يف 
الثاني عرش من شهر ربيع األول بأمانة العاصمة.

 

ندوة مبحافظة حجة مبناسبة املولد النبوي الشريف

]17/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نُظمت بمدينة حجة اليوم، ندوة إحتفاء باملولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله أزكى الصالة وأتم 
التسليم.

ويف الندوة، التي حرضها وكيل املحافظة محمد القايض وعدد من مدراء املكاتب التنفيذية، أشار مدير مكتب 
الهيئة العامة لحماية البيئة عيل الضلعي، إل أهمية الحتفاء بمولد خري من وطأ الثرى الذي أسى القواعد 

يف شتى مجالت الحياة.

وقدمت يف الندوة التي نظمتها املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي ومكاتب الهيئة العامة ملشاريع مياه 
الريف والهيئة العامة للموارد املائية والهيئة العامة لحماية البيئة والزراعة، ثالث أوراق عمل.

تطرقت األول التي قدمها عضو رابطة علماء اليمن القايض عبداملجيد رشف الدين، إل ما مثله تمسك 
اليمنيني بالنهج املحمدي من تحقيق النتصارات يف ميادين العزة والكرامة والرشف.

فيما ركزت الثانية التي قدمها عبدالله مياح، عل قواعد النبي األعظم لحل مشاكل املياه وأهمية الحفاظ عل 
البيئة.

وتطرقت الورقة الثالثة التي قدمها بشري املدومي، إل العالقة التي تربط األنصار بالنبي الخاتم ودورهم يف 
نرصة النبي والدين اإلسالمي والصفات والخصال التي قالها الرسول صل الله عليه وآله وسلم يف األنصار.
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مكاتب حكومية بصنعاء تنظم فعالية مبناسبة املولد النبوي

]17/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الصحة بمحافظة صنعاء بالتنسيق مع مكاتب اإلعالم والثقافة والتعليم الفني والغرفة التجارية 
اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العالجي الدكتور عيل جحاف، استعرض وكيل أول 
محافظة صنعاء حميد عاصم، جوانب من السرية العطرة للنبي الكريم.. مؤكدا أهمية إحياء هذه املناسبة 

بما يليق بمكانة رسول األنسانية.

فيما أشار نائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي، إل أن إحياء ذكرى مولد خري الربية تأكيدا عل الرتباط 
بهدي ونهج الرسول محمد صل الله عليه وآله وسلم.

بدوره لفت نائب مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور أحمد رشف الدين، إل أهمية استغالل املناسبة يف 
تكريس قيم وأخالق ونهج الرسول األعظم وتجسيد صفاته قول وعمال.

تخلل الفعالية، بحضور وكييل املحافظة يحيى جمعان وحسن موفعة واملسئول الثقايف للقطاع الصحي 
أكرم العمدي ومدراء وموظفي املكاتب املنظمة وعدد من مدراء املكاتب التنفيذية باملحافظة، فقرات إنشادية 

وقصيدة شعرية.

 

أبناء مديرية مكرياس بالبيضاء حيتفون مبناسبة املولد النبوي

]17/ اكتوبر/2020[ البيضاء - سبأ :

نظم أبناء مديرية مكرياس يف محافظة البيضاء اليوم، فعالية ثقافية وخطابية بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة والسالم تحت شعار »لبيك يا رسول الله«.

وأكد وكيل املحافظة نارص الريامي يف الفعالية، التي حرضها عضو مجلس النواب سالم عبدالله حيدان، 
أهمية إحياء هذه الذكرى واستلهام الدروس والعرب من مولد النبي صل الله عليه وآله وسلم والذي مثل 

تحولً إنسانياً وتاريخياً بدد الظالم بالنور والباطل بالحق القويم..ولفت إل القيم املحمدية والفضائل 
النبوية التي بُعث بها سيد املرسلني املبعوث رحمة للعاملني ووجوب التذكري والتأيس بسنته والسري عل 

منهجه ودربه ونرش قيم املحبة واإلخاء والرتاحم والتسامح بني أبناء األمة. 

من جانبه أشار مدير املديرية ياس جحالن، إل أن هذه املناسبة تمثل حدثاً عظيماً لدى كل أبناء األمة تعمق 
ارتباطهم بأخالق وسلوك القائد الذي اختاره الله لقيادة األمة وإخراجها من ظلمات الكفر إل نور اإليمان.

وتطرق إل الفعاليات التي تنظمها السلطة املحلية باملديرية بهذه املناسبة التي يجسد فيها أبناء الوطن 
مكانة الرسول األعظم منقذ األمة وهاديها. 

حرض الفعالية عدد من القيادات العسكرية واألمنية ومدراء املكاتب التنفيذية باملحافظة واملشايخ 
والشخصيات الجتماعية. 
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فعالية خطابية لألحوال املدنية واملرور حبجة باملولد النبوي

]17/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظم فرع األحوال املدنية والسجل املدني ومكتب املرور بمحافظة حجة اليوم، فعالية ثقافية باملولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور مدير مرور املحافظة العقيد فؤاد عامر، أشار نائب مدير األمن باملحافظة العقيد 
عبده عامر ال أهمية الحتفال باملولد النبوي لتجديد العهد للرسول األعظم والسري عل نهجه والتأيس به 

قول وعمال.. مؤكدا عل رضورة بذل الجهود لتعزيز األداء األمني.

فيما أشار مدير األحوال املدنية والسجل املدني العقيد محمد املحطوري ونائب مدير املرور املقدم 
عبدالرحمن القعادي، ال رضورة تجسيد أخالق النبي صل الله عليه وآله وسلم عل الواقع العميل واغتنام 

ذكرى املولد يف التحشيد للجبهات واملشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية وقافلة الرسول األعظم.

ولفتا إل أن الحتفال باملولد النبوي هو احتفاء بالقيم واألخالق واألهداف النبيلة التي جاء بها املصطفى 
صل الله عليه وآله وسلم.

حرض الفعالية عدد من ضباط وصف وجنود القطاع األمني باملدينة.

 

مكتب املالية بأمانة العاصمة ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]17/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب املالية بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

استعرضت الفعالية، بحضور رئييس لجنتي الخدمات بمحيل األمانة عادل العقاري والتخطيط رشف 
الهادي ووكييل األمانة املساعدين محمد سيع وعبدالله محرم ومدراء مديرية الصافية ناجي الشيعاني ودار 

املكفوفني حسن إسماعيل والخدمة املدنية عيل الضياني، جوانب من سرية الرسول األعظم صل الله عليه 
وآله وسلم وأهمية القتداء به.

واعترب مدير مكتب املالية باألمانة محمد الجنيد، إحياء هذه املناسبة الدينية انتصاراً للقيم واملبادئ العظيمة 
التي جاء بها الرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وأكد أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي لستذكار الدروس والعرب يف التمسك بسرية الرسول الكريم عليه 
الصالة والسالم وتجسيد الرتباط بسنته ومبادئه وأخالقه الكريمة.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وقصيدة شعرية عربت عن حب النبي والدعوة لتجسيد نهجه يف مختلف 
مناحي الحياة.
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فعالية خطابية باجلوف احتفاال بذكرى املولد النبوي الشريف

]17/ اكتوبر/2020[ الجوف - سبأ :

نظمت مكاتب الكهرباء واملوارد املائية ومياه الريف وحماية البيئة بمحافظة الجوف اليوم، فعالية خطابية 
يف ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف الفعالية القيت كلمات من قبل مدراء مكاتب الكهربا عيل مقري واملوارد املائية غالب كزمان ومياه 
الريف محمد ناوي وحماية البيئة أمني ربعان، أشارت ال أهمية تعزيز الوعي املجتمعي بأهمية إحياء هذه 

املناسبة بما يجسد ارتباط اليمنيني بالرسول األعَظم.. داعني إل املشاركة والحشد للفعالية املركزية لالحتفاء 
بهذه املناسبة.

وتطرقت الكلمات ال املعاني والدللت العظيمة التي تحملها ذكرى املولد النبوي خاصة يف ظل التحديات 
التي تواجه األمة، وما يتطلبه ذلك من تعزيز التالحم والصطفاف يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

وأكدت الكلمات عل أهمية إحياء مبادئ التكافل الجتماعي واملبادرات الخريية يف مساعدة األس الفقرية 
واملحتاجة.. وكذا التحرك الفاعل لرفد الجبهات بقوافل املال والرجال.

حرض الفعالية ممثل اللجنة املركزية فواد العزي ومدير الشؤون القانونية محسن كنيش ومدير مكتب 
املحافظ عبده هفج. 

 

معهد األمل للعلوم الطبية يف باجل حيتفي مبناسبة املولد النبوي

]17/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظم معهد األمل للعلوم الطبية بمديرية باجل محافظة الحديدة اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية أشاد أمني محيل املديرية محمد املعافا ومنسق املجلس األعل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية 
محي الدين شارة، باإلعداد الجيد لالحتفاء بهذه املناسبة والذي يؤكد مكانة الرسول األعظم يف نفوس أبناء 

اليمن.

وحثا املعاهد والكليات يف املديرية عل املشاركة يف إقامة الفعاليات بهذه املناسبة الدينية وكذا املشاركة يف 
الفعالية التي ستقام يف مدينة الحديدة يوم الثاني عرش من ربيع األول.

فيما أكد عميد املعهد الدكتور محمد داشن سالم أن الحتفاء باملولد النبوي يمثل محطة لستلهام الدروس 
والعرب من سرية الرسول األعظم.

تخلل الفعالية كلمة مللتقى الطالب باملعهد وقصيدة شعرية.
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مكتب التعليم الفني بعمران ينظم فعالية مبناسبة املولد النبوي

]17/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظم مكتب التعليم الفني والتدريب املهني وكليات املجتمع الخاصة وملتقى الطالب الجامعي بمحافظة 
عمران اليوم، فعالية احتفائية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف

واعترب أمني عام املجلس املحيل باملحافظة صالح املخلوس، يف الفعالية التي حرضها وكيل املحافظة حسن 
األشقص ورئيس جامعة عمران الدكتور خالد الحوال، إحياء هذه املناسبة الدينية انتصار للقيم واملبادئ 

العظيمة التي جاء بها الرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم. 

وأكد أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي لستلهام الدروس والعرب والتمسك بسرية الرسول الكريم عليه 
الصالة والسالم وتجسيد الرتباط بسنته ومبادئه وأخالقه الكريمة.

بدورهما أشار مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب املهني باملحافظة أمني الديدي وعضو رابطة علماء 
اليمن محمد املاخذي، إل أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي الذي يعد احتفاء بالقيم واألخالق التي جاء 

بها املصطفى صل الله عليه وآله وسلم.

وأكدا أهمية تجسيد أخالق النبي عليه الصالة والسالم يف تعزيز التكافل املجتمعي واستمرار التحشيد 
للجبهات واملشاركة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة وقافلة الرسول األعظم.

فيما أكدت كلمات املشاركني السري عل النهج املحمدي وإحياء القيم النبيلة للرسول األعظم واستلهام 
دروس العزة والكرامة والقوة يف مواجهة قوى الطغيان والستكبار العاملي.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية ومرسحية وقصيدة شعرية معربة.

 

أوقاف جحانة بصنعاء ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]17/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب األوقاف واإلرشاد بمديرية جحانة محافظة صنعاء اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف..بحضور الخطباء والعلماء، وركزت عل رضورة تعزيز الوعي املجتمعي بأهمية التفاعل مع املولد 

النبوي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

واستعرضت كلمات املشاركني دروسا يف القتداء بالرسول قول وعمال وترجمة معاني حب النبي يف 
التعامالت اليومية وأهمية معرفة جوانب من حياته املنبثقة من وحي هدى الله املتمثل بالقرآن الكريم.

وأشار مسئول املكتب الرشايف باملديرية احسن العبادي، إل دللت الحتفاء بهذه املناسبة وأهمية تعظيم 
ذكرى مولده وواقع الشتات يف صفوف األمة جراء البتعاد عن تعاليم الرسول ونهجه.

فيما تطرق مدير املساجد باملحافظة طه املروني، إل أبعاد إحياء ذكرى مولد نبي اإلنسانية كمحطة 
لستعادة وحدة األمة.. مؤكدا عل دور رسالة املنرب يف التوعية وتنوير املجتمع ودحض الثقافة املغلوطة إزاء 

ذكرى مولد سيد املرسلني.
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أشغال أمانة العاصمة حيتفي مبولد الرسول األعظم

]17/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب األشغال العامة والطرق بأمانة العاصمة اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

يف الفعالية أكد مستشار املجلس السيايس األعل عبدامللك الحجري، أهمية إحياء مولد الرسول األعظم 
باعتباره محطة لستلهام معاني الجهاد والتضحية والعزة والصمود يف مواجهة دول العدوان ومرتزقته.

ولفت إل أن املناسبة تأتي وقد تكشفت العديد من الحقائق يف املنطقة أهمها أن اليمن يواجه مرشوعا 
صهيونياً إمربيالياً يستهدف املنطقة واألمة، منوهاً إل أن ذكرى املولد النبوي تأتي واليمن يشهد انتصارات 

عل كافة األصعدة، داعياً إل استمرار رفد الجبهات باملال والرجال حتى تحقيق النرص.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل قطاع األشغال املهندس عبدالكريم الحوثي ورئيس اللجنة التنفيذية 
للفعاليات عبدالوهاب رشف الدين والوكيل املساعد محمد سيع ومدير مكتب األشغال املهندس عبدالسالم 
الجرادي، أوضح الوكيل املساعد ناجي القويس، أن الحتفاء باملناسبة تعكس حب اليمنيني للرسول األعظم 

واقتدائهم به.. داعياً الجميع إل املشاركة الفاعلة يف الفعالية الكربى التي ستقام باملناسبة.

بدوره أشار رئيس نقابة عمال وموظفي األشغال عيل القاسمي، إل أن الحتفال بمولد الرسول األعظم 
يجسد حبه ومكانته يف قلوب اليمنيني ومدى ارتباطهم وتمسكهم بمنهجه وسريته العطرة والقتداء بقيمه 

ومبادئه وأخالقه العظيمة.

تخلل الفعالية، بحضور قيادات من األمانة وعدد من الشخصيات الجتماعية ومنتسبي قطاع ومكتب 
األشغال, فقرات انشادية وقصيدة شعرية. 

 

تواصل األمسيات الثقافية مبحافظة صنعاء بذكرى املولد النبوي

]17/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

تواصلت اليوم بمديريات محافظة صنعاء، األمسيات الثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

حيث استعرضت األمسيات يف قرى وعزل املديريات، محطات من سرية الرسول عليه الصالة والسالم، 
وأهمية التزود بمكارم أخالقه والسري عل نهجه والتمسك بمبادئه خصوصا والشعب اليمني يخوض 

مواجهة مصريية للدفاع عن الوطن، مشرية إل أن الحتفاء بهذه املناسبة يجدد العهد والولء لله ولرسوله 
وأن الشعب اليمني يسري عل نهج خاتم األنبياء واملرسلني.

وجدد املشاركون يف األمسيات التأكيد عل استمرار الصمود والثبات ومساندة الجيش واللجان الشعبية حتى 
تحرير الوطن من دنس املعتدين.

ودعوا إل التحشيد لدعم قافلة الرسول األعظم بما يليق بمكانة املناسبة ومقام صاحبها عليه أفضل الصالة 
وأتم التسليم.
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تخلل األمسيات، بحضور مديري املديريات وأمناء عموم وأعضاء املجالس املحلية ومسئول املكاتب اإلرشافية 
واملشايخ، فقرات إنشادية وقصائد معربة.

 

فعالية ثقافية يف سحار بصعدة مبناسبة املولد النبوي

]17/ اكتوبر/2020[ صعدة - سبأ :

نظم مكتب اإلرشاد والجانب الثقايف بمديرية سحار يف محافظة صعدة اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

وتطرقت كلمات الفعالية إل أهمية إحياء هذه املناسبة لستلهام العرب والدروس من سرية ونهج الرسول 
األكرم صل الله عليه وآله سلم والقتداء بأخالقه وصفاته لتعزيز التالحم والتكافل الجتماعي.

تخلل الفعالية فقرات من القصائد الشعرية واإلنشاد واملرسح وغريها ركزت عل أهمية الرتباط بالرسول 
األعظم قولً وعمالً وسلوكاً..حرض الفعالية نائب مدير مكتب الرتبية والتعليم عبدالله الجالل وعدد من 

الشخصيات اإلجتماعية والرتبوية والثقافية وجمع من الطالب واآلباء واملواطنني.

هيئة املصائد واإلحتاد السمكي باحلديدة ينظمان فعالية بذكرى املولد النبوي

]17/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظمت الهيئة العامة للمصائد السمكية يف البحر األحمر واإلتحاد التعاوني السمكي بمحافظة الحديدة 
اليوم، فعالية احتفائية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية اعترب رئيس الهيئة املهندس هاشم الدانعي، إحياء ذكرى املولد النبوي محطة للتحرك يف 
مواجهة العدوان، خاصة يف ظل استمرار العدوان والحصار والتصعيد.

وتطرق إل معاني ودللت ذكرى املولد النبوي، سيما يف ظل التحديات التي تواجه األمة وما يتطلبه ذلك من 
تعزيز التالحم والصطفاف ملواجهتها..ولفت الدانعي إل ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار.. موضحا 

ما يزخر به اليمن من مقومات تجعله مستهدفا ومطمعا للقوى الستعمارية.

فيما أشار مدير مكتب القطاع السمكي باللجنة الزراعية والسمكية العليا محمد يوسف طيب، إل أهمية 
الحتفال بذكرى املولد النبوي لستلهام الدروس والعرب التي تحتاج إليها األمة لتصحيح وضعها وإصالح 

واقعها.

وأكد أهمية تعزيز الوعي املجتمعي بأهمية إحياء هذه املناسبة بما يجسد ارتباط اليمنيني بالرسول األعظم.

بدوره لفت هشام إسماعيل هيج يف كلمة عن اإلتحاد السمكي، إل دللت إحياء هذه املناسبة الدينية للتعبري 
عن حب الرسول الكريم والسري عل نهجه القويم.

تخلل الفعالية، بحضور نائب رئيس غرفة الصيادين حسني العطاس، قصيدة للشاعر عيل مغربي، وأوبريت 
يف مدح النبي لفرقة الشهيد الصماد.
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 بذكرى املولد النبوي
ً
فعاليات احتفالية حبجة إحتفاء

]17/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

أٌقيمت بمحافظة حجة اليوم، فعاليات احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله أزكى 
الصالة وأتم التسليم.

حيث نظم املجلس املحيل واملكتب الرشايف بمديرية أفلح الشام، فعالية خطابية بعزلة بني حربي بهذه 
املناسبة.

ويف الفعالية أشار مدير املديرية زيد الحايش، إل عظمة املناسبة وأهميتها يف التعبري عن حب اليمنيني للنبي 
الخاتم والعالقة التي تربطهم به صل الله عليه وآله وسلم.

فيما أشار مرشف مربع الرشفني كميل الحاكم، إل تمسك اليمنيني بالهوية اإليمانية وارتباطهم الوثيق 
بالرسول األعظم.. لفتا إل أن إحياء ذكرى املولد هو تجديد العهد بالسري عل نهج النبي صل الله عليه وآله 

وسلم يف وقت تهرول األنظمة العميلة ملوالة أمريكا وإسائيل.

تخلل الفعالية بحضور املكتب التنفيذي واملشائخ واألعيان قصائد شعرية عن املناسبة.

إل ذلك نظمت إدارة الرتبية بمديرية كعيدنة، ندوة ثقافية احتفاًء بذكرى املولد النبوي.

وقدمت يف الندوة، بحضور مدير املديرية أحمد جناح ومدير الرتبية ماجد هندوان وعدد من الرتبويني، أوراق 
عمل أشارت إل أهمية إحياء هذه الذكرى العطرة ملولد الرسول الكريم.. لفتة إل أن إحياء املولد النبوي هو 

إحياء للقيم النبيلة واملبادئ التي جاء بها.

وأكدت رضورة تجسيد أخالق النبي املصطفى صل الله عليه وآله وسلم والتمسك بنهجه.. داعية إل 
املشاركة يف الفعالية املركزية وتجهيز وتسيري قافلة الرسول األعظم.

كما نظم إدارتا الصحة والرتبية بمديرية الجميمة فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار مدير املديرية صدام املدومي، إل أهمية إحياء املناسبة يف كافة القرى والعزل.. لفتاً إل 
أهمية دور املبادرات املجتمعية يف التزيني وتنظيم الندوات والحلقات واملحارضات والخواطر الدينية.

تخلل الفعالية، بحضور أمني محيل املديرية عبدالرحمن املحمدي واملرشف الجتماعي واملكتب التنفيذي، 
قصائد شعرية معربة عن املناسبة.

ويف مدينة حجة نظم أبناء عزلة حمالن أمسية ثقافية احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف صلوات ربي 
وسالمه عليه وآله وسلم.

ويف الفعالية، بحضور عدد من الشخصيات واملشائخ واألعيان، أشار مسئول الوحدة الرتبوية باملحافظة 
مصطفى صباح، إل أهمية تجسيد أخالق الرسول األعظم قولً وعمالً والحتشاد للفعالية املركزية واملساهمة 

يف تسيري قافلة الرسول األعظم.

تخلل األمسية فقرات فنية وإنشادية وقصائد شعرية.

ويف أمسية بمنطقة القروي بمدينة حجة، بحضور املشائخ واألعيان، ألقيت كلمات معربة عن عظمة املناسبة 
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وأهميتها يف التمسك بنهج املصطفى عليه الصالة والسالم.

كما نظمت بعزلة ملرور سعدان بمديرية الشاهل فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، بحضور أمني محيل املديرية محمد املرايض وعدد من مدراء األجهزة الحكومية، أشار مرشف 
املديرية محمد النعمي، إل أن إحياء ذكرى املولد النبوي يجدد العهد للرسول األعظم وإحياء القيم النبيلة 

والتمسك بالنهج املحمدي.

 

مشاركة رمسية وجمتمعية واسعة يف فعالية للمولد النبوي بتعز

]17/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

نظمت بمحافظة تعز اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف، بمشاركة واسعة من القيادات 
الرسمية واملجتمعية تحت شعار »محمد رسول الله والذين معه أشداء عل الكفار رحماء بينهم«.

ويف الفعالية ألقى وكيال محافظة تعز للشئون األجتماعية حامس محمد الحباري وحميد عيل عبده، كلمتني 
أكدا فيهما أهمية الحتفاء باملولد النبوي الرشيف، للتعبري عن حبنا للنبي الخاتم وتمسكنا بهويتنا اليمانية 
بأننا أهل اليمان والحكمة..وأشار إل ان الحتفال باملولد النبوي هذه األيام زاد اريجيه بالتزامن مع فرحة 

تحرر مجموعة من أسى الجيش اللجان الشعبية وهي عالمة النرص الكيد والقريب عل قوى العدوان 
والطغيان ومرتزقتهم..ودعا الحباري وعبده، الجميع إل املزيد من التكاتف والتعاون يف التحشيد واملشاركة 

يف إحياء فعاليات املولد النبوي، والعمل بكل ما من شأنه تعزيز الصمود والثبات يف وجه العدوان.

 

أمسية ثقافية ضمن مهرجان الرسول األعظم على مسرح اهلواء الطلق بصنعاء

]17/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت مؤسسة اإلمام الهادي، أمسية ثقافية عل مرسح الهواء الطلق بالعاصمة صنعاء يف إطار فعاليات 
مهرجان الرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم.

وأشار مدير مديرية صنعاء القديمة أحمد الصماط، إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي يحتل مكانة 
خاصة يف قلوب اليمنيني.

وأوضح أن اليمنيني يقتدون بأفعال الرسول صل الله عليه وآله ومحبته متجذرة منذ ابتعاث خاتم النبيني.. 
لفتاً إل أن من حب أهل اليمن للرسول الكريم عليه الصالة والسالم، إحياء املولد النبوي مع أي مولد لهم 

وكذا يف املناسبات.

إل ذلك خاض ثالثة مشاركني يف مسابقة فن الزامل بتقديم زوامل شعبية بحضور لجنة التحكيم يف 
املسابقة.

وقّدمت فرقة شباب الصمود يف األمسية زامل شعبي وكذا زامل شعبي للطفل نبيل أبو رجيلة، عربت 
جميعها يف مديح الرسول صل الله عليه وآله وسلم، كما قّدمت يف الفعالية ريبورتاج عن املولد النبوي 

ومرسحية بعنوان »أحفاد األنصار«.
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 وزارة اإلدارة احمللية حتيي ذكرى املولد النبوي الشريف

]18/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة اإلدارة املحلية اليوم، فعالية احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن جالل الرويشان، أن وزارة اإلدارة املحلية كان لها السبق 
يف تسيري أعمال السلطات التنفيذية واملحلية عل مستوى املركز واملحافظات وتعزيز عوامل الثبات والصمود 

يف وجه العدوان والحصار الذي تتعرض له اليمن منذ ست سنوات.

وأكد أن الحتفاء بذكرى مولد الرسول األعظم يف ظل العدوان والحصار دليل عل أن الشعب اليمني 
املناهض للغزو والحتالل والعدوان، ل يلني ول يستكني مهما تكالب عليه األعداء ومهما تعاقبت السنون.

وقال الرويشان »إن موقف الشعب اليمني من العدوان يؤكد أنه يسري عل النهج الذي رسمه معلم البرشية 
األول وهاديها إل سواء السبيل محمد بن عبدالله عليه وعل آله أفضل الصالة والسالم«.

ويف الفعالية، التي حرضها وزيرا اإلدارة املحلية عيل القييس والدولة حميد املزجاجي ونائب وزير شؤون 
املغرتبني زايد الريامي، أكد نائب وزير اإلدارة املحلية قاسم الحمران، أن املولد النبوي محطة إيمانية 

عظيمة لستلهام القيم والشمائل النبوية العالية والسرتشاد بنهجها القويم إلصالح أمور املسلمني يف دينهم 
ودنياهم.

وأشار إل أن الظروف الستثنائية التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار تحتم عل كل منتسبي 
الوزارة والسلطات املحلية التجسيد العميل للمبادئ واألخالق النبوية الرفيعة والستمرار يف رفد الجبهات 

وتعزيز قيم التكافل والرتاحم الجتماعي وتفعيل األداء اإلداري والخدمي ألجهزة السلطة املحلية بما يضمن 
تحسني الخدمات للمواطنني وتفعيل التنمية املحلية.

فيما أشار القايض عبدالله النعمي، إل أن املكانة العظيمة التي يحظى بها النبي محمد يف قلوب اليمنيني 
شاهد حي عل تمسكهم بنهج نبيهم وأنهم يسريون عل طريق الحق الذي مكنهم من النتصار عل 
العدوان.. مؤكداً أهمية املشاركة الحاشدة يف الفعالية الكربى التي ستشهدها العاصمة صنعاء بهذه 

املناسبة. 

تخلل الفعالية فقرات فنية ورقصات شعبية وقصائد شعرية عربت عن أهمية املناسبة.

تدشني فعاليات االحتفاء بذكرى املولد النبوي بهيئات وأجهزة السلطة القضائية

]18/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

اعترب رئيس مجلس القضاء األعل القايض أحمد يحيى املتوكل، الحتفال باملولد النبوي، دللة عل استلهام 
منهجية الرسول والتعرف عل رسالته والعرتاف بالفضل اإللهي باختصاص املسلمني بالرسالة املحمدية.

وأشار القايض املتوكل يف تدشني هيئات وأجهزة السلطة القضائية للفعاليات املكرسة لالحتفال بذكرى 
املولد النبوي إل أن إحياء هذه املناسبة، تؤكد الرتباط الوجداني بالرسالة وبصاحبها عليه أفضل الصالة 

وأزكى التسليم وبصفاته باعتباره قائداً ومعلماُ ومربياً وقدوة.
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ولفت رئيس مجلس القضاء األعل يف التدشني، بحضور رئيس املحكمة العليا القايض الدكتور عصام 
السماوي ووزير العدل القايض الدكتور محمد الديلمي والنائب العام القايض نبيل العزاني وأمني عام 

مجلس القضاء األعل القايض أحمد العقيدة ورئيس هيئة التفتيش القضائي القايض أحمد الشهاري, إل 
أن اليمنيني يعيشون تجليات إيمانية وروحانية تجسد الرتباط الصادق والولء الراسخ للرسول األعظم يف 

القتداء بهدية والسري عل خطاه.

كما أكد أن املولد النبوي الرشيف يحتل مكانة خاصة يف قلوب اليمنيني، تتجل يف املشاركة الفاعلة والتحشيد 
لهذه املناسبة الدينية ابتهاجا بمولد سيد البرشية. وقال »اليمنيون كانوا سباقون يف منارصة الرسول الكريم 

إلعالء كلمة الحق ورفع راية الدين اإلسالمي«.

كما اعترب صمود الشعب اليمني وبطولت الجيش واللجان الشعبية خالل ست سنوات من العدوان 
السعودي األمريكي اإلماراتي عل اليمن، أكرب دليل عل القتداء باملنهج املحمدي يف الجهاد والدفاع عن الدين 

والعرض والعزة والكرامة.

وخالل التدشني، الذي حرضه نائبا رئيس املحكمة العليا القايض أحمد مرغم والقايض أحمد عقبات وعدد 
من أعضاء مجلس القضاء األعل واملحكمة العليا ووكالء وزارة العدل واملحامي العام األول وعميد املعهد 

العال للقضاء القايض الدكتور عبدامللك الجنداري، أشار مسئول التعبئة العامة الدكتور أحمد مطهر 
الشامي، إل أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية كونها تمثل محطة هامة لألمة اإلسالمية باتجاه تعزيز 

وحدتها وتعميق ارتباطها بالنبي الكريم الذي أخرج البرشية من الظلمات إل النور.

واعترب الحتفال بذكرى املولد النبوي نقطة انطالق ملولد جديد ألمة قوية منترصة ومستقلة تحتل مكانتها 
بني األمم.

تخلل الفعالية، بحضور عدد من منتسبي أجهزة السلطة القضائية وطالب املعهد العال للقضاء، قصيدة 
للشاعر زياد الساملي، عربت عن صفات ومآثر الرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم.

 بذكرى املولد النبوي
ً
 وفنيا

ً
 خطابيا

ً
وزارتا االتصاالت والكهرباء تنظمان حفال

]18/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارتا التصالت وتقنية املعلومات والكهرباء والطاقة اليوم، حفالً خطابياً وفنياً يف ذكرى املولد 
النبوي الرشيف. 

ويف الحفل، الذي حرضه نائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي ووزيرا الكهرباء والطاقة عاتق حسني 
عبار والخدمة املدنية والتأمينات إدريس الرشجبي، أشار نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية 

محمود الجنيد إل أهمية الحتفال بهذه املناسبة يف التمسك بسرية املصطفى صل الله عليه وآله وسلم 
وسنته العطرة. 

وأوضح أن ذكرى املولد النبوي لهذا العام تأتي يف ظل تعاظم املسئولية، ما يتطلب من الجميع الضطالع 
بالدور املناط يف تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ومحاربة الفساد وإنعاش عجلة 

القتصاد.
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 ولفت إل أن جرائم وانتهاكات العدوان لن تثني أبناء اليمن يف استمرار الصمود والثبات والتحرر من قوى 
الهيمنة والستكبار العاملي.. داعياً الجميع إل املشاركة الفاعلة يف إحياء ذكرى املولد النبوي بما يليق بمقام 

ومكانة سيد البرشية محمد صل الله عليه وآله وسلم. 

فيما أشار مفتي الديار اليمنية العالمة شمس الدين رشف الدين، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي 
لستلهام الدروس والعرب من حياة وسرية املصطفى صل الله عليه وآله وسلم والقتباس من نوره وأخالقه. 

ولفت إل أن اليمنيني لهم مكانة خاصة لدى النبي محمد عليه الصالة والسالم كما أخرب بذلك »خري الرجال 
رجال اليمن واإليمان يمان والحكمة يمانية » واألحاديث كثرية كما وردت عن رسول صل الله عليه وآله 

وسلم يف أهل اليمن. 

وقال »إن الحتفال بذكرى مولده صل الله عليه وآله وسلم لن يوفيه حقه، ولكن يتطلب من الجميع التفاعل 
للسري عل نهج املصطفى وغرس القيم السمحاء التي أرساها لألمة يف الصدق واألمانة واألخالق الحسنة«.

 ولفت العالمة رشف الدين إل اعتقاد البعض يف أن الحتفال بذكرى املولد النبوي بدعة.. موضحاً أن 
املطبعني مع الكيان السائييل وعمل التفاقيات مع اليهود واتخاذهم أولياء أكرب بدعة، قال تعال »يا أيها 

الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض«. 

ويف الحتفال، الذي حرضه نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني املداني وأمني س املجلس السيايس األعل 
الدكتور ياس الحوري ونائب وزير الرتبية والتعليم الدكتور همدان الشامي، أشار نائب وزير التصالت 

وتقنية املعلومات الدكتور هاشم محمد الشامي إل أن الشعب اليمني يحتفل بذكرى املولد النبوي وهو ما 
يزال يتعرض ألعتى عدوان وحرب وحصار منذ ما يقارب ست سنوات. 

وتطرق إل أن إحياء ذكرى املولد النبوي، يعزز من الولء والرتباط بالنبي محمد صل الله عليه وآله وسلم 
والرسالة املحمدية التي وضعت النسانية بأسها يف الطريق الصحيح.

 وبني الدكتور الشامي أن اليمنيني من أوائل من آمن بالرسالة املحمدية، ألخالقهم وحكمتهم ورفضهم 
العبودية والخنوع والستسالم. 

تخلل الحتفال، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى ووكيل وزارة التصالت للشئون املالية واإلدارية 
أحمد املتوكل وقيادات قطاع التصالت والربيد، تقديم أوبريت بعنوان »نحبك يا رسول الله« وفقرة فنية 

وقصيدة لشاعر الثورة معاذ الجنيد بعنوان »اليمنيون آمنوا بالرسول من قبل ميالده«.

وزارة الداخلية تدشن االحتفاالت باملولد النبوي الشريف

]18/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشنت وزارة الداخلية اليوم، فعاليات الحتفاء باملولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة 
وأزكى التسليم

ويف التدشني، بحضور وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمري الدين الحوثي واملفتش العام بوزارة الداخلية 
اللواء إبراهيم املؤيد، أشار مدير التوجيه املعنوي والعالقات العامة بوزارة الداخلية العميد منصور اللكومي، 

إل أن هذه الفعالية تعد تدشينا للفعاليات التي ستقيمها مختلف قطاعات ووحدات ومصالح وفروع 
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الوزارة بذكرى مولد الرسول األعظم.

وقال »تحل علينا بركات هذه املناسبة وترشق عل الكون بأنوارها، ووطننا وشعبنا يمر بمنعطف تاريخي 
مهم، تآلبت عليه قوى الرش، بقيادة أمريكا وإسائيل لطمس هويته اإلسالمية ونهب ثرواته واحتالل أرضه 

.«

وأشار إل أن هذه املناسبة تأتي والشعب اليمني يسطر مالحم النرص والصمود، التي لم يشهد لها التاريخ 
مثيل، والتي ما كان له أن يحققها لول ارتباطه الوثيق بهدى الله وبالرسول األعظم وتمسكه بقيادته 

الثورية.

وأكد العميد اللكومي حرص قيادة وضباط وأفراد وزارة الداخلية عل احياء هذه املناسبة واستلهام املعاني 
السامية من سرية الرسول األعظم عليه وعل آله الصالة والسالم.. لفتا إل أن يف أحياء هذه الذكرى ما يلهم 

رجال األمن لتحقيق املزيد من النجاحات األمنية، والتصدي لكل املؤامرات.

فيما أشار العالمة يحيى قاسم أبو عواضه، إل أن احتفالت اليمنيني باملولد النبوي، يعكس ارتباطهم الوثيق 
بالرسول األعظم.

وتطرق إل مناقب ومآثر الرسول قبل وبعد البعثة، وكيف حّطم معالم الكفر ورموز الرشك وجاهد حتى 
رفع راية الله عاليا.

وأكد أن مدرسة الرسول ومنهجه القرآني، عّلم األمة اإلسالمية أهمية مقارعة الظلم والجربوت، وإعالء كلمة 
الحق والوقوف ضد الباطل.. مشيدا بدور رجال األمن يف إحياء هذه املناسبة التي تمثل تعبرياً حيا لحب 

النبي األعظم، صل الله عليه وآله وسلم.

تخلل التدشني، بحضور وكالء وزارة الداخلية لقطاعات األمن والرشطة اللواء الركن رزق الجويف، واملوارد 
البرشية واملالية اللواء عيل سالم الصيفي، والخدمات املدنية للرشطة اللواء عبدالعزيز محفوظ، فقرات 

انشادية وقصيدة للشاعر أحمد الديلمي.

 

فعالية مبديرية الثورة بأمانة العاصمة احتفاء باملولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بمديرية الثورة يف أمانة العاصمة اليوم، فعالية ثقافية وخطابية بذكرى مولد الرسول األعظم 
محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وأشار األمني العام املساعد ملجلس الوزراء يحيى الهادي، وعضو مجلس النواب الدكتور عبدالباري دغيش 
يف الفعالية، التي حرضها األمني العام املساعد ملجلس الوزراء معني الشامي وعضو مجلس الشورى أحمد 

الظفري ووكيل األمانة املساعد محمد سيع، إل أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف ومكانة 
الرسول لدى اليمنيني.

وأكدا أن الشعب اليمني يحتفل بمولد الرسول األعظم، يف ظل هرولة خونة وعمالء الخليج وبعض األنظمة 
العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، ما يعكس ارتباطه بالنبي الكريم وتمسكه بهويته 

اإليمانية.
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فيما أوضح مدير املديرية محمد الدرواني، أهمية القتداء بسرية الرسول األعظم ونهجه القويم وتجسيده 
قول وعمال، وأن يكون الحتفال بذكرى املولد فرصة للعودة إل الله والعمل بنهج رسوله.

معهد بغداد بأمانة العاصمة حيتفي باملولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم معهد بغداد التقني الصناعي بأمانة العاصمة اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي عل صاحبها 
وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية أشار نائب وزير التعليم الفني والتدريب املهني الدكتور محمد السقاف، إل أهمية الحتفاء 
بذكرى مولد النبي الذي ارسله الله رحمة للعاملني و متمما ملكارم الخالق. 

وقال »إن الحتفال والبتهاج بمولد نبي الرحمة يزيد من حبنا وارتباطنا و ولءنا لرسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم«.. لفتا إل أن اليمنيني يحتفلون بهذه الذكرى بالتزامن مع عودة املئات من األسى املحررين من 

سجون العدوان و مرتزقته.

فيما أشار مدير مكتب التعليم الفني والتدريب املهني باألمانة عادل املهدي، إل أهمية إحياء مولد الرسول 
األعظم لستلهام الدروس والعرب من سريته العطرة.

ولفت إل أن اليمنيني يحققون النتصارات بفضل الله وولئهم وارتباطهم برسول الله صل الله عليه وآله و 
سلم وتمسكهم بهويتهم اإليمانية.. داعيا إل املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة.

بدوره أشار نائب عميد املعهد التقني الصناعي وهب الباقري، إل أن احياء مولد نبي الرحمة يجسد ارتباط 
اليمنيني بالرسول األعظم.

حرض الفعالية وكيال وزارة التعليم الفني والتدريب املهني لقطاعي املناهج واملعايري والجودة الدكتور 
محمد قحوان والدكتور عبدالوهاب النونو، ومستشار الوزير عيل املطاع وعميد املعهد التقني الصناعي 

عبدالرزاق قيس.

 

فعالية باحلديدة مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف

]18/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظمت مؤسسة موانئ البحر األحمر اليمنية وهيئة املواصفات واملقاييس وضبط الجودة والهيئة العامة 
للشئون البحرية وجمرك ميناء الحديدة اليوم، فعالية احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم إل أن الحتفال بمولد النبي يؤكد ارتباط أهل 
اليمن واقتدائهم به والتزامهم بنهجه وهو ترسيخ وتأصيل للهوية اإليمانية التي شهد بها الرسول األعظم 

ألهل اليمن، لفتا إل مواقف اليمنيني عرب التاريخ يف مساندة الرسول الكريم.

وأشاد بمستوى اإلعداد والتجهيز للفعالية الذي يؤكد مكانة الرسول يف نفوس أبناء اليمن ومدى التزامهم 
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بنهجه القويم وسريته العطرة.

فيما أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة املوانئ الكابتن محمد اسحاق، إل أهمية البتهاج بذكرى مولد النبي 
الكريم الذي بعثه الله رحمة للعاملني.. لفتاً إل املعاناة التي يمر بها الشعب اليمني جراء الحصار، ومنع 
دخول السفن املحملة بالغذاء واملشتقات النفطية إل ميناء الحديدة ألكثر من ستة أشهر من قبل تحالف 

العدوان.

ويف الفعالية، التي حرضها املدير التنفيذي لرشكة النفط اليمنية عمار األرضعي ومدير عام فرع الرشكة 
باملحافظة أسامة الخطيب ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة املوانئ يحيى رشف الدين ومدير عام هيئة 

الشئون البحرية الدكتور ابراهيم املوشكي ومدير عام جمرك امليناء عبدالله حبيب، أوضح املشايخ عيل 
األهدل ودرويش وايف وعبدالله عاموه، أهمية تعظيم النبي من خالل الدعوة إلحياء ذكرى مولده والحتفاء 

به. 

واستعرضوا نماذج وصور من حياة وأخالق وشمائل املصطفى وصفاته التي يجب عل الجميع القتداء بها.

تخلل الفعالية، التي حرضها نائب مدير رشكة النفط باملحافظة هاني علوي ومدير أمن امليناء سليمان 
جماعي، فقرات انشادية وشعرية عربت عن املناسبة.

القطاع الرتبوي يف عمران حيتفي باملولد النبوي الشريف

]18/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظم مكتب الرتبية والتعليم وفرع جهاز محو األمية وتعليم الكبار والوحدة الرتبوية بمحافظة عمران، اليوم 
فعالية خطابية وثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار محافظ املحافظة الدكتور فيصل جعمان، إل أن الحتفاء بذكرى مولد املصطفى صلوات 
الله عليه وآله يعكس مكانته لدى الشعب اليمني، لفتا إل أهمية القتداء بقيم وأخالق ومبادئ الرسول 

الكريم والتمسك بهديه للنجاة.

وحث املعلمني واملعلمات عل القيام بدورهم التنويري يف تعزيز الهوية اإليمانية التي تدافع عن الحق 
وترفض الذل والخنوع ألعداء األمة، داعياً الجميع إل املشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقيمها املحافظة 

بهذه املناسبة الدينية.

بدوره أشار وكيل املحافظة حسن األشقص ومدير عام مكتب الرتبية أحمد الشهاري، إل أن مولد الرسول 
كان مولدا للنور والرحمة املهداة للعاملني.

ولفتا إل أن أعداء اإلسالم كانوا ول يزالون يسعون من خالل أدواتهم إل إبعاد أمة اإلسالم عن دينها ونبيها، 
من خالل تقديم صورة مغلوطة عن اإلسالم واملسلمني.

تخلل الفعالية العديد من الفقرات اإلنشادية والقصائد الشعرية والكلمات التي عربت يف مجملها عن األهمية 
الكبرية التي تكتسبها ذكرى مولد خاتم األنبياء واملرسلني يف قلوب اليمنيني.
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شعبة الرعاية االجتماعية واملعاقني بصعدة حتتفي بذكرى املولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ صعدة - سبأ :

نظمت شعبة الرعاية الجتماعية واملعاقني يف محافظة صعدة اليوم، فعالية بذكرى املولد النبوي محمد صل 
الله عليه وآله وسلم. 

ويف الفعالية أشار محافظ صعدة محمد جابر عوض، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي لستلهام الدروس 
والعرب يف التمسك بالسرية العطرة للنبي الكريم عليه الصالة والسالم.

وأوضح أن تنظيم الجرحى واملعاقني ملناسبة املولد النبوي، رسالة ألعداء األمة باحتفاظ اليمنيني بالوسام 
العظيم الذي تقلدوه من الرسول األعظم عندما قال »اإليمان يمان والحكمة يمانية أتاكم أهل اليمن أرق 

قلوب وألني أفئدة«.

وأشاد محافظ صعدة بصمود الجرحى واملعاقني وتضحياتهم يف الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره 
وسيادته واستقالله.

فيما أكدت كلمة الجرحى التي ألقاها إبراهيم اليوسفي ارتباط الشعب اليمني الوثيق بالرسول محمد 
صلوات الله عليه وآله وسلم.. مبيناً أن الجراح واآللم لن يثنيهم عن الحتفاء واملشاركة يف فعاليات ذكرى 

املولد النبوي.

تخلل الفعالية قصائد شعرية للجرحى وكلمات عربت عن القيم واألخالق واملبادئ التي تحل بها رسول 
الرحمة محمد صلوات الله عليه وآله وسلم. 

مكتب الصحة ومستشفى الكويت اجلامعي بأالمانة ينظمان فعالية بذكرى املولد 
النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الصحة العامة والسكان ومستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة اليوم, فعالية احتفاًء 
بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى السالم.

وأشار وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العالجي الدكتور عيل جحاف يف الفعالية، التي حرضها وكيل 
الوزارة لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي ورئيس لجنة الشئون الجتماعية باملجلس املحيل باألمانة 

حمود النقيب، إل أهمية إحياء املولد النبوي كونه محطة لستلهام الدروس والعرب من سرية الرسول محمد 
صلوات الله عليه وآله وسلم.

وأوضح أن إحياء ذكرى مولد خري الربية تأكيد عل ارتباط اليمنيني بهدي ونهج الرسول صل الله عليه وآله 
وسلم.

واعترب الدكتور جحاف، الحتفاء باملولد النبوي، محطة لتقييم الوضع الصحي وتحسني الخدمات املقدمة 
للمرىض.. داعياً املستشفيات الخاصة والعامة تخفيض أسعار الخدمات لتخفيف معاناة املواطنني.
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وأشاد بدور القطاع الصحي واستمراره يف تأدية مهامه اإلنسانية يف ظل الظروف الراهنة.

فيما أشار مدير مكتب الصحة باألمانة الدكتور مطهر املروني، إل أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي 
الرشيف والقتداء بنهج الرسول األعظم وسريته العطرة.

وتطرق إل األنشطة والفعاليات التي ينفذها مكتب الصحة والقطاع الصحي باألمانة احتفاء بذكرى املولد 
النبوي الرشيف.. مثمناً دور القطاع الصحي وصمود كوادره يف ظل الظروف التي تمر بها البالد جراء 

العدوان والحصار.

تخلل الفعالية، التي حرضها مدير مستشفى الكويت الدكتور أمني الجنيد وعدد من مدراء املستشفيات 
واألكاديميني والكوادر الصحية وعدد من األسى املحررين، قصيدة وأناشيد معربة.

 

أمسيات بأزال ومعني وفعالية بالثورة بذكرى املولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نُظمت يف مديرية أزال بأمانة العاصمة، أمسية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل 
الصالة وأتم التسليم.

ويف األمسية، أكد عضو مجلس الشورى خالد املداني, حرص الشعب اليمني عل إحياء ذكرى ميالد الرسول 
الخاتم، بما يجسد املكانة التي يحتلها يف قلوب اليمنيني.

وأشار أهمية القتداء بنهج الرسول األعظم والسري عل نهجه القويم الذي رسخ قيم التأخي والتكافل 
ونرصة املظلوم.

وألقيت يف األمسية، التي حرضها رئيس مجلس التالحم القبيل باألمانة ناجي السالمي ونائب مدير مكتب 
األوقاف محمد الغلييس ومدير املديرية عبدالعزيز شعالن ومرشف املديرية عقيل السقاف، كلمات وقصائد 
شعرية وفقرات إنشادية ومرسحية، أكدت إحياء ذكرى املولد النبوي واستلهام الدروس والعرب من سريته 

العطرة.

فيما أقيمت بمديرية الثورة فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف حرضها عضو مجلس الشورى 
أحمد الظفري ورئيس لجنة التخطيط باألمانة رشف الهادي ومستشار األمانة محمد الحوثي ومدير املديرية 

محمد الدرواني.

ويف الفعالية ألقيت كلمات أكدت أن الحتفال باملولد النبوي محطة لستلهام الدروس والعرب من الرسول 
الكريم..وأشارت الكلمات إل أهمية املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي ستقام بهذه املناسبة الدينية.

ويف مديرية معني أقيمت أمسيات ثقافية بذكرى مولد الرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم 
بحضور نائب مدير مكتب األوقاف بأمانة العاصمة الدكتور قيس الطل.

وألقيت يف األمسيات كلمات أكدت أهمية التفاعل واملشاركة الواسعة يف إحياء فعاليات املولد النبوي الرشيف 
بما يليق بعظمة املناسبة وتعظيم صاحبها عليه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

كما أكدت أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية الرسول الكريم والسري عل نهجه ملواجهة العدوان.
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مرور حمافظة صنعاء حيتفي بذكرى املولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت إدارة مرور محافظة صنعاء، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها أزكى 
الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية، أكد وكيل أول املحافظة حميد عاصم، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف كمحطة 
إيمانية لتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان.

وأشار إل أن اليمن يخوض معركة مفصلية يف مواجهة قوى العدوان والحتالل.. لفتا إل ارتباط الشعب 
اليمني بالرسول األعظم وامليض عل نهجه.

فيما أشار مدير املرور باملحافظة العقيد أحمد القحوم، إل البتهاج ذكرى مولد الرسول األعظم.. لفتا إل ما 
تمثله هذه املناسبة من محطة إيمانية لتعزيز الرتباط بالنبي الكريم.

تخلل الفعالية كلمات وفقرات، أكدت أهمية الحتفاء بهذه املناسبة.

 

مستشفى وعالن يف بالد الروس ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مستشفى وعالن بمديرية بالد الروس محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية يف ذكری املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية استعرض مدير املديرية عيل الشيخ، محطات من حياة الرسول صل الله عليه وآله وسلم.. 
مؤكدا أهمية الحتفاء باملناسبة لتجديد الولء والعهد واللتزام بنهج النبي الكريم.

فيما أوضح مدير الصحة باملديرية الدكتور عيل القايض، أن الحتفال بذكرى سيد املرسلني يعكس ارتباط 
اليمنيني وولئهم لرسول الله.. داعيا إلی الحتشاد يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة بما يليق بصاحبها 

عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.

من جانبه أشار مدير املستشفى الدكتور مأمون اللساني، إل أن الحتفاء باملناسبة يجسد التمسك بخاتم 
األنبياء واملرسلني وتعزيز الصمود والثبات يف مواجهة العدوان.

تخلل الفعالية، بحضور مدراء املكتب التنفيذي باملديرية وممثيل املكتب الرشايف وكوادر املستشفى، فقرات 
عربت عن عظمة املناسبة.
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أمسية ثقافية مبديرية مدينة عمران يف ذكرى املولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظمت باملربع األول بمديرية مدينة عمران، أمسية ثقافية وخطابية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف األمسية، بحضور مدير مديرية املدينة نبيه أبو شوصاء وعدد املشائخ واألعيان والوجهاء والشخصيات 
الجتماعية، أشارت كلمات إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة الدينية  التي تجسد إرتباط أهل اليمن بالرسول 

األعظم.

ولفتت الكلمات إل مكانة النبي يف وجدان اليمنيني الذين نارصوه وآزروه منذ فجر الدعوة اإلسالمية.. داعية 
إل املشاركة الفاعلة يف إحياء ذكرى املولد النبوي من خالل الفعاليات والندوات واألمسيات املكرسة لالحتفاء 

بهذه املناسبة الدينية.

وحث املتحدثون عل مواصلة التحرك ملواجهة العدوان وإفشال مخططاته.. مشددين عل أهمية التفاعل 
اإليجابي يف الحتفالية املركزية بمركز املحافظة بما يليق بمقام ومكانة رسول الرحمة والهدى صلوات الله 

عليه وعل آله وسلم.

تخلل األمسية فقرات إنشادية وفقرات فنية وأوبريت مرسحي عربت عن عظمة املناسبة.

 

 باملولد النبوي الشريف مبدينة البيضاء
ً
فعالية ثقافية ابتهاجا

]18/ اكتوبر/2020[ البيضاء - سبأ :

نظمت السلطة املحلية بمدينة البيضاء اليوم، فعالية ثقافية ابتهاجاً باملولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله 
أفضل الصالة والسالم. 

ويف الفعالية، بحضور قيادات السلطة املحلية والتنفيذية، أكد وكيل محافظة البيضاء محمد الوحييش، 
أهمية إحياء هذه الذكرى لستلهام الدروس والعرب من سرية النبي صل الله عليه وآله وسلم الذي مثل تحولً 

إنسانياً بدد الظالم بالنور والباطل بالحق القويم.

وتطرق إل قيم الرحمة املهداة للعاملني محمد صل الله عليه وآله وسلم.. مؤكدا أهمية التأيس بسنته والسري 
عل نهجه ونرش قيم املحبة واإلخاء والرتاحم والتسامح بني أبناء األمة.

فيما اعترب مدير مديرية مدينة البيضاء أحمد الرصاص، هذه املناسبة تمثل حدثاً عظيماً لدى كل أبناء األمة 
تعمق ارتباطهم بأخالق وسلوك القائد الذي اختاره الله لقيادة األمة وإخراجها من الظلمات إل النور.

ولفت إل الفعاليات التي تنظمها السلطة املحلية بمناسبة املولد النبوي والتي تجسد مكانة الرسول األعظم.

إل ذلك اطلع وكيل محافظة البيضاء، عل سري العمل يف إنارة شوارع وأحياء مدينة البيضاء بمناسبة املولد 
النبوي الرشيف، مشيدا بجهود املكاتب التنفيذية لتزيني املدينة لالحتفاء بهذه املناسبة.
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مكتب الرتبية بصنعاء حيتفي بذكرى املولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الرتبية والتعليم بمحافظة صنعاء اليوم، فعالية خطابية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور وكييل املحافظة لقطاعي الخدمات فارس الكهال والستثمار يحيى جمعان، أشار 
وكيل املحافظة لقطاع التعليم طالب دحان، إل أهمية الحتفاء بذكرى نبي اإلنسانية، بما يعزز من الهوية 

والنتماء لثقافة القرآن الكريم والقتداء بهدي الرسول عليه الصالة والسالم.

ودعا كوادر الرتبية إل التفاعل إلحياء هذه املناسبة وتعظيمها كمحطة لتعزيز الرتباط باملصطفى واستلهام 
العرب والدروس من سريته العطرة.

فيما تطرق مدير مكتب الرتبية باملحافظة هادي عمار، إل دللت الحتفال بمولد رسول البرشية ومعلمها 
األول محمد صل الله عليه وآله وسلم وما مثلته رسالته السماوية من ترسيخ ملبادئ التكافل الجتماعي.

واعترب الحتفال بذكرى خاتم األنبياء هو احتفاء بالصمود والثقة بالنرص وتأكيد تمسك اليمنيني بحقهم يف 
الدفاع عن األرض والعرض والسيادة الوطنية.

تخلل الفعالية، بحضور نائبي مدير مكتب الرتبية يحيى القنوص ومحمد معصار وتوفيق طهام ومدراء 
اإلدارات ورؤساء األقسام والشعب بمكتب الرتبية، فقرات إنشادية عربت عن املناسبة.

 

مكتب الصحة حبجة ينظم ندوة مبناسبة املولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظم مكتب الصحة بمحافظة حجة اليوم، ندوة بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله 
ازكى الصالة وأتم التسليم، تدشيناً للفعاليات املكرسة بهذه املناسبة.

ويف الندوة، التي حرضها وكيل املحافظة محمد القايض ورئيس هيئة املستشفى الجمهوري الدكتور 
عبدامللك جحاف، أشار مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور إبراهيم األشول إل أهمية الحتفاء بهذه 

املناسبة يف تعزيز الولء للرسول األعظم.

وبني أن مكتب الصحة سينظم العديد من األنشطة إحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله 
أزكى الصالة وأتم التسليم.

وقدمت يف الندوة ورقتي عمل تناول يف األول مدير مكتب األوقاف باملحافظة محمد عيشان عالقة اليمنيني 
بالرسول الكريم، ودورهم يف منارصة الدين اإلسالمي الحنيف.

فيما تطرقت الورقة الثانية املقدمة من عضو رابطة علماء اليمن القايض عبداملجيد رشف الدين، إل أهمية 
التأيس بالرسول والسري عل نهجه والقتداء به، ملا يمثله ذلك من عزة وانتصار.



197

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

هيئة مستشفى 26 سبتمرب بصنعاء تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت هيئة مستشفى 26 سبتمرب يف مديرية بني مطر محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية بذكرى املولد 
النبوي الرشيف عل صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية، التي حرضها مدير املديرية عبدالقادر املحضار وقيادة وكوادر الهيئة، أكد نائب مرشف 
املحافظة يحيى املؤيدي أن الحتفال باملولد النبوي يعزز من الصمود والثبات يف مواجهة قوى العدوان، لفتا 

إل حاجة األمة للعودة إل النبي الكريم للخروج من حالة الرتهان والضعف.

كما أكد رضورة تجسيد القيم املحمدية والفضائل النبوية التي بُعث بها سيد املرسلني املبعوث رحمة 
للعاملني ووجوب التذكري والتآيس بمنهجه القرآني.

فيما أشار رئيس الهيئة الدكتور محمد العجيل، إل أهمية إحياء ذكرى مولد الرسول األكرم والسري وفق 
منهجه املتمثل يف القرآن الكريم وأهل بيت النبي.

بدوره دعا مدير مكتب الصحة باملديرية الدكتور عبدالله الرسيحي، إل التفاعل مع ذكرى املولد النبوي 
الرشيف ملا تمثله هذه املناسبة من دعوة إل التآخي والرتاحم والسري عل نهج نبي اإلنسانية محمد صلوات 

الله عليه وآله وسلم.

تخلل الفعالية كلمات وفقرات معربة دعت إل جعل إحياء املناسبة طريقا لستلهام الدروس العظيمة من 
سرية املصطفى وتطبيقها واقعا عمليا.

 بذكرى املولد النبوي
ً
 خطابيا

ً
مكتب أوقاف البيضاء ينظم حفال

]18/ اكتوبر/2020[ البيضاء - سبأ :

نظم مكتب األوقاف واإلرشاد بمحافظة البيضاء اليوم، حفالً خطابياً يف ذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف الحفل، الذي حرضه وكيال املحافظة محمد الوحييش ونارص الريامي وأمني جامعة البيضاء محمد 
العنيس ومدير مديرية مدينة البيضاء أحمد الرصاص وقيادات تنفيذية وأمنية وعسكرية وشخصيات 

اجتماعية، أشار أمني محيل مدينة البيضاء صادق القايض إل أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية والتمسك بما 
جاء به سيد الخلق محمد صل الله عليه وآله وسلم.

ونوه بعظمة الرسالة اإللهية يف إخراج الناس من الظلمات إل النور بميالده صل الله عليه وآله وسلم.. مبيناً 
أن العدوان يحاول إبعاد الشعب اليمني عن هويته وإيمانه.

وحث القايض الخطباء واملرشدين عل الضطالع بدورهم يف توعية املجتمع بأهمية إحياء ذكرى املولد 
النبوي واملشاركة الفاعلة يف الحتفال املركزي بهذه املناسبة.

فيما أشار مرشف مديرية مدينة البيضاء محمد األشموري إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي يأتي 
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انطالقا من الحب والولء لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم ومكانته يف قلوب اليمنيني وتمسكهم بسريته 
العطرة.

بدورهما أوضح مدير إدارة اإلرشاد بمكتب األوقاف باملحافظة محسن العزي وعضو رابطة علماء اليمن 
العالمة محمد السقاف، أن الحتفال بهذه املناسبة يجسد ارتباط اليمنيني بالرسول األعظم الذي جاء متمماً 

ملكارم األخالق.

وأشارا إل أن إحياء هذه املناسبة الدينية ليست بدعة كما تروج لها األنظمة العميلة، إنما رسالة لألمة 
للنهوض بواقعها والسري عل منهج املصطفى عليه الصالة والسالم.

وأكد العزي والسقاف، حاجة األمة اإلسالمية عامة والشعب اليمني بصورة خاصة للرجوع إل حياة الرسول 
واستلهام الدروس والعرب من حياته وجهاده يف مقارعة الطغاة واملستكربين. 

تخلل الحفل قصيدة للشاعر نارص الغشامي وأنشودة لفرقة الصماد.

 

قوات النجدة حبجة تنظم فعالية ثقافية باملولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظم فرع قوات النجدة بمحافظة حجة اليوم، فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشار نائب مدير أمن املحافظة العقيد عبده عامر يف الفعالية، بحضور مدير مرور املحافظة فؤاد عامر 
وقائد النجدة العقيد عماد القايض، إل أهمية تجسيد أخالق النبي قولً وعمالً واغتنام املولد النبوي الرشيف 

يف استلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى.

بدوره أكد أركان حرب النجدة الرائد يحيى الزمر، رضورة مضاعفة الجهود يف امليدان ورفع وترية األداء 
وتجسيد املبادئ واألخالق والقيم التي جاء بها الرسول الكريم.. مشرياً إل الروح الجهادية للرسول األعظم.

فيما تطرقت كلمات بالفعالية إل العالقة التي تربط اليمنيني بالرسول األعظم وما يتعرض له أحفاد 
األنصار من عدوان بربري منذ سنوات.. مشرية إل أن حصار اليمنيني منذ ست سنوات يذكر بالحصار الذي 
فرضته قريش عل نبي الرحمة يف شعب أبي طالب، وأن العدوان الهمجي عل اليمن يؤكد سري أبناء الحكمة 

واإليمان عل النهج املحمدي.

تخلل الفعالية، بحضور ضباط وصف وجنود املؤسسة األمنية باملحافظة، فقرات وقصائد معربة عن 
املناسبة.
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فعالية ثقافية مبديرية املدان يف عمران مبناسبة املولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

أقيمت اليوم بمديرية املدان يف محافظة عمران، فعالية خطابية وثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

يف الفعالية أكد مدير عام املديرية يحيى عطيفة، أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية واستلهام الدروس من 
السرية النبوية يف تعزيز قيم التكافل والرتاحم والتأيس بصفات الرسول األعظم يف جميع أمور الحياة.

وأشار إل أن إحياء املولد النبوي يعكس مدى حب الشعب اليمني للرسول الكريم والسري عل منهجه قولً 
وعمالً.

تخللت الفعالية، التي حرضتها قيادات السلطة املحلية والشخصيات الجتماعية وأبناء املديرية، أناشيد 
وفقرات ثقافية متنوعة.

وزارة املياه والبيئة تدشن فعاليات االحتفال باملولد النبوي الشريف

]18/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشنت وزارة املياه والبيئة اليوم، فعاليات الحتفال باملولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة 
وأزكى التسليم.

ويف التدشني، الذي حرضه نائب وزير املياه حنني الدريب ووكالء الوزارة، تحدث العالمة محمد مفتاح عن 
الدللت العظيمة لالحتفال باملولد النبوي الرشيف. 

واستعرض محطات من سرية الرسول الله محمد صل الله عليه وسلم ودعوته لألمر باملعروف والنهي عن 
املنكر وتبصري الناس ألمور دينهم ودنياهم.

ولفت إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف تعترب محطة لتقييم الواقع واستلهام العرب والعظات من 
سرية الرسول األعظم.

وأشاد العالمة مفتاح، بتضحيات املرابطني يف مواجهة تحالف العدوان دفاعا عن اليمن واستقالله وسيادته.

حرض التدشني قيادات وكوادر الهيئات واملؤسسات املائية.

القطاع الصحي يف همدان مبحافظة صنعاء ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية همدان ومستشفيات 22 مايو يف ضالع وهمدان العام واألمومة 
والطفولة يف قاع الرقة بمحافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف. 
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ويف الفعالية استعرض ممثل املكتب اإلرشايف زكريا الحوثي، جوانب من سرية الرسول العطرة وشخصيته 
وجهاده وأخالقه وأهمية تجسيدها يف واقع األمة وحياتها.وأشار إل دللت الحتفال بذكرى مولد خري 

الربية.. مؤكداً أهمية تعظيم املناسبة والتمسك بما جاء به سيد البرشية وتجسيد املثل والقيم التي انتهجها.

فيما أكد مدير مستشفى 22 مايو الدكتور عدنان الرشعبي، أن يوم مولد الرسول أعظم حدث يف تاريخ 
البرشية إذ أرشقت بمولده شمس الهداية.

ولفت إل دور اليمنيني يف منارصة النبي والنتصار للرسالة املحمدية.. مؤكدا جاهزية كوادر القطاع الصحي 
يف املديرية للمشاركة يف الفعالية املركزية بذكرى يوم مولده عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

تخلل الفعالية، بحضور مدير مكتب الصحة يف املديرية ونائبة ومدراء املستشفيات الثالثة واملراكز 
والوحدات الصحية وموظفي القطاع الصحي، فقرات إنشادية وقصائد شعرية أكدت أهمية الحتفال بمولد 

النبي الكريم.

اجلبهة الثقافية تنظيم ندوة يف ذكرى املولد النبوي الشريف

]18/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

ٌعقدت بصنعاء اليوم ندوة بعنوان »املولد النبوي الرشيف بني املفهوم املكي واملدني الدللت واآلفاق« 
نظمتها الجبهة الثقافية ملواجهة العدوان ومركز هدى القرآن للدراسات اإلسرتاتيجية.

ويف الندوة، التي أدارها رئيسة الجبهة الثقافية ملواجهة العدوان الدكتورة ابتسام املتوكل، قّدم عضو اللجنة 
الثقافية ملواجهة العدوان محمد العابد، ورقة عمل بعنوان املولد النبوي بني املفهوم املكي واملدني، استعرض 
فيها تاريخ ما قبل مولد سيد البرش محمد صل الله عليه وآله وسلم وارتباطه بالتاريخ الذي عاشه الرسول 

الكريم.

وأكد رضورة توعية املجتمع باألفكار املغلوطة التي حاول ويحاول أعداء األمة ترسيخها يف أوساط األجيال.

فيما استعرض املدير التنفيذي ملركز هدى القرآن للدراسات اإلسرتاتيجية عبدالله الليثي، ورقة عمل بعنوان 
»رسول الله القائد العسكري الحكيم« للباحث محمد محسن الفرح.

وأكد الليثي رضورة الستفادة من سرية الرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم التي تنظم الحياة 
بكل مفرداتها ومعانيها.. مشرياً إل أهمية القتداء بنهجه يف مواجهة الظاملني.

من جانبه أشار خطيب مسجد اإلمام عيل كرم الله وجهه العالمة محمد الباشق، إل أهمية الحتفال بذكرى 
مولد سيد الخلق وحبيب رب العاملني محمد صل الله عليه وآله وسلم ملا لذلك من دللت ومعاني عظيمة يف 

وجدان املسلمني.

ولفت إل رضورة الحفاظ عل قيم الرتاحم والتسامح التي جسدها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يف 
حياته النابعة من القرآن الكريم.

تخلل الندوة، بحضور عدد من األدباء واملفكرين والكتاب، قصيدتان للشاعر أمني أبو حيدر بعنوان ربيع 
األرجوان، والشاعرة وفية العمري بعنوان ثمر التسابيح.
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جامعة عمران تدشن فعاليات االحتفاء باملولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

دشنت جامعة عمران اليوم، بالتعاون مع امللتقيات األكاديمية واإلدارية وملتقى الطالب الجامعي، الفعاليات 
الثقافية والخطابية احتفاء باملولد النبوي الرشيف تحت شعار »رحمًة للعاملني«.

يف الفعالية أكد وكيل املحافظة عبدالعزيز أبو خرفشة، أهمية إحياء ذكرى مولد الرسول الكريم لالقتداء 
بأخالقه وصفاته وتعزيز قيم التالحم والتكافل وتصحيح أوضاع األمة، وإعادتها إل نبيها ومنهجه للخروج 

من حالة الرتهان والضعف التي تعاني منها.

بدوره أشار رئيس جامعة عمران الدكتور خالد الحوال، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي كونه محطة 
سنوية تربوية لستلهام الدروس والعرب من سرية الرسول محمد صلوات الله عليه وآله وسلم والتأيس 

بمنهجه القرآني.

وأوضح أن إحياء اليمنيني لذكرى مولد خري الربية يجسد تأكيدهم وارتباطهم الوثيق بهدي ونهج الرسول 
الخاتم خاصة يف ظل األوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.

فيما لفت مرشف الوحدة الثقافية باملحافظة يحيى الشهاري، إل رضورة اغتنام مناسبة ذكرى املولد 
الرشيف لتجسيد القيم املحمدية والفضائل النبوية التي بُعث بها خاتم النبيني واملرسلني.

تخللت الفعالية، التي حرضها نواب رئيس الجامعة لشؤون الطالب الدكتور زكريا الشعيبي والشؤون 
األكاديمية الدكتور عيل رشف الدين والدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عيل سيف وأمني عام الجامعة 

الدكتور عبدالرحمن الوادعي وعمداء الكليات وعدد من األكاديميني واإلداريني وأعضاء هيئة التدريس، 
فقرات إنشادية وشعرية معربة.

 

القطاع الزراعي بذمار حيتفي بذكرى املولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

نظم القطاع الزراعي بمحافظة ذمار اليوم، فعالية خطابية إحياء لذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه 
وآله أزكى الصالة والتسليم.

وخالل الفعالية، التي نظمتها الرشكة العامة إلنتاج بذور البطاطس واملؤسسة العامة إلكثار البذور املحسنة 
والهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي ومزارع ألبان رصابة ومكتب الزراعة والري، أكد وكيل أول 

محافظة ذمار فهد املروني، أهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي ملا يحتله الرسول األعظم من مكانة يف قلوب 
اليمنيني.

وحث عل إقامة الفعاليات بما يعكس مدى حب وارتباط اليمنيني برسول الله والقتداء بهديه والسري عل 
نهجه.

فيما أشار مدير املؤسسة العامة إلكثار البذور املحسنة املهندس عبدالله الوادعي يف كلمة القطاع الزراعي، 
إل أهمية إحياء ذكرى مولد الرسول الكريم للتذكري بمناقب وأخالق وصفات قائد األمة.
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ولفت إل أن أحياء هذه املناسبة محطة إيمانية لتعزيز الرتباط لرسول اإلنسانية ومعلم البرشية.

بدوره أشار العالمة اسماعيل الوشيل، إل أهمية هذه الذكرى يف القتداء بنهج الرسول األعظم وتعزيز وحدة 
األمة والتمسك بتعاليم الدين اإلسالمي.. لفتا إل أن الشعب اليمني يحتفي بهذه املناسبة رغم العدوان 

والحصار.

بدوره أشار مسئول الوحدة الثقافية عبد العظيم الالحجي، إل أن الحتفاء بهذه الذكرى العطرة يحمل 
دللة عل صدق النتماء والولء لله ولرسوله.

وحث عل استلهام الدروس و العرب من سرية الرسول الكريم وشمائله وأخالقه وصفاته.

فيما أشار املزارع حسني اللسامي، إل أن اليمنيني هم أول من احتفل بقدوم الرسول وأول املنارصين له.

تخلل الفعالية، التي حرضها قيادات القطاع الزراعي وعدد من أعضاء املكتب التنفيذي واإلرشايف، قصيدة 
للشاعر محمد القمعي.

فعالية ثقافية لرتبويي سحار يف صعدة مبناسبة املولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ صعدة - سبأ :

نظم مكتب الرتبية والتعليم والوحدة الرتبوية يف مديرية سحار بمحافظة صعدة اليوم، فعالية ثقافية 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف. 

ويف الفعالية، التي أقيمت يف مدرسة الشهداء بمنطقة العبدين يف رحبان، دعا محافظ صعدة محمد جابر 
عوض إل مواصلة الحتشاد وإقامة الفعاليات والحتفالت إحياء لذكرى املولد النبوي بما يليق بعظمة 

الرسول األكرم محمد عليه وآله أفضل الصالة والسالم. 

فيما أكدت كلمات الفعالية عظمة الرسالة التي جاء بها الرسول األعظم وأهمية التمسك بها للنجاة يف الدنيا 
واآلخرة.

تخلل الفعالية، التي حرضها مدير عام املديرية خالد الذيبان ومدير مكتب الرتبية باملديرية حميد ابو ديكه 
وعدد من املسؤولني واملثقفني والشخصيات الجتماعية، قصائد شعرية وفقرات إنشادية.

 

تدشني فعاليات املولد النبوي بوقفة احتجاجية يف مقبنة بتعز

]18/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

نظم أبناء مديرية مقبنة بمحافظة تعز اليوم، وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان والحصار، تدشيناً 
للفعاليات املكرسة لذكرى املولد النبوي.

وأكد املشاركون يف الوقفة تمسكهم بنهج الرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم والسري عل دربه يف 
مقارعة أرباب الكفر وجحافل النفاق املرتبصني بالدين واألمة.
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وأشاروا إل أن ما يتعرض له أبناء الشعب اليمني من عدوان وحصار وحرب إبادة وجرائم ودمار، ناتج عن 
توليهم لله ورسوله وعدم خضوعهم لقوى الضالل والطغيان والستكبار.

وحثوا عل إحياء ذكرى املولد الرشيف بما يليق بمكانته وعظمته صل الله عليه وآله وسلم.. لفتني إل ما 
تحمله هذه املناسبة من قيم ومعاٍن ودللت إيمانية وأخالقية أحوج ما تكون األمة اليوم إليها.

وأكد أبناء مقبنة استمرارهم يف الصمود والثبات وتقّديم املزيد من التضحيات حتى تحرير الوطن من قوى 
العدوان واملرتزقة.

وأشادوا بانتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات.. مباركني عودة األسى املحررين 
وما يتحلون به من معنويات عالية رغم تعرضهم ملعاملة سيئة وتعذيب يف سجون العدوان ومرتزقته.

هيئة الزكاة ومكتب املالية باحلديدة ينظمان فعالية بذكرى املولد النبوي

]18/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظم مكتب الهيئة العامة للزكاة ومكتب املالية بمحافظة الحديدة اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار وكيل املحافظة املساعد عيل الكباري، إل أهمية الحتفاء بذكرى نبي اإلنسانية لتعزيز 
الهوية والنتماء لثقافة القرآن والقتداء بهديه صل الله عليه وآله وسلم.

ولفت إل أن هذه املناسبة محطة لستلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى العطرة.. داعيا إل املشاركة 
يف إحياء الفعالية املركزية التي ستقام املحافظة يف الثاني من ربيع األول 1442ه .

فيما تطرق نائب مدير مكتب هيئة الزكاة محمد الوسع، يف كلمة الهيئة واملالية، إل دللت الحتفال بمولد 
رسول البرشية ومعلمها األول وما مثلته رسالته من ترسيخ ملبادئ التكافل الجتماعي.

واعترب الحتفال بذكرى مولد خاتم األنبياء، احتفاء بالصمود والثقة بالنرص وتأكيدا عل تمسك اليمنيني 
بحقهم يف الدفاع عن السيادة الوطنية.

بدوره أكد الشيخ صالح الحرازي يف كلمة العلماء، أهمية استلهام العرب من حياة الرسول األعظم.. مشريا 
إل أن اإلحتفال بهذه املناسبة يف ظل العدوان يعزز من عزيمة الشعب اليمني وثباته تمسكه بمبادئ وقيم 

رسول اإلنسانية.

تخلل الفعالية، بحضور مديرا مكتبا الهيئة العامة للزكاة جمال الحمريي واملالية محمد الوشيل ونائب مدير 
مكتب املالية ماجد عبدالواسع، قصيدة للشاعر أحمد الحاج وأنشودة لفرقة الشهيد الصماد.
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فعاليات احتفالية بذكرى املولد النبوي مبحافظة حجة

]18/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

أٌقيمت بمحافظة حجة الفعاليات اإلحتفائية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله أزكى الصالة 
وأتم التسليم.

حيث نٌظمت بعزلة ملرور جبل حرام بمديرية الشاهل محافظة حجة فعالية ثقافية بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور أمني محيل املديرية محمد املرايض ومدير فرع هيئة الزكاة عيل العبدي واملشائخ 
واألعيان، أشار مرشف املديرية محمد النعمي إل ما يمثله الحتفاء بذكرى املولد النبوي من أهمية يف تجديد 

العهد للرسول األعظم وإحياء للقيم النبيلة والتمسك بالنهج املحمدي.

وحث عل املشاركة الفاعلة يف تسيري قافلة الرسول األعظم والتحشيد للفعالية املركزية.. مشرياً إل رضورة 
الستفادة من هذه املناسبة للعودة لنبي الرحمة و سريته ونهجه.

إىل ذلك نظمت بمدرسة النهضة األساسية للبنات باملدينة فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، التي حرضها مدير النظم واملعلومات باملحافظة عبد الكريم املروني واملسئول الرتبوي 
باملحافظة مصطفى صباح ومدير مكتب الرتبية باملدينة نبيل الحجاجي ورئيس قسم األنشطة مسعود 

بخيت، استعرض املسؤول الثقايف عبدالله الغرباني جانباً من سرية الرسول صل الله عليه وآله وسلم.

وتطرق إل أهمية استلهام الدروس والعرب يف التمسك والقتداء بالرسول الخاتم والسري عل نهجه.

تخلل الفعالية فقرات ومشاركات لطالبات املدرسة أشارت يف مجملها إل عظمة املناسبة وأهمية الحتفاء 
بها.

كما أٌقيمت بمديرية بني العوام أمسيات احتفاًء بذكرى املولد النبوي، حيث نظم أبناء جبل نمر منطقة 
سلبة ومنطقة بيت القحمي بحضور مدراء الرتبية رشف الحوثي واألوقاف محمد راجح قطران وعدد من 

أعضاء املجلس املحيل والوجهاء أمسيتني بهذه املناسبة.

فيما أحيا أبناء عزلة الرصابي أمسية يف منطقة بني حديد بحضور عدد من أعضاء املجلس املحيل.

ونظم أبناء عزلة بني القدمي بمنطقة الحزنة أمسية رابعة حرضها رئيس مجلس التالحم القبيل ياس 
املهندي وعدد من وجهاء العزلة.

وألقيت يف األمسيات كلمات عربت عن أهمية إحياء املناسبة الدينية الجليلة يف استذكار حياة الرسول األعظم 
واستلهام الدروس والعرب يف التمسك بأخالق ونهج املصطفى.

وأكدت رضورة الهتمام برعاية األس الفقرية وأس الشهداء واملرابطني من باب احياء مبدأ التكافل 
الجتماعي وإبراز مظاهر الحتفال بهذه املناسبة الدينية الجليلة.

تخلل األمسيات، التي حرضها عدد من مدراء املدارس والرتبويني والخطباء واملرشدين، فقرات وقصائد 
شعرية معربة عن املناسبة.
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كما نظمت فعالية ثقافية يف مدرسة الفتح بعاهم مديرية كرش وجمعت عزل خميس القايض وعاهم، 
بذكرى املولد النبوي.

وأشارت الكلمات، بحضور أعضاء املجلس املحيل واملشائخ واألعيان والشخصيات الجتماعية، إل عظمة 
املناسبة.. داعية إل القتداء بأخالق الرسول األعظم قولً وعمالً والتحرك بمسؤولية يف التحشيد للفعالية 

املركزية وقافلة الرسول األعظم.

ونظم مكتب األوقاف بمديرية الشغادرة فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي، بحضور مدير املديرية 
مهيوب ساع وأمني محيل املديرية أحمد الصقر وعدد من مدراء املكتب التنفيذي.

وألقيت يف الفعالية كلمات أكدت عل عظمة املناسبة الدينية.. مشرية إل أهمية املناسبة يف تجديد العهد 
للرسول الكريم والقتداء بنهجه وأخالقه ومنهجه القويم والدستور القرآني.

ونظم أبناء جعمل بالحصيب عزلة الشعاثمة مديرية نجرة، أمسية ثقافية بذكرى املولد النبوي عل صاحبها 
وآله أزكى الصالة وأتم التسليم.

وألقيت يف األمسية، بحضور مستشار املحافظ عبداملجيد الحمريي ومدير املديرية كمال الصويف وعدد من 
مدراء املكتب التنفيذي واملشائخ والشخصيات الجتماعية، كلمات أكدت أهمية السري عل نهج املصطفى 

والتحيل بأخالقه.

ودعت إل التحرك لتجهيز وتسيري قافلة الرسول األعظم ورفد املرابطني يف الجبهات والتحشيد للفعالية 
املركزية.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وقصائد شعرية معربة عن املناسبة.

جامعة آزال بصنعاء حتتفل بذكرى املولد النبوي

]19/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بصنعاء، فعالية احتفائية باملولد النبوي الرشيف نظمتها جامعة آزال للتنمية البرشية بالتعاون 
مع ملتقى الطالب الجامعي. 

ويف الفعالية أكد وزير التعليم العال والبحث العلمي حسني حازب، أن الحتفاء بذكرى مولد خاتم األنبياء 
واملرسلني تذكري بمناقب وأخالق وصفات الرسول القائد ومعلم البرشية ومخرجها من الظلمات إل النور 

والسري عل نهجه وسلوكه القويم.

وأشار إل دللت ومعاني الحتفال باملولد النبوي وما تمثله هذه الذكرى يف نفوس األمة اإلسالمية.. معترباً 
الحتفاء بهذه املناسبة يف ظل الظروف الراهنة رسالة تذكري للعدوان بأن أبناء الشعب اليمني مستمرون عل 

نهج آبائهم وأجدادهم الذين نارصوا رسول الله منذ فجر اإلسالم.

من جانبه اعترب مدير عام الشئون القانونية بالوزارة عبدالسالم الهادي، الحتفال باملولد النبوي احتفاء 
بزوال الجهل ونرش العلم وترسيخ قيم العدل واإليمان يف نفوس األمة واستذكار سرية الرسول العطرة 

والسري عل منهجه الذي قاد به األمة. 
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وتطرق إل مناقب وصفات الرسول الخاتم ومدى ارتباط اليمنيني به ومنارصتهم له والتحيل بأخالقه 
واللتزام بمبادئه وقيمه.

فيما أشار رئيس جامعة آزال الدكتور حسني البهجي، إل أهمية جعل ذكرى املولد النبوي الرشيف محطة 
عظيمة ومهمة للتزود باإليمان والشعور بالنتماء الصادق القائم عل القتداء والتمسك بنهج الرسول صل 

الله عليه وعل آله أفضل الصالة والسالم.

وأكد أن الهدف من إحياء ذكرى املولد التعرف أكثر عل سجايا النبي وصفاته وحياته وترشيعاته ومواقفه 
وشمائله وتجسيدها يف الحياة اليومية. 

فيما استعرضت كلمة ملتقى الطالب الجامعي، محطات من تاريخ وسرية املصطفى صل الله عليه وسلم.. 
مشرية إل أهمية اقامة هذه الفعاليات التحضريية للفعالية املركزية الكربى احتفاًء بمولد الهدى. 

تخللت الفعالية، التي حرضها مستشار وزير التعليم العال محمود الصلوي ونخبة من األكاديميني وعمداء 
الكليات ورؤساء األقسام بالجامعة وجمع من الطالب والطالبات، قصيدة شعرية وفقرات انشادية معربة.

فرع الشئون اإلنسانية يف حجة ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]19/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظم فرع املجلس األعل إلدارة وتنسيق الشئون اإلنسانية والتعاون الدول بمحافظة حجة اليوم، فعالية 
بذكرى املولد النبوي. 

ويف الفعالية، التي حرضها محافظ املحافظة هالل الصويف والوكيلني طه الحمزي وعادل شيل ورئيس 
جامعة حجة الدكتور محمد الخالد، أشار مدير فرع املجلس باملحافظة عالن فضائل إل أهمية الحتفال 

باملولد النبوي للتعبري عن محبة الرسول األعظم والسري عل النهج املحمدي.

وأوضح أن الحتفاء باملولد النبوي تجسيد لألخالق والقيم واملبادئ التي جاء بها الرسول، والتذكري بسريته 
العطرة وتعظيم مكانته يف وجدان األمة.

فيما أشار رئيس فرع جمعية الهالل األحمر اليمني باملحافظة الدكتور عبدالكريم نصار، إل أهمية الحتفال 
بمولد الرسول الكريم الذي شهد العالم بمولده إرشاقة نور الهدى وانحسار الظالم والجهل.

تخللت الفعالية فقرات إنشادية ومرسحية معربة.

 

فعالية يف عمران مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]19/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظمت مكاتب اإلعالم واألشغال العامة والصناعة والتجارة وصندوق النظافة والتحسني بمحافظة عمران 
اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف. 

ويف الفعالية، التي حرضها املحافظ الدكتور فيصل جعمان ووكالء املحافظة عبدالعزيز أبو خرفشة وأمني 
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فراص وحسن األشقص، أشارت كلمات املشاركني إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة وما تحمله من معان 
ودللت تسهم يف إعادة األمة إل املسار الصحيح.

واستعرضت جوانب من حياة وسرية الرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم.. مؤكدة عظمة ذكرى مولد 
النبي األعظم يف استلهام الدروس والعرب من سريته والقتداء بنهجه القويم بما يعزز الصمود يف مواجهة 

العدوان. 

حرض الفعالية مدراء عموم اإلعالم عبدالسالم املاخذي والتحسني سلطان القراحي والتجارة ياس بدر الدين 
واألشغال يحيى الصعر ونائب مدير عام رشطة املحافظة العميد عبدالله الخضري وعدد من مدراء املكاتب 

التنفيذية والقيادات األمنية والشخصيات الجتماعية واملوظفني. 

 مديريات الوحدة وأزال ومعني حتتفل بذكرى املولد النبوي

]19/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بمديريات الوحدة وأزال ومعني بأمانة العاصمة اليوم، فعاليات ثقافية وخطابية يف ذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ففي فعالية مديرية الوحدة أشار رئيس اللجنة التنفيذية للفعاليات عبدالوهاب رشف الدين ووكيل وزارة 
األوقاف صالح الخولني، إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة ملا تحمله من معاني ودللت تسهم يف إعادة األمة 

إل املسار الصحيح.

واستعرضا جوانب من حياة وسرية الرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم، وأكدا عظمة ذكرى مولد 
النبي األعظم لستلهام الدروس والعرب من سريته واإلقتداء بنهجه املحمدي.

وحثا أبناء مديريات األمانة إل امُلشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام بالعاصمة صنعاء، يوم 12 من 
ربيع األول، إحتفاًء بهذه املناسبة الدينية.

تخلل الفعالية، بحضور أمني محيل الُوحدة الدكتور خالد حميد وشخصيات اجتماعية ووجهاء، كلمات 
وقصائد شعرية وفقرة فنية عربت عن عظمة املناسبة.

فيما أقيمت بمديرية أزال فعاليتان ثقافيتان بذكرى مولد الرسول األعظم بحضور وكالء األمانة املساعدين 
أحسن القايض ومحمد سيع ومحروس عقبة ومدير املديرية عبدالعزيز شعالن وأمني محيل املديرية عادل 

الشعثمي.

وأكدت كلمات باملناسبة أهمية إحياء املولد النبوي وتعزيز التوعية والتحشيد للمشاركة يف إحياء الفعالية 
املركزية بما يليق بمقام ومكانة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم.

وأشارت إل أهمية تجسيد قيم وأخالق وصفات النبي األعظم يف أعمال اإلحسان والتكافل املجتمعي، خاصة 
يف ظل استمرار العدوان والحصار.

كما نظمت اللجنة الرئيسية لفعالية املولد النبوي بمديرية ازال، خمسة ندوات بمساجد األلباني والحسني 
والصادق وعمر واإلمام عيل يف إطار خطة إحياء فعاليات ذكرى املولد النبوي.

وأقيمت بمديرية معني بأمانة العاصمة فعالية ثقافية احتفاًء بمولد خري خلق الله محمد رسول الله صل 
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الله عليه وآله وسلم.

وأكدت كلمات ألقيت يف الفعاليات، بحضور أمني محيل معني يحيى الشاحذي ومديري مكتب الزراعة 
باألمانة إبراهيم رشف وفرع املجلس األعل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية بمعني عبدالله عباس، أهمية 

الحتفاء بمولد الرسول األعظم والقتداء به والسري عل نهجه.

وتطرقت إل أهمية الحتفال باملولد النبوي بما يعكس إرتباط وتمسك اليمنيني برسول الله والسري عل 
نهجه القويم بما يعزز من الصمود يف مواجهة العدوان وتحقيق النرص.

تخلل الفعالية قصائد شعرية وفقرات فنية ومرسحية معربة.

 مكتب الصحة بالبيضاء ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]19/ اكتوبر/2020[ البيضاء - سبأ :

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة البيضاء اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها مدير املعهد العال للعلوم الصحية الدكتور أحمد البقيش ومدراء الخدمات 
الصحية ورؤساء األقسام بمكتب الصحة، أشار وكيل املحافظة نارص الريامي إل أهمية إحياء ذكرى املولد 

النبوي لستلهام الدروس والعرب من سرية الرسول صل الله عليه وآله وسلم والتمسك بسنته العطرة.

وأفاد بأن إحياء ذكرى املولد النبوي يعزز من ارتباط األمة بهدي املصطفى صل الله عليه وآله وسلم ونهجه 
القومي.. منوها بدور القطاع الصحي واستمراره يف تأدية مهامه اإلنسانية يف ظل الظروف الراهنة جراء 

العدوان والحصار.

فيما استعرض مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور مجاهد الخطري، األنشطة الصحية التي سيسهم 
فيها مكتب الصحة وفروعه يف الحتفال بذكرى املولد النبوي.

وتطرق إل املهام اإلنسانية للكوادر الصحية انطالقاً من الواجب الديني والقتداء بمنهج سيد البرشية محمد 
صل الله عليه وآله وسلم.

وثمن الدكتور الخطري صمود كوادر القطاع الصحي باملحافظة يف استمرار تقديم الخدمات يف ظل العدوان 
والحصار.. مستعرضا اآلثار الكارثية بالقطاع الصحي يف املحافظة جراء استمرار احتجاز سفن املشتقات 

النفطية.

تخلل الفعالية كلمات وقصائد شعرية وأناشيد معربة عن املناسبة.

 

 بذكرى املولد النبوي
ً
فعاليات وأمسيات بأمانة العاصمة احتفاء

]19/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أُقيمت بمديريات أمانة العاصمة اليوم، فعاليات وأمسيات احتفالية بذكرى املولد النبوي األعظم عليه وآله 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

حيث نظمت بمديرية الثورة فعالية احتفائية بهذه املناسبة بحضور األمني املساعد ملجلس الوزراء يحيى 
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الهادي وعدد من أعضاء مجلس الشورى ورئيس لجنة التخطيط بمحيل األمانة رشف الهادي ووكيل األمانة 
املساعد محمد سيع.

وأشار الدكتور محمد تقي يف كلمة عن األكاديميني، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي لتعزيز حبه 
ومكانته يف نفوس اليمنيني والقتداء به والسري عل نهجه القويم.. لفتاً إل أهمية الحتشاد يف الفعالية 

املركزية للمناسبة.

وأكد أهمية استغالل الذكرى يف التمسك بسرية الرسول الكريم وسنة العطرة وتصحيح الثقافات املغلوطة.. 
لفتاً إل أن الحتفال باملولد النبوي لتزكية النفوس وتطهريها.

فيما أشار مدير املديرية محمد الدرواني، إل أهمية الستفادة من ذكرى املولد النبوي وأخذ الدروس من 
سريته العطرة ونهجه لتعزيز الصمود ورفد الجبهات باملال والرجال حتى تحقيق النرص.

فيما نظمت بمديرية الوحدة باألمانة لقاءان بحي الصافية الغربي والبلييل وأمسية دينية وثقافية بحي 
األمناء بذكرى املولد النبوي.

ويف األمسية، بحضور قيادات محلية وإرشافية وشخصيات اجتماعية، أكد رئيس اللجنة التنفيذية للفعاليات 
عبدالوهاب رشف الدين، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي وتجسيد أخالق وقيم الرسول عليه الصالة 

والسالم يف الواقع.

وأشار إل أن هذه املناسبة الدينية محطة إيمانية لستلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى عليه وآله 
أفضل الصالة وأزكى التسليم.. لفتاً إل أهمية التمسك بنهج وسرية الرسول األعظم قولً وعمالً.

فيما تطرقت الكلمات إل أهمية استلهام الدروس والعرب من مولد النبي األعظم لتعزيز قيّم التآخي والتكافل 
والتحرك لرفد الجبهات إلفشال مخططات العدوان.

إل ذلك نظمت بمديرية معني أمسيات ثقافية يف أحياء السنينة الجنوبية والغربية وحقي القبة، مذبح 
الرشقي، الجنوبي، عرص، شمالن احتفاًء بذكرى املولد النبوي.

وأوضحت كلمات باملناسبة، بحضور مدير املديرية عبدامللك الريض ومرشف املديرية سامي رشف الدين، أن 
أحياء هذه املناسبة لتجديد العهد والولء لله ولرسوله الكريم وسري اليمنيني عل نهج املصطفى عليه الصالة 

والسالم.

فيما أقيمت بأحياء الحسني وحمراء علب واملصباحي وبيت معياد بمديرية السبعني، فعاليات تناولت سرية 
الرسول األعظم وفضائله وصفاته وقيّمه النبيلة وأهمية القتداء به والسري عل نهجه القويم قولً وعمالً.

وأشار مدير املديرية محمد الوشيل يف األمسية بحي الحمزة، إل دللت إحياء هذه املناسبة بما يؤكد تمسك 
األمة بكتاب الله وارتباطها بني اإلنسانية محمد صل الله عليه وآله وسلم.

إل ذلك تواصلت الفعاليات الحتفالية بذكرى املولد النبوي بمديريات شعوب وبني الحارث وأزال والتحرير 
وصنعاء القديمة، بحضور مدراء املديريات وأمناء عموم وأعضاء املجالس املحلية ومدراء املكاتب التنفيذية 

ومسئول املكاتب اإلرشافية والعقال والوجهاء.

وأكد املشاركون عل عظمة هذه املناسبة الدينية الجليلة وأهمية استلهام الدروس والعرب من سرية الرسول 
عليه الصالة والسالم ونهجه القويم.
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تخلل الفعاليات واألمسيات كلمات وفقرات معربة عن حب ومكانة الرسول األعظم لدى اليمنيني وارتباطهم 
وتمسكهم برسول الله ونرصته.

ندوة فكرية يف احملويت بذكرى املولد النبوي

]19/ اكتوبر/2020[ املحويت - سبأ :

نظم مكتب الرتبية والتعليم بمحافظة املحويت بالتعاون مع املعهد العال لتدريب وتأهيل املعلمني ومكتب 
التعليم الفني واملهني وفرع املجلس األعل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية اليوم، ندوة فكرية بعنوان 

»برسول الله ننترص«.

تناولت الندوة التي تأتي يف إطار الحتفاء بذكرى املولد النبوي أربعة محاور حول أهمية إحياء ذكرى املولد 
النبوي يف ظل هرولة بعض األنظمة العميلة لتول اليهود والتطبيع مع الكيان الصهيوني.

واستعرضت محاور الندوة، بحضور مدير مكتب التعليم الفني واملهني باملحافظة الدكتور عبدامللك مزارق، 
األسس واملبادئ والقيم التي جاء بها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وأرساها يف مجتمع املهاجرين 

واألنصار ورضورة التحيل والقتداء بها قولً وعمالً..وتضمن املحوران الثالث والرابع من الندوة دللت 
الرحمة التي أٌرسل بها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وكيفية تجسيدها يف الواقع خاصة يف ظل 

العدوان والحصار والعالقة بني إحياء ذكرى املولد النبوي والحتفال به وبني النرص والغلبة.

حرض الندوة عدد من مدراء املكاتب التنفيذية واإلدارات ورؤساء األقسام بمكتب الرتبية.

 

القطاع الصحي يف سنحان مبحافظة صنعاء ينظم فعالية باملولد النبوي

]19/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الصحة العامة والسكان ومستشفى سيان بمديرية سنحان محافظة صنعاء اليوم، فعالية 
ثقافية يف ذكری املولد النبوي الرشيف. 

وتناولت الفعالية شخصية الرسول وصفاته وسلوكه وأخالقه وجهاده وسريته العطرة وحاجة األمة لتعزيز 
الرتباط بالنهج املحمدي ملواجهة التحديات واألخطار.

وأكد مدير فرع الصحة باملديرية الدكتور عبدالغني فرج، أهمية املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية 
بذكری مولد خري األنام محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.

وأشار إل ان الحتفال يعكس مدى حب اليمنيني لرسول الله رغم ظروف العدوان والحصار.. لفتا إل ما 
تمثله سرية الحبيب املصطفى من حافز للصرب والصمود يف مواجهة العدوان.

فيما أكد مدير املستشفى الدكتور محمد الرساجي، أهمية هذه املناسبة الدينية للتزود بمكارم األخالق التي 
تحل بها الرسول األعظم والتذكري بسريته العطرة لتعظيم محبته ومكانته يف وجدان األمة.

من جانبه أوضح محمد جولة يف كلمة للجانب الثقايف، أن إحياء املولد النبوي تجسيد لألخالق والقيم 
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واملبادئ التي كان يتحرك بها رسول الله عليه الصالة والسالم.

تخللت الفعالية، التي حرضها منسقو الربامج ومدراء املراكز والوحدات الصحية باملديرية وموظفو مكتب 
الصحة ومستشفى سيان، فقرات إنشادية معربة.

فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الشريف باجلوف

]19/ اكتوبر/2020[ الجوف-سبأ:

نظمت مكاتب الشباب والرياضة والنقل والرعاية الجتماعية والهيئة العامة للزكاة بمحافظة الجوف، اليوم 
فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

 ويف الفعالية ألقيت كلمات من مدراء مكاتب الشباب والرياضة عبدالله املسلمي والنقل أحمد زبران والهيئة 
العامة للزكاة أحمد الصياح والرعاية الجتماعية مالك عبدان، اكدت أهمية مناسبة املولد النبوي الرشيف 

لتعزيز الولء واملحبة لرسول الله.

وأشارت الكلمات ال رضورة تعزيز التالحم والصطفاف يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته، وكذا 
تعزيز الوعي املجتمعي بأهمية إحياء هذه املناسبة للعودة لنبي الرحمة وسريته ونهجه.

 تخلل الفعالية، التى حرضها ممثل اللجنة املركزية فؤاد العزي ومدير مكتب الثقافة عبدالحكيم سيالن 
ومدير مديرية خب والشعف صالح بن ثيبه ومدير مكتب املحافظ عبده هفج، فقرات انشادية وقصائد 

شعرية معربة عن املناسبة.

تدشني الفعاليات املدرسية بأمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]19/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشن مكتب الرتبية والتعليم بأمانة العاصمة اليوم، فعاليات إحياء ذكرى املولد النبوي باملدارس الحكومية 
واألهلية باألمانة.

ويف التدشني أوضح مدير األنشطة املدرسية بمكتب الرتبية باألمانة خالد العقبي، أن الفعاليات التي تأتي يف 
إطار خطة مكتب الرتبية إلحياء هذه املناسبة تتضمن أنشطة ثقافية ورياضية وفنية واجتماعية ومسابقات، 

وإذاعات مدرسية.

وأشار إل أنه سيتم تنظيم ثمانية اآللف إذاعة مدرسية بواقع ألف اذاعة يف اليوم خالل ثمانية أيام باملدارس 
الحكومية واألهلية بمديريات األمانة بحسب الربنامج الزمني املحدد للفعاليات.. لفتاً إل إقامة مسابقات يف 
مجالت الشعر واإلنشاد واملرسح ورياضية يف ألعاب كرة القدم، تنس الطاولة، الشطرنج، سباحة، وتنظيم 

سباق جري لطالب األساسية والثانوية.

وتطرق إل برنامج اإلحسان الذي اشتمل عل توزيع الكتاب والحقيبة املدرسية لطالب املدارس الحكومية 
األشد احتياجاً، وتنظيم زيارات طالبية للجرحى وروضات الشهداء وتكريم أبناء الشهداء واملرابطني.



212

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

وذكر العقبي أنه سيتم تكريم أفضل إذاعة مدرسية أنموذجية، وكذا أفضل مكتب تربية ومدارس باملديريات 
تميزت بتنظيم فعاليات بذكرى املولد النبوي.

وأوضح أمني محيل مديرية شعوب محمد الحرضمي، يف تدشني الفعاليات املدرسية باملديرية، أن إحياء 
ذكرى املولد النبوي محطة تعبوية وتربوية لتعزيز الولء واملحبة لرسول الله والسري عل نهجه القويم.

وأشار إل أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي وتجسيد قيمه ومبادئه وأخالقه قولً وعمالً والتحيل بما جاء 
به سيد الربية النبي األعظم صل الله عليه وآله وسلم.

بدوره ذكر مدير الرتبية بشعوب عصام العابد، أنه تم تنظيم 15 إذاعة مركزية عن املولد النبوي بحسب 
خطة األنشطة الخاصة بإحياء املولد النبوي يف املدارس.

ويف الحفل الذي أقيم بمدرسة سالم الصباح، قدمت الطالبات إذاعة مدرسية وفقرات فنية وشعرية 
ومرسحية لزهرات املدرسة عربت عن ابتهاجا الطالبات بهذه املناسبة.

فيما أكدت فعاليات وكلمات وفقرات املدارس الحكومية واألهلية، أهمية الحتفال بمولد الرسول األعظم 
والقتداء به والسري عل نهجه.. مشرية إل دللت الحتفال بهذه املناسبة.

وتضمنت سد قصيص لسرية النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم وبرامج إذاعية.. معربة عن عظمة 
الرتباط والتمسك بالرسول األعظم.

 

دوري رياضي وثقايف يف التحرير بأمانة العاصمة مبناسبة املولد النبوي

]19/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشن مكتب الشباب والرياضة بمديرية التحرير يف أمانة العاصمة الدوري الريايض والثقايف بمناسبة املولد 
النبوي الرشيف تحت شعار »الرسول األعظم«.

يشارك يف الدوري الذي يقام بدعم املجلس املحيل باملديرية وبنظام خروج املغلوب من منافسه واحدة، 480 
لعباً من األحياء والحارات موزعني عل 16 فريقاً يف فئة الشباب ومثلها يف فئة الرباعم.

ففي فئة الرباعم لكرة القدم تأهل فريق املجد إل ربع النهائي بفوزه عل األقىص بستة أهداف لهدف، ويف 
املسابقة الثقافية فاز فريق الجزيرة عل فريق املاجد بأربع نقاط مقابل نقطة.

وأوضح مدير مكتب الشباب والرياضة باملديرية حميد البعداني، أن الدوري يأتي ضمن أنشطة وفعاليات 
املكتب لالحتفال باملولد النبوي الرشيف، والذي يعزز من الرتباط والقتداء بالرسول األعظم ويجسد حبه 

ومكانته يف نفوس الشباب والنشء.
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أمن حمافظة صنعاء حيتفي بذكرى املولد النبوي

]19/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت إدارة أمن محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية يف ذكری املولد النبوي الرشيف عل صاحبها أفضل 
الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية أكد نائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي، أن الحتفال بهذه املناسبة العظيمة يف ظل العدوان 
والحصار يعزز من الصمود والثبات والتمسك بأخالق ومنهج الرسول.

وأشار إل أهمية الحتفال باملناسبة انطالقا من حب الرسول ومكانته يف قلوب اليمنيني.. داعيا أبناء 
املحافظة إل الستعداد للمشاركة يف الفعالية املركزية ودعم قافلة الرسول األعظم.

فيما استعرض وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد صالح الخولني، نبذة من حياة الرسول وشخصيته الجهادية 
وسريته العطرة.. لفتا إل الحاجة املاسة للعودة إل القرآن الكريم والتزود من مدرسة الرسول بالقيم 

والتعاليم السامية.

وأشار إل أن الحتفاء بذكرى املولد النبوي يف ظل األوضاع الراهنة والعدوان والحصار بمثابة رسالة لألعداء 
بتمسك الشعب اليمني بمبادئ وقيم وأخالق الرسول األكرم والسري عل نهجه يف مواجهة أعداء األمة.

تخلل الفعالية، التي حرضها قيادات ومنتسبي الوحدات األمنية باملحافظة، فقرات إنشادية وقصائد شعرية.

 

فعالية يف أفلح اليمن حبجة بذكرى املولد النبوي

]19/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظمت بمديرية أفلح اليمن محافظة حجة اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها 
وآله أزكى الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية أشار مدير املديرية خالد دغرش، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي وتجسيد قيم ومبادئ 
الرحمة املهداة للعاملني قولً وعمالً.. مؤكدا أهمية التحشيد للفعالية املركزية وقافلة الرسول األعظم.

فيما أشار أمني محيل املديرية عيل املحمري ومدير الرتبية وعضو املجلس املحيل محمد دحالن، إل عظمة 
املناسبة يف استلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى.

تخلل الفعالية، بحضور عدد من مدراء املكتب التنفيذي وأعضاء املجلس املحيل وأبناء عزلة هران، فقرات 
إنشادية.
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فعاليات بذمار يف ذكرى املولد النبوي الشريف

]19/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

تتواصل بمحافظة ذمار فعاليات اإلحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة 
وأزكى التسليم.

حيث أقيمت فعاليات خطابية وندوات ثقافية خالل األسبوع املايض يف مختلف املديريات بمشاركة رسمية 
ومجتمعية يف إطار األنشطة التحضريية لإلحتفاء بهذه املناسبة العظيمة.

وأبرزت الفعاليات من خالل الكلمة واإلنشاد والشعر، أهمية هذه الذكرى الدينية كأهم حدث يف التاريخ 
اإلسالمي.

واستعرضت جوانب من سرية املصطفى عليه السالم ونهجه القرآني.. منوهة بأهمية اإلقتداء بنبي الرحمة 
يف التمسك بكتاب الله عز وجل والعمل بتعاليمه واجتناب نواهيه قول وعمال يف جميع أمور الحياة.

وأكدت عل أهمية غرس ما تحل به سيد الخلق من مكارم األخالق، ومعاني رسالته الخاتمة يف نفوس 
النشء والشباب، إلعداد أجيال قادرة عل النهوض بواقع األمة وتعزيز وحدتها وصون هويتها وعزتها.

وحثت عل جعل هذه املناسبة محطة للتزود من سرية النبي الكريم الرتبوية والجهادية يف الرتاحم والتكافل 
والعطاء والتضحية يف سبيل الله ونرصة الحق ومواجهة الطغيان والعدوان.

 بذكرى املولد النبوي
ً
 وفنيا

ً
 خطابيا

ً
وزارتا األوقاف والثقافة تنظمان حفال

]20/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارتا األوقاف واإلرشاد والثقافة اليوم، حفالً خطابياً وفنياً يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل أكد عضو املجلس السيايس األعل محمد عيل الحوثي، أهمية اضطالع العلماء والخطباء 
واملرشدين بدورهم التعبوي والتوعوي يف أوساط املجتمع من خالل الحديث عن ذكرى املولد النبوي صل 

الله عليه وآله وسلم وأهمية إحيائها.

ووجه وزارة األوقاف واإلرشاد بتخصيص األيام املتبقية حتى يوم ذكرى املولد النبوي، لتنظيم ندوات 
ومحارضات وخواطر إرشادية باملساجد عن املصطفى عليه الصالة والسالم وصفاته وأخالقه بما يعزز من 

الوعي املجتمعي، بالسرية العطرة للنبي الكريم.

ولفت إل أن من مهام الخطباء والعلماء والوعاظ الحديث عن صفات رسول الله والتحشيد للفعاليات 
الحتفالية بهذه املناسبة الدينية.. مبيناً أن الشعب اليمني لن يلتفت لإلشاعات ببدعة الحتفال بذكرى املولد 

النبوي لرتباطه وولءه لرسول الله عليه الصالة والسالم.

ودعا محمد عيل الحوثي، الجميع إل التحرك الفاعل للتعبئة والتحشيد وحث املجتمع عل إحياء هذه الذكرى 
بما يليق بمكانة ومقام املصطفى ونرصته ومواجهة اإلشاعات واإلساءات التي يتعرض لها صل الله عليه 

وسلم.
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وعّرج عل ما تتعرض له أموال وممتلكات األوقاف من أعمال سطو.. معرباً عن األمل من وزارة األوقاف 
واإلرشاد يف وجود قائمة باألمناء الذين ثبت تالعبهم واحتيالهم عل ممتلكات وأرايض األوقاف وإشهارهم.

وشدد عضو السيايس األعل الحوثي، عل رضورة تصحيح عقود األوقاف ومراجعة اللوائح الخاصة بتأجري 
ممتلكات الوقف والحرص عل تنمية وتحصيل اإليرادات الوقفية وتعزيز العمل اإلرشادي.. مؤكداً الستعداد 

ملعالجة أي إشكاليات تواجه قطاع األوقاف واإلرشاد.

وحث عل رضورة تكثيف الدورات التأهيلية للخطباء وتفعيل دورهم يف أعمال التوعوية املجتمعية، وتنشيط 
قطاع تحفيظ القرآن الكريم. وقال »نتمنى أن نرى مدارس تحفيظ للقرآن الكريم تابعة لوزارة األوقاف 

واإلرشاد للمساهمة يف إيجاد جيٍل واٍع بما يٌحاك ضد األمة من مخاطر تستهدف النيل من هويتها اإليمانية 
ووحدتها وأمنها واستقرارها وسيادتها«.

ويف الحفل، الذي حرضه نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، أشار وزير األوقاف 
واإلرشاد نجيب نارص العجي، إل أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي، للتعرف عل شخصيته صل الله 

عليه وآله وسلم وسريته العطرة.

وقال »إن عظمة املصطفى عليه الصالة والسالم لم تكن من عظمة الجبارين والطواغيت، لكنها عظمة 
رحمة وعطف وهداية وإرشاد وتثقيف وتهذيب النفوس وتزكيتها«.. لفتاً إل أن الحتفال بهذه املناسبة، 
رصخة يف وجه قوم ترّسخت فيهم عوامل الفساد يف األرض وحرفوا الرشائع وأفسدوا الفطرة واستباحوا 

الدماء واألعراض وانحلت أخالقهم.

واعترب الوزير العجي، الحتفال بذكرى املولد النبوي تجديداً للعهد والولء لرسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم والتمسك بسنته وسريته ومنهجه القويم.. داعياً إل الخروج املرشف يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة 

الدينية إلغاظة األعداء والتي ستكون نتائجها فتوحات وانتصارات ترهب العدو وأدواته وعمالئه.

بدوره أشار مفتي الديار اليمنية العالمة شمس الدين رشف الدين، إل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية يف 
أهل اليمن ومحبة رسول الله لهم كما قال صل الله عليه وآله وسلم »أتاكم أهل اليمن أرق قلوب وألني أفئدة 

اإليمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان«، وقوله عليه الصالة والسالم »ل تسبوا أهل اليمن فإنهم مني 
وأنا منهم«.

وقال »يحق ألهل اليمن املفاخرة برسول الله عليه الصالة والسالم لثباتهم عل سنته«.. مؤكداً أن اليمنيني 
سباقون إلحياء املناسبات الدينية من املولد النبوي والهجرة النبوية واألسى واملعراج واملواقف التي تدين 

بالولء للرسول الكريم والرباء من أعداء الله.

وأكد العالمة رشف الدين، أن الحتفاء بذكرى ميالد رسول الله ليس بدعة كما يّدعي البعض. وأضاف 
»هناك من يحتفل بالتخرج من املدارس أو الجامعات أو اليوم الوطني للدولة أو يوم التأسيس، ألسنا أحق 
بالحتفاء بخري خلق الله وذكرى مولده صل الله عليه وآله وسلم الذي أخرج الناس من الظلمات إل النور 

ومن عبادة العباد إل عبادة رب العباد«.

وتحدث عن أموال وممتلكات األوقاف ومقاصد الواقفني وأهمية الحفاظ عليها من أعمال السطو.. مؤكداً 
أهمية اضطالع الجميع بمسئوليتهم يف خدمة مقاصد الواقفني وحماية ممتلكات الوقف واللتزام برشع الله 

تعال.

نائب وزير الثقافة محمد حيدرة من جهته، أكد الحرص عل تعزيز التنسيق بني وزارتي الثقافة واألوقاف 
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واإلرشاد إلقامة الفعاليات واألنشطة التي تعزز من الوعي املجتمعي بمخاطر الحرب التي يتعرض لها 
الشعب اليمني منذ ما يقارب ست سنوات.

وحث العلماء والخطباء واملرشدين واملثقفني عل وضع خطط وبرامج ومقرتحات تسهم يف تعزيز الوعي 
الثقايف واإلرشادي.. لفتاً إل أن بناء الدولة اليمنية لن يتأتى ما لم تكون قائمة عل مبدأ النتماء اإلسالمي 

املحمدي األصيل.

تخلل الحتفال، بحضور نائبي وزيري األوقاف العالمة فؤاد محمد ناجي وشؤون املغرتبني زايد الريامي 
ووكالء وزارة األوقاف والثقافة والوكالء املساعدين وكوكبة من العلماء والخطباء، قصيدتان للشاعر معاذ 

الجنيد بعنوان »صنعاء املنورة« والشاعر عزيز الردماني بعنوان »ميالد الجهاد« ولوحة إنشادية لفرقة 
شباب الصمود وأخرى لفرقة الشهيد الصماد بالحديدة.

الصناعة والسياحة وهيئة األراضي ومؤسسة األمسنت حتتفي بذكرى املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقامت وزارة الصناعة والتجارة وزارة السياحة والهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراني 
واملؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق األسمنت اليوم، حفالً خطابياً بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه 

أزكى الصالة والتسليم.

ويف الحتفالية أوضح عضو املجلس السيايس األعل أحمد غالب الرهوي، أن إحياء ذكرى املولد النبوي إحياء 
للقيم اإلنسانية والقدوة الحسنة التي تجلت منذ مولده امليلء باملعجزات واآليات الكونية حتى توليه تبليغ 

رسالة اإلسالم للعالم أجمع.

وأشار إل أن التمسك بسرية ونهج سيد البرشية هو املعنى الحقيقي إلحياء مولده والقتداء به يف كافة أمور 
حياته وتعامالته وأخالقه ونرصة دينه ومعاداة أعدائه ومن والهم. 

وقال »الوسطية والعتدال هما عنوان الرسالة املحمدية بعيدا عن التطرف واملغالة واإلرهاب التي يرسمها 
ويحاولون دسها ولصقها باإلسالم أعداء األمة«.

وأضاف »الحتفال باملولد النبوي هو احتفال بالكرامة والعزة التي تجرم التطبيع مع األعداء والخنوع 
لهم وهو ما أكد عليه السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي يف كلمته بمناسبة تدشني فعاليات املولد النبوي 

الرشيف«.

وأكد الرهوي، أن هذه املبادئ التي استمرت لقرون معربة عن قناعات أصيلة تقوم عل الحق والعدل 
واملساواة وتمتلك أعرق أسس بناء الدولة التي بنيت عليها حضارات خلدها التاريخ تحرتم حقوق اإلنسان.

وقال »نحن بحاجة لرتسيخ ما حثنا عليه نبينا الكريم يف حياتنا ومؤسساتنا التعليمية والحكومية والخاصة، 
فالحكمة أهم مقومات بناء اليمن الذي سنباهي به األمم، فمواجهة الستهداف الكبري لهويتنا اإليمانية من 

خالل مبادئ ديننا الحنيف وأخالق سيد الخلق هي التي ستمكننا من الحفاظ عل قيمنا وثرواتنا والنتصار 
عل أعدائنا سياسياً واقتصادياً وثقافياً أيضاً«.

ويف الحفل، بحضور نائب رئيس مجلس النواب أكرم عطية، قال وزير الصناعة عبدالوهاب يحيى الدرة 



217

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

»نحتفل يف يمن اإليمان والحكمة بمولد املصطفى عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم، بعد 
التدشني الكبري أمس وكلمة قائد الثورة والتي مثلت دافعا كبريا للجميع للتفاعل وأن تكون الحتفالت لهذا 

العام متميزة وشاملة«.

واعترب احتفالت أبناء الشعب اليمني العظيم واملسلمني األحرار تأتي ردا عل أولئك األقزام الذين يتطاولون 
عل اإلسالم والنبي الكريم ولغرس القيم اإلسالمية ومحبة الرسول األعظم يف نفوس األجيال.. لفتا إل أن 

الحتفالت تعد تجديدا للعهد باللتزام بكتاب الله وسنة رسوله.

وأكد الوزير الدرة أهمية العمل لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة للوصول إل مصاف 
الدول املتقدمة.. ودعا منتسبي وزارة الصناعة ومؤسساتها والهيئات التابعة لها، إل بذل املزيد من الجهود 

وتحفيز الطاقات للقيام بالواجبات امللقاة عل عواتقهم خدمة للوطن وتنفيذاً للخطط والربامج املرسومة 
الهادفة لتحسن مستوى العمل.. لفتا إل إل أن اليمن يحتفل هذا العام باملولد النبوي يف ظل انتصارات عل 

كل األصعدة. 

وأكد وزير الصناعة، السعي الحثيث نحو التصنيع للبدائل للوصول إل الكتفاء الذاتي ومقاطعة السلع 
اإلسائيلية ودول العدوان.

ويف الحتفال، بحضور وزير الكهرباء والطاقة عاتق عبار ووزير الخدمة املدنية إدريس الرشجبي، أشار 
القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي، إل أن ذكرى املولد النبوي تحمل أبعادا دينية وثقافية وإنسانية 
تتجسد يف شخص النبي القدوة يف جميع املجالت الحياتية وتربز السمات النبوية يف الرحمة والعدل والسالم 

واملحبة التي ينبغي لكل مسلم التحيل بها.

ولفت إل أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية يف استذكار حياة الرسول األعظم واستلهام الدروس والعرب من 
سريته والتمسك بأخالقه ونهجه.. مبينا أن الحتفال بذكرى املولد النبوي يف ظل العدوان يعزز من عزيمة 

الشعب اليمني وثباته تمسكه بمبادئ وقيم رسول اإلنسانية.

من ناحيته أوضح نائب وزير الصناعة محمد أحمد الهاشمي، أن احتفاء اليمنيني بمولد الرسول األعظم 
عليه وعل آله أزكى الصالة والتسليم، إحياء للرسالة اإلنسانية واألخالقية التي بعث بها سيد الخلق.

وقال »نتعلم من هذه املناسبة العظيمة كيفية تعامل الرسول مع املؤمنني والكفار واليهود ومعنى الولء يف 
وقت يتسابق فيه املرجفون للتطبيع مع الصهاينة ومن والهم عل حساب نهج الرسول األعظم«.

وتطرق إل محاولت العدو اليائسة إلبعاد اليمنيني من حب رسول الله وإحياء ذكرى مولده ألن يف ذلك 
بعدا عن النرص والثبات الذي محال لليمنيني التنازل والنحناء عنه.. داعيا الجميع لالحتشاد يف الحتفالت 

املركزية بذكرى املولد النبوي الرشيف يف مختلف املحافظات.

فيما أكد رئيس الهيئة العامة للمساحة واألرايض والتخطيط العمراني، القايض عبدالعزيز العنيس، انه رغم 
الحصار والعدوان إل إن الشعب اليمني يشهد تفاعال جماهريياً لالحتفاء بهذه املناسبة ما يعكس ارتباط 

اليمنيني بالرسول الكريم وحبهم له.

وقال »إن الحتفال بمولد املصطفى الذي تزينت به الدنيا عطراً ونورا وسقيت األرض ماء طهورا، بهذا 
الزخم الكبري رغم العدوان والحصار، س من أهم األسار التي تقف وراء عزيمة وثبات الشعب اليمني«.

ولفت إل أن مولد املصطفى كان له تأثري جذري عل العالم ناقالً إياه من بؤرة الظالم التي كان يعيش فيها 
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إل جالء نور الحق الذي سيظل مرشقاً عل األرض إل قيام الساعة«.. موضحا أن الحتفال باملولد النبوي 
يعزز األيمان والهدي املحمدي الذي كان مولده رحمة مهداة استبرش بها املستضعفون وتغريت املسارات 

لتعزز قيم العدالة واملساواة.

من جانبه أشار عضو رابطة علماء اليمن العالمة خالد موىس، إل شخصية النبي الدبلوماسية والقتصادية 
والسياسية وحنكته يف تحقيق النهضة التنموية وفق أسس علمية تبنى عل أسس الكتفاء الذاتي والستقالل 

القتصادي.

وقال »إن تنفيذ تلك األسس بات اليوم رضورة ملحة لخروج اليمن من هيمنة األعداء القتصادية والعسكرية 
وتطوير البنية التنموية وتشجيع الصناعات املحلية ومحاربة الحتكار واملحتكرين والغش التجاري 

وتحقيق الجودة بما يضمن وضع اقتصادي آمن ومستقر وبتكاتف كل الجهات املعنية«.

تخلل الحفل، قصائد ومرسحيات هادفة وعروض فلكورية عربت عن فرحة اليمنيني بهذه املناسبة وتجدد 
العهد بالسري عل نهج الرسول األعظم.

حرض الحتفال أعضاء من مجلس الشورى ووكالء وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية عبدالله نعمان 
وقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني وقطاع خدمات األعمال محمد عبدالكريم وقطاع الصناعة املهندس 

عادل مرغم ووكيل وزارة الثروة السمكية بشري الخيواني ورئيس املؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق 
األسمنت قاسم الوادعي ونائب رئيس جهاز األمن واملخابرات اللواء عبدالقادر الشامي ومدير عام الهيئة 

اليمنية للمواصفات واملقاييس الدكتور إبراهيم املؤيد ورئيس الرشكة اليمنية لصناعة وتجارة األدوية 
الدكتور عبدامللك أبو دنيا.

 

مكتب النائب العام يقيم فعالية إحتفائية بذكرى املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بمكتب النائب العام فعالية احتفائية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف، بحضور رئيس مجلس القضاء 
األعل القايض أحمد املتوكل ورئيس املحكمة العليا القايض عصام السماوي ونائب رئيس الوزراء لشؤون 

الدفاع واألمن الفريق الركن جالل الرويشان.

ويف الفعالية، التي حرضها عدد من أعضاء مجالس القضاء النواب والوزراء ورؤساء املحاكم البتدائية 
والستئنافية ووكالء وأعضاء النيابة العامة والقائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن وعدد من أعضائه 

وقيادات قضائية، أشار رئيس مجلس القضاء إل أن الحضور الكبري يف الفعالية يعرب عن املحبة لرسول الله 
والبتهاج بذكرى ميالده باعتبار ذلك جزء من الهوية اإليمانية.

وقال »ما أحوجنا وكل املسلمني إل إحياء هذه الذكرى حتى يكون الرسول األعظم حارضا يف وجدان هذه 
األمة«.. مبيناً أن ذكرى املولد النبوي تعترب أهم مناسبة يجب الهتمام بإحيائها.

وبارك القايض املتوكل، وصول األبطال املحررين الذين صربوا وصمدوا وتحملوا الصعاب يف سجون 
العدوان.

وأهاب بالقضاة يف املحاكم والنيابات أن يكونوا القدوة الحسنة يف تحملهم املسؤولية والقتداء بنهج الرسول 



219

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

األعظم. وقال »أعدانا يحاولون إثارة الخالفات الداخلية وتمزيق النسيج الجتماعي، لكن شعب اإليمان 
والحكمة الذي يستعد لالحتفال بمناسبة مولد الرسول الكريم ويتمسك بالهوية اإليمانية، أفشل وسيفشل 

كل محاولت العدوان«.

ونوه باملهام الكبرية ألعضاء السلطة القضائية يف الفصل يف املنازعات وسعة الفصل والترصف يف القضايا 
املنظورة أمامهم إلقامة العدل. وأضاف »ندرك ما حصل من العتداء عل بعض القضاة، وسيتم مالحقة 
املتهمني وتقديمهم للعدالة وكذا ما ينرش يف بعض مواقع التواصل الجتماعي من إساءة لبعض قضاتنا 

اإلجالء سيتم املتابعة واتخاذ اإلجراءات القانونية«.

ودعا القضاة إل مضاعفة الجهود للفصل يف املنازعات والترصف يف القضايا الجنائية التي لدى أعضاء 
النيابة ل سيما التي عل ذمتها سجناء.

وعرب القايض املتوكل، عن األمل يف مشاركة الجميع يف السلطة القضائية يف إحياء ذكرى يوم ميالد الرسول 
الكريم.

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن، يف كلمة عن حكومة اإلنقاذ »أترشف اليوم 
بمشاركتكم هذا الحفل الذي يعرب عن معنى ومفهوم ودللة ومقصود قول املصطفى أتاكم أهل اليمن هم 

أرق أفئدة وألني قلوبا اإليمان يمان والحكمة يمانية«.

ولفت إل أن الرسالة التي تحرص قيادات وأعضاء السلطة القضائية عل أدائها رسالة الصادق األمني 
الرسول األعظم األمانة والعدل. وقال »أنتم حملة لواء العدل واإلنصاف والقضاء بني الناس هي وظيفة 

األنبياء والرسل ويف مقدمتهم الرسول األعظم«.

وأشار إل أنه رغم العدوان والحصار املفروض عل اليمن منذ ما يقارب ست سنوات إل أن الشعب اليمني 
املقاوم للغزو والعدوان والرافض للهيمنة والجربوت لن يرتاجع عن مبادئه ولن يساوم عل ثوابته حتى 

إيقاف العدوان ورفع الحصار.

وأضاف »إننا يف موقفنا هذا من العدوان نسري عل الخط الذي رسمه لنا معلم البرشية األول وهاديها إل 
سواء السبيل محمد بن الله عليه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم«. 

وبارك الفريق الرويشان، عودة األسى املحررين من سجون العدوان، وألبطال الجيش واللجان الشعبية ما 
يحققونه من انتصارات يف سبيل الدفاع الوطن.

فيما رحب النائب العام القايض نبيل نارص العزاني، بالحارضين.. مؤكدا أن الحتفال باملولد النبوي ترجمة 
ملعاني القيم التي بعث بها النبي املصطفى عليه وعل آله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وأشار إل ما حلمته الرسالة املحمدية من منهجية وقيم وخري هذه القيم العدل، ألن العدل مرتبط باإلنسانية 
جمعا.

وبارك القايض العزاني، وصول األسى املحررين من سجون تحالف العدوان.. معتربا ذلك من بشائر النرص 
يف هذه األيام املباركة.

بدوره تحدث الشيخ ماجد املطرى، عن عظمة النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم، وقيمه ونهجه.. وأشار 
إل أن إقامة هذه الفعاليات هو للتذكري بما قدمه رسول الله لألمة من خري وعطاء لالستنارة بما قدمه يف كل 
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محاور الحياة خصوصا يف ظل التحديات الراهنة من عدوان ومخططات تآمرية ضد األمة اإلسالمية.

ولفت إل الواجب واملسؤولية امللقاة عل عاتق أعضاء السلطة القضائية يف الحفاظ عل الحقوق وحمايتها، 
وأهمية أن يكون الجميع عند مستوى عال من الوعي ملواجهة التحديات.

صندوق الرعاية االجتماعية بأمانة العاصمة حيتفي باملولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم صندوق الرعاية الجتماعية بأمانة العاصمة وفروعه باملديريات اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار وزير الشؤون الجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، إل أهمية إحياء فعاليات املولد 
النبوي الرشيف لتعظيم الرسول الكريم وتعزيز حبه ومكانته يف النفوس وتجسيد سريته وأخالقه وقيمه يف 

أوساط املجتمع.

ولفت إل حرص الوزارة واملؤسسات التابعة لها عل الحتفال باملولد النبوي من خالل إقامة الفعاليات 
ابتهاجاً بمولد الرسول األعظم.

ويف الفعالية، التي حرضها رئيس لجنة الشئون الجتماعية باملجلس املحيل حمود النقيب ووكيل الوزارة 
يحيى قرواش ونائب مدير الصندوق احمد الكوع ومدير خدمات املستفيدين عرفات الصالحي ومدير 

مديرية الصافية ناجي الشيعاني، أكدت مدير فرع الصندوق باألمانة جميلة املطري، أهمية استلهام العرب 
والدروس من حياة الرسول األعظم.

وتطرقت إل دللت ومعاني الحتفال بمولد النبي األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم لالقتداء به 
والتمسك بنهجه والسري عل نهجه القويم وتكريس صفاته وقيمه ومبادئه قول وعمال.

تخللت الفعالية فقرات شعرية وإنشادية وكلمات عربت عن أهمية الحتفاء بهذه الذكرى الدينية الجليلة عل 
صاحبها وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

فعالية للمعهدين اليمني الصيني وعبدالناصر التقني بذكرى املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أٌقيمت بصنعاء اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي، نظمها املعهدان اليمني الصيني للعلوم التقنية 
والتطبيقية وعبدالنارص التقني التجاري بأمانة العاصمة بالتنسيق مع ملتقى الطالب التقني واملهني.

ويف الفعالية أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب املهني الدكتور محمد السقاف، عل عظمة الحتفاء 
بذكرى مولد النبي األعظم ونور الهدى محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وأشار إل أن الحتفال بمولد نبي الرحمة يعزز من الثقافة اإليمانية وارتباط وولء اليمنيني لرسول الله 
وشكر لله تعال عل نعمته املهداة.
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ولفت إل ما تتعرض له األمة من انقسامات وثقافة مغلوطة، جعلت من بعض األنظمة العميلة موالية 
لألعداء بسبب البتعاد عن الهوية اإليمانية وعدم تول النبي الخاتم محمد صل الله عليه وآله وسلم.

من جانبه أوضح مدير مكتب التعليم الفني والتدريب املهني باألمانة عادل املهدي، أن أهمية إحياء ذكرى 
املولد النبوي، تمكن يف استلهام الدروس والعرب من سرية نبي الرحمة محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وأشار إل أن اليمنيني سباقون يف الحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلوات الله عليه وآله وسلم وتوليه 
وارتباطهم به.. لفتاً إل أهمية إحياء فعاليات املولد النبوي تعظيماً وتأسياً برسول الله وأخالقه الكريمة.

بدوره تطرق املسئول الثقايف محمد العستوت، إل أهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي للتزود من أخالق 
املصطفى محمد صل الله عليه وآله وسلم والقتداء به يف السلوك واألخالق.

وحث عل التحشيد واملشاركة يف الفعالية املركزية يوم 12 ربيع األول ولًء لرسول الله محمد صل الله عليه 
وآله وسلم والسري عل نهجه وجهاده.

حرض الفعالية وكيلة وزارة التعليم الفني سمية مثنى ورئيس القطاع الطالبي الدكتور عبدالواسع طالب 
وأمني محيل مديرية الوحدة الدكتور خالد حميد وعميد املعهدان املهندسني هالل زايد وأحمد الذاري ونائب 

مدير املجلس األعل للشؤون اإلنسانية باألمانة رشيد مفضل.

مكاتب حكومية مبحافظة صنعاء حتتفي بذكرى املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت مكاتب الزراعة والتصالت واملياه واملوارد املائية ومياه الريف واألرايض بمحافظة صنعاء اليوم، 
فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور وكالء املحافظة فارس الكهال وجربان غوبر وطالب دحان، أشار نائب وزير الزراعة 
والري الدكتور رضوان الرباعي، إل الحاجة املاسة للعودة إل الرسول الكريم للخروج من حالة الضعف 

التي وصلت إليها األمة.

فيما دعا وكيل املحافظة لقطاع التعليم دحان، إل تعزيز الوعي بالقيم واألخالق واملبادئ التي جاء بها خاتم 
األنبياء وسيد املرسلني.

بدوره أكد نائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي، أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى محمد 
صل الله عليه وآله وسلم وتجسيد سلوكياته يف تعزيز قيم الرتاحم والتكافل.

من جانبه تطرق مدير مكتب الزراعة باملحافظة املهندس عيل القريي، إل دللت ومعاني إحياء هذه املناسبة 
يف ظل التحديات التي تواجه األمة.

فيما أشار مدير فرع املؤسسة العامة لالتصالت باملحافظة املهندس فؤاد القواس، إل أن الحتفاء بذكرى 
املولد النبوي، يعكس ارتباط اليمنيني بالنبي عليه الصالة والسالم والسري عل نهجه يف مواجهة العدوان.

تخلل الفعالية، بحضور مديري وكوادر املكاتب املنظمة وعدد من مديري املكاتب التنفيذية باملحافظة، 
فقرات وقصائد أكدت السري عل نهج النبي عليه وعل آله الصالة والسالم.
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أمسية ثقافية لفرع شركة النفط باحلديدة يف ذكرى املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظم فرع رشكة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة، أمسية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه 
وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وىف األمسية، التي حرضها القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم واملدير العام التنفيذي لرشكة النفط 
املهندس عمار األرضعي، أكد وكيل أول املحافظة أحمد البرشي أهمية الحتفاء بمولد الرسول األعظم يف 

استلهام الدروس والعرب من حياته الجهادية والسري عل نهجه يف مقارعة أهل الكفر والنفاق وإظهار الحق 
ودحر الباطل.

واستعرض البرشي صوراً من حياة الرسول وجهاده لنرش رسالته السماوية يف إعالء كلمة الله وإرساء 
الحق ورفع الظلم الذي حل باألمة منذ فجر اإلسالم حتى أتاه اليقني.

فيما أشار مدير فرع رشكة النفط بالحديدة أسامة الخطيب، إل أن هذه املناسبة محطة إيمانية لستلهام 
الدروس والعرب من سرية املصطفى عليه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.. لفتاً إل أهمية التمسك بنهج 

وسرية الرسول األعظم قولً وعمالً.

من جانبه أشار الشيخ درويش الوايف يف كلمة العلماء، إل أهمية الحتفاء بمولد الرسول العظيم صلوات الله 
عليه وآله الذي جاء بالرسالة، واخرج البرشية من الظلمات إل النور ومن جور األديان إل دين اإلسالم، ومن 

عبادة العباد إل عبادة رب العباد.

ودعا إل رضورة الستفادة من الحتفال بذكرى املولد النبوي يف استلهام الدروس والعرب وتعزيز قيّم 
التآخي والتكافل والتحرك لرفد الجبهات وإفشال مخططات العدوان.

تخلل األمسية، التي حرضها نائب املدير العام التنفيذي للشؤون التجارية الدكتور رامي حناب وعدد من 
مدراء املكاتب التنفيذية باملحافظة ومدراء ونواب اإلدارات، قصيدة شعرية وأوبريت وعرض مرسحي 

ورقصات شعبية معربة عن املناسبة.

صندوق النظافة بأمانة العاصمة يدشن احتفاالت املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ أمانة العاصمة - سبأ :

دعا أمني العاصمة حمود عباد, صندوق النظافة والتحسني وإدارات النظافة والحدائق والزراعة والتشجري 
بقطاع النظافة إل تفعيل الجهود لجعل أمانة العاصمة نموذجا مرشفا بنظافتها خالل الحتفال باملولد 

النبوي الرشيف.

جاء ذلك يف كلمته التي القاها اليوم يف تدشني احتفالت صندوق النظافة والتحسني وإدارات مرشوع 
النظافة والحدائق والزراعة واآلليات والصيانة بذكرى املولد النبوي الرشيف 1442 هجرية.

ويف الفعالية أكد أمني العاصمة أن إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف يجب أن يكون أعظم حفل حبا 
برسول الله محمد صلوات الله عليه وآله. 
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ويف الفعالية، التي حرضها رئيس لجنة الخدمات باألمانة عادل العقاري ووكيل المانة املهندس عبدالفتاح 
الرشيف والوكالء املساعدون محمد رشف الدين ومحمد سيع واحسن القايض واملدير التنفيذي لصندوق 

النظافة فضل املروني ورئيس نقابة عمال البلديات واإلسكان محمد املرزوقي، أكد مدير مرشوع النظافة 
إبراهيم الرصابي أن الحتفال بذكرى املولد النبوي 1442 هجرية تأتي اليوم وقد تكشفت العديد من 

الحقائق يف املنطقة.

وأوضح أن القتداء والهتداء بنهج الرسول األعظم يحتم عل اليمنيني تعزيز مبادئ التالحم والتكافل 
الشعبي إلصالح أوضاع األمة كون هذه املناسبة محطة سنوية يستلهم منها الدروس والعرب.

وشهدت الفعالية عدد من الفقرات الفنية املعربة عن عظمة الحتفال باملولد النوبي الرشيف عل صاحبه 
أزكى الصالة وأتم التسليم.

قطاع املياه بذمار ينظم فعالية مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

نظمت املؤسسة املحلية للمياه وفروع الهيئة العامة ملشاريع مياه الريف والهيئة العامة للموارد املائية 
والهيئة العامة لحماية البيئة بذمار اليوم، فعالية خطابية إحياء لذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد املحافظ محمد نارص البخيتي، أهمية الحتفاء بهذه الذكرى ملا تمثله من مكانة عظيمة يف 
نفوس اليمنيني.. مشريا إل أهمية استحضار شخصية النبي عليه السالم والسري عل نهجه قول وعمال.

ولفت يف الفعالية، التي حرضها وكيال املحافظة محمود الجبني وعباس العمدي وعدد من أعضاء املكتب 
التنفيذي واإلرشايف، إل أهمية اإلقتداء بالنبي الكريم يف مواجهة العدوان.. حاثا الجميع عل املشاركة الفاعلة 

يف الفعالية املركزية لالحتفاء بهذه املناسبة، ودعم املرابطني يف الجبهات.

فيما أشار مدير املؤسسة املحلية للمياه طه الهندي، إل أهمية الحتفاء بذكرى مولد الرسول الكريم 
واستلهام الدروس من حياته والسري عل نهجه يف إقامة الحق ومواجهة الطغيان. 

ولفت إل أن تزامن الحتفاء بهذه املناسبة مع النتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف 
الجبهات.

من جانبه، أكد مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة محمد الكحالني، أهمية القتداء بنهج الرسول األعظم 
والتمسك بتعاليم الدين اإلسالمي.. لفتا إل أن الشعب اليمني يحتفي بهذه املناسبة رغم العدوان والحصار.

بدوره أشار مدير إدارة الرصف الصحي بمؤسسة املياه عبدالوهاب العريش، إل الحتفاء بهذه املناسبة 
يحمل دللة عل صدق النتماء والولء لله ولرسوله.

حرض الفعالية مدراء فرع هيئة مياه الريف صالح الفالحي واملوارد املائية عبدالرحمن املعلمي والثقافة 
محمد العومري والشباب حسني الصويف واملرور العميد عيل الوشيل.
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أمسيات وفعاليات بذكرى املولد النبوي بأمانة العاصمة

]20/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أٌقيمت بمديريات أمانة العاصمة اليوم فعاليات وأمسيات احتفالية ابتهاجاً بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ففي مديرية الثورة اليوم، نظمت فعالية ثقافية بحضور مستشار رئيس املجلس السيايس األعل السفري 
عبدالله حجر وعضو مجلس النواب محمد الطوقي ورئيس لجنة التخطيط بمحيل األمانة رشف الهادي 

ومدير املديرية محمد الدرواني.

وأكد عضو مجلس الشورى يحيى املهدي، عل عظمة املناسبة الدينية.. لفتاً إل أهمية الخروج الحاشد 
بذكرى املولد النبوي إليصال رسالة للعالم بصمود الشعب اليمني يف مواجهة العدوان ومرتزقته.

وتطرق إل دللت إحياء هذه املناسبة يف القتداء بالرسول األعظم والتمسك بنهجه، خاصة يف ظل هرولة 
األنظمة العميلة للولء والتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأكدت كلمات باملناسبة أهمية الحتشاد املرشف يف الفعالية الكربى التي ستقام يف الثاني عرش من ربيع 
األول بالعاصمة صنعاء.

فيما نظم أبناء أحياء األُمناء واملجمع الصناعي والصافية الغربية والحي السيايس وحي البلييل بمديرية 
الوحدة مساء اليوم، أُمسيات ثقافية وخطابية بذكرى املولد النبوي.

وتطرقت الكلمات يف األمسيات التي حرضها وكيل وزارة النقل عادل املداني ووكيل األمانة املساعد فهد 
األعجم، إل دور أهل اليمن يف نرصة الدين اإلسالمي والرسول الكريم صل الله عليه وآله وسلم.. مشرية إل 

عظمة املناسبة العطرة وأهمية القتداء بسريته.

وأوضحت أن إحياء السرية املحمدية وأخالق النبوة وصفات الرسول األعظم وتجسيدها يف الواقع سيسهم يف 
إخراج األمة من حالة الضعف والترشذم.

إل ذلك نظم بمديرية السبعني لقاءان وأمسيات ثقافية وخطابية يف ذكرى املولد النبوي.

وأشار املشاركون يف اللقاءين بحضور مدير املديرية محمد الوشيل، إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة وما 
تحمله من معاِن ودللت يف تجسيد ارتباط اليمنيني بالرسول األعظم.

ولفتوا إل أهمية استغالل الذكرى يف السري عل نهج الرسول محمد صل الله عليه وآله وسلم وأخذ الدروس 
من سريته العطرة يف تعزيز قيم اإلخاء والتالحم والصطفاف.

وأكدت األمسيات بحضور قيادة املديرية واملكتب الرشايف، أهمية إحياء هذه املناسبة بما يجسد مكانة وحب 
الرسول األعظم والقتداء به.

كما نظمت بمديرية معني أمسية ثقافية بذكرى املولد النبوي، بحضور أمني محيل املديرية يحيى الشاحذي 
ورئيس املكتب الرشايف سامي رشف الدين.

وأكدت الكلمات باملناسبة أهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي إلغاضة اعداء اإلسالم والتأكيد عل مدى 
ارتباط اليمنيني بالنبي األكرم صلوات الله عليه وآله وسلم. 
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إل ذلك أقيمت أمسية ثقافية يف بني حوات بمديرية بني الحارث بذكرى مولد النبي األعظم محمد صل الله 
عليه وآله وسلم.

ويف األمسية أشار مدير املديرية حمد بن راكان الرشيف، إل أهمية التفاعل مع فعاليات الحتفال بذكرى 
املولد النبوي، بما يليق بمكانة الرسول األعظم يف نفوس اليمنيني.

وأكد املشاركون أن يوم مولد الرسول األعظم صلوات الله وسالمه عليه وآله يمثل أهم حدث يف تاريخ األمة 
اإلسالمية وحارضها ومستقبلها.. داعني إل املشاركة الفاعلة يف إحياء هذه املناسبة الدينية الجليلة.

 

عزلة بني حجاج بعمران حتتفي بذكرى املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

اقام أبناء عزلة بنى حجاج بمديرية عيال سيح بمحافظة عمران، اليوم فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف واحتفالً وابتهاجاً بعودة السى املحررين.

وتناولت الفعالية، بحضور عضو مجلس الشورى الشيخ احمد مرشد الزبريي وعضو مجلس النواب حامد 
ناجي ووكيل املحافظة حسن الشقص ومدير املديرية سعد بختان وعدد من املشائخ والعيان والشخصيات 
الجتماعية، سرية الرسول األعظم وفضائله وصفاته وقيّمه النبيلة وأهمية القتداء بنهجه القويم قولً وعمالً.

وتطرقت الكلمات إل عظمة هذه املناسبة الدينية الجليلة وأهمية استلهام الدروس والعرب من سرية سيد 
املرسلني والتذكري بمناقبه وأخالقه وصفاته كونه معلم البرشية األول ومخرجها من الظلمات إل النور.

من جانبه اعترب وكيل محافظة عمران حسن الشقص، الحتفاء بذكرى مولد الرسول يف ظل الظروف 
الراهنة التي تمر بها البالد يمثل رسالة قوية لقوى العدوان بأن أبناء الشعب اليمني مستمرون يف امليض 

عل نهج آبائهم وأجدادهم الذين نارصوا رسول الله منذ فجر اإلسالم.

وشدد الشقص عل أغتنام مناسبة مولد النبي األعظم لتعزيز قيّم التآخي والتكافل والتحرك لرفد الجبهات 
إلفشال مخططات العدوان.

تخلل الفعالية قصيدة شعرية وكلمات وفقرات معربة عن املناسبة.

فعالية ثقافية باملولد النبوي بهيئة املستشفى اجلمهوري حبجة

]20/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظمت هيئة املستشفى الجمهوري بحجة، فعالية ثقافية باملولد النبوي الرشيف تحت شعار »املولد النبوي 
محطة سنوية لكتساب الوعي وتعزيز الولء للرسول والرسالة«.

ويف الفعالية أشار رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الرسطان الدكتور عبدالسالم املداني، إل أهمية 
الحتفاء بالذكرى العطرة لستلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى وتجديد العهد بالسري عل النهج 

املحمدي.
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ونوه بأهمية افتتاح وحدة الورام بالتزامن مع الحتفاء باملولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله أزكى 
الصالة واتم التسليم.

فيما أكد رئيس هيئة املستشفى الجمهوري الدكتور عبدامللك جحاف، رضورة تجسيد أخالق الرحمة املهداة 
للعاملني قولً وعمالً يف امليدان الطبي.

عقب الفعالية كّرم رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الرسطان ورئيس هيئة املستشفى الجمهوري 
ومدير مكتب الصحة باملحافظة، جرحى أبطال الجيش واللجان وفرع املجلس األعل إلدارة وتنسيق الشؤون 

اإلنسانية واملنظمات الداعمة واملتميزين من الكادر الطبي.

 

أمسية ملؤسسة اإلمام اهلادي ضمن فعاليات مهرجان الرسول األعظم

]20/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت مؤسسة اإلمام الهادي، أمسية ضمن فعاليات مهرجان الرسول األعظم عل مرسح الهواء الطلق.

وخالل األمسية تم تقديم عملني فنيني يف منافسات مسابقة الفيديو كليب اإلنشادي األول لفرقة الرضوان 
والثاني لفرقة وعد الله؛ فيما تنافس ثالثة مشاركني يف مجال مسابقة الزامل. 

وشملت األمسية عرض فيديو كليب هو األول من إنتاج مؤسسة المام الهادي بعنوان »مديح النور« 
وأوبريت إنشادي بعنوان »نبي الهدى« وقصيدة شعر للطفل يونس املنصور، واملجاراة الشعرية اليومية، 

ومرسحية بعنوان »أهمية الوحدة بني املسلمني«.

 

أبناء مدينة رداع بالبيضاء حيتفون بذكرى املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ البيضاء - سبأ :

نظم أبناء مدينة رداع بمحافظة البيضاء اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي تحت شعار »رحمة 
للعاملني«.

ويف الفعالية، التي حرضها األسى املحررين وعدد من مدراء املكاتب التنفيذية واإلرشافية والقيادات األمنية 
والشخصيات الجتماعية والوجهاء ومدير مديرية رداع أحمد محمد العكام، أشار رئيس مجلس التالحم 
بمديريات رداع أكرم الديلمي، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي لستلهام الدروس يف التمسك بأخالق 

ومنهج النبي صل الله عليه وآله وسلم.

واعترب اإلفراج عن األسى املحررين، انتصاراً يضاف إل النتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية 
يف مختلف الجبهات.. مشرياً إل تزامن اإلفراج عن األسى مع ذكرى املولد النبوي.

ولفت الديلمي إل أن هذه املناسبة محطة ألخذ العرب من سرية املصطفى العطرة.. داعياً إل املشاركة يف 
إحياء الفعالية املركزية التي ستقام يف مركز املحافظة.

وألقيت عدد من الكلمات أشارت إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة ملا تحمله من معاني ودللت تسهم يف 
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إعادة األمة إل املسار الصحيح..واستعرضت جوانب من سرية املصطفى صل الله عليه وآله وسلم.. مؤكدة 
عل عظمة ذكرى املولد النبوي لستلهام الدروس والعرب من سريته واإلقتداء بنهجه املحمدي.

وتطرقت الكلمات إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي، يعكس ارتباط اليمنيني برسول الله والسري عل 
نهجه القويم بما يعزز من الصمود يف مواجهة العدوان وتحقيق النرص.

تخلل الفعالية قصائد شعرية معربة.

 

االتصاالت والربيد واإلنشاءات بالبيضاء حتتفي باملولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ البيضاء - سبأ :

نظمت مكاتب املؤسسة العامة لالتصالت وفرعي الربيد واإلنشاءات بمحافظة البيضاء اليوم، حفالً خطابياً 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل أشار وكيل محافظة البيضاء محمد الوحييش، إل أهمية الحتفال بهذه املناسبة والتمسك بسرية 
املصطفى صل الله عليه وآله وسلم.

ولفت إل أهمية استلهام الدروس والعرب من ذكرى املولد النبوي والعمل عل تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء 
الدولة اليمنية الحديثة ومحاربة الفساد وتحريك عجلة القتصاد ومواجهة العدوان.

ويف الحفل، بحضور وكيل املحافظة نارص الريامي وأمني عام جامعة البيضاء محمد العنيس ومدير مكتب 
الربيد نارص اللنبي ومدير اإلنشاءات املهندس ياس الرصيمي ومدير مدينة البيضاء أحمد الرصاص، أوضح 

مدير مكتب املؤسسة العامة لالتصالت باملحافظة املهندس عدنان القصوص، أن الشعب اليمني يحتفل 
بهذه املناسبة وهو يتعرض ألعتى عدوان وحصار.

وأكد أن إحياء ذكرى املولد النبوي يعزز من الولء والرتباط بالنبي محمد صل الله عليه وآله وسلم 
والرسالة املحمدية التي وضعت اإلنسانية يف الطريق الصحيح.

وأشاد القصوص، بصمود كوادر املؤسسة العامة لالتصالت باملحافظة رغم العدوان والحصار.

تخلل الحفل أوبريت بعنوان »نحبك يا رسول الله« وقصيدة للشاعر نبهان دغلس بعنوان »اليمنيون آمنوا 
بالرسول من قبل ميالده«.

مصلحة التأهيل واإلصالح حتيي فعالية بذكرى املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت مصلحة التأهيل واإلصالح بوزارة الداخلية اليوم، باإلصالحية املركزية بأمانة العاصمة فعالية ثقافية 
بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجويف ورئيس مصلحة خفر السواحل اللواء 
عبدالرزاق املؤيد، أشار رئيس مصلحة التأهيل واإلصالح اللواء عبدالله الهادي، إل أهمية الحتفال بهذه 
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املناسبة الدينية لستلهام الدروس يف التمسك بأخالق ومنهج املصطفى صل الله عليه وآله وسلم.

وأكد أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي، انطالقاً من الولء للرسول الكريم ومكانته يف قلوب اليمنيني.. 
حاثاً القضاء والنيابات عل الستفادة من دللت هذه املناسبة والقتداء بالرسول الكريم يف تسامحه من 

خالل تعزيز الرتاحم والتكافل، خاصة يف أوساط النزلء.

فيما استعرضت كلمة املناسبة التي ألقاها العالمة يحيى قاسم أبو عواضة، نبذة من حياة الرسول الكريم 
وشخصيته الجهادية وسريته العطرة.. لفتا إل الحاجة املاسة للعودة الصادقة إل القرآن الكريم والتزود 

من مدرسة الرسول بالقيم والتعاليم السامية.

وأشار العالمة أبو عواضة إل أن الحتفاء بذكرى املولد النبوي يف ظل األوضاع الراهنة والعدوان والحصار 
بمثابة رسالة لألعداء بتمسك الشعب اليمني بمبادئ وقيم وأخالق الرسول األكرم والسري عل نهجه يف 

مواجهة أعداء األمة.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وقصائد شعرية معربة عن املناسبة.

 

القطاع الصحي باحلديدة ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظم القطاع الصحي بمحافظة الحديدة ممثال بمكتب الصحة وهيئة مستشفى الثورة العام واملرافق التابعة 
لهما اليوم، فعالية إحتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور وكييل املحافظة محمد حلييص وعيل الكباري، أشار وكيل املحافظة عبدالجبار أحمد 
محمد، إل أن إحياء ذكرى مولد املصطفى الذي خصه املول وميزه عن سائر الخلق هو إحياء لروح األمة 

جمعاء. 

وأكد أن للرسول األعظم مكانة كبرية يف نفوس أبناء اليمن الذين يتميزون عن سائر األمم والشعوب بإحياء 
ذكرى مولده من خالل إقامة الفعاليات والحتفالت التي تؤكد مدى محبة أهل اليمن له والقتداء به 

وبتعاليمه.

ودعا وكيل املحافظة، الجميع إل الستفادة من الحتفال بذكرى املولد النبوي يف استلهام الدروس والعرب 
وتعزيز قيّم التآخي والتكافل والتحرك لرفد الجبهات وإفشال مخططات العدوان..وأشاد بجهود مكتب 

الصحة والقطاع الصحي يف تنظيم هذه الفعالية التي تجسد الولء والحب لرسول اإلنسانية.

فيما أكد رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور خالد أحمد سهيل، خالل الفعالية التي حرضها مدير مكتب 
الصحة باملحافظة الدكتور خالد املداني، أن اإلحتفال بذكرى مولد النبي الكريم هو إحتفال بيوم من أعظم 

األيام، يوم أرشقت فيه األرض بمولد سيد الخلق. 

وقال »نحن يمن األنصار نجتمع يف هذا اليوم املبارك لكي نحتفل ونفرح بما كان يحتفل به آباءنا وأجدادنا، 
وَحَرَمنَا منه عقود طويلة املرجفون الذين يمثل كثري منهم اليوم املرتزقة والعدوان«.

وأكد أن قطاع الصحة بمحافظة الحديدة اجتمع ليعرب عن ولئه لله ورسوله.. موضحا أن مناسبة ذكرى 
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املولد النبوي الرشيف مناسبة تستحق الحتفاء بها طول السنة وليس يوما واحدا، فهي تأصيل لولية الله 
ورسوله وأوليائه املؤمنني.

بدوره أكد الشيخ عيل عضابي يف كلمة العلماء، أن إحياء ذكرى مولد الرسول صل الله عليه وآله وسلم هو 
تجسيد لإليمان الذي جاء به، وتجديدا للعهد الذي بينه وبني أهل الحق واإليمان.

وبني أن مولد املصطفى يمثل هدية للخلق ونورا يهتدى به ملعرفة الواقع الذي نعيشه اليوم الذي عاث فيه 
الطغاة واملستكربين، وما هو الدور الواجب عل األمة القيام به ملواجهتهم.

تخلل الفعالية، التي حرضها رئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد األهدل ونائبه لشئون الطالب الدكتور 
عبداملؤمن املنترص ورئيس جامعة دار العلوم الرشعية محمد مرعي وأطباء كوادر مكتب الصحة والهيئة، 

فقرات شعرية.

 

قيادة املنطقة العسكرية املركزية حتتفي بذكرى املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت قيادة املنطقة العسكرية املركزية اليوم بصنعاء، فعالية خطابية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها قيادات عسكرية من املنطقة، أشار مدير مستشفى 48 العميد دكتور عبدامللك 
الصيلمي، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف الذي يتزامن مع النتصارات التي يحققها الجيش 

واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات.

وأشار إل أن ذكرى املولد النبوي، تتطلب من الجميع استلهام الدروس والعرب من سرية الرسول صل الله 
عليه وآله وسلم يف التحرك لنرصة الحق ومواجهة الباطل.

فيما أشارت كلمة املناسبة التي ألقاها إبراهيم العبيدي، إل أهمية السري عل نهج الرسول الكريم قول 
وعمال.. موضحا أن النتصارات التي تتحقق يف الجبهات تؤكد صدق الولء والنتماء إل النهج املحمدي الذي 

يجسده املرابطون يف الجبهات.

تخلل الفعالية أنشايد وفقرات متنوعة وقصيدة نالت الستحسان.

 

أبناء السودة مبحافظة عمران حييون املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

أحيا أبناء مديرية السودة بمحافظة عمران اليوم، ذكرى املولد النبوي بفعالية احتفائية قدموا خاللها قافلة 
مالية وغذائية دعماً للمرابطني يف الجبهات.

ويف الفعالية أشار مدير عام املديرية عبدالكريم منصور، إل ما يمثله الحتفاء بذكرى املولد النبوي من 
أهمية يف تجديد العهد للرسول األعظم وإحياء القيم النبيلة والتمسك بالنهج املحمدي.

وأكد رضورة تعزيز التالحم والتكافل املجتمعي.. مشيداً بجهود كل من ساهم يف تجهيز هذه القافلة لدعم 
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رجال الرجال يف ميادين العزة والكرامة بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل 
الصالة وأتم التسليم.

ودعا إل املشاركة يف إحياء الفعالية املركزية التي ستقام يف عاصمة املحافظة يف الثاني عرش من ربيع األول.

 

جامعة تونتك الدولية حتتفي بذكرى املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بصنعاء، فعالية احتفائية بمناسبة املولد النبوي الرشيف نظمتها جامعة تونتك الدولية 
للتكنولوجيا بالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي. 

ويف الفعالية، أكد وكيل وزارة التعليم العال لقطاع البحث العلمي والدراسات الدكتور صادق الرشاجي، 
أهمية الحتفاء بذكرى مولد سيد البرشية النبي الكريم عليه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم. 

وأشار إل أهمية تعظيم هذه املناسبة كمحطة لتعزيز الرتباط باملصطفى واستلهام الدروس والعرب من 
سريته العطرة والقتداء بهدية ونهجه.

ولفت الدكتور الرشاجي، إل اآلثار اإليجابية لهذه املناسبة العظيمة يف نفوس أبناء األمة ودورها يف تقويه 
وتعزيز الروح اإليمانية ملواجهة األعداء.. داعيا إل جعل هذه املناسبة فرصة لوحدة الكلمة وجمع الصف 

وهو ما سيجسده الشعب اليمني يف الثاني عرش من ربيع األول.

من جانبه أشار رئيس الجامعة الدكتور وائل األغربي، إل أهمية الحتفاء بذكرى مولد نبي الرحمة 
واإلنسانية، بما يعزز من الهوية والنتماء لثقافة القرآن الكريم والقتداء بهدي الرسول الكريم.

وتطرق إل دللت الحتفال باملولد النبوي لرتسيخ األخالق املحمدية يف املجتمع وتجسيد التكافل الجتماعي.. 
معتربا الحتفال بذكرى خاتم األنبياء واملرسلني، هو احتفاء بالصمود والثقة بالنرص وتأكيد تمسك اليمنيني 

بحقهم يف الدفاع عن الوطن.

تخلل الفعالية، بحضور نائبا رئيس الجامعة واألمني العام وعمداء الكليات ورؤساء األقسام والطالب، كلمة 
مللتقى الطالب الجامعي وفقرات شعرية.

فعالية يف شرقي حراز بصنعاء يف ذكرى املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت برشقي حراز محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي.

ركزت الفعالية، بحضور قبائل ومشائخ مناطق رشقي حراز بمديرية مناخة، عل أهمية إحياء هذه املناسبة 
الدينية الجليلة للتزود بقيم ومكارم أخالق النبي الكريم والقتداء بنهجه.

وأكد مدير مديرية حراز عبدالله املروني، عل عظمة املناسبة وأهمية الستفادة من إحيائها يف استلهام 
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الدروس من حياة ومدرسة خاتم األنبياء واملرسلني.

ودعا أبناء رشقي حراز إل املشاركة يف الفعالية املركزية بذكرى مولد خري األنام محمد صلوات الله عليه وآله 
وسلم ودعم قافلة الرسول األعظم.

تخلل الفعالية كلمات ملشائخ ووجهاء رشقي حراز وقصائد أكدت التمسك بهدي الرسول واستمرار الصمود 
يف مواجهة قوى العدوان.

 

مكتب الرتبية يف همدان مبحافظة صنعاء حيتفل بذكرى املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الرتبية والتعليم بمديرية همدان محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور وكالء املحافظة عيل الغشمي وعاطف املصيل ومحمد دحان، أوضح مدير مكتب 
الرتبية باملحافظة هادي عمار، أن الحتفاء بذكرى مولد خاتم األنبياء واملرسلني تذكري بمناقب وأخالق 

وصفات معلم البرشية األول ومخرجها من الظلمات إل النور والحث عل السري عل نهجه القويم.

وأشار إل دللت ومعاني الحتفال باملولد النبوي وما تمثله هذه الذكرى يف نفوس األمة اإلسالمية.. معترباً 
الحتفاء بهذه املناسبة يف ظل الظروف الراهنة رسالة تذكري للعدوان بأن أبناء الشعب اليمني مستمرون عل 

نهج آبائهم وأجدادهم الذين نارصوا رسول الله منذ فجر اإلسالم.

من جانبه اعترب مدير الرتبية باملديرية راجح سعيد، الحتفال باملولد النبوي احتفاء بزوال الجهل ونرش 
العلم وترسيخ قيم العدل واإليمان يف نفوس األمة.

تخلل الفعالية، بحضور نائب مدير مكتب الرتبية باملحافظة محمد معصار، قصيدة للشاعر مطهر الحوتي، 
وكلمات وفقرات معربة عن املناسبة.

مكتب مجارك حزم اجلوف حيتفي مبناسبة املولد النبوي الشريف

]20/ اكتوبر/2020[ الجوف - سبأ :

نظم مكتب جمارك حزم الجوف اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه 
أفضل الصالة وأزكى السالم.

ويف الفعالية أكد املحافظ عامر املراني، أهمية تعزيز الوعي املجتمعي بإحياء هذه املناسبة بما يجسد ارتباط 
اليمنيني بالرسول األعَظم.. داعيا إل املشاركة والحشد للفعالية املركزية لالحتفاء بهذه املناسبة.

فيما تطرق مدير مكتب الجمارك فهد هزاع، إل املعاني والدللت العظيمة التي تحملها ذكرى املولد النبوي 
خاصة يف ظل التحديات التي تواجه األمة، وما يتطلبه ذلك من تعزيز التالحم والصطفاف يف مواجهة 

العدوان وإفشال مخططاته.



232

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

كما ألقيت كلمات أشارت إل رضورة استغالل املناسبة يف تعزيز قيم التكافل الجتماعي وأخذ الدروس 
والعرب من سرية الرسول األعظم يف الصمود والتضحية دفاعاً عن الوطن.

حرض الفعالية، التي تخللتها فقرات فنية، عضو اللجنة املركزية فواد العزي ومدير مكتب املحافظ عبده 
هفج. 

دائرة اإلمداد والتموين العسكري حتتفي بذكرى املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت دائرة اإلمداد والتموين العسكري اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشارت كلمة دائرة اإلمداد والتموين العسكري التي ألقاها نائب مدير الدائرة العميد عبدالغفور 
العزي، إل أن الحتفاء بذكرى املولد النبوي تأتي يف ظل انتصارات املرابطني من أبطال الجيش واللجان 

الشعبية يف مختلف الجبهات.

وأكدت أهمية دعم واسناد املرابطني بمزيد من قوافل الدعم والعطاء حتى تحقيق النرص الكامل عل تحالف 
العدوان واملرتزقة.

فيما تطرق الدكتور أحمد الشامي، إل بركة أيام شهر ربيع األول الذي أكرم الله فيه البرشية بالرحمة 
املهداة ميالد خري خلق الله محمد صل الله عليه وعل آله وسلم.

وأوضح أن هذه الذكرى يف تاريخ األمة السالمية والشعب اليمني بصورة خاصة تتطلب من الجميع ايالئها 
حقها من الهتمام والحضور املرشف يف مختلف الفعاليات بهذه املناسبة.. لفتا إل أن الحتشاد الجماهريي 

ألبناء الشعب اليمني رسالة قوية ألعداء الوطن بتمسك اليمنيني وارتباطهم برسول الله عليه الصالة 
والسالم.

تخلل الفعالية كلمات معربة عن عظمة املناسبة وأهمية التفاعل الكبري إلحيائها.

 

 باملولد النبوي
ً
مستشفى عمران العام ينظم فعالية احتفاء

]20/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظم موظفو وكوادر مستشفى عمران العام لألمومة للطفولة اليوم، فعالية احتفاًء بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل املحافظة عبدالعزيز أبو خرفشة ومدير عام املستشفى الدكتور هادي 
الحمزي ونائب مجلس التالحم القبيل نايف الحايطي، أكدت كلمات املشاركني أهمية مناسبة املولد النبوي 

الرشيف لتعزيز الولء واملحبة لرسول الله.

وأشارت إل رضورة تعزيز التالحم والصطفاف يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته، وكذا تعزيز الوعي 
املجتمعي بأهمية إحياء هذه املناسبة للعودة لنبي الرحمة و سريته ونهجه.
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وتطرقت الكلمات إل دللت الحتفاء بمولد رسول البرشية ومعلمها األول. 

تخلل الفعالية أوبريت إنشادي عرب عن عظمة املناسبة وأهميتها ومكانتها يف قلوب اليمنيني. 

فعالية باحلديدة مبناسبة املولد النبوي الشريف

]20/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ:

نظمت مكاتب الصناعة والتجارة واألشغال العامة والطرق واملنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة اليوم، 
فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل املحافظة عبدالجبار أحمد محمد، أشار وكيل املحافظة لشئون الخدمات 
محمد حلييص، إل أن الحتفال بهذه املناسبة يعكس حب أبناء اليمن لنبي الرحمة واإلنسانية محمد صل 

الله عليه وآله وسلم..ولفت إل أن إحياء ذكرى مولد املصطفى تأكيد عل استمرار اليمنيني يف نرصة الرسول 
واألمة اإلسالمية من خالل مواجهة قوى العدوان ومرتزقته.

وأكد الوكيل الحلييص، رضورة استغالل املناسبة يف تعزيز قيم التكافل الجتماعي وأخذ الدروس والعرب من 
سرية الرسول األعظم يف الصمود والتضحية دفاعاً عن الوطن.

بدوره أوضح نائب رئيس وحدة العلماء باملحافظة الشيخ عيل صومل األهدل، أن الحتفاء بمولد النبي 
يجسد العالقة املتينة التي تربط أبناء الحكمة واإليمان بالرسول الكريم.. منوهاً بأهمية تطبيق منهج 

وأخالق الرسول قولً وعمالً.

وأشار إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي يف ظل العدوان يعزز عزيمة الشعب اليمني وثباته يف مواجهة 
العدوان والتمسك بمبادئ وقيم معلم البرشية األول عليه الصالة والسالم.

فيما بينت كلمة الجهات املنظمة للفعالية، أن الحتفاء بهذه املناسبة يحمل معان ودللت تعزز من شأن 
األمة اإلسالمية ومكانتها.. مؤكدة جاهزية أبناء الحديدة للمشاركة يف الفعالية املركزية إلحياء ذكرى مولد 

رسول الله، لفتا إل رضورة التأيس بنهج رسول الله والتزود من سريته العطرة سيما يف ظل الظروف التي 
تمر بها األمة بصورة عامة واليمن بشكل خاص.

تخللت الفعالية، التي حرضها مدراء مكتب الصناعة محمد الحطامي واملنطقة الصناعية عبدالله البكاري 
والغرفة التجارية عبداإلله عيل سعيد، فقرات إنشادية عكست اإلبتهاج والفرحة باملناسبة. 

 

القطاع الصحي يف جحانة مبحافظة صنعاء ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الصحة العامة والسكان ومستشفى الشهيد محمد الدرة يف مديرية جحانة بمحافظة صنعاء 
اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد مسئول املكتب اإلرشايف باملديرية احسن العبادي، أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية للتمسك 
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بما جاء به سيد البرشية واستلهام الدروس والعرب من سريته صل الله عليه وسلم.

من جانبه أشار مدير املستشفى الدكتور عبدالله القاول، إل رضورة القتداء بهدي الرسول واتباع سنته 
ونهجه.. مستعرضاً دللت الحتفاء بهذه املناسبة وتجديد العهد والولء لله ولرسوله بالسري عل نهج خاتم 

األنبياء.

فيما استعرضت كلمات املشاركني ما يتعرض له اليمن من عدوان وجرائم حرب ل تمثل رسالة اإلسالم.. 
مؤكدة أن الحتفال بذكرى مولد رسول الله تعزز من الصمود الشعبي ملواجهة تحالف العدوان.

تخللت الفعالية، بحضور مدير املديرية محمد البشاري ومدير مكتب الصحة باملديرية الدكتور عبدالله 
الحرضي، فقرات وقصائد دعت لتعزيز الرتباط بالرسول األكرم والسري وفق منهجه. 

 

فعاليات مبناسبة املولد النبوي الشريف يف إب

]20/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

نظم مكتب األوقاف واإلرشاد بمديرية املخادر محافظة إب اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة وأزكى السالم.

يف الفعالية، التي حرضها عضو مجلس النواب نشوان الصربي ومدير املديرية نبيل العويض ومرشف 
املديرية حافظ حجر، تطرق مدير فرع مكتب األوقاف عبدالكريم الحجازي والشيخ حسن الصربي عن 

العلماء، إل دور أهل اليمن يف نرصة الدين اإلسالمي والرسول الكريم صل الله عليه وآله وسلم. 

وحثا عل أهمية اتخاذ سرية الرسول الكريم منهاج حياة للمجتمع بما من شأنه النهوض بحارض ومستقبل 
األمة اإلسالمية.

كما ألقيت عدة كلمات أشارت يف مجملها إل عظمة هذه املناسبة العطرة وأهمية الحتفاء بمولد خاتم األنبياء 
واملرسلني ومكانتها يف وجدان األمة.

وأوضحت أن إحياء السرية املحمدية وأخالق النبوة وصفات الرسول األعظم وتجسيدها يف الواقع سيسهم يف 
إخراج األمة من حالة الضعف والترشذم والهوان. 

تخللت الفعالية، التي حرضها عدد من العلماء والخطباء واملرشدين واملشايخ والشخصيات الجتماعية، 
قصيدة شعرية وفقرات معربة.

إل ذلك أقيم بجامعة إب لقاء علمائي بمناسبة املولد النبوي نظمته إدارة التوجيه واإلرشاد بمكتب األوقاف. 

ويف الفعالية، أشارت كلمات العلماء إل أهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي ملا تحمله من معاٍن ودللت 
تسهم يف إعادة األمة إل مسارها الصحيح، مستعرضة جوانب من حياة الرسول األعظم وسريته القيادية 

والجهادية ونعمة الله الكبرية عل األمة برسوله الكريم.

وأكدت عظمة ذكرى املولد النبوي يف استلهام الدروس والعرب من سرية الرسول النرية بما يعزز الصمود 
والثبات يف مواجهة العدوان و تجسيد قيمه وأخالقه يف أعمال اإلحسان والتكافل املجتمعي. 
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وحثت الكلمات عل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي ستقام بمركز املحافظة يوم 12 ربيع 
األول احتفاًء باملناسبة..وشددت عل أهمية دور العلماء والخطباء واملرشدين يف تعزيز التوعية والتحشيد 

للفعاليات الحتفائية باملناسبة وبما يليق بمقام ومكانة سيد البرشية يف قلوب أهل اليمن.

كما نظمت يف منطقة بني عمر بمديرية القفر فعالية خطابية باملناسبة، ألقيت خاللها العديد من الكلمات 
أكدت يف مجملها أهمية إحياء املولد النبوي بما يعكس تمسك اليمنيني بدينهم ورسولهم صلوات الله عليه. 

وتطرقت الكلمات إل مكانة أهل اليمن التي شهد بها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من خالل 
األحاديث النبوية.

القطاع الصحي يف احليمة الداخلية مبحافظة صنعاء ينظم فعالية باملولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الصحة العامة والسكان ومستشفى 21 سبتمرب بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء 
اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار مدير املستشفى الدكتور دارس أبو طالب، إل أن ذكرى مولد خاتم األنبياء واملرسلني، 
حدث عظيم يستدعي من أبناء األمة تعظيمه للتزود بمكارم أخالقه وتذكر سريته العطرة.

فيما حيا املسئول الثقايف بوزارة الصحة أكرم العمدي، تفاعل كوادر القطاع الصحي باملديرية لالحتفاء 
بذكرى مولد نبي الرحمة وتجديد الولء والتمسك بتعاليمه ونهجه.

وأكد أن الحتفال بمولد خري الربية هو احتفاء بحبه والتذكري بسريته العطرة ورسالته السماوية وتجسيد 
مكانته وعظمة يوم مولده يف وجدان اليمنيني.

من جانبه تطرق مسئول املكتب اإلرشايف باملديرية إبراهيم حميد الدين، إل دور اليمنيني يف منارصة الرسالة 
املحمدية.. لفتاً إل الشمائل املحمدية التي أرساها النبي محمد لرتسيخ العدالة والحق.

بدوره أشار األسري املحرر ضمن تبادل األسى معمر الدغيش، إل املحطات التي خاضها اليمنيون لدعم 
الرسول يف نرش الدعوة اإلسالمية.. مبينا أن إحياء ذكرى املولد النبوي محطة إيمانية لتجديد العهد والولء 

لخاتم األنبياء واملرسلني.

وتناول شخصية النبي ونماذج من حياته وسريته الزكية والتي ينبغي اتباعها لتحرير الوطن من دنس 
الغزاة املحتلني.. مثمنا جهود القيادة الثورية والسياسية واللجنة الوطنية لشئون األسى يف الهتمام 

باألسى ومتابعة عملية اإلفراج عنهم.

تخلل الفعالية، بحضور قيادات القطاع الصحي ومدراء املكاتب التنفيذية والوجهاء والشخصيات 
الجتماعية، وصالت إنشادية ومرسحية وقصائد شعرية وفقرات فنية متنوعة عرّبت عن أهمية الحتفاء 

بذكرى قائد األمة محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.
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حفل بعزلة الطلح يف سحار بصعدة بذكرى املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ صعدة - سبأ :

نظم أبناء عزلة الطلح بمديرية سحار محافظة صعدة اليوم، حفالً خطابياً يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشارت كلمات ألقيت يف الحفل، الذي حرضه مدير مديرية سحار خالد الذيبان ومرشف املديرية عزيز دعه 
ومدير الرتبية باملديرية حميد ابو ديكه، إل أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف لستلهام الدروس 

والعرب يف التمسك بسنته وسريته العطرة.

وأكدت الكلمات عل عظمة املناسبة وصاحبها محمد صلوات الله عليه وآله وسلم الذي أخرج األمة من 
الظلمات إل النور.

إل ذلك نٌظمت بعزلتي الطلح واألبقور بمديرية سحار، لقاء قبيل للتنديد باستمرار جرائم العدوان السعودي 
األمريكي ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ويف الوقفة دعا مدير مديرية سحار خالد الذيبان، إل التحشيد للفعالية املركزية بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي للرسول صل الله عليه وآله وسلم..وبارك النتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية يف 

مختلف الجبهات وعودة األسى املحررين إل أرض الوطن.

 باملولد النبوي
ً
فعاليات يف معني وأزال بأمانة العاصمة احتفاء

]20/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بمديريتي معني وأزال بأمانة العاصمة اليوم، فعاليات وأمسيات ثقافية بذكرى املولد النبوي.

ففي مديرية معني نظمت أمسيات ثقافية بأحياء مذبح والسنينة وعرص والدائري احتفاًء بذكرى مولد 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم، بحضور وكيل األمانة الدكتور قناف املراني ومدير املديرية عبدامللك 

الريض ورئيس املكتب اإلرشايف سامي رشف الدين.

واعتربت األمسيات ذكرى املولد النبوي محطة إيمانية تعبوية لستلهام املعاني والدللت من نهج السرية 
النبوية الصحيحة والتمسك بها والسري عل النهج املحمدي..وأشارت إل أن إحياء ذكرى املولد النبوي يعزز 
من الولء والرتباط بالرسالة املحمدية.. مباركني عودة األسى املحررين واإلفراج عنهم انتصاراً يضاف إل 

النتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات.

فيما أقيمت بحيي مسيك ونقم بمديرية آزال، فعاليات يف ذكرى املولد النبوي، نظمتها اللجنة الرئيسية 
للفعاليات باملديرية، بحضور مدير املديرية عبدالعزيز شعالن وأمني محيل املديرية عادل الشعثمي ورئيس 

املكتب اإلرشايف عقيل السقاف.

أكدت الفعاليات أهمية الحتفاء بهذه املناسبة الدينية ملا تحمله من معاني ودللت تسهم يف إعادة األمة إل 
املسار الصحيح وتجديداً للعهد والولء لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم.

وشددت عل رضورة استغالل هذه املناسبة العظيمة يف تعزيز قيم التكافل الجتماعي وأخذ الدروس والعرب 
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من سرية الرسول األعظم يف الصمود والتضحية دفاعاً عن الوطن.

ختفيضات وخدمات طبية جمانية يف أمانة العاصمة مبناسبة املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أصدر مكتب الصحة والسكان بأمانة العاصمة، تعميم لكافة املستشفيات واملراكز الصحية العامة والخاصة 
بعمل تخفيضات مناسبة يف أسعار الخدمات الطبية املقدمة للمواطنني بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

وأوضح مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة الدكتور مطهر املروني، يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( 
أن التعميم يأتي يف إطار حرص املكتب عل التخفيف من معاناة املواطنني نتيجة العدوان والحصار.

وبني أن هذه اآللية تأتي ضمن خطة مكتب الصحة باألمانة واستعداداته لتنفيذ فعاليات يف املستشفيات 
واملراكز الصحية بأمانة العاصمة لالحتفال باملولد النبوي والستفادة من املناسبة يف هذا الجانب.

عل سياق متصل أعلنت هيئة املستشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمة تقديم خدمات املعاينة مجاناً 
وتخفيض 20 باملائة من تكاليف العمليات والخدمات الطبية املختلفة ملدة أسبوع بدء من اليوم، بمناسبة 

املولد النبوي.

كما اعلن مستشفى السبعني لألمومة والطفولة باألمانة تقديم خدمات املعاينة الطبية مجاناً وتخفيض 30 
باملائة من رسوم الفحوصات الطبية، باإلضافة إل الخدمات املجانية السابقة، والتي ستستمر حتى يوم 

الذكرى..فيما يقدم مستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة كافة خدماته الطبية مجاناً للمواطنني بدًء 
من السبت املقبل، احتفاء بذكرى مولد الرسول األعظم.

إل ذلك أعلنت ايضاً العديد من املستشفيات واملراكز الطبية العامة والخاصة عن عمل تخفيضات تصل 
بعضها إل 30 باملائة من أسعار الخدمات، فضالً عن تقديم خدمات املعاينة مجاناً.

هيئة األراضي ومكاتب تنفيذية بعمران حتتفي باملولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظمت الهيئة العامة لألرايض واملساحة ومكاتب التخطيط واإلحصاء والزراعة والري بمحافظة عمران 
اليوم، فعالية احتفائية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، التي حرضها مدير الهيئة العامة لألرايض واملساحة املهندس أكرم الوزان ومدير مكتب 
الزراعة والري املهندس حمري الجبيل ونائب مدير مكتب التخطيط وعدد من املشائخ واألعيان والشخصيات 

الجتماعية باملحافظة، أكدت الكلمات عل أهمية إحياء ذكرى مولد الرحمة محمد صل الله عليه وعل آله 
وسلم الذي أخرج األمة من الظلمات إل النور.

وأشارت الكلمات إل عظمة الحتفاء بذكرى مولد سيد النبياء واملرسلني وأهمية استلهام القيم واألخالق 
النبوية يف تعزيز روح الثبات والصمود يف مواجهة الطغاة واملستكربين.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وقصائد شعرية عربت عن عظمة املناسبة.
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 فعالية ثقافية بكحالن عفار يف حجة بذكرى املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

أٌقيمت يف بني موهب كحالن عفار محافظة حجة اليوم، فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار مدير املديرية باسم حميدان، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي لستلهام الدروس 
والعرب يف التمسك بسنته وسريته العطرة.

وأكد رضورة تجسيد أخالق الرحمة املهداة للعاملني قولً وعمالً.. مشريا إل أن إحياء ذكرى املولد هو إحياء 
للقيم النبيلة واملبادئ التي جاء بها املصطفى عليه الصالة والسالم وتجديد العهد بالسري عل نهجه.

وألقيت كلمات عربت عن عظمة املناسبة وأهميتها يف التمسك بالنهج املحمدي وتوجيهات الرسول األعظم 
صل الله عليه وآله وسلم.

تخلل الفعالية، بحضور مرشف املديرية أحمد السالمي وعدد من مدراء املكتب التنفيذي وأعضاء املجلس 
املحيل، قصائد شعرية معربة عن املناسبة.

 

 بذكرى املولد النبوي
ً
 خطابيا

ً
وزارتا اخلدمة املدنية والزراعة تنظمان حفال

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارتا الخدمة املدنية والتأمينات والزراعة والري اليوم، حفالً خطابياً يف ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الحتفال اعترب عضو املجلس السيايس األعل أحمد غالب الرهوي، املولد النبوي أعظم حدث شهده العالم 
عل مر التاريخ, كونه نقل البرشية من الظلمات إل النور ومن الجهل إل العلم وأسس لحضارة خالدة 

تحفظ لإلنسان كرامته وعزته.

وأشار إل أن إحياء مولد الرسول األعظم احتفال بأعظم وأكرم الخلق من قاد األمة بأخالقه وصفاته وقيّمه 
ومبادئه ملجتمع متماسك وقوي.. لفتا إل رضورة ترسيخ املبادئ املحمدية يف واقع الحياة املعاش ملواجهة 

املحاولت الرامية استهداف الهوية اإليمانية خاصة يف ظل الهجمة الرشسة التي يتعرض لها اإلسالم من قبل 
المربيالية والصهيونية العاملية.

وأكد الرهوي أن إتباع نهج النبي الخاتم والتمسك بمبادئه من أهم مقومات نهضة األمة وتطورها 
وانتصارها عل األعداء.. مشرياً إل رضورة استلهام معاني الصرب والتضحية والجهاد والصمود من سرية 

النبي يف مواجهة العدوان ومرتزقته.

ويف الحفل، الذي حرضه نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزير الزراعة والري 
املهندس عبدامللك الثور، أشار وزير الخدمة املدنية والتأمينات إدريس الرشجبي إل أن الحتفال بذكرى 

مولد نبي الرحمة والسالم يأتي انسجاماً مع ما تضمنته كلمة قائد الثورة يف تدشني فعاليات الحتفال بهذه 
املناسبة الدينية الجليلة والذي يعترب تدشيناً ملرحلة جديدة يف مواجهة المربيالية والصهيونية وأعداء األمة.
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وأوضح أن احتفال الشعب اليمني بهذه املناسبة يأتي تأكيداً عل حبهم للنبي الخاتم وتعبرياً عن فخرهم 
واعتزازهم به وتجديداً للميض عل دربه وإتباع سريته العطرة. وقال »إن كان للبرشية عيد فهو يوم مولد 

الرسول األعظم اليوم الذي تطهّرت فيه البرشية من الرشك وتحررت فيه اإلنسانية من العبودية وأقيمت 
دولة الحق والعدل واملساواة«.

من جانبه اعترب عضو مجلس الشورى يحيى املهدي، احتفال أهل اليمن بذكرى مولد خاتم األنبياء 
واملرسلني، يعكس مكانته الكبرية يف القلوب، فهم من نارصه و آزره منذ الجهر بالدعوة اإلسالمية فضالً عن 

دورهم يف نرش تعاليم الدين الحنيف إل أصقاع املعمورة.

وأشار إل أن احتفال اليمنيني بهذه املناسبة يأتي يف وقت هرولت وتهرول دول عميلة للتطبيع مع الكيان 
الصهيوني وإعالنها الولء ألمريكا وإسائيل.

نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي، بدوره أكد أن اليمنيني باحتفالهم بمولد خري خلق الله 
يجسدون الحب والولء لرسول الله عليه الصالة والسالم.

وأوضح أن الرسالة املحمدية أحدثت تغيرياً جذرياً يف الكون والبرشية ناقلة الناس من عبادة األوثان 
واألصنام إل عبادة الواحد الدين ومن الرشك والضالل إل الحق والعدل والخري والسالم.

وأكد الدكتور الرباعي أن الشعب اليمني سيظل يحتفل بهذه املناسبة مهما كانت التحديات والصعاب.

تخلل الحتفال، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى ورئيس الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات 
إبراهيم الحيفي ورئيس املؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية رشف الكحالني وعدد من قيادات جامعة 

صنعاء وشخصيات سياسية واجتماعية, فقرات فنية يف مدح النبي.

حمكمتا األمانة وحمافظة صنعاء حتتفيان بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت محكمتي األمانة ومحافظة صنعاء واملحاكم البتدائية التابعة لهما فعالية إحتفائية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أوضح رئيس مجلس القضاء األعل القايض أحمد يحيى املتوكل، أن اليمنيني سباقني إل إحياء 
ذكرى املولد النبوي الرشيف باعتباره محبته صلوات الله علية وعل آله أفضل السالم وأزكى التسليم جزء 

من هويتهم اإليمانية.

وأكد القايض املتوكل عل أهمية القتداء بالهدي املحمدي قول وعمال كون نهجه صل الله عليه وسلم مرشوع 
حياة وهو صاحب املراتب العليا املعلم واملوجه وأعظم قائد عرفه التاريخ. وقال »أن إقامة هده الفعاليات 
والحتفالت تعد إحتفال بالقيم واملبادئ العظيمة وتتويج للحرية والستقالل وتعزيز ملبدأ العزة والكرامة 

والخروج عن موالة اليهود«.

وحث رئيس مجلس القضاء جميع منتسبي أجهزة السلطة القضائية التحيل باملسؤولية الدينية واألخالقية 
والوطنية يف تنفيذ املهام والواجبات املوكلة إليهم لتحقيق العدالة وإنصاف املظلومني. 
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وتطرق إل الصفات التي يجب أن يتحل بها القضاة وأعضاء النيابة واألمناء الرشعيني واملوثق العدل من 
العلم والنزاهة واملصداقية لرتباط مهامهم بحقوق الناس.. معترباً أن اختالل عملهم يؤثر عل تحقيق 

العدالة كونهم قدوة يحتذى بها يف املجتمع.

وأكد أن األمانة املطلقة لألمناء الرشعيني تقتيض تسيري أعمال املواطنني بمسؤولية وكفاءة.. مهيبا باتخاذ 
اإلجراءات القانونية إزاء املخالفني.

وبارك القايض املتوكل بطولت الجيش واللجان الشعبية وعودة املحررين من األسى إل ارض الوطن.

من جانبه أكد وزير العدل القايض الدكتور محمد محمد الديلمي، عل أهمية اإلحتفاء بذكرى املولد النبوي 
الرشيف ملا تمثله هذه املناسبة من معاني إيمانية ودللت روحانية خاصة يف ظل األوضاع الراهنة التي تمر 

بها بالدنا.

ولفت إل أن البتهاج بذكرى املولد النبوي الرشيف يعد تعظيما ملكانته الرسول يف قلوب املسلمني ويناقض 
الدعاءات ببدعة الحتفاء بهذه املناسبة التي تعترب محطة إيمانية لستحضار الدروس من سرية املصطفى 

والنظر فيها بتمعن وتدبر ما فيها من عرب لالستفادة منها والتحل بالصمود والصرب ومقارعة الظاملني 
والنتصار للعزة والحق والكرامة. 

وأوضح يف الفعالية، التي حرضها وزير الدولة الدكتور حميد املزجاجي ونائب وزير العدل القايض سعد 
أحمد هادي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القايض أحمد الشهاري ورئييس استئناف محكمتي المانة 

القايض محمد اسماعيل عبدالقادر ومحافظة صنعاء القايض محمد صالح الدربي، أن قيادة السلطة 
القضائية ستسري أول قافلة قضائية لدعم املرابطني من أبطال الجيش واللجان الشعبية يف الجبهات 

بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ولفت القايض الديلمي أن تعظيم هذه املناسبة فرصة إلرسال رسائل الصمود وثبات الشعب اليمني أمام 
تكالب قوى العدوان وهيمنتها.. وأكد أهمية تضافر الجهود والتحشيد إلنجاح هذه املناسبة املأمول منها 

أن تحقق حضور شعبي غري مسبوق يعكس للعالم عظمة املناسبة وعمق الرتابط والرتاحم املجتمعي بني 
اليمنيني بما يسهم يف تكريس القيم العظمية التي جاء بها الرسول األعظم يف أوساط املجتمع.

متطرقا إل رضورة التزام القضاة بمسؤولياتهم وواجباتهم يف سعة انجاز القضايا لتحقيق العدالة 
لطالبيها.

من جانبه إستعرض نائب وزير األوقاف فواد ناجي، محطات من سرية املصطفى املعلم والقائد الذي 
استطاع أن يغري تاريخ البرشية وموازين القوى ومعادلت األحداث يف منطقته وتاريخه يف معركة وجيزة 

استطاع خاللها ان يقنع شعوبا بالدين اإلسالمي املبارك.

ولفت إل أن الحتفاء باملولد النبوي الرشيف فرصة لتجديد اإليمان والولء للرسول األعظم خاصة يف ظل 
اإلساءات املتكررة التي تمارسها بعض وسائل العالم الغربية يف محاولة النيل من مقامه العظيم واستفزاز 

ملشاعر املسلمني مع قرب الحتفاء بذكرى مولده الرشيف.

وتطرق إل املسؤولية التي يتحملها منتسبي السلطة القضائية يف تحقيق العدل وإنصاف املظلوم وإظهار 
الوجه املرشق للرشيعة املحمدية التي جاءت إلرساء العدل وإقامة الحدود وإرجاع الحقوق ألهلها.

بدوره استعرض القايض طه عقبه، سرية املصطفى وحياته ومآثره ومناقبه ونهجه وعمله.. وأكدا عل 
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رضورة التمسك بمنهج الرسول األعظم والعمل بما جاء به ملواجهة قوى الظلم والطغيان أينما وجدت.

حرض الفعالية وكيال الوزارة لقطاع املحاكم والتوثيق القايض احمد الجرايف وللشئون املالية والدارية 
القايض احمد الكحالني وأمني عام نادي قضاة اليمن القايض جمال الفهيدي ورؤساء املحاكم البتدائية 

بالمانة ومحافظة صنعاء ورؤساء أقالم التوثيق وأمناء الرس والمناء الرشعيني وعدد من منتسبي السلطة 
القضائية ونادي القضاة.

 بذكرى املولد النبوي
ً
صندوق رعاية وتأهيل املعاقني ينظم حفال

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم صندوق رعاية وتأهيل املعاقني اليوم، حفالً خطابياً وفنياً يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل اعترب نائب رئيس مجلس الشورى عبده محمد الجندي، الحتفال بذكرى املولد النبوي تعظيماً 
وتوقرياً للصادق األمني املبعوث رحمة للعاملني.

وتطرق إل أن احتفال اليمنيني بهذه املناسبة تميز منذ وقت طويل، يف حني يأخذ اليوم طابعاً آخر أكرب 
وأشمل ملشاركة أهل اليمن الحتفالت بهذه املناسبة.. مبيناً أن الحتفال بذكرى املولد النبوي بني فئة 

املعاقني هو نرص بحد ذاته.

وأشار الجندي إل التخاذل العربي املعيب وتسابق القطيع للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بما يمثل انتكاسة 
لشعوب ودول العالم العربي.

فيما أوضح وزير الشئون الجتماعية والعمل رئيس مجلس إدارة الصندوق عبيد سالم بن ضبيع، أن ذكرى 
املولد النبوي يوماً تتجل فيها معاني اإليمان وتحل فيه الربكات بمولد سيد البرشية.

ولفت إل أن إحياء هذه املناسبة الدينية يعكس عظمة املحبة لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم وتبيان 
ألحبابه وتفريق واضح بني أعدائه ومحبيه بني من يعظّمونه ويقدرونه وينترصون له، وبني من يهملونه ول 

يجّلونه كما يستحق مقامه.

وأشار الوزير بن ضبيع، إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي فرصة للتذكري بسرية رسول الله وشخصية 
وبما تتضمنه الرسالة التي حملها للبرشية من قيّم خالدة تنظم حياة الفرد واملجتمع.

ويف الفعالية، التي حرضها وزراء الدولة لشئون مجليس النواب والشورى الدكتور عيل أبو حليقة والكهرباء 
والطاقة عاتق عبار والدكتور حميد املزجاجي، أثنى مفتي محافظة تعز العالمة سهل بن عقيل عل التفاعل 
الشعبي والرسمي مع هذه املناسبة الدينية واإلرصار عل الحتفاء بها كما يجب يف مهد لم يسبق له مثيل يف 

التاريخ يف وقت أصبحت فيه األمة تعيش حالة من الذلة واملسكنة واملهانة.

من جانبه أفاد املدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل املعاقني الدكتور عيل نارص مغيل، بأن إحياء هذه 
املناسبة، تعبرياً عن مدى الولء لرسول الله وتأكيدا عل اإلرتباط الوثيق برسول الله صل الله عليه وآله 

وسلم.

وأكد أهمية استغالل هذه املناسبة يف تجسيد أخالق الرسول يف البذل والعطاء واإلحسان والتكافل 
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الجتماعي.. لفتاً إل أن صندوق رعاية وتأهيل املعاقني يدشن بهذه املناسبة توزيع رصف األجهزة 
التعويضية للمعاقني بالحديدة والتي تشمل عربات اإلعاقة للكبار والصغار ومشايات وعكاكيز بقيمة 10 

ماليني ريال.

وألقيت يف الفعالية، بحضور وكييل وزارة الشئون الجتماعية لقطاعي التنمية يحيى قرواش وعالقات العمل 
عيل القطابري ورؤساء الجمعيات والتحادات العاملة يف مجال اإلعاقة، العديد من الكلمات والفقرات الفنية 

واإلنشادية.

عقب ذلك وزع نائب رئيس مجلس الشورى ووزيرا الشئون الجتماعية والعمل رئيس مجلس إدارة 
الصندوق عبيد سالم بن ضبيع والدولة حميد املزجاجي واملدير التنفيذي لصندوق املعاقني الدكتور عيل 

مغيل، األجهزة التعويضية للمعاقني يف الحديدة.

وزارات اخلارجية والقانونية وحقوق اإلنسان واملغرتبني حتتفي بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارات الخارجية والشؤون القانونية وحقوق اإلنسان وشؤون املغرتبني، اليوم فعالية يف ذكرى املولد 
النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف الفعالية أشار وزير الخارجية املهندس هشام رشف عبدالله، إل أن الحتفال بمولد خري األنام يكتسب 
أهمية بالغة وعظيمة كونه يمثل امتداداً طبيعياً ملنارصة أبناء اليمن للرسول الخاتم واملعلم والقدوة واألسوة 

الحسنة محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وأوضح أن الحتفال بهذه املناسبة الدينية العظيمة، يأتي للتزود من معاني الوفاء واإلخالص لرسول 
الله والدين اإلسالمي الحنيف، ما يجعل الشعب اليمني األول يف مقدمة منارصي اإلسالم والتمسك بالسنة 

النبوية املطهرة.

وقال »ما أشبه اليوم بالبارحة، فما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار ممنهج منذ 26 مارس 
2015م، من تحالف العدوان السعودي اإلماراتي الذي ارتكب ويرتكب أبشع الجرائم التي ترقى معظمها 
إل جرائم حرب عل مرأى ومسمع من عالم املصالح والنفاق، يذكرنا بما تعرض له الحبيب صل الله عليه 

وآله وسلم هو وأصحابه من حصار وتجويع بقصد النيل من اإلسالم والرسول الكريم والقضاء عل الدعوة 
اإلسالمية يف مراحلها األول«.

وأكد الوزير رشف أن حصار دول العدوان سيفشل كما فشلوا باألمس يف شعب أبي طالب فالله غالٌب عل 
أمره.. داعيا إل استغالل دعوات ومبادرات السالم التي أبدتها صنعاء وكان آخرها إطالق دفعة جديدة من 

األسى إلثبات حسن النوايا والقبول بالسالم ل اإلستسالم والتمهيد لوقف شامل إلطالق النار والوصول 
لتسوية سياسية سلمية شاملة تؤسس لعالقات جوار قائمة عل الحرتام املتبادل وعدم التدخل يف الشئون 

الداخلية.

ووجه وزير الخارجية يف ختام كلمته، دعوة للمغرر بهم الستفادة من مبادرة املصالحة الوطنية والتي 
تعترب فرصة لوقف إراقة الدم وإعادة بناء الوطن عل أسس دولة العدل والنظام والقانون.
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فيما تحدث وزير الشئون القانونية الدكتور إسماعيل املحاقري، عن أهمية الحتفال بهذه املناسبة الدينية 
العظيمة التي تجسد عالقة أبناء اليمن الوطيدة بالرسول الكريم املجسدة للهوية اإليمانية اليمنية التي 

أرادها الله ورسوله لليمنيني.

وقال »تمر األمة التي تبحث عن نفسها وتاريخها بمنعطف تاريخي يكاد أن يعصف بها، وإحياء الذكرى 
العطرة ليس فرصة للتميز عن اآلخرين، بل بمثابة العودة إل قيمنا اإلسالمية والثوابت التي يجب التمسك 

وعدم التفريط بها مهما كانت األسباب واملربرات«.

من جانبه قال القائم بأعمال وزير حقوق اإلنسان عيل الديلمي »ل نريد من هذه الفعالية أن تكون مجرد 
فعالية رسمية، بل روحية نستلهم منها الدروس والعرب يف حياتنا بحيث تكون سرية رسول الله وحياته 

وجهاده وأخالقه نصب أعيننا وقدوًة لنا«.

وشدد عل رضورة الستفادة من األسس التي وضعها الرسول الكريم لقيادة األمة اإلسالمية وتعامالته مع 
اآلخرين وأسلوبه يف بناء الدولة، بما يسهم يف توحيد األمة وجمع شملها ملواجهة التحديات التي تعصف بها.

يف حني تطرق عضو رابطة علماء اليمن الشيخ عيل حسني الهادي، إل النعمة العظيمة واملنّة الكريمة التي 
مّن الله بها عل األمة ببعثة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إلخراجها من عبادة العباد إل عبادة رب 

العباد ومن الظالم إل النور ومن الجهل إل العلم والهدى.

وقال »إن مولد الرسول والحتفال به ليس بدعًة كما يزعم ويتوهم البعض، فالله سبحانه وتعال قال »قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خريٌ كما يجمعون«.

تخلل الفعالية قصائد شعرية وإنشادية معرّبة عن عظمة وأهمية املناسبة.

حرض الفعالية مستشار املجلس السيايس األعل السفري عبداإلله حجر ونائب وزير شؤون املغرتبني زايد 
الريامي ووكالء وقيادات وموظفو وزارات الخارجية والشؤون القانونية وشؤون املغرتبني وحقوق اإلنسان.

أبناء حمافظة إب بالعاصمة صنعاء حيتفون بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أٌقيمت اليوم بأمانة العاصمة فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف، نظمها أبناء محافظة إب 
بالعاصمة صنعاء.

ويف الفعالية اعترب وزير الدولة لشؤون مجليس النواب والشورى الدكتور عيل أبو حليقة، الحتفال بهذه 
املناسبة محطة إيمانية لالستزادة من تعاليم الرسول الكريم عليه الصالة والسالم ومنهجه القويم والتمسك 

بها قولً وعمالً.

وأوضح أن إحياء ذكرى املولد النبوي، يؤكد الرتباط بالهوية اإليمانية التي تدافع عن الحق يف وجه الباطل 
وتفشل مساعي األعداء لتمزيق وحدة األمة وكيانها من أجل تحقيق أهدافهم يف استغاللها ونهب ثرواتها 

وخرياتها.

فيما أشار عضو مجلس الشورى مصلح أبو شعر، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي لستلهام الدروس 
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والعرب من السرية العطرى للمصطفى صل الله عليه وآله وسلم والقتداء بها.

وأوضح أن إحياء أبناء إب الساكنني بالعاصمة صنعاء لذكرى املولد النبوي، يأتي يف سياق الفعاليات 
املصاحبة والتجهيزات للفعالية املركزية بهذه املناسبة الدينية الجليلة، بما يعكس حب اليمنيني وارتباطهم 

برسول الله عليه أفضل الصالة والسالم ورسالته السمحاء.

ولفت أبو شعر إل أن ذكرى مولد خاتم األنبياء واملرسلني تحيي يف وجدان الجميع روح اللتزام بالنهج 
املحمدي والتذكري بسريته وتعاليمه وثقافة القرآن الكريم الذي أنزله الله عليه ليكون دستوراً شامالً وضامناً 

لألمة بالوصول إل أعل مراتب اإليمان والعزة والكرامة.

وأكد أهمية الحتفال بهذه املناسبة بما يعزز الصمود والصرب والثبات يف مواجهة العدوان السعودي 
األمريكي وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.. حاثاً أبناء إب يف صنعاء عل املشاركة 

الواسعة يف الفعالية املركزية يف 12 ربيع األول كرسالة باعتزاز اليمنيني وحبهم لرسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم.

بدوره اعترب وكيل أمانة العاصمة عيل الالحجي، هذه املناسبة الدينية حدثاً عظيماً لألمة تعمق من خاللها 
الرتباط بأخالق من اختاره الله لقيادتها وإخراجها من ظلمات الكفر إل نور اإليمان.

وأشار إل دللت إحياء هذه املناسبة الدينية يف ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار، ما يتطلب 
تعزيز التالحم والصطفاف يف مواجهة وإفشال مخططات تحالف العدوان.

حرض الفعالية عدد من املشايخ والوجهاء والشخصيات الجتماعية من أبناء محافظة إب بالعاصمة صنعاء.

فعالية جبامعة الرازي يف ذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أٌقيم اليوم بصنعاء، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي، نظمتها جامعة الرازي بالتعاون مع ملتقى 
الطالب الجامعي.

ويف الفعالية أشار نائب وزير التعليم العال والبحث العلمي الدكتور عيل رشف الدين، إل أهمية الحتفاء 
بمولد خري الربية وخاتم األنبياء واملرسلني، بما يليق بمقام ومكانة املصطفى عليه الصالة والسالم الذي 

أرسله الله رحمة للعاملني، لفتا إل أهمية جعل ذكرى املولد النبوي محطة للتزود بالدروس والعرب يف 
التمسك بنهج الرسول صل الله عليه وآله وسلم وتجسيد أخالقه وشجاعته عل الواقع.

وتطرق الدكتور رشف الدين، إل أن الحتفاء بذكرى املولد يأتي لستذكار واستحضار جوانب من حياة 
وسرية الرسول الكريم.. لفتاً إل دور أهل اليمن يف منارصة ومؤازرة الرسول عليه الصالة والسالم ونرش 

اإلسالم يف أرجاء املعمورة.

وبني أن احتفال اليمنيني بهذه املناسبة يف ظل العدوان والحصار يؤكد الحرص عل إحياء هذه املناسبة 
العظيمة مهما كانت الظروف يف وقت تهرول فيه ممالك األعراب للتطبيع مع الكيان الصهيوني.. داعياً 

الطالب والطالبات وكادر الجامعة إل املشاركة يف الفعالية املركزية يوم 12 ربيع أول لالحتفاء بذكرى املولد 
النبوي.
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فيما اعترب نائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية الدكتور تركي القباني، الحتفال بذكرى ميالد سيد 
املرسلني احتفالً بالقيّم اإلنسانية التي جاء بها الرسول الخاتم، وإجاللً ملن رفع الله ذكره يف العاملني، بقوله 

تعال »ورفعنا لك ذكرك«.

ويف الفعالية، التي حرضها رئيس الجامعة الدكتور جميل الربيعي ونائب رئيس الجامعة الدكتور 
عبدالوهاب الكحالني وأمني الجامعة الدكتور عمار الذيباني وعمداء الكليات ورؤساء األقسام وطالب 

وطالبات الجامعة، أشار محمد القشم يف كلمة ملتقى الطالب الجامعي إل أهمية الحتفاء بذكرى املولد 
النبوي للتذكري بسريته العطرة للسري عل نهجه القويم.

تخلل الفعالية قصيدة للشاعر جميل صقر، بعنوان »أحق الحق«، واسكتش مرسحي وفقرات فنية معربة 
عن املناسبة.

مركز التدريب والتأهيل بوزارة األوقاف ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مركز التدريب والتأهيل بقطاع التوجيه واإلرشاد بوزارة األوقاف اليوم، فعالية خطابية وثقافية يف 
ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار نائب وزير األوقاف واإلرشاد العالمة فؤاد محمد ناجي، إل أهمية إحياء ذكرى املولد 
النبوي، لستلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى صل الله عليه وآله وسلم.. مبيناً أن األمة اليوم يف 

أمس الحاجة للعودة الصادقة لرسول الله للتحرر من جاهلية العرص.

وأكد أهمية تعزيز الوعي بأخالق ومنهج الرسول الكريم عليه الصالة والسالم وتجسيد التعاليم والقيم 
اإلسالمية يف أوساط املجتمع لتكتمل النّعمة كما قال »إنما بٌعثت ألتمم مكارم األخالق«. وقال »لو أخذنا كل 
يوم درس من سرية الرسول يف الشجاعة والجهاد واألخالق والصرب والصمود، لكان املجتمع غنًي بالثقافة 

اإليمانية النابعة من كتاب الله وسنة نبيه الكريم«.

وتطرق إل دللت إحياء ذكرى املولد النبوي. وأضاف »إن الرسول الكريم بعثه الله رحمة للعاملني ونعمة 
وهادياً ومنقذاً ومبرشاً ونذيراً، ما يتطلب الستزادة من هذه املناسبة ملراجعة النفس وتعزيز ارتباطها 

بأخالق ومنهج وسرية خاتم األنبياء واملرسلني عليه الصالة والسالم«.

وحث العالمة ناجي عل التحشيد للمشاركة يف الفعالية املركزية إلحياء هذه املناسبة، بما يعزز من حب 
اليمنيني وارتباطهم برسول اإلنسانية محمد صل الله عليه وآله وسلم.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل وزارة األوقاف لقطاع األوقاف الدكتور حميد املطري، أشار الوكيالن 
املساعدان لوزارة األوقاف يحيى الحوثي والشيخ جربي إبراهيم حسن وأمني عام املجلس األعل لألوقاف 

الدكتور مقبل الكدهي، إل أن احتفاء أهل اليمن بذكرى ميالد رسول الله، احتفاء بالقيّم واألخالق واملبادئ 
الدينية التي أرساها النبي عليه الصالة والسالم.

وتطرقوا إل فضل العلماء ومكانتهم وفرحتهم بإحياء بذكرى املولد النبوي لستلهام الدروس يف التمسك 
بسنة رسول الله وسريته العطرة.. مشريين إل أن هذه املناسبة محطة إيمانية ألخذ العرب والعظات والتأيس 
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بمنهج النبي عليه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

فيما أشار مدير مركز التدريب والتأهيل بوزارة األوقاف محمد السهماني ومديرة توعية املرأة بالوزارة 
إيمان املهدي، إل الحرص عل إحياء ذكرى املولد النبوي لستلهام دروس العزة والصرب من سرية الرسول 

عليه الصالة والسالم يف ظل ظروف وتداعيات العدوان عل اليمن.

وأكدا أن رعاية الدولة والحكومة لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية الجليلة، يعكس الوعي بمقام ومكانة سيد 
البرشية، فضالً عن تعميق الرتباط بقائد األمة ومصدر عزتها ووحدتها محمد صلوات الله عليه وعل آله 

وسلم والتمسك بسنته قولً وعمالً.

تخلل الفعالية، موشحات لفرقة الصفاء اإلنشادية يف مديح الرسول الكريم ومكارم أخالقه وسريته العطرة.

القطاع الرتبوي يف صعدة حيتفل مبناسبة املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صعدة -سبأ:

نظم مكتب الرتبية والتعليم والوحدة الرتبوية بمحافظة صعدة، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف تحت شعار »وإن تطيعوه تهتدوا«.

يف الفعالية أكد وكيل املحافظة لشؤون الثقافة واإلعالم يحيى الحمران، بحضور مدير مكتب الرتبية 
عبدالرحمن الظرايف، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي والهتمام باإلحسان والتكافل بني أبناء املجتمع. 

وأشار إل أن التفاعل مع هذه املناسبة وخاصة من قبل الرتبويني يعرب عن املكانة التي يحتلها معلم البرشية 
األول يف نفوس اليمنيني.

تخلل الفعالية، التي حرضتها شخصيات تربوية وثقافية واجتماعية، العديد من الكلمات والقصائد 
الشعرية واألناشيد استعرضت مقتطفات من صفات وجهاد الرسول محمد صل الله عليه وآله وسلم.

تواصل مسابقة الزامل يف مهرجان الرسول األعظم بصنعاء

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء -سبأ:

تواصلت عل مرسح الهواء الطلق بصنعاء، منافسات مسابقة الزامل ضمن مهرجان الرسول األعظم الذي 
تنظمه مؤسسة اإلمام الهادي الثقافية بالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي.

شارك يف األمسية ثالثة متسابقني، حيث أشادت لجنة التحكيم بأداء كل من محمد البنوس ورامي 
الصليحي، ومستوى أدائهما الذي يزيد حدة التنافس عل جائزة املسابقة.

ويف إطار مسابقة الفيديو كليب اإلنشادي تم عرض فيديوهني األول بعنوان »عشق اليمانيني« للمنشد يحيى 
الرشعي والثاني »عطر الوجود« للمنشد رشيف العزي.

كما قدم املنشد عبدالرحمن العمري وصلة إنشادية يف مدح الرسول صل الله عليه وآله وسلم، واملنشد خالد 
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محرم أوبريتاً إنشادياً بعنوان »رحلة الروح«.

وتضمنت األمسية املجاراة الشعرية اليومية وفاز بها محمد امليثال، وعرضاً مرسحياً بعنوان تطبيع العرب 
مع اليهود.

يشار إل أن مهرجان الرسول األعظم لإلبداع الفني والثقايف، يقام احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف 
ويتضمن عل مدى أسبوعني، فعاليات إبداعية وفنية وثقافية وأمسيات ومسابقات يف مجالت اإلنشاد 

واملرسح والشعر والتصوير وغريها.

 

مكاتب حكومية بصنعاء تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت مكاتب هيئة الزكاة والرضائب واملالية واملسالخ والخدمة املدنية ومحو األمية بمحافظة صنعاء اليوم، 
فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أزكى الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية، بحضور وكييل املحافظة للقطاع الجنوبي عبدامللك الغربي والوحدات اإلدارية جربان غوبر 
ورئيس جهاز محو األمية فؤاد الشامي، استعرض وكيل املحافظة لقطاع الخدمات فارس الكهال، محطات 

من حياة الرسول وما يشكله ذكرى مولده من أهمية لتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان.

وأشار إل أن الحتفال بهذه املناسبة يعزز من الصطفاف والتالحم لتجاوز التحديات.. داعيا إل الستفادة 
من ذكرى يوم مولده صل الله عليه واله وسلم يف رفد الجبهات والتوعية بمخططات تحالف العدوان.

وأكد الكهال أهمية أن يسجل أبناء املحافظة حضورا لفتا إلحياء ذكرى مولد الرسول األعظم بما يعكس 
مستوى الصمود والتالحم وتجسيد حب النبي ومقامه الرفيع.

فيما تطرق مدير مكتب الهيئة العامة للزكاة باملحافظة حميد الغول، إل مكارم وأخالق رسول اإلنسانية.. 
معتربا الحتفاء بذكرى مولده محطة لتعزيز الولء والرتباط باملصطفى واستلهام العرب والدروس من 

سريته العطرة.

وأكد أهمية الحتفال بمولد رسول البرشية ومعلمها األول محمد صل الله عليه وآله وسلم وترسيخ مبادئ 
التكافل والرتاحم.. لفتا إل أن صالح األمة لن يتحقق إل بالسري عل نهج الرسول األعظم قول وعمال.

تخلل الفعالية، التي حرضها مدراء الجهات املنظمة ومدراء املكاتب التنفيذية واإلرشافية، كلمات وفقرات 
إنشادية وشعرية، عربت عن حب الرسول الكريم ومكانته يف قلوب اليمنيني.

 

قبائل بني اخلطابي يف احليمة الداخلية حتيي ذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أحيت قبائل بني الخطابي يف مديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء ذكرى املولد النبوي الرشيف بفعالية 
ثقافية.
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وحيا مدير املديرية محمد البشريي، تفاعل القبائل وحضورهم املرشف إلحياء هذه املناسبة الدينية الجليلة.. 
معتربا الحتفال بذكرى مولد الرسول يعزز من الهوية اليمانية للشعب اليمني.

تخلل الفعالية، بحضور حاشد للقبائل والوجهاء واملشائخ والشخصيات الجتماعية، كلمات وأناشيد 
وقصائد عكست حماس قبائل املنطقة ومكانة املناسبة يف قلوب املشاركني.

فعالية ثقافية بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي الشريف

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم فعالية ثقافية بديوان أمانة العاصمة بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيال األمانة املساعدان احسن القايض ومحروس عقبة ومدير املتابعة عبدالحليم 
السكري، أكد الوكيل املساعد محمد سيع، أهمية إحياء هذه املناسبة لتعزيز الرتباط بالرسول األعظم 

والسري عل نهجه وجهاده ملواجهة العدوان ومرتزقته.

وأشار الوكيل سيع، إل عظمة املولد النبوي الرشيف ومكانة هذه املناسبة يف نفوس اليمنيني لالحتفال 
بأعظم شخصية عرفها التاريخ والنسانية النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم، منوهاً بأهمية التفاعل 

والحشد املرشف للمشاركة يف الفعالية الكربى.

بدوره استعرض ممثل الدائرة الثقافية باألمانة محمد رشف الدين، جوانب من حياة وسرية الرسول األعظم 
وأهمية احياء املولد النبوي الرشيف لتجسيد حب ومكانة النبي األعظم يف النفوس وترسيخ قيمه ومبادئه 

ونهجه القويم.

وأكد رشف الدين، أهمية الحتفاء بذكرى مولد الرسول األعظم وما تحمله من معاِن ودللت يف تجديد الولء 
وتعزيز القتداء والرتباط برسول الله والتمسك بسريته ونهجه.

وأشار املشاركون إل أهمية الستفادة من حياة وسرية الرسول الكريم واستلهام الدروس والعرب من سريته 
العطرة والتحيل بما جاء به من فضائل وصفات عظيمة ونبيلة.

 

قطاع املياه بأمانة العاصمة حيتفي باملولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي بأمانة العاصمة اليوم، فعالية ثقافية احتفاًء بمولد الرسول 
األعظم محمد عليه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية قال وكيل أمانة العاصمة عبدالفتاح الرشيف »إن ذكرى املولد النبوي يأتي بالتزامن مع هرولة 
بعض حكام الخليج إل التطبيع مع الكيان املغتصب واستمرار سفك دماء اليمنيني تحت ذرائع واهية«.

وأشار إل معاني ودللت الحتفال بهذه املناسبة الدينية الجليلة التي تحيي مولد الرسول األعظم وتجسد 
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سريته العطرة.. مؤكداً أهمية التحشيد والخروج املرشف يف الفعالية املركزية بالذكرى.

من جانبه تطرق عضو املكتب التنفيذي ألنصار الله الدكتور أحمد الشامي، إل أهمية الحتفاء بذكرى مولد 
سيد البرشية لالستذكار بسريته العطرة ونهجه القويم.

وأكد الدكتور الشامي أن اليمنيني أول من أحتفل ونارص رسول اإلنسانية الذي أرسله الله رحمة للعاملني.. 
لفتا إل أهمية التوعية املجتمعية وغرس قيم الرسول األعظم، ووأد األفكار املغلوطة.

فيما اعترب مدير مؤسسة املياه محمد الشامي، الحتفال باملولد النبوي، إحياء للقيم والتعاليم الدينية رغم 
التحديات الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.

وبني أن إحياء املناسبة العظيمة تأتي بالتزامن مع انتصارات أبطال الجيش واللجان آخرها عودة األسى 
من سجون العدوان ومرتزقتهم.

تخلل الفعالية، التي حرضها وكيل األمانة عيل الالحجي ومدير مديرية الصافية ناجي الشيعاني ونائب 
مدير املؤسسة املهندس محمد مداعس ومديرو ومنتسبو مؤسسة املياه باألمانة، أناشيد وقصيدة شعرية 

وأوبريت.

 

اهليئة العامة للمحافظة على املدن التارخيية حتتفي باملولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت الهيئة العامة للمحافظة عل املدن التاريخية اليوم، بصنعاء حفالً خطابيا بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف عل صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف الحفل، تحدث مفتي الديار اليمنية العالمة شمس الدين رشف الدين، عن خصال وسجايا النبي الكريم 
وخصوصية ومنزلة ومكانة أهل اليمن لديه ومدلول عدٍد من األحاديث النبوية التي خص بها رسول الله 
أهل اليمن.وأشار إل أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.. مؤكداً رشعية هذا الحتفال باعتباره 

رفعاً من شأن اإلسالم واعتزازاً بنبي الله محمد بن عبدالله.

فيما القى رئيس الهيئة مجاهد طماش وآخرون، عدداً من الكلمات نوهت يف مجملها بخصوصية البتهاج 
اليماني بذكرى سيد الخلق محمد صيل الله عليه وآله وسلم.

تخلل الحفل، الذي حرضه عدد من قيادات الهيئة، قصيدة وفقرة انشادية.
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التعليم الفني وكلية اجملتمع بذمار ينظمان فعالية بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

نظم مكتب التعليم الفني واملهني وكلية املجتمع واملعاهد واملراكز الخاصة بذمار اليوم، فعالية خطابية، 
بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة والتسليم. 

ويف الفعالية، التي حرضها عضو مجلس الشورى حسن عبدالرزاق، أكد وكيل املحافظة محمود محمد 
الجبني، أن الحتفاء باملولد النبوي يجسد مدى ارتباط اليمنيني بالرسول الكريم الذي بعثه الله رحمة 

للعاملني. 

وأشار إل ان الشعب اليمني يحتفي بهذه املناسبة يف الوقت الذي يهرول فيه العمالء للتطبيع مع الكيان 
الصهيوني.. لفتا إل أهمية استلهام الدروس من سرية الرسول الكريم والسري عل نهجه يف مواجهة 

العدوان.

فيما أشار مدير مكتب التعليم الفني نجيب الحاشدي، إل أهمية التأيس بأخالق وصفات النبي الكريم 
والقتداء به قول وعمال، لفتا إل أن الحتفاء بهذه املناسبة يف ظل العدوان الذي استهدف كافة مناح الحياة 

يجسد الحب للرسول عليه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

من جانبه أكد محمد املوشكي يف كلمة امللتقى األكاديمي، أن الحتفاء باملولد النبوي يعزز من الهوية 
اإليمانية، مشريا إل أهمية استحضار سرية النبي صل الله عليه وآله وسلم واستلهام والدروس والعرب من 

فكره وقيادته لألمة.

بدوره أكد مسئول الوحدة الثقافية عبدالعظيم الالحجي، أن الحتفاء بهذه الذكرى العطرة يحمل دللة عل 
صدق النتماء والولء لله ولرسوله.

ويف كلمة أعضاء هيئة التدريس أشارت عالء الغرباني، إل أن الحتفال بهذه املناسبة هو إحياء ملكارم 
األخالق والصفات التي تحل بها الرسول األعظم.

فيما أكد محمود العرامي يف كلمة املعاهد الخاصة، أن النبي الكريم أحق بالحتفال بذكرى مولده فهو الذي 
خصه الله برسالة الحق ليخرج البرشية من الظلمات إل النور.

تخلل الفعالية، التي حرضها عميد كلية املجتمع الدكتور زيد الهدور ومدير مكتب الشباب حسني الصويف 
وعدد من األكاديميني، قصيدة للشاعر عبدالرحمن الزيلعي. 

 

مكتب الرتبية باحليمة الداخلية ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الرتبية بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء، فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ركزت الفعالية يف عزلتي الجدعان وبني السياغ، عل السرية العطرة للنبي الكريم وحب اليمنيني وارتباطهم 
بني الرحمة وتجسيد املثل والقيم التي انتهجها صل الله عليه وآله وسلم.
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تخلل الفعالية كلمات ملسئول املكتب الرشايف ابراهيم حميد الدين ومدير مكتب الرتبية باملديرية عبدالكريم 
القرعفي واملسئول الرتبوي مطهر الجديري، أكدت يف مجملها أهمية الحتفال بذكرى مولد الرسول لتعظيم 

محبتة ومكانته يف وجدان األمة.

أمن همدان بصنعاء حيتفي بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت إدارة أمن مديرية همدان محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية، بحضور وكيل املحافظة عاطف املصيل ومديرا املديرية منري الكبيس واألمن حميد حاتم 
واألسى املحررين املفرج عنهم مؤخرا، استعرض نائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي السرية العطرة 

للنبي الكريم ونماذج ملهمة من الشخصية القيادية للرسول صلوات الله عليه وعل آله وسلم.

ودعا إل استغالل ذكرى مولد الرسول لتعزيز الرتباط بنبي الرحمة ودعوته الخالدة التي أخرجت البرشية 
من الظلمات إل النور.

وبارك املؤيدي والوكيل املصيل ومديرا املديرية واألمن، لألسى املحررين عودتهم إل أرض الوطن ضمن 
صفقة تبادل األسى.. منوهني بدور قيادة الثورة واملجلس السيايس األعل ولجنة شئون األسى وجهودهم 

يف اإلفراج عن األسى.

وأشادوا بتضحيات األسى ومعنوياتهم العالية رغم ما تعرضوا له من معاناة وتعسف يف سجون العدوان.. 
مؤكدين اهتمام املجلس السيايس األعل بملف األس وتقديم الرعاية للمحررين.

تخلل الفعالية، بحضور منتسبي الوحدات األمنية باملديرية، قصيدة شعرية ومرسحية عن حب النبي 
وعظمة مولده وأهمية الحتفاء باملناسبة بما يليق بمكانة الرسول األعظم والرسالة املحمدية.

 

هيئة مستشفى الثورة بصنعاء حتيي ذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت هيئة مستشفى الثورة بصنعاء اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشار رئيس الهيئة الدكتور عبداللطيف أبو طالب، يف الفعالية التي حرضها أمني عام املجلس األعل 
لألوقاف الدكتور مقبل الكدهي، إل أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية الرسول األعظم صلوات الله 

عليه وآله.

وأوضح أن إحياء مولد النبي صل الله عليه وآله وسلم هو تأكيد ملدى الرتباط الوثيق والقوي بني األمة 
وقائدها ورسالة لكل أعدائها بأن أمة تعظم رسولها وتقتدي به لن يتمكن منها أعداؤها.

وتطرق الدكتور أبو طالب إل بعض املواقف واألحداث يف حياة الرسول األعظم وشخصيته القيادية التي 



252

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

تعد أعظم شخصية عرفها التاريخ..وشدد عل أهمية التالحم والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد من يسعى 
لتمزيق الوطن وإحداث الفتن والرصاعات بني أبنائه ونهب ثرواته.. مثمناً دور القطاع الصحي وصمود 

كوادره يف ظل الظروف التي تمر بها البالد جراء العدوان والحصار.

 

قطاع التعليم الفني بأمانة العاصمة حيتفي باملولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب التعليم الفني والتدريب املهني بأمانة العاصمة اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية أكد مستشار املجلس السيايس العل محمد مفتاح، أهمية الحتفاء بذكرى مولد النبي األعظم 
محمد صل الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله رحمة للعاملني وُمخرجا للناس من الظلمات إل النور.

وأشار إل أن اليمنيني يتصدرون املشهد يف الحتفال والبتهاج بفضل الله عل األمة أن بعث فيها ومنها نبي 
الرحمة محمد صل الله عليه وآله وسلم يف وقت هرولة العمالء للخضوع والخنوع والتهافت عل التطبيع مع 

الكيان الصهيوني. 

وقال العالمة مفتاح »بمناسبة ذكرى ولدة باعث األمل للبرشية ومصدر النور اإلنساني النبي األعظم نحتاج 
لالرتشاف من أخالقه وقيمه ومبادئه«.. مبيناً أن ذكرى املولد النبوي محطة للتزود اإليماني للتغلب عل 

التحديات.

بدوره أكد وكيل امانة العاصمة لقطاع التعليم محمد البنوس، أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي للتعبري 
عن حب وارتباط وولء اليمنيني لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم.

وأوضح أن الحتفال بالنبي محمد صل الله عليه وعل آله يغيض أعداء األمة و يواجه مخططاتهم و 
حمالتهم املسيئة للنبي املصطفى و يزيد الحب والولء للرسول صلوات الله عليه وآله.

من جانبهما أكد مدير مكتب التعليم الفني باألمانة الدكتور عادل املهدي وأمني عام املجلس املحيل بمديرية 
آزال عادل الشعثمي، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي إلستلهام الدروس والعرب من سريته العطرة واإلقتداء 

به.

وحثا عل الحشد واملشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية يوم الثاني عرش من ربيع األول بما يليق بحجم هذه 
املناسبة عل صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم.

حرضت الفعالية وكيلة وزارة التعليم الفني لقطاع تعليم الفتاة سميه مثنى وعدد من عمداء املعاهد الفنية 
واملهنية الحكومية والهلية.
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مكتب الصحة ببني حشيش حييي ذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الصحة بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور أمني عام محيل املديرية ابراهيم الجيالني، ألقيت كلمات أكدت أهمية إحياء ذكرى 
املولد النبوي الرشيف لتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان.

وأشارت إل أن الشعب اليمني يخوض معركة مواجهة للدفاع عن الوطن.. مؤكدة أهمية تعزيز ارتباط 
الشعب بالرسول وامليض عل نهجه ضد قوى العدوان.

ولفتت كلمات املشاركني إل البتهاج بقدوم ذكرى مولد الرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم.. مؤكدة 
مكانة املناسبة وصاحبها عليه الصالة والسالم يف قلوب اليمنيني.

تخلل الفعالية، بحضور مسئول املكتب الرشايف باملديرية وليد العركدة ومدير مكتب الصحة الدكتور محمد 
حميد، كلمات وفقرات إنشادية وقصائد أكدت استمرار الصمود والثبات وتجسيد قيم وأخالق الرسول 

األعظم.

مؤسسة املياه بالبيضاء تنظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ البيضاء - سبأ :

نظمت املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي بمدينة رداع محافظة البيضاء اليوم، فعالية خطابية يف 
ذكرى املولد النبوي الرشيف. 

وأكد وكيل محافظة البيضاء لشؤون رداع صالح الجويف، أهمية الحتفاء بهذه الذكرى العظيمة ملا تمثله 
من مكانة يف نفوس أبناء المة.. مشريا إل رضورة القتداء بهديه وسريته صل الله عليه وآله وسلم الزاخرة 

بالقيم الفاضلة واستحضار شخصية الرسول األعظم والسري عل نهجه قول وعمال. 

ولفت إل أهمية تكاتف كافة الجهود إلظهار الفعاليات الثقافية والدينية وتجسيد املودة واإلخاء يف املجتمع 
وتعظيم املولد النبوي من خالل التحشيد للمشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام باملحافظة. 

ويف الفعالية، بحضور مدير مديرية مدينة رداع أحمد العكام ومدير مكتب الشؤون القانونية حسني 
الحسني وأمني محيل مدينة رداع حسني بجري والقيادات التنفيذية والعسكرية، أشار مدير املؤسسة املحلية 

للمياه والرصف الصحي املهندس سعيد نشوان، ان الحتفال بمناسبة املولد النبوي الرشيف واجب ديني 
وأخالقي يف ظل ما تتعرض له المة من طمس مستهدف من قبل أعدائها واملتحالفني مع أمريكا وإسائيل. 

وأشار إل تزامن ذكرى املولد البنوي مع النتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف 
الجبهات واإلفراج عن األسى. 

وأشاد بدور أحفاد بالل من كوادر أعمال املؤسسة بمدينة رداع ومواقفهم يف اداء مهامهم بكل إخالص 
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وتفاني والحفاظ عل أدوات وممتلكات املؤسسة.

تخلل الختام أوبريت بعنوان »نحبك يارسول الله« وفقرة فنية وقصيدتني شعريتني للشاعر أنور مظفر 
وطة العبيس وتكريم احفاد بالل من العاملني باملؤسسة.

 

جمموعة االتصاالت باحلديدة تنظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظمت مجموعة التصالت بمحافظة الحديدة اليوم، فعالية احتفائية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 
تحت شعار »لبيك يا رسول الله«.

يف الفعالية أكد وكيال املحافظة محمد حلييص وعيل الكباري، أهمية إحياء ذكرى مولد املصطفى صل الله 
عليه وآله وسلم لتعزيز قيم الولء والتمسك باملبادئ التي جاء بها.

وأشارا إل أن إحياء املولد يعد تكريما للنبي الذي أخرج األمة من الظالم إل النور ومن الضالل إل الهداية، 
وتأكيد عل الستمرار عل النهج الذي جاء به املصطفى لكي ل تنحرف األمة عن الطريق الصحيح.

ولفت حلييص والكباري، إل أن صمود أبناء اليمن يف وجه قوى الضالل والعدوان يرجع إل تمسكم بنبيهم 
الكريم والقتداء به.

وخالل الفعالية، التي حرضها مدير فرع املؤسسة العامة لالتصالت عيل هبة مكي ومدير بريد منطقة 
الحديدة محمد الوجيه ومدير كهرباء منطقة الحديدة بندر املهدي، أشار نائب مدير منطقة الربيد حسني 

حبيب، إل أن مولد املصطفى كان فتحا ونرصا للمستضعفني وبداية لتحقيق النرص عل قوى الضالل.

ولفت إل أن هذه املناسبة العظيمة تأتي لتذكري األمة وتصحح مسارها الذي انحرف بسبب الغزو الثقايف 
عل أيدي أعداء اإلسالم واملسلمني.. مؤكدا أن مولده الرشيف هو مرشوع حياة لألمة.

فيما استعرضت كلمة عن العلماء صورا من حياة الرسول الكريم وجهاده ضد الكفر والطغيان ومعاناته 
لنرش دين الله. 

تخللت الفعالية، التي حرضها نائب مدير مؤسسة التصالت باملحافظة محمد املتوكل والعاملني بمجموعة 
التصالت، فقرات انشادية وشعرية. 

 

جامعة املستقبل حتتفي بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أٌقيمت اليوم بصنعاء، فعالية احتفائية يف ذكرى املولد النبوي، نظمتها جامعة املستقبل بالتعاون مع ملتقى 
الطالب الجامعي.

ويف الفعالية أشار وكيل وزارة التعليم العال لقطاع البحث العلمي والدراسات الدكتور صادق الرشاجي، إل 
أهمية الحتفاء بهذه املناسبة لتذكري األمة بسرية النبي العطرة والقتداء به.
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وأوضح أن الحتفال بذكرى املولد النبوي احتفاء بزوال الجهل ونرش العلم والقضاء عل العصبيات 
والقوميات وإخراج البرشية من الظلمات إل النور.

ودعا الوكيل الرشاجي، إل جعل هذه املناسبة محطة إيمانية لستلهام الدروس والعرب من السرية املحمدية 
وتجسيد أخالقه ومبادئه وتضحياته عل الواقع بما يعزز من التكافل املجتمعي.

فيما اعترب رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عبدالهادي الهمداني، الحتفال بذكرى املولد النبوي، 
احتفال بأعظم شخصية عرفها التاريخ الرحمة املهداة والرساج املنري وخاتم األنبياء واملرسلني، جاء ليخرج 

األمة ويقودها من دياجري الظلمات إل مصابيح النور.

وبني أن أهمية اإلحتفاء بمولده صل الله عليه وآله وسلم يمثل فرصة للتعرف عن سجاياه وصفاته وحياته 
ومواقفه وأخالقه وشمائله وسريته العطرة وتجسيدها يف واقع الحياة املعاش لألمة والتزود بقيم اإلسالم 
واملثل العليا، متطرقا إل املعجزات التي حدثت أثناء ميالده.. لفتاً إل أهمية تجسيد سرية النبي العطرة 

سلوكاً إيمانياً وعمالً جهادياً والسعي للكشف عن أسار املنهاج النبوي.

ويف الفعالية، بحضور قيادات الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء األقسام وعدد من الطالب والطالبات، 
استعرض عمار األشعري يف كلمة ملتقى الطالب دللت وأبعاد إحياء مناسبة املولد النبوي يف التذكري 

بسريته العطرة.

تخلل الحفل أناشيد يف مدح النبي لفرقة الطالب الجامعي، وقصائد شعرية معربة عن وهج املناسبة 
وعظمتها لشاعر الثورة معاذ الجنيد، تالها تكريم األوائل من املتفوقني يف مختلف األقسام والكليات اإلدارية 

واإلنسانية والهندسية للعام الدرايس 2019-2020م.

 

فعالية خطابية وافتتاح معرض جبامعة حجة مبناسبة املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظمت جامعة حجة اليوم بالتعاون مع امللتقيات األكاديمية واإلدارية وملتقى الطالب الجامعي، فعالية 
خطابية وافتتاح معرض الكيمياء بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشار رئيس الجامعة الدكتور محمد الخالد، إل أهمية القتداء بصفات وأخالق الرسول الكريم والقيم 
واملبادئ التي جاء بها، وتجسيدها عمالً وقولً حفاظاً عل الهوية اإليمانية.

فيما أشار مسئول امللتقى األكاديمي باملحافظة الدكتور عبدالله عضابي، إل قدسية وأهمية إحياء ذكرى 
املولد النبوي، وتعزيز الصفات والقيم املحمدية يف نفوس األجيال.

عقب الفعالية افتتح الدكتور رئيس الجامعة، معرض الرسول األعظم للصناعات الكيميائية بقسمي 
الكيمياء الصناعية والعامة.

واستمع من رئيس قسم الكيمياء الدكتور ياس عيىس، إل رشح حول محتويات املعرض من أجهزة تنشيط 
األعصاب وتصنيع الغاز الطبيعي واستخالص الزيوت العطرية من النباتات والورود وخلط العطور 

وتصنيع الديزل من زيت الطبخ.
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وتعرف عل آلية عمل جهاز صناعة اليثانول »سربت« املستخدم يف صناعة الغاز، وتأثري مرشوبات الطاقة 
الصناعية عل النباتات، وآلية وجهاز فصل املركبات املوجودة يف نبات العثرب واستخدامها كمضادات 

لاللتهابات، باإلضافة إل آلية عمل جهاز تحضري الصابون والعطور والبخور واملرطبات وأدوات التجميل 
واملطهرات واملعقمات بجميع أنواعها.

وثمن رئيس الجامعة الجهود املبذولة يف تنظيم املعرض واإلبداع الذي ملسه لدى طالب القسم.

حرض الفعالية وافتتاح املعرض نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واألكاديميني.

 

هيئة االستخبارات واالستطالع حتيي ذكرى املولد النبوي وتدشن مهام اخلطة 
األمنية

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت هيئة الستخبارات والستطالع اليوم، فعالية يف ذكرى املولد النبوي وتدشني عملية تنفيذ املهام 
األمنية املسندة للهيئة ضمن الخطة األمنية العامة الخاصة باملولد النبوي 1442هـ.

ويف الفعالية نقل رئيس هيئة الستخبارات والستطالع اللواء عبدالله يحيى الحاكم، تحيات قائد الثورة 
السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، والقائد األعل للقوات املسلحة املشري الركن مهدي املشاط، وتربيكات 

قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان، إل منتسبي هيئة الستخبارات والستطالع بكافة شعبها 
ومكوناتها وفروعها بهذه املناسبة الدينية.

وأشار إل أهمية إحياء هذه الذكرى وما تحمله من دللت إيمانية ومعان ودروس وعرب تشكل يف مضامينها 
وأبعادها النهج القرآني املحمدي املرشق لألمة. وقال »احتفالنا اليوم بهذه املناسبة يٌجسد مدى ما تكنه 

نفوسنا من محبة للصادق األمني«.. مبيناً أن اليمنيني يترشفون بإحياء املولد النبوي بما يليق بعظمة 
هذه املناسبة يف نفوس أحرار األمة العاشقني للحرية والعزة والكرامة والرافضني للطغاة وقوى الستكبار 

العاملي.

ولفت اللواء الحاكم إل الحملة األمريكية الصهيونية الغربية التي تستهدف اإلسالم ونهج األمة التحرري 
الستقالل. وأضاف »يف الوقت الذي نتجه إلحياء فعاليات املولد النبوي، نجد أن العدوان وأبواقه يشنون 

الشائعات ويروجون األكاذيب بني أوساط املجتمع ضد مهامنا وواجباتنا الدينية«.

وشدد عل منتسبي الستخبارات بذل أقىص الجهود أكثر من أي وقت مىض وبما يربز حجم اليمن ودوره 
السرتاتيجي املحوري عل املستوى العاملي والعمل الجاد لتنفيذ مضامني الخطة األمنية العامة الخاصة 

بمناسبة مولد النبي الخاتم.

فيما أوضح مدير دائرة الستخبارات العسكرية العميد الركن عيل محمد أبو حليقة، عظمة املولد النبوي 
الذي جاء متزامناً مع النجازات العسكرية ويف املقدمة استكمال املرحلة األول من تحرير أسى الجيش 

واللجان الشعبية.. وحيّا البطولت واملآثر التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف مختلف 
الساحات وامليادين ملواجهة قوى العدوان.

حرض الفعالية نائبا مدير دائرة الستخبارات العميد حسني هاشم والعميد الركن محمد زهرة.
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 فعالية للسلطة القضائية بذمار يف ذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

نظمت السلطة القضائية بمحافظة ذمار اليوم، فعالية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل 
الصالة والتسليم.

ويف الفعالية أكد رئيس محكمة اإلستئناف باملحافظة القايض مسعد العمييس، أن إحياء هذه املناسبة 
استحضار للمنة التي من الله علينا بها أن بعث فينا نبيه الكريم برسالته التي أخرجت الناس من ظلمات 

الجهل والرشك إل نور اإلسالم والحق املبني، مشريا إل أن من يحتفي بهذ املناسبة يحتفي بميالد الهدى 
والنور.. لفتا إل أن إحياء هذه الذكرى العطرة العزيزة عل قلوب املسلمني جميعا ل يغيظ إل أعداء األمة.

فيما أشار رئيس نيابة الستئناف باملحافظة القايض عبدالله بكاري، إل مولد النبي صل الله عليه وآله 
وسلم ومراحل حياته حتى اختاره الله برسالته.. مبينا أهمية اتباعه والقتداء بنهجه.

من جانبه أشار وكيل املحافظة عباس العمدي، إل أن هذه الذكرى تحل عل األمة يف ظل الذل والهوان التي 
يعيشها بعض قادة العرب وهرولتهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني.. مبينا إل أننا بحاجة اليوم إل تجسيد 

صرب وشجاعة وعزة وشموخ النبي الكريم..ودعا الجميع لالحتشاد واملشاركة يف الفعالية املركزية وبما 
يعكس مدى الحب والرتباط بسيد الخلق املبعوث رحمة للعاملني.

ويف كلمة العلماء أشار القايض اسماعيل الوشيل، إل أهمية إحياء هذه املناسبة والتحيل بأخالق النبي الكريم 
والسري عل نهجه، والرتباط به لنكسب زكاة النفوس لنجعل أنفسنا طاهرة وزكية.. حاثا الجميع للسري عل 

خطى النبي يف التقوى ملا فيه صالح األحوال يف الدنيا والفوز يف اآلخرة.

بدوره أشار مدير مكتب األوقاف القايض عبدالله الجرموزي، إل أن هذه املناسبة محطة للتزود من سرية 
خاتم األنبياء واملرسلني وتعكس ارتباطنا بالله ونبيه والقيم واملبادئ التي تحل بها.

ويف كلمة األمناء الرشعيني أشار عيل النهدي، إل أهمية هذه الذكرى يف تعزيز وحدة املسلمني واإلنسانية 
جمعاء.. مشريا إل أن أعداء األمة يسعون إبعاد األمة عن دينها ونبيها.. داعيا إل القتداء بالرسول الكريم يف 

الصدق واألمانة قول وعمال.

حرض الفعالية عدد من السلطة املحلية واملكتب والتنفيذي واإلرشايف. 

 

حمكمة استئناف حمافظة إب تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

نظمت محكمة استئناف محافظة إب اليوم، فعالية إحياء لذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أوضح رئيس املحكمة القايض عبدالعزيز الصويف، عظمة هذه املناسبة التي ترتبط بسيد الخلق 
وأعظم قائد عرفه التاريخ، مؤكداً رضورة السري عل درب الرسول األعظم والقتداء به يف سلوكه ومنهج 

حياته. 
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ونوه إل أن إحياء هذه املناسبة هو تجديد للولء واإلرتباط بالنبي الخاتم صلوات الله عليه وعل آله الذي 
ألهمه الله قيادة هذه األمة وجعل منه مصدراً لعزها ومجدها.

ودعا القايض الصويف الجميع لالحتشاد يف الـ12 من ربيع األول بمركز املحافظة لإلحتفاء بمولد الرسول 
صلوات الله عليه والذي أخرج الناس من ظلمات الرشك إل نور الهداية.

من جانبه أكد وكيل املحافظة القايض عبدالفتاح غالب، أن ذكرى مولد الرسول الكريم مناسبة عظيمة 
لجمع كلمة األمة بالعودة الصادقة لله ورسوله.. مشرياً إل السرية املباركة للرسول األعظم وحياته التي 

غريت مالمح العالم وبنى خاللها أمة استطاعت أن تقود البرشية دهوراً وعصور. 

وحث عل مواصلة الصمود والثبات يف وجه العدوان ورفد الجبهات باملال والرجال حتى تحقيق النرص.

بدوره أشار املرشف الجتماعي للمحافظة يحيى القاسمي، إل أن الحتفاء بهذه الذكرى يعكس مدى 
ارتباط أبناء اليمن بالرسول األعظم و محبتهم له.. مبيناً أن هذه الذكرى تعد محطة لستلهام املعاني 

النبيلة والسامية من مناقب سيد الخلق لإلقتداء بها.

تخللت الفعالية، التي حرضها رؤساء الشعب واملحاكم البتدائية والقضاة وأعضاء النيابة ومدير عام 
محكمة الستئناف كمال الحجري، قصيدة شعرية وفقرات إنشادية معربة.

 

القطاع الصحي يف احليمة اخلارجية حيتفل بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الصحة ومستشفيي املنار والطوارئ بمديرية الحيمة الخارجية محافظة صنعاء اليوم، فعالية 
ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

تطرقت الفعالية، بحضور نائب مدير مكتب الصحة الدكتور منصور الحاكم ومدير مستشفى بني منصور 
الدكتور عاطف الشوبكي وعدد من مديري املكاتب التنفيذية، إل جوانب من حياة الرسول األعظم وأهمية 
استلهام الدروس والعرب من مولده صل الله عليه وسلم والذي مثل تحول لهداية البرشية من ظالم الرشك 

إل نور اإلسالم.

وتطرق مدير مستشفى املنار الدكتور حمدي فتح، إل سرية النبي عليه الصالة والسالم وقيادته وحكمته.. 
مشريا إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي يعزز من صمود الشعب اليمني يف مواجهة العدوان والرتباط 

الوثيق بخري الربية.

وأشار إل املعاني واألهداف التي حملتها الرسالة املحمدية يف إخالص العبودية لله عز وجل وإصالح 
اإلنسان.. داعيا إل دعم قافلة الرسول األعظم إليصال رسالة للعالم بتالحم اليمنيني رغم التضحيات.

فيما دعا املسئول الجتماعي باملديرية يحيى العليي، إل اغتنام هذه املناسبة لتعزيز الرتباط بالنبي الكريم 
والتأيس بمنهجه والسري عل دربه ونرش قيم املحبة واإلخاء والرتاحم والتسامح بني أبناء األمة. 

تخلل الفعالية، بحضور الكادر الصحي باملديرية، فقرات متنوعة عربت عن املناسبة.
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الوحدة الرتبوية حبجة تنظم فعالية ثقافية باملولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظمت الوحدة الرتبوية بمحافظة حجة، فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور وكيل املحافظة محمد القايض، أشار عضو رابطة علماء اليمن القايض عبداملجيد 
رشف الدين، إل أن الحتفال بميالد الرسول العظم ثقافة وعقيدة وهوية وانتماء وعمل إيماني واستجابة 

عملية لله تعال والقرآن الكريم. 

وأكد أهمية ان تكون املناسبة محطة تربوية إيمانية توصلنا بنعمة الرسالة والهداية.. لفتا إل أن الحتفال 
باملولد النبوي الرشيف ترسيخ للعالقة اإليمانية بني األمة وأعظم قائد يف التاريخ. 

من جانبه لفت املسئول الرتبوي بحجة مصطفى صباح، إل أن الشعب اليمني يسلك طريق العزة ويسارع 
إل تعزيز عالقته بالله ورسوله والقرآن ويحتفل بميالد الرحمة املهداة بشكل ل نظري له وبفرحة ل 

توصف.. مشريا إل أهمية املشاركة والتحشيد للفعالية املركزية. 

تخلل الفعالية، التي حرضها مدير مكتب الرتبية والتعليم عيل القطيب ومرشيف مديريات مربع املدينة حمزة 
األخفش واملدينة حجة عصام الوزان ومدراء الرتبية باملدينة نبيل الحجاجي، فقرات شعبية وإنشادية معربة 

عن املناسبة. 

دشن عدة مشاريع يف اجلوف بذكرى املولد النبوي
ُ
مؤسسة الشعب ت

]21/ اكتوبر/2020[ الجوف - سبأ :

دشنت مؤسسة الشعب اإلجتماعية للتنمية اليوم، مجموعة من املشاريع يف محافظة الجوف بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

حيث وزعت املؤسسة ألف حقيبة لطالب وطالبات املدارس األساسية يف مديريات الحزم والغيل واملصلوب 
والخلق.

ويف التدشني أشاد أمني عام املجلس املحيل باملحافظة عيل حميد، بمبادرة مؤسسة الشعب يف تنفيذ هذه 
املشاريع بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة والسالم.

وأشار إل أن توزيع الحقيبة املدرسية مع بداية العام الدرايس الجديد يعد حافزا للطالب ومساعدة ألولياء 
أمورهم، نظراً للوضع الذي يعانيه الشعب اليمني نتيجة استمرار العدوان والحصار.. داعياً املؤسسات 

والهيئات وفاعيل الخري لتنفيذ املبادرات الخريية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني واإلسهام يف دعم 
العملية التعليمية.

من جانبهما ثمن مستشار وزارة الرتبية والتعليم أحمد فايع ومدير مكتب الرتبية والتعليم بمدينة الحزم 
سليم العجل، دور مؤسسة الشعب يف دعم العملية التعليمية باملحافظة. 

بدوره أوضح مدير املشاريع اإلنسانية يف مؤسسة الشعب محمد الجعدي، أن األيام القادمة ستشهد تنفيذ 
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عدة مشاريع خريية وتنموية وأنشطة وفعاليات يف محافظة الجوف التي اختارتها املؤسسة هذا العام 
لالحتفاء بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

قطاع املياه بعمران ينظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظمت املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي وفروع املوارد املائية وحماية البيئة ومياه الريف بمحافظة 
عمران، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور وكييل املحافظة عبدالعزيز ابو خرفشة وحسن الشقص ومدراء مؤسسة املياه خالد 
حميد واملوارد املائية مجاهد دهقم وحماية البيئة نايف الحايطي ومياه الريف كمال املاخذي، إشارت 

الكلمات ال أن ذكرى مولد الرسول األعظم حدث عظيم يستدعي من أبناء األمة تعظيمه للتزود بمكارم 
أخالقه والسري عل نهجه صل الله عليه وآله وسلم. 

وتطرقت إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي هو احتفاء بحبه والتذكري بسريته العطرة ورسالته السماوية 
وتجسيد مكانته وعظمة يوم مولده يف وجدان اليمنيني. 

وأكدت أهمية استلهام الدروس والعرب من سريته النرية، بما يعزز الصمود والثبات يف مواجهة العدوان و 
تجسيد قيمه وأخالقه يف أعمال اإلحسان والتكافل املجتمعي. 

وحثت الكلمات عل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة الدينية العظيمة.

تخلل الفعالية، التي حرضها عدد من القيادات املدنية والعسكرية والجتماعية، مرسحية وقصيدة شعرية 
عرّبت عن عظمة املناسبة. 

فعالية للقطاع الصحي والرتبوي يف مناخة بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتبا الصحة والرتبية يف مديرية مناخة محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية أكد مدير املديرية عبدالله املروني، أن الحتفال بذكرى مولد رسول األمة تعزز يف النفوس القيم 
واملبادئ النبيلة وتجسد أخالقه ونهجه القويم خاصة والشعب اليمني يمر بمرحلة فارقة يف ظل العدوان 

والحصار.

فيما دعا أمني عام محيل املديرية عيل غالب مسعد، إل استشعار أهمية املناسبة لتجديد الولء والعهد 
واللتزام بتعاليم النبي الكريم.. لفتا إل حاجة األمة للعودة للقرآن وسنة الرسول صل الله عليه وآله وسلم.

من جانبه استعرض مدير الرتبية عبدالله الفلييص، دللت الحتفال بذكرى سيد املرسلني كمحطة تعبوية 
وإيمانية لتعزيز الرتباط بخاتم املرسلني والتمسك بمنهجه وتطبيق تعاليمه.
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بدوره دعا مدير مكتب الصحة باملديرية عيل رويحة، إل مواصلة جهود إحياء هذه املناسبة بما يليق 
بصاحبها عليه أفضل الصالة وازكي التسليم إليصال رسالة العالم أن اليمنيني أمة تفخر بنبيها وتتمسك 

بهديه.

فيما حث مدير الصحة باملديرية الدكتور عيل رويحة، عل املشاركة الواسعة يف احياء هذه املناسبة العظيمة 
ملا تمثله من تجسيد للٌمثل والقيم التي نهجها نبي اإلنسانية واستلهام الدروس والعرب من سريته صل الله 

عليه وسلم.

تخلل الفعالية، بحضور ممثل املكتب الرشايف باملديرية محمد أبو طالب وموظفي الصحة والرتبية 
وشخصيات اجتماعية، فقرات إنشادية وقصائد عربت عن املناسبة.

األمانة العامة جمللس الشؤون اإلنسانية تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت األمانة العامة للمجلس األعل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدول اليوم بصنعاء، 
فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، أشار نائب رئيس 
الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسني مقبول، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي لستلهام 

الدروس والعرب يف التمسك بسنة املصطفى وسريته العطرة.

وتطرق إل أن هذه الفعاليات املكرسة لالحتفال بذكرى املولد النبوي، فرصة لستذكار وأخذ العظات من 
حياة الرسول الكريم وجهاده ضد املستكربين ودور أبناء اليمن يف منارصة رسول الله صل الله عليه وآله 

وسلم ونرش اإلسالم يف معظم أرجاء املعمورة.

وأشاد مقبول بتفاعل أبناء الشعب اليمني ومشاركاتهم يف الفعاليات الحتفالية بهذه املناسبة.. مؤكدا 
رضورة التحشيد واملشاركة يف الفعالية املركزية يف يوم 12 من ربيع األول.

ويف الفعالية، التي حرضها وزراء اإلدارة املحلية عيل القييس والتعليم العال حسني حازب والصناعة 
والتجارة عبدالوهاب الدرة وأمني س املجلس السيايس األعل الدكتور ياس الحوري، اعترب أمني عام املجلس 

األعل للشؤون اإلنسانية عبداملحسن طاووس، الحتفاء بذكرى مولد النبي الخاتم والتحشيد للمشاركة يف 
الفعاليات املكرسة للمناسبة، رسالة مفادها أن رسول الله وقيّمه ومبادئه راسخة يف أوساط اليمنيني.

ولفت إل دللت الحتفاء بهذه املناسبة لستلهام الدروس العظيمة التي يمثلها مولد سيد البرشية وحامل 
رسالة السماء يف إخراج البرشية من الظلمات إل النور.

وأشار طاووس إل سعي تحالف العدوان يف كرس إرادة الشعب اليمني من خالل الحصار واستمرار احتجاز 
سفن املشتقات النفطية واملواد الغذائية واألدوية.. لفتاً إل أن ذلك لن يثنيهم عن الحتفاء بذكرى ميالد 

خاتم األنبياء والرسل مهما كانت الظروف والتحديات.

فيما استعرض نائب مدير مكتب أوقاف أمانة العاصمة الدكتور قيس الطل، الدللت واملعاني العظيمة 
لسرية الرسول الكريم يف بناء املجتمع اإلسالمي.
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ولفت إل أهمية الحتفاء بذكرى مولده لستلهام املعاني وترسيخها يف وجدان األجيال ملواجهة املخططات 
التي تستهدف األمة وهويتها اإليمانية.

بدورها ألقت رئيس الجبهة الثقافية ملواجهة العدوان الدكتورة ابتسام املتوكل، قصيدة شعرية يف حب 
الرسول، كما تخلل الفعالية فقرات إنشادية وفنية.

حرض الفعالية عدد من وكالء الوزارات واملحافظات.

فعاليات مبديريتي معني وشعوب يف أمانة العاصمة

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بمديريتي معني وشعوب بأمانة العاصمة، فعاليات ثقافية احتفاًء بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ففي مديرية معني نُظمت فعاليات بأحياء مذبح الشمال والجنوبي تحت شعار »محمد رسول الله والذين 
معه أشداء عل الكفار رحماء بينهم« بحضور أمني عام املجلس املحيل بمحافظة املحويت عيل الزيكم ووكيل 
األمانة قناف املراني وعضو رابطة علماء اليمن محمد مفتاح ومدير املديرية عبدامللك الريض ورئيس املكتب 

اإلرشايف سامي رشف الدين.

وأكدت الفعاليات أهمية إحياء مولد رسول الله صل الله عليه وعل آله وسلم لستلهام الدروس والعرب يف 
تعزيز روح الثبات والصمود يف مواجهة الطغاة واملستكربين.

ولفتت إل ما تمثله هذه املناسبة يف تجسيد التكافل املجتمعي املتمثل بجانب اإلحسان واإلنفاق وتفقد األس 
املحتاجة والفقرية وأس املرابطني والجرحى والشهداء وغريها من أعمال الخري والعطاء التي تعكس املبادئ 

والقيم الدينية العظيمة.

ويف مديرية شعوب أقيمت فعاليات خطابية بأحياء سبأ والحشيشية بحضور مدير املديرية مهدي عرهب 
ورئيس املكتب اإلرشايف عبد الله الكول.

وأكدت الفعاليات أهمية املناسبة لتعزيز الرتباط بنهج وسرية رسوله صل الله عليه وعل آله وسلم 
باعتبارها محطة إيمانية مهمة يستلهم من خاللها الجميع الدروس والعرب والقدوة الحسنة بخري خلق الله.

تخللت الفعاليات فقرات شعرية ومرسحية معربة عن املناسبة.

كليتا اجملتمع واهلندسة بعمران حتتفيان بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظمت كليتا املجتمع والهندسة وتقنية املعلومات وامللتقيات األكاديمية واإلدارية والطالب الجامعي، فعالية 
ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور عميدي كليتي املجتمع الدكتور محمد النقيب والهندسة، أكدت الكلمات أهمية إحياء 
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هذه املناسبة الدينية للتمسك بما جاء به سيد البرشية واستلهام الدروس والعرب من سريته صل الله عليه 
وآله وسلم. 

وأشارت إل رضورة القتداء بهدي الرسول وأتباع سنته ونهجه.. مستعرضة دللت الحتفاء بهذه املناسبة 
وتجديد العهد والولء لله ولرسوله بالسري عل نهج خاتم األنبياء.

وأوضحت أن إحياء السرية املحمدية وأخالق النبوة وصفات الرسول األعظم وتجسيدها يف الواقع سيسهم يف 
إخراج األمة من حالة الضعف والترشذم والهوان ال العزة والكرامة وإعادة األمة إل مسارها الصحيح.

وشددت عل أهمية دور املثقفني وأساتذة الجامعة يف تعزيز التوعية والتحشيد للفعالية املركزية وبما يليق 
بمقام ومكانة سيد البرشية يف قلوب أهل اليمن.

تخللت الفعالية، فقرات وقصائد معربة عن املناسبة. 

مكتب الصحة مبعني حيتفي بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية معني بأمانة العاصمة، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية أكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العالجي الدكتور عيل جحاف، أهمية مشاركة جميع 
املرافق الصحية يف أحياء هذه الذكرى العظيمة من خالل اقامة الفعاليات واألنشطة املختلفة التي تجسد 

عظمة ومكانة وحب الرسول األعظم يف النفوس والقتداء به.

وأشار إل رضورة ترسيخ أخالق وقيم وفضائل الرسول الكريم وصفاته النسانية بني أوساط الكادر الطبي 
والصحي والتحيل بها خالل التعامل مع املرىض وتخفيف آلمهم.

من جانبه دعا رئيس املكتب الرشايف بمعني سامي رشف الدين، إل أهمية التحشيد والخروج الحاشد يف 
احياء الفعالية املركزية بالعاصمة صنعاء.

بدوره تطرق مدير مكتب الصحة باملديرية الدكتور كمال أبو دنيا، إل معاني ودللت الحتفال باملولد 
النبوي الرشيف لالقتداء بالسرية العطره للرسول األعظم وتجسيد قيمة وصفاته قول وعمال.. مبيناً أهمية 

احياء املناسبة بما يليق بعظمة ومكانة رسول الله لدى اليمنيني.

حرض الفعالية نائب مدير مكتب الصحة باألمانة الدكتور أحمد شمالن ومدير املديرية عبدامللك الريض 
وأمني عام املجلس املحيل يحيى الشاحذي.
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أمن حمافظة احملويت حييي ذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ املحويت - سبأ :

نظمت إدارة أمن محافظة املحويت فعالية خطابية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار وكيل أول املحافظة عزيز الهطفي، بحضور وكيل املحافظة يحيى عبده، إل أهمية إحياء 
ذكرى املولد النبوي واستغالل املناسبة يف استلهام الدروس والعرب من سريته صل الله عليه وآله وسلم. 

ولفت إل أهمية القتداء بأخالق الرسول األعظم والسري عل نهجه القويم وتعزيز الوعي املجتمعي بأهمية 
إحياء هذه املناسبة الدينية العظيمة للعودة ملا جاء به نبي الرحمة وسريته العطرة.

ولفت الهطفي إل دور الجهزة األمنية يف إنجاح فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف وكل الفعاليات 
واملناسبات الدينية والوطنية.. منوها بجهود األجهزة األمنية يف مكافحة الجريمة وضبط املجرمني والحفاظ 

عل السكينة العامة.

من جانبه أوضح نائب مدير أمن املحافظة العقيد حسني قناف، أن إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف هو 
تجسيد للعالقة التي تربط اليمنيني بالرسول الكريم.. مؤكداً رضورة القتداء بأخالق الرسول الكريم والسري 
عل نهجه قول وعمال.وأشاد بجهود ضباط وأفراد المن يف مكافحة الجريمة وضبط الجريمة قبل وقوعها.. 

مؤكدا جهوزية األجهزة األمنية للتصدي لكافة املحاولت الرامية إلقالق السكينة العامة.

بدوره استعرض مدير مكتب األوقاف واإلرشاد محمد الديلمي، نبذة عن دور اليمنيني يف نرصه الدين 
والرسول الكريم منذ فجر اإلسالم.. مشريا إل أهمية التمسك بالقرآن والسرية النبوية يف مواجهة العدوان. 

حرض الفعالية مدير مدينة املحويت راشد مروان وقادة وضباط وجنود الوحدات المنية باملحافظة

السلطة القضائية بتعز تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

نظمت السلطة القضائية بمحافظة تعز اليوم، فعالية احتفائية بمناسبة ذكرى مولد املصطفى محمد صل 
الله عليه وآله وسلم.

ويف الفعالية أوضح محافظ املحافظة سليم املغلس، أن الحتفال باملولد النبوي، دللة عل استلهام منهجية 
الرسول والعرتاف بالفضل اإللهي باختصاص املسلمني بالرسالة املحمدية.

وأشار إل أن إحياء هذه املناسبة يؤكد الرتباط الوجداني بالرسالة وصاحبها عليه أفضل الصالة وأزكى 
التسليم وبصفاته باعتباره قائداً ومعلماً ومربياً وقدوة.

وأكد املحافظ املغلس، أن املولد النبوي يحتل مكانة خاصة يف قلوب اليمنيني، تتجل يف املشاركة الفاعلة 
والتحشيد لهذه املناسبة.. معترباً الحتفال بذكرى املولد النبوي نقطة انطالق ملولد جديد ألمة قوية منترصة 

ومستقلة تحتل مكانتها بني األمم.

وقال املحافظ املغلس »األعداء يعرفون خطورة أن ترتبط األمة بنبيها لذا سعوا يف املايض والحارض ملحاولة 
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تغييب العلماء األجالء من املشهد العام ليحل بديال عنهم رموز وهميون ل يمثل الرتباط بهم أي أثر إيجابي 
يف واقع األمة«.

وألقيت يف الفعالية كلمات أكدت أهمية الحتفاء بهذه املناسبة الدينية لستلهام الدروس والعرب من سرية 
ونهج رسول اإلنسانية..وأشارت الكلمات إل أن ذكرى املولد النبوي محطة إيمانية للتزود بأخالق وقيم 

الرسول األعظم.. مؤكدة أن إحياء هذه املناسبة يجسد التمسك بنهج النبي صل الله عليه وآله وسلم. 

املكتب التنموي ملؤسسة الشعب بصنعاء حيتفل بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقام مكتب سعوان التنموي التابع ملؤسسة الشعب الجتماعية للتنمية بصنعاء اليوم، فعالية خطابية 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف. 

تناولت الفعالية، التي حرضها مدير عام املؤسسة الدكتور أحمد الكبيس ومرشف سعوان الشيخ ماجد 
الرشيف، نبذة تعريفية عن املولد النبوي عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم ومحارضة عن 

السرية النبوية.

وثمن الشيخ عبدالله البحييص يف كلمة عن العلماء، املوقف العظيم للشعب اليمني يف حب رسول الله صلوات 
الله عليه وعل آله.. لفتاً إل الصمود األسطوري لليمنيني عل مدى ست سنوات من العدوان والحصار ل 

ليشء سوى محبتهم لله ورسوله. 

وكان مدير مكتب سعوان بمؤسسة الشعب متوكل الريمي، أكد أن إحياء املولد النبوي هو إحياء إلحدى 
أعظم شعائر الدين مولد خري البرشية محمد صل الله عليه وآله وسلم.. داعيا إل املشاركة يف الفعالية 

املركزية يوم 12 ربيع األول.

القطاع الصحي يف نهم بصنعاء حيتفي بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الصحة ومستشفى املديد الريفي يف مديرية نهم محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد مدير مكتب الصحة باملديرية الدكتور صالح العوج، أن إحياء هذه املناسبة تعكس التمسك 
بتعاليم الرسول صل الله عليه وآله وسلم.

وأشار إل عظمة الحتفاء باملناسبة يف التذكري بأهمية إحياء مرشوع الوحدة السالمية بني أبناء األمة التي 
يعمل العداء عل توسيع الفجوة بينها.

تخلل الفعالية، بحضور موظفي مكتب الصحة واملستشفى، كلمة للمسئول الثقايف باملديرية وفقرات فنية 
وإنشادية وقصائد، عربت عن أهمية احياء ذكرى مولد سيد املرسلني وخاتم األنبياء لالحتفاء بشمائله وتذكر 

سريته العطرة.
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 باملولد النبوي
ً
فعاليات مبديريات أمانة العاصمة احتفاء

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بمديريات الثورة وشعوب والسبعني يف أمانة العاصمة فعاليتان وأمسية ثقافية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية بمديرية الثورة، التي حرضها األمني املساعد ملجلس الوزراء يحي الهادي وعضو مجلس 
الشورى محمد الزوم، أكد عضو مجلس الشورى يحيى املهدي أن الحتفال بمولد الرسول األعظم يأتي 

تجسيداً لسريته ونهجه، وتأكيداً عل عظمة رسول الله ومكانته يف قلوب اليمنيني.

وقال »نحن نفاخر الدنيا بأننا نحتفل برسول الله ونحيي سريته العطرة وقيمه وأخالقه وذكرى عطائه«.. 
حاثاً الجميع عل املشاركة يف الفعالية املركزية باملناسبة.

فيما تطرقت كلمات ألقيت يف الفعالية بحضور رئيس لجنة التخطيط باألمانة رشف الهادي، ومدير املديرية 
محمد الدرواني، إل عظمة املناسبة وزخم الحتفال بمولد الرسول األعظم الذي يعكس مدى حب وتمسك 

وولء اليمنيني لرسول الله واتباع سريته ونهجه القويم.

كما نظم أهال حي الحافة بمديرية شعوب اليوم فعالية خطابية باملناسبة، بحضور الوكيل املساعد لألمانة 
محمد سيع ومدير املديرية مهدي عرهب.

واستعرض رئيس املكتب اإلرشايف باملديرية عبدالله الكول، وعضوا لجنة الفعاليات خالد الجمرة والدكتور 
محمد الذماري، الرتباط التاريخي لليمنيني برسول الله ونرصتهم له، مؤكدين أن الحتفال باملولد النبوي 

محطة لستلهام الدروس والعرب من السرية النبوية.

ويف األمسية الثقافية التي أقيمت بمديرية السبعني أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة طارق حنش، بحضور 
مدير املديرية محمد الوشيل، أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف لتعظيم مكانة الرسول لدى 

اليمنيني وتأكيد تمسكهم بنهجه، وبالهوية اإليمانية، لفتا إل أن إحياء اليمنيني لذكرى املولد النبوي يأتي يف 
ظل هرولة بعض األنظمة العميلة للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لألرايض الفلسطينية.

من جانبه أكد نائب مدير أوقاف السبعني عبدالله الذماري، أهمية القتداء بسرية الرسول األعظم ونهجه 
القويم وتجسيده قول وعمال، وأن يكون الحتفال بذكرى املولد فرصة للعودة إل الله ورسوله.

مكاتب الرتبية مبديريات حمافظة صنعاء حتتفي بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت مكاتب الرتبية والتعليم يف عدد من مديريات محافظة صنعاء، اليوم فعاليات خطابية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة والسالم.

ففي الفعالية التي نظمها مكتب الرتبية بمديرية سنحان، أشار وكيل املحافظة لقطاع التعليم طالب دحان، 
إل ارتباط اليمنيني بالنبي الكريم وأهمية الحتفال بذكرى مولده تجسيداً ملكانته وعظمة رسالته التي 

أخرجت الناس من الظلمات إل النور.
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ويف الفعالية بمكتب تربية الحيمة الخارجية، استعرض مدير مكتب الرتبية والتعليم باملحافظة هادي عمار، 
جوانب من شخصية الرسول األعظم ونشأته.. مبينا أن ميالده صل الله عليه وآله وسلم كان أهم حدث يف 

تأريخ البرشية.

وركزت الفعالية التي نظمها مكتب الرتبية يف مديرية الحصن، عل البشائر والتحولت التي حدثت بميالد 
رسول اإلنسانية وحال العباد قبل الرسالة اإلسالمية الخالدة.

كما نظم مكتب الرتبية بمديرية مناخة فعالية بالتعاون مع مكتب الصحة باملديرية، بحضور مدير املديرية 
عبدالله املروني وأمني عام املجلس املحيل عيل غالب مسعد، تناولت سرية الرسول املصطفى. 

حرض الفعاليات نواب مدير مكتب الرتبية باملحافظة عيل العمري وأمني الجالل ومقبل الجعدبي ومدير 
التعليم األهيل باملحافظة سلطان الحكمي ومدراء فروع الرتبية يف سنحان فهد مرشد والحيمة الخارجية 

حميد السالمي والحصن عيل األشول ومناخة عبدالله القلييص.

فعالية خطابية وإنشادية مبدينة احملويت بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ املحويت - سبأ :

أقيم اليوم بمدينة املحويت فعالية خطابية وإنشادية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف نظمها عدد من 
املكاتب الحكومية واملعاهد الخاصة باملحافظة. 

ويف الفعالية أكد وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد صالح الخولني، إل أن الحتفاء بهذه املناسبة تحيي يف 
املجتمع روح الفخر بانتمائهم وولئهم ألعظم شخصية يف التاريخ الرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله 

وسلم.

وأشار إل أن من يحاولون النيل أو اإلساءة للرسول العظم لن يحققوا مبتغاهم يف تلك الشخصية العظيمة 
التي أقر له بذلك كل من يف السموات واألرض فضال عن أنصاره ومحبيه املحتفلني بذكرى مولده الرشيف.

والقيت يف الفعالية، بحضور وكيل املحافظة عزيز عبدالله الهطفي ومستشار مصلحة الرضائب عبدالكريم 
القزحي، عدد من الكلمات تطرقت إل سرية النبي األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم، واملبادئ والقيم 

التي جاء بها وأرساها يف مجتمع املهاجرين واألنصار وأهمية التحيل بها والقتداء بها. 

تخلل الفعالية، التي حرضها أعضاء السلطة املحلية و مدراء املكاتب التنفيذية وعدد من الشخصيات 
الجتماعية، العديد من األناشيد والقصائد الشعرية ومرسحية معربة عن أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي 

الرشيف. 
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فعاليات وأمسيات مبحافظة صنعاء يف ذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم يف مديرية خولن محافظة صنعاء، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف. 

يف الفعالية، بحضور وكيل املحافظة لقطاع التعليم طالب دحان وقيادة السلطة املحلية واملشايخ 
والشخصيات الجتماعية، أكدت الكلمات أهمية إحياء هذه املناسبة لتجديد التمسك بتعاليم النبي وحاجة 

األمة للتأيس برسولها ومنهجه يف الحياة.

كما أقيمت بمديرية صعفان فعالية ثقافية نظمتها إدارة أمن املديرية بحضور القيادات املحلية والرشافية، 
وتطرقت إل أبعاد ودللت الحتفاء بهذه املناسبة.

وأقيمت أمسية ثقافية يف مديرية همدان، بحضور عضو مجلس الشورى يحيى عيل عايض ووكييل املحافظة 
عيل الغشمي وعاطف املصيل ونائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي ومدير املديرية منري الكبيس، ركزت 

فقراتها عل عظمة مولد الرسول ورضورة القتداء به.

وأقيمت أمسيات يف مختلف قرى وعزل مديريات املحافطة، تناولت حياة النبي محمد ودوره الجهادي 
واإلنساني كقائد ومنقذ للبرشية من الرشك إل نور اإلسالم.

تخلل الفعاليات واألمسيات فقرات انشادية وقصائد معربة.

جممع الساحل الغربي الطبي باحلديدة حيتفي بذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظم مجمع الساحل الغربي الطبي بمحافظة الحديدة اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور وكييل املحافظة محمد حلييص وعيل الكباري ومدير مجمع الساحل الغربي العميد 
عبدالرزاق املضواحي، ألقيت كلمات أكدت أهمية إحياء هذه املناسبة والتمسك بما جاء به سيد البرشية 

واستلهام الدروس والعرب من سريته، مشرية إل رضورة القتداء بهدي الرسول الكريم واتباع سنته. 

فيما أشار نائب رئيس وحدة العلماء باملحافظة الشيخ عيل صومل، إل أن ارتباط الشعب اليمني وتمسكه 
باملنهج القرآني والقدوة املحمدية والهوية اإليمانية هو ارتباطا صادقا بالله ورسوله.

وأكد أن اليمنيني رغم ما يتعرضون له من عدوان وحصار إل أنهم يواصلون احتفالتهم بذكرى مولد 
الرسول األعظم ومستمرون يف الصمود والثبات يف مواجهة قوى العدوان ومرتزقته حتى تحقيق النرص.

ولفت إل أهمية املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بما يليق بمقام ومكانة سيد البرشية يف قلوب أهل 
اليمن.

تخلل الفعالية، التي حرضها نائب مدير مكتب األوقاف باملحافظة عبد الرحمن الورقي ومدراء اإلدارات 
واألقسام الطبية باملجمع، فقرات إنشادية.
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فعاليات تربوية بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت بمديريات أمانة العاصمة، اليوم فعاليات وأنشطة تربوية يف ذكرى املولد النبوي، نظمتها إدارات 
الرتبية باملديريات.

حيث أٌقيمت بمديرية التحرير فعالية فنية وخطابية وإذاعات وأنشطة مدرسية احتفاًء بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار مدير مكتب الرتبية والتعليم بأمانة العاصمة زياد الرفيق، إل أهمية إحياء هذه املناسبة 
الدينية لرتسيخ حب الرسول األعظم يف وجدان الطالب والطالبات وقيمه ومبادئه وصفاته.

وأكد أهمية دور املعلمني يف توعية طالب املدارس وتنشئة األجيال عل تعظيم رسول الله وتجسيد 
السلوكيات الدينية الصحيحة التي جاء بها والقتداء بسريته ونهجه القويم.

تخلل الفعالية، بحضور قيادة إدارة الرتبية باملديرية، فقرات إنشادية ومرسحية هادفة وأنشطة رياضية 
ومشاركات طالبية معربة عن املناسبة.

فيما نظمت بمدرسة آمنة بنت وهب بمديرية بني الحارث بمديرية بني الحارث، فعاليات وبرامج إذاعية 
بمدارس املديرية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور وكيل وزارة الرتبية املساعد خالد إبراهيم ومدير الخارطة املدرسية رضوان العزي، 
أشار مدير املديرية حمد بن راكان الرشيف، إل أهمية إحياء هذه املناسبة بما يليق بعظمة ومكانة النبي 

األعظم صل الله عليه وآله وسلم.

وأكد رضورة استغالل الحتفال بهذه الذكرى لتجسيد أخالقه وقيمه وصفاته يف نفوس الطالب والطالبات 
والقتداء بسريته ونهجه قول وعمال.

بدوره تطرق مدير املراجعة بوزارة الرتبية عيل الخالد، إل جوانب مضيئة من حياة وسرية الرسول األعظم 
محمد صل الله عليه وآله وسلم وأخالقه وصفاته الحميدة وفضائله.

فيما أشار مدير الرتبية ببني الحارث عبدالسالم الغول، إل رضورة استلهام الدروس من حياة وسرية 
الرسول الخاتم وتكريس حبه وقيمه وفضائله يف نفوس الطالب والطالبات.

إل ذلك نظمت املدارس الحكومية واألهلية بمديرية شعوب، فعاليات احتفالية بذكرى مولد الرسول األعظم 
محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وأشار الوكيل املساعد لوزارة الرتبية والتعليم خالد إبراهيم ومدير الرتبية بشعوب عصام العابد، يف الفعالية 
الحتفالية بمدرسة الصدارة الرتبوية إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي لستلهام الدروس والعرب يف 

التمسك بسنة املصطفى عليه الصالة والسالم وسريته العطرة.

فيما أكدت مديرة مدرسة الصدارة أماني البعداني، الحرص عل تنظيم الفعالية الحتفالية بذكرى املولد 
النبوي، بما يعزز من الولء يف أوساط الطالب والطالبات.

واعتربت كلمات يف املدارس الحكومية واألهلية ذكرى املولد النبوي محطة ْوتربوية تعبوية لتعزيز الولء 
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لرسول الله واتباع سريته ونهجه القويم.

وتضمنت الفعاليات فقرات فنية ومشاهد مرسحية وقصائد شعرية وإذاعات وأنشطة مدرسية قّدمها براعم 
وزهرات املدارس، عربت عن معاني الفرحة بالحتفال بذكرى املولد النبوي.

فيما احتفت مدارس مديرية الصافية بأمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي بتنظيم فعاليات وأنشطة دينية 
وثقافية وبرامج إذاعية.

حيث أقيمت فعاليات احتفالية يف عدد من مدارس الصافية الحكومية واألهلية أحياها طالب وطالبات 
ومواهب مدرستي معني والشعب بحضور اللجان اإلرشافية والتنفيذية بمكتب الرتبية وإرشاف املجلس 

املحيل واملكتب اإلرشايف يف املديرية.

وأشاد مدير الرتبية باملديرية سيف البسارة يف الفعالية بمدرسة معني، بحضور مديري النشاط الكشفي 
بوزارة الرتبية واألنشطة املدرسية باألمانة خالد العقبي، بتفاعل املدارس يف أحياء فعاليات املولد النبوي.

وتناولت الفعاليات الحتفالية بمدارس مديرية معني بأمانة العاصمة بحضور مدير الصيانة بوزارة الرتبية 
صالح العفيف وقيادة الرتبية باملديرية، محطات من نور الرسالة املحمدية وما حملته للبرشية من فرج 

وخالص من وثن الرشك والجاهلية وكذا سرية الرسول الخاتم.

ويف مديرية الثورة نظمت املدارس الحكومية واألهلية بالتنسيق مع إدارة الرتبية باملديرية فعاليات يف ذكرى 
املولد النبوي.

وأكدت الفعاليات أهمية إحياء مولد نبي النسانية وخاتم األنبياء والرسل ومنقذ البرشية من الضاللة إل 
الهدى ومن الظلمات إل النور.

تخلل الفعاليات فقرات إنشادية وقصائد شعرية ومرسحيات معربة عن عظمة املناسبة.

كما نظمت إدارة الرتبية والتعليم بمديرية ازال، فعاليات تربوية يف مختلف مدارس املديرية احتفالً باملولد 
النبوي.

وأشاد أمني محيل أزال عادل الشعثمي ومدير الرتبية باملديرية، بالتفاعل اإليجابي يف تنظيم الفعاليات 
الحتفالية باملدارس يف ذكرى املولد النبوي.

وقد نظم الطالب والطالبات واملعلمون وقفات احتجاجية تنديداً باستمرار العدوان والحصار رفضاً للتطبيع 
مع الكيان الصهيوني، كما نفذوا زيارة إل رضيح الرئيس الشهيد صالح الصماد من قبل طالب عدد من 

املدارس.

إل ذك نظمت عدد من مدارس مديرية السبعني، فعاليات بذكرى املولد النبوي، بحضور مدير الرتبية 
الدكتور محمد الشامي ونائبه يحيى الرساجي ورؤساء أقسام التعليم والمتحانات واألنشطة.

وأكدت الكلمات أهمية تجسيد أخالق النبي األعظم قولً وعمالً، والستفادة من ذكرى املولد النبوي يف 
إستلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى.
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تواصل الفعاليات واألنشطة حبجة باملولد النبوي الشريف

]21/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

تواصلت الفعاليات واألنشطة الحتفائية بمديريات محافظة حجة إحياء للمولد النبوي الرشيف.

حيث اقيمت بأفلح الشام ندوة ثقافية إحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الندوة، بحضور أعضاء املجلس املحيل واملكتب التنفيذي واإلرشايف، أشار مدير املديرية زيد الحايش، 
ال رضورة تجسيد اخالق النبي الخاتم عل الواقع العميل واغتنام ذكرى املولد النبوي الرشيف يف استلهام 

الدروس والعرب من سرية املصطفى.

وأكدت محاور الندوة عل عظمة املناسبة وأهميتها يف تعزيز الرتباط بنبي الرحمة والعالقة التي تربط 
اليمنيني بالرسول األعظم.

ونظمت إدارة ومعلمات وطالبات مدرسة اروى للبنات بمدينة المان مديرية نجره فعالية احتفاء بذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية اشارت مديرة املدرسة أمة امللك الزرقة، ال بدء العملية التعليمية بعزيمة قوية تربوية وايمانية 
صادقة لتزامنها مع املولد النبوي الرشيف.. مشرية ال أن مناسبة املولد النبوي محطة لكتساب الوعي 

وغرس القيم واستلهام العرب والدروس من الرسول األعظم.

واختتمت ببني قيس بطولة دوري الرسول العظم للقدم نظمها مكتب الرتبية بفوز فريق مدرسة الهيجة 
بكأس البطولة بفوزه عل فريق مدرسة عمار بحضور مدير املديرية محمد الشهاري وعدد من مدراء 

املكتب التنفيذي.

وأقيمت فعالية احتفالية بمدرسة الرسبة األساسية بعزلة بني حملة مديرية خريان املحرق بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف. 

فيما تواصلت فعاليات املولد النبوي بمدارس مديرية عبس.

ونظمت مدرسة أسماء بمديرية أفلح اليمن، فعالية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله أزكى 
الصالة وأتم التسليم. 

واقامت مدرستي بيت القحمي والقابل بخزن بمديرية بني العوام، فعاليتني بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف. 

واشارت كلمات الفعاليات التي تخللها قصائد وفقرات ال أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي وتجسيد قيم 
ومبادئ الرحمة املهداة للعاملني قولً وعمالً. 

ونظمت مدرسة أم املؤمنني خديجة األساسية الثانوية للبنات بمدينة حجة، برنامج ثقايف بذكرى املولد 
النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

وخالل الربنامج الذي حرضه املرشف الرتبوي بمدينة حجة مجاهد العليي ورئيس قسم األنشطة مسعود 
بخيت، القيت العديد من الكلمات والفقرات واملشاركات التي تطرقت ال النبي األعظم وأكدت رضورة 
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استلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى.

ونظمت مدرسة الزهراء األساسية الثانوية للبنات بمديرية الشاهل فعالية ثقافية باملولد النبوي الرشيف.

والقيت يف الفعالية العديد من الكلمات، التي اشارت ال اهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف للتعرف 
عل سرية خري البرش.

وربطت الكلمات ما تعرض له الرسول األعظم من قريش وما يتعرض له اليمنيني من عدوان وحصار.

مديرية املراوعة حتيي ذكرى املِولد النبوي

]21/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظمت بمديرية املراوعة محافظة الحديدة عرص اليوم، فعالية خطابية إحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف 
عل صاحبه أفضل الصالة والتسليم.

ويف الفعالية أشار مدير املديرية عبد الله املروني، إل عظمة هذه املناسبة التي مثلت محطة فاصلة يف حياة 
البرشية. 

وأكد أن الحتفال بمولد الرسول الكريم ليس للتباهي وإنما ألخذ الدروس والعرب من حياته الدعوية 
والجهادية.

فيما أشار العالمة موىس معافا يف كلمة العلماء، إل واجب اإلحتفال بمولد الرسول صل الله عليه وعل آله 
وسلم، والذي مثل ميالدا لألمة ونرباسا أضاء لها طريق الحق والحرية وأرىس لها مبادئ الدين اإلسالمي 

الحنيف، مستعرضا صورا من سرية املصطفى صلوات ربي وسالمه عليه.. داعيا إل اإلقتداء به يف كل 
شؤون حياتنا.

تخلل الفعالية، التي حرضها عدد من علماء ومشايخ ووجهاء املديرية، قصيدة شعرية للشاعر املهيم 
هايشه، واوبريت بعنوان »نور احمد«، ومرسحية لفرقه الساحل الغربي بعنوان »مولد النور«. 

 بذكرى املولد النبوي
ً
مهرجان وسباق رياضي بأمانة العاصمة احتفاء

]22/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت أمانة العاصمة ومكتب الشباب والرياضة باألمانة اليوم، مهرجاناً وسباقاً رياضياً احتفاًء بذكرى 
املولد النبوي.

ويف املهرجان أكد عضو املجلس السيايس األعل أحمد غالب الرهوي، أهمية اضطالع الشباب بدورهم يف 
عملية البناء والتنمية.

وأشار إل أهمية تركيز الجهود عل تنمية قدرات الشباب وصقل مهاراتهم وتوحيد املكونات الشبابية، بما 
ينسجم توجهات الدولة والحكومة يف بناء الدولة اليمنية الحديثة.
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وأوضح الرهوي أن أهمية الحتفال بمولد خري الربية عليه أفضل الصالة والسالم، يمكن يف التمسك بسنة 
رسول الله وسريته العطرة. وقال »لقد حيض أجدادنا من األوس والخزرج بمنزلة رفيعة لدورهم يف نرصة 
اإلسالم واملسلمني ووقوفهم إل جانب الرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم إليصال رسالته إل 

العاملني«.

وأضاف »نحتفل بمولده الكريم لنعرب عن حبنا له ونجسد ثقافة أجدادنا يف نرصته وتعزيز القيم الدينية 
السمحاء املبنية عل الرتاحم والتآخي ورفض الظلم والطغيان«.

وثمن عضو السيايس األعل الرهوي جهود أمانة العاصمة والجهات ذات العالقة يف تبني مثل هذه الفعاليات 
إلبراز وصقل مواهب الشباب الذين يٌعول عليهم بناء مستقبل الوطن.

ويف املهرجان، الذي حرضه وزير الشباب والرياضة حسن زيد وأمني العاصمة حمود عباد وعدد من وكالء 
األمانة ورئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال عبدالوهاب رشف الدين ومدير مكتب الشباب والرياضة باألمانة 
عبدالله عبيد، أوضح نائب مدير مكتب الشباب باألمانة محمد ابو عسكر، أن 800 لعب شاركوا يف السباق 

الريايض الذي انطلق من صنعاء القديمة وصولً إل ملعب وحدة صنعاء.

ولفت إل ما تضمنه املهرجان من عروض لأللعاب الرياضية القتالية بمشاركة 300 لعب من فروع ومراكز 
اتحادات األمانة يف ألعاب الكاراتيه والكيك بوكسينج بوتاي والكونغ فو وكرة القدم والجمباز واملالكمة 

والبنجاك سيالت.

فيما ثمن محمد القهال وبسام الجعدي يف كلمتي املشاركني يف املهرجان، جهود تنظيم املهرجان الشبابي 
والريايض الذي يأتي يف إطار فعاليات املولد النبوي، مشيدا بمستوى الحضور ومشاركة النشء والشباب 

وتفاعلهم يف إنجاح املهرجان، الذي يتزامن مع الحتفال بهذه املناسبة الدينية الجليلة.

وأسفر السباق الريايض مسافة ثمانية كيلو مرت عن إحراز العداء عماد الخلقي املركز األول، وحل ثانياً 
مازن القيز، وثالثاً فارس درويش، ورابعاً عبدالله الرسيحي، وخامساً إبراهيم الورايف.

ويف ختام املهرجان كرم عضو السيايس األعل الرهوي وأمني العاصمة، الفائزين باملراكز العرشة األول 
يف السباق بكؤوس وميداليات ملونة، كما تم تكريم العداء عباس الرشيف بجائزة أكرب مشارك يف السن، 

وعبدالرحمن القلييس بجائزة أصغر مشارك، ومحمد جيالن بجائزة أصغر مشارك يف السباق من أحفاد 
بالل.

كما تم تكريم املشاركني من فروع ومراكز التحادات الرياضية واألندية بأمانة العاصمة وفرق كرة القدم 
أبطال املديريات.

فعالية بذكرى املولد النبوي باجلامع الكبري بصنعاء

]22/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت رابطة علماء اليمن بالتعاون مع دائرة العلماء واملتعلمني مساء اليوم بالجامع الكبري بصنعاء فعالية 
َم َمَكاِرَم األَخاَلِق«، احتفاًء بذكرى املولد النبوي. خطابية بعنوان »إِنََّما بُِعثُت أِلُتَمِّ

ويف الفعالية، التي حرضها كوكبة من العلماء، تحدث العالمة عبدامللك الرشقي، عن الرسول الخاتم وأهمية 
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إحياء ذكرى مولده صل الله عليه وآله وسلم والتذكري بسجاياه العظيمة وأخالقه العالية.

وأشار إل أن ميالد الرسول الخاتم، ميالد أمة يف حياتها وعقيدتها وثقافتها وحضارتها وبناء الدولة 
اإلسالمية والنظام األخالقي واإلنساني القائم عل العدل واملساواة وتحرير الناس من عبودية العباد إل 

عبودية رب العباد ومن جور األديان إل عدل اإلسالم.

وحث عل التخلق باألخالق التي جاء بها النبي صل الله عليه وآله سلم.. مشرياً إل ما تمر به األمة خالل 
املرحلة الراهنة من كروب، ما يجعلها يف حاجة ماسة لألخالق الصالحة والتمسك بسنة خاتم األنبياء 

واملرسلني عليه الصالة والسالم.

فيما تطرق العالمة عيل حسني الهادي، إل الرتباط بني مرشوع النبي صل الله عليه وآله وسلم وبني األنبياء 
قاطبة.. لفتاً إل التحولت التي حدثت بميالده عليه الصالة والسالم يف الكون والحياة اإلنسانية وما كان 

عليه العباد قبل الرسالة اإلسالمية الخالدة.

وحث عل استلهام الدروس والعرب من ميالد سيد البرشية، خاصة يف واقع األمة وما آلت إليه يف هذه املرحلة 
من ضعف وتفرق، جعلها مطمعاً لألعداء وقوى الهيمنة والستكبار التي تسلطت عل األمة يف محاولة 

للسيطرة عل ثرواتها والتحكم بقرارها.

واعترب العالمة الهادي إحياء ذكرى املولد النبوي، فرصة للحديث عن النبي الكريم ومنهجه ورسالته 
والتعبري عن الولء للرسول الخاتم.. مبيناً أن هذه املناسبة محطة لتعزيز الوعي بمنهج املصطفى والتعبئة 

املعنوية ضد أعداء رسول الله والبرشية.

حيي ذكرى املولد النبوي
ُ
شركة النفط بأمانة العاصمة ت

]22/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم فرع رشكة النفط اليمنية بأمانة العاصمة أمسية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف األمسية أشار وكيل األمانة عبدالفتاح الرشيف، إل أن الحتفال بهذه املناسبة يأتي تأكيداً عل مكانة 
الرسول األعظم يف قلوب اليمنيني ويعكس عمق الولء له والقتداء به والتمسك بمنهجه والسري عل خطاه 

قولً وعمالً.

وأكد أن الشعب اليمني يحرص عل إحياء ذكرى مولد الرسول األعظم استمراراً لدوره الريادي منذ فجر 
اإلسالم يف نرصة النبي ونرش الدين, واعرتافا بفضل النبي أن هداهم إل الحق واإليمان والتوحيد لله عز 

وجل، معتربا هذه الفعاليات رسالة للعالم بأن اليمنيني متمسكون بنهج نبيهم وسريته وقيمه ومبادئه, يف 
الوقت الذي هرولت فيه دول عربية عميلة للتطبيع مع اليهود مجاهرة بولئها ألعداء الله واإلسالم.

من جانبه أكد مدير فرع الرشكة باألمانة املهندس عبدالله األشبط، أن ذكرى املولد النبوي تعترب محطة 
لستلهام معاني الصرب والتضحية وتحمل املسؤولية وفرصة للتزود من قيم ومبادئ وأخالق النبي.. مشرياً 
إل أن الرسول كان قائداً شجاعاً ومعلماً فريداً استطاع أن يريس قواعد متينة لدولة اإلسالم أساسها الحق 

والعدل والحرية. 

فيما أشارت كلمات ألقيت يف األمسية، إل أهمية الحتفال بمولد الرسول األعظم والتذكري بصفاته وشخصيته 
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التي نقلت األمة من الظلمات إل النور وحررت البرشية من رجس العبودية وبنت دولة قوية اقتصاديا 
وسياسيا واجتماعيا وعسكريا.

وأكدت أن اليمنيني باحتفالهم بهذه املناسبة يعلنون ولئهم لله ورسوله الذي جاء بالهدى والرحمة وأسقط 
الرشك والوثنية.. معتربة إحياء مولد رسول الله وسيلة لكتساب القوة والعزة والخروج من حالة الوهن 

والضعف وعامالً من عوامل النرص والصمود يف وجه أعداء األمة.

حرض األمسية عدد من وكالء األمانة.

اجمللس الطبي األعلى حيتفي بذكرى املولد النبوي

]22/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم املجلس الطبي األعل اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل 
الصالة وأزكى السالم.

يف الفعالية أشار رئيس املجلس الدكتور مجاهد معصار، إل أهمية إحياء هذه املناسبة بما يليق بعظمة 
ومكانة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لدى اليمنيني.

واعترب إحياء مولد الرسول األعظم محطة لتعزيز الولء والرتباط باملصطفى واستلهام الدروس من سريته 
العطرة، داعيا القطاع الطبي والصحي إل اإلخالص يف العمل وبذل مزيد من الجهود لتخفيف معاناة 

املواطنني.

من جانبه أكد أمني عام املجلس الطبي الدكتور عبدالرحمن الحمادي، رضورة الستفادة من ذكرى املولد 
النبوي الرشيف يف القتداء بأخالق ونهج وشجاعة الرسول األعظم واستلهام الدروس يف تعزيز الصمود يف 

وجه العدوان.

حرض الفعالية أعضاء املجلس الطبي األعل ورئيس مجلس العتماد األكاديمي الدكتور عيل الكاف.

ندوة ملكتبي املالية والضرائب حبجة بذكرى املولد

]22/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظم مكتبا املالية والرضائب ووحدتي رضيبة القات وريع العقار اليوم بحجة، ندوة بذكرى املولد النبوي 
الرشيف بعنوان »ميالد خري الربية محمد رسول الله«.

واشار أمني عام املجلس املحيل إسماعيل املهيم، إل أن مناسبة املولد النبوي ام املناسبات وأعظمها، لفتا 
إل أن اليمنيني يجددون العهد لنبي الرحمة يف هذه املناسبة الدينية الجليلة يف الوقت الذي يوال فيه جريان 

السوء اعداء السالم.

وأكد أهمية أن يكون الرسول هو القدوة واألسوة الحسنة يف األخالق واملبادئ والقيم والسلوك واملنهج 
والحفاظ عل املال العام.
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ويف الندوة، التي حرضها وكيل املحافظة محمد القايض ومدير مكتب املالية عبدالله األهنومي وعدد من 
مديري املكاتب التنفيذية، أشار مدير وحدة رضيبة القات محمد الشهاري يف كلمة مكتبي املالية والرضائب، 
إل أن الحتفال باملناسبة هو تعبري صادق عن الرتباط الحقيقي والوجداني للشعب اليمني بهويته اليمانية 

وبرسوله الكريم.

لفتاً إل أهمية تجسيد مبادئ واخالق الرسول العظم قول وعمال كما يجسدها ابطال الجيش واللجان 
الشعبية يف مختلف جبهات القتال.

مدير وحدة ريع العقار درهم شايف، أشار إل رضورة املشاركة الواسعة يف الفعالية التي ستقام عل 
مستوى املحافظة يف الثاني عرش من ربيع األول بمديرية عبس وكذا قافلة الرسول األعظم والتحشيد.

وتطرق عضو رابطة علماء اليمن القايض عبداملجيد رشف الدين، إل ما يمثله الحتفاء باملولد النبوي 
الرشيف من أهمية يف تجسيد أخالق النبي يف التعامل والسري عل نهجه واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

والحفاظ عل الحق العام.

 بذكرى املولد النبوي
ً
أمسية خطابية بذمار احتفاء

]22/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

نظمت عدد من املكاتب التنفيذية بمحافظة ذمار، أمسية خطابية يف ذكرى املولد النبوي.

وخالل األمسية، التي نظمها مكتب الرضائب وصندوق النظافة والتحسني ومنطقة بريد ذمار وفرع الهيئة 
العامة للزكاة ومكتب املالية ومكتب األشغال العامة، أشار وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق، 

إل أهمية الحتفاء بمولد سيد البرشية واستلهام الدروس والعرب من سريته العطرة يف تعزيز وحدة الصف 
والنتصار لألمة وقضاياها.

وأوضح أن اإلحتفاء بهذه املناسبة يأتي هذا العام وعدد من القيادات املحسوبة عل األمة اإلسالمية يقدمون 
قرابينهم وولئهم ألعداء األمة.

وأشاد الوكيل عبدالرزاق، بالنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف الجبهات.. حاثاً عل 
استمرار رفد الجبهات بالرجال واملال حتى تحقيق النرص.

وألقيت كلمتان من مدير مكتب الرضائب خالد املرتىض ومدير بريد منطقة ذمار عبداإلله املروني، أكدا أن 
الحتفاء بذكرى املولد النبوي، يؤكد الولء لله ورسوله يف الوقت الذي يحّرم بعض املحسوبني عل اإلسالم 

الحتفاء بهذه املناسبة ليتم الحتفاء بمناسبات غري املسلمني.

وأشارا إل أهمية الستمرار يف رفد الجبهات بالرجال واملال حتى يكتب الله النرص.

وكان رئيس الوحدة الثقافية باملحافظة عبدالعظيم الالحجي، أشار إل الحرص عل إحياء ذكرى مولد 
رسول الله يف ظل العدوان والحصار.. داعياً إل املشاركة والتحشيد إلنجاح الفعالية املركزية.

تخلل األمسية، بحضور عدد من أعضاء السلطة املحلية واملكتب التنفيذي واإلرشايف، ثالث قصائد للشعراء 
عبدالغني سالمه وبشري املنيفي وعبدالفتاح السلطان، وفقرة إنشادية لفرقة الرضوان.
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فعالية للقطاع الصحي يف صعفان بذكرى املولد النبوي

]22/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الصحة ومستشفى مديرية صعفان الريفي بمحافظة صنعاء، اليوم فعالية ثقافية بذكرى املولد 
النبوي.

ويف الفعالية أشار مسئول األنشطة الصحية باملديرية الدكتور محمد العرجزي، إل عظمة ذكرى املولد 
وأهمية القتداء برسول األمة عليه الصالة والسالم.

من جانبه أوضح مدير الخدمات الطبية بمستشفى صعفان الدكتور أكرم الكمال، أن أهمية هذه املناسبة 
تكمن يف التذكري بسنة املصطفى عليه الصالة والسالم وسنته العطرة.

بدوره أكد مدير الصحة باملديرية الدكتور عبدالرحمن الصعفاني، إل التحولت التي حدثت بمولد نبي 
الرحمة وانكسار طواغيت الرشك والظالل.. مبيناً أن إحياء هذه املناسبة تشكل حافزاً مهماً للعودة لتعاليم 

خري الربية.

فيما أشار املسئول اإلعالمي بإدارة الصحة باملديرية الدكتور الحسني العقار، إل أهمية تعزيز الوعي 
املجتمعي بأهمية إحياء ذكرى املولد النبوي، وتحصني األمة بثقافة القرآن وأخالق الرسول محمد صل الله 

عليه واله وسلم.

تخلل الفعالية، بحضور مسئول وموظفي املرافق الصحية ومدراء املكاتب واإلرشافية، فقرات إنشادية 
وشعرية عربت عن عظمة املناسبة.

رواد األمانة يفوز على جنوم الزمن اجلميل ويتوج بكأس املولد النبوي

]22/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

تّوج فريق رواد األمانة بكأس املولد النبوي، بفوزه عل نجوم الزمن الجميل بستة أهداف مقابل خمسة، يف 
املباراة التي نظمتها مجموعة اإلتصالت.

سّجل سداسية الرواد، خالل شوطي املباراة التي جّرت اليوم عل ملعب النادي األهيل، داوود عبدالله، 
عبداإلله رشيان، مجدي السعواني، حمري املرصي، سعد الضبيبي، ومحمد الحرازي، يف حني أحرز خماسية 

نجوم الزمن الجميل صالح الشالل، عصام دريبان، عدنان طاهر، تامر حنش وعصام الذبحاني.

عقب انتهاء املباراة سّلم مدير النشاط الريايض بوزارة الشباب عصام دريبان ورئيس التحاد املدريس سعد 
الضبيبي وأمني عام اتحاد الرشكات أنور الحيمي ومدير العالقات بوزارة التصالت عبدالخالق النقيب 

ونائب رئيس لجنة الفعاليات، كأس البطولة وامليداليات الذهبية لفريق رواد األمانة.
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املعهد التقني الصناعي بتعز ينظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]22/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

نظم املعهد التقني الصناعي بمحافظة تعز، فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه 
أفضل الصالة وأتم التسليم. 

ويف الفعالية، التي حرضها عدد من األكاديميني أشار نائب مدير عام املعاهد الفنية باملحافظة عيل الجنيد، 
إل أن الحتفال باملولد النبوي مناسبة لستذكار حياة الرسول األعظم وجهاده، والقيم النبيلة واألخالق 

الرفيعة التي كان يحملها صلوات الله عليه وآله.

من جانبه أكد عميد املعهد التقني منصور، أهمية إحياء هذه املناسبة ومكانتها لدى اليمنيني، مشدداً عل 
رضورة الحشد الكبري للفعالية املركزية التي ستقام يف مركز املحافظة.

كما ألقيت كلمات أشارت إل أهمية تعزيز األخالق النبوية يف نفوس النشء والشباب، وإحياء قيم التكافل 
والرتاحم يف املجتمع.

مكتب الزكاة يف احليمة الداخلية مبحافظة صنعاء حيتفي بذكرى املولد النبوي

]22/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الهيئة العامة للزكاة بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء، اليوم فعالية ثقافية بذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

وتناولت الفعالية دللت محاولت تغييب األمة عن نبيها ورضورة الصحوة الدينية ملواجهة املخاطر بتأكيد 
التمسك بقيم وتعاليم الرسول واتباع هديه ومنهجه.

وأشار مدير عام املديرية محمد البشريي، إل واقع األمة ومسئولياتها تجاه سيد املرسلني محمد عليه أفضل 
الصلوات وأتم التسليم.. مذّكراً بدور الرسول يف تحرير األمة من العبودية وإخراجها من الظلمات إل النور.

وتطرق إل دور اليمنيني يف منارصة الرسول وما يتعرضون له من عدوان وحصار وجرائم حرب ممنهجة 
ومرشوعية الصمود والدفاع عن الوطن.

فيما استعرض مدير مكتب الزكاة باملديرية ناجي غيثم، الشخصية الجهادية لرسول األمة خصوصاً واليمن 
يتعرض لعدوان وحرب ظاملة تستدعي القتداء بتعاليم النبي يف نرصة الحق.

وأشار إل أهمية الحتفاء بذكرى مولد خري الربية واملسئولية تجاه تعظيم املناسبة.. لفتاً إل خفايا الدور 
الصهيوني يف إضعاف الشعوب وخلخلة صف األمة التي وحدها خاتم األنبياء.

تخللت الفعالية، بحضور رئيس لجنة التخطيط واملالية باملجلس املحيل باملديرية دارس الشقاقي وعدد من 
أعضاء املجلس املحيل واملكتب التنفيذي واإلرشايف وموظفي مكتب الزكاة، فقرات متنوعة.
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فعالية للقطاع الرتبوي بذمار يف ذكرى املولد النبوي

]22/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

نظم مكتب الرتبية والتعليم والوحدة الرتبوية واملعهد العال لتأهيل املعلمني بذمار، اليوم فعالية خطابية 
بمناسبة بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل الفعالية، التي حرضها وكيل املحافظة محمود محمد الجبني، أكد وكيل املحافظة محمد محمد 
عبدالرزاق، أهمية إحياء هذه املناسبة العظيمة وتنشئة األجيال عل القتداء بسرية النبي عليه الصالة 

والسالم وغرس قيمه ومبادئه يف نفوسهم.

وأشار إل أن الحتفاء بذكرى املولد النبوي محطة إلحياء التكافل الجتماعي وتعزيز قيم التآخي وتوحيد 
الصفوف ملواجهة قوى الطغيان والباطل. 

وحث عل تضافر جهود القطاع الرتبوي والتعليم الفني يف املشاركة يف الفعالية املركزية لالحتفاء بهذه 
املناسبة وايصال رسالة للعدو أننا أمة ترفض الخضوع والذل.

فيما أكد مدير مكتب الرتبية احمد الوشيل، أهمية جعل هذه املناسبة محطة لستلهام الدروس من سرية 
النبي محمد صل الله عليه وعل آله وسلم يف إعادة األمة إل مسارها الصحيح، لفتا إل أن الحتفاء بهذه 

املناسبة الدينية يؤكد ارتباط األمة اإلسالمية بنبيها الكريم ورسالته.

من جانبه تطرق القايض أحمد محمد الوشيل يف كلمة العلماء، إل جوانب من سرية املصطفى عليه السالم 
وعل آله ومناقبه وفضائل أخالقه وصفاته.. مشريا إل أن لهذه املناسبة مكانتها يف قلوب جميع املسلمني 

واليمنيني خاصة.

بدوره أكد مسئول الوحدة الثقافية عبدالله الالحجي، حاجة األمة يف الظروف الراهنة للعودة لكتاب الله 
والتمسك بنهج النبي صل الله عليه وعل آله وسلم، والقتداء بما تحل به من مكارم األخالق والشجاعة 

والبذل والعطاء. 

تخلل الفعالية، التي حرضها عدد من أعضاء السلطة املحلية واملكتبني التنفيذي واإلرشايف، قصيدة شعرية 
وفقرات شعبية وانشادية لزهرات عدد من املدارس وطالب املعهد العال لتأهيل املعلمني. 

حفل خطابي يف اجلبني برمية بذكرى املولد النبوي وعودة األسرى

]22/ اكتوبر/2020[ ريمة - سبأ :

نظمت مديرية الجبني بمحافظة ريمة اليوم، حفالً خطابياً ابتهاجاً بذكرى املولد النبوي، وعودة األسى 
املحررين من أبناء املديرية من سجون العدوان. 

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل أول املحافظة محمد الحيدري، أشار مرشف املحافظة زيد الوزير، إل 
أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي وأثرها يف تعزيز اإلرتباط بالرسول األعظم خاصة يف ظل املرحلة الراهنة 

التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار. 
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ولفت إل أهمية مضاعفة الجهود إلبراز مظاهر الفرحة والتمسك بنهج النبي قولً وعمالً، حاثاً عل التفاعل 
لرفد الجبهات ومواجهة قوى الرش والطغيان والحشد واملشاركة يف الفعالية املركزية لالحتفال بذكرى املولد 

النبوي. 

من جانبهما أشار مدير املديرية بدر الزايدي ومرشف املديرية عبدامللك جحاف، إل رضورة التمسك بالنبي 
األعظم والسري عل النهج الذي جاء به لهدي األمة وتنويرها.

وأكدا أن هذه املناسبة تمثل حدثاً عظيماً لدى كل أبناء األمة اإلسالمية وبما يعزز الهوية اليمانية ويسهم يف 
التصدي لحمالت التضليل التي تستهدف ذكرى مولد سيد الخلق محمد صل الله عليه وآله وسلم. 

فيما ثمن األسري املحرر أبو جهاد الضبيبي، جهود قائد الثورة واملجلس السيايس األعل وقيادة السلطة 
املحلية باملحافظة واملديرية واهتمامهم باألسى.. مؤكدا الستمرار يف مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن 

وأمنه واستقراره حتى تحقيق النرص. 

تخللت الفعالية، التي حرضها عدد من قيادات املكاتب التنفيذية واإلرشافية واألمنية باملحافظة واملديرية 
واملشايخ والشخصيات الجتماعية، قصائد شعرية وفقرات انشادية معربة.

إصالحية حجة حتتفي باملولد النبوي 

]22/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظمت اإلصالحية املركزية بمحافظة حجة اليوم، فعالية خطابية باملولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله 
أفضل الصالة والسالم.

وألقيت يف الفعالية، بحضور مدير اإلصالحية املقدم فهد املداني والضباط والصف والجنود، كلمات أكدت 
أهمية إحياء املولد النبوي وتجسيد أخالق النبي عليه الصالة والسالم قولً وعمالً.

وأشارت الكلمات إل أن الحتفال باملولد يسهم يف العودة للرسول والتعرف عل سريته والقتداء والتأيس به 
والسري عل نهجه.

تخللت الفعالية قصائد شعرية وفقرات متنوعة.

أمن البيضاء ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي الشريف

]22/ اكتوبر/2020[ البيضاء - سبأ :

نظمت إدارة أمن محافظة البيضاء اليوم، فعالية ثقافية وخطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

يف الفعالية أشار مدير أمن املحافظة العميد عبد الله العربجي، إل أن الحتفاء بذكرى املولد النبوي يتزامن 
مع اإلنجازات النوعية عل الصعيد األمني والعسكري والنتصارات يف مختلف الجبهات وذلك يعكس جلياً 

الرتباط الحقيقي بنبي األمة سيدنا محمد صل الله عليه وعل آله.

وأكد رضورة تجسيد أخالق الرسول قولً وعمالً.. مبيناً أن إحياء ذكرى املولد النبوي إحياء للقيم النبيلة 
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واملبادئ التي جاء بها املصطفى عليه وعل آله الصالة والسالم وتجديد للعهد بالسري عل نهجه.

ودعا مدير األمن إل املشاركة والتحشيد للفعالية املركزية وقافلة الرسول األعظم صلوات الله وسالمه عليه 
وعل آله.

فيما أشار مدير التوجيه املعنوي بأمن املحافظة النقيب عادل الكلبي، إل أن أعداء األمة حاولوا تغييب ذكرى 
النبي األعظم الذي جسد انموذجا يف الشجاعة والقوة والصدع بالحق ومواجهة الباطل.. لفتاً إل تنامي 

الوعي املجتمعي من منطلق الهوية اإليمانية التي تجسد ارتباط اليمنيني بالنبي األعظم صل الله عليه وآله 
وسلم.

من جانبه تطرق مدير فرع مصلحة األحوال املدنية باملحافظة العقيد أحمد العزاني، إل دللت الحتفاء 
بذكرى مولد النبي األكرم الذي أرسله الله رحمة للعاملني.. مبيناً أن إحياء السرية املحمدية وأخالق وصفات 

الرسول األعظم وتجسيدها يف الواقع سيسهم يف إخراج األمة من حالة الضعف والهوان إل العزة والكرامة 
وإعادة األمة إل مسارها الصحيح.

تخللت الفعاليه، التي حرضتها القيادات األمنية والعسكرية وضباط وصف وجنود الوحدات األمنية، قصائد 
شعرية معربة.

القطاع الصحي يف مديرية الثورة حيتفي مبولد الرسول

]22/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الصحة العامة والسكان واملجمعات واملراكز الطبية بمديرية الثورة يف أمانة العاصمة اليوم، 
فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها مدير املديرية محمد الدرواني والقيادات املحلية، أوضح مدير مكتب الصحة 
باملديرية الدكتور عبدالرحمن جحاف، أن الحتفال باملولد النبوي محطة ايمانية لتزكية النفوس وتطهريها 

وتعزيز التكافل والرتاحم.

وأكد أهمية تجسيد صور الحتفال بمولد الرسول األعظم يف تكريس حبه ومكانته يف النفوس والقتداء 
بسريته ونهجه القويم قول وعمال.. مبيناً أن القطاع الصحي ظل صامداً يف وجه العدوان والحصار.

وأشار مدير الصحة إل أن الشعب اليمني يستمد صموده وثباته من سرية الرسول األعظم وجهاده يف 
مواجهة التحديات والتصدي للعدوان ومرتزقته.

فيما أكدت كلمات الفعالية أهمية هذه املناسبة، وتفاعل ومشاركة القطاع الصحي يف البتهاج والحتفال 
باملولد النبوي الرشيف، وتجسيد القيم والصفات اإلنسانية لرسول الرحمة يف تعامل الكوادر الصحية 

وعملها اإلنساني.

ويف الفعالية تم تكريم عدد من العاملني باملراكز الصحية يف املديرية، وتخللتها قصائد شعرية وفقرة 
مرسحية معربة.
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فعالية بالكلية التطبيقية للعلوم بذمار يف ذكرى املولد النبوي

]22/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

نظمت الكلية التطبيقية للعلوم والتكنولوجيا بذمار بالتعاون مع وحدة التعليم الجامعي »املهني والتقني« 
اليوم، فعالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار وكيل محافظة ذمار محمود محمد الجبني، إل أهمية الحتفاء بمولد سيد الخلق عليه وعل 
آله أفضل الصالة والسالم ملا تمثله هذه الذكرى من أهمية يف التاريخ اإلسالمي.

وتطرق إل أن احتفاء الشعب بهذه املناسبة الدينية يأتي يف ظل استمرار العدوان والحصار، والنتصارات 
التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات.. حاثاً عل تعزيز عوامل الصمود واستمرار رفد 

الجبهات والتحشيد واملشاركة يف الفعالية املركزية.

وألقيت يف الفعالية كلمات أكدت أهمية تعزيز الرتباط والولء لله والسري عل نهج املصطفى واإلقتداء بهديه 
وجعل هذه املناسبة محطة للتزود من مكارم األخالق التي تحل بها النبي الكريم والتمسك برسالته التي 

أخرجت الناس من الظلمات إل النور.

إدارة أمن تعز حتتفي باملولد النبوي الشريف

]22/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

نظمت إدارة األمن بمحافظة تعز اليوم، فعالية احتفاء باملولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل 
الصالة وأزكى السالم.

ويف الفعالية أشار مدير أمن املحافظة العميد عيل دبيش، إل أن إدارة األمن ستقيم العديد من الفعاليات 
يف ذكرى مولد الرسول األعظم، معترباً الحتفاء بهذه املناسبة توثيق لرتباط الشعب اليمني بهدى الله 

وبالرسول الكريم.

وأكد الحرص عل إحياء هذه املناسبة واستلهام الدروس من سرية الرسول األعظم عليه وعل آله أفضل 
الصالة والسالم يف مقارعة الظلم والجربوت، وإعالء كلمة الحق والوقوف ضد الباطل. 

وألقيت يف الفعالية عدد من الكلمات أكدت جميعها أهمية إحياء هذه املناسبة تعبرياً عن الحب للنبي صل 
الله عليه وآله وسلم.

تخللت الفعالية، بحضور عدد من القادة والضباط وممثيل القطاعات األمنية باملحافظة وعقال الحارات، 
وصالت انشادية معربة.
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مكتب الصحة ومستشفى املسجدين بالسلفية يف رمية بذكرى املولد النبوي

]22/ اكتوبر/2020[ ريمة - سبأ

نظم مكتب الصحة العامة والسكان ومستشفى املسجدين املحوري يف مديرية السلفية بمحافظة ريمة 
اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة وأزكى السالم. 

ويف الفعالية أشار مدير مكتب الصحة باملديرية الدكتور محمد املنترص، إل أن الحتفال بهذه املناسبة هو 
إحياء ملكارم األخالق والصفات التي تحل بها سيد البرشية محمد صل الله عليه وآله وسلم. 

وحث القطاع الصحي عل املشاركة بالفعالية املركزية التي ستنظمها املحافظة احتفال بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

من جانبه أكد مدير املستشفى الدكتور حسني الثاليا، أهمية الحتفال بهذه الذكرى العطرة لستلهام 
الدروس والعرب من سرية الرسول األكرم والسري عل نهجه يف مواجهة قوى الظلم والستكبار.

وأشار إل أن إحياء ذكرى املولد يجمع األمة اإلسالمية ويوحدها ويعزز الهوية اإليمانية خاصة يف ظل 
املرحلة الراهنة. 

تخللت الفعالية، التي حرضها مدير أمن املديرية محمد الفالحي وعدد من مدراء املكاتب التنفيذية 
واإلرشافية باملديرية وكوادر وموظفي املستشفى والقطاع الصحي باملديرية، فقرات متنوعة.

 

فعاليات مبديريات أمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]22/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ

تواصلت اليوم بمديريات الوحدة وشعوب وآزال والتحرير وبني الحارث بأمانة العاصمة، الفعاليات 
واألمسيات الثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ففي مديرية الوحدة أقيمت أمسية ثقافية بحي األمناء، بحضور وكيل األمانة عايض الشمريي ورئيس 
اللجنة التنفيذية لالحتفال عبدالوهاب رشف الدين، ونائب رئيس مجلس التالحم القبيل باألمانة لطف 

شيبان ومدير املديرية صالح امليرسي.

وأكدت األمسية أهمية الحتفاء بمولد رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم الذي جاء بالرسالة السماوية، 
وأخرج البرشية من الظلمات إل النور ومن عبادة العباد إل عبادة رب العباد.

وأشارت إل أهمية استلهام الدروس والعرب من حياة النبي والسري عل نهجه يف مقارعة أهل الكفر والنفاق.. 
داعية إل الستفادة منها يف تعزيز قيم التآخي والتكافل والتحرك لرفد الجبهات وإفشال مخططات 

العدوان.

تخلل األمسية، التي حرضها نائب املدير التنفيذي ملؤسسة الشهداء سامي موىس، تكريم أس الشهداء 
وأوبريت وعرض مرسحي وقصائد شعرية عربت عن املناسبة.

ويف مديرية آزال أقيمت فعالية بحي الرماح بحضور وكيل األمانة املساعد أحسن القايض ووكيل محافظة 



284

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

مأرب سعيد بحيبح ومستشار وزارة الشباب أبو همام الرميل ومدير مصلحة شؤون القبائل مجاهد الدباء 
وأمني عام محيل املديرية عادل الشعثمي. 

وأكدت الفعالية عظمة املناسبة التي يحتفل بها الشعب اليمني وتتزامن مع النتصارات التي يسطرها 
الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات، وعودة األسى.

كما أقيمت يف مديرية بني الحارث أمسيات ثقافية بأحياء الطريان والحما، بحضور عضو مجلس الشورى 
عادل الحنبيص ومدير املديرية حمد الرشيف.

واستعرضت األمسيات جوانب من سرية املصطفى عليه وآله الصالة والسالم ومناقبه وفضائل أخالقه 
وصفاته، ومكانة هذه املناسبة يف قلوب جميع املسلمني واليمنيني خاصة.

ويف مديرية شعوب نُظمت فعالية بحي الحافة بمناسبة املولد النبوي واحتفالً بعودة األسى بحضور وكيل 
األمانة املساعد محمد سيع ومدير املديرية مهدي عرهب ورئيس املكتب اإلرشايف باملديرية عبدالله الكول.

وأشار املشاركون يف الفعالية إل الرتباط التاريخي لليمنيني برسول الله، ونرصتهم له، مؤكدين الستمرار 
يف هذا النهج دفاعاً عن الدين اإلسالمي والدعوة املحمدية.

واستعرضت كلمة األسى املحررين التي ألقاها األسري خليل الجرادي، حجم املعاناة والتعذيب يف سجون 
املرتزقة.

ويف مديرية التحرير نظمت فعاليات ثقافية بأحياء التحرير والقرص الجمهوري بحضور الوكيل املساعد 
لوزارة األوقاف عبدالله الهادي ورئيس املكتب اإلرشايف باملديرية عبداللطيف الول وعضو رابطة علماء اليمن 

العالمة عبدالكريم الالحجي.

وأكدت الكلمات أن احتفاء اليمنيني باملولد النبوي واستقباله املتجدد عاما بعد آخر بالحفاوة والرتحاب 
والبهجة ليس أمرا مستغربا ألنهم من نارصوا النبي حني هاجر إل املدينة املنورة واستقبلوه وآووه وجاهدوا 

معه ونرشوا الدين اإلسالمي يف أرجاء املعمورة.

تخلل الفعاليات، بحضور عدد من أعضاء السلطة املحلية والشخصيات الجتماعية، أوبريت بعنوان »ميالد 
طه« وأناشيد دينية وفقرات فنية عربت عن املناسبة.

 

مؤسسة الشهداء بتعز تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]22/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

نظمت مؤسسة الشهداء فرع تعز اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار وكيل املحافظة اسماعيل عبدامللك رشف الدين، إل أهمية اإلحتفاء بهذه املناسبة الدينية 
الجليلة لستلهام الدروس والعرب من سرية النبي الكريم.

وأوضح أن إحتفاء مؤسسة الشهداء بهذه املناسبة، يجسد ارتباط أس الشهداء برسول الله الذي منح األمة 
العزة والكرامة.
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ولفت ال أن املشاركة يف إحياء ذكرى مولد الرسول األعظم، فرصة لستذكار املواقف البطولية يف حياة 
الرسول واستنهاض الهمم يف مواجهة العدوان.

فيما أكدت كلمة أس الشهداء التي ألقاها محمد عيل الجنيد، أهمية إحياء مناسبة املولد النبوي يف ظل 
الظرف الستثنائي الذي يمر به اليمن جراء العدوان والحصار.

وألقيت كلمات أشارت يف مجملها إل الفرحة الغامرة ألبناء الشعب اليمني بمشاركتهم ذكرى املولد النبوي 
بكل إباء واعتزاز.

ودعت الكلمات إل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية املجسدة ملبادئ القيم واألخالق املحمدية.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وقصائد شعرية معربة عن سريته صل الله عليه وآله وسلم، وإحتفال أبناء 
اليمن بمولد خاتم األنبياء والبرشية.

حرض الفعالية عدد من املسؤولني باملحافظة، وأهال وذوي وأقارب الشهداء والجرحى.

 

القطاع الصحي بعمران ينظم فعالية احتفائية بذكرى املولد النبوي

]22/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظم القطاع الصحي بمحافظة عمران اليوم، فعالية احتفائية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها أمني عام املجلس املحيل باملحافظة صالح املخلوس ووكيل املحافظة عبدالعزيز 
أبو خرفشة وعضو لجنة اإلنصاف العالمة عبدالواسع املؤيد ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان 

الدكتور محمد الحوثي ومدراء مستشفيات عمران العام لالمومة والطفولة الدكتور هادي الحمزي و22 
مايو الدكتور عبدالغني فارس وعدد من الكوادر الصحية والطبية باملحافظة، أكدت الكلمات أهمية إحياء 

هذه املناسبة الدينية للتمسك بما جاء به سيد البرشية صل الله عليه وآله وسلم.

وأشارت إل أهمية الحتفال بذكرى مولد خري الربية بما يجسد حب وارتباط اليمنيني بالرسول األعظم، 
وباعتبارها محطة للعطاء والبذل وحافزاً مهماً للعودة لتعاليم خري الربية والقتداء والتأيس به خصوصا يف 

ظل الظروف التي تمر بها البالد.

وحثت الكلمات عل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي ستقام بمركز املحافظة يوم 12 ربيع األول، 
لفتة إل التحولت التي حدثت بمولد نبي الرحمة وانكسار طواغيت الرشك والظالل.

تخللت الفعالية، التي حرضها قائد األمن املركزي العقيد حسني النمري وقائد الرشطة العسكرية العقيد 
أبو مالك الزبريي ومدير عام املالية باملحافظة عادل كعبية ونائب مجلس التالحم القبيل باملحافظة نايف 

الحايطي، فقرات إنشادية عربت عن عظمة املناسبة.
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 العروبة يتغلب على شعب صنعاء يف افتتاحية بطولة املولد النبوي

]22/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

فاز فريق العروبة عل الشعب بركالت الرتجيح يف افتتاح بطولة املولد النبوي اليوم عل ملعب الوحدة 
بصنعاء والتي تنظمها مجموعة التصالت بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة بأمانة العاصمة.

انتهى الشوط األول من املباراة بنتيجة سلبية وأداء متواضع للفريقني، يف حني كثف فريق شعب صنعاء يف 
الشوط الثاني من هجماته عل مرمى العروبة ليحرز الهدف األول يف الدقيقة 50 عرب لعبه عمر الداحي.

ويف مجريات الشوط الثاني للمباراة الذي اشتد سخونة بني الفريقني تمكن فريق العروبة من هجمة مباغتة 
تسجيل هدف التعادل برأسية ماجد الرشيف، لتنتهي املباراة بهدف ملثله ويحتكم الفريقان لركالت الرتجيح 

التي حسمت لصالح العروبة بخمسة أهداف مقابل أربعة.

ويتقابل عرص غد الجمعة عل ملعب الوحدة قطبي صنعاء األهيل والوحدة.

 

أمسيات ثقافية يف حمافظة صنعاء بذكرى املولد النبوي

]22/ اكتوبر/2020[ صنعاء -سبأ:

أقيمت اليوم يف مديريات محافظة صنعاء أمسيات ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه 
أفضل الصالة وأتم التسليم. 

وركزت األمسيات يف مختلف القرى والعزل، بحضور عدد من أعضاء مجليس النواب والشورى وقيادات 
السلطة املحلية واملشايخ والشخصيات الجتماعية، عل أهمية إحياء هذه املناسبة لتجديد التمسك بتعاليم 

الرسول صل الله عليه وسلم.

وتطرقت إل جوانب من شخصية رسول اإلنسانية وأخالقه وحاجة األمة للتأيس بمنهجه يف الحياة.. مؤكدة 
أهمية التفاعل مع املناسبة والسهام يف رفد قافلة الرسول األعظم. 

ودعت كلمات املشاركني إل استغالل ذكرى مولد النبي صل الله عليه وآله وسلم يف تعزيز الصمود وتفعيل 
برامج التوعية والتحشيد لرفد جبهات الدفاع عن الوطن باملال والرجال حتى تحقيق النرص.

وحثت عل القتداء بأخالق الرسول وسريته ومنهجه القويم وتجسيد مبادئه يف التضحية والصرب والثبات 
إلقامة الحق والعدل ومقارعة قوى الظلم والطغيان.

تخللت األمسيات فقرات إنشادية وقصائد عربت عن أهمية احياء ذكرى مولد سيد املرسلني وخاتم األنبياء.
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فعالية احتفائية بشرعب الرونة يف تعز مبناسبة املولد النبوي

]22/ اكتوبر/2020[ تعز -سبأ:

نظم أبناء عزلة الرعينة بمديرية رشعب الرونة يف محافظة تعز اليوم، فعالية احتفائية بمناسبة املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها مرشف املديرية محمد هزبر ومرشف املربع الغربي للتعزية خالد الصويف، ألقيت 
عدد من الكلمات أكدت أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية العظيمة لتجديد العهد بالسري عل النهج املحمدي.

وتطرقت إل مخططات األعداء لتدمري الهوية اإليمانية، والهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.. مشرية إل 
أن تلك الخطوات تزيد الشعب اليمني تمسكاً بمنهج رسول الله صلوات الله عليه وآله.

ودعت الكلمات إل تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للتحشيد للفعالية املركزية.

تخللت الفعالية، التي حرضها عدد من املسؤولني يف املديرية وأعضاء املكتبني التنظيمي واإلرشايف، واملشايخ 
واملثقفني والرتبويني، وجمع غفري من املواطنني، فقرات وقصائد شعرية معربة. 

منظمات اجملتمع املدني بشعوب حتتفي باملولد النبوي

]22/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الشؤون الجتماعية ومنظمات املجتمع املدني بمديرية شعوب يف أمانة العاصمة اليوم، فعالية 
خطابية بذكرى املولد النبوي تحت شعار »احتفل يايمن وافرح بميالد طه«.

ويف الفعالية أكد مدير الجمعيات والتحادات بالوزارة حميد معوضة، أهمية إقامة الحتفالت بمناسبة مولد 
الرسول األعظم لستلهام الدروس والعرب من سريته العطرة والقتداء به... 

فيما أكد نائب مدير الشؤون الجتماعية باألمانة أحمد الحاكم ومدير املكتب باملديرية حزام الرميم، أهمية 
الحتفال بذكرى املولد النبوي للتعبري عن حب وارتباط وولء اليمنيني لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم.

تخلل الفعالية، بحضور مديري املديرية مهدي عرهب واملنظمات باألمانة نبيل راجح ونائب مدير الجمعيات 
حسن املسوري، فقرات انشادية معربة عن املناسبة.

فعاليات خطابية مبناسبة املولد النبوي الشريف مبأرب

]22/ اكتوبر/2020[ مأرب-سبأ:

أقيمت اليوم يف عدد من مديريات محافظة مأرب، فعاليات إحتفائية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

حيث نظمت السلطة املحلية بالتعاون مع املكتب اإلرشايف بمديرية ماهلية فعالية خطابية بحضور وكيل 
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املحافظة نارص العجي الطالبي ومرشف املحافظة عبدالغني جربان، ألقيت فيها كلمات أكدت أهمية اإلحتفاء 
بهذه املناسبة باعتبارها محطة إيمانية تربوية لتأكيد الولء واإلرتباط واملحبة للرسول األكرم.

وتطرقت الكلمات إل ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان أمريكي سعودي.. مؤكدة أهمية التحرك 
الفاعل لرفد الجبهات باملال والرجال.

كما نُظمت فعاليات خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف يف مديريات حريب القراميش ومجزر 
وبدبدة ورصواح بحضور رسمي ومجتمعي كبري.

وألقيت يف الفعاليات، كلمات أشارت إل أهمية اإلحتفاء واإلبتهاج بهذه املناسبة لتعميق الحب والولء 
للرسول األكرم.

وأكدت أن ذكرى املولد النبوي محطة إيمانية لستعراض سرية الرسول األعظم العطرة واستلهام الدروس 
والعرب من نهجه.

وجدد املشاركون يف الفعاليات التأكد عل الستمرار يف دعم الجبهات باملال والرجال.. منديني باألنظمة 
املطبعة مع الكيان الصهيوني الغاصب.

نزالء اإلصالحية املركزية بذمار حيتفون بذكرى املولد النبوي

]22/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

احتفى نزلء اإلصالحية املركزية بذمار اليوم بذكرى املولد النبوي بفعالية ثقافية بحضور ممثيل السلطة 
املحلية واإلرشافية.

ويف الفعالية أشار وكيل محافظة ذمار عباس عيل العمدي، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي، بما يعكس 
قيّم الولء والنتماء للدين اإلسالمي والرسول عليه الصالة والسالم.

واستعرض الفضائل التي خّصها الله نبيه الكريم ومكنته من نرش رسالة دين اإلسالم التي أخرجت الناس 
من الظلمات إل النور.

ولفت الوكيل العميد إل أهمية الحتفاء بهذه الذكرى لستلهام الدروس والعرب من سرية النبي الكريم عليه 
الصالة والسالم، يف التمسك بسنته وسريته العطرة.

القطاع الصحي مبديرية شعوب حيتفي بذكرى املولد النبوي

]22/ اكتوبر/2020[ صنعاء -سبأ:

نظم مكتب الصحة واملراكز الطبية بمديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة الدكتور مطهر املروني، إل دللت ومعاني الحتفال 
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بذكرى مولد الرسول األعظم.. مؤكدا أهمية استلهام الدروس والعرب من حياة الرسول األعظم.

ونوه بمشاركة العاملني بالقطاع الصحي باألمانة يف إحياء هذه املناسبة العظيمة عل صاحبها وآله أفضل 
الصالة وأتم التسليم.

أعلن مدير مكتب الصحة بشعوب الدكتور احمد املداني، تخفيض أسعار الخدمات الطبية بنسبة 40 باملائة 
يف املراكز الطبية الحكومية والخاصة باملديرية بمناسبة املولد النبوي.

حرض الفعالية مدير املديرية مهدي عرهب ورئيس املكتب اإلرشايف باملديرية عبدالله الكول.

فعاليات بذكرى املولد النبوي مبحافظة حجة

]22/ اكتوبر/2020[ حجة - سبا :

أٌقيمت بمحافظة حجة فعاليات احتفالية بذكرى املولد النبوي عل صاحبها وآله أزكى الصالة وأتم التسليم.

حيث نظم أبناء عزلة الشعاثمة بمديرية نجرة، أمسية بهذه املناسبة بحضور رئيس وأعضاء املجلس املحيل 
واملكتب التنفيذي واإلرشايف.

وأشار مدير املديرية كمال الصويف، إل رضورة التفاعل يف إحياء هذه املناسبة واملشاركة يف الفعاليات 
الحتفالية وأهمها الفعالية الكربى للمحافظة والتجهيز لقافلة الرسول األعظم.

تخلل الفعالية قصائد شعرية وفقرات ثقافية معربة عن عظمة املناسبة.

إل ذلك نظمت مدرسة اإلمام عيل بن أبي طالب األساسية بمديرية املفتاح، فعالية ثقافية بذكرى املولد 
النبوي.

وأشار مدير الرتبية باملديرية محمد الهالني، إل أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى وتجديد 
العهد بالسري عل نهجه القويم.

تخلل الفعالية، بحضور الكادر الرتبوي، كلمات عن سرية املصطفى وفقرات معربة عن املناسبة.

ونظمت مدارس النرص بني جل الثانوية وبني جل أسفل األساسية وبني خول الثانوية وبني خول للبنني 
والبنات األساسية والفاروق باملشب بمديرية قفل شمر، فعاليات بذكرى املولد النبوي، ألقيت خاللها كلمات 

تناولت جوانب من حياة الرسول الكريم عليه الصالة والسالم.

وأكدت الكلمات أهمية القتداء بأخالق املصطفى ومبادئه وجهاده وصربه.

تخلل الفعاليات، بحضور الكوادر الرتبوية، أناشيد وقصائد شعرية.

كما أٌقيمت بعزلة بني جل بقفل شمر، فعالية خطابية بهذه املناسبة وابتهاجاً باستقبال أسريين ووقفة 
احتجاجية تنديداً باستمرار العدوان.

وأشار مدير املديرية إبراهيم خرفشة، إل أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي والتأيس بسريته والسري عل 
نهجه.. داعيا إل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية والتحشيد لقافلة الرسول األعظم.
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ونظمت إدارة أمن مديرية الجميمة، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي، أشار خاللها مدير أمن املديرية 
املقدم عيل ملهي إل عظمة املناسبة يف تجديد العهد والوفاء للرسول الكريم عليه الصالة والسالم.

تخلل الفعالية، بحضور مسئول األجهزة األمنية باملديرية، كلمات وقصائد شعرية معربة عن عظمة 
املناسبة.

ونظم أبناء منطقة الظاهر بمربع الشهيد أبو حمزه الكحالني بمدينة حجة، أمسية ثقافية إلحياء ذكرى 
املولد النبوي.

وألقيت يف األمسية كلمات أشارت إل عظمة الحتفاء بهذه املناسبة لتعزيز ارتباط اليمنيني وولئهم لرسول 
الله عليه الصالة والسالم.

وتنوعت فقرات األمسية، بحضور املكتب اإلرشايف باملدينة واألعيان وعقال الحارات، من قصائد شعرية 
وفقرات إنشادية ومرسحية هادفة ومعربة عن الحب والولء لله ورسوله.

إدارة أمن صعدة حتتفي مبناسبة ذكرى املولد النبوي 

]23/ اكتوبر/2020[ صعدة -سبأ:

نظمت إدارة أمن محافظة صعدة، فعالية إحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد محافظ املحافظة محمد جابر عوض، أهمية اليقظة األمنية والجهوزية العالية واتخاذ كافة 
الرتتيبات لتأمني فعاليات الحتفاء باملولد النبوي والحفاظ عل األمن والستقرار باملحافظة.

ودعا إل املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف يوم الثاني عرش من ربيع األول ابتهاجاً بمولد 
خري الربية.

تخلل الفعالية، التي حرضها نائب مدير أمن املحافظة العقيد طارق الكربي وعدد من الضباط والصف 
والجنود ومدراء عموم املكاتب التنفيذية، فقرات إنشادية وقصائد شعرية، وتكريم األسريين املحررين 

اللذين خضعا للرعاية الصحية يف العاصمة صنعاء بالهدايا.

أمسيات ثقافية مبديريات حمافظة تعز مبناسبة املولد النبوي

]23/ اكتوبر/2020[ تعز -سبأ:

نُظمت يف مديريات خدير، حيفان، وصرب املوادم بمحافظة تعز، أمسيات ثقافية بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف.

وأكدت كلمات يف األمسية التي نظمها أبناء عزلة السلمي بمديرية خدير، أن الحتفال بذكرى مولد خري 
الربية يجسد حب وارتباط اليمنيني بالرسول األعظم.

وأشارت إل أهمية هذه املناسبة الدينية يف تكريس أخالق ونهج رسول اإلنسانية وتعزيز قيم التكافل 
والرتاحم.. 
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ويف مديرية حيفان، أشار أبناء قرية بني عيل عزلة األعبوس يف األمسية، إل أهمية استلهام الدروس والعرب 
من سرية املصطفى وتجديد العهد بالسري عل نهجه القويم.

 وأكدوا الحرص عل املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف مركز املحافظة بهذه املناسبة 
لتجديد العهد لرسول الله بالولء والتأكيد ألعداء األمة بتمسك شعب الحكمة واإليمان بنهج رسوله الكريم.

ويف األمسية التي نظمها أبناء عزلة الحازة بمديرية صرب املوادم، ألقيت كلمات أشارت عظمة الحتفاء بهذه 
املناسبة لتعزيز ارتباط اليمنيني وولئهم لرسول الله عليه الصالة والسالم.

تخللت األمسية فقرات إنشادية وشعرية معربة. 

مديرية جحانة بصنعاء تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]23/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أٌقيمت بمديرية جحانة محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها 
أزكى الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية، بحضور نائب مدير مكتب الرتبية باملحافظة يحيى القنوص، أشار مسئول املكتب اإلرشايف 
باملديرية أحسن العبادي، إل دللت إحياء هذه الذكرى لتعزيز التمسك بالرسول الخاتم والقتداء بمنهجه 

ومبادئه.

فيما استعرض العالمة مهدي العطاني، إل ارتباط الشعب اليمني بالرسول األعظم وأهمية الحتفاء بذكرى 
مولده بما يليق بمقامه الرفيع صل الله عليه وآله وسلم.

بدوره أشار أحد األسى املحررون إل البتهاج بذكرى مولد الرسول األعظم.. منوها بدور القيادة الثورية 
واملجلس السيايس األعل ولجنة شئون األسى وجهود إنجاح اإلفراج عن األسى من سجون قوى العدوان.

تخلل الفعالية كلمات وفقرات أكدت أهمية الحتفاء بهذه املناسبة.

فعالية يف األغمور مبديرية مناخة يف ذكرى املولد النبوي

]23/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت قبائل األغمور يف مديرية مناخة محافظة صنعاء اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية استعرض مدير املديرية عبدالله املروني، محطات من سرية الرسول عليه الصالة والسالم 
وأهمية التزود بمكارم أخالقه والسري عل نهجه.. لفتا إل ما تمثله العودة للقرآن وسنة الرسول من ثمار يف 

تعزيز الصمود والتالحم والنتصارات يف الجبهات.

وأوضح أن الحتفاء بهذه املناسبة لتجديد العهد والولء لله ورسوله والسري عل نهج خاتم األنبياء 
واملرسلني.. داعياً إل الستعداد للمشاركة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة ودعم قافلة الرسول األعظم.
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وجدد املشاركون يف الفعالية التأكيد عل استمرار الصمود والثبات ومساندة الجيش واللجان الشعبية حتى 
تحرير الوطن من دنس الغزاة واملعتدين.

تخلل الفعالية، بحضور قبائل وأبناء املنطقة واملشائخ والشخصيات الجتماعية، كلمة للمسؤول اإلرشايف يف 
األغمور محسن شمسان وفقرات إنشادية وقصائد معربة.

 

املكاتب التنفيذية بالبيضاء حتتفي باملولد النبوي الشريف

]23/ اكتوبر/2020[ البيضاء - سبأ :

نظمت مكاتب النقل والزراعة واملياه والكهرباء والسياحة بمحافظة البيضاء اليوم، فعالية ثقافية وخطابية 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة والسالم. 

وأشار وكيل املحافظة نارص الريامي، إل أن الحتفاء باملولد النبوي تعبري عن الحب والولء للرسول الكريم 
والتأيس بأخالقه وقيمه ومبادئه قولً وعمالً.

وأكد أهمية التحشيد للفعالية املركزية التي ستقام يف املحافظة احتفاء بهذه املناسبة، داعياً الجميع للتكاتف 
لنجاحها بما يليق بمكانة النبي األعظم.

ويف الفعالية، التي حرضها مدير مديرية مدينة البيضاء أحمد الرصاص وأمني عام املجلس املحيل باملدينة 
صادق القايض ومدراء مكاتب السياحة أحمد الرصاص والكهرباء املهندس محمد الحطامي ومؤسسة املياه 
عادل عرمان، أشار أمني عام الجامعة الدكتور محمد العنيس، إل العالقة التي تجمع الشعب اليمني برسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم وحبه وولئه وارتباطه به، مؤكدا عظمة هذه املناسبة التي يحاول أعداء األمة 

اإلسالمية عل مر العصور طمسها وتغييبها عن الشعوب املسلمة.

فيما لفت مدير عام مكتب الهيئة العامة للنقل الربي باملحافظة هالل الريامي، إل أهمية استحضار سرية 
النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم وصفاته الحميدة وما جسده من قيم لتكريس الحرية والكرامة.

من جانبه تطرق مدير مكتب الزراعة والري املهندس أحمد الحرضمي، إل دللت الحتفاء بذكرى مولد 
النبي األكرم الذي أرسله الله رحمة للعاملني.. مشرياً إل أهمية توحيد الخطاب التوعوي باتجاه املخاطر التي 

تحاك ضد األمة ومواصلة الصمود يف مواجهة العدوان الغاشم. 

تخلل األمسية أناشيد وقصائد شعرية معربة.

فعالية مبديرية مقبنة يف تعز يف ذكرى املولد النبوي

]23/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

نظمت بعزلتي األخلود وعشملة بمديرية مقبنة محافظة تعز، فعالية خطابية احتفاًء بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية ألقيت عدد من الكلمات، أشارت يف مجملها إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة الدينية الجليلة عل 
صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.
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ودعت إل املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف يوم 12 من ربيع األول ابتهاجاً بمولد خري 
الربية.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وقصائد شعرية.

أحفاد بالل يف بني احلارث بأمانة العاصمة حيتفون باملولد النبوي

]23/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم أحفاد بالل بمديرية بني الحارث يف أمانة العاصمة اليوم، فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف 
عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية أشاد مدير املديرية حمد بن راكان الرشيف، بتفاعل ومشاركة أحفاد بالل يف إحياء املولد 
النبوي، والتي جسدوا فيها حبهم وارتباطهم بالرسول األعظم والتمسك بسريته ونهجه القويم.

فيما أكد أحفاد بالل تجديد الولء للرسول الكريم والقتداء به والسري عل نهجه القويم، واستلهام الدروس 
والعرب من حياته وسريته العطرة.

تخللت الفعالية قصائد ومرسحية عربت عن عظمة املناسبة.

أمن حمافظة اجلوف حيتفي بذكرى املولد النبوي

]23/ اكتوبر/2020[ الجوف - سبأ :

نظمت إدارة أمن محافظة الجوف، فعالية احتفائية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد مدير عام أمن املحافظة العميد عيل محسن الحمزي، أهمية اليقظة األمنية والجهوزية 
العالية واتخاذ كافة الرتتيبات لتأمني فعاليات الحتفاء باملولد النبوي والحفاظ عل األمن والستقرار 

باملحافظة.

ودعا إل املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف مدينة الحزم ابتهاجاً بمولد خري الربية.

كما ألقيت كلمات عديدة أشارت إل أهمية الحتفال باملناسبة تأكيدا عل التمسك بالنهج اإلسالمي املحمدي 
األصيل والولء ألولياء الله يف ظل الستهداف الغربي لألمة اإلسالمية.

تخللت الفعالية، التي حرضها عدد من الضباط والصف والجنود ومدراء اإلدارات، قصائد شعرية وفقرات 
ثقافية معربة عن عظمة املناسبة.
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األهلي يتغلب على الوحدة وخيطف بطاقة العبور ملربع بطولة املولد النبوي

]23/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

خطف فريق أهيل صنعاء بطاقة العبور للمربع الذهبي لبطولة املولد النبوي لكرة القدم ألندية أمانة 
العاصمة، والتي تنظمها مجموعة التصالت بالتنسيق مع فرع اتحاد القدم باألمانة.

جاء تأهل المرباطور للمربع الذهبي عقب تغلبه عل غريمه التقليدي الوحدة 6 / 5 بركالت الرتجيح، عقب 
التعادل السلبي يف اللقاء الذي جمعهما اليوم عل ملعب األخري.

بهذا الفوز رضب أهيل صنعاء موعداً مع 22 مايو الثالثاء القادم يف مباراة تحدد مالمح املتأهل لنهائي 
البطولة التي انطلقت الخميس وشهدت بلوغ العروبة ما قبل النهائي بفوزه عل الشعب، ليواجه الريموك، 

الثنني املقبل.

ويف مباراة األهل والوحدة تكافئ املستوى الفني يف األداء والنتيجة طيلة شوطي اللقاء، ليحتكم الفريقان 
لركالت الرتجيح التي ابتسمت يف وجه اإلمرباطور.

وسدد ركالت األهيل بنجاح كل من، أحمد ضبعان ومحمد الرسوري ووحيد الخياط وعالء نعمان وعبدالعزيز 
الجماعي ومحمد الثاليا.

فيما سجل للوحدة عمار البيضاني وقاسم الرشيف وحسني العامري وأكرم البحري ومازن الزعراوي، قبل أن 
يتصدى األخطبوط عصام الحكيمي لركلة رضوان الحبييش.

حرض املباراة عضو مجلس الشورى يحيى عيل الحباري، ووكيل أول األمانة محمد رزق الرصمي، وأمني عام 
نادي األهيل عبدالله جابر.

 

مكتب الصناعة بأمانة العاصمة حيتفي باملولد النبوي

]23/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفائية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل وزارة الصناعة محمد رشف الدين ورئيس لجنة التخطيط باملجلس املحيل 
باألمانة رشف الهادي، أكد وكيل األمانة املساعد محمد سيع، أن احتفاء الشعب اليمني بهذه املناسبة يجسد 

مدى ارتباطهم وحبهم للرسول األعظم واتباعهم لسنته والسري عل نهجه.

وأشار إل دللت ومعاني إحياء املولد النبوي يف العرتاف بفضل الله عل العاملني.. مؤكداً أن مرشوعية 
الحتفال بمولد الرسول مستمدة من القرآن الكريم لقوله تعال »قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 

هو خري مما يجمعون«.

ودعا إل التحشيد واملشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية لالحتفال باملولد النبوي التي ستقام بالعاصمة، 
وبما يليق بعظمة هذه املناسبة يف وجدان الشعب اليمني.

من جانبه أشار مدير مكتب الصناعة باألمانة صادق صالح، إل أهمية الحتفاء باملولد النبوي الذي شكل 
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بداية عهد جديد أرىس دعائم الحق ومبادئ العدل واملساواة يف املجتمع ورفض الظلم والخضوع والخنوع. 

وأكد مكانة ورفعة النبي األكرم عند الله سبحانه وتعال وما خصه بصفات عظيمة كالتواضع والشجاعة 
والعدل واللني والتسامح، ما يؤكد لألمة أن اإلسالم هو دين الرحمة واألمن والسالم ويرسخ أسس التعايش 

بني البرش جميعا.

وتطرق صالح إل مواقفه صل الله عليه وآله وسلم وأثرها عل التابعني له يف تجسيد قيم الحق والخري 
والتكافل واإلخاء بني أبناء األمة.

وألقيت كلمات من قبل نائبي مدير مكتب الصناعة عبود العنيس وعبدالرحمن الشامي، وعن القوى 
واألحزاب املناهضة للعدوان عارف العامري واملجاهد الفلسطيني عبدالله البحييس استعرضت يف مجملها 

واقع األمة يف الجاهلية وبعد بعثة الرسول الكريم.

وأشارت إل فضائل أهل اليمن أحفاد األوس والخزرج الذين نرصوا رسول الله، وارتباطهم وحبهم الوثيق 
بالنبي األعظم وتجسيدهم لقيمه ومبادئه يف أقوالهم وأفعالهم.

تخللت الفعالية، التي حرضها نائبا مدير مكتب الصناعة باألمانة محمد سودان وحسني الرشيف وأعضاء 
النقابات التجارية، قصائد وفقرات فنية وإنشاديه معربة يف مدح الحبيب املصطفى.

أمسيات مبديريتي صرب املوادم وحيفان بتعز يف ذكرى املولد النبوي

]23/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

نظمت بمديريتي صرب املوادم وحيفان بتعز، أمسيات ثقافية بعزلة الذراع يف صرب املوادم ومربعي قمال 
وجاشع واألحكوم واألعروق بمديرية حيفان.

ويف األمسيات، التي حرضها عدد من الشخصيات اإلجتماعية واملكتب اإلرشايف يف املديريتني واألعيان 
واملشائخ، ألقيت كلمات أشارت يف مجملها إل أهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي بما يعزز من الرتباط 

الوثيق بالرسول الخاتم عليه الصالة والسالم.

ودعت إل التفاعل مع هذه املناسبة الجليلة والحضور املرشف يف الفعالية املركزية، بما يليق بمقام ومكانة 
نبي الرحمة صل الله عليه وآله وسلم.

تخلل األمسيات قصائد وأناشيد عربت عن عظمة ذكرى املولد النبوي وأهمية اإلقتداء بنهج وسرية املصطفى 
صل الله عليه وآله وسلم.
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 بذكرى املولد النبوي
ً
فعالية مبستبأ وأمسية يف مبني حبجة احتفاء

]23/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظمت بمديرية مستبأ محافظة حجة اليوم، فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها 
وآله أزكى الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية أشار مدير املديرية عيل كارش، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي لتجديد العهد بالسري عل 
النهج املحمدي والتمسك بأخالق ومبادئ وقيم الرسول الخاتم.

ودعا إل الحتشاد الواسع للفعالية املركزية يف 12 من ربيع األول واملشاركة يف تجهيز وتسيري قافلة الرسول 
األعظم.

وألقيت كلمات أشارت إل أهمية املناسبة وعظمتها ورضورة القتداء بأخالق املصطفى صل الله عليه وآله 
وسلم.

تخلل الفعالية، بحضور مرشف املديرية زيد املؤيدي واملكتب التنفيذي واإلرشايف وأعضاء املجلس املحيل 
واملشائخ واألعيان والكادر الرتبوي، قصائد شعرية وفقرات معربة عن املناسبة.

إل ذلك نظم املجلس املحيل بمديرية مبني اليوم، أمسية ثقافية بذكرى املولد النبوي.

ويف األمسية بحضور وكيل املحافظة محمد القييس، أشار مدير املديرية منصور حمزة إل عظمة املناسبة 
الدينية.. لفتاً إل أن احتفاء اليمنيني بهذه الذكرى يؤكد تجديد العهد للنبي الخاتم يف وقت تتول فيه عدد 

من األنظمة العميلة إسائيل وأمريكا.

وأوضح أن اليمنيني اليوم أكثر قوة وصالبة وثباتاً، بتمسكهم بالنهج املحمدي والسري عل سريته العطرة.. 
حاثاً عل التحشيد للفعالية املركزية وقافلة الرسول األعظم.

فيما أشار مرشف مربع مديريات املدينة حمزة األخفش، إل أهمية البذل والعطاء واملشاركة الواسعة يف 
الفعالية املركزية وإيصال رسالة للعالم بولء اليمنيني وتمسكهم برسول الله.

بدورها استعرضت كلمة األسى، جانباً مما تعرض له األسى الذين تم تحرريهم من سجون العدوان.. 
مؤكدة اللتحاق باملرابطني يف جبهات الصمود.

تخلل الفعالية، بحضور أعضاء املكتب التنفيذي واإلرشايف واملجلس املحيل واملشائخ واألعيان، قصيدتان 
للشاعرين عز الدين جحاف ومحمد العبال.

وكان وكيل املحافظة القييس واملرشف حمزة األخفش ومدير املديرية ومرشف املديرية كرموا 10 من أسى 
الجيش واللجان الشعبية من أبناء مديرية مبني.
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أمسية ثقافية باجلوف مبناسبة املولد النبوي الشريف

]23/ اكتوبر/2020[ الجوف - سبأ :

نظمت مكاتب املالية والرضائب وفرع البنك املركزي بمحافظة الجوف، أمسية ثقافية بمدينة الحزم 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف. 

ويف األمسية أكد مدراء مكاتب املالية كمال مالطف والرضائب أمني يعقوب والبنك املركزي عيل قمع، أن 
الحتفال بذكرى مولد خري الربية يجسد حب وارتباط اليمنيني بالرسول األعظم.

وأشاروا إل أهمية هذه املناسبة الدينية يف تكريس أخالق ونهج رسول اإلنسانية وتعزيز قيم التكافل 
والرتاحم.

وحثت الكلمات عل املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف مركز املحافظة لتجديد العهد 
والولء للرسول األكرم والرباءة من أعداء األمة.

حرض الفعالية مدير مكتب املحافظ عبده هفج ومدير مكتب الثقافة عبدالحكيم سيالن ومستشار وزارة 
الرتبية أحمد فايع.

فعاليات وأمسيات بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]23/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بمديريات أمانة العاصمة اليوم، فعاليات وأمسيات ثقافية وخطابية احتفاًء بذكرى مولد الرسول 
األعظم.

حيث نظمت بمديرية الوحدة، أمسية يف ذكرى املولد النبوي، بحضور وكيل األمانة املساعد فهد األعجم 
وقيادة املجلس املحيل وشخصيات اجتماعية.

وألقيت كلمات تطرقت إل صفات وقيم وأخالق ومعجزات الرسول األعظم محمد صل الله عليه وعل آله 
وسلم التي غريت مجرى التاريخ اإلسالمي.

تخلل األمسية مشاركات وفقرات وقصائد عربت عن مآثر وفضائل الرسول األعظم.

إل ذلك نظم أبناء حارات العصيمي، النرص الغربية، بالل، جامع الشعب، 26 سبتمرب، ظفار، الرحاب، وحي 
ضبوه بمديرية السبعني، لقاءات احتفاًء بهذه املناسبة.

وأكد املشاركون يف اللقاءات، بحضور مدير املديرية محمد الوشيل وأمني محيل املديرية محمد الصادق، 
أهمية الحتفاء بهذه املناسبة الدينية.. حاثني عل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية يوم 12 من ربيع 

األول ابتهاجاً بمولد خري الربية.

وتطرقت كلمات باملناسبة إل سرية النبي األعظم واملبادئ والقيم التي جاء بها وأرساها يف مجتمع املهاجرين 
واألنصار وأهمية التحيل بها والقتداء بها. 
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ولفتت إل أن إحياء السرية املحمدية وأخالق النبوة وصفات الرسول األعظم وتجسيدها يف الواقع سيسهم يف 
إخراج األمة من حالة الضعف والترشذم والتمزق.

فيما تواصلت بمديرية الثورة الفعاليات الحتفالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية بحي الحصبة الجنوبية، بحضور مدير دائرة الدفاع واألمن بمجلس الوزراء طه الصنعاني 
ورئيس لجنة التخطيط بمحيل األمانة رشف الهادي ومدير املديرية محمد الدرواني، أشار عضو املكتب 
التنفيذي ألنصار الله الدكتور أحمد الشامي إل دور اليمنيني يف منارصة الرسول عليه الصالة والسالم.

ودعا إل املشاركة الفاعلة يف الفعاليات الحتفالية بهذه املناسبة والتعرف عل الصفات التي تحل بها رسول 
الله عليه الصالة والسالم.

فيما أشارت كلمات باملناسبة إل أهمية عودة األمة إل الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم الذي أنقذ األمة 
وأخرجها من الظلمات إل النور.. داعية إل الحتشاد الفاعل يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة.

يف حني أٌقيمت بمديرية أزال، أمسية للقطاع األمني باملديرية احتفاًء بذكرى املولد النبوي بحضور وكيل 
األمانة املساعد أحسن قايض وأمني محيل املديرية عادل الشعثمي ورئيس املكتب الرشايف عقيل السقاف.

تطرقت األمسية إل أهمية اإلحتفال بذكرى املولد النبوي والتمسك بنهج وأخالق رسول اإلنسانية والتحرك 
الجاد لرفد الجبهات للتصدي للعدوان وإفشال مخططاته.

فيما نظم أبناء حارة بري غدر الغربية بحي القبة بمديرية معني، أمسية ثقافية ابتهاجاً بذكرى مولد خري 
خلق الله محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وأكدت الكلمات التي ألقيت باملناسبة رضورة استلهام الدروس من حياة الرسول األعظم صلوات الله 
وسالمه عليه وآله وسلم، لالقتداء بنهجه والتحيل بأخالقه وصفاته.

شباب عبس يتأهل إىل نهائي بطولة املولد النبوي ألندية النخبة حبجة

]23/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

تأهل فريق شباب عبس لكرة القدم إل املباراة النهائية لبطولة املولد النبوي ألندية النخبة بمحافظة حجة.

جاء تأهل شباب عبس إل نهائي البطولة التي ينظمها مكتب الشباب والرياضة باملحافظة، بفوزه يف 
بركالت الرتجيح عل فريق 22 مايو شفر، بعد انتهاء شوطي املباراة بالتعادل اليجابي بهدفني لكل منهما.

وأوضح مدير مكتب الشباب والرياضة باملحافظة مراد شيل، أن البطولة تأتي ضمن الربامج واألنشطة التي 
يتم تنظيمها احتفاًء بذكرى املولد النبوي.

فيما ثمن مدير املديرية عيل صوعان، جهود مكتب الشباب والرياضة باملحافظة يف تنظيم البطولة واألنشطة 
الرياضية بمناسبة املولد النبوي.

ويواجه شباب عبس يف نهائي البطولة الثالثاء املقبل الفائز من مباراة نرص حجة وشباب الطور يف بني 
قيس التي ستجمعهما يوم األحد املقبل بملعب الشهيد الصماد.
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فعالية خطابية يف مناخة بذكرى املولد النبوي

]23/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيم بمديرية مناخة محافظة صنعاء اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار مدير املديرية عبدالله املروني، إل أن الحتفاء بهذه املناسبة الدينية يؤكد الرتباط 
بالرسول األعظم والسري عل نهجه.

ونوه بتفاعل أنباء املديرية يف إحياء ذكرى املولد النبوي ومواقفهم يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

فيما أشار مدير مكتب األوقاف باملديرية حسني الروايف، إل أن الحتفاء بهذه املناسبة يأتي والشعب 
اليمني يتعرض للعدوان والحصار للعام السادس.. منوها بما يحققه أبطال الجيش واللجان الشعبية من 

انتصارات.

من جانبه استعرض مدير مكتب الرتبية باملديرية عبدالله القلييص، محطات من السرية العطرة للنبي 
الكريم وشخصيته القيادية والجهادية.. وأشار إل أهمية اإلقتداء بالرسول الكريم وتوحيد الصفوف يف 

مواجهة األعداء.

تخلل الفعالية قصائد وفقرات مرسحية عكست أهمية املناسبة.

 

أمسية ثقافية يف ميدي واجتماع يف قفل مشر حبجة مبناسبة ذكرى املولد النبوي 

]23/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

أقيمت اليوم بعزلة بني العاتي يف مديرية ميدي محافظة حجة، أمسية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف. 

ألقيت يف األمسية عدد من الكلمات أشارت ال أهمية الحتفال باملولد النبوي والتمسك بنهج وأخالق رسول 
اإلنسانية والرحمة املهداة.

وتطرقت الكلمات إل ما تمثله هذه املناسبة الدينية العطرة من أهمية يف تعزيز الصمود والرتباط بالرسول 
الكريم والتحشيد للجبهات.. داعية إل املشاركة يف الفعالية املركزية وقافلة الرسول األعظم. 

تخللت األمسية، بحضور املكتب اإلرشايف وعدد من الشخصيات الجتماعية والرتبويني والخطباء، قصائد 
وفقرات معربة عن املناسبة. 

إل ذلك ناقش اجتماع بمديرية قفل َشْمر برئاسة وكيل املحافظة محمد القايض، جوانب التحشيد للفعالية 
الكربى وقافلة الرسول األعظم، احتفاء باملولد النبوي.

وأكد الجتماع، بحضور مدراء مكاتب الرتبية عيل القطيب واألوقاف محمد عيشان واملديرية إبراهيم 
خرفشة، أهمية الحتشاد للفعالية املركزية بما يليق بعظمة الرسول األعظم.. مشرياً إل الجوانب املتعلقة 

بدور أبناء املديرية يف تجهيز قافلة الرسول العظم.

حرض الجتماع أعضاء املجلس املحيل ومدراء املكتب التنفيذي واملشايخ واألعيان.
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التعليم الفني وصندوق تنمية املهارات ينظمان فعالية بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة التعليم الفني والتدريب املهني وصندوق تنمية املهارات اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله أزكى الصالة والتسليم.

وأكد عضو املجلس السيايس األعل محمد النعيمي، يف الفعالية التي حرضها وزراء التعليم الفني والتدريب 
املهني غازي أحمد عيل محسن والنقل زكريا الشامي والكهرباء عاتق عبار، انتصار الشعب اليمني يف 

معركته ضد العدوان بعد انكشاف أوراق األنظمة املهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأشار عضو املجلس السيايس، إل أن آخر األوراق سقطت بإعالن السودان التطبيع مع حكومة الكيان 
الصهيوني.. معتربا هذه الهرولة آخر مسارات استسالم األنظمة العربية العملية. وقال »ستكون النتصارات 
القادمة فاصلة بني الحق والباطل واستعادة فلسطني واملقدسات بإذن الله وعل الشعوب اإلسالمية النهوض 

لستعادة حقوقها وثرواتها املنهوبة«.

ولفت النعيمي إل أهمية تعزيز ثبات الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية يف جميع الجبهات.. مؤكدا 
أن استعادة فلسطني بات قريبا بعد اتضاح أن من يتحدثون عن القضية الفلسطينية هم من يطعنونها من 

الخلف.

بدوره أشار نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسني مقبول، إل فرتات ما قبل مولد 
الرسول صل الله عليه وسلم وما كان يعيشه العرب من حياة جاهلية وكيف تغريت بقدوم النبي صل الله 

عليه وسلم.

واستعرض مقبول بعضا من مواقف النبي ودلئل تواضعه وعظمته يف مختلف مناحي الحياة.

من جانبه اعترب وزير اإلعالم ضيف الله الشامي، الحتفال بذكرى املولد النبوي مناسبة للحديث عن 
النور ومكارم األخالق والكمال املتجسد يف شخصية رسول الله صل الله عليه وعل آله وسلم. وقال »نحن 

اليمانيون الذين تتكالب علينا األمم اليوم ارتبطنا برسول الله منذ بدء الدعوة وأول املضحون ومنهم سمية 
أول شهيدة يف اإلسالم.

وأكد وزير اإلعالم أن جاهلية األمس تعود اليوم يف زي جديد متمثلة بجاهلية آل سعود وآل زايد. وقال 
»نحن اليوم يف عالم إما مؤمن رصيح أو منافق رصيح فالدول التي تقاتلنا تهرع إل التطبيع مع الكيان 

الصهيوني«.

ولفت يف املقابل إل انحياز رموز محور املقاومة إل جانب مظلومة اليمنيني ويف مقدمتهم حسن نرص الله.

وأشار الوزير الشامي، إل أن العالم يتكالب من أجل أل تقوم للشعب اليمني قائمة.. لفتا إل ما يصدره 
أبطال الجيش واللجان الشعبية من مالحم وانتصارات دفاعا عن الوطن واستقالله.

وحث عل املشاركة الفاعلة يف الحتفالية املركزية بذكرى املولد النبوي الرشيف بميدان السبعني.

بدوره أكد نائب وزير التعليم الفني محمد السقاف، أن لحتفال باملولد النبوي تجسيد ملدى الرتباط برسول 
الله صل لله عليه وآله وسلم.. وأشار إل أن التطبيع مع الكيان الصهيوني خروج عن الدين وتوليا ألعداء 
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الله واألمة.

من جانبه أكد املدير التنفيذي لصندوق تنمية املهارات عبدالله الهادي، أن الحتفاء بهذه املناسبة تأكيدا 
للولء لله ورسوله وتعزيز التمسك بنهجه صل الله عليه وسلم.

وأشار إل أن ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان يتطلب تعزيز التماسك تحت قيادة قائد الثورة 
لتحقيق النرص الناجز.

تخلل الفعالية، التي حرضها عدد من املسؤولني وقيادات وزارة التعليم الفني واملؤسسات التابعة لها، 
قصيدة للشاعر معاذ الجنيد وفقرات متنوعة وأناشيد عربت عن املناسبة ومناقب الحبيب صل الله عليه 

وسلم. 

قطاع الشئون االجتماعية بأمانة العاصمة حيتفي باملولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم قطاع الشئون الجتماعية بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد وزير الشئون الجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، أن محبة رسول الله تكون يف اتباع 
سنته والسري عل نهجه واستلهام معاني الحق والعدل والجهاد والحلم والرحمة من سريته العطرة سلوكا 

وعمال.

وأشار إل أن الحتفال بهذه املناسبة العظيمة تعكس عظمة حب النبي لدى اليمنيني ومنزلته الكبرية يف 
قلوبهم, وتؤكد عل أهمية القتداء به والسري عل خطاه والتأيس بأخالقه وصفاته ومبادئها.

من جانبه أكد أمني العاصمة حمود عباد، أن هذه املظاهر الحتفالية باملولد النبوي تعرب عن فخر واعتزاز 
ابناء اليمن بالرسول األعظم وتؤكد ولئهم ألعظم قائد عرفه التاريخ وأكرم إنسان انجبته البرشية.

ولفت إل مكانة اليمنيني عند رسول الله و عمق العالقة التي تربطهم به ودورهم الريادي يف نرصته وإتباع 
سريته.. مؤكدا أهمية أن تحظى هذه املناسبة بمزيد من الهتمام من خالل اقامة الفعاليات املختلفة وصول 

إل الفعالية املركزية التي ستقام بالعاصمة.

فيما أوضح أمني عام املجلس األعل لتنسيق الشئون النسانية والتعاون الدول عبداملحسن طاووس، أن 
إحياء هذه الذكرى يؤكد ولء وارتباط اليمنيني بالرسول األعظم.. مبيناً أهمية الحتفال باملولد النبوي 

للتعريف بشخصية الرسول الكريم وسريته العطره وصفاته وقيمة النسانية.

وأشار إل عظمة الحب والنتماء لرسول الله الذي يجسده اليمنيون منذ فجر اإلسالم عندما نارصه الوس 
والخزرج وكانوا سنده يف نرش رسالته وجهاده ضد اعداء اإلسالم.. لفتاً إل أنه ويف الوقت الذي يحتفل فيه 

أهل اليمن بمولد الرسول تسابق ويتسابق العمالء من العرب للتطبيع مع الكيان الصهيوني املحتل.

ويف الفعالية، التي حرضها عضو مجلس الشورى احمد الحجري ورئيس لجنة الشئون الجتماعية باألمانة 
حمود النقيب والوكيل املساعد عبدالوهاب رشف الدين، أشاد مدير مكتب الشئون الجتماعية نارص الكاهيل، 

بتفاعل مختلف اإلطر املجتمعية يف احياء مولد نبي الرحمة واإلنسانية.
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تخلل الحتفال، الذي ضم قيادات من امانه العاصمة ووزارة الشئون الجتماعية وممثيل منظمات املجتمع 
املدني وجمعيات ومراكز املعاقني ومنتسبي قطاع الشئون الجتماعية باألمانة, فقرات شعرية وانشادية 

ومرسحية بعنوان » رسالة أيتام اليمن ال رسول الله«.

وكان أمني العاصمة ووزير الشئون الجتماعية والعمل قاما عل هامش الفعالية بتوزيع 100 سلة غذائية 
للمستحقني، والتي تأتي يف إطار انشطة الحتفال باملولد النبوي الرشيف التي تنفذها أمانة العاصمة.

وزارتا الشباب والرياضة واملياه والبيئة ينظمان حفل خطابي مبناسبة ذكرى املولد 
النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

نظمت وزارة الشباب والرياضة ووزارة املياه والبيئة اليوم، بقرص 21 سبتمرب للشباب بصنعاء حفال 
خطابيا بمناسبة ذكرى مولد الرسول األعظم محمد صل الله وعليه وسلم. 

ويف الحفل، الذي حرضه وزير املياه والبيئة نبيل عبدالله الوزير ووزير الكهرباء عاتق عابد ووزير الدولة 
الدكتور حميد املزجاجي، أكد وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، أهمية الحتفاء بشخصيٍة النبي 

محمد صل الله عليه وسلم سيستمر حتى قياِم الساعة.

واشار إل أنه ل غرابَة أن يُعّظَم أبناُء اليمِن هذه املناسبَة ويحيوا ذكراها العطرة، ويحتفوا بحلولِها، 
ويستلهموا منها الدروَس والعربَ واملواعَظ النورانية التي نحن يف أَمسِّ الحاجِة إليها يف هذه الِحقبِة الكالحِة 
السواِد من تاريِخ أمِتنا التي تتهاوى أنظمتُها السياسيُة ويتساقُط قادتُها يف براثِن العمالِة وأحضاِن أعداِء 

اإلسالِم تطبيًعا وخنوعاً وخضوعاً وتبعية.

ونوه بإرصار هذه القياداُت عل أن تجرَّ شعوبَها إل مهاوي الردى واملذلِة واملهانة، غريَ آبهٍة بكرامِة األمِة 
وتاريِخها وأمجاِدها وديِنها العظيم الذي ينهاها عن وليِة اليهود والنصارى ويدعوها إل »وليِة اللِه ورسولِه 

والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاَة وهم راكعون«.

ولفت إن من دواعي الفخِر والعتزاز أن الحتفاء بمولِد النبي األكرم صل الله عليه وعل آِله وسلم، يأتي يف 
الوقِت الذي يَُسطُِّر أبطاُل الجيِش واللجاِن الشعبيِة مالحَم بطوليًة وانتصاراٍت متعاظمًة يف مختلِف الجبهاِت 

الداخلية والحدودية، بعد سِت سنواٍت من العدواِن السعودي اإلماراتي الصهيو أمريكي والحصاِر الشامِل 
برًّا وبحًرا وجوا.

فيما اشار رئيس حزب المة العالمة محمد مفتاح، إل اهمية اقامة الحتفالت الدينية بمناسبة املولد الرشيف 
إلستلهام الدروس و العرب من سريته العطرة واإلقتداء به.

ولفت إل الستمرار يف إقامة الفعاليات الحتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف بهذا الزخم وبما يليق 
بعظمة ومكانة املصطفي عليه الصالة والسالم يف قلوب اليمنيني وامتدادا إل الحتفال يوم 12 ربيع األول 

1442هـ. 

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وموشحات دينية لفرقة شباب الصمود وفلكور شعبي لفرقة 21 سبتمرب 
نالت إعجاب واستحسان الحارضين.



303

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

حرض الفعالية وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني ووكيل وزارة املياه والبيئة محمد 
الوادعي ورؤساء الهيئات التابعة للوزارتني ووكالء القطاعات بوزارة الشباب والرياضة ومدراء عموم 

وموظفي الوزارتني. 

الربنامج الوطني لألسر املنتجة حيتفي بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

نظم الربنامج الوطني لألس املنتجة اليوم، حفال خطابيا بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل، أكد وزير الشئون الجتماعية والعمل رئيس الربنامج عبيد سالم بن ضبيع، أن ذكرى املولد 
النبوي يوما تتجل فيها معاني اإليمان وتحل فيه الربكات.

ولفت إل أن الحتفال بهذه املناسبة الدينية يعكس عظمة ومحبة الرسول صل الله عليه وآله وسلم. 

واعترب ذكرى املولد النبوي محطة للتذكري بسرية الرسول األعظم واستلهام الدروس والعرب من حياته 
والقتداء بنهجه.

بدوره أوضح مدير الربنامج الوطني لألس املنتجة الدكتور أحمد قاسم شجاع، أن الحتفاء بهذه املناسبة 
يعكس مدى حب وارتباط أبناء اليمن بالرسول الكريم فهم أول من نارصوه وكان لهم دور كبري يف نرش 

الدين اإلسالمي الحنيف.

تخلل الحفل الذي حرضه، وكيل قطاع التنمية الجتماعية يحيى قرواش، فقرات إنشادية.

اللجنة العليا لالنتخابات حتتفي بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أحيت اللجنة العليا لالنتخابات والستفتاء اليوم، املولد النبوي الرشيف بفعالية خطابية وفنية.

ويف الفعالية أكد رئيس اللجنة القايض محمد الله الساملي، أن الرسول صل الله عليه وآله أحق بالذكر 
والتعظيم يف يوم مولده والحتفال الحقيقي به يكون باللتزام التام بالخط الرباني والنهج املحمدي.

وأشار إل أنه إذا كان ثمة عيد فهو يوم مولد الرسول األعظم اليوم الذي تطهرت فيه البرشية من الرشك 
وتحررت فيه اإلنسانية من العبودية وأقيمت دولة الحق والعدل واملساواة.

بدوره أكد نائب وزير األوقاف واإلرشاد فؤاد ناجي، أن الحتفال باملولد النبوي الرشيف ليس حكرا عل 
فئة من املسلمني دون غريهم فرسول الله محمد صلوات الله عليه وآله بعث للناس جميعا.. واستنكر 

الصمت املطبق لألنظمة العربية واإلسالمية واملرجعيات اإلسالمية إزاء اإلساءة املتكررة واملقصودة للنبي 
الكريم وآخرها يف فرنسا دون أن تحرك هذه اإلساءات نريان الغرية يف صدورهم.وأكد نائب وزير األوقاف، 
أن الشعب اليمني املحب لنبيه الكريم يرفض كل تلك اإلساءات، داعياً إل التعبري عن رفض هذه اإلساءات 

ونرصة نبي الله بالحشد الكبري والجمع الغفري يوم 12 ربيع األول حبا ونرصة لرسول الله.
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تخللت الفعالية، التي حرضها أعضاء اللجنة واألمني العام ومدراء العموم واملوظفون، فقرات إنشاديه 
متنوعة لجمعية املنشدين اليمنيني. 

وزارة االتصاالت تنظم أمسية احتفالية باملولد النبوي الشريف

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة التصالت وتقنية املعلومات والجهات التابعة لها بصنعاء اليوم، أمسية يف ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف األمسية أشار نائب وزير التصالت وتقنية املعلومات الدكتور هاشم محمد الشامي، إل أهمية إحياء 
ذكرى املولد النبوي الرشيف لستلهام الدروس والعرب من سريته صل الله عليه وآله وسلم. 

ولفت إل رضورة القتداء بنهج الرسول األعظم وأخالقه والتأيس بها قول وعمال.. مؤكدا رضورة أن يكون 
مولد الرسول قدوة يف تعامالتنا اليومية وتعزيز قيم املحبة واإلخاء واإلحسان. 

إل ذلك عرب الدكتور أحمد مطهر الشامي، يف محارضة له عن املولد النبوي عن عظم هذه املناسبة التي 
ترسخ معاني الحب والوفاء لرسول الله واستلهام النهج القرآني والقيم اإلنسانية الرفيعة.. وأكد أن اليمنيني 

يحتفلون بالرسول بحفاوة كبرية.. مرجعا ذلك إل أن اليمنيني أول من احتفل برسول الله عندما خرج من 
مكة واستقبله األوس والخزرج عل مشارف املدينة املنورة.

ولفت الدكتور الشامي، إل أن أصالة اليمنيني اإليمانية تنسجم مع القيم الدينية السمحة واألخالق الرفيعة.. 
ودعا إل املشاركة يف الفعالية الكربى للمولد النبوي إلرسال رسالة للعالم مدى مكانة رسول الله يف نفوس 

وقلوب اليمنيني وردا عل اإلساءة إل السالم والرسول املتكررة.

تخلل الفعالية، التي حرضها وكيل وزارة التصالت للشئون املالية واإلدارية أحمد املتوكل وقيادات قطاع 
التصالت والربيد، فقرات إنشادية يف مدح الرسول صل الله عليه وآله، باإلضافة إل أوبريت لفرقة الحادي 

والعرشين من سبتمرب.

أمن سنحان بصنعاء حيتفي بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

نظمت إدارة أمن مديرية سنحان بمحافظة صنعاء اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه أزكى الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية أكد محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، أهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف ملا تحمله 
هذه املناسبة من دللت وأبعاد يف قلوب املسلمني والبتهاج والعرتاف بمنة الله العظيمة.

وشدد عل رضورة أن نجعل من ذكرى إحياء املولد النبوي الرشيف محطة عظيمة ومهمة يف تاريخنا 
لستلهام الدروس والعرب من سريته العظيمة.
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وأشار إل عمق حب وعظمة ومكانة رسول الله يف نفوس اليمنيني.. منوها بجهود القطاعات الرسمية 
والشعبية يف تنظيم الفعاليات والحراك املتميز إلحياء ذكرى مولدة صل الله عليه واله وسلم.

ودعا املحافظ الهادي، جميع املؤسسات والهيئات إل التفاعل الواسع إلقامة الفعاليات واألنشطة املتنوعة 
لالحتفال بذكرى املولد النبوي عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم لتكريس حب وقيم وأخالق 

الرسول األعظم يف وجدان الجيال.

وألقيت يف الفعالية، التي حرضها وكالء املحافظة جربان غوبر وعبدامللك الغربي وصالح املنترص ونائب 
مرشف املحافظة يحيى املؤيدي ومستشار املحافظة عبدالله املرتىض والقيادات األمنية، كلمات وقصيدة 

شعرية عربت عن أهمية الحتفاء بمولد سيد الخلق واملبعوث رحمة للعاملني للتذكري بسريته العطرة 
وتكريسها يف واقع املجتمع.

إدارة أمن احلديدة حتتفي باملولد النبوي الشريف

]24/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظمت إدارة األمن العام بمحافظة الحديدة اليوم، فعالية احتفائية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه أزكى الصالة وأتم التسليم تحت شعار »وما أرسلناك إل رحمة للعاملني«.

ويف الفعالية أكد القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم، أن هذه املناسبة العظيمة تحل عل األمة 
اإلسالمية عامة والشعب اليمني خاصة وقد سطر أبناء اليمن النتصارات ضد تحالف الرش واإلرهاب.. 

وأشار إل أن الحتفال باملولد النبوي رسالة قوية ألعداء الله ورسوله ومناسبة إلحياء سرية الرسول األعظم 
صل الله عليه وآله وسلم.. 

وأكد قحيم دور األجهزة والوحدات األمنية املختلفة يف إحياء هذه املناسبة وتأمينها واملشاركة يف إنجاح 
مختلف الفعاليات التي تقام يف املحافظة. 

ودعا جميع املؤسسات والهيئات إل التفاعل بإقامة الفعاليات واألنشطة املتنوعة لإلحتفال بذكرى املولد 
النبوي عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم لتكريس حب وقيم وأخالق الرسول األعظم يف وجدان 

األجيال.

فيما أكد وكيل أول املحافظة أحمد البرشي، أن مايتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار لن يثنيه عن 
الحتفاء بمولد الرسول وإحياء كافة املناسبات الدينية التي تؤكد عمق ارتباطه بالنبي الكريم ونرصته له 

عل مر التأريخ.

ويف الفعالية، التي حرضها مدير عام أمن املحافظة العقيد هادي الكحالني ورئيس جامعة دار العلوم 
الرشعية الشيخ محمد بن محمد مرعي وقادة الوحدات األمنية والعسكرية، أكد نائب رئيس وحدة العلماء 

واملتعلمني الشيخ عيل األهدل، أهمية الحتفال باملولد النبوي للتأكيد عل حب الرسول والتمسك بتعاليمه 
وتجسيد فضائله وأخالقه.

وأوضح أن هذه املناسبة تمثل فرصة لستلهام الدروس والعرب من سرية النبي العطرة يف مقارعة الظلم 
والجربوت وإعالء كلمة الحق والوقوف ضد الباطل.. وأشار إل أن من نعم الله تعال التي أرادها للبرشية 
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بمولده صل الله عليه وآله وسلم بداية الصطفاء والختيار ليكون الوليد الطاهر رسول الرحمة والهداية 
للبرشية ونبيا للعاملني.

فيما أكد الهاشم زبيبة يف كلمة التوجيه املعنوي، أن الحتفاء بهذه الذكرى هو احتفاء بالقيم واملبادئ التي 
جاء بها النبي محمد عليه وعل آله وأصحابه الصالة والسالم وهي املبادئ التي أرست قواعد العدل ونرصة 

املظلوم ورفعت راية الحق.

تخللت الفعالية، بحضور عدد من القادة والضباط وممثيل القطاعات األمنية باملحافظة، قصيدة شعرية.

مكتب الصحة بصعدة ينظم فعالية مبناسبة املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صعدة - سبأ :

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صعدة اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف تحت شعار »رحماء بينهم«.

وأشار محافظ صعدة محمد جابر عوض، يف الفعالية التي حرضها أمني عام املجلس املحيل للمحافظة 
محمد العماد، إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة الدينية واستلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى.

وحث كوادر القطاع الصحي عل تجسيد اإلحسان يف واقعهم العميل اقتداء بالرسول األعظم عليه وآله أفضل 
الصالة والسالم.

فيما أشارت كلمة مكتب الصحة التي ألقاها الدكتور عيل الحمزي، إل أن الحتفاء بمولد الرسول األعظم 
محطة لتكريس حبه ومكانته يف النفوس والقتداء بسريته ونهجه القويم.

وأكدت الكلمات التي ألقيت يف الفعالية، أهمية مشاركة القطاع الصحي يف البتهاج والحتفال باملولد النبوي 
الرشيف، وتجسيد قيم وصفات رسول الرحمة يف تعامل الكوادر الصحية.

تخلل الفعالية، التي حرضها مدير مكتب الصحة وعدد من مدراء املكاتب التنفيذية، قصيدة عن املناسبة.

فعالية يف بني ضبيان مبحافظة صنعاء بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت يف مديرية بني ضبيان محافظة صنعاء اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور وكالء املحافظة عبدامللك الغربي وخالد الجرب وطالب دحان وحشد من قبائل 
املديرية، دعا نائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي، إل استغالل هذه املناسبة للتذكري بمناقب وأخالق 

وصفات معلم البرشية األول ومخرجها من الظلمات إل النور والحث عل السري عل نهجه القويم.

وأكد أن الحتفال باملولد النبوي يمثل عزة لليمنيني يف ظل الظروف الراهنة ورسالة تذكري للعدوان بأن أبناء 
الشعب اليمني مستمرون يف النضال ومتمسكون بنهج آبائهم وأجدادهم الذين نارصوا رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلم.
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فيما شدد وكيل املحافظة لقطاع التعليم طالب دحان، عل املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية بهذه 
املناسبة.. مشريا إل أن إحياء ذكرى مولد خاتم النبياء يرسخ اإليمان يف نفوس األمة.

تخلل الفعالية، بحضور مدير محو المية باملحافظة ابراهيم الحميدي ومدير املديرية عبدالله الطاهري 
وأعضاء السلطة املحلية والتنفيذية واإلرشافية ومشائخ وشخصيات اجتماعية وقيادات الرتبية والصحة، 

كلمات وفقرات معربة عن املناسبة والحث عل إحيائها.

مديرية خارف بعمران تنظم فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظم أبناء مديرية خارف بمحافظة عمران اليوم، فعالية خطابية احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان، إل أن الحتفال بمولد النبي يؤكد ارتباط أهل 
اليمن واقتدائهم بالرسول األعظم والتزامهم بنهجه وترسيخ وتأصيل الهوية اإليمانية.

ونوه بتفاعل أبناء املديرية يف إحياء ذكرى املولد النبوي ومواقفهم يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

ولفت الدكتور جعمان، إل أهمية استلهام الدروس من ذكرى املولد النبوي الرشيف والسري عل سرية 
وأخالق وشجاعة الرسول صل الله عليه وآله وسلم يف تعزيز الصمود يف مواجهة العدوان.. ودعا الجميع إل 

املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف عاصمة املحافظة بهذه املناسبة الجليلة.

فيما أشار أمني عام املحافظة صالح املخلوس ومدير املديرية عبدالرحمن العماد، إل أهمية البتهاج بذكرى 
مولد النبي الكريم الذي بعثه الله رحمة للعاملني.

وأكدا رضورة السري عل نهج الرسول األعظم والتعرف عل أخالقه وصفاته والقتداء بها قول وعمال.. حاثني 
عل الحشد واملشاركة يف تجهيز قافلة الرسول األعظم واملشاركة يف الفعالية املركزية.

أمن بني حشيش واملنطقة األوىل ينظمان فعالية بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

نظمت إدارة أمن مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء واملنطقة األول اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور أمني عام محيل املحافظة عبدالقادر الجيالني ووكيل املحافظة مانع األغربي، أكد 
وكيل املحافظة لقطاع الستثمار يحيى جمعان، أن الحتفال بذكرى خري الربية يمثل رسالة لألمة العربية 

واإلسالمية لتوحيد صفوفها وكلمتها يف مواجهة أعداء السالم. 

وتطرق للدور الغربي الصهيوني يف محاولة طمس املرشوع الحضاري لألمة وتغييب نهج الرسول وتعاليمه 
بكل الوسائل الحرتافية التي يملكونها.

ودعا الوكيل جمعان إل الستفادة من هذه املناسبة للتزود من أخالق النبي وسريته الرتبوية والجهادية 
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بالثبات والصمود يف مواجهة الطغيان والعدوان.. داعيا الجميع إل املشاركة يف إنجاح الفعالية املركزية بهذه 
املناسبة.

فيما أشار مدير أمن املنطقة األول العقيد صادق الرشيف، إل أن الحتفال باملولد النبوي يجسد قيم العزة 
والكرامة والقتداء بنبي األمة.. لفتا إل النتصارات يف مختلف الجبهات والتي تأتي يف إطار الحق املرشوع 

للدفاع عن السيادة الوطنية.

تخلل الفعالية، بحضور مدير املديرية راجح الحنمي وأمني عام املجلس املحيل ابراهيم الجيالني ومدير 
المن عبدالله الرصاص ومسئول املكتب الرشايف وليد العركدة واملشائخ والشخصيات الجتماعية، فقرات 

عربت عن عظمة املناسبة.

 

فعالية وأمسيتان مبحافظة تعز يف ذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

نظمت إدارة التأهيل واإلصالح بأمن محافظة تعز، فعالية لنزلء اإلصالحية املركزية بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية أشار مدير اإلصالحية املركزية العقيد عبدالحكيم نجاد، إل حرص الشعب اليمني عل الحتفاء 
بذكرى املولد النبوي الرشيف، لتعزيز القيم واملبادئ السامية التي جاء بها الرسول األعظم ونرش سريته 

والقتداء بها. 

فيما أكدت كلمات ألقيت يف الفعالية أن ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار لن يثنيه عن 
الحتفاء بمولد الرسول وإحياء كافة املناسبات الدينية التي تؤكد عمق ارتباطه بالنبي الكريم ونرصته له 

عل مر التاريخ.

وأشارت الكلمات إل أن النتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية يف كل جبهات العزة والكرامة ما 
كانت لتتحقق لول ارتباط الشعب اليمني بنبيه الكريم باعتباره القدوة يف مواجهة الكفر والطغيان.

ودعت الكلمات الجميع إل املشاركة الفاعلة والحشد للفعالية املركزية التي ستقام يف مركز املحافظة 
ابتهاجاً بهذه املناسبة الدينية.

تخللت الفعالية قصايد شعرية معربة. 

إل ذلك نظم أبناء الجندية السفل وأبناء الهشمة بمديرية التعزية، أمسيتان ثقافيتان منفصلتان احتفاء 
بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وألقيت عدد من الكلمات يف األمسيتني، أشارت ال أهمية الحتفاء باملولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

ودعت إل املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف الثاني عرش من ربيع األول ابتهاجاً بمولد خري 
الربية.

تخللت األمسية فقرات إنشادية وقصائد شعرية.
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فعالية بذكرى املولد النبوي وتكريم األسرى احملررين من أمانة العاصمة

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

نظمت مؤسستا إنقاذ إنسان لإلغاثة والتنمية املستدامة وأحرار اليمن للرعاية والتأهيل والتنمية بالتنسيق 
مع دائرة الرعاية الجتماعية بوزارة الدفاع اليوم، فعالية بذكرى املولد النبوي وتكريم األسى املحررين من 

أمانة العاصمة.

ويف الفعالية، التي حرضها عضو مجلس الشورى صالح شايع القفري، أشار إبراهيم الوجيه يف كلمة دائرة 
الرعاية الجتماعية إل تزامن الحتفال بذكرى املولد النبوي لهذا العام بعودة مئات األسى املحررين من 

سجون قوى العدوان واملرتزقة، ما يعد انتصاراً يضاف إل انتصارات الجيش واللجان الشعبية يف الجبهات.

ولفت إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي، لستلهام الدروس والعرب من هذه املناسبة يف التمسك بقيم 
وسلوكيات النبي الكريم وإتباع منهجه واللتزام بأخالقه ومبادئه والقتداء بهدية، وتجسيد الهوية اإليمانية 

بمفاهيمها الصحيحة وتطبيقها يف واقع الحياة.

وبارك الوجيه لألسى املحررين عودتهم إل أرض الوطن والتحامهم بأبطال الجيش واللجان الشعبية 
يف معركة الدفاع عن الوطن.. مشيداً بصمودهم وثباتهم يف سجون قوى العدوان واملرتزقة رغم أشكال 

التعذيب التي تعرضوا لها أثناء سجنهم.

فيما أشار رئيس مؤسسة أحرار اليمن محمد حسني البهلول، إل أن مولد خري الربية محمد صل الله عليه 
وآله وسلم كان أعظم هدية وأكمل نعمة أرسله الله رحمة للعاملني وأيده بالقرآن الكريم ورفع ذكره وأعل 

شأنه بأعظم الشمائل والخصال.

وأشاد بصمود األسى املحررين من سجون قوى العدوان وثباتهم ودورهم يف تحقيق اإلنتصارات من خالل 
املواقف البطولية التي سطروها يف مختلف الجبهات، فضالً عن تحّملهم املعاناة وكافة أشكال التعذيب يف 

سجون تحالف العدوان ومرتزقته.

واعترب البهلول، تكريم مؤسسة أحرار اليمن للرعاية والتأهيل والتنمية ومؤسسة إنقاذ إنسان لإلغاثة 
والتنمية املستدامة لألسى املحررين من الجيش واللجان الشعبية بأمانة العاصمة، أقل ما يمكن عرفاناً 

بتضحياتهم وتلقني العدو ومرتزقته الدروس القاسية يف مختلف الجبهات.

ونوه بدعم دائرة الرعاية الجتماعية بوزارة الدفاع ومؤسسة إنقاذ، ملؤسسة أحرار اليمن يف مختلف املجالت 
اإلغاثية ومنها تكريم األسى املحررين.

تخلل الفعالية مرسحية بعنوان »نجوم يف سماء اليمن« وأنشودة لفرقة اإلمام زيد يف مدح الرسول صل الله 
عليه وآله وسلم، وتكريم األسى املحررين بدروع تذكارية هدايا ومبالغ مالية وكذا تكريم الجهات الداعمة 

ألنشطة فعاليات مؤسسة أحرار اليمن.
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خدمات طبية جمانية باملستشفى اجلمهوري حبجة احتفاء باملولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

بدأت هيئة املستشفى الجمهوري بمحافظة حجة اليوم، تقديم خدمات املعاينة مجاناً وتخفيض 30 باملائة 
من تكاليف العمليات الخدمات الطبية بمناسبة املولد النبوي الرشيف. 

وأوضح رئيس هيئة املستشفى الدكتورعبدامللك جحاف، أن هذه اآللية تأتي احتفاء بذكرى املولد النبوي 
الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة و أتم التسليم. 

وأشار جحاف إل ان املعاينة الطبية املجانية والتخفيضات ستشمل كافة الفحوصات والعمليات وستستمر 
ملدة أسبوع بمناسبة ذكرى مولد الرسول األعظم.

 

بطوالت رياضية يف تعز احتفاء باملولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

دشن مكتب الشباب والرياضة بمحافظة تعز اليوم، بطولت رياضية يف كرة القدم والشطرنج بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي الرشيف.

حيث انطلق دوري األندية الشعبية لكرة القدم عل ملعب منطقة السمكر بمديرية التعزية بمشاركة 16 
فريقاً من مختلف املديريات تم توزيعها عل أربع مجموعات. 

ويف املباراة الفتتاحية، بحضور مديري مكتبي الشباب والرياضة خالد الصويف واألوقاف واإلرشاد القايض 
محمد األهدل، تمكن فريق شباب السمكر من الفوز عل شباب مفرق ماوية بهدفني مقابل هدف.

وضمن بطولة أندية كرة القدم بمديرية رشعب السالم التي ينظمها مكتب الشباب باملديرية، فاز فريق 
التحاد عل فريق النص بخمسة أهداف مقابل ثالثة.

القطاع الرتبوي يف بني مطر بصنعاء ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

أقيمت بمديرية بني مطر محافظة صنعاء اليوم، فعالية خطابية، نظمها مكتب الرتبية يف ذكرى املولد 
النبوي.

ركزت فقرات الفعالية، بحضور عضو مجلس الشورى محمد سلمان عل شخصية الرسول وحياته 
الجهادية ونضاله حتى انتصار رسالته املحمدية.

وتطرق وكيل املحافظة للقطاع الغربي أحمد الصماط ونائب رئيس مجلس التالحم القبيل باملحافظة 
عبدالجليل شيبان، إل سرية املصطفى ونهجه القويم ودللت ومعاني الحتفاء بذكرى املولد النبوي 

لستلهام الدروس من حياة النبي والتمسك الوثيق به والقتداء بأخالقه.
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فيما أشارت كلمات نائب مدير مكتب الرتبية باملحافظة يحيى القنوص ومدير الرتبية باملديرية يحيى 
الكحيل، إل أن ذكرى مولده صل الله عليه وآله وسلم ليست مناسبة عابرة بل لها دللت روحية يف تعزيز 

الصمود ملواجهة قوى الظلم والستكبار.

تخلل الفعالية، التي حرضها مدير املديرية عبدالقادر املحضار ومسئول املكتب اإلرشايف مطاع املطاع 
ومدراء املكاتب التنفيذية، أناشيد وقصائد يف مدح الرسول والبتهاج بقدوم ذكرى مولده.

فعالية احتفالية مبديرية الرياشية بالبيضاء باملولد النبوي الشريف

]24/ اكتوبر/2020[ البيضاء - سبأ:

 نظم ابناء مديرية الرياشية بمحافظة البيضاء اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 
عل صاحبه أفضل الصالة والتسليم. 

ويف الفعالية، التي حرضتها القيادات املحلية والتنفيذية والشخصيات الجتماعية، أكد وكيل محافظة 
البيضاء أحمد فضل أبو رصيمه، أهمية احياء هذه الذكرى واستلهام الدروس والعرب من مولد النبي صل 
الله عليه وآله وسلم والذي مثل مولده تحولً إنسانياً وتاريخياً بدد الظالم بالنور والباطل بالحق القويم. 

ولفت الوكيل أبو رصيمه، إل القيم املحمدية والفضائل النبوية التي بعث بها سيد الوجود املبعوث رحمة 
للعاملني ووجوب التذكري والتأيس بسنته والسري عل منهجه ودربه ونرش قيم املحبة واإلخاء والرتاحم 

والتسامح بني أبناء األمة. 

كما قدمت عدد من الكلمات أشارت يف مجملها إل أن الحتفال بهذه املناسبة تمثل حدثاً عظيماً لدى كل 
أبناء هذه األمة تعمق ارتباطهم بأخالق وسلوك القائد الذي اختاره الله لقيادة األمة من ظلمات الكفر إل 

نور اإليمان.

مؤكدين ان الحتفال بهذه املناسبة يتزامن مع النتصارات التي يحققها ابطال الجيش واللجان الشعبية يف 
مختلف الجبهات ضد العدوان ومرتزقته باإلضافة إل النتصار الذي تحقق باإلفراج عن األسى يف صفقة 

تبادل السى مع دول العدوان. 

 

بريد أمانة العاصمة حيتفي مبولد الرسول األعظم

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم فرع هيئة الربيد بأمانة العاصمة اليوم، فعالية خطابية بمناسبة املولد النبوي الرشيف عل صاحبه 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية، التي حرضها مدير مديرية شعوب مهدي عرهب ومديرو وموظفو بريد األمانة، أشار مدير 
بريد أمانة العاصمة عمار السدح، إل عظمة الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف ومكانتها لدى اليمنيني 

جيال بعد جيل.

وأكد أن الحتفال بهذه املناسبة تعزز من القيم واملفاهيم واألخالق السالمية التي سار عليها رسول املحبة 
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وقائد األمة وخري الربية محمد صل الله عليه وآله وسلم.. مشرياً إل أهمية القتداء بالرسول األعظم والسري 
عل نهجه القويم

ولفت السدح، إل تخفيض 50 يف املائه من رسوم الحوالت الربيدية احتفاء بهذه املناسبة الدينية الجليلة.

من جانبه أشار رئيس املكتب الرشايف بشعوب عبدالله الكول، إل عظمة الحتفال بهذه املناسبة التي تعزز 
حب ومكانة الرسول األعظم يف النفوس والسري عل النهج القرآني املحمدي.

وأكد أن الحتفال بهذه الذكرى يسجد ارتباط وتعلق اليمنيني برسول الله والتمسك بسريته العطره قول 
وعمال، داعياً إل أهمية التحشيد للمشاركة الواسعة يف الفعالية الكربى.

فيما أوضح العالمة عبدامللك املروني، أن هذه املناسبة وإحيائها بهذا الزخم الشعبي الكبري رشف عظيم لكل 
اليمنيني، معتربا أحياء مولد الرسول األعظم نوراً من هدى الرحمن محمد صل الله عليه واله وسلم.

تخلل الفعالية قصائد شعرية معربة عن حب اليمنيني لرسولهم الكريم ومدى ارتباطهم الوثيق به.

مستشفى 48 بصنعاء حيتفي بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت مديرية الخدمات الطبية العسكرية ومستشفى 48 النموذجي بمحافظة صنعاء اليوم، فعالية 
خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف. 

ويف الفعالية أكد مدير مديرية الخدمات الطبية مدير مستشفى 48 العميد الدكتور عبدامللك الصيلمي، أن 
الحتفال بهذه املناسبة تجسيد لألخالق الكريمة التي استمدها اليمنيون من الرسول العظم الذي جاء يتمم 

مكارم األخالق.. مشريا ال تزامن الحتفال بهذه املناسبة مع النتصارات واإلفراج عن األسى املحررين.

ولفت إل أهمية استلهام الدروس والعرب من حياة الرسول الخاتم والقتداء بنهجة والسري عل هديه.. لفتا 
ال أن الحتفال باملولد النبوي الرشيف يعزز من النرص والصمود الذي حققه الشعب اليمني والجيش 

واللجان الشعبية يف مواجهة قوى الظلم والعدوان.

فيما أكد عضو مجلس الشورى الدكتور حزام األسد، أن اليمنيني رغم ما يعانوه من عدوان وحصار إل أنهم 
سيحتفلون باملولد النبوي الرشيف وسيستمرون يف الصمود والتصدي لقوى العدوان ومرتزقته حتى تحقيق 

النرص املبني.

ودعا إل تعزيز الصمود ورفد الجبهات واملشاركة إلنجاح الفعالية املركزية بهذه املناسبة الدينية الجليلة 
وإيصال رسالة لدول العالم أن الشعب اليمني ماض متمسك بنهجه القويم.

تخلل الفعالية، التي حرضها رئيس هيئة األركان العامة العميد عيل غالب الحرازي ونائب قائد املنطقة 
العسكرية املركزية العقيد محمد ابو مهدي وعضو مجلس الشورى مصلح أبو شعر ونائب رئيس جامعة 

21 سبتمرب الدكتور مطيع ابو عريج ومدراء مستشفيات العسكري والقوات الخاصة وعدد من الدكاترة 
واألكاديميني، اوبريتني فنيني عن »مولد النتصار« و »كل الكون يحتفل« وقصائد شعرية عربت عن 

املناسبة.
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أبناء مديرية بني صريم بعمران حييون ذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظم أبناء مديرية بني رصيم بمحافظة عمران اليوم، فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها عدد من القيادات الجتماعية واملحلية، أشار وكيل املحافظة محمد املتوكل، 
إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف ملا تمثله لتجديد العهد للرسول األعظم وإحياء للقيم النبيلة 

والتمسك بالنهج املحمدي.

ولفت إل رضورة القتداء والهتداء بنهج الرسول األعظم لتعزيز مبادئ التالحم والتكافل بني أوساط 
املجتمع خاصة يف ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البالد.

وحث الوكيل املتوكل جميع ابناء املديرية إل املشاركة الفاعلة يف إحياء الفعالية املركزية التي ستقام يف 
عاصمة املحافظة.

اتصاالت وبريد حجة ينظمان فعالية باملولد النبوي الشريف

]24/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

نظم فرعا املؤسسة العامة لالتصالت السلكية والهيئة العامة للربيد بمحافظة حجة اليوم، فعالية ثقافية 
بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل املحافظة لقطاع اإلعالم والثقافة عادل شيل ورئيس هيئة املستشفى 
الجمهوري الدكتور عبدامللك جحاف، أشار أمني عام املجلس املحيل باملحافظة إسماعيل املهيم، إل رضورة 

الحتفاء بالذكرى العطرة ملولد الرسول األعظم.

وأكد عل رضورة أن يكون الحتفال باملولد النبوي هذا العام أكثر من األعوام املاضية خاصة يف ظل تسابق 
النظمة العربية لتول أعداء السالم.

فيما أشار مدير فرع التصالت باملحافظة املهندس سامي الخطيب، إل اهمية أن تكون ذكرى املولد 
النبوي محطة تعبوية وتربوية ومعرفية لتعزيز الولء واملحبة لرسول الله وترسيخ املبادئ واملفاهيم والقيم 

اإلنسانية التي جاء بها املصطفى.

فيما نوه مدير فرع الهيئة العامة للربيد عمر الحجاجي، بأن الحتفال باملولد النبوي الرشيف هو إحياء 
للقيم واملبادئ واألخالق التي جاء بها سيد البرشية.

واشار إل رشف اليمنيني املتميز يف تفاعله مع الذكرى الدينية الجليلة ألنهم يمن اليمان وأحفاد األنصار.

من جانبه اوضح عضو رابطة علماء اليمن القايض عبداملجيد رشف الدين، أن الهدف من الحديث عن 
الرسول األعظم هو تجسيد للقيم واألخالق واألهداف التي اتى بها رسول النسانية.

تخلل الفعالية، التي حرضها عدد من مديري املكاتب التنفيذية، فقرات إنشادية ورقصة برع شعبي.
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 فعالية يف سنحان بصنعاء بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت يف مديرية سنحان محافظة صنعاء اليوم، فعالية خطابية بذكری املولد النبوي الرشيف علی صاحبه 
أزكی الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية بمنطقة ضبوة الرشقية، استعرض وكيل املحافظة لقطاع التعليم، جوانب من سرية الرسول 
العطرة وشخصيته وجهاده وأخالقه وأهمية تجسيدها يف واقع األمة وحياتها.

وأشار إلی دللت الحتفال بذكری مولد خري الربية.. مؤكداً أهمية تعظيم املناسبة والتمسك بما جاء به سيد 
البرشية وتجسيد املثل والقيم التي انتهجها.

فيما أكدت كلمات املشاركني أن إحياء ذكرى مولد الرسول األعظم يعكس تالحم واصطفاف اليمنيني.. لفتة 
إل أن الشعب اليمني صار أكثر وعيا وصالبة وصمودا يف مواجهة تحالف العدوان.

تخلل الفعالية، بحضور جماهريي، فقرات متنوعة دعت إل الجاهزية للمشاركة يف الفعالية املركزية بمولد 
سيد املرسلني محمد صل الله عليه واله وسلم.

 

إدارة أمن حمافظة حجة تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظمت إدارة امن محافظة حجة اليوم، فعالية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها ازكى الصالة واتم 
التسليم.

ويف الفعالية أشار نائب مدير أمن املحافظة العقيد عبده عامر، ال أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف 
للتعبري عن الحب والرتباط بالرسول األعظم.

ولفت ال أهمية الرتباط بالرحمة املهداة وتعزيز الهوية اإليمانية.. مشريا ال الحاجة لتوثيق الصلة بالله 
والرسول وإحياء القيم واملبادئ السامية التي جاء بها املصطفى صل الله عليه وآله وسلم والتأيس والقتداء 

به.

ودعا العقيد عامر كافة منتسبي األجهزة المنية للمشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية يف بمديرية عبس 
واملساهمة يف تجهيز قافلة الرسول األعظم.

من جانبه أشار مسئول العالقات العامة بأمن املحافظة الرائد محمد عيل قارية، ال أن الحتفال باملولد 
النبوي الرشيف مناسبة لتجديد العهد والولء للرسول الكريم والقتداء به والسري عل نهجه.

تخلل الفعالية، بحضور مسئول األجهزة المنية وضباط وصف، فقرات وقصائد شعرية معربة عن املناسبة.
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مديرية مزهر برمية حتتفي بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ ريمة - سبأ:

نظمت يف مديرية مزهر بمحافظة ريمة اليوم، فعالية احتفائية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه 
وآله أفضل الصالة وازكى التسليم. 

ويف الفعالية، بحضور وكيل املحافظة فهد الحاريس، أشار مرشف املحافظة زيد الوزير، إل أهمية أحياء 
هذه الذكرى العطرة بما يليق بمكانة وعظمة الرسول الكرم محمد صلوات الله عليه وآله يف قلوب أهل 

اليمن. 

ولفت ال أن الحتفال بمولد النبوي الرشيف يف ظل املرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن رسالة لقوى دول 
التحالف باستمرار صمود وثبات اليمنيني ومدى تمسكهم بالرسول العظم والسري عل نهجه.. داعيا الجميع 

للمشاركة والحضور املرشف يف الفعالية املركزية لالحتفال بذكرى املولد النبوي. 

من جانبه اكد مدير املديرية ماجد أمني، أهمية الحتفال بذكرى مولد سيد البرشية ملا له من أثر عظيم يف 
تعزيز الصطفاف والتالحم ملواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن ارضا وإنسانا. 

ودعا مشائخ ووجهاء أبناء مزهر للتفاعل واملشاركة يف الفعالية املركزية.. مشددا عل رضورة مواصلة رفد 
الجبهات بالرجال والعتاد حتى تحقيق النرص. 

تخللت الفعالية، الذي حرضها امني محيل املديرية عبدالله يوسف والقيادات املحلية والتنفيذية واإلرشافية 
واألمنية ومشائخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية، العديد من الفقرات املتنوعة والقصائد الشعرية والكلمات 

املعربة عن عظمة املولد النبوي الرشيف. 

 

أمسية وفعاليتان احتفاء باملولد النبوي يف جبلة واملشنة بإب

]24/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

أقيمت يف عزلة أنامر بمديرية جبلة محافظة إب، أمسية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف. 

ويف األمسية، التي حرضها وكيال املحافظة الدكتور أرشف املتوكل وقاسم املساوى، أوضح وكيل املحافظة 
راكان النقيب واملسؤول اإلجتماعي يحيى القاسمي، أن الحتفال باملولد النبوي تجديد للعهد للرسول األعظم 

صلوات الله عليه وعل آله بامليض عل دربه والتأيس بأخالقه وشمائله.

وبينوا أهمية إحياء هذه املناسبة ودورها يف تعميق الحب والولء للرسول األعظم يف نفوس النشء والشباب.

حرض األمسية مديرا مكتب اإلعالم عبدالباسط النوعة ومديرية جبلة محمد املرييس ومرشف املديرية سلطان 
الشاجع. 

ويف مديرية املشنة نظمت فعالية احتفائية، بحضور وكييل املحافظة قاسم املساوى وقاسم العنيس واملسؤول 
اإلجتماعي يحيى القاسمي ومدير املديرية عيل البعداني. 

ألقيت يف الفعالية عدد من الكلمات تناولت فضائل مولد النور وأعظم قائد عرفته البرشية.. مشرية إل 
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حاجة األمة للعودة إل معلمها األول سيما وهي تمر بمنعطف خطري وسعي األنظمة العربية للتطبيع مع 
الصهاينة. 

ويف مدرسة الرسول األعظم بمدينة جبلة، أقيمت فعالية ثقافية باملناسبة نظمتها الوحدة الثقافية باملحافظة. 

ودعت الكلمات إل جعل يوم مولد الرسول الكريم محطة ملراجعة العالقة بني اإلنسان وربه وفقاً ملا جاء 
به الرسول صلوات الله عليه، منددة بسعي بعض األنظمة العميلة إل طمس السرية العطرة والنهج القويم 

لقائد األمة املحمدية. 

املالية واخلدمة املدنية والتخطيط بالبيضاء حتيي ذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ البيضاء - سبأ :

نظمت مكاتب املالية والخدمة املدنية والتخطيط بمحافظة البيضاء اليوم، فعالية ثقافية وخطابية بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي الرشيف. 

يف الفعالية، التي حرضها وكيل املحافظة نارص الريامي ومدير مديرية مدينة البيضاء أحمد الرصاص 
وأمني عام جامعة البيضاء محمد العنيس ومدير مكتب املالية نارص املنصوري ومدير مكتب التخطيط 

محمد املقبيل، أشار عضو الوحدة الثقافية املركزية باملحافظة عادل الغرباني، إل أهمية استحضار سرية 
النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم وصفاته الحميدة وماجسده من قيّم لتكريس مضامني الحرية 

والكرامة.

وأشار إل أهمية توحيد الخطاب التوعوي باتجاه املخاطر التي تحاك ضد األمة.. لفتا إل رضورة تجسيد 
الرسول قولً وعمالً. 

وأوضح الغرباني أن إحياء ذكرى املولد النبوي إحياء للقيم النبيلة واملبادئ التي جاء بها املصطفى عليه 
وعل آله الصالة والسالم وتجديد للعهد بالسري عل نهجه. 

من جانبه أشار مدير مكتب الخدمة املدنية فضل العوايض، إل أن أعداء األمة حاولوا تغييب ذكرى النبي 
األعظم الذي جسد انموذجا يف الشجاعة والقوة والصدع بالحق ومواجهة الباطل.. لفتاً إل تنامي الوعي 

املجتمعي من منطلق الهوية اإليمانية التي تجسد ارتباط اليمنيني بالنبي األعظم صل الله عليه وآله وسلم. 

بدوره تطرق عضو رابطة علماء اليمن الشيخ محمد السقاف، إل دللت الحتفاء بذكرى مولد النبي األكرم 
الذي أرسله الله رحمة للعاملني.. مشريا ال عظمة ومكانة هذه املناسبة التي تحيي مولد خري خلق الله 

الحبيب املصطفى عليه الصالة والسالم، والتي حاول األعداء عل مر العصور طمس هذه الذكرى العظيمة. 

تخلل الفعالية، التي حرضها قيادات السلطة املحلية والتنفيذية واإلرشافية واألمنية والعسكرية وموظفي 
املكاتب املعنية وعدد من املسؤولني بمحافظة البيضاء، فقرات انشادية وقصائد شعرية معربة باملناسبة.
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فعاليات احتفائية يف أمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بمديريات بني الحارث والسبعني ومعني وآزال يف أمانة العاصمة، فعاليات ثقافية ودينية 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

حيث نظم أبناء أحياء بني جرموز والحتارش ببني الحارث، ست فعاليات بحضور عضو مجلس الشورى 
عادل الحنبيص ووكيل وزارة األوقاف واإلرشاد صالح الخولني.

وأكد مدير املديرية حمد بن راكان الرشيف، أهمية الحتفاء باملولد النبوي بما يليق بعظمة ومكانة الرسول 
األعظم صلوات الله عليه وآله وسلم، يف قلوب أهل اليمن وارتباطهم الكبري بسريته والقتداء بنهجه.

وأشار إل دللت إحياء هذه املناسبة يف تجسيد قيم ومبادئ وأخالق الرسول األعظم يف وجدان اليمنيني 
واتباع هديه قول وعمال.. حاثا عل التحشيد واملشاركة الواسعة يف الفعالية الكربى.

ويف مديرية السبعني نُظمت عدد من الفعاليات الثقافية يف أحياء الرحاب - الجرداء- األمن املركزي - 
القادسية الجنوبية - آزال حدة - األصبحي- دار سلم - عطان -الحسني - بيت سبطان - حي ضبوة 

الرشقي.

وأكدت الفعاليات، بحضور مدير املديرية محمد الوشيل وأمني عام املجلس املحيل باملديرية محمد الصادق، 
عظمة املناسبة وأهمية الحتفاء بها اعتزازاً بانتماء اليمنيني وولئهم لرسول الله محمد صل الله عليه وآله 

وسلم.

وتطرقت إل دللت إحياء هذه املناسبة يف القتداء بالرسول األعظم والتمسك بنهجه، خاصة يف ظل هرولة 
األنظمة العميلة للولء والتطبيع مع الكيان الصهيوني.

ولفتت إل أهمية املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي إليصال رسالة للعالم بصمود 
الشعب اليمني يف مواجهة العدوان ومرتزقته، وإدانة حمالت املسيئني لإلسالم وسيد البرشية.

تخللت الفعاليات فقرات ثقافية وعرض فالشات توعوية ومرسحيات وقصائد معربة عن عظمة املناسبة 
وأهمية إحيائها.

فيما أحيا أبناء بري غدر الغربية بحي القبه بمديرية معني، ذكرى مولد الرسول األعظم بفعالية تحت شعار 
»محمد رسول الله والذين معه أشداء عل الكفار رحماء بينهم«.

وأكد املشاركون بحضور القيادة املحلية والشخصيات الجتماعية رضورة استلهام الدروس من حياة 
الرسول األعظم والتأيس بأخالقه وصفاته وقيمه النبيلة لتعزيز التكافل والرتاحم.

إل ذلك نظمت اللجنة الرئيسية للفعاليات بمديرية آزال واللجان الفرعية، فعاليتني يف حي نقم وندوة 
مركزية وخمس ندوات يف مساجد اإلمام عيل، املطاع، التوحيد، فروة، حمزة.

وأكدت الكلمات، بحضور القيادات املحلية والرتبوية واألمنية والشخصيات الجتماعية، أهمية تجسيد 
صفات وقيم ومبادئ النبي األعظم يف السلوكيات واألعمال، والحث عل عمل اإلحسان وتعزيز مبدأ التكافل 

يف أوساط املجتمع.
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املعهد الصحي للجمعية الطبية بذمار حيتفي بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

نظم املعهد الصحي للجمعية الطبية والتعليمية للخدمات اإلنسانية بذمار اليوم، فعالية خطابية بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار وكيل املحافظة عباس عيل العمدي، إل أن الحتفاء بهذه الذكرى هو تعبريا صادق عن 
حب رسول الله محمد صل الله عليه وعل آله وسلم.

وأكد أن التمسك بكتاب الله وسنة نبيه املصطفى سيحفظ لألمة مكانتها وعزتها.. لفتا إل أن املوقف الذي 
نحن عليه اليوم من الصمود يف وجه العدوان ليس إل نتاج لتمسكنا بكتاب الله وولئنا لرسوله الكريم.

وحث الوكيل العمدي الجميع لالحتشاد واملشاركة يف الفعالية املركزية.

فيما أشار عضو املكتب السيايس ألنصار الله القايض عبدالله النعمي، إل أن هذه الذكرى تحل عل األمة يف 
الوقت الذي تسارع دول العدوان إل إعالن التطبيع مع الكيان الصهيوني، فيما يؤكد أبناء الشعب اليمني 

ولئه وحبه وتمسكه بنبيه محمد صل الله عليه وعل آله وسلم.

ولفت إل أن الحتفاء بذكری مولد سيدنا محمد رسالة للعالم بأننا مستمرون يف البذل والعطا والجهاد يف 
سبيل الله.. حاثا الجميع عل تجسيد قيم وأخالق النبي الكريم يف الواقع وجعلها منهاج حياة.

بدوره أشار مدير مكتب التعليم الفني واملهني نجيب الحاشدي، إل أن احتفاء املجتمع وتفاعله مع هذه 
الذكرى الدينية، خاصة يف ظل العدوان يجسد إرتباط اليمنيني بقائد األمة ومعلمها.. لفتا إل أهمية اإلقتداء 

بسيد الخلق والسري عل نهجه يف مواجهة الطغاة واملستكربين.

من جانبه أشار عميد املعهد أمني عام الجمعية الدكتور عبدالله املدومي، إل أهمية جعل هذه الذكرى 
العطرة محطة للتزود من مكارم األخالق التي تحل بها سيدنا محمد عليه السالم واتباع نهجه قول وعمال.

تخلل الفعالية قصيدتني شعرية معربة عن املناسبة.

هيئة الزكاة وملتقى التصوف اليمني يف إب حتتفيان بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

أقيمت بمحافظة إب اليوم، فعالية إحتفائية بذكرى املولد النبوي، نظمها مكتب هيئة الزكاة باملحافظة.

ويف الفعالية، بحضور وكالء املحافظة عبدالحميد الشاهري وعبد الفتاح غالب وصادق حمزة وقاسم 
املساوى، أكد مرشف املحافظة يحيى اليوسفي، أن الشعب اليمني يحتفي بهذه الذكرى سنوياً ملا تمثله من 

دللة ومعاني عظيمة تعزز من الرتباط بالرسول الخاتم.

وأشار إل أن الحتفال بهذه املناسبة الدينية بهذا الزخم رسالة للعالم بصمود الشعب اليمني ورفضه للظلم 
والذل والهوان وأنه شعب اإليمان والحكمة كما وصفه الرسول صل الله عليه وآله وسلم.
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ولفت اليوسفي إل أهمية السري عل خطى الحبيب املصطفى الذي بعثه الله متمماً ملكارم األخالق لالقتداء 
بشمائله يف واقع اليوم.

فيما أشار مدير هيئة الزكاة باملحافظة ماجد التينة، إل أهمية إحياء هذه الذكرى، باعتبارها محطة تأمل يف 
التغيري الذي أحدثه مولد الرسول الخاتم يف حياة البرشية.

وألقيت كلمات وقصيدة شعرية بعنوان »لبيك يا رسول الله« وتوشيحاً حول ذكرى املولد النبوي وسرية 
املصطفى النرية وأثرها يف تغيري واقع األمة.

حرض الفعالية املسئول الجتماعي يحيى القاسمي ومساعد قائد املنطقة العسكرية الرابعة العميد ماجد 
العياني ونائب مدير أمن املحافظة العميد حميد الرازحي وعدد من مدراء املكاتب التنفيذية.

إل ذلك نظم ملتقى التصوف اليمني بمحافظة إب، فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي.

وأوضح مرشف املحافظة يحيى اليوسفي، أن الحتفاء بهذه الذكرى يعزز من إحياء سلوكيات وأخالقيات 
الرسول الكريم ويجسد مدى حب شعب اإليمان والحكمة وتجديد الولء واإلرتباط بالرسول األعظم صل الله 

عليه وآله وسلم.

فيما استعرض عضوا امللتقى الشيخ ياسني العبادي وعبدالكريم الغرباني، جانباً من صفات الرسول الكريم 
وما تحل به من مكارم األخالق.

 فعالية ألبناء مديرية مخر بعمران يف ذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظم أبناء مديرية خمر بمحافظة عمران، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه 
أفضل الصالة والسالم.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل املحافظة محمد املتوكل، أشارت الكلمات إل ما يمثله الحتفاء بذكرى املولد 
النبوي من أهمية يف تجديد العهد للرسول األعظم وإحياء للقيم النبيلة والتمسك بالنهج املحمدي.

وذكرت أن هذه املناسبة الدينية، تمثل نرباساً لألمة اإلسالمية لستلهام معاني اإلخاء واملحبة والتكافل بني 
كافة أفراد املجتمع.

وحثت الكلمات عل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي ستقام بمركز املحافظة يوم 12 ربيع األول 
احتفاًء باملناسبة.

وجدد املشاركون العهد والولء لله ورسوله.. مشريين إل أن مناسبة املولد النبوي املرتبطة بالرسول األعظم 
تعلم األمة وتقودها إل مصدر عزتها وكرامتها وسيادتها عل سائر األمم والشعوب. 
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مكاتب الرتبية مبديريات الطيال وأرحب ونهم حتتفي بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت مكاتب الرتبية والتعليم والوحدة الرتبوية يف عدد من مديريات محافظة صنعاء اليوم، فعاليات 
خطابية يف ذكرى املولد النبوي.

ففي الفعالية التي نظمها مكتب الرتبية بمديرية الطيال بحضور عضو مجلس الشورى عبدالله العليبي، 
أكد نائب مدير مكتب الرتبية باملحافظة أمني الجالل ومدير الرتبية باملديرية أحمد نشوان، أهمية تصحيح 

الثقافات املغلوطة إزاء هذه املناسبة الدينية العظيمة وغرس مبادئ وقيم الرسالة املحمدية يف نفوس 
األجيال.

ويف الفعالية ملكتب الرتبية بمديرية أرحب بحضور وكيل املحافظة محسن أبوهادي ومدير املديرية نصري 
الحباري، استعرض نائب مدير مكتب الرتبية باملحافظة توفيق طهام ومدير الرتبية باملديرية صدام 

العذري، دلئل أهمية إحياء ذكرى مولد رسول األمة واملسئولية الدينية يف توعية األجيال وتعزيز ثقافتهم 
بسرية املصطفى.

كما نظم مكتب الرتبية بمديرية نهم، فعالية تحدث فيها نائب مدير الرتبية باملحافظة محمد خميس ومدير 
الرتبية باملديرية حزام النعيمي، عن دور اليمنيني يف منارصة الرسول محمد، وأهمية تعزيز التوعية بعظمة 

الحتفال بذكرى مولده.

تخلل الفعاليات فقرات إنشادية ومرسحية هادفة ومشاركات طالبية معربة عن املناسبة.

لقاء خلطباء مقبنة وفعالية يف شرعب الرونة بتعز مبناسبة املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

نظم مكتب األوقاف واإلرشاد بمديرية مقبنة محافظة تعز اليوم، لقاًء موسعاً للعلماء والخطباء واملرشدين، 
بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

وأكد املشاركون يف اللقاء، أهمية إحياء املولد النبوي الرشيف والسري عل النهج املحمدي للفالح يف الدنيا 
واآلخرة.

وحثوا عل املشاركة يف الفعالية التي ستقام يوم 12 ربيع األول بمركز املحافظة احتفاء بهذه املناسبة. 

إل ذلك أقامت مدرسة التجديد وأدي الحيد عزلة الرعينة يف مديرية رشعب الرونة، فعالية بمناسبة ذكرى 
مولد النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم، بحضور عدد من الرتبويني، تطرقت إل سرية املصطفى صلوات 

الله عليه.

تخللت الفعالية قصائد شعرية معربة.
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السلطة القضائية برمية تنظم فعالية مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ ريمة - سبأ :

نظمت محكمة ونيابة استئناف محافظة ريمة اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل الفعالية، أشار رئيس محكمة الستئناف باملحافظة القايض عبدالله الديلمي، إل أهمية الحتفاء 
بمولد الرسول األعظم الذي أخرج األمة من ظلمات الجهل إل نور الهدى.

ودعا إل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي ستقيمها املحافظة احتفاًءا باملولد النبوي الرشيف.. 
لفتا إل أن السلطة القضائية باملحافظة ستقدم قافلة دعًما واسناًدا للمرابطني يف الجبهات خالل األيام 

القادمة.

فيما تطرق رئيس نيابة الستئناف باملحافظة القايض عبدالله األحمر، إل مولد النبي صل الله عليه وآله 
وسلم وجانب من حياته.. مؤكدا أهمية اتباعه والقتداء بنهجه ملا فيه صالح األحوال يف الدنيا والفوز يف 

اآلخرة.

من جانبه أشار وكيل أول املحافظة محمد الحيدري، إل أهمية الحتفاء بذكرى الرسول األعظم الذي أخرج 
األمة من الظلمات إل النور، لفتا إل دور اليمنيني يف منارصة الرسول محمد صل الله عليه وآله وسلم.. 

داعيًا للمشاركة يف الفعالية املركزية بما يعكس مدى الحب والرتباط بسيد الخلق املبعوث رحمة للعاملني.

تخلل الفعالية، التي حرضها رؤساء املحاكم والنيابات البتدائية باملديريات وقيادات محلية وتنفيذية 
باملحافظة، فقرات إنشادية وقصائد عربت عن املناسبة.

القطاع الصحي يف خوالن مبحافظة صنعاء ينظم فعالية بذكرى املولد

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الصحة العامة والسكان ومستشفى منطقة األعروش بمديرية خولن محافظة صنعاء اليوم، 
فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي عل صاحبه أزكى الصالة وأتم التسليم.

يف الفعالية تطرق أمني عام املجلس املحيل باملديرية عبدربه قطرة ومسئول املكتب الرشايف عبدالواحد 
الباردة، إل سرية النبي عليه الصالة والسالم وأهمية استلهام الدروس والعرب من قيادته وحكمته.. 

وأشارا إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي يعزز الرتباط الوثيق برسول اإلنسانية وصمود الشعب اليمني 
يف مواجهة العدوان.

فيما أشار مدير مكتب الصحة باملديرية أحمد الدبا ومدير املستشفى صالح عقالن، إل ما حملته الرسالة 
املحمدية يف إخالص العبودية لله عز وجل وإصالح اإلنسان وتنزيهه وتأهيله لتحمل املسئولية يف مواجهة 

الطغيان.

تخللت الفعالية، بحضور قيادات وموظفي القطاع الصحي باملديرية ومسئول املكتب اإلرشايف والشخصيات 
الجتماعية، قصائد وأوبريت انشادي عن حب النبي ومقامه الرفيع يف نفوس اليمنيني.
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أمسية ثقافية ألبناء مديرية سفيان بعمران يف ذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظم أبناء مديرية سفيان بمحافظة عمران، أمسية ثقافية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي للعام 
1442هجرية.

ويف األمسية، التي حرضها وكيل محافظة عمران حسن األشقص وقيادة السلطة املحلية واإلرشافية وعدداً 
من الوجهاء والشخصيات الجتماعية، أكدت كلمات باملناسبة أهمية إحياء هذه الذكرى الدينية للتمسك بما 

جاء به سيد البرشية صل الله عليه وآله وسلم.

وأشارت إل أهمية الحتفال بذكرى مولد خري الربية بما يجسد حب وارتباط اليمنيني بالرسول األعظم.

وحث الوكيل األشقص، أبناء مديرية حرف سفيان عل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي ستقام 
بمركز املحافظة يوم 12 ربيع األول إليصال رسالة للعالم بتمسك الشعب اليمني بهوية اإليمانية وحبه 

لرسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم..وأشار إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي كمحطة للعطاء 
والتحرك والقتداء بالرسول الكريم عليه الصالة والسالم والتأيس به.

كليات اجملتمع باحلديدة حتتفي بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظمت كليات املجتمع بمحافظة الحديدة اليوم، فعالية إحتفائية بمناسبة املولد النبوي الرشيف تحت شعار 
»لبيك يارسول الله«.

ويف الفعالية، التي نظمتها كليات املجتمع للعلوم الطبية والتكنولوجيا والشفاء للعلوم الطبية والتقنية 
وعلوم الطوارئ الصحية والتقنية، أشار القائم بأعمال املحافظ محمد قحيم، إل أهمية الحتفاء بذكرى مولد 

نبي الرحمة واإلنسانية.

ولفت إل أن هذه املناسبة تمثل محطة لوحدة الكلمة وجمع الصف وهو ما سيجسده الشعب اليمني يف 
الثاني عرش من ربيع األول رغم ما يتعرض له من عدوان وحصار.

من جهته تطرق نائب مدير مكتب األوقاف باملحافظة عبدالرحمن الوريف، إل دللت الحتفال باملولد النبوي 
لرتسيخ األخالق املحمدية وتجسيد التكافل الجتماعي..واعترب اإلحتفال بذكرى خاتم األنبياء واملرسلني 

احتفاء بالصمود، وتأكيًدا عل تمسك اليمنيني بحقهم يف الدفاع عن الوطن.

فيما أكدت كلمة العلماء ألقاها محمود األهدل، أن إحياء ذكرى املولد النبوي يعزز من الولء واإلرتباط بالنبي 
محمد صل الله عليه وآله وسلم والرسالة.

حرض الفعالية مدير مكتب التعليم الفني حسن هديش وعميد كلية املجتمع للعلوم الطبية خالد عباس 
وعميد كلية الشفاء منصور العصيمي ونائب عميد كلية علوم الطوارئ الصحية إبراهيم واصل وأعضاء 

هيئة التدريس والطالب.
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أحفاد بالل يف سنحان حييون ذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم أحفاد بالل بمديرية سنحان محافظة صنعاء، فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه أفضل الصالة وأزكى السالم.

ويف الفعالية، بحضور عدد من قيادات ومسئول املحافظة، أشادت الكلمات بتضحيات أحفاد بالل ومواقفهم 
املرشفة بدعمهم ووقوفهم إل جانب املرابطني يف الجبهات واستبسالهم يف ميادين الوغى إل جانب األبطال يف 

مواجهة العدوان واملرتزقة.

وأكد املشاركون أن أحفاد بالل كغريهم من أبناء الشعب اليمني يبتهجون بقدوم هذه الذكرى لستلهام 
الدروس والعرب من مولده صل الله عليه وآله سلم والذي مثل تحول لهداية البرشية من ظالم الرشك إل نور 

اإلسالم.

ودعت إل اغتنام هذه املناسبة لتعزيز الرتباط بالنبي الكريم وتجسيد القيم املحمدية والفضائل النبوية 
والتذكري والتأيس بمنهجه القرآني والسري عل دربه ونرش قيم املحبة واإلخاء والرتاحم والتسامح بني أبناء 

األمة.

فيما أكدت كلمات ممثيل أحفاد بالل، استمرار صمودهم يف مواجهة العدوان والتصدي ملخططاته وإسقاط 
مشاريعه.. لفتني إل جاهزية أحفاد بالل للمشاركة يف الفعالية املركزية ابتهاجا بذكرى مولد النبي الكريم.

تخلل الفعالية، بحضور حاشد ألحفاد بالل، فقرات فنية متنوعة وقصائد عكست تفاعل املشاركني ومكانة 
املناسبة يف قلوبهم.

أمسيات ثقافية بالشغادرة يف حجة احتفاء بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

أقيمت بمديرية الشغادرة محافظة حجة اليوم، أمسيات ثقافية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

حيث أقيمت أمسية بجامع مدرسة اإلمام عيل بن أبي طالب بحضور مدير املديرية مهيوب ساع ومديري 
الرتبية واألمن ونائب مرشف املديرية والوجهاء والشخصيات الجتماعية والرتبويني.

كما نظم مكتب الصحة والسكان، أمسية بحضور مرشف املديرية أحمد ذويب وأمني عام املجلس املحيل 
باملديرية أحمد الصقر ومدير الصحة الدكتور أحمد املهدل.

وأقيمت بعزلة بيت داهم، أمسية بحضور عدد من املشايخ وأعضاء املجلس املحيل، كما نظمت أمسية يف 
عزلة املزاوطة بحضور املكتب اإلرشايف والوجهاء.

وألقيت يف األمسيات العديد من الكلمات التي عربت عن عظمة املناسبة وأهميتها يف التمسك بالنهج املحمدي 
وتوجيهات الرسول األعظم قول وعمال.

واستعرضت جوانب من سرية املصطفى صل الله عليه وآله وسلم وحياته الجهادية.. مؤكدة أهمية 
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استشعار املسئولية للتحشيد لالحتفال املركزي الذي سيقام يف الثاني عرش من ربيع األول ودعم قافلة 
الرسول األعظم، مؤكدة امليض قدما عل درب الجهاد دفاعاً عن الدين والعرض والسيادة الوطنية وتقديم 

الغال والنفيس حتى تحقيق النرص املؤزر.

تخلل األمسيات قصائد وأهازيج شعبية وفقرات معربة عن املناسبة.

مهرجان يف الطويلة باحملويت يف ذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ املحويت - سبأ :

أٌقيم بمديرية الطويلة محافظة املحويت اليوم، مهرجان جماهريي احتفاء بذكرى املولد النبوي بمشاركة 
واسعة قبائل املديرية.

ويف املهرجان، الذي حرضه رئيس مصلحة شؤون القبائل حنني قطينة، أوضح مدير املديرية عيل بن عيل 
قطينة، أن الحتفال بذكرى املولد النبوي يجسد حب اليمنيني لرسول الله الذين نارصوه وآزروه عندما 

تكالبت عليه مجاميع الرشك والنفاق.

واعترب املهرجان رسالة لقوى البغي والعدوان أن محاولتهم النيل من رسول اإلنسانية محمد صل الله عليه 
وآله وسلم ستبوء بالفشل، وتمثل يف ذات الوقت دليل عل انحطاطهم وتطاولهم عل النبي الخاتم الذي جاء 

إلنقاذ البرشية وإخراجها من الظلمات إل النور.

فيما أشار مدير اإلرشاد بمكتب األوقاف باملحافظة العالمة محمد الديلمي، إل أهمية الحتفال بمولد الرسول 
عليه الصالة والسالم ملا يمثله من ترجمة لولء كل مسلم لله ورسوله.

تخلل املهرجان، بحضور قيادات السلطة املحلية ومدراء املكاتب التنفيذية ومسئول األجهزة األمنية يف 
املحافظة واملديرية، قصائد شعرية وفقرات إنشادية معربة عن عظمة املناسبة.

 باملولد النبوي
ً
فعالية مركزية مبديرية الثورة احتفاء

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت مديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية مركزية عل مستوى املديرية احتفاًء وابتهاجاً بذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها نائب رئيس الوزراء محمود الجنيد واألمني العام املساعد ملجلس الوزراء يحيى 
الهادي وعدد من أعضاء الحكومة ومجليس النواب والشورى ومسئول الدولة وقيادات السلطة املحلية 

بالمانة، أكد القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي، عظمة ومكانة املناسبة يف قلوب أهل اليمن.

وأشار إل أهمية الحتفال باملولد النبوي لتكريس صفات رسول الله وقيمه السمحاء التي تجسد السلوك 
الديني الصحيح والسرية العطرة للنبي األعظم.

من جانبه اشار عضو مجلس الشورى يحيي املهدي، إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي تجسيد إليماننا 
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والتزامنا بما جاء به رسول الله ونهجه يف رفض الذل والخنوع.. مستنكرا التطبيع املعلن مع إسائيل من 
قبل عدد من دول تحالف العدوان.

بدوره لفت مدير دائرة الدفاع واألمن بمجلس الوزراء طه السفياني، إل عظمة الحتفال بذكرى املولد 
النبوي، مع مشاركة عدد من األسى العظماء الذي كان لثباتهم وصربهم وجلدهم الدور الكبري يف شحذ 

همم املجاهدين.

ودعا كافة أبناء الشعب اليمني للخروج الحاشد يف احياء ذكرى مولد الرسول األعظم بما يغيض أعداء الله 
ورسوله.. مؤكداً أنه يجب تعظيم شعائر الله بذكر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم.

فيما رحب مدير املديرية محمد الدرواني، بالحضور.. مبيناً أن الفعالية تأتي تتويجاً للفعاليات والنشطة 
التي اقيمت بمختلف الحياء، مؤكدا أن أبناء مديرية الثورة سيكونون يف مقدمة املتوافدين وبزخم كبري إل 

ساحة الفعالية الكربى لالحتفال بذكرى املولد النبوي. 

يف حني أشارت كلمة السى القاها نبيل العنيس، إل حاجة األمة إل رسول الله اليوم والقتداء بسريته 
ونهجه القويم والسري عل طريق الجهاد ملواجهة دول العدوان ومرتزقته وتحرير الوطن من دنس الغزاة 

واملعتدين.

وكانت قيادات وأبناء مديرية الثورة قد نظمت حفل استقبال لألبطال املحررين من اسى الجيش واللجان 
الشعبية ظهر اليوم، وأقامت عل رشفهم مأدبة غداء بحضور عدد من قيادات الدولة والسلطة املحلية وأس 

السى، وفاءا لصمودهم وصربهم يف سجون العدوان.

مؤسسة تنمية احلبوب وصندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي حيتفيان باملولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت املؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب وصندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي اليوم بصنعاء، 
فعالية احتفالية باملولد النبوي الرشيف. 

ويف الفعالية، بحضور املدير التنفيذي للمؤسسة املهندس أحمد الخالد، أشار الشيخ عبدالرحمن املناري، إل 
أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي كونها من أهم املناسبات لتعزيز الولء والنتماء لرسول اإلنسانية.. وأكد 

أن األمة لن تحقق الرقي والتقدم إل بالقتداء برسول اإلنسانية والتمسك بنهجه وسنته النبوية العطرة.

واعترب الشيخ املناري، الحتفال بهذه املناسبة محطة إيمانية للتوعية بسريته عليه وآله أفضل الصالة 
وأتم التسليم. وقال »يحق لنا البتهاج بذكرى مولده صل الله عليه وآله وسلم ألنه القدوة ومنقذ البرشية 
ومخرجها من الظلمات إل النور«.. وأكد أن احتفال الشعب اليمني بذكرى مولد الرسول الكريم رغم ما 

يتعرض له من عدوان وحصار رسالة للعالم بتمسكه بنهج وسرية الرسول الخاتم.

ودعا املناري إل املشاركة الواسعة يف الفعالية الكربى التي ستقام باملناسبة، باعتبار ذلك رسالة ملن يهرولوا 
للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بأنه كلما أمعنوا يف التطبيع يزيد أبناء اليمن ارتباطا بالرسول األعظم محمد 

عليه وعل آله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

من جانبه أشار مدير صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي مهدي الرحبي، إل أهمية إحياء ذكرى 
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مولد النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم.. مبيناً أن الحتفاء بهذه الذكرى يجسد ارتباط اليمنيني 
بالرسول الكريم وتمسكهم بمنهاجه وسنته الرشيفة.

ودعا إل أهمية املشاركة يف الفعالية الكربى يف الـ 12 من ربيع األول.. لفتا إل أن الحتفال بذكرى املولد 
النبوي يمثل امتداد لحتفاء األجداد بهذه املناسبة.

وتضمنت الفعالية فقرات متنوعة وأناشيد حول مولد نبي الهدى الرسول محمد صل عليه وعل آله أفضل 
الصالة وأتم التسليم.

تخلل الفعالية، التي شارك فيها كوادر وزارة الزراعة واملؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب وصندوق 
تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي، قصائد، عربت عن أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي.

هيئة ومؤسسة التأمينات باحلديدة حتتفي بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظمت الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات واملؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية بمحافظة الحديدة اليوم، 
فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

واعترب وكيل املحافظة املساعد عيل الكباري، يف الفعالية التي حرضها مدير هيئة التأمينات واملعاشات 
باملحافظة عباس بورجي ومؤسسة التأمينات الجتماعية عبدالباقي حسني املنرصي ومدير عام الهيئة 

العامة لحماية البيئة املهندس فتح الجبيل، إحياء ذكرى مولد النور فرصة لنهوض األمة من واقعها جراء 
تكالب قوى الرش عليها لفرض أجندتها الساعية إل تمزيقها واستغالل ثرواتها.

وقال »أن عل أبناء األمة أن يمضوا نحو الطريقة واملنهج الذي اختاره املصطفى يف مواجهة اعداء الحق، من 
خالل رفع راية الجهاد تجاه كافة املؤامرات للدفاع عن كرامة األمة ووحدتها«. 

فيما أكد الشيخ هشام عبدالرحمن مكرم يف كلمة العلماء، أن الحتفال باملولد النبوي يدل عل مدى التمسك 
والولء للرسول والرسالة التي بعثه الله بها.

وتطرق إل أهمية إحياء مولده صل الله عليه وآله وسلم وتعريف املجتمع بسريته العطرة وشمائله وصفاته 
القتداء بها سلوكا وعمال.

من جانبه أشار نارص الحميدي يف كلمة منظمي الفعالية، إل أن مناسبة مولد املصطفى تعد من أعظم 
املناسبات يف حياة األمة اإلسالمية كونها تحيي ذكرى ولدة أرشف الخلق الذي بعثه الله لينري لألمة طريقها 

بعدما عانت من الظلم.

تخلل الفعالية فقرات انشادية وشعرية معربة عن املناسبة.
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فعالية مبديرية صالة يف تعز احتفاء بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

أقيمت اليوم يف مديرية صالة بمحافظة تعز، فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف نظمتها الوحدة 
الجتماعية باملديرية.

وألقيت يف الفعالية كلمات تناولت نبذة من حياة الرسول األعظم وشخصيته وصفاته ومعجزاته.. مشرية إل 
أن إحياء هذه املناسبة تجديد للعهد والولء لسيد الخلق محمد صلوات الله عليه بامليض عل دربه والسري يف 

الطريق الذي رسمه لألمة والذي هو طريق العزة والكرامة.

ولفتت الكلمات إل أن ارتباط اليمنيني بالرسول الكريم يعني مواصلة التحرك الجاد واملسئول يف التصدي 
للغزاة واملعتدين، وتحرير الوطن من املحتلني..ودعت إل التحشيد واملشاركة يف الفعالية املركزية الكربى 

التي ستقام بمناسبة املولد النبوي الرشيف يف مركز املحافظة.

مكتب هيئة النقل بأمانة العاصمة حيتفي باملولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الهيئة العامة للنقل الربي بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفائية باملولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها رئيس هيئة النقل وليد الوادعي ووكيال امانة العاصمة عايض الشمريي وعيل 
رشيم والوكيالن املساعدان عبدالوهاب رشف الدين ومحروس عقبة، أكد الوكيل املساعد محمد سيع، أهمية 

احياء املناسبة لتعزيز قيم ومبادئ الرسول األعظم ونرش سريته العطرة والقتداء بها.

وأشار ال أهمية الحتفال باملولد النبوي لستحضار الدروس والعرب من سريته املحمدية وتجسيد اخالقه 
وقيمه ومبادئه السامية يف الواقع وجعلها منهاج حياة.. داعيا إل املشاركة الفاعلة والحشد للفعالية املركزية 

التي ستقام يف ميدان السبعني.

بدوره أكد مدير فرع الهيئة بأمانة العاصمة محمد الشهاري، أن ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان 
وحصار لن يثنيه عن الحتفاء بمولد الرسول وإحياء كافة املناسبات الدينية التي تؤكد عمق وارتباط 

اليمنيني بالنبي الكريم ونرصتهم له عل مر التاريخ.

وأشار ال الدللت التي تمثلها املناسبة يف ايقاظ ضمري األمة وبث روح الوعي بني أبنائها لتدرك عظيم 
املسؤولية امللقاة عل عاتقها ولتتذكر بأنها أمة سيد البرشية محمد الذي أرسله الله رحمة للعاملني، وإعادتها 

ال موقعها الحقيقي يف الصدارة.. ولفت انه ل يمكن تحقيق أمل هذه األمة وتداوي جراحها إل اذا سلكت 
خط الستقامة وعادت ال صوابها وسارت عل نهج قدوتها. وأوضح الشهاري، أن هذه الذكرى تحل عل 

األمة اليوم يف الوقت الذي تسارع دول العدوان إل إعالن التطبيع مع الكيان الصهيوني، فيما يؤكد أهل 
اليمن ولئهم وحبهم وتمسكهم بالنبي األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم.

تخلل الفعالية، بحضور منتسبي مكتب هيئة النقل ومتعهدي فرز وسائل النقل واملواصالت بأمانة العاصمة، 
فقرات فنية معربة، تالها تكريم أس شهداء املكتب وكذا املتميزين يف عملية تنظيم وسائل النقل يف األمانة.
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وكيل وزارة التعليم العايل: االحتفاء باملولد النبوي تعبري عن االرتباط بالرسول 
اخلامت

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أكد وكيل وزارة التعليم العال والبحث العلمي لقطاع الشئون التعليمية الدكتور غالب القانص، أهمية 
الحتفاء بذكرى املولد النبوي للتعبري عن مدى حب وارتباط اليمنيني بالنبي الخاتم.

وأشار الدكتور القانص، يف فعالية احتفائية بمناسبة املولد النبوي، نظمتها اليوم بصنعاء الجامعة 
اإلماراتية الدولية بالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي، إل أن إحياء هذه املناسبة، دللة عل التمسك بنهج 

وسرية خاتم األنبياء واملرسلني..ولفت إل أن ذكرى املولد النبوي محطة للتزود من سرية النبي الكريم 
والتمسك بقيمه وسلوكياته واللتزام بأخالقه والقتداء بهدية لتحقيق النتصارات عل األعداء.

من جانبه استعرض رئيس الجامعة الدكتور نجيب الكميم، جانباً من سرية نبي الهدى الذي جاء ليخرج 
الناس من الظلمات إل النور.. لفتا إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة بما يجسد الرتباط بمبادئ وسلوك 

الرسول الكريم.

بدوره أشار الشيخ شكري األهدل، إل أن الحتفاء بذكرى مولده صل الله عليه وآله وسلم، محطة لتذكري 
األمة بأخالق وصفات النبي الكريم وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف.

ويف الفعالية، التي حرضها مستشار وزير التعليم العال الدكتور محمد ضيف الله ومدير الجودة بمجلس 
العتماد األكاديمي الدكتور نعمان فريوز وعمداء الكليات ورؤساء األقسام، استعرضت كلمة ملتقى الطالب 

محطات من سرية النبي العطرة تالها تقديم قصائد شعرية وفقرات يف مدح الحبيب املصطفى. 

إل ذلك نظمت جامعة دار السالم الدولية بالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي فعالية احتفالية باملولد 
النبوي.

وألقيت كلمات من نائب رئيس الجامعة الدكتور عارف الحكيمي ومدير اإلعالم بوزارة التعليم العال يحيى 
الضاعني وملتقى الطالب الجامعي، استعرضت يف مجملها محطات من حياة خري الربية محمد صل الله 

عليه وآله وسلم.. مؤكدة رضورة تجسيد سلوك الرسول الخاتم وقيمه ونهجه القويم يف واقع األمة.

تخلل الفعالية قصائد وفقرات معربة عن حب النبي الكريم.

بىن الزبري بعمران حتتفي بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظم أبناء منطقة بنى الزبري بعزلة الخميس بمديرية عيال سيح بمحافظة عمران اليوم، فعالية ثقافية 
احتفاًء بقدوم ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية اشار عضو مجلس الشورى احمد مرشد الزبريي، إل أهمية الحتفال باملولد النبوي الرشيف 
للتذكري بصفات رسول الله وقيمه الكريمة التي تجسد السلوك الديني الصحيح والسرية العطرة للنبي 

األعظم.
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واوضح الزبريي، ال أن الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف يجسد اإليمان واللتزام الحقيقي ملا جاء به 
رسول الله ونهجه القويم يف رفض الذل والخنوع.

ولفت الزبريي، إل حاجة األمة اليوم إل العودة ال رسول الله والقتداء بسريته ونهجه القويم والسري عل 
طريق الجهاد ملواجهة دول العدوان ومرتزقته وتحرير الوطن من دنس الغزاة واملعتدين.

من جانبه استعرض مدير عام مديرية عيال سيح سعد بختان، جانب مرشق من حياة الرسول ومواقفه 
الشجاعة وصفاته الكريمة التي بعث بها رحمًة للعاملني.. مشريا ال ان الحتفاء بذكرى مولد املصطفى 

يجسد حب اليمنيني وارتباطهم الوثيق بالرسول العظم.

فيما دعا نائب رئيس مجلس التالحم القبيل باملحافظة الشيخ نايف الحايطي، للخروج الحاشد يف احياء 
ذكرى مولد الرسول األعظم والحضور املرشف يف الفعالية املركزية التي ستقام بعاصمة املحافظة يف يوم 

الثاني عرش من ربيع الول. 

ونوه الحايطي، برضورة التحرك والتفاعل الجاد يف تجهيز قافلة املناسبة للمحافظة والتي تحمل اسم قافلة 
الرسول العظم.

فعالية لشعبة التوجيه املعنوي باملنطقة العسكرية اخلامسة بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظمت شعبة التوجيه املعنوي باملنطقة العسكرية الخامسة، فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، التي حرضها قائد القوات البحرية اللواء محمد فضل عبد النبي، أشار وكيل أول املحافظة 
أحمد البرشي، إل دللت احتفال منتسبي املنطقة العسكرية بذكرى مولد خري البرشية يف الرتباط العميق 

بالله ورسوله لخوض املعركة ضد املعتدين وقوى الستكبار العاملي.

وأكد أهمية املشاركة الواسعة يف إحياء الفعالية الكربى بذكرى املولد النبوي التي تمثل صورة من صور 
صمود ومواجهة قوى العدوان.

فيما أكد قائد لواء الدفاع الساحيل العميد محمد القادري ورئيس شعبة التوجيه املعنوي باملنطقة العسكرية 
الخامسة العميد هالل الشامي ومدير شؤون أفراد القوات الجوية والدفاع الجوي يف الساحل الغربي املقدم 
عبدالجبار الخرايش، أن الحتفال بذكرى مولد نبي الرحمة، فرصة للتأمل يف جوهر ومقاصد الرسالة التي 

جاء بها النبي الكريم وبلغها للبرشية.

واستعرضوا جانباً من حياة الرسول محمد صل الله عليه وآله وسلم وسعيه للحصول عل كل وسائل 
القوة.. مشريين إل أن أعداء اإلسالم وعل مدى التاريخ لم يتمكنوا من طمس وإخفاء معالم الرسالة 

املحمدية وكان من أولوياتهم التشكيك يف اإلحتفال بهذه املناسبة.

وأكدوا أن مولد نبي اإلنسانية يمثل محطة لتعزيز صمود وثبات الشعب اليمني يف مواجهة قوى الطغيان 
والستكبار.

تخلل الفعالية، بحضور وكيل املحافظة لشؤون الخدمات محمد حلييص ومسئول عمليات البحرية العميد 
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الركن أحمد سعيد مقبل ومسئول القاعدة اإلدارية العميد يحيى الشعثمي ومسئول الدعم اللوجستي 
باملنطقة العسكرية الخامسة العميد حمزة أبو طالب وقيادات املنطقة والقوات البحرية والدفاع الساحيل، 

أوبريت لفرقة الشهيد الصماد ومرسحية عن املناسبة.

أمسيتان ثقافيتان يف بني العوام مبحافظة حجة بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

أقيمت اليوم يف منطقة ظهران عزلة ردمان وقرية الحمامي بمديرية بني العوام محافظة حجة، أمسيتان 
ثقافيتان احتفاء باملولد النبوي الرشيف.

وألقيت يف األمسيتني كلمات أشارت إل أهمية إحياء املولد النبوي لستذكار حياة الرسول األعظم وجهاده 
للكفار واملنافقني، واستلهام الدروس والعرب والتخلق بأخالق املصطفى والسري عل نهجه.

ودعت الكلمات إل املشاركة يف الفعالية املركزية ودعم قافلة الرسول األعظم.. مؤكدة الهتمام برعاية األس 
الفقرية وأس الشهداء واملرابطني احياًء ملبدأ التكافل الجتماعي.

تخلل األمسيتني، التي حرضها عدد من مدراء املدراس والرتبويون والخطباء واملرشدون، قصائد شعرية عن 
املناسبة.

فعالية يف الرجم باحملويت يف ذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ املحويت - سبأ :

أٌقيم بمديرية الرجم محافظة املحويت اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها أمني محيل املديرية بكيل شلبي وعدد من املسئولني والشخصيات الجتماعية، أكد 
نائب مرشف املحافظة عبدالله الشايم، أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية الجليلة لتجديد العهد بالسري عل 

النهج املحمدي.

وأشار إل رضورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للتحشيد للفعالية املركزية.. لفتاً إل هرولة 
بعض األنظمة العميلة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو ما لم ولن يقبله أبناء اليمن املتمسكني بمنهاج 

رسول الله صل الله عليه وآله وسلم.

بدوره أشار مدير املديرية غالب، قبائل إل أن هذه املناسبة، محطة للعودة إل مبادئ وقيم الرسول وامٌلثل 
العليا التي أمر الله بها يف القرآن الكريم.

تخلل الفعالية فقرات معربة عن عظمة املناسبة.
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مديرية اخلدمات الطبية ومستشفى 48 ينظمان احتفالية بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت مديرية الخدمات الطبية العسكرية باملنطقة العسكرية املركزية ومستشفى 48 النموذجي، احتفالية 
خطابية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، التي حرضها مستشار رئيس هيئة األركان العامة العميد الركن عيل غالب الحرازي ومدير 
املستشفى العسكري العميد عباس نجم الدين ومدير مستشفى القوات الخاصة العميد محمد حسني 

السعيدي، أشار مدير مديرية الخدمات الطبية مدير مستشفى 48 العميد دكتور عبدامللك الصيلمي، إل أن 
تزامن مناسبة املولد النبوي بالنتصارات الحاسمة التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف مختلف 

الجبهات.

وأكد عل واجب التمسك الكامل بتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف وتعزيز الرتباط برسول الهدى املبعوث 
رحمة للعاملني صل الله عليه وآله وسلم.

بدوره أوضح عضو املكتب السيايس ألنصار الله الدكتور حزام األسد، أن الشعب اليمني يحرص عل إعطاء 
مناسبة املولد النبوي املكانة التي تليق بها تعظيماً وابتهاجاً بالرسول الخاتم.

وأشار إل أن هذه املناسبة تمثل أعظم حدث كوني شهده الوجود حيث انطفأت بمولده نريان الرشك 
ونكست راياته واهتزت له عروش الظاملني يف كافة أصقاع األرض.

تخلل الفعالية قصائد وفقرات إنشادية معربة عن عظمة املناسبة.

فعالية يف مديرية الطيال بصنعاء بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بمديرية الطيال محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة قدوم ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد مدير املديرية هالل معيض، عل أهمية الحتفال باملولد النبوي عل صاحبه أتم الصالة 
وأزكى التسليم تجسيدا للقيم واألخالق واملبادئ التي جاء بها خاتم األنبياء واملرسلني.

وأشار إل أن احياء هذه املناسبة هو تعزيز وترسيخ ملبدأ حب الله ورسوله وإعطائه حقه من املكانة التي 
وضعه الله فيها.. وحث عل املشاركة يف الفعالية املركزية وعل رضورة تعزيز الوعي املجتمعي بأهمية 

إحياء هذه املناسبة بما يجسد ارتباط اليمنيني الوثيق بالرسول األعظم.

تخلل الفعالية، التي حرضها ممثيل املكتب الرشايف وعدد من القيادات، كلمة للمسئول الجتماعي ملديرية 
خولن هالل معيض، وقصائد عن مكانة الرسول وأهمية التفاعل إلحياء ذكرى مولده صل الله عليه واله 

وسلم.
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ختفيض لالتصال الدويل 50 % ملدة ثالثة أيام مبناسبة املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أعلنت رشكة التصالت الدولية )تيليمن( عن تخفيض التصال الدول 50 باملائة مدة ثالثة ايام بمناسبة 
املولد النبوي.

وأوضح بيان صادر عن الرشكة تلقته وكالة النباء اليمنية )سبأ( بأن الرشكة خفضت التصال الدول 50 
باملائة يف الفرتة 28-30 من الشهر الجاري.

وأشار البيان إل أنه بإمكان املواطنني التصال إل أي دولة يف العالم بنصف قيمة التعرفة خالل الفرتة 
املعلنة.

 باملولد النبوي
ً
أمسية بنجرة حجة احتفاء

]24/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظم ابناء عزلة الرشقي بنجرة محافظة حجة، امسية خطابية بقدوم ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف األمسية أشار مدير املديرية كمال الصويف، إل أهمية إحياء هذه املناسبة العظيمة والحضور واملشاركة 
يف الفعالية الكربى وتجهيز قافلة الرسول العظم.

فيما ألقيت، بحضور امني عام محيل نجرة محمد النهمي ومدير الرتبية شوعي الرشعبي وأعضاء املجلس 
املحيل وعدد من املكتب اإلرشايف، كلمات اكدت عل عظمة املناسبة وأهمية الحتفاء بها. 

تخلل األمسية فقرات شعرية مميزة.

مديرية صعفان بصنعاء حتتفي بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بمديرية صعفان محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وألقيت كلمات يف الفعالية التي نظمت يف عزلة بني العراف، أكدت أهمية الحتفاء باملولد النبوي عل صاحبه 
أتم الصالة وأزكى التسليم الذي بعثه الله رحمة للعاملني والتعامل بأخالقه.

وأشارت الكلمات إل أن إحياء هذه املناسبة الدينية يهدف لتعزيز الروح اإليمانية من خالل القتداء 
بالرسول صل الله عليه وآله وسلم وأحياء سنته ومنهجه وسريته النبوية العطرة.

وتطرقت إل دور أبناء اليمن يف منارصة الرسول الكريم ونرش اإلسالم يف أصقاع املعمورة.
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فعالية إحتفالية بذكرى املولد النبوي يف مدينة احملويت

]24/ اكتوبر/2020[ املحويت - سبأ :

نظمت مكاتب فروع املؤسسة العامة للمياه والرصف الصحي والهيئة العامة للتأمينات واملعاشات والشباب 
والرياضة بمحافظة املحويت اليوم، فعالية خطابية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أوضح مدير فرع الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات كمال حسن براز، أن الحتفال بذكرى 
املولد النبوي، محطة لستلهام الدروس يف التمسك بسرية النبي الخاتم وسنته العطرة.

وأشار إل أن إرهاب وغطرسة دول العدوان لن تثني اليمنيني عل مواصلة الصمود والثبات والرتباط 
باملنهج النبوي املحمدي.

وألقيت كلمات أكدت أهمية القتداء بالرسول األعظم والسري عل خطاه يف مواجهة قوى الطغيان 
والستكبار.

أمسية بأفلح اليمن بذكرى املولد النبوي الشريف

]24/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

أقيمت بمديرية أفلح اليمن محافظة حجة، أمسية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف األمسية أكد وكيل املحافظة محمد القايض، أهمية القتداء بأخالق املصطفى ومبادئه وجهاده وصربه.. 
مشريا إل أن الحتفاء بهذه املناسبة تأكيد بارتباط وتمسك اليمنيني بالرسول األعظم والسري عل نهجه.

ودعا إل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية واملساهمة يف تجهيز قافلة الرسول األعظم.

فيما أشار مديرا الرتبية باملحافظة عيل القطيب واألوقاف محمد عيشان، إل أن املولد النبوي الرشيف محطة 
لتجديد العهد بالسري عل النهج املحمدي وتعزيز الصمود والثبات يف مواجهة العدوان.

بدوره أكد مدير املديرية خالد دغرش اليزيدي، حرص أبناء املديرية عل املشاركة الواسعة يف الفعالية التي 
ستقام باملحافظة بهذه املناسبة.

وكان وكيل املحافظة محمد القايض ومعه مدير مكتب الرتبية ومدير مكتب األوقاف ومدير املديرية، قد 
اطلعوا عل سري العمل يف عدد من املكاتب التنفيذية يف أفلح اليمن.

إل ذلك نظمت مدرستي الهدى والوحدة بمديرية عبس، فعالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور وكيل املحافظة محمد القايض، أشار مدير مكتب الرتبية باملحافظة عيل القطيب، إل 
أهمية الحتفاء بهذه املناسبة لتأكيد الرتباط بمعلم البرشية وقائدها.

وثمن جهود كوادر القطاع الرتبوي الذين رضبوا أروع األمثلة يف الثبات والعزيمة إلنجاح العملية التعليمية.
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جملس الشورى ينظم فعالية خطابية مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مجلس الشورى اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف، بحضور عضو املجلس 
السيايس األعل أحمد غالب الرهوي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ورئيس 

مجلس الشورى محمد حسني العيدروس ونائب رئيس املجلس عبده محمد الجندي.

ويف الفعالية نوه عضو املجلس السيايس األعل الرهوي، بتنظيم مجلس الشورى لهذه الفعالية، ومشاركة 
أعضاء مجلس الشورى يف الفعاليات الدينية والثقافية واإلجتماعية الرسمية والشعبية.. ولفت إل أهمية 

استلهام الدروس والعرب العظيمة من هدي الرسول األعظم ومواقفه يف نرصة املظلومني.. مؤكدا أهمية إحياء 
املولد النبوي الرشيف بما يليق بالرسول الرسول الكريم.

وتطرق إل املمارسات التي يقوم بها ما يسمى بحكومة الرشعية وما يسمى باملجلس اإلنتقال الجنوبي، 
والتي أدت إل تدهور قطاعات الخدمات العامة يف املحافظات الجنوبية والرشقية.

وأدان عضو املجلس السيايس األعل، بالحملة التي يشنها الرئيس الفرنيس ماكرون ضد اإلسالم، والتي 
تعكس تسلط ورجعية بعض النخب السياسية والفكرية الغربية.. مشريا إل أن الشعب اليمني سيطرد 

الغزاة الجدد من األريض اليمنية بما يف ذلك الحتالل اإلماراتي لجزيرة سقطرى.

ويف الحفل، الذي حرضه النائب العام القايض نبيل العزاني ومستشارو املجلس السيايس األعل الدكتور 
عبدالعزيز الرتب وعبداإلله حجر وعبدامللك الحجري وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس الشورى واملحافظني 

والقيادات العسكرية واألمنية، أشار رئيس مجلس الشورى، إل أن اإلحتفال باملولد النبوي الرشيف هو 
إحتفاء بولدة خري البرش وصفوة الخلق الذي إستنارت بمولده األكوان وتفتحت أبواب الحق والعدل 

واإلحسان..ولفت إل أن عبق هذه الذكرى العطرة ستظل متأصلة يف حنايا ووجدان الشعب اليمني ألنها 
املحطة التي يتزود منها وهج وألق سريته الكريمة لالسرتشاد بها.

وأكد العيدروس، إل أن أبلغ تجسيد للهدي النبوي يف واقع اليوم هو اإلقتداء بالرسول الكريم يف األخالق 
والسلوك واملعامالت ويف مواجهة العدوان، واإلعالء من قيمة الجهاد بالنفس واملال، وإخالص العبادة لله 

والصمود أمام األذى واملحنة. وقال »الشعب اليمني لن تزيده جرائم العدوان إل صموداً واستبسال يف 
مواجهه، بالتوازي مع أي جهد يبذله املجلس السيايس األعل وحكومة اإلنقاذ من أجل إيجاد حل سيايس 

عادل يحقق للشعب اليمني تطلعاته يف اإلستقالل واإلستقرار والسالم املنشود«.

فيما أشار عضو مجلس الشورى الدكتور حزام األسد يف كلمة اللجنة التحضريية للفعالية، إل أن مولد سيد 
الخلق النبي الهاشمي كان الحدث الذي إرتبط بمصري البرشية جمعاء، والتي إرتقت به اإلنسانية إل مدارج 
السمو األخالقي والقيمي، فتحول بهديه الرشيف مجتمع ما قبل اإلسالم املجزأ واملتناحر إل مجتمع الرحمة 

والعبودية لله تعال وحده.

واعترب مواجهة شعب اإليمان والحكمة للعدوان اليوم، امتداد لجهاد آبائهم اليمنيني عل مر التاريخ 
اإلسالمي.. لفتا إل فشل مخططات تحالف الرش واإلجرام بقيادة أمريكا وإسائيل، أمام ثبات الشعب 

اليمني وما يسطره من مالحم بطولية يف جبهات العزة والكرامة دفاعاً عن الوطن.. وندد، بما تقوم 
به األنظمة العربية املتحالفة يف عدوانها عل اليمن من تطبيع مع الكيان الصهيوني وخيانتها للقضية 

الفلسطينية.
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وتطرق عضو مجلس الشورى األسد، إل زيف إدعاء الفرنسيني املتشدقني بإعالء قيم الحرية، باستهدافهم 
لإلسالم واملسلمني بإعادة نرش الرسوم املسيئة للرسول الكريم، والتي عربت عن سقوط أخالقي مريع 

بدعوى حرية الرأي والتعبري.

فيما أشار الشيخ يحيى قاسم أبو عواضة، إل أهمية اإلسرتشاد بهدي األنصار الذين نارصوا الرسول الكريم 
يف منذ األيام األول لفجر اإلسالم.. وأكد عل املسئولية الكبرية امللقاة عل الجميع املتجسدة يف اإلرتقاء بالوعي 

الرتبوي والقيمي واألخالقي، وإعداد العدة ملواجهة أعداء األمة.

ولفت إل صمود الشعب اليمني بقيادة قائد الثورة يف مواجهة مخططات محور الرش بقيادة أمريكا 
وإسائيل، ما يحتم عل اليمنيني اإلرتقاء بالواقع اإلقتصادي واإلجتماعي والعسكري إنطالقاً من هدي النبي 

األكرم.

بعد ذلك قام عضو املجلس السيايس األعل أحمد غالب الرهوي ورئيس مجلس الشورى محمد حسني 
العيدروس، بتكريم عدد من األسى املحررين من الجيش واللجان الشعبية ومن املحررين من الدريهمي، 

تقديراً لصمودهم وتضحياتهم يف سبيل عزة وكرامة الشعب اليمني.

تخلل الحفل قصيدة للشاعر معاذ الجنيد وفقرة إنشادية، عربتا عن حب اليمنيني لرسول الله، وقدسية 
اإلحتفال باملولد النبوي الرشيف.

لقاء ألبناء قبيلة احلداء بأمانة العاصمة يف ذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيم اليوم بأمانة العاصمة لقاء ألبناء قبيلة الحداء محافظة ذمار احتفاًء بذكرى املولد النبوي.

ويف اللقاء، الذي نظمه أبناء ذمار يف مديرية السبعني باألمانة، بحضور عضو املجلس السيايس األعل محمد 
عيل الحوثي ووزير العدل القايض محمد الديلمي ومحافظ ذمار محمد البخيتي ومدير مديرية السبعني 

محمد الوشيل، وعدد من وجهاء ومشائخ مديرية الحداء، أكدت كلمات عدد من الحارضين أهمية الحتفال 
بمولد الرسول األعظم والقتداء به.

وأشارت الكلمات إل أهمية إحياء هذه املناسبة لستلهام الدروس والعرب من سرية النبي األعظم محمد صل 
الله عليه وآله وسلم وتعزيز الصمود والثبات يف مواجهة العدوان.

واعتربت مولد الرسول محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، حدث تاريخي مهم يف حياة البرشية.. لفتة إل 
دللت إحياء املناسبة يف تعزيز التكافل والرتاحم والعطاء والقيم النسانية العظيمة لنبي الرحمة واإلنسانية.

وأكد املشاركون يف اللقاء استمرار صمود مشائخ قبيلة الحداء ورفد الجبهات بالرجال واملال ملواجهة 
العدوان حتى تحقيق النرص ودحر الغزاة واملحتلني.. داعني إل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية 

لالحتفال بذكرى املولد النبوي بالعاصمة صنعاء.

تخلل اللقاء فقرات شعرية عربت عن عظمة ومكانة املناسبة.
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الدكتور أبو حلوم: االحتفال باملولد النبوي يعكس اهلوية اإلميانية للشعب اليمني

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون القتصادية وزير املالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، أن الحتفال باملولد 
النبوي الرشيف هو تجديد للولء لله ولرسوله وألئمة آل البيت. 

وأشار الدكتور أبو لحوم، يف كلمته خالل الفعالية الحتفالية التي أقامتها وزارة املالية ومصلحتا الرضائب 
والجمارك اليوم، بذكرى املولد النبوي، إل أن اليمنيني متمسكون بهويتهم اإليمانية وقيم الرسول والسري 

عل نهجه ومبادئه ولم يرضخوا أو يستسلموا لليهود والنصارى وهم اليوم يدافعون عن الرسول كما فعل 
أجدادهم األنصار.

وقال يف الفعالية، التي حرضها مفتي محافظة تعز القايض سهل بن عقيل ورئيسا مصلحتي الرضائب 
أحمد الشوتري والجمارك يوسف زبارة وكافة منتسبي الوزارة واملصلحتني، »نحتفل اليوم بهذه املناسبة يف 
ظل عدوان صهيو امريكي وهو ما تنبأ به السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي قبل خمسة أعوام وأثبتته الدول 

املشاركة يف العدوان عل بالدنا يف تطبيعها مؤخرا مع الكيان الصهيوني«.

واختتم نائب رئيس الوزراء للشؤون القتصادية وزير املالية كلمته بالدعوة للمشاركة يف الفعالية املركزية 
لالحتفال باملولد النبوي الرشيف.

فيما أشار مدير مكتب الرتبية بأمانة العاصمة زياد الرفيق، إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي مناسبة 
لستذكار أخالق الرسول وتجسيدها يف واقع الحياة اليومية والقتداء به والسري عل نهجه.

ولفت إل أن هذه الذكرى تعترب محطًة توعوية وتربوية ودافع للشعب اليمني للثبات يف مواجهة األعداء حتى 
تحقيق النرص.

تخلل الفعالية فقرات مرسحية وإنشادية تغنت بحب الرسول صل الله عليه وسلم وقصيدة شعرية.

اللجنة األمنية العليا تناقش اخلطة األمنية للفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء- سبأ :

عقدت اللجنة األمنية العليا اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع واألمن الفريق الركن 
جالل الرويشان، بحضور أعضاء اللجنة.

كرس الجتماع ملناقشة الخطة األمنية الخاصة بإدارة وتأمني احتفالية ذكرى املولد النبوي املركزية 
بالعاصمة صنعاء واملحافظات الخميس املقبل.

واتخذ الجتماع جملة من اإلجراءات التي تضمن أمن وسالمة ضيوف الرسول الخاتم بما يف ذلك النتشار 
األمني املقر ضمن بنود الخطة األمنية بدًء من مداخل العاصمة حتى محيط الفعالية املركزية ضمن أحزمة 

أمنية متعددة بمشاركة كافة القطاعات األمنية وتحديد مداخل خروج ودخول مخصصة لضمان سالسة 
الحركة للمشاركني يف الفعالية الحتفالية.
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وأهابت اللجنة األمنية العليا بكافة املواطنني التعاون مع رجال األمن واملرور لتنظيم دخول وخروج 
املشاركني يف الفعالية.. داعية الجميع إل اإلبالغ عن أي تحرك أو مظاهر مشبوهة تقلق السكينة العامة 

باعتبار املواطن جزء مساهم يف الحفاظ عل األمن والستقرار.

ودعت اللجنة األمنية املواطنني إل املشاركة الواسعة يف احتفائية ذكرى املولد النبوي الرشيف بما يعكس 
الولء للمصطفى صل الله عليه وآله وسلم.

وتطرق الجتماع إل مهام واختصاصات كافة الوحدات األمنية والعسكرية املشاركة يف تأمني الفعالية 
بحسب الخطة األمنية ووفقاً لتوجيهات وتوصيات قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي.. مشددا 

عل رضورة رفع اليقظة والجاهزية األمنية.

وأشادت اللجنة بالنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف كافة الجبهات.

من جانبه استعرض الفريق الركن الرويشان، املالحظات التي من شأنها تعزيز األداء األمني وحفظ األمن 
والستقرار.. وأكد أهمية اإلعداد والتحضري إلحياء ذكرى املولد النبوي بما يعزز من ارتباط رجال األمن 
بالقيم واملبادئ التي جاء بها الرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم وعل رأسها مبدأ مواجهة 

الظلم والطغيان وتحقيق العدالة ومعاداة أعداء الله ورسوله.

وشكلت اللجنة عدداً من اللجان الفرعية للنزول إل املحافظات ملتابعة تنفيذ الخطط األمنية عل مستوى 
املحافظات.

وكانت اللجنة األمنية العليا رفعت يف مستهل الجتماع التهاني والتربيكات لقائد الثورة ورئيس املجلس 
السيايس األعل وأعضاء املجلس ورئيس وأعضاء حكومة اإلنقاذ ورئيس وأعضاء مجليس النواب والشورى 

بذكرى املولد النبوي.

هذا وتواصل اللجنة األمنية العليا انعقادها بصورة مستمرة حتى النتهاء من فعالية ذكرى املولد الرشيف 
عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية حييي ذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

احيا املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية اليوم بصنعاء، بفعالية خطابية ذكرى املولد النبوى الرشيف.

ويف الحتفالية أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية 
محمود عبدالقادر الجنيد، حب أبناء اليمن وارتباطهم الوثيق بنبيهم ورسولهم الرحمة املهداة محمد رسول 

الله صل الله عليه وآله وسلم.

وأشار إل أن هذه املناسبات والحتفالت التي ينظمها أبناء الشعب اليمني يف كل املحافظات واملديريات 
واألحياء لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف تعزز من صمود الشعب اليمني رغم الحصار والعدوان 

الصهيو أمريكي. 

وأوضح الجنيد، أن تاريخ اليمن املايض والحارض يؤكد ارتباط أبناء اليمن بدينهم و بنبيهم وال بيته 
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الطهار.. مؤكدا اهمية املشاركة الفاعلة الكبرية واملتميزة يف الفعالية املركزية يف ميدان السبعني إلرسال 
رسالة للعالم أن الشعب اليمني يعتز ويفتخر ويباهي برسول الله صل الله عليه وآله وسلم.

ولفت ال رضورة مواجهة اعداء السالم واملنافقني املطبعني الذين يحاولون تشويه صورة اإلسالم الحقيقي 
الذي جاء به خري البرش ورسول الرحمة محمد صل الله عليه وآله وسلم.. مؤكدا ان محاولت اعداء السالم 

والشعب اليمني الرامية عن فك ارتباط أبناء اليمن بنبيهم ودينهم قد فشلت.

واستنكر نائب رئيس الوزراء، هرولة بعض النظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني وبيع القضية 
الفلسطينية التي هي قضية للعالم العربي واإلسالمي.. لفتا ال ان الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية 

الحديثة ترتكز عل املبادئ السالمية والهوية اليمانية الحقيقية.

من جانبه استعرض وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد لقطاع التحفيظ صالح الخولني، الدللت والعرب 
التي يستلهمها الشعب اليمني من ذكرى املولد النبوي الرشيف.. مؤكدا أن الحتفال بهذه املناسبة يف ظل 
الظروف القتصادية والعدوان تحمل دللت ومعان عظيمة تزودنا بقيم العزة والكرامة وتعزز الصمود 

وتقود ال النتصار ضد الظاملني واملستكربين.

ويف الفعالية، التي حرضها ورؤساء الوحدات التنفيذية وأعضاء وموظفي املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية 
الوطنية، أشار رئيس وحدة التخطيط باملكتب التنفيذي للرؤية حمدي الرشجبي وعضو وحدة بناء القدرات 

صبور الشامي، ال أن ذكرى املولد النبوي تعزز القيم واملبادئ السالمية الحقيقية والسامية التي أسسها 
رسول الله خالل حياته الكريمة والجهادية.. مؤكدين رضورة التمسك بكل الصفات والقتداء بالنهج 

القرآني يف كل مناحي الحياة. 

تخلل الحفل عدد من الفقرات النشادية املعربة عن املناسبة.

وزارة النقل وهيئاتها حتتفي بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة النقل والهيئات التابعة لها اليوم، فعالية خطابية احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه أفضل الصالة وأزكى السالم.

وأشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسني مقبول، يف الفعالية التي حرضها 
وزير الدولة عبدالعزيز البكري، إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة لستلهام الدروس والعرب من سرية النبي 

الكريم وتعزيز الولء له. 

وأكد أن الحتفال باملولد النبوي الرشيف يجسد مدى ارتباط اليمنيني بنبي الرحمة وتمسكهم بمبادئه وقيمه 
وأخالقه الرفيعة. وقال »احتفالنا اليوم بهذه الذكرى العطرة هو امتثال ألوامر الله عز وجل يف قوله »قل 

بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خري مما يجمعون««.

من جانبه أكد وزير النقل زكريا الشامي، أن الحتفال باملولد النبوي يجسد قوة اإلرتباط برسول الله 
وفرصة لستذكار املواقف البطولية يف حياته واستنهاض الهمم يف مواجهة العدوان.

وأكد أن معاناة الشعب اليمني وما يتعرض له من عدوان وحصار لن يثنيه عن الحتفال بهذه الذكرى، 
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كونها مناسبة تربط اليمنيني بها وشيجة اإليمان وتزيد األحداث والتحديات من أهميتها.. وأشار ال أن 
النتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية يف كل جبهات العزة والكرامة ماكانت لتتحقق لول 

ارتباط الشعب اليمني بنبيه الكريم باعتباره القدوة يف مواجهة الكفر والطغيان.

ودعاء وزير النقل، إل التحشيد واملشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام الخميس املقبل يف ميدان السبعني 
بذكرى مولد املصطفى وتجسيد الهوية اإليمانية يف محبته والسري عل نهجه.

فيما استعرض وكيل وزارة األوقاف والرشاد صالح الخولني، القيم واألخالق العظيمة التي تحل بها 
رسول املحبة وسريته العطرة واملالحم البطولية التي سطرها لرفع كلمة الله.

وأشار إل أن هذه املناسبة عظيمة بعظمة املصطفى صل الله عليه وآله وسلم، داعياً إل املشاركة الفاعلة يف 
الفعالية املركزية. 

تخلل الفعالية، التي حرضها وكالء وزارة النقل ورئيسا هيئتي تنظيم شؤون النقل الربي وليد الوادعي 
والطريان املدني واألرصاد الدكتور محمد عبدالرحمن عبدالقادر ومستشارو الوزارة ووكيل الهيئة العامة 

للطريان رائد طالب جبل ونائب رئيس هيئة النقل عبدالغني الول والوكالء املساعدين لهيئة الطريان، فقرات 
إنشادية وفنية معربة.

وزارة الدفاع ورئاسة األركان حتتفيان بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن الفريق الركن جالل الرويشان ووزير 
الكهرباء والطاقة عاتق عبار واملفتش العام للقوات املسلحة اللواء الركن عبدالباري الشمريي، أشار وزير 

الدفاع اللواء الركن محمد نارص العاطفي، إل أن إحياء الشعب اليمني بهذه املناسبة الدينية، تجسيداً لقوة 
الرتباط والصلة واملحبة الصادقة لرسول الله عليه الصالة والسالم.

ورفع أسمى آيات التهاني والتربيكات لقائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي ورئيس املجلس 
السيايس األعل املشري الركن مهدي املشاط القائد األعل للقوات املسلحة وأعضاء املجلس واألبطال يف 

الجبهات بذكرى املولد النبوي.

ولفت الوزير العاطفي إل أن اليمنيني أحفاد الوس والخزرج هم من نارصوا الرسول الكريم وآووه وعزروه 
ووقروه وكان لهم أعظم األدوار يف الفتوحات اإلسالمية ونرش الدعوة ورفع راية الحق عالية خفاقة يف العديد 

من أقطار وبلدان العالم.. وأكد أن أحرار الشعب اليمني ضد البيع والرشاء بالقضية الفلسطينية وضد 
التطبيع والهرولة نحو املوالة لليهود الغاصبني وخيانة القضية الفلسطينية والخزي والعار للمهرولني نحو 

التطبيع مع إسائيل.

وقال »من أولوياتنا تحرير األرايض اليمنية من املحتلني ومن ثم تحرير مقدساتنا اإلسالمية يف فلسطني 
والقدس الرشيف«. وأضاف »سنقف بكل ما أوتينا من قوة مع الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته الحقة 

العادلة يف تحرير كافة أراضيهم وإقامة الدولة الفلسطينية عل كامل أراضيها«.
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فيما أشار مدير دائرة التوجيه املعنوي العميد يحيى سيع، إل أن الشعب اليمني الذي يحتفي بذكرى 
املولد النبوي بفخر وحب واعتزاز واجالل يجسد حبه وولئه وارتباطه بالرسول األعظم.. موضحاً أن أفراح 
أهل اليمن واحتفالتهم بهذه الذكرى العطرة هو امتثالً ألمر الله تعال الذي قال: »قل بفضل الله وبرحمته 

فبذلك فليفرحوا هو خري مما يجمعون«.

وقال »ما خاب ظن رسول الله بشعب اإليمان والحكمة فهاهم األنصار الذين آووه ونرصوه حينما أوذي 
وطرد من قريش يجسدون الوفاء عل ذلك العهد يف محبتهم ونرصتهم لرسول الله والرتباط به يف حني 

أولئك األعراب يتخلون عن رسول الله«.

وأكد العميد سيع، السري عل ذات الدرب واملنهج الذي تحرك به النبي محمد عليه الصالة والسالم والوقوف 
بعزة وشموخ وثبات يف وجه محاولت األعداء الذين يحارصون ويقصفون أبناء اليمن كما حارصوا وآذوا 
الرسول الكريم.. ولفت إل أن وزارة الدفاع تحيي هذه الذكرى يف العاصمة صنعاء واملرابطني يحيونها يف 

ميادين القتال وجبهات املواجهة مع األعداء باملدفعية والصاروخية التي تدك مواقع املعتدين وتنكل بأعداء 
الله ورسوله والدين.

ونوه مدير دائرة التوجيه املعنوي، بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات يف مأرب 
والساحل الغربي ويف كافة الجبهات وهم يلقنون األعداء وعمالئهم من الخونة واملطبعني أقىس الدروس 

املؤملة ويلحقون بهم رش الهزائم النكراء.

وقدمت خالل الفعالية، بحضور عدد من نواب الوزراء ومساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء 
الدوائر والقيادات العسكرية، قصيدتان شعريتان عربتا عن عظمة املناسبة الدينية للعقيد أمني أبوحيدر 

واملقدم طالل الرشعبي، وفقرات فنية هادفة.

قطاع التنمية بوزارة الشئون االجتماعية ومنظمات اجملتمع املدني حيتفلون باملولد 
النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم قطاع التنمية الجتماعية بوزارة الشئون الجتماعية والعمل ومنظمات املجتمع املدني بصنعاء اليوم، 
فعالية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف 1442 هجرية. 

ويف الفعالية، التي حرضها نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود عبدالقادر الجنيد، أكد وزير 
الشئون الجتماعية والعمل عبيد سالم بني ضبيع، أن يوم الثاني عرش من ربيع الول يأتي ليذكرنا بميالد 

الرسول العظم الذي بميالده أرشقت نور الهداية وتجل فيه معاني اليمان وحلت فيه الربكات. 

وأشار بن ضبيع، إل موقف منظمات املجتمع املدني الواقفة مع الوطن يف هذه الظروف، مؤكدا أن الوزارة 
لن تألوا جهدا يف العمل مع املنظمات لتطوير أعمالها فهي الرشيك الرئييس يف أعمال الوزارة وبها ومعها 

سوف نحقق نهضة اليمن.

وأضاف »ننتظر منكم الكثري وما صمودكم وتقديمكم للخدمات الجتماعية يف هذه الظروف الصعبة وعدم 
تعويلكم عل ما تقدمه املنظمات الدولية من مساعدات إل دليل تميز وتطور يحسب لكم«.. وأوضح أن 

الوطن ينتظر من منظمات املجتمع املدني الكثري والكثري وما يتحقق اليوم يف الجبهات من انتصارات عظيمة 
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يجب أن يقابله انتصار عل مستوى الجبهة الداخلية من تالحم وتطور ونهوض بخدمة شعبنا العظيم ألن 
هذا هو واجبنا جميعا.

ودعا وزير الشؤون الجتماعية والعمل، ملشاركة احتفال الوزارة يوم غد يف قاعة املكفوفني عل درب العيد 
األكرب يوم الخميس القادم الثاني عرش من ربيع األول.

بدوره أكد أمني س املجلس السيايس األعل ياس الحوري، عل عظمة ما يجسده اليمنيون من حب وانتماء 
لرسول الله منذ فجر اإلسالم عندما نارصه الوس والخزرج وكانوا سنده يف نرش رسالته وجهاده ضد أعداء 

اإلسالم.

ولفت إل أنه يف الوقت الذي يحتفل فيه أهل اليمن بمولد الرسول األعظم صلوات الله عليه وعل آله يتسابق 
العمالء من العرب للتطبيع مع الكيان الصهيوني املحتل.

من جانبها ألقت إيمان املطري كلمة اتحاد نساء اليمن، ركزت عل ان محبة رسول الله تكون يف اتباع سنته 
والسري عل نهجه واستلهام معاني الحق والعدل والجهاد والحلم والرحمة من سريته العطرة سلوكا وعمال.

وقالت »إن النبي صل الله عليه وسلم استوىص بالنساء خرياً وبني كيفية التعامل مع املرأة يف كافة الظروف، 
فاإلسالم أخرج املرأة من ظلم الجاهلية واعطاها حقوقها وجعلها شقيقة الرجل«.

بدروه أكد مسئول الدائرة الثقافية ألنصار الله الدكتور أحمد الشامي، أن األمة اإلسالمية بحاجة لالحتفال 
بمولد النبي والعودة للتحيل بأخالقه التي افتقدناها وبما يتوافق والقرآن الكريم ل بالروايات املكذوبة.

وبني أن اليمنني أول من احتفل باملولد وكان ذلك عندما استقبلوا النبي صل الله عليه وسلم باألناشيد، 
مشرياً إل أن الحتفال باملولد النبوي يجب أن يكون رسميًا خصوصاً بعد ترصيحات ترامب وماكرون حول 

اإلسالم أنه ريدكال وأنه يثري األزمات.

تخلل الحتفال، الذي حرضه وكالء وزارة الشئون الجتماعية والعمل ومديرو العموم وممثلو منظمات 
املجتمع املدني والجمعيات والتحادات وقيادات من أمانة العاصمة، فقرات شعرية وإنشاديه ورقصات 

شعبية.

جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء حتتفي بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أكد وزير التعليم العال والبحث العلمي حسني حازب، أن الحتفاء بذكرى املولد النبوي من أوجب الواجبات 
عل كل من يتبع النبي الخاتم، للتذكري بمناقبه وأخالقه وصفاته عليه أفضل الصالة والسالم.

وأشار الوزير حازب، يف فعالية احتفائية خطابية وفنية بذكرى املولد النبوي، نظمتها جامعة العلوم 
والتكنولوجيا اليوم بالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي، إل رضورة جعل إحياء ذكرى املولد النبوي 

محطة عظيمة ومهمة لستلهام الدروس والعرب من سريته وتجسيد مبادئه وسلوكه وقيمه السمحاء واقعاً 
وعمال.

وتطرق إل دور اليمانيني عرب التاريخ باعتبارهم حاضنة لإلسالم من أحفاد األوس والخزرج الذين هم أول 
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من بايع رسول الله و آووه ونرصوه يوم جفاه وحاربه قومه.. مشرياً إل أن اليمنيني نقلوا تعاليم اإلسالم 
ونرشوه إل كافة أرجاء املعمورة.

وأوضح الوزير حازب، أن الحتفال بهذه املناسبة تحت وطأة الحصار يؤكد مدى تمسك وارتباط اليمنيني 
بالنبي الكريم واتباع منهجه والقتداء بهديه يف وقت تتسابق فيه ممالك األعراب للتطبيع مع الكيان 

الصهيوني.. مبيناً أن الحتفال بهذه املناسبة تؤكد أن اليمنيني يف الطريق الصحيح الذي ساره عليه أسالفهم 
من األنصار يف اتباع الرسول الكريم. ووجه وزير التعليم العال الجامعات اليمنية لتوعية الطالب والطالبات 

بمخاطر التطبيع وكشف مؤامرات األعداء عل األمة وحثها عل اللتزام بتعاليم اإلسالم السمحاء والقتداء 
بسرية النبي العطرة واتباع منهجه القويم.

من جانبه أكد وزير اإلعالم ضيف الله الشامي، أهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي للحديث عن سرية 
وحياة ومقام وقيم وسلوك النبي الكريم الذي بعثه الله متمماً ملكارم األخالق واإلرشاد إل طريق الحق 

والفالح يف الدنيا واآلخرة.

وتطرق إل الرهاصات التي سبقت ولدته صل الله عليه وآله وسلم وتحرك اليهود قبل مولده للسكن 
باملدينة املنورة ومحارصة دعوته. وقال »إن الفضل انتزع منهم بعد أن كان الله قد فضلهم عل العاملني 

بسبب املرحلة التي وصلوا إليها من الدناءة والخسة والتعال والتكرب عل الله تعال«.

واستعرض الوزير الشامي، املراحل التاريخية قبل ولدته ومواقفه للتأثري عل التابعني له حتى انتقلت 
األمة اإلسالمية خالل بضع سنني من أمة تعيش يف فرقة وتناحر ووثنية وتعبد األصنام ووأد البنات وتقطع 

الرحم إل أمة مسلمة ومؤمنة تجسد قيم الحق والخري والعدل وتحافظ عل التكافل واإلخاء بني أبناءها.

وبني الشامي، أن اليهود عندما ابتعدوا عن منهجية الله، باءوا بغضب من الله ورضبت عليهم الذلة 
واملسكنة واللعنة.. مؤكداً أن جاهلية األمس تعود اليوم بثوب جديد متمثلة بجاهلية آل سعود وآل زايد الذين 

يسارعون يف التطبيع مع اليهود دون حياء أو خجل.

واستعرض وزير اإلعالم، مكانة أهل اليمن عند النبي الكريم ودورهم يف منارصة ومؤازرة الرسول والوقوف 
معه ضد الرشك واملرشكني واملنافقني ووصفه لهم بقوله »أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوباً وألني أفئدة اإليمان 
يمان والحكمة يمانية وأنا رجل يمان«.. وأكد أهمية جعل ذكرى املولد النبوي محطة مهمة للتزود منها ما 

يفيد ايماناً وشعوراً بالنتماء الصادق القائم عل القتداء والهتداء والتمسك بنهج الرسول الخاتم.

بدوره أشار مساعد رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور نعمان النجار، إل عظمة املناسبة التي 
تحتفل بها األمة اإلسالمية كل عام للتذكري بمناقب وصفات وسلوك الرسول الكريم والتحيل بأخالقه.

وأشاد بالفعاليات والحتفالت الثقافية والخطابية والفنية الرسمية والشعبية واملجتمعية املكرسة لالحتفاء 
بذكرى مولد أعظم شخصية عرفها التاريخ تجسيداً وحباً للنبي الخاتم.

تخلل الفعالية، بحضور وكيل وزارة التعليم العال لقطاع الشئون التعليمية الدكتور غالب القانص 
ومستشار الوزير الدكتور محمد ضيف الله وأمني الجامعة الدكتور فيصل هزاع وعمداء الكليات، وصالت 

إنشادية وأوبريت لفرقتي الشهيد القائد والرسول األعظم.

كما تخلل الفعالية قصيدة شعرية لشاعر الثورة معاذ الجنيد، عربت عن عالقة اليمنيني بالرسول الكريم، 
تالها تقديم اسكتش مرسحي لنجوم الدراما اليمنية بقيادة توفيق األرضعي عن ذكرى املولد النبوي.
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مديرية الصافية تنظم فعالية مركزية بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت مديرية الصافية بأمانة العاصمة اليوم، فعالية مركزية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها 
وآله أزكى الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية أكد وزير الدولة لشئون مجليس النواب والشورى الدكتور عيل أبو حليقة، بحضور نائب وزير 
التعليم الفني الدكتور محمد السقاف، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي والتحشيد للفعالية الكربى بما يليق 

بعظمة ومكانة الرسول األعظم.

وقال »إن إحياء هذه املناسبة العطرة تغيظ أعداء السالم ورسول الله«.. مشريا إل وقوف اليمنيني 
ومنارصتهم للرسول ضد الطغاة واملستكربين ونرصة املستضعفني.

ولفت ابو حليقة إل مآثر وصفات الرسول محمد صل الله عليه وآله وسلم يف محاربته للظلم وأعداء 
اإلسالم.. مؤكدا أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى خاصة يف ظل هرولة بعض حكام العرب 

للتطبيع املذل مع الكيان الصهيوني الغاصب.

وألقيت كلمات أوضحت يف مجملها أن فعالية ذكرى مولد الرسول األعظم تعزز من املوالة لله ورسوله 
محمد صل الله عليه وآله وسلم.. حاثة جميع أبناء الشعب اليمني عل املشاركة يف الفعالية الكربى.

تخلل الفعالية فقرات انشادية وشعرية عربت عن عظمة املناسبة.

قيادة املنطقة العسكرية السادسة حتتفي بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت قيادة املنطقة العسكرية السادسة اليوم، فعالية احتفائية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف تحت 
شعار »احتفاؤنا بمولد املصطفى يعزز صمودنا يف مواجهة العدوان«.

وخالل الفعالية، التي حرضها وزير الدفاع اللواء الركن محمد نارص العاطفي وعدد من القيادات 
العسكرية، أشار رئيس عمليات املنطقة العسكرية السادسة العميد عيل العاقل، إل أن إحياء لذكرى ميالد 

الرسول األعظم يعترب وسام رشف للشعب اليمني الذي يعتز بدينه وبهويته اإليمانية ويفاخر بانتمائه لألمة 
اإلسالمية.

ولفت إل دللة إحياء هذه املناسبة بالتزامن مع ما يحققه الشعب اليمني واملرابطني يف الجبهات من 
انتصارات يف كافة الجبهات.

فيما أشار العقيد جابر أبو مهدي والعقيد نور الدين النارص، إل أهمية استلهام الدروس والعرب يف سرية 
الرسول الكريم يف مواجهة األعداء، لفتني إل ما يمثله إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف من أهمية يف الوقت 

الذي يهرول البعض من منافقي األمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.
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معهد أروى التقني بأمانة العاصمة حيتفي باملولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بأمانة العاصمة، فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي، نظمها معهد أروى التقني التجاري 
التابع ملكتب التعليم الفني والتدريب املهني.

ويف الفعالية، بحضور وزير التعليم الفني والتدريب املهني غازي أحمد عيل محسن، أكدت وكيلة الوزارة 
لقطاع الفتاة سمية مثنى، أهمية استلهام الدروس والعرب من السرية النبوية وتكريس نهج الرسول األعظم 

والقتداء به.

وأشارت إل حاجة األمة إلتباع النبي الذي أتى رحمة للعاملني وأخرج العباد من الظلمات إل النور.. لفتة إل 
ارتباط اليمنيني برسول اإلنسانية ومنارصتهم له ضد الطغاة ويف نرصة املستضعفني.

بدوره أشار مدير مكتب التعليم الفني باألمانة الدكتور عادل املهدي، إل أن الحتفال بمولد سيد البرشية 
يأتي بالتزامن مع هرولة بعض حكام العرب نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، مايدل عل تنفيذ 

مخطط مسبق بأدوات عربية.

وثمن دور املعهد يف إحياء هذه الذكرى بما يليق بمكانة الرسول يف وجدان اليمنيني رغم الظروف الراهنة.

فيما دعت عميدة املعهد نجوى الربع ومسئولة الثقافة باملعهد برشى عبدالقادر، إل الخروج املرشف يف 
الفعالية املركزية إلرسال رسالة مدوية للعالم بصمود وثبات اليمنيني ووقوفهم مع نبي األمة.

تخللت الفعالية، بحضور مستشار وزير التعليم الفني الدكتور عيل املطاع وعدد من مدراء املعاهد 
واملدرسني، فقرات إنشادية وقصيدة شعرية ومرسحية. 

أمسيتان مبديرية الوحدة بأمانة العاصمة مبناسبة املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة، أُمسيتان ثقافيتان بمناسبة املولد النبوي عل صاحبه وآله أفضل 
الصالة وأتم التسليم. 

وأشار محافظ عدن طارق سالم، يف األمسية األول بحضور عضو مجلس الشورى عبدالسالم النهاري، 
إل أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية النبي األعظم، واإلقتداء بنهجه الذي أخرج األمة من ظلمات 

الجاهلية إل نور الله وعدل اإلسالم.

وأكد أن الحتفاء بذكرى مولد الرسول األعظم يوحد شمل األمة، ويعزز القتداء بالرسول الكريم الذي أرسله 
الله رحمة للعاملني، فضالً عن تعزيز الصمود يف مواجهة العدوان ودحر مخططاته.

ودعا سالم الجميع إل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي ستقام بميدان السبعني يف الثاني عرش من 
ربيع األول الجاري، إحتفاًء بهذه املناسبة.

كما ألقيت العديد من الكلمات تطرقت إل شمائل وأخالق النبي األكرم عليه وعل آله الصالة والسالم، 
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وأهمية إحياء مثل هذه املناسبة والحتفاء بها. 

وأشارت إل عظمة املناسبة والتي يستلهم منها الجميع القيم واألخالق والفضائل املحمدية والشمائل النبوية 
التي أرساها املصطفى صل الله عليه وسلم.

ويف األمسية الثانية بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال عبدالوهاب رشف الدين، ألقيت كلمات أشارت 
يف مجملها إل أهمية استلهام الدروس والعرب من السرية النبوية العطرة يف تعزيز وحدة الصف والنتصار 

لألمة وقضاياها.

وشددت عل الحرص عل إحياء ذكرى مولد رسول الله، سيما يف ظل استمرار العدوان والحصار.. داعية 
الجميع إل املشاركة والتحشيد إلنجاح الفعالية املركزية يف الثاني عرش من شهر ربيع األول الجاري. 

فعالية إحتفائية يف إب بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

نظمت املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي والوحدة العلمائية وإدارة األمن بمحافظة إب اليوم، فعالية 
احتفائية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيال املحافظة صادق حمزة وفؤاد منصور ومدير مديرية املشنة عيل البعداني 
ونائب مدير األمن العميد حميد الرازحي وقادة الوحدات األمنية، أشار محافظ إب عبدالواحد صالح، إل 

أهمية املناسبة وعظمتها لستلهام الدروس والعرب من سرية ونهج الرسول األعظم.

وندد بهرولة بعض النظمة العميلة للتطبيع مع الكيان الصهيوني وآخرها النظام السوداني.. مشدداً عل 
أهمية تعزيز التالحم والوقوف صفاً واحداً يف مواجهة محاولت تمزيق الوطن وإحداث الفتن والرصاعات 

بني أبنائه ونهب ثرواته.

ودعا املحافظ صالح أبناء املحافظة إل املشاركة الفاعلة والحتشاد يف ذكرى املولد النبوي بمركز املحافظة 
يف 12 من ربيع األول.

من جانبه أشار الشيخ عبدالواحد املروعي يف كلمة الوحدة العلمائية، إل أهمية استلهام الدروس من حياة 
وسرية سيد الخلق محمد صل الله عليه وآله وسلم والقتداء بمنهجه.. مشريًا إل أهمية الحتفاء بهذه 

املناسبة الدينية للسري عل خطاه ونهجه القويم.

بدوره عرض املرشف الجتماعي باملحافظة يحيى القاسمي، جانبًا من حياة سيد الخلق وفضائله عل األمة 
بعدٍد من املواقف واملالمح املضيئة من شخصيته التي مثلت أعظم شخصية قيادية عرفها التاريخ.

يف حني أشار مدير املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي املهندس سليم البحم، إل املكرمات العظيمة 
والحميدة التي حباها الله للرسول األعظم والتي جعلته يزرع يف نفوس أمته العزة والكرامة لتكون أمة 

قوية.

وأوضح أن العدوان الذي تقوده دول الستكبار العاملي عل اليمن لن يحقق مآربه مهما بلغت وحشيته 
وغطرسته يف ظل استمرار صمود وثبات الشعب اليمني.
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من جهته أوضح املقدم زيد النقيب يف كلمة إدارة أمن املحافظة، أن الحتفاء بهذه املناسبة يعزز من الرتباط 
الوثيق بقائد األمة ورسالته املحمدية.. مبيناً أن الحتفاء بهذه املناسبة الدينية الجليلة دعوة للتأيس بأخالق 

وشمائل الرسول األعظم.

تخلل الحتفال قصيدتان للشاعرين عبدالقادر البناء وسيف العامري، وعمل مرسحي وفقرات إنشادية 
وتواشيح دينية معربة وعرض تقديمي عن مولد الرسول الخاتم.

القطاع القضائي يف حجة حيتفي بذكرى املولد النبوي الشريف

]25/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظمت محاكم عبس وحرض وميدي وافلح اليمن وكعيدنة ونيابة عبس محافظة حجة، اليوم فعالية ثقافية 
إحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار محافظ حجة هالل الصويف، إل أهمية الحتفال باملولد النبوي الرشيف عل صاحبها 
وآله ازكى الصالة وأتم التسليم لتجديد العهد بالسري عل نهجه والقتداء بأخالقه والتأيس به.. وأكد أهمية 

املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية التي ستقام بمديرية عبس يف الثاني عرش من ربيع األول والبذل 
والعطاء لقافلة الرسول األعظم..ولفت املحافظ الصويف، ال ما تمثله املشاركة الفاعلة من أهمية يف الرد عل 

املطبعني واملسيئني للرسول الكريم وتجديد العهد بتول الرحمة املهداة.

ودعا كافة أبناء املحافظة لالحتشاد للفعالية الكربى وتسجيل الحضور املرشف الذي يليق بعظمة املناسبة 
وحجم التضحيات التي يقدمها أبناء املحافظة دفاعاً عن الدين والعرض والسيادة الوطنية.

وألقيت كلمات، بحضور عضو مجلس النواب الدكتور محمد رزوم ورؤساء املحاكم والنيابات باملديريات 
ومدير مديرية عبس عيل صوعان، أكدت الجهوزية للمشاركة يف الفعالية الكربى.

تخلل الفعالية قصائد شعرية عن املناسبة.

عمال البلديات حيتفلون بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت النقابة العامة لعمال البلديات واإلسكان والتحاد الوطني لتنمية الفئات األشد فقرا، اليوم بصنعاء 
فعالية خطابية باملولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد أمني العاصمة حمود عباد، أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف لستلهام الدروس 
والعرب من سريته صل الله عليه وآله وسلم والسري وفق منهاجه وسنته العطرة.

وأشاد بدور أحفاد بالل وإسهامهم يف مختلف النشطة والفعاليات الدينية والوطنية وخاصة يف النظافة 
والحفاظ عل املنظر الجمال للعاصمة وأحيائها فضال عما يقدمونه من تضحيات إل جانب إخوانهم 

املرابطني للذود عن األرض والوطن وأمنه واستقراره. 
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وحث عباد، أحفاد بالل عل مزيد من الجهود والضطالع بمهامهم يف الحفاظ عل البيئة والصحة العامة 
والجانب الجمال لألمانة.. مؤكدا الحرص عل توفري الدعم ومعالجة الصعوبات أمام أنشطة أحفاد بالد. 

من جانبه أشار رئيس مجلس التالحم الشعبي القبيل الشيخ ضيف الله رسام، إل أهمية الحتفال بهذه 
املناسبة لتأكيد مدى ارتباط اليمنيني بنبيهم الكريم وحرصهم عل السري وفق سريته العطرة.. واعترب 

الحتفال بذكرى مولد النبي الكريم مناسبة غالية عل قلوب اليمنيني ورسالة للعالم بأن اليمنيني يحتفلون 
بهذه املناسبة رغم العدوان والحصار. 

وحث رئيس مجلس التالحم الشعبي عل أهمية تعزيز قيم التكافل الجتماعي ونرش روح املحبة واإلخاء 
والعمل بتوجيهات نبي الله صل الله عليه وآله وسلم التي تؤكد أن الناس سواسية ل تمييز بني أسود 

وأبيض ول فرق بني عربي ول أعجمي اإل بالتقوى. 

وحيا ضيف الله رسام روح املبادرة ألحفاد بالل يف كل املواقف ومنها الحتفال باملولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه أفضل الصالة والسالم.. ودعا الجميع للمشاركة الفعالة يف الفعالية الكربى واإلسهام يف إنجاح 

فعالية املولد النبوي. 

فيما أشار رئيس النقابة العامة لعمال البلديات واإلسكان محمد املرزوقي ونائب رئيس اإلتحاد الوطني 
لتنمية الفئات األشد فقرا يف اليمن سعد الجمل، إل أهمية الفعاليات الحتفالية بقدوم املولد النبوي الرشيف 

للتعبري عن البهجة والفرح لدى اليمنيني بمولد النبي الكريم محمد صل الله عليه وآله وسلم. 

ولفتا إل أهمية الستفادة من سرية النبي عليه الصالة والسالم ومنهاجه يف كافة مناحي الحياة.. منوهني 
بأهمية التأيس بأخالق النبي وصفاته الكريمة والستفادة منها يف كافة مناحي الحياة وسلوكياتها. 

تخلل الفعالية، بحضور وكيل أمانة العاصمة لقطاع البلديات املهندس عائض الشمريي ومديرا صندوق 
النظافة فضل الروني ومرشوع النظافة ابراهيم الرصابي، فقرات فنية وإنشادية وقصائد معربة عن 

املناسبة.

جامعة احلديدة حتتفي بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظمت جامعة الحديدة اليوم فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أزكى الصالة 
والسالم.

ويف الفعالية أوضح القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم، أن إحياء ذكرى املولد النبوي إحياء للقيم 
اإلنسانية والقدوة الحسنة التي تجلت منذ مولده امليلء باملعجزات واآليات الكونية حتى بعثته لتبليغ رسالة 

اإلسالم للبرشية جمعاء.

وأشار إل أن التمسك بسرية ونهج سيد البرشية هو املعنى الحقيقي إلحياء مولده والقتداء به يف تعامالته 
وأخالقه ونرصة دينه ومعاداة أعدائه ومن والهم. وقال »الحتفال باملولد النبوي هو احتفال بالكرامة 

والعزة التي تجرم التطبيع مع األعداء والخنوع لهم«.

فيما اعترب رئيس الجامعة الدكتور محمد األهدل، احتفالت الشعب اليمني واملسلمني األحرار رداً عل أولئك 
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األقزام الذين يتطاولون عل اإلسالم والنبي الكريم، وغرساً للقيم اإلسالمية ومحبة الرسول األعظم يف نفوس 
األجيال.. لفتا إل أن الحتفالت تعد تجديدا للعهد باللتزام بكتاب الله وسنة رسوله.

فيما أشارت كلمة العلماء التي ألقاها الشيخ عبده معتكف، إل أن ذكرى املولد النبوي تحمل أبعادا دينية 
وثقافية وإنسانية تتجسد يف شخص النبي القدوة يف جميع املجالت الحياتية وتربز السمات النبوية يف 

الرحمة والعدل والسالم واملحبة التي ينبغي لكل مسلم التحيل بها.. ولفت إل أهمية إحياء هذه املناسبة يف 
استذكار حياة الرسول األعظم واستلهام الدروس والعرب من سريته والتمسك بأخالقه ونهجه.. مبينا أن 
الحتفال بذكرى املولد النبوي يف ظل العدوان يعزز عزيمة الشعب اليمني وثباته وتمسكه بمبادئ وقيم 

رسول اإلنسانية.

تخلل الفعالية، التي حرضها مدير رشكة النفط أسامة الخطيب ومدير مديرية الحوك جماعي كليب ونائب 
رئيس الجامعة الدكتور عبد املؤمن املنترص وعمداء الكليات، عدد من القصائد الشعرية واألناشيد املعربة عن 

املناسبة.

فعالية خطابية يف مديرية جبل يزيد بعمران بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظم أبناء مديرية جبل يزيد محافظة عمران اليوم، فعالية خطابية بمناسبة قدوم املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل املحافظة حسن الشقص ومدير عام املدرية سمري الضياني، اكد محافظ 
عمران الدكتور فيصل جعمان، أهمية إظهار الفرح والرسور بقدوم ذكرى مولد سيد البرشية عليه وعل آله 

أزكى الصالة وأتم التسليم.. ولفت إل رضورة القتداء والهتداء بنهج الرسول األعظم لتعزيز مبادئ التالحم 
والتكافل بني أوساط املجتمع خاصة يف ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البالد.

ودعا املحافظ، أبناء مديرية الجبل إل املشاركة الفاعلة يف الفعالية الكربى التي ستقام يف الثاني عرش من 
ربيع األول، بما يليق بعظمة املناسبة وصاحبها يف نفوس أهل اليمن.. منوها بأن الحضور الكبري يعد رسالة 

واضحة عن عالقة الشعب اليمني برسوله الكريم الذي أخرج الله به األمة من الظلمات إل النور.

ويف الفعالية أكدت كلمات املشاركني، أن ذكرى املولد النبوي تمثل أعظم املناسبات اإلسالمية التي تتجل 
فيها أرقى صور الوفاء واملحبة والولء لرسول الله.

وأشارت إل أن ذكرى مولد الرسول األعظم محطة تربوية وثقافية وتوعوية لرتسيخ اإليمان والرتباط 
بالنبي الكريم وآل بيته األطهار.

القوات البحرية والدفاع الساحلي حتتفل بذكرى املولد النبوى

]25/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

احتفلت القوات البحرية والدفاع الساحيل اليوم، بفعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية هنأ القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، القوات البحرية والدفاع ضباط وصف 
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وجنود بذكرى املولد النبوى الرشيف، الذي يعترب مثال يحتذى به يف الصفح والتسامح والرحمة وتحمل 
الصعاب ومواجهة التحديات. 

وأشار إل أهمية اإلقتداء بسرية الرسول الكريم يف ذكرى مولده والسري عل نهجه القويم يف الولء يف وقت 
يتسابق فيه املرجفون للتطبيع مع الصهاينة ومن والهم عل حساب األمة اإلسالمية ونبيها الكريم.

فيما أكد قائد القوات البحرية اللواء محمد فضل عبد النبي، أن رجال القوات البحرية والدفاع الساحيل 
ماضون بصمود وثبات وإرادة قوية وعزيمة ل تلني يف الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان والحفاظ عل 

مكتسباته، مقتدين بالرسول الكريم يف الصدق واإلخالص والتضحية والفداء والعمل الجاد والصرب يف 
مواجهة التحديات.

ولفت إل دللت احتفال منتسبي القوات البحرية والدفاع الساحيل بذكرى مولد خري البرشية يف الرتباط 
العميق بالله ورسوله لخوض املعركة ضد املعتدين وقوى الستكبار العاملي.

تخلل الحفل، بحضور قائد لواء الدفاع الساحيل العميد محمد القادري ومسئول العمليات البحرية 
العميد الركن أحمد سعيد مقبل وعدد من قادة القوات البحرية والوحدات األمنية، عدد من الفقرات الفنية 

واإلنشادية املعربة عن املناسبة.

هيئة املواصفات حتتفي باملولد النبوي الشريف

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت الهيئة اليمنية للمواصفات واملقاييس وضبط الجودة اليوم بصنعاء، فعالية احتفائية باملولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية اشار نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي، إل أهمية الحتفال بهذه املناسبة العزيزة 
عل اليمنيني، باعتبارهم أنصار الرسول، صل الله عليه وآله وسلم، يف سنوات البعثة وبعدها، وحتى اليوم.. 

وأكد أن الحتفال باملولد النبوي يوحد األمة اإلسالمية عل حبها للرسول األكرم، وتمثل رسالة قوية ألعداء 
الله وأعداء الرسول. 

وأشار إل اتخاذ هذه املناسبة منهالً للتزود بالتعاليم املحمدية وتعزيز القيم واملبادئ، التي جاء بها الرسول 
األعظم صل الله عليه وآله وسلم.. لفتا إل أن قوة األمة اإلسالمية مقرون بتمسكها بالرسول األعظم والسري 

عل نهجه القرآني الجهادي، يف إقامة الحق ومقارعة الباطل.

وحث الهاشمي، جميع موظفي الهيئة عل تكثيف الجهود خالل أعمالهم املختلفة لتحقيق املزيد من 
النجاحات. 

من جانبه أكد مدير الهيئة اليمنية للمواصفات واملقاييس وضبط الجودة الدكتور ابراهيم املؤيد، أن الرسول 
األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم يمثل قدوة حسنة يف كل الصفات والقيم الحميدة.. وأعترب الحتفال 

باملولد النبوي رسالة ألعداء الدين واألمة، الذين يهرولون ال أحضان الكيان اإلسائييل، ويشنون عدوانهم 
عل الشعب اليمني.

وحث الدكتور املؤيد، مختلف منتسبي الهيئة وخصوصا يف املنافذ الجمركية، ال مضاعفة الجهود وتفويت 
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الفرصة عل أعداء اإلسالم والرسول وأعداء الشعب اليمني الذين يحاولون قتله بكل الطرق والوسائل 
املختلفة.. داعيا ال املشاركة الفاعلة يف الفعالية الكربى التي ستحتضنها العاصمة صنعاء الخميس املقبل.

إل ذلك القت كلمة املرأة أمة الله الفضيل، اشارت فيها إل عظمة املناسبة وإحياءها لتعزيز القيم والخالق 
املحمدية.. مؤكدة ان الرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم جاء بالرسالة اإللهية العادلة وانتشل 

واقع األمة من الضاللة إل النور.

بدوره أشار ابو نجيب جحادر، إل أن الحتفاء بهذه املناسبة يعرب عن أصالة الشعب اليمني، وعظيم محبته 
للرسول األعظم، وإجالل لعظمة الرسالة وصاحبها.. لفتا إل أن املناسبة تدفع الصغار قبل الكبار وتحرك 

مشاعرهم إلحياء هذه املناسبة ملا تحمله من معاني تعكس واقع الحب لرسول الله والسري عل هديه.

وبني 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 الرتباط بقيمة وأخالقه وصربه ومواقفه 

الجهادية.

تخلل الفعالية قصيدة شعرية للشاعر شهاب قرية، عن عظمة الحتفال باملولد النبوي الرشيف، وتطرقت إل 
النتصارات الكبرية التي يحققها ابطال الجيش واللجان الشعبية يف مختلف جبهات العزة والرشف.

حرض الحفل نائبا مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات واملقاييس وضبط الجودة للشئون املالية واإلدارية 
الدكتور كمال مرغم والشئون الفنية الدكتورة رباب ابو إصبع وموظفي الهيئة وعدد من الشخصيات 

الجتماعية.

جامعة سبأ حتتفي بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أٌقيمت بصنعاء اليوم، فعالية خطابية وفنية يف ذكرى املولد النبوي، نظمتها جامعة سبأ بالتعاون مع ملتقى 
الطالب الجامعي.

ويف الفعالية أوضح نائب وزير التعليم العال والبحث العلمي الدكتور عيل يحيى رشف الدين، أن الحتفال 
بذكرى املولد النبوي مناسبة لستلهام الدروس والعرب التي تحتاج إليها األمة وتستفيد منها البرشية 

لتصحيح وضعها واصالح واقعها ومواجهة الخطار التي تستهدفها.

وأشار إل أن اليمنيني أول من ذهبوا للنبي الكريم ملبايعته يف بيعتي العقبة األول والثانية ودخلوا يف دين الله 
أفواجا وظل أحفاد األوس والخزرج يتوارثون الحتفال بمولد خري وأرشف الخلق جيالً بعد جيل ويتمسكون 
بقيم ومنهج وسلوك وأخالق الحبيب املصطفى.. وحث الجميع عل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية يف 
12 ربيع األول لعكس صورة عل مدى حب اليمنيني للرسول والسري عل نهجة والصمود يف مواجهة األعداء.

من جانبه اعترب رئيس الجامعة الدكتور عمرو النجار، الحتفاء بذكرى املولد النبوي إحياء لسريته العطرة 
وتجسيدها سلوكاً وعمالً.. وأشار إل أهمية استحضار الدروس والعرب من حياة الرسول الكريم الذي أعطاه 

الله جوامع الكلم، ليخرج األمة من الوثنية والظالل إل التوحيد واإلسالم.

وألقيت محارضة من نائب وزير العدل السابق عبدالله الحوثي وكلمة ملتقى الطالب الجامعي ألقاها أسامة 
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املطري، استعرضتا سرية النبي الكريم الذي زكى الله به نفوس املؤمنني وطهر به قلوب املسلمني وجعله 
رحمة للعاملني.

تخلل الحفل، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء األقسام، وصالت إنشادية وقصائد 
عربت يف مجملها عن األهمية التي تمثلها ذكرى املولد النبوي.

جامعة امللكة أروى حتتفي باملولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بصنعاء فعالية احتفائية بمناسبة املولد النبوي الرشيف نظمتها جامعة امللكة أروى بالتعاون 
مع ملتقى الطالب الجامعي. 

يف الفعالية أكد وكيل وزارة التعليم العال لقطاع البحث العلمي الدكتور صادق الرشاجي، أهمية إحياء هذه 
املناسبة لتعزيز وتجسيد الرتباط بالنبي والمتثال ألوامره والتذكري بسريته العطرة واتباع منهجه والقتداء 

بهديه.. وأشار إل أن من يّدعون بدعة الحتفال باملولد النبوي يبتغون فصل األمة عن رسولها والتذكري 
بمآثره وبطولته وجهاده وقيمه ومبادئه.

ولفت وكيل التعليم العال، إل أن الحتفاء باملولد النبوي احتفاًء بزوال الجهل والظلم والعبودية وايذاناً 
بعهد جديد قام عل أساس العدل والعزة والكرامة. 

من جانبه اعترب رئيس جامعة امللكة أروى الدكتور محمد الخياط، الحتفال بذكرى املولد النبوي من أعظم 
املناسبات الدينية كونها ترتبط بميالد خري البرشية وأعظم شخصية عرفها التاريخ.. واشار إل أهمية إحياء 
هذه املناسبة لتذكري الناس بسرية الرسول العطرة واتباع سنته ومنهجه بما يكفل إعادة الناس إل هويتهم 

اإليمانية األصيلة وتجسيد قيم وتعاليم الدين اإلسالمي السمحة يف حياتهم اليومية قولً وعمال. 

وأكد الدكتور الخياط، أن الحتفاء بذكرى مولد الرسول الخاتم هي مناسبة جامعة لتصحيح املفاهيم 
والثقافات املغلوطة، داعياً إل جعل من هذه الذكرى محطة لستلهام الدروس والعرب يف أداء األمانة والتمسك 

بقيم وأخالقيات النبي الكريم والحث عل طلب العلم واملعرفة للمساهمة يف النهوض باملجتمع.

فيما استعرض نجيب القويس عن ملتقى الطالب الجامعي، محطات من سرية النبي وصفاته وأخالقه.

تخللت الفعالية، التي حرضها نائب رئيس الجامعة للشئون املالية واإلدارية األمني العام الدكتور غسان 
هاشم وعمداء الكليات ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس وجمع من الطالب الطالبات، وصالت فنية 

وقصائد شعرية معربة. 
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أمسية ثقافية بعزلة األعبوس يف حيفان تعز

]25/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

نظم أبناء مربع ظبي عزلة األعبوس بمديرية حيفان محافظة تعز، أمسية ثقافية احتفاء بذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

يف األمسية ألقيت عدد من الكلمات أشارت إل أهمية الحتفاء باملولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل 
الصالة وأتم التسليم، داعية إل املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف يوم الثاني عرش من 

ربيع األول ابتهاجاً بمولد خري الربية.

تخللت األمسية فقرات إنشادية وقصائد شعرية. 

القطاع الصحي يف مديرية بدبدة مبأرب حيتفي باملولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ مأرب - سبأ:

نظم القطاع الصحي بمديرية بدبدة بمحافظة مأرب اليوم، فعالية خطابية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

وألقيت يف الفعالية، التي حرضها وكيل املحافظة نارص الشندقي وأمني عام املجلس املحيل باملديرية عيل 
حسني الحيي ومدير مكتب الصحة باملديرية نارص جعرة، كلمات أشارت يف إل أهمية الحتفاء بهذه 

املناسبة الدينية التي تعكس ارتباط الشعب اليمني وحبهم للرسول األعظم.

ونوهت بما تحل به رسول الرحمة من مناقب وصفات وبما اتسم به من ثبات وجهاد يف مواجهة الظلم 
والطغيان.

ودعت الكلمات، أبناء املحافظة للمشاركة الكبرية يف الفعالية املركزية التي ستقام بصنعاء، والستمرار يف 
رفد الجبهات باملال والرجال.

 أمسيات ثقافية يف مديرية الثورة بأمانة العاصمة

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

أقيمت يف عدة أحياء بمديرية الثورة يف أمانة العاصمة, أمسيات ثقافية وخطابية بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

حيث نظم أبناء حي األيتام بالنهضة أمسية ثقافية بحضور وكيل األمانة الدكتور قناف املراني وعدد من 
الشخصيات الجتماعية، عربت عن البتهاج بقدوم ذكرى مولد الرسول األعظم صلوات الله عليه وآله وسلم, 

وحبهم وارتباطهم به وإحياء سريته العطرة.

وأكدت الكلمات التي القيت يف األمسية، أهمية الخروج الكبري يف الفعالية املركزية والتي تحمل رسائل قوية 
للعالم بصمود الشعب اليمني وقوة انتمائه وولئه لرسول الله يف ظل هرولة األنظمة العميلة للتطبيع مع 

الكيان الصهيوني املحتل.
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وتخلل الفعالية العديد من الفقرات اإلبداعية والقصائد ومرسحية معربة. 

كما أقيمت يف حي تونس باملديرية، أمسيات ثقافية,تناولت جوانب ومحطات خالدة من حياة الرسول 
الكريم وسريته العطرة وقيمه وصفاته النبيلة.

وأكدت السري عل نهج رسول الهدى وقيمه وأخالقه للنهوض بواقع األمة واستعادة قوتها وعزتها ومجدها 
وتاريخها, وتحرير أوطانها ومقدساتها وحماية ثرواتها وسيادتها.

تخللت الفعالية فقرات مرسحية وإنشادية وقصائد جسدت تعلق اليمنيني بخاتم األنبياء واملرسلني.

 

فعالية للمنطقة العسكرية املركزية ومستشفى القوات اخلاصة بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أٌقيم بصنعاء اليوم فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي، نظمها مستشفى القوات الخاصة بالتنسيق مع 
قيادة املنطقة العسكرية املركزية.

ويف الفعالية، التي حرضها مدير مديرية الخدمات الطبية باملنطقة العسكرية املركزية مدير مستشفى 48 
العميد دكتور عبدامللك الصليمي، أشار مدير مستشفى القوات الخاصة الدكتور محمد السعيدي، إل أهمية 

إحياء ذكرى املولد النبوي لستلهام الدروس منها يف واقع اليوم الذي تتعرض فيه األمة ملؤامرة تستهدف 
هويتها ووحدتها.

واعترب ميالد املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم إحياء للثقافة والهوية اإليمانية. وقال »نحن أنصار 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم أول من احتفل ويحتفل بهذه املناسبة الدينية الجليلة، وكذا أول من 
استقبل رسول الله وآواه ونرصوه من بداية فجر اإلسالم، ولذلك نحن أحق أن يحتفى بذكرى مولده«.

ولفت الدكتور السعيدي، إل ما تعشيه األمة من أوضاع يف ظل تآمر األعداء عليها لتمزيق وحدتها، وكذا ما 
يتعرض له اليمن من عدوان وحصار، يستوجب من الجميع الرجوع إل الخالق جل وعال وسنة الرسول 

الكريم صل الله عليه وسلم ومنهجه القويم.

وأكد أهمية اإلقتداء بالرسول الكريم صل الله عليه وآله وسلم قولً وعمالً والتحرك الجاد ملواجهة مخططات 
دول الستكبار العاملي.. لفتا إل أن إحياء ذكرى املولد النبوي محطة للتأيس بأخالقه والسري عل نهجه.

فيما أشار املسئول الثقايف باملنطقة العسكرية املركزية عبدالعالم املتوكل، إل أن إحياء ذكرى املولد النبوي، 
يؤكد ارتباط أهل اليمن وحبهم لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم والسري منهجه وإتباع سنته.

بدوره أشار رئيس اللجنة التحضريية للفعالية املدير الطبي باملستشفى الدكتور خريي عيل السعدي، إل 
أهمية إحياء هذه املناسبة.. مستعرضا نبذة من سرية الرسول الكريم وما تحل به من مكارم األخالق.. 

وأوضح أن هذه املناسبة تجدد الولء لله تعال والرسول صل الله عليه وسلم والتمسك بمبادئ اإلسالم التي 
فيها الخري والفالح لألمة.

ولفت الدكتور السعدي، إل أن مناسبة املولد النبوي محطة إلحياء الرسالة املحمدية والتعريف بشخصية 
النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم وتعميق حبه يف وجدان األمة.
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تخلل الحفل، بحضور نائب مدير مستشفى 48 الدكتور أحمد الطاووس والدكتور إبراهيم الكبيس ومدير 
شبعة التأمني الطبي بالحرس الجمهوري الدكتور سامي املقحفي ومستشار صندوق مكافحة الرسطان 

الشاذل حمود اللهيم، كلمة الجرحى لقاها مراد الحمادي وأنشودة يف مدح رسول الله وقصيدة للشاعر 
عمار اآلنيس وفقرة فنية.

 

حيون مولد الرسول األعظم
ُ
أحفاد بالل يف معني بأمانة العاصمة ي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم أحفاد بالل يف حي املعلمي بمديرية معني بأمانة العاصمة، أمسية احتفاء بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

يف األمسية أشاد رئيس املكتب اإلرشايف باملديرية سامي رشف الدين, بتفاعل أحفاد بالل مع كل الفعاليات 
الدينية والوطنية ومواقفهم العظيمة يف التصدي لقوى العدوان ومرتزقتها بمختلف جبهات العزة والكرامة.

ودعا الشعب اليمني بمختلف رشائحه وتوجهاته إل الخروج الكبري للساحات إلحياء ذكرى املولد النبوي 
الرشيف الخميس املقبل.

فيما أكد أحفاد بالل باملديرية، تجسيد حب ومكانة الرسول األعظم بالقتداء بسريته ونهجه قولً وعمالً, 
والحتفال بذكرى مولده صل الله عليه وآله وسلم.

تخللت الفعالية فقرات مرسحية وفنية هادفة ومعربة.

جممع االصدار اآليل بصنعاء ينظم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مجمع اإلصدار اآلل وادارة البحث الجنائي بمحافظة صنعاء وقسم رشطة دار سلم، اليوم فعالية 
احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أزكى الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية، بحضور وكيل املحافظة لقطاع الوحدات الدارية جربان غوبر ووكيل نيابة األمن والبحث 
عبدالوهاب الحوثي ومدير أمن املحافظة العميد محمد الحمزي، أكد وكيل املحافظة لقطاع الستثمار يحيى 

جمعان، رضورة استلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى وتجسيد سلوكياته قول وعمال وتعزيز قيم 
الرتاحم والتكافل يف املجتمع.

وأشار إل الحاجة املاسة للعودة إل الرسول الكريم للخروج من حالة الرتهان والضعف التي وصلت إليها 
األمة ألنها ابتعدت عن القرآن وعن الرسول.

تخلل الفعالية، بحضور مدير البحث الجنائي بمحافظة صنعاء العقيد ياس النقيب ومدير مجمع الصدار 
اآلل العقيد نرص عسكر ومنتسبي الجهات املنظمة، قصائد وأناشيد عن أهمية املناسبة ومكانة الرسول يف 

نفوس اليمنيني.
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 هيئة الزكاة حبجة حتتفي باملولد النبوي الشريف

]25/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظم فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة حجة، فعالية باملولد النبوي الرشيف تحت شعار »وما أرسلناك إل 
رحمة للعاملني«.

ويف الفعالية، التي حرضها رئيس هيئة املستشفى الجمهوري الدكتور عبدامللك جحاف وعدد من مديري 
املكاتب التنفيذية ومرشف املدينة عصام الوزان، أشار مدير فرع الهيئة العامة للزكاة فايد املالهي، إل 
اهمية استلهام الدروس والعرب ومعرفة أن الرسول هو القائد واملربي واألسوة الحسنة.. وأكد رضورة 

التمسك بالسرية املباركة للمصطفى واألخالق الحميدة وحركته القرآنية يف الحياة والتأيس بأفعاله وأقواله.

واستعرض أهم املشاريع التي تم تنفيذها خالل الفرتة املاضية.. مشريًا إل أن املرحلة القادمة ستشهد 
تنظيم أعراس لألسى املحررين.

من جانبه أشار عضو رابطة علماء اليمن القايض عبداملجيد رشف الدين، إل أهمية الرتشاف من سنة 
الرسول الصحيحة والتأكد منها بعرضها عل القرآن وسرية املصطفى.

وأكد أهمية الرد عل تول النظمة ألعداء اإلسالم والساءة للرسول األعظم من خالل املشاركة يف احتفال 
الثاني عرش من ربيع األول لتجديد العهد للنبي الخاتم.

تخلل الفعالية، التي حرضها نائب مدير فرع هيئة الزكاة عيل املالهي، قصيدة شعرية.

فعاليات بأمانة العاصمة احتفاء باملولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

أقيمت اليوم يف مديريات آزال، التحرير، بأمانة العاصمة، فعاليات احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ففي مديرية آزال نظمت اللجنة الرئيسية للفعاليات فعالية حرضها وكيال األمانة املساعدين محمد سيع 
ومحروس عقبة ومدير املديرية عبدالعزيز شعالن وأمني عام املجلس املحيل عادل الشعثمي واملرشف 

الجتماعي باألمانة اسماعيل الجرموزي ورئيس مجلس التالحم القبيل ناجي السالمي.

وأكدت الكلمات التي ألقيت يف الفعالية أهمية احياء املولد النبوي باعتبار هذه الذكرى محطة إيمانية للتزود 
من سرية الرسول األعظم والتأيس بقيمه وأخالقه وصفاته والسري عل منهجه والتمسك بهديه الرشيف.

تخللت الفعالية فقرات فنية وثقافية متنوعة معربة. 

كما أقيمت بمديرية التحرير فعالية احتفائية بحضور وكيل األمانة عبداللطيف العمري, ومدير املديرية 
مقبل جعامل ومدير مكتب الرتبية باألمانة زياد الرفيق, ورئيس املكتب اإلرشايف باملديرية عبداللطيف الول.

وأكد مسئول الوحدة الجتماعية باألمانة إسماعيل الجرموزي, أن الحتفال بهذه املناسبة هو امتداد ملا 
كان عليه األجداد وتجسيداً لالرتباط بالرسول الكريم.. وأوضح أن كثري من الدول اإلسالمية تحتفل بهذه 
املناسبة ولكن ما يميز اليمنيني زخم وحفاوة الحتفال لعظمة مكانة الرسول األعظم يف وجدان أهل اليمن 
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وارتباطهم الوثيق برسول الله وتمسكهم بهديه ونهجه القويم.

وأشار الجرموزي، إل أهمية احياء املولد النبوي واملشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بما يجسد حب 
النبي األعظم والقتداء به والسري عل نهجه لتعزيز الصمود يف مواجهة تحالف العدوان ومرتزقته.

تخللت الفعالية فقرات استعراضية وأوبريت وأناشيد دينية. 

أمن خوالن حيتفي بذكرى املولد النبوي الشريف

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت إدارة أمن مديرية خولن محافظة صنعاء اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها قادة ومنتسبو إدارة األمن، استعرض مدير املديرية عبدالله الرشيف، السرية 
العطرة للنبي الكريم وشخصيته ومدى ارتباط اليمنيني بالرسول األعظم وحرصهم عل السري عل نهجه 

والقتداء بأخالقهم.

فيما دعا مسؤول املكتب اإلرشايف عبدالواحد الباردة، إل استلهام الدروس والعرب من حياة سيد املرسلني 
وسريته العطرة وتعزيز الوعي بأهمية الحتفال بهذه املناسبة الدينية.

من جانبه أكد مدير أمن املديرية املقدم فؤاد الكرابة، أن الحتفال بهذه املناسبة يعزز من الصمود يف 
مواجهة العدوان.. لفتًا إل أهمية تعظيم ذكرى مولد الرسول والتحشيد الفاعل للمشاركة يف الفعالية 

املركزية.

السلطة القضائية بعمران حتتفي بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظمت السلطة القضائية بمحافظة عمران اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار رئيس محكمة اإلستئناف القايض عبدالكريم محمد الشامي، بحضور رئيس نيابة 
الستئناف القايض عبدالباري الوزير، إل أهمية إحياء مولده صل الله عليه وآله وسلم، لستلهام الدروس 

والعرب من سريته العطرة. 

ولفت رضورة القتداء بنهج الرسول األعظم ملا فيه صالح األحوال يف الدنيا والفوز يف اآلخرة.

واعترب القايض الشامي، مولد الرسول صل الله عليه وآله وسلم أكرب حدث تاريخي يف حياة األمة جمعا 
وأعطت التجسيد واملعني الحقيقي ملا تمثله الحياة يف سريته ومنهجه صل الله عليه وسلم.

فيما أشار وكيل محافظة عمران عبدالعزيز أبو خرفشة ومدير عام محكمة اإلستئناف عادل القانص، إل 
أن الحتفال بمولد خري الربية يجسد التمسك بنهج النبي صل الله عليه وآله وسلم.. مؤكدين أن ذكرى املولد 

النبوي محطة إيمانية للتزود بأخالق وقيم الرسول األعظم.
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كما القيت يف الفعالية، التي حرضها وكيل املحافظة محمد املتوكل ورؤساء وأعضاء الشعب الستئنافية 
ورؤساء املحاكم وأعضاء النيابة، كلمتان عن نقابة املحامني واألمناء الرشعيني ال الدور الهام الذي ينبغي به 

املحامني واألمناء الرشعيني باعتبارهم من أهم أدوات العون للسلطة القضائية.

فعالية احتفائية يف همدان مبحافظة صنعاء بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم يف مديرية همدان بمحافظة صنعاء، فعالية احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية التي نظمتها مدرسة الحسن الهمداني، استعرض وكيل املحافظة عيل الغشمي، بحضور عضو 
مجلس الشورى يحيى عايض ومدير املديرية منري الكبيس، أهمية املناسبة يف استلهام الدروس والعرب 

وتعميق الرتباط بالرسول محمد صل الله عليه وآله وسلم..وتطرق إل الرتباط التاريخي لليمنيني برسول 
الله محمد صل الله عليه وسلم ونرصتهم له والدفاع عن الدين والرسالة املحمدية.. مؤكداً الستمرار يف هذا 

النهج دفاعا عن الدين اإلسالمي والدعوة املحمدية.

وأشار الغشمي، إل أهمية تجسيد أخالق الرسول الكريم ورضورة التمسك بنهجه إلخراج األمة من الضعف 
والشتات.. داعياً الجميع إل التفاعل والسهام يف تجهيز قافلة الرسول األعظم واملشاركة يف الفعالية 

املركزية.

تخللت الفعالية، بحضور مدير مكتب الرتبية والتعليم راجح سعيد واملشايخ والشخصيات الجتماعية، 
قصائد وأناشيد وتكريم عدد من املشايخ والشخصيات الفاعلة يف العملية التعليمية.

فروع النفط واالتصاالت واملساخل بذمار حيتفون بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

نظمت فروع املؤسسة العامة لالتصالت ومؤسسة املسالخ ورشكة النفط بذمار اليوم، فعالية خطابية 
بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل الفعالية، التي حرضها عضو مجلس الشورى حسن محمد عبدالرزاق وعدد من أعضاء السلطة 
املحلية واملكتب التنفيذي واإلرشايف، أكد وكيل أول املحافظة فهد عبدالحميد املروني، أهمية الحتفاء بذكرى 

مولد الرسول الكريم صل الله عليه وعل آله وسلم باعتبارها أهم حدث يف التاريخ اإلسالمي. 

وأشار إل أن إحياء هذه املناسبة يجسد الولء لله ورسوله ويعكس ارتباط األمة بنبيها ورسالته التي 
أخرجت الناس من الظلمات إل النور.. لفتا إل أهمية القتداء برسول الله واتباع نهجه يف الصرب والجهاد يف 

سبيل إعالء كلمة الله ونرصة الحق ومواجهة الطغاة واملستكربين.

وألقيت خالل الفعالية كلمات من قبل مدراء فروع رشكة النفط عيل الضوراني ومؤسسة التصالت 
املهندس كمال النجار ومؤسسة املسالخ إبراهيم الوشيل، أشارت يف مجملها إل أهمية الحتفاء بذكرى املولد 
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النبوي الذي أعاد لألمة مكانتها يف مرحلة من الشتات والتناحر..وتطرقت الكلمات إل جوانب من سرية 
حياة املصطفى صل الله عليه وسلم وأهمية اإلقتداء به والسري عل نهجه.. لفتة إل أن احياء هذه املناسبة 

العظيمة يجسد الرتباط بالنبي الكريم ورسالته التي خصه الله بها رحمة للعاملني.

تخلل الفعالية قصيدتان شعرية معربة عن املناسبة.

فعاليات يف شعوب بأمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم يف عدد من أحياء ومناطق مديرية شعوب بأمانة العاصمة، فعاليات خطابية وثقافية إحياء 
لذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأكدت الفعاليات، التي حرضها وكيل األمانة محمد البنوس ومدير املديرية مهدي عرهب، أهمية إحياء 
ذكرى املولد النبوي والتحشيد للفعالية الكربى بما يليق بعظمة ومكانة الرسول األعظم.

وأشارت إل أن فعاليات ذكرى مولد خري الربية تقوي الرتباط والتمسك واملوالة لله ورسوله محمد صل 
الله عليه وآله وسلم.

وأوضح املشاركون يف الفعاليات أن إحياء املناسبة يغيض أعداء رسول الله والشعب اليمني، لفتني إل أن 
الزخم الشعبي الذي تشهده العاصمة يعزز الوعي املجتمعي بأهمية إحياء املولد النبوي.

وحثوا الجميع عل املشاركة يف الفعالية املركزية التي ينظمها املجلس املحيل واملكتب اإلرشايف باملديرية 
الثالثاء القادم بملعب 22 مايو والحشد للفعالية الكربى يوم الثاني عرش من ربيع األول يف ميدان السبعني.

تخللت الفعاليات فقرات انشادية وموشحات دينية.

مديريات حجة تنظم فعاليات الحياء ذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

أقيمت يف عدد من مديريات محافظات حجة، فعاليات إحياء لذكرى املولد النبوي الرشيف.

ففي مديرية املغربة، أقيمت فعاليتان بمركز املديرية وعزلة بني جديلة، ألقيت خاللهما كلمات أشارت إل 
أهمية ترسيخ املبادئ والقيم املحمدية والتحشيد للفعالية املركزية وقافلة الرسول األعظم.

وأكدت رضورة تجسيد أخالق الرسول الكريم يف الحياة العملية والتحشيد املستمر ملواجهة العدوان الغاشم 
وتفعيل الجمعيات الزراعية والستمرار يف دعم الجبهات بالرجال واملال.

حرض الفعالية يف عزلة بني جديلة مدير املديرية عيل كامل وأمني عام املجلس املحيل الدكتور زيد املؤيد 
ومستشار املحافظة هادي عيطان.

ونظم مجمع الثورة األسايس الثانوي بمدينة حجة، فعالية ثقافية حرضها مدير إدارة الرتبية باملدينة نبيل 
الحجاجي واملعاون الرتبوي مجاهد العليي.
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وأشار مرشف مديريات مربع املدينة حمزة األخفش يف الفعالية، إل أهمية الحتفال باملولد النبوي والتمسك 
بنهج وأخالق رسول اإلنسانية والرحمة املهداة.

وأشاد بمستوى الحضور واإلقبال الكبري للطالب وحرصهم عل تلقي العملية التعليمية.. مثمناً جهود 
وصمود الجبهة الرتبوية يف ظل ظروف العدوان والحصار.

تخللت الفعالية، التي حرضها نائب مدير إدارة الرتبية باملدينة ورؤساء األقسام ومدير املجمع، فقرات فنية 
معربة.

وأقيمت بمدرستي الوحدة بالقنان وبني العرصي يف مديرية ريف حجة، فعاليتان تناولتا حياة الرسول 
وجهاده وسريته العطرة.. مؤكدة أهمية السري عل نهجه والقتداء بأخالق املصطفى صل الله عليه وآله 

وسلم.

تخلل الفعاليتان، بحضور عدد من الرتبويني وأعضاء املجلس املحيل، فقرات وأناشيد وقصائد شعرية.

أبناء مديرية اجلعفرية برمية حييون ذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ ريمة - سبأ :

نظم أبناء مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار وكيل املحافظة محمود النهاري، عل أهمية إحياء املولد النبوي وإظهار مدى تمسك 
الشعب اليمني برسوله األمني والسري عل نهجه القويم. 

وشدد عل رضورة اضطالع الجميع باملسؤولية خالل املرحلة الراهنة لتعزيز الصمود يف مواجه العدوان 
والستمرار يف التحشيد لرفد الجبهات بالرجال واملال والعتاد حتى تحقيق النرص.

كما القيت عددا من الكلمات أكدت أهمية إحياء ذكرى املولد لستلهام الدروس والعرب من حياة الرسول 
األعظم عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.. وأشارت إل املكانة العظيمة لرسول البرشية ومعلمها األول 

محمد صلوات الله عليه وآله وسلم يف نفوس اليمنيني وحرصهم عل القتداء بسريته ونهجه والتحيل بصفاته 
وأخالقه.

ودعت الكلمات املواطنني للتفاعل اليجابي والحشد للفعاليات املركزية الخاصة باملناسبة بما يليق بمكانتها 
ومقام نبي األمة محمد صل الله عليه وآله وسلم.

حرض الفعالية مدير املديرية غيالن الربار والقيادات املحلية والتنفيذية زالرشافية واألمنية ومشائخ ووجهاء 
واعيان من ابناء املديرية. 
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مستشفى السبعني بأمانة العاصمة حيتفي باملولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مستشفى السبعني لألمومة والطفولة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية خطابية يف ذكرى املولد النبوي 
الرشيف. 

ويف الفعالية أشار مدير مكتب الصحة باألمانة الدكتور مطهر املروني، إل أهمية الحتفاء والبتهاج بذكرى 
مولد نور الهدى محمد صل الله عليه وآله و سلم.. ولفت إل أن إحياء هذه املناسبة هو إحياء لقيم وسرية 

الرسول األعظم والقتداء بنهجه العظيم ومبادئه السامية وقيمه التي بعثه الله بها رحمة للعاملني. 

وأكد املروني ان احتفال اليمنيني واحتشادهم يف ساحة السبعني يف ظل الهجمة الرشسة التي يشنها اعداء 
اإلسالم عل الرسول األعظم تجسد اإلرتباط الصادق والولء الراسخ للرسول الكريم. 

مشرياً يف الفعالية، التي حرضها رئيس املجلس الطبي الدكتور مجاهد معصار ورئيس الجهاز املركزي 
للرقابة واملحاسبة عيل العماد ورئيس مصلحة خفر السواحل اللواء عبدالرزاق املؤيد، إل أن اليمنيني انصار 
رسول الله كانوا السباقني يف منارصته واعالء كلمة الحق ورفع راية الدين اإلسالمي.. مبيناً أهمية اإلحتفاء 

واإلبتهاج بهذه املناسبة العظيمة التي تمثل محطة هامة لألمة اإلسالمية بإتجاه تعزيز وحدتها وتعميق 
ارتباطها بالنبي الكريم يف الفرتة التي تتهاوى فيها بعض انظمة الدول العربية وتهرول نحو التطبيع مع 

العدواإلسائييل.

من جانبها اكدت مديرة مستشفى السبعني لألمومة والطفولة الدكتورة ماجدة الخطيب، أهمية إحياء ذكرى 
مولد النبي األعظم محمد صل الله عليه وعل آله وسلم إلستلهام الدروس واخذ العرب من سريته العطره. 

ولفتت إل اهمية التأيس و اإلقتداء بنبي الرحمة محمد صل الله عليه و آله و سلم و السري عل نهجه و 
التحيل باخالقه سلوكا وعمال.. وأشارت إل أن الحتفال بهذه املناسبة الجليلة رسالة ألعداء األمة بتمسك أهل 

اليمن برسول الله والدفاع عنه. 

منوهة إل اهمية األهتداء بهدي الرسول األعظم والقتداء به معلماً وقائداً وملهماً كون نهجه مرشوع حياة 
وتتويج للحرية واإلستقالل وتعزيز ملبدأ العزة والكرامة والخروج عن موالة اليهود.

بدوره تطرق املسؤول الثقايف باملديرية احمد الرساجي، إل أهمية الحتفاء بمولد النبي الكرم محمد صل 
الله عليه و سلم لتجسيد حب اليمنيون للنبي األعظم ونرصته.. مؤكدا أن اليمنيني هم اول من احتفلوا 

بالنبي العظم محمد صل الله عليه و آله وسلم.

تخلل الفعالية، التي حرضها مدير مديرية السبعني محمد الوشيل وأمني عام املجلس اليمني لالختصاصات 
الطبية الدكتورة اثمار حسني عيل، عدد من الفقرات الفنية واإلنشادية وقصائد شعرية جسدت حب الرسول 

الكريم ومكانته يف قلوب اليمنيني.

كما تم تكريم عدد من كوادر املستشفى اإلدارية والطبية والفنية.
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مؤسسة املساخل بأمانة العاصمة حتتفي باملولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت مؤسسة املسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة وفروعها باملديريات، فعالية خطابية بمناسبة املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها رئيس لجنة الخدمات باألمانة عادل العقاري ورئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال 
عبدالوهاب رشف الدين ووكيل األمانة عيل الالحجي، أشار الوكيل املساعد محمد سيع، إل أن الحتفال 

بهذه املناسبة يجسد مدى عظمة ومكان الرسول األعظم لدى أهل اليمن.

وأكد أهمية أحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف مولد خري خلق الله وسيد البرشية واإلنسانية النبي محمد 
صل الله عليه وآله وسلم الذي اخرج األمة من الظلمات إل النور وهداها إل طريق الحق والنجاة.

فيما أوضح مدير املؤسسة باألمانة احمد ادريس، أن الحتفال بهذه املناسبة يعكس حب أهل اليمن 
بالرسول األعظم خري الربية.. مشرياُ إل رضورة استغالل الحتفال بهذه املناسبة لالقتداء برسول الله 

وترسيخ قيمه ومبادئه قول وعمال.ولفت إل أن الحتفال بمولد النبي األعظم يجسد حب وارتباط أهل اليمن 
برسول البرشية ونرصته والسري عل نهجه واتباع سريته العطرة.. مؤكداً أن من فضل الله الرحمة املهداة 

للعاملني النبي األعظم.

بدوره استعرض املسئول الثقايف بالدائرة الثقافية بأمانة العاصمة محمد رشف الدين، جوانب من حياة 
وسرية الرسول األعظم وصفاته وأخالقه وفضائله ونهجه القويم.. مؤكداً رضورة استغالل املناسبة يف 

تعزيز قيم التكافل الجتماعي وأخذ الدروس والعرب من سرية الرسول الكريم.

ويف ختام الفعالية، التي تخللها فقرات فنية وشعرية وإنشادية، تم تكريم أس الشهداء من موظفي مؤسسة 
املسالخ باألمانة، وكذا العاملني املربزين، يف إطار الحتفال بهذه املناسبة.

فعالية بكلية التجارة جامعة صنعاء مبناسبة املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم ملتقى الطالب الجامعي بكلية التجارة جامعة صنعاء اليوم، فعالية احتفائية بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف.

يف الفعالية أكد عميد الكلية الدكتور مشعل الريفي، أهمية إحياء املولد النبوي تعبرياً عن فرحة املسلمني 
برسولهم الكريم، والتأكيد عل امليض عل نهجه القويم.

وأشار إل أهمية استلهام الدروس والعرب من هدي الرسول األعظم ومواقفه يف نرصة املظلومني، منوهاً إل 
املسئولية امللقاة عل عاتق الجميع يف الرتقاء بالوعي الرتبوي والقيمي واألخالقي، موضحا، أن محبة رسول 

الله تكون يف اتباع سنته والسري عل نهجه واستلهام معاني الحق والعدل والرحمة من سريته العطرة 
وتجسيدها قولً وعمالً.

تخللت الفعالية كلمات وفقرات إنشادية ومرسحية معربة.



362

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

تدشني فعاليات مهرجان الرسول األعظم جبامعة 21 سبتمرب

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشنت بجامعة 21 سبتمرب للعلوم الطبية والتطبيقية اليوم، فعاليات الدورة األول ملهرجان الرسول األعظم 
لإلبداع الفني والثقايف، تنظمه إدارة األنشطة بالجامعة بالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي.

يتضمن املهرجان، الذي يقام احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة وأزكى 
التسليم، أنشطة وفعاليات إبداعية وفنية وثقافية ومسابقات يف مجالت اإلنشاد واملرسح والشعر.

ويف التدشني أوضح نائب رئيس الجامعة الدكتور مطيع عريج، أن تدشني املهرجان يأتي ضمن خطة 
وأنشطة الجامعة لتعظيم ذكرى مولد خري الربية وتحفيز املشاركني عل التعريف بسرية املصطفى الذي غري 

واقع البرشية وأخرجها من الظلمات إل النور ومن عبادة العباد إل عبادة رب العباد.

فيما نوه نائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي، بجهود ادارة الجامعة والقائمني عل املهرجان لعكس صورة 
مرشفة عن أهمية هذه املناسبة ومكانة نبي األمة لتعزيز الثقافة والرتباط بخاتم املرسلني.

من جانبه أوضح مدير األنشطة يف الجامعة معني البخيتي، أن املهرجان يقام ألول دورة بمشاركة كوكبة 
من نجوم املرسح والشعر واإلنشاد والزوامل وأنشطة فنية وثقافية متنوعة يف إطار الحتفاء بقدوم ذكرى 

مولد الرسول محمد صل الله عليه واله وسلم.

وأفاد بأن املهرجان يتضمن معرضني يحمالن اسم الهوية السالمية والحضارة اليمنية وآخر باسم الرسول 
األعظم.. مبينا أن املعرضني يجسدان بالصور والرسوم دور اليمنيني يف منارصة الرسول األعظم.

حرض تدشني املهرجان وافتتاح املعرضني قيادة الجامعة وعمداء الكليات وعدد من األكاديميني والطالب 
والطالبات وممثيل ملتقى الطالب الجامعي.

مؤسسة املياه باحلديدة حتتفي بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظمت املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي بمحافظة الحديدة اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيال املحافظة احمد البرشي ومحمد سليمان حلييص، أشار وكيل املحافظة 
املساعد عيل الكباري، إل أن إحياء ذكرى املولد النبوي يدل عل تمسك اليمنيني واقتداءهم برسول الله، 

واللتزام بنهجه السوي ورسالته العظيمة التي بعثه الله بها للعاملني.

واعترب النتصارات التي يحرزها أبطال الجيش واللجان الشعبية وتحرير األسى إحدى ثمار التمسك بالله 
ورسوله.

بدوره أشار مدير املؤسسة عبدالرحمن اسحاق، إل أن ذكرى مولد املصطفى عليه وآله وسلم تعد محطة 
للتزود بأخالقه وفضائله والقتداء بها.. مستعرضا نماذج من الحداث التي اثبتت صدق وإخالص اليمنيني 
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مع نبيهم الكريم. وأكد أن اإلحتفاء باملولد النبوي هو اعرتافا من الجميع باملكانة العالية التي اختص الله 
بها نبيه عن سائر خلقه، كون مولده كان رحمة مهداة للعاملني.

فيما القى الشيخ محمد هايل سيف كلمة عن العلماء، بني خاللها أهمية البتهاج بقدوم ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.. ولفت إل أن إحياء األمة لذكرى املولد يجب أن يكون إحياء لسنته صل الله عليه وآله وسلم يف 

نفوس البرش والسري عل نهجه يف كل شؤون الحياة.

ودعا إل املشاركة الفاعلة يف الفعالية الكربى التي ستنظمها املحافظة بهذه املناسبة تعبريا عن الفرحة بمولد 
الرسول الذي بعثه الله رحمة للعاملني.

تخلل الفعالية، التي حرضها نائبا مدير املؤسسة املهندس فضل أمني وخالد فكري ومدراء اإلدارات 
واملوظفني، فقرات فنية وانشادية معربة عن املناسبة.

السلطة القضائية بالبيضاء تنظم فعالية مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ البيضاء - سبأ :

نظمت السلطة القضائية بمحافظة البيضاء اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبها أفضل الصالة والتسليم. 

وخالل الفعالية، التي حرضها رئيس نيابة الستئناف القايض إبراهيم الديلمي ووكييل املحافظة محمد 
الوحييش ومحمد روكان، أشار رئيس محكمة الستئناف باملحافظة القايض ساري العجييل، إل أهمية 

الحتفاء بمولد الرسول األعظم الذي أخرج األمة من ظلمات الجهل إل نور الهدى. 

وأكد أنه ل غرابَة أن يُعّظَم أبناُء اليمِن هذه املناسبَة ويحيوا ذكراها، ويحتفوا بحلولِها ويستلهموا منها 
الدروَس والعربَ واملواعَظ التي نحن يف أَمسِّ الحاجِة لها يف هذه الِحقبِة الكالحِة السواِد من تاريِخ أمِتنا 

التي تتهاوى أنظمتُها السياسيُة ويتساقُط قادتُها يف براثِن العمالِة وأحضاِن أعداِء اإلسالِم تطبيًعا وخنوعاً 
وخضوعاً وتبعية.

من جانبه أشار وكيل أول املحافظة حمود شتان، إل رضورة الحتفاء بهذه املناسبة املولد واستلهام 
الدروس والعرب من حياة وسرية الرسول األعظم والقتداء بنهجه القويم.. مشيًدا بدور منتسبي السلطة 

القضائية يف تقريب العدالة من املواطنني.

وتطرق إل ما يتعرض له اليمن من عدوان بربري وكيف قوبل هذا العدوان بصمود أسطوري للشعب 
اليمني.. مشيًدا بالتضحيات التي يقدمها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف مواجهة العدوان.

فيما أعترب مدير الوعظ واإلرشاد بوزارة األوقاف الشيخ عبدالرحمن املوشكي، أن مولد النبي صل الله عليه 
وآله وسلم مفخرة لكل أبناء األمة.. مستعرًضا صوًرا من حياة الرسول األعظم ومقارعته للطغاة حتى سطع 

نور اإلسالم يف أنحاء املعمورة.

تخلل الفعالية، التي حرضها مدير أمن املحافظة العميد عبدالله العربجي ورؤساء املحاكم والنيابات 
البتدائية باملديريات ومدراء املكاتب التنفيذية والقيادات األمنية والعسكرية، قصيدة للشاعر نبهان دغلس 

عربت عن املناسبة.
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شركة واي لالتصاالت حتتفل بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت رشكة واي لالتصالت اليوم بصنعاء، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد املدير التنفيذي للرشكة وائل األديمي، أهمية إحياء هذه الذكرى لستلهام الدروس والعرب 
من سرية الرسول صل الله عليه وآله وسلم.

وأشار إل أن الحتفاء بهذه املناسبة الدينية الجليلة، يحيي القيم واملبادئ التي أسسها وأرساها رسول الله 
صل الله عليه وآله وسّلم ألمته.. ولفت إل أهمية هذه املناسبة يف تعزيز الصمود والعزة والكرامة يف نفوس 

أبناء الشعب اليمني، ملواجهة قوى العدوان والغزاة واملحتلني.

من جانبه استعرض ضيف الله الخولني، الدللت والعرب يف أخذ العرب والعظات من مناسبة ذكرى املولد 
النبوي.. مؤكدا تمسك أبناء اليمن وقوة ارتباطهم بالرسول محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وأوضح أن احتفال اليمنيني بهذه املناسبة يغيض الكفار واملنافقني وقوى الستكبار العاملي، ما يتطلب 
املشاركة الواسعة يف الفعاليات املركزية بهذه الذكرى يف أمانة العاصمة واملحافظات.

تخلل الفعالية عدد من األناشيد املعربة عن املناسبة. 

الربنامج الوطني ملكافحة املالريا حيتفي بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم الربنامج الوطني ملكافحة املالريا اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله 
أزكى الصالة وأتم التسليم. 

ويف الفعالية أشار مدير عام الربنامج الدكتور ميثاق السادة، إل أن الحتفال بهذه املناسبة يجسد مدى 
عظمة ومكانة الرسول األعظم يف قلوب أهل اليمن.

وأكد أهمية أحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف للرسول األعظم الذي اخرج األمة من الظلمات إل النور 
وهداها إل طريق الحق والنجاة.. مشرياُ إل رضورة استغالل الحتفال بهذه املناسبة لالقتداء برسول الله 

وترسيخ قيمه ومبادئه قول وعمال.

فيما استعرض مدير عام املركز الوطني للتثقيف واإلعالم الصحي الدكتور يوسف الحارضي، جوانب 
من حياة وسرية الرسول الكريم وصفاته وأخالقه وفضائله.. وأكد رضورة تعزيز قيم التكافل الجتماعي 

واستلهام الدروس والعرب من سرية الرسول الكريم.

بدوره أشار نائب مدير عام الربنامج الوطني ملكافحة املالريا الدكتور محمد الهادي، إل أن الحتفال بهذه 
املناسبة يجسد حب وارتباط أهل اليمن برسول البرشية.

تخلل الفعالية، التي حرضها مدير برنامج السل الدكتور عصام مهيوب، قصيدة معربة عن املناسبة.
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جامعة ذمار تنظم فعالية خطابية احتفاء بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

نظمت جامعة ذمار ووحدة التعليم الجامعي »امللتقى األكاديمي وملتقى الطالب الجامعي« اليوم، فعالية 
خطابية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل الفعالية، التي حرضها عدد من أعضاء السلطة املحلية واألكاديميني واإلداريني بالجامعة، أكد رئيس 
الجامعة الدكتور طالب النهاري، أن الحتفاء بهذه املناسبة هو تجسيد للهوية اإليمانية وتوحيد لألمة تحت 

راية اإلسالم.. مشريًا إل أهمية القتداء بسرية النبي والسري عل نهجه يف إصالح واقع األمة.

من جانبه أكد وكيل املحافظة محمد عبدالرزاق، أن الشعب اليمني يتميز عن غريه يف الحتفاء بمولد سيد 
الخلق املبعوث رحمة للعاملني.. داعيًا الشباب لتجنب مفسدات األخالق والقيم التي يصدرها أعداء اإلسالم 

واملسلمني, واملشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية.

فيما أشار مسؤول وحدة التعليم الجامعي محمد املوشكي، إل أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية 
املصطفى عليه الصالة و السالم وتكريسها يف الواقع كمنهاج حياة.

فعاليات بإب لالحتفاء باملولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

نظم املعهد العال للعلوم الصحية بمحافظة إب اليوم، فعالية احتفائية بذكرى املولد النبوي الرشيف. 

ويف الفعالية أكد وكيل املحافظة للشئون الصحية الدكتور أرشف املتوكل، أن اإلحتفاء بهذه املناسبة العظيمة 
يجسد إرتباط اليمنيني وحبهم للرسول األعظم والسري عل نهجه القويم.

وتطرق إل فضائل أحفاد األوس والخزرج الذين نرصوا رسول الله، وتجسيدهم لقيمه ومبادئه يف أقوالهم 
وأفعالهم.. مشريا إل أن مرشوعية الحتفال بمولد الرسول األعظم مستمدة من القرآن الكريم.

وحث الوكيل املتوكل الجميع عل املشاركة الفاعلة يف إحياء الفعالية املركزية التي ستقام بمركز املحافظة، 
بما يليق بعظمة املناسبة وصاحبها يف نفوس أهل اليمن.

من جانبه أشار مدير املعهد العال للعلوم الصحية باملحافظة الدكتور معمر العلفي، إل أهمية إحياء ذكرى 
املولد النبوي الرشيف باعتبارها محطة لتجديد العهد للرسول األعظم والتمسك بالنهج املحمدي.. وأكد أن 

مكانة ورفعة النبي األكرم عند الله تعال وما خصه به من صفات عظيمة، ما يؤكد لألمة أن اإلسالم هو دين 
الرحمة واألمن والسالم ويرسخ مبدأ التعايش بني بني البرش جميعا.

ولفت الدكتور العلفي، إل رضورة القتداء والهتداء بنهج الرسول األعظم لتعزيز مبادئ التالحم والتكافل 
بني أوساط املجتمع خاصة يف ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البالد.

فيما أكدت كلمة ملتقى طالب املعهد للطالب محمد طه حلبوب، أن الحتفال بهذه املناسبة تجسيد لألخالق 
الكريمة التي استمدها اليمنيون من رسول الله والذي جاء ليتمم مكارم األخالق.. مشريا ال تزامن الحتفال 
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بهذه املناسبة مع النتصارات املتتالية ألبطال الجيش واللجان الشعبية، واإلفراج عن األسى املحررين.

تخلل الفعالية، التي حرضها مدير الهيئة العامة للكتاب ردمان األديب وعدد من أساتذة املعهد وأولياء أمور 
الطالب، فقرات فنية وقصيدة للشاعر عبدالعالم الجنيد يف مدح الحبيب املصطفى صل الله عليه وسلم. 

إل ذلك اقيمت اليوم بمديرية املخادر بإب، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املواد النبوي الرشيف نظمها 
مكتب الرتبية باملديرية. 

ويف الفعالية القيت كلمات باملناسبة من قبل مدير الرتبية باملديرية عادل قعشة وعن العلماء محمد عيون 
وعن مكتب الرتبية باملحافظة عيل املرتيض، أشارت يف مجملها إل أن اإلحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف 
يعترب شعرية دينية تستوجب الفرح والرسور وإبراز املظاهر اإلحتفائية اعرتافا بمنة الله وفضله عل عباده. 

وتطرقت الكلمات إل الدروس املستفادة من ميالد سيد البرشية والواقع املؤلم الذي آلت إليه األمة بسبب 
ابتعادها عن جوهر رسالته الخالدة. 

ويف مديرية ذي السفال أقيم حفل خطابي وثقايف بمناسبة املولد النبوي الرشيف. 

ويف الفعالية أشار مدير فرع مكتب الصحة باملديرية الدكتور نجيب الكامل ومرشف املديرية إسحاق وجيه 
الدين، أن الحتفاء بهذه الذكرى يجسد مدى إرتباط ابناء اليمن بالرسول األعظم و محبتهم له. 

وبينا أن هذه الذكرى تعد مناسبة لستالهم املعاني النبيلة والسامية من مناقب سيد الخلق لإلقتداء بها يف 
سلوكنا وحياتنا وتعزيز الولء لرسول الله..تخلل الفعالية، التي حرضها مدير مكتب الرتبية باملديرية محمد 

املربي، قصائد شعرية وفقرات إنشادية عن عظمة املناسبة. 

ويف السياق ذاته ناقش إجتماع لوجهاء وأعيان مديريتي الظهار واملشنة بإب اليوم برئاسة وكيل املحافظة 
عبدالفتاح غالب وراكان النقيب، دور أبناء املديريتني يف املشاركة الفاعلة يف الحتفاء بذكرى املولد النبوي 

عل صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم والتي ستقام بمركز املحافظة.

وأستعرض الجتماع، الذي حرضه مديرا أمن املحافظة العميد عبدالله الطاوس ومديرية الظهار حميد 
املتوكل ومديرا امن مديريتي الظهار العقيد عيل العماد واملشنه العقيد املتوكل محمد املتوكل ومدراء أقسام 

الرشطة، الجهود املبذولة واألعمال املنفذة إلنجاح الفعالية املركزية. 

ويف اإلجتماع أكد وكيال املحافظة أهمية املشاركة الفاعلة ألبناء املديريتني وحضورهم املرشف يف اإلحتفائية 
املركزية تأكيدا عل ارتباط الشعب اليمني بالرسول األعظم وإرصاره عل الستمرار يف الصمود يف وجه 

العدوان.

فعالية خطابية باحلديدة مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظم مكتبا التعليم الفني واملهني والخدمة املدنية واملعهد الوطني للعلوم اإلدارية وصندوق تنمية املهارات 
بمحافظة الحديدة اليوم، فعالية خطابية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

وأكد وكيل أول املحافظة أحمد البرشي والوكيل عبدالجبار أحمد، يف الفعالية التي حرضها وكيل املحافظة 
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محمد حلييص، أهمية إظهار الفرح والرسور بقدوم ذكرى مولد سيد البرشية عليه وعل آله أزكى الصالة 
وأتم التسليم. 

ودعا البرشي وأحمد، إل املشاركة الفاعلة يف الفعالية الكربى التي ستقام يف الثاني عرش من ربيع األول.. 
مشريين إل أن الحضور يمثل رسالة واضحة عن عالقة الشعب اليمني برسوله الكريم الذي أخرج الله به 

األمة من الظلمات إل النور.

وخالل الفعالية، التي حرضها مديرا مكتبي التعليم الفني حسن هديش والخدمة املدنية صادق صالح 
وعميد املعهد الوطني للعلوم اإلدارية عيل فكري، أكد نائب رئيس جامعة الحديدة الدكتور عز الدين معاذ، 
أن ذكرى املولد النبوي تمثل أعظم املناسبات اإلسالمية التي تتجل فيها أرقى صور الوفاء واملحبة والولء 

لرسول الله.

فيما أشار مدير صندوق تنمية املهارات خليفة الحميدي وعميد معهد التعليم الفني والتدريب املهني عبده 
رشقي، إل أن ذكرى مولد الرسول األعظم محطة تربوية وثقافية وتوعوية لرتسيخ اإليمان والرتباط بالنبي 

الكريم وآل بيته األطهار.

من جانبه أكد الشيخ عبدالله الحمزي يف كلمة العلماء، مرشوعية الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف 
امتثاًل لقول الله تعال »قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خري مما يجمعون«.

مكتب الصحة يف احلصن مبحافظة صنعاء حيتفي بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية الحصن محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية بذكرى املولد 
النبوي الرشيف. 

ويف الفعالية لفت مدير املديرية خالد حمزة إل املسئولية الدينية إزاء أعظم حدث يف تاريخ البرشية وما 
ينبغي عل أبناء األمة من تعظيم هذا اليوم وإحيائه تقديراً ملكانة خاتم األنبياء واملرسلني.

من جانبه أكد مدير مكتب الصحة باملديرية الدكتور محمد عز الدين، حرص كوادر القطاع الصحي عل 
إحياء هذه املناسبة للتذكري بالسرية العطرة لرسول اإلنسانية وأهمية تجسيدها يف الحياة قولً وعمالً.

وأشار إل أن دللت الحتفال بذكرى مولد خري الربية تكمن يف العودة لتطبيق منهجه وتعاليمه والتمسك بما 
جاء به وتجسيد املثل والقيم التي انتهجها.

من جهته تحدث املسئول الثقايف باملديرية خليل ابو عالمة، عن املحطات التي خاضها اليمنيون يف منارصة 
النبي والنتصار للرسالة املحمدية.. حاثا الجميع عل املشاركة يف الفعالية املركزية بذكرى يوم مولده عليه 

أفضل الصالة والسالم.

تخلل الفعالية، بحضور أمني عام املجلس املحيل باملديرية عبدالله الكبيس وموظفي القطاع الصحي وعدد 
من مديري املكاتب التنفيذية واملشايخ والشخصيات الجتماعية، فقرات إنشادية وقصائد شعرية. 
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فعالية يف شبام كوكبان باحملويت بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ املحويت - سبأ :

أقيمت اليوم بمديرية شبام كوكبان يف محافظة املحويت، فعالية خطابية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف. 

ويف الفعالية، التي حرضها عضو مجلس النواب عمار خميس ووكيل نيابة املديرية عادل الرسيحي واألمني 
العام للمجلس املحيل يحيى إسماعيل، استعرض مرشف عام املحافظة عزيز الهطفي، محطات من حياة 

الرسول األعظم وأهمية القتداء بسريته العطرة واألخذ بما جاء به من قيم ومبادئ سامية. 

وأوضح أن احتفاء اليمنيني بذكرى مولد املصطفى صلوات الله عليه وآله يؤكد محبتهم له ويجسد مكانته 
العظيمة يف نفوسهم. 

من جانبه أشار مدير عام املديرية نارش قبول، إل أهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف وإحياء القيم 
واملبادئ اإلسالمية التي أرساها الرسول األعظم. 

فيما تناولت كلمة العلماء واملرشدين ملهدي أحمد، عظمة رسول الله محمد صل الله عليه وآله وسلم وما 
وصفه به الله سبحانه وتعال يف محكم آياته، منوها إل أن الحتفاء بذكرى املولد النبوي يمثل رسالة لكل 

من يحاول اإلساءة لشخص الرسول األعظم بأن اليمنيني هم أولياء لرسول الله وأعداء ألعدائه. 

تخلل الفعالية عدد من الفقرات اإلنشادية املعربة عن عظمة املناسبة. 

مكاتب تنفيذية بأمانة العاصمة حتيي ذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت مكاتب اإلعالم والثقافة والسياحة والتخطيط واإلحصاء بأمانة العاصمة اليوم، فعالية خطابية 
وثقافية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها رئيس لجنة التخطيط باملجلس املحيل باألمانة رشف الهادي والوكالء عيل رشيم 
وأحمد املليص وعبداللطيف العمري، أكد مدير مكتب السياحة ابراهيم الوزير، أهمية الحتفاء باملناسبة 

لتعزيز حب ومكانة الرسول األعظم يف النفوس والسري عل النهج القرآني.

ولفت إل رضورة تجسيد صفات النبي يف كافة األعمال والسلوكيات والحث عل تفعيل جانب اإلحسان 
والتكافل الجتماعي.. داعياً إل التحشيد للمشاركة الواسعة يف الفعالية الكربى بهذه املناسبة.

من جانبه أوضحت مديرة مكتب الثقافة نجاة باحكيم وعن األطفال مودة الحرازي، عظمة املناسبة وأهمية 
إحيائها والتوعية والتحشيد للمشاركة يف الفعالية املركزية يف الثاني عرش من ربيع األول.

تخللت الفعالية فقرات شعرية وأوبريت بعنوان »مولد املصطفى« ولوحة فنية بعنوان »لبيك يانور الهدى«، 
وتكريم عرشة من األدباء والشعراء.
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القطاع الصحي والشؤون اإلنسانية حبجة حيتفيان باملولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظم القطاع الصحي وفرع املجلس األعل لتنسيق الشؤون اإلنسانية بمديرية ورضة محافظة حجة اليوم، 
فعالية ثقافية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها املكتب التنفيذي واإلرشايف وأعضاء املجلس املحيل، أشار مدير املديرية 
عبداللطيف البكري، إل أهمية املشاركة يف الفعالية املركزية بمديرية عبس إليصال رسالة للعالم بصمود 

اليمنيني وتمسكهم بنهج املصطفى.

وأكد أهمية التحشيد وبذل املزيد من التضحيات دفاعاً عن حياض الوطن.. مشريا إل رضورة القتداء 
بأخالق الرسول األعظم قولً وعمالً.. مثمنًا تضحيات أبناء املديرية يف الذود عن الوطن.

تخلل الفعالية قصائد شعرية وعدٍد من الكلمات التي ركزت عل سرية خاتم األنبياء وصربه وجهاده.. 
مشريًة إل أن الحتفاء بذكرى املولد هو إحياء للقيم النبيلة واملبادئ التي جاء بها رسول الله صل الله عليه 

وآله وسلم.

القطاع الرتبوي يف جحانة وبالد الروس حيتفي بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الرتبية والتعليم بمديرية جحانة محافظة صنعاء، فعالية إحتفائية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد وكيل املحافظة لقطاع التعليم طالب دحان، أهمية القتداء بأخالق املصطفى ومبادئه 
وجهاده وصربه.. لفتا إل تزامن احتفال الشعب اليمني بهذه املناسبة مع هرولة بعض حكام الخليج إل 

التطبيع مع الكيان الصهيوني واستمرار سفك دماء اليمنيني تحت ذرائع واهية.

فيما اعترب مدير مكتب الرتبية باملحافظة هادي عمار ومدير الرتبية باملديرية عصام البييض، الحتفال 
باملولد النبوي الرشيف محطة لتجديد العهد بالسري عل النهج املحمدي وتعزيز الصمود والثبات يف مواجهة 

العدوان.

تخلل الفعالية، بحضور مدير املديرية محمد البشاري ومسؤول املكتب اإلرشايف أحسن العبادي، فقرات 
انشادية وقصائد وكلمات عربت عن حب الرسول والقتداء به.

كما نظم مكتب الرتبية والوحدة الرتبوية بمديرية بالد الروس، فعالية خطابية بهذه املناسبة بحضور وكيل 
املحافظة عبدامللك الغربي ونائبا مدير مكتب الرتبية باملحافظة يحيى القنوص وعيل العمري ومدير املديرية 

عيل الشيخ.

ويف الفعالية تحدث القنوص ومدير الرتبية باملديرية مطهر الزوار، عن رسائل العزة والشموخ التي 
يجسدها الشعب اليمني يف إحياء ذكرى مولد الرسول وتأكيد ارتباطهم العميق بالنبي ونهجه اإللهي 

القويم.
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تخلل الفعالية فقرات تناولت مناقب النبي األعظم والدروس والعرب املستفادة من مولد الرسول الذي أخرج 
الناس من الظلمات إل النور.

القطاع الرتبوي مبديرية بدبدة مبأرب حيتفي باملولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ مأرب - سبأ :

نظم القطاع الرتبوي بمديرية بدبدة بمحافظة مأرب اليوم، فعالية إحتفائية بمناسبة املولد النبوي الرشيف 
عل صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وألقيت يف الفعالية، التي حرضها األمني العام للمجلس املحيل باملديرية عيل حسني الحيي ومدير إدارة 
الرتبية عيل ساج واملرشف الرتبوي بشري الثابتي، كلمات أشارت ال أن ذكرى املولد النبوي تحمل أبعادا 

دينية وثقافية وإنسانية تتجسد يف شخص النبي القدوة يف جميع املجالت الحياتية وتربز السمات النبوية يف 
الرحمة والعدل والسالم واملحبة التي ينبغي لكل مسلم التحيل بها.

وأكدت الكلمات أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية يف استذكار حياة الرسول األعظم واستلهام الدروس 
والعرب من سريته والتمسك بأخالقه ونهجه.. مشرية ال أن اإلحتفال بذكرى املولد النبوي يف ظل العدوان 

يعزز من عزيمة الشعب اليمني وثباته تمسكه بمبادئ وقيم رسول اإلنسانية.

وندد املشاركون يف الفعالية بالحمالت الغربية واإلساءات املتكررة لإلسالم والتطاول عل شخص النبي 
األكرم، ، داعني ال تفعيل سالح املقاطعة ضد أي دولة تسئ للرسول األعظم.

تخلل الفعالية فقرات فنية وإنشادية قدمها طالب املدارس، عربت عن الولء واملحبة لنبي الرحمة صلوات 
الله عليه وآله وسلم.

فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي مبديرية دمت بالضالع

]25/ اكتوبر/2020[ الضالع - سبأ :

نظم مجلس التالحم القبيل الشعبي بمديرية دمت يف محافظة الضالع اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف. 

يف الفعالية أكد وكيل أول املحافظة صادق اإلدرييس، أهمية تصحيح الثقافات املغلوطة لدى البعض إزاء 
هذه املناسبة واملساهمة يف نرش قيم الرسالة املحمدية.. مبيناً أن اليمنيني يحييون ميالد الرسول األعظم فيما 

تسعى عدة دول عربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. وشدد عل أن نهج وثقافة الشعب اليمني 
منارصة الرسول محمد صل الله عليه وسلم والقتداء بأخالقه وشمائله. 

فيما أوضح رئيس مجلس التالحم القبيل باملحافظة عزيز الحيدري، أهمية إحياء ذكرى مولد رسول 
اإلنسانية واملسئولية الدينية يف توعية املجتمع وتعزيز ثقافته بسرية املصطفى صلوات الله عليه وعل آله. 

بدوره اعترب الشيخ عبدالواحد الصيادي يف كلمة عن الشخصيات الجتماعية، أن الحتفال بميالد الرسول 
يغيض أعداء اإلسالم والرسالة املحمدية واذنابهم ممن ارتموا يف أحضان اليهود والصهاينة. 
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ودعا الجميع إل التحشيد ورفد الجبهات باملال والرجال واملشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام 
باملناسبة يوم الخميس القادم. 

تخلل الفعالية عدد من الكلمات تطرقت إل عظمة املناسبة وأهميتها يف تاريخ األمة املحمدية ووجدانها 
وسلوكها. 

فعالية لعدد من مدارس مدينة ذمار يف ذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

نظمت عدد من مدارس مدينة ذمار اليوم، فعالية خطابية وإنشادية بمناسبة ذكرى املولد املولد النبوي 
الرشيف.

وخالل الفعالية، أكد وكيل املحافظة محمود الجبني، أهمية إحياء هذه الذكرى يف تجسيد ارتباط األمة بنبيها 
ورسالته التي أخرجت الناس من ظلمات الجاهلية إل نور اإلسالم.

ولفت إل أهمية تنشئة األجيال عل حب رسول الله صل الله عليه وسلم واإلقتداء بنهجه وغرس القيم 
واألخالق التي تحل بها يف نفوسهم..وحث الجميع للحشد واملشاركة يف الفعالية املركزية وبما يليق بمكانة 

النبي الكريم يف قلوب أبناء الشعب اليمني.

ويف الفعالية، التي حرضها مدير مديرية ذمار محمد السيقل ومدير مكتب الرتبية باملحافظة أحمد الوشيل 
ونائبه محمد الهادي وتربويني، أكد مدير تربية املدينة عبدالكريم الحبيس، أهمية هذه الذكرى يف تجسيد 
الرتباط بقائد األمة، واستلهام الدروس من سريته العطرة واتباع نهجه قول وعمال يف جميع أمور الحياة.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية معربة.

فعالية مبديرية اخلبت باحملويت يف ذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ املحويت - سبأ :

اقيم بمديرية الخبت محافظة املحويت فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف نظمتها كلية املجتمع 
واملعهد املهني باملديرية.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل املحافظة محمد صغري جربان، أشار مدير املديرية غمدان العزكي 
ومسؤول وحدة التعليم الجامعي الدكتور خالد القزحي، إل أن ذكرى املولد الرشيف تمثل حدثا تاريخيا 

فاصال بني الحق والباطل انتقلت عل إثره البرشية من ضاللت الرشك والفساد ال عبادة رب العباد.

ولفتا إل أن إحياء هذه الذكرى تأتي من خالل ارتباطها بشخص الرسول الخاتم سيدنا محمد املبعوث 
للعالم إلنقاذ البرشية جمعاء، ورسالته الشاملة الكاملة التي أسس الله بها لبنات اإلسالم.

وتطرقا إل عظمة الرسالة املحمدية التي تمثلت يف نرش ثقافة وقيم املحبة والرتاحم والسالم وأسست لقوانني 
ودساتري أخالقية ابدية للبرشية اجمع شملت كل جوانب ومجالت الحياة. 
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تخلل الفعالية، التي حرضها مدراء وكادر املعهد والكلية، قصائد شعرية وفقرات انشادية عربت عن مكانة 
وعظمة ذكرى املولد النبوي الرشيف. 

موظفو ديوان أمانة العاصمة حييون ذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم موظفو ديوان أمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية ابتهاجاً بذكرى مولد الرسول األعظم.

ويف الفعالية بمشاركة املبادرات املجتمعية، اعترب وكيل أمانة العاصمة املهندس عبدالفتاح الرشيف، الحتفال 
بهذه املناسبة يؤكد السري عل منهجية الرسول الكريم والقتداء بهدية.

وأوضح أن احتفال اليمنيني واحتشادهم يف ساحة ميدان السبعني، يعزز من الرتباط والولء للرسول 
الخاتم.. مبيناً أن اليمنيني أول من نارص رسول الله ونرش الرسالة املحمدية يف أصقاع املعمورة.

ولفت الوكيل الرشيف، إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة التي تمثل محطة لألمة اإلسالمية باتجاه تعزيز 
وحدتها وتعميق ارتباطها بالنبي الكريم يف وقت تتهاوى فيها الدول العميلة وتهرول نحو التطبيع مع 

العدو اإلسائييل.

تخلل الفعالية، بحضور عدد من مدراء املبادرات املجتمعية باألمانة وموظفي ديوان األمانة، فقرات فنية 
وانشادية وشعرية يف حب الرسول األعظم.

التعليم الفني واملعاهد بالبيضاء حتتفي بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ البيضاء - سبأ :

نظم مكتب التعليم الفني والتدريب املهني واملعاهد الحكومية والخاصة بمحافظة البيضاء اليوم، فعالية 
إحتفالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف. 

ويف الفعالية، التي حرضها وكيال املحافظة محمد الوحييش ومحمد روكان ومدير مديرية مدينة البيضاء 
أحمد الرصاص، أشار مدير مكتب التعليم الفني باملحافظة عبدالله القاسمي، إل دللت الحتفال باملولد 

النبوي لرتسيخ األخالق املحمدية وتجسيد التكافل الجتماعي ومكانة هذه املناسبة العظيمة.

واعترب اإلحتفال بذكرى خاتم األنبياء واملرسلني احتفاء بالصمود وتأكيًدا عل تمسك اليمنيني بحقهم يف 
الدفاع عن الوطن.

فيما أكد مديرا إدارة تعليم الفتاة بمكتب التعليم الفني نبيلة بادي واملعاهد التقنية باملحافظة عبدالله 
النجار، أن إحياء ذكرى املولد النبوي يعزز من الولء والرتباط بالنبي محمد صل الله عليه وآله وسلم 

يف ظل ارتهان دول العدوان للعمالة وخيانة األمة والقضية الفلسطينية وتسابق تلك األنظمة لخذلن 
مجتمعاتها املغلوب عل امرها. 

تخلل الفعالية، التي حرضها منتسبو التعليم الفني واملعاهد الحكومية والخاصة، أناشيد دينية معربة. 
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حيي ذكرى املولد النبوي
ُ
تربية مديرية احلايل باحلديدة ي

]25/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظم مكتب الرتبية والتعليم بمديرية الحال محافظة الحديدة اليوم، فعالية خطابية وفنية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية دعا وكيل املحافظة املساعد عيل الكباري ومدير مديرية الحال عبداملنعم الرفاعي، إل الحتشاد 
إلحياء الفعالية الكربى الخميس القادم احتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشارا إل عظمة يوم مولد الرسول وأهمية أن يكون الحتفاء به بمستوى عظمة سيد الخلق رسول الله 
محمد عليه وعل آله أفضل الصالة وأتم التسليم. 

تخلل الفعالية، التي حرضها مدير مكتب الرتبية والتعليم باملديرية حسن وهبان ومن الوحدة الرتبوية 
محمد الحكمي وعدد من القيادات الرتبوية والتعليمية، العديد من الفقرات اإلنشادية والقصائد املعربة.

وعل هامش الفعالية تم تكريم الطالبة انسجام القباطي الحائزة عل املرتبة العارشة يف القسم العلمي للعام 
الدرايس 2019 _2020 عل مستوى الجمهورية، ومديرة مدرسة معاذ بن جبل فاطمة املروعي. 

 

مديرية بني احلارث بأمانة العاصمة حتتفل مبولد الرسول األعظم

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة اليوم، احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية أكد رئيس مجلس التالحم الشعبي القبيل الشيخ ضيف الله رسام، أهمية الحتفال بذكرى 
خري البرشية الرسول الكريم محمد صل الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتحشيد للفعالية الكربى بما يليق 
بعظمة ومكانة الرسول األعظم..  وتطرق إل شمائل الرسول األعظم ومآثره يف حياة األمة اإلسالمية.. لفتاً 

إل أهمية القتداء بسرية النبي وترجمتها يف حياة األمم.

من جانبه أوضح مدير املديرية حمد بن راكان الرشيف، أن أعداء األمة اإلسالمية والشعب اليمني، يزيد 
حقدهم كلما أظهر اليمنيون حبهم وولئهم لنبيهم الكريم.

وأكد أهمية الولء لله ورسوله وترابط الشعب اليمني من أجل مواجهة أعدائه وأعداء اإلسالم من الخونة 
واملنافقني.. داعيا أبناء املديرية لالحتشاد يف الفعالية الكربى التي ستجمع أبناء الشعب اليمني لالحتفال 

بذكرى مولد الرسول األعظم.

تخللت الفعالية فقرات شعرية معربه باملناسبة. 
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جهاز حمو األمية يف شعوب بأمانة العاصمة حيتفي بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم جهاز محو األمية وتعليم الكبار بمديرية شعوب يف أمانة العاصمة اليوم بالتعاون مع املديرية، فعالية 
بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها رئيس جهاز محو األمية فؤاد الشامي، أشار رئيس لجنة الشؤون الجتماعية 
باملجلس املحيل باألمانة حمود النقيب، إل الرتباط التاريخي لليمنيني برسول الله محمد صل الله عليه 

وسلم، ونرصتهم له والدفاع عن الدين والرسالة املحمدية.. 

وأكد أهمية املناسبة لستلهام الدروس والعرب من سرية ونهج الرسول األعظم والقتداء به، داعياً إل الحشد 
واملشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية إلحياء مولد الرسول يف ميدان السبعني للرجال وملعب الثورة 

الريايض للقطاع النسائي.

بدوره أشار مدير مكتب محو األمية باملديرية عبدالله ضبيان، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي لستلهام 
الدروس والعرب من السرية العطرة للرسول والقتداء به والتمسك بنهجه لتعزيز الصمود والثبات ومواجهة 

التحديات الصعبة.

من جانبه تطرقت مديرة املناهج والتوجيه أمة الرحيم أبو طالب ورئيسة قسم التأهيل والتدريب نوال 
املتوكل، إل األهمية التي تمثلها املناسبة يف إيقاظ ضمري األمة ونرش الوعي بني أبنائها لتدرك عظيم 

املسؤولية امللقاة عل عاتقها بأنها أمة سيد البرشية محمد الذي أرسله الله رحمة للعاملني.

تخللت الفعالية، التي حرضتها مديرة إدارة املرأة هدى املهدي ومدراء املكاتب التنفيذية ومرشفات مراكز 
محو األمية، فقرات شعرية وإنشادية معربة عن املناسبة.

تواصل الفعاليات االحتفالية يف عمران باملولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

تتواصل يف محافظة عمران، الفعاليات الحتفالية بمناسبة قدوم ذكرى املولد النبوي الرشيف.

حيث نظم ابناء منطقة حجز بمديرية عمران اليوم، فعالية ثقافية اشار خاللها وكيل املحافظة عبدالعزيز 
ابوخرفشة، إل اهمية الحتفال بهذه املناسبة تعظيما للرسالة السماوية التي جاء بها الرسول الكريم.. 
ولفت إل اهمية املناسبة للتذكري بسرية الرسول األعظم واستلهام الدروس والعرب منها يف تعزيز عوامل 

الصمود يف مواجهة العدوان ومرتزقته. 

وأكد ابو خرفشة، عل أهمية املشاركة الفاعلة والتحشيد للفعالية املركزية التي ستقام بعاصمة املحافظة 
يوم الـ 12 من ربيع اول.

فيما اشارت كلمة املشائخ القاها الشيخ حمود عافية، إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة الدينية العظيمة التي 
تجسد قيم ومبادئ الشعب اليمني وارتباطهم وحبهم للرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم، داعيا 

أبناء املحافظة للخروج املرشف للفعالية املركزية.
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وشدد عل رضورة التفاعل الجاد يف تجهيز قافلة الرسول األعظم بالشكل الذي يليق باسم ومكانة رسول 
الرحمة والهدى صلوات الله عليه وعل آله الكرام.

تخللت الفعالية، التي حرضها مدير مديرية عمران نبية ابوشوصاء وقائد فرع قوات المن املركزي العقيد 
حسني النمري وعدد من املشائخ والعيان والشخصيات الجتماعية والقيادات المنية والعسكرية، العديد من 

الفقرات املتنوعة التي أكدت يف مجملها عل أهمية الحتفال بمولد النبي الكريم.

يف غضون ذلك نظمت فعالية خطابية بالصالحية املركزية بمحافظة عمران بمناسبة املولد النبوي، أشار 
خاللها محافظ عمران فيصل جعمان، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي، بما يعكس قيّم الولء والنتماء 

للدين اإلسالمي والرسول عليه الصالة والسالم.

واستعرض الفضائل التي خّصها الله نبيه الكريم ومكنته من نرش رسالة دين اإلسالم التي أخرجت الناس 
من الظلمات إل النور.

تخلل الفعالية، التي حرضها مدير األمن العميد عبدالله رهمة ونائبه العقيد عبدالله حسني الخضري، كلمات 
وقصائد شعرية وفقرات معربة عن عظمة هذه املناسبة.

أمسيات ثقافية يف مديريات تعز مبناسبة املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

أقيمت اليوم بمديريات رشعب الرونة وحيفان وصرب املوادم وخدير والتعزية وصالة يف محافظة تعز، اليوم، 
أمسيات ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ففي مديرية خدير نظم أبناء عزلة البدو بالراهدة أمسية ثقافية، ألقيت خاللها عدد من الكلمات أكدت 
أهمية الحتفال بذكرى مولد خري الربية بما يجسد حب وارتباط اليمنيني بالرسول األعظم.

ولفتت إل أن إحياء املناسبة يسهم يف تكريس أخالق ونهج رسول اإلنسانية وتعزيز التكافل والرتاحم، 
مؤكدة املشاركة يف الفعالية املركزية احتفاء بمولد النبي، وتجديد العهد بالولء له والتأكيد عل تمسك 

الشعب اليمني بنهجه صلوات الله عليه وآله.

ويف مديرية التعزية نُظمت يف مربع األجعود ومربع قياض والحيمة العليا والجندية العليا، أمسيات ألقيت 
فيها كلمات أشارت إل أهمية الحتفاء باملولد النبوي الرشيف.. داعية إل املشاركة الفاعلة يف الفعالية 

املركزية التي ستقام يف يوم الثاني عرش من ربيع األول ابتهاجاً بمولد خري الربية.

تخللت األمسية فقرات انشادية وقصائد شعرية.

كما نظم أبناء عزل الزراري بمديرية رشعب الرونة ومرعيت بمديرية صرب املوادم، واألعبوس بمديرية 
حيفان، أمسيات ثقافية باملناسبة، أكدت الكلمات خاللها، أهمية الحتفال بذكرى املولد بما يجسد حب 

وارتباط اليمنيني بالرسول األعظم.

ودعت إل الحشد واملشاركة يف الفعالية املركزية الكربى لتجديد العهد لرسول الله والتأكيد عل التمسك 
بنهجه.. 
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إل ذلك نظم أبناء منطقتي الشعبانية السفل والعليا بمديرية صالة، أمسية ثقافية أشارت كلمات املشاركني 
إل أهمية إحياء املولد النبوي وإظهار مدى تمسك الشعب اليمني برسوله األمني والسري عل نهجه القويم. 

وأكدت أن إحياء ذكرى املولد النبوي مناسبة لستلهام الدروس والعرب من حياة الرسول األعظم عليه أفضل 
الصالة وأزكى السالم.

وأدانت الكلمات الحملة التي يشنها الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون ضد اإلسالم والرسول األعظم.. داعية 
إل التفاعل والحشد للمشاركة يف الفعالية املركزية بما يليق بمكانة ومقام نبي األمة محمد صل الله عليه 

وآله وسلم.

حرض األمسيات عدد من القيادات املحلية والتنفيذية واإلرشافية واألمنية واملشايخ والشخصيات الجتماعية.

ندوة ثقافية مبعهد نيوتك احلديدة بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

عقدت بمعهد نيوتك بمحافظة الحديدة اليوم، ندوة ثقافية دينية بمناسبة ذكرى مولد الرسول صلوات الله 
عليه وعل آله وسلم.

واستعرضت الندوة التي قدمها رئيس قسمي القرآن وعلومه والدراسات اإلسالمية بجامعة الحديدة عميد 
كلية الرتبية والعلوم التطبيقية والتقنية بباجل سابقا الدكتور إبراهيم جابر، نماذج من أخالق وصفات 

الرسول األعظم.

وتطرقت الندوة إل واقع األمة قبل بعثة الرسول الكريم وأثرها بعد ذلك يف تغيري واقع العرب إل األفضل.. 
مشرية إل واقع الشعب اليمني واحتفائه بذكرى املولد النبوي عل الرغم مما يتعرض له من عدوان غاشم 

وحصار جائر.

كما تناولت الندوة الدروس واملعاني املستوحاة من ميالد الرسول صلوات الله عليه وعل آله وسلم، وكذا 
قصصا من سرية الرسول العظم وتعامالته اليومية مع الطفل واملرأة والشيخ، والتي تظهر جانبا من 

أخالقه وصفاته الكريمة التي يجب القتداء والتأيس بها. 

حرض الندوة مستشار مكتب الرتبية والتعليم حمودة مذكور، ومدير املعهد الدكتور أحمد محمد ورؤساء 
األقسام، وأعضاء هيئة التدريس وطالب وطالبات املعهد.

 

القطاع الصحي مبديرية الوحدة حييي ذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الصحة واملجمعات واملراكز الطبية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية 
بذكرى املولد النبوي. 

ويف الفعالية، بحضور نائب ُمدير مكتب الصحة باألمانة الدكتور أحمد شمالن ومدير املديرية صالح 
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امليسريي وأمني محيل املديرية الدكتور خالد حميد، أشارت كلمات عدد من الحارضين إل أن الحتفال بهذه 
املناسبة الدينية، يعزز من تبصري املجتمع بسرية املصطفى عليه الصالة والسالم وسنته النرية.

واعتربت هذه املناسبة الدينية محطة للتزود من أخالق وصفات الرسول األعظم عليه الصالة والسالم 
والتمسك بهديه ونهجه القويم.

وأوضح مدير الصحة باملديرية الدكتور محمد ابو طالب، إل أن ذكرى املولد النبوي، محطة لالستزادة من 
منهجية النبي الخاتم وأخذ الدروس والعرب من حياته.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وفقرات إنشادية عربت عن عظمة املناسبة.

فعاليات يف مدارس تعز مبناسبة املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

أقيمت اليوم بمدرسة معاذ بن جبل يف منطقة الجندية العليا يف الحيمة بمديرية التعزية محافظة تعز، 
فعالية خطابية وثقافية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

وألقيت يف الفعالية بحضور أعضاء السلطة املحلية والطالب والطالبات واملعلمني، كلمات أشارت إل أهمية 
املناسبة وعظمة ومكانة صاحبها صل الله عليه وعل آله وسلم.

وتطرقت إل املواقف الجهادية التي سطرها الرسول الكريم يف سبيل نرش الدعوة وهداية البرشية إل طريق 
الحق، منوهة إل رضورة القتداء برسول األمة وتجسيد مبادئه وقيمه وأخالقه يف الواقع.. داعية ال الحشد 

املرشف لالحتفالية الكربى التي ستقام يف 12 ربيع األول. 

إل ذلك نظمت مدارس األنصار وأحمد منصور وأروى البطنة والخليل وحمود سحان الشجوب وعائشة 
بمديرية رشعب الرونة، فعاليات خطابية وثقافية منفصلة، بحضور عدد من أعضاء السلطة املحلية واملكتب 

اإلرشايف والرتبويني والطالب.

الكلمات التي ألقيت يف الفعاليات أكدت أهمية املناسبة وإحياء القيم الدينية واإليمانية واألخالقية التي جاء 
بها الرسول األعظم..واعتربت أن إحياء اليمنيني لهذه املناسبة هو تأكيد عل الولء لرسول الله عليه وعل آله 

أفضل الصالة والسالم، وتعبرياً عن حبه يف قلوب اليمنيني.

وأشارت إل أنه يف الوقت الذي يسارع فيه أعراب الخليج لإلرتماء يف أحضان الصهاينة وإعالن الولء لهم 
والتطبيع معهم، يتمسك أحفاد األنصار بموقفهم الثابت تجاه الرسول والرسالة اإلسالمية ويعلنون الولء له 

ويجددون العهد بمنارصته.
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دار التوجيه االجتماعي بأمانة العاصمة حيتفي باملولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم دار التوجيه الجتماعي - بنني بأمانة العاصمة اليوم، فعالية فنية وثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
تحت شعار »تعزيز القيم املحمدية«.

ويف الفعالية أشار مدير مراكز ودور الرعاية الجتماعية باألمانة محمد أبو عريج، وممثل مكتب الرتبية 
والتعليم بمديرية الصافية كمال الثاليا، إل أهمية إحياء هذه املناسبة ودورها يف غرس القيم السلوكية لدى 

األطفال األحداث.

وتطرقا إل محطات خالدة ومضيئة من حياة الرسول الكريم وسريته العطرة وأهمية استلهام الدروس 
والعرب لالقتداء بقيم ومبادئ وأخالق النبي األعظم قول وعمال.. مشيدين بمستوى تنظيم الفعالية وأنشطة 

دار التوجيه باملناسبة.

من جانبه استعرض مدير الدار محمد العرايف، تقريراً عن الربامج واألنشطة التي نفذتها الدار لالحتفال 
باملولد النبوي شملت مسابقة »القيم والسرية املحمدية والرسومات، املرسح وأنشطة متنوعة.

تخللت الفعالية فقرات شعرية وإنشادية ومرسحية، ولوحة فنية قدمها أطفال األحداث بعنوان »القيم 
األخالقية املحمدية« جسدت عظمة املناسبة وحب ومكانة الرسول األعظم يف نفوسهم.

عدد من املكاتب احلكومية يف عمران حتتفي بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظمت مكاتب وفروع مؤسسات التصالت والكهرباء والربيد اليمني واملجلس العل إلدارة وتنسيق الشؤون 
النسانية بمحافظة عمران اليوم فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل الفعالية اشار مدير فرع الكهرباء حامس القراحي، إل أن إحياء هذه املناسبة يجسد الولء لله 
ورسوله ويعكس ارتباط األمة بنبيها ورسالته التي أخرجت الناس من الظلمات إل النور.

ولفت إل أهمية القتداء برسول الله واتباع نهجه يف الصرب والجهاد يف سبيل إعالء كلمة الله ونرصة الحق 
ومواجهة الطغاة واملستكربين.

كما القيت العديد من الكلمات خالل الفعالية اشارت يف مجملها إل أهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي 
الذي أعاد لألمة مكانتها يف مرحلة من الشتات والتناحر.

وتطرقت الكلمات إل جوانب من سرية حياة املصطفى صل الله عليه وسلم وأهمية اإلقتداء به والسري عل 
نهجه.

تخلل الفعالية قصائد شعرية واناشيد وزوامل شعبية عربت عن املناسبة وعظمتها.
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القطاع الرتبوي يف حريب القراميش مبأرب حيتفي باملولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ مأرب - سبأ :

نظم القطاع الرتبوي بمديرية حريب القراميش بمأرب اليوم، فعالية إحتفالية بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة وأزكى السالم.

وألقيت يف الفعالية، بحضور مدير إدارة الرتبية باملديرية مطلق هيسان وعددا من الكوادر الرتبوية 
والشخصيات اإلجتماعية، كلمات أشارت إل أهمية أحياء هذه الذكرى العطرة بما يليق بمكانة وعظمة 

الرسول الكرم محمد صلوات الله عليه وآله يف قلوب أهل اليمن. 

وشددت الكلمات عل رضورة اغتنام ذكرى املولد الرشيف لستلهام دروس الحق والعدل والجهاد والحلم 
والرحمة والتكافل اإلجتماعي من سرية نبي الرحمة واإلنسانية.

تخلل الفعالية فقرات فنية وإنشادية قدمها طالب مدرسة اإلمام عيل عليه السالم، وعربت عن املحبة والولء 
للرسول األكرم.

أمسيات ثقافية يف صنعاء بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بمديريات محافظة صنعاء اليوم، أمسيات ثقافية بذكرى املولد النبوي.

ركزت فقرات وكلمات األمسيات يف عزل مديريات بني حشيش وأرحب وبني مطر وهمدان وسنحان وبني 
بهلول والحيمتني وصعفان ومناخة وبالد الروس وجحانة ونهم وخولن وبني ضبيان والطيال والحصن 

وبالد الروس، عل أهمية التفاعل مع هذه املناسبة من خالل تنظيم الفعاليات والندوات واألنشطة للتزود بما 
جاء به سيد البرشية.

ودعت كلمات عدد من املشاركني، بحضور عدد من مدراء املديريات ومسئول املكاتب اإلرشافية واملشائخ 
والوجهاء، إل املشاركة يف رفد قافلة الرسول األعظم والستعداد إلحياء الفعالية املركزية إليصال رسائل 

الصمود والعتزاز بأخالق الرسول األعظم.

وأكد أبناء وقبائل محافظة صنعاء امليض عل درب العزة والكرامة يف مواجهة قوى العدوان مهما بلغت 
التضحيات.. مجددين التأكيد عل الثبات ورفض الوصاية وأشكال التطبيع وخيانة قضايا األمة وتعزيز 

التأيس بأخالق النبي وتعاليمه يف مقارعة الظلم والباطل.
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أبناء الرام أعبوس حبيفان يف تعز حيتفون بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

نظم أبناء الرام أعبوس بمديرية حيفان اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، التي حرضها ممثلو املجلس املحيل باملديرية وعدد من املشائخ والوجهاء والشخصيات 
الجتماعية، ألقيت كلمات من قبل الحارضين، أشارت إل أهمية املناسبة وما تمثله يف وجدان أبناء الشعب 

اليمني من دللت إيمانية.

واعترب املشاركون يف الفعالية إحتفال أبناء الشعب اليمني بهذه املناسبة الدينية، يجسد الولء لرسول الله 
وقوة ارتباطهم به صل الله عليه وآله وسلم.

ودعوا إل املشاركة الواسعة والحضور املرشف يف الفعالية املركزية يف 12 من ربيع األول يف مركز املحافظة.

فعاليات يف مدارس صنعاء يف ذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أٌقيمت بمدارس محافظة صنعاء اليوم، فعاليات ثقافية وإذاعات مدرسية يف ذكرى املولد النبوي.

ركزت الفعاليات يف مدارس بمديريات املحافظة عل عظمة ومكانة املناسبة وشخصية الرسول صل الله 
عليه وآله وسلم وحياته الجهادية ونضاله حتى انترصت الرسالة املحمدية.

واستعرضت يف مجملها سرية املصطفى ونهجه القويم ودللت ومعاني الحتفاء بذكرى املولد النبوي 
لستلهام الدروس والعرب من حياة النبي والتمسك الوثيق به والقتداء بأخالقه، مشرية إل دللت ذكرى 

مولده صل الله عليه وآله وسلم واملعاني الروحية يف تعزيز الصمود ملواجهة قوى الظلم والستكبار.

تخلل الفعاليات فقرات إنشادية وقصائد عكست تفاعل الطالب والطالبات بذكرى مولد خاتم األنبياء.

تواصل الفعاليات االحتفالية يف حجة بقدوم ذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

تواصلت بمديريات محافظة حجة، الفعاليات الحتفالية املتنوعة بقدوم ذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبها وآله ازكى الصالة واتم التسليم.

حيث اقيمت فعاليات خطابية وأمسيات ثقافية يف مديريات كعيدنة وقفل شمر ونجرة وحجة واملفتاح 
ومستبأ وعبس ومدينة حجة بمشاركة قطاعي الرتبية والصحة وحضور مدراء املكاتب التنفيذية واإلرشافية 

وأعضاء املجالس املحلية وقيادات مجتمعية.

وخالل الفعاليات اكدت كلمات املشاركني عل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة كونها تمثل محطة فارقة يف 
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تحول البرشية وتطورها بمولد رسول الله وقائد اإلنسانية، منوهة برضورة تجسيد الحتفال بذكرى مولد 
الرسول األعظم قولً وعمالً واستغالل املناسبة كمحطة إيمانية لتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان.

وشددت عل املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية واملساهمة يف تجهيز قافلة الرسول األعظم.

شعوب والسبعني حتتفيان بذكرى املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بمديريتي شعوب والسبعني بأمانة العاصمة، فعاليات وأمسيات احتفالية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

حيث أحيا أبناء أحياء النجد والتكافل والجدري بمنطقة الفوارس بمديرية شعوب، فعالية مركزية بقدوم 
ذكرى مولد الرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم.

فيما نظم أبناء أحياء عمار بن ياس، النصار، الحسني بن عيل، بالل، حده، دار الرعاية الرشقية والغربية 
بمديرية السبعني، فعاليات وأمسيات ثقافية لذات املناسبة. 

وشهدت الفعاليات، بحضور رسمي وشعبي، العديد من الفقرات الفنية والشعرية والكلمات املعربة عن حب 
وارتباط أهل اليمن بالرسول العظم وتمسكهم بنهجه وغضبهم وسخطهم عل من أساء إليه. 

ولفتت إل دللت الحتفاء باملناسبة يف تعزيز الصمود ومواجهة العدوان خاصة يف ظل هرولة األنظمة 
العميلة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

حممد علي احلوثي: االحتشاد مبيدان السبعني سيكون الرد القوي على اإلساءة 
للرسول

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أكد عضو املجلس السيايس األعل محمد عيل الحوثي، أن الحتشاد يف ميدان السبعني الخميس القادم 
بمناسبة املولد النبوي الرشيف، سيكون الرد القوي من الشعب اليمني عل الهجمة التي يشنها أعداء اإلسالم 

عل الرسول األعظم.

وأشار عضو السيايس األعل، يف اإلحتفائية املركزية للسلطة القضائية التي نظمتها وزارة العدل اليوم 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف، إل رضورة إعداد قانون يجرم اإلساءة لألنبياء والرسل.

ولفت إل أن إحتفال اليمنيني واحتشادهم يف هذه املناسبة يف ظل اإلساءات املتكررة عل رسول الله عليه 
وعل آله أفضل الصالة وأزكى التسليم، يعكس الرتباط الصادق والولء الراسخ للرسول الكريم صلوات 

الله وسالمه عليه. وأشاد عضو املجلس السيايس األعل، بجهود السلطة القضائية لستمرار العمل القضائي 
والفصل يف القضايا وتحقيق العدالة لطالبيها رغم استهداف العدوان املبارش للقضاء والقضاة وقلة 

اإلمكانيات وشحة املوارد.
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وثمن محمد عيل الحوثي، الدور الوطني للسلطة القضائية وحضورها اإليجابي يف حل قضايا املواطنني 
الدين ينظرون للقضاء بإعزاز وإكبار.. وحث السلطة القضائية عل إجراء التعديالت القانونية الالزمة إلزالة 

الصعوبات أمام املواطنني لتقريب العدالة وتسهيل إجراءات التقايض وترسيع إنجاز القضايا.

من جانبه تطرق رئيس مجلس القضاء األعل القايض أحمد يحيى املتوكل، يف الحتفائية التي حرضها 
رئيس املحكمة العليا القايض الدكتور عصام السماوي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن الفريق 

الركن جالل الرويشان ورئيس الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد الدكتور محمد الغشم، إل مكانة 
الرسول األعظم يف قلوب اليمنيني ومنارصتهم له.

ولفت إل أن اليمنيني أنصار رسول الله كانوا السباقون يف منارصته وإعالء كلمة الحق ورفع راية الدين 
اإلسالمي.. مؤكدا أهمية الحتفاء والبتهاج بهذه املناسبة العظيمة التي تمثل محطة هامة لألمة اإلسالمية 

باتجاه تعزيز وحدتها وتعميق ارتباطها بالنبي الكريم.

وقال القايض املتوكل »الشعب اليمني خري من يعطي هذه املناسبة حقها احتفال واقتداء وابتهاجا بينما 
يتسابق املنافقني إل التطبيع والتول للصهاينة«.. وأشار إل أن بعض األنظمة العربية خانت قضيتها األول 

وشعوبها وهرولت للتطبيع وسعت إل نكث كل العهود واملواثيق والقيم التي تفرض عدم التول اليهود 
ولزوم وحدة الصف، ووجهت هذه األنظمة عداوتها إل املسلمني وقتلت اآللف من اليمنيني.

وثمن القايض املتوكل، دور ومواقف علماء اليمن وحرصهم عل وحدة الصف الداخيل وتصديهم لعلماء 
السوء ورفضهم لكل صور التطبيع مع العدو اإلسائييل.

ودعا رئيس مجلس القضاء األعل، إل إحياء روح التكافل املجتمعي ملواجهة أعداء اإلسالم.. مؤكدا رضورة 
تجسيد منهجية الرسول يف إقامة العدل بني الناس. وقال »كوادر السلطة القضائية مدركون أنهم يحتفلون 

بهذه املناسبة لتجسيد الولء لرسوله الله والتحيل بأخالقه ومنهجه بتحمل املسؤولية والتحري يف إقامة الحق 
وإنصاف املظلوم وتحقيق العدالة«.

كما دعا القايض املتوكل، إل الحتشاد يف ميدان السبعني لالحتفاء بهذه املناسبة وتجسيد التخلق بأخالق 
الرسول الكريم والهتداء بهديه املحمدي.

بدوره أكد مفتي الديار اليمنية رئيس رابطة علماء اليمن العالمة شمس الدين رشف الدين، أن أحياء مولد 
النبي األكرم يمثل محطة انطالقة قوية باتجاه مولد جديد ألمة قوية منترصة وحرة عزيزة، تكتسب هيبتها 

وتحتل مكانتها العالية بني األمم كما أراد الله لها.

وفند العالمة شمس الدين، باألدلة الرشعية الدعاءات بأن الحتفال باملولد النبوي الرشيف بدعة، مستدل 
بعدد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تدعو إل تعظيم الرسول الكريم والفرح به. وقال »إن 

البدعة واإلساءة لرسول الله تتمثل يف هرولة بعض األنظمة العربية للتطبيع مع الكيان اإلسائييل«.

ولفت إل النعكاسات املتعددة لهذه املناسبة عل املستويات املحلية واإلسالمية ألن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم رمز لوحدة األمة وتمثل فرصة للتقاء جميع املسلمني وإنهاء أسباب الفرقة.

وأكد العالمة رشف الدين، أن الحتفال هذا العام سريسل رسائله للعالم بأن اليمنيني واألمة اإلسالمية ستظل 
تناضل من أجل قضيتها األول وبوصلة جهادها يف تحرير فلسطني من العدو اإلسائييل.

ويف الفعالية، التي حرضها وزراء األوقاف نجيب العجي واإلدارة املحلية عيل القييس والنقل زكريا الشامي 
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والدولة عبدالعزيز البكري والنائب العام القايض نبيل العزاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي القايض أحمد 
الشهاري وأمني عام مجلس القضاء القايض أحمد العقيدة ونائبا رئيس املحكمة العليا القايض محمد مرغم 

والقايض أحمد عقبات ورئيس هيئة رفع املظالم بمكتب رئاسة الجمهورية القايض الدكتور عبدامللك األغربي 
وأمني عام رئاسة الجمهورية حسن أحمد رشف الدين وعدد من أعضاء مجلس القضاء األعل واملحكمة 

العليا ورؤساء املحاكم والنيابات اإلستئنافية والبتدائية، أشار وزير العدل القايض الدكتور محمد الديلمي 
إل األهمية الكبرية التي تكتسبها ذكرى املولد النبوي يف نرش العدل واستلهام الدروس من نهج الرسول 

الكريم وتكريس مبادئه وأخالقه التي تحل بها للنهوض بواقع األمة وتحقيق رفعتها وعزتها.

واستعرض الغايات اإلنسانية واألخالقية والدينية لالحتفال بخاتم األنبياء واملرسلني الذي رشف اليمنيني 
دون غريهم باألحاديث النبوية التي تتحدث عن مكانة وصفات أهل اليمن ودورهم يف نرصة الدين.

وأوضح القايض الدكتور الديلمي، أن الحتفال باملولد النبوي الرشيف دللة عل استلهام منهجية الرسول 
والقتداء بهديه وصفاته قائدا ومعلما ومربيا وقدوة، يف الوقت الذي تهرول فيه بعض أنظمة الدول العربية 

نحو التطبيع مع العدو اإلسائييل.

وحث منتسبي الجهاز القضائي عل التفاعل واملشاركة يف الفعالية املركزية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
التي ستقام يف 12 ربيع األول بميدان السبعني.

تخلل الحتفائية، التي حرضها نائب وزير العدل القايض سعد هادي ووكالء الوزارة لقطاع املحاكم 
والتوثيق القايض أحمد عباس الجرايف وللشؤون املالية واإلدارية القايض أحمد الكحالني والقائم بإعمال 

نادي قضاة اليمن القايض جمال الفهيدي وطالب املعهد العال للقضاء ومنتسبي السلطة القضائية، فقرات 
إنشادية وقصيدة عربت عن حب الرسول وصفاته ونهجه وسريته العطرة.

الرهوي يؤكد أهمية إحياء املولد النبوي لتجسيد اإلرتباط بالرسول اخلامت

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أكد عضو املجلس السيايس األعل أحمد غالب الرهوي، أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي، ملا تحتله من 
دللت ومعاني يف تقريب األمة من رسولها الكريم عليه أفضل الصالة والسالم.

وأشار الرهوي يف فعالية احتفالية بمديرية بني الحارث اليوم، إل أن إحياء هذه املناسبة الدينية، يجسد 
ارتباط أبناء الشعب اليمني القوي بالنبي الخاتم منذ فجر اإلسالم.. وأكد استمرار أبناء اليمن أحفاد األوس 
والخزرج يف منارصة الرسول الكريم بمختلف الوسائل ومنها الحتفال بمولده الكريم .. داعيا إل املشاركة 
الواسعة يف الحتفالية املركزية التي ستقام يوم الخميس املقبل الـ12 ربيع األول، للتعبري عن الولء لخاتم 
األنبياء واملرسلني ومنارصته بشكل عميل سيما يف ظل ما يتعرض له من إساءات متكررة من بعض الدول 

الغربية.

وجدد عضو السيايس األعل، التأكيد عل املوقف الثابت للجمهورية اليمنية من القضية الفلسطينية وأحقية 
أبناء األمة اإلسالمية يف تحرير املقدسات اإلسالمية. وقال »موقفنا يف الجمهورية اليمنية ثابت وراسخ 

وداعم ولن يتغري تجاه القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق يف إقامة دولته املستقلة 
وعاصمتها القدس الرشيف«.
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كما أكد رفض اليمن دولة وشعباً ألي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يتسابق له 
بعض الحكام. وقال »إن بعض حكام العرب هم من طبعوا مع العدو الصهيوني وليست شعوبهم وستبقى 

الشعوب اإلسالمية والعربية دائما وأبدا مع الشعب الفلسطيني وحقه يف أرضه ودولته وستسعى لتحرير 
أول القبلتني وثالث الحرمني الرشيفني«.

ويف الفعالية، التي حرضها رئيس الهالل األحمر بمحافظة عمران الدكتور عبيد مردم وعدد من الشخصيات 
العتبارية بمديرية بني الحارث، ألقيت كلمتان عن وجهاء بني الحارث للشيخ عامر السعدان وعن 

الحارضين شايف حسن عبدالله، عربتا عن عظمة املناسبة وأهمية إحيائها.

وزارتا الشؤون االجتماعية والثروة السمكية حتتفيان بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

احتفت وزارتا الشئون الجتماعية والعمل والثروة السمكية اليوم، بذكرى املولد النبوي الرشيف، بحفل 
خطابي استعدادا للفعالية املركزية الكربى يوم 12 ربيع األول.

ويف الحفل أكد عضو املجلس السيايس األعل جابر عبدالله الوهباني، أن هذه املناسبة التي تهفو إليها 
القلوب تأتي يف إطار الحتفالت بذكرى املولد النبوي الرشيف الذي غري مجرى التاريخ وكان بادية لرفع 

الظلم وزوال الجاهلية وتصحيح املفاهيم، ليكون عيد ميالد خاتم املرسلني صلوات الله عليه آله عيد األعياد 
اإلسالمية.

وقال »لقد كان محمد صلوات الله عليه خاتم الرسل فكان للعاملني جميعا ينفذ تعاليم السماء ويرأف 
بالفقراء واملساكني«.. وأكد اهتمام املجلس السيايس األعل برشيحة الفقراء.. منوها بماتقوم به وزارتي 

الشئون الجتماعية والعمل والثروة السمكية بهذا الخصوص.

من جانبه قال وزير الشئون الجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع »نشكر الله تعال أن جعلنا من أمة 
محمد عليه وعل آله أفضل الصالة والسالم«.. ولفت إل أنه يف حني يحتفي املسلمون بمولد الرسول األعظم 

يتسابق البعض عل التطبيع مع الكيان الصهيوني املحتل ألرض فلسطني.

وأدان اإلساءات املتكررة واملتعمدة للرسول صلوات الله عليه.. لفتا إل أن اليمنيني يقولون لدول العدوان 
»نهج رسول الله صل الله عليه وسلم خري لكم من نهج اليهود والنصارى فكفوا عدوانكم الغاشم عل 

اليمن«.

ويف الحفل، الذي حرضه وزير شئون املغرتبني محمد املشجري، قال وزير الثروة السمكية محمد محمد 
الزبريي »نحتفل بهذه املناسبة الدينية ونحن نحمل مشاعل الحرية والتحرر والستقالل اقتداء بسيد البرش 

محمد صل الله عليه وسلم«.

وأكد الزبريي، رضورة بناء الدولة اليمنية الحديثة وفقا للرؤية الوطنية وتحصني الجبهة الداخلية انطالقا 
من األسس التي رسخها الرسول األعظم محمد صلوات الله عليه وآله، من أجل مواجهة العدوان وتعزيز 

الصمود.

شهدت الفعالية، التي حرضها وكيال وزارة الشئون الجتماعية والعمل والثروة السمكية، فقرات إنشادية 
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لجمعية املنشدين اليمنيني وتكريم وكيل وزارة الشئون الجتماعية والعمل رئيس لجنة الحتفالت بالوزارة.

عقب ذلك قام عضو املجلس السيايس األعل الوهباني ووزير شئون املغرتبني ووزير الشئون الجتماعية 
والعمل، ووكيل الوزارة لقطاع التنمية الجتماعية يحيى قرواش، بتوزيع السالل الغذائية لألس األشد فقرا 

يف مديرية الصافية برعاية املكتب اإلرشايف ألنصار الله باملديرية.

هيئة رئاسة جملس النواب حتتفل بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت هيئة رئاسة مجلس النواب وأمانته العامة اليوم، فعالية بذكرى املولد النبوي تحت قبة الربملان تحت 
شعار »النهج النبوي الرشيف رسالة لكتساب الوعي وتعزيز الرتباط«.

ويف الفعالية، بحضور رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائب رئيس الوزراء وزير املالية الدكتور 
رشيد عبود أبو لحوم ومفتي الديار اليمنية العالمة شمس الدين رشف الدين وأعضاء مجلس النواب 

ورؤساء الكتل الربملانية ومقرري اللجان الدائمة باملجلس وعدد من أعضاء مجلس الشورى، اعترب نائب 
رئيس مجلس النواب عبدالسالم صالح هشول زابية، إحياء ذكرى املولد النبوي، محطة تزود وارتباط 

روحي ووجداني بمواقفه وأخالقه وشمائله وسجاياه.

ولفت إل أن يوم ميالد الرسول الكريم، يوم فارق يف حياة البرشية وميالد جديد ألمة تنترص لقيم الخري 
واملحبة والسالم، تكتيس هيبتها وتحتل مكانتها العالية بني األمم كشاهدة عل الناس كما أراد الله لها ذلك 

بأن تكون أمة مهابة الجانب ذات سيادة واستقرار وحضارة إنسانية وهو ما ينبغي العمل عل ترسيخه يف 
وعي األمة وأذهان جيل الحارض واملستقبل.

وأشار نائب رئيس مجلس النواب إل أن إحياء ذكرى املولد النبوي يُمثل مدخالً للعودة الصادقة ولتحمل 
مسؤولية تمثيل ما جاء به من قيم ومبادئ تمثيالً صحيحاً.. مبيناً أن الحتفال بهذه الذكرى رداً عملياً 

لإلساءات املتكررة من قبل الدوائر الصهيونية للحبيب املصطفى محمد صل الله عليه وآله وسلم، وآخرها 
إساءة الرئيس الفرنيس.

وقال »ل أبالغ إذا قلت بأن كل مذاهب األمة وطوائفها عل استعداد تام ملد يد السالم والتعاون والوحدة فيما 
بينها يف إطار القواسم املشرتكة وما أكثرها من أجل خدمة الدين وتقديمه يف صورة حضارية تتناسب مع 

حياة املصطفى عليه الصالة والسالم«.

وتطرق هشول إل أهمية استشعار هذه املناسبة يف إحياء مرشوع الوحدة اإلسالمية بني أبناء األمة، ألنها 
مناسبة لن نجد لها مثيالً يف كل املناسبات، بل إنها األمل الوحيد املعول عليها يف تضييق الهوة والفجوة بني 

أبناء األمة.. وعرب عن الفخر والعتزاز باحتشاد اليمنيني يف الساحات تحت راية محمد رسول الله وخاتم 
النبيني وسيد املرسلني. وقال »أي فخر ورشف لكم يا أبناء اليمن وأنتم تحتفلون رسمياً وشعبياً باملاليني 

يذهل العالم ويشد أنظاره ومع ذلك فالحتفال يف ظل العدوان دليل قوة ارتباط الشعب اليمني بالنبي 
الكريم الذي نستمد منه الصمود والثبات«.

فيما أشار مفتي الديار اليمنية، إل مكانة الرسول األعظم يف نفوس اليمنيني من خالل ما خصهم من 
أحاديث ومنها وصفهم بقوله عليه الصالة والسالم »اإليمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان«.
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وأوضح أن الحتفال بمولد املصطفى يعزز من وعي األمة وارتباطها بخاتم األنبياء واملرسلني والقتداء 
بأخالقه وسريته وسلوكه وتعاليمه وتعامالته وصربه وتضحياته امتثال ألمر املول جل وعال »لقد كان لكم 

يف رسول الله أسوة حسنة ملن كان يرجو الله واليوم اآلخر«.

بدوره تناول الوكيل املساعد لوزارة األوقاف الشيخ جربي إبراهيم، بعض من صفات الرسول الكريم 
وشمائله وسجاياه وقبسات من نوره صل الله عليه وآله وسلم ومحطات من سريته النرية.. ولفت إل ما 
تتعرض له األمة من مؤامرات من بعض قبل املحسوبني عليها لثنيها عن العودة لتعاليم النبوة والرتباط 

باملنهج الصحيح.

تخلل الفعالية مداخالت شعرية ونفحات من حياته وسريته العطرة صل الله عليه وآله وسلم.

إل ذلك أكد أمني عام مجلس النواب الدكتور رشاد الرصاص لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن احتفال هيئة 
رئاسة مجلس النواب بذكرى املولد النبوي، تحت قبة الربملان رسالة مفادها أن اإلساءة للرسول الخاتم وكل 

األنبياء والرسل غري مقبولة.

وقال »إننا نؤمن بكل األنبياء والكتب السماوية التي نزلت عليهم، ول يمكن اعتبار أي إساءة ألي منهم 
أن تندرج تحت حرية التعبري، وإحيائنا لهذه الذكرى رسالة للعالم بأهمية احرتام اآلخر واستنكار وإدانة 

أي إساءة ملقام األنبياء والرسل واملقدسات ووضع حد للتطاول عليهم ودعوة صادقة للتعايش واحرتام 
املعتقدات واألديان«.

ولفت الدكتور الرصاص إل أن إحياء ذكرى املولد النبوي رسالة للمهرولني نحو التطبيع مع الكيان 
الصهيوني يف الوقت الذي كان يجب عليهم التطبيع مع رسول الله واإلسالم الذي يّدعون النتماء إليه.

وأوضح أن إحياء هذه املناسبة يعرب عن حاجة الشعب اليمني واألمة اإلسالمية لالرتباط بمنهج وتعاليم 
النبي الكريم وأخالقه وقيمه وما جاء به من ترشيع وهدي للبرشية جمعاء إلخراجها من الظلمات إل النور 

ومن عبادة العبادة إل عبادة رب العباد.

رئيس الوزراء يدشن محلة النظافة اجملتمعية بأمانة العاصمة

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور اليوم، حملة النظافة املجتمعية بأمانة العاصمة 
يف إطار الستعداد لستقبال املشاركني يف الفعالية الحتفالية الكربى بذكرى مولد الرسول الخاتم، والتي 

تستمر ثالثة أيام.

وعقب التدشني أشاد رئيس الوزراء، بدور الوزراء املعنيني وأمني العاصمة ومحافظي املحافظات 
ومساعديهم والوكالء ومدراء املديريات وكافة املسئولني الذي يضطلعون بدور محوري وأسايس يف التحضري 

والرتتيب لستقبال يوم عظيم يف حياة األمة اإلسالمية وهو املولد النبوي الرشيف.. مؤكداً أن هذا اليوم يوم 
كبري وعظيم بالنسبة لليمنيني.

وقال »نريد أن نرد يف هذا اليوم من خالل العاصمة صنعاء عل كل اإلساءات بحق الرسول األعظم محمد 
بن عبدالله صل الله عليه وآله وصحبه وسلم«. وأضاف »هناك بعض النزوع لدى البعض إللغاء هذه 
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الحتفالية الدينية يف وقت يحاولون فيه لتأصيل احتفالت أخرى ربما تتجه صوب تل أبيب أو بعض 
العواصم الغربية، وربما هم يحتفلون بعيد ميالد رئيسهم دونالد ترامب أو رئيسهم بنيامني نتنياهو أكثر 

من احتفالهم بالرسول الكريم عليه الصالة والسالم«.

وأشاد الدكتور بن حبتور، بجهود املسئولني بأمانة العاصمة وعواصم املحافظات لستقبال هذا الحدث 
الهام بتهيئة املناخات والساحات والشوارع ومنها أعمال التنظيف.

واعترب احتفاء الشعب اليمني بالرسول الكريم، ترشيفا لألمة كلها وليس فقط لليمنيني وصنعاء عل وجه 
الخصوص، ملا لهذه املناسبة من أبعاد رفيعة تتظافر فيها جهود اليمنيني وتحديدا الذين قرروا أن يحتفلوا 

بيوم ميالد املصطفى عليه الصالة والسالم هذا العام احتفاًء استثنائياً.

وقال »نريد أن نقول كشعب يمني للعالم أجمع أن محمداً صل الله عليه وآله وسلم لديه أمة عظيمة تمتد 
من رشق الكرة األرضيّة إل غربها وأن صنعاء تحولت إل محور هذه األمة باحتفائها املرشف بمناسبة 

عظيمة«.

وعرب رئيس الوزراء عن ثقته يف نجاح هذه الحملة والتفاعل الكبري من قبل الجميع بمساهمتهم يف تنظيف 
األحياء والشوارع.

من جانبه أكد أمني العاصمة حمود عباد، أن األمانة بكافة طواقمها تعمل بجهد مكثف إلظهار العاصمة 
صنعاء وأطرافها ومديرياتها بحلة مبهجة، بما يليق بعظمة مناسبة املولد النبوي.. وأشار إل الحرص عل 
الستعداد األمثل إلحياء هذه املناسبة الدينية، بما يعزز من ارتباط اليمنيني بالرسول األعظم دينياً وأخالقياً 

ومحبة ودليل تمسكهم بنهجه وسريته العطرة.

وأكد عباد، أهمية تعزيز املشاركة املجتمعية الفاعلة يف حملة النظافة إلبراز أقوى صور البتهاج والحتفال 
بما يتناسب وحجم الذكرى وعظمتها يف قلوب أهل اليمن وحبهم وولئهم لرسول الله .. مثمناً ترشيف 

رئيس الوزراء لتدشني الحملة بأمانة العاصمة.

من جانبه أوضح املدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسني باألمانة فضل الروني، أن الصندوق سخر 
قدراته استعداداً لالحتفالية الكربى بذكرى املولد النبوي وإظهار العاصمة بمظهر جمال يليق بمقام 

وعظمة النبي الخاتم.

وبني أن الحملة تستهدف كافة مديريات أمانة العاصمة ومداخلها وخصص لها ثالثة آلف عامل نظافة 
و350 معدة بني غرافات وشيولت وقالبات.

يف حني أوضح مدير مرشوع النظافة إبراهيم الرصابي، أنه تم رصد ما يقارب ألف وثمانمائة طن مخلفات 
سيتم رفعها من كافة شوارع وحارات مديريات األمانة.

إل ذلك أرشف رئيس لجنة الشؤون الجتماعية بمحيل أمانة العاصمة حمود النقيب اليوم، عل تنفيذ أعمال 
حملة النظافة بشوارع وأحياء مديرية شعوب.

وشارك النقيب ومدير املديرية مهدي عرهب، يف أعمال النظافة وإزالة العشوائيات والعوائق املسببة لعرقلة 
السري من جولة النرص حتى جولة آية بشعوب.

وكانت إدارة التوعية البيئية باألمانة، بدأت مطلع األسبوع الجاري بأعمال توعية بيئية وحملة نظافة 
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مجتمعية يف الشوارع العامة والحارات وكذا التوعية املصاحبة للحملة.

حرض التدشني رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال عبدالوهاب رشف الدين ومديرا مكتبي الزراعة باألمانة 
إبراهيم رشف واملتابعة عبدالحليم السكري وعدد من مدراء مناطق النظافة.

وزارة األشغال حتيي ذكرى املولد النبوي الشريف

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة األشغال العامة والطرق اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أوضح رئيس مجلس الشورى محمد حسني العيدروس، أن الحتفال باملولد النبوي من أفضل 
األعمال التي تقرب اإلنسان من الله كونها تعرب عن الحب لنبيه األكرم والتمسك بما جاء به من الهدى 

والحق.

وأكد أن مولد النبي األعظم جاء بعهد جديد، ومأل األرض هدى ونورا وعدل وسالما، وأمن الله به السبل، 
وحقن الدماء، وأنهى الجهل والفتن، وأصلح حياة الفرد والجماعة.

وأشار رئيس مجلس الشورى، إل أن اليمنيني يستقبلون ذكرى ميالد نبي الرحمة واإلنسانية والعدالة 
بلهفة وشوق وقلوب يمألها اليمان والثقة بنرص الله وتحقيق النتصارات العظيمة يف مختلف جبهات العزة 

والكرامة.. ولفت إل أن الحلة الجميلة التي تزينت بها العاصمة صنعاء وغريها من املدن اليمنية يف إطار 
الستعدادات الكبرية لحياء املناسبة العظيمة يف ظل العدوان والحصار دليل عل ارتباط اليمنيني بنبيهم 

وتمسكهم بما جاء به من الحق. وقال »باستطاعتنا أن نصنع من هذه املناسبة العظيمة فرصة للنرص 
والتوحد ملواجهة األخطار والتحديات لكوننا نحن اليمنيني جديرين بحمل الوسام العظيم الذي قلده إيانا 
الرسول األعظم بقوله اإليمان يمان والحكمة يمانية«.. سائال الله عز وجل أن يجعل هذه املناسبة فاتحة 

خري وعزة وكرامة وانتصار عل أعداء األمة.

ويف الفعالية، التي حرضها وزير الدولة عبدالعزيز البكري والقائم بأعمال وزير السياحية أحمد العليي 
ومحافظ حرضموت لقمان باراس ونائب وزير حقوق النسان عيل الديلمي، أكد نائب وزير األشغال العامة 
والطرق محمد الذاري، أن الحديث عن النبي محمد صل الله عليه وسلم هو ذكر لكل معاني وقيم الفضيلة 

والكمال اإلنساني الذي تجسد يف شخصه الكريم.

وأشار إل أن التمسك بنهج النبي وبما أرساه من مثل وقيم وأنظمة عمل تمثل املخرج من غياهب التيه الذي 
ترزح األمة العربية والسالمية تحت وطأته.

وقال الذاري »أن فراسة النبي ونظرته ألهل اليمن لم تخب أبدا، فهاهم أحفاد األنصار يجسدون حبهم 
لنبيهم بالقول والعمل يف شتى ميادين العمل والجهاد امتثال لقول الله تعال »أذلة عل املؤمنني أعزة عل 

الكافرين يجاهدون يف سبيل الله ول يخافون لومة لئم«.

تخلل الفعالية، التي حرضها عدد من أعضاء مجلس الشورى ووكالء وزارة األشغال وقيادتي صندوق 
صيانة الطرق واملؤسسة العامة للطرق، فقرات فنية وقصائد شعرية معربة عن مكانة النبي محمد يف قلوب 

أهل اليمن.
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هيئة الزكاة حتيي املولد النبوي وتدشن ستة مشاريع جديدة

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت الهيئة العامة للزكاة اليوم بصنعاء، فعالية احتفائية ودشنت ستة مشاريع بقيمة مليارين و 235 
مليون ريال، بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية 
محمود الجنيد، إل أهمية هذه املناسبة يف نفوس أبناء اليمن وحبهم وارتباطهم الوثيق برسول الله صل الله 

عليه وآله وسلم.

وأكد أن اليمن يقوم اليوم ببناء الدولة عل النهج املحمدي األصيل ليوصل رسالة للعالم أن الشعب اليمني 
بحكمته وإيمانه قادر عل بناء واقعه وتحقيق استقراره واستقالله ومواجهة كافة التحديات والصعوبات 

التي يواجهها.

وقال الجنيد »اليوم بفضل الله تعال وبفضل ثبات املجاهدين األبطال يف مختلف الجبهات وصمود أبناء 
شعبنا استطعنا أن نجرتح املعجزات ونصنع النتصارات الكبرية يف مختلف الجبهات ونحقق النجازات 

ومنها إنشاء هيئة الزكاة التي كانت قد أدخلت يف إطار املجالس املحلية إلنهاء هذا الركن العظيم من أركان 
اإلسالم«.

وأضاف »كان لنا الرشف يف حكومة اإلنقاذ بفضل الله ورعاية واهتمام قائد الثورة املساهمة يف إنجاز 
القانون والتعديالت القانونية إلعادة العتبار للزكاة لتقوم بواجباتها تجاه الفقراء واملساكني واملستضعفني 

واملحتاجني«.. مثمنا النجازات التي حققتها الهيئة يف فرتة قياسية منذ نشأتها من خالل األنشطة واملشاريع 
املختلفة التي نفذتها.

من جانبه أشاد مستشار رئيس املجلس السيايس العالمة محمد مفتاح، باملشاريع التي أطلقتها هيئة 
الزكاة بمناسبة املولد النبوي الرشيف وما نفذته من مشاريع خالل الفرتات املاضية رغم ما تتعرض له من 

مؤامرات من قبل األعداء إلفشالها.

وشدد عل العاملني يف الهيئة استشعار املسؤولية والتحيل بالوعي إلقامة هذه الفريضة كما أمر الله تعال 
والقتداء برسوله من خالل مساعدة املجتمع عل إحياء هذا الركن العظيم من أركان اإلسالم.. مؤكداً أن 

الزكاة تطهر املزكني من الفساد وكل األمراض التي تعرتي النفوس.

ودعا العالمة مفتاح القائمني عل الزكاة إل إعداد خطة يف املرحلة القادمة إلنهاء ظاهرة التسول والبدء 
بتنفيذ أعمال مرحلة الحرص لهذه الفئة والفرز واملتابعة إلنهاء هذا امللف.. لفتاً إل أن الشعب اليمني شعب 

عزيز وكريم أراد له األعداء سلب العزة وإهدار الكرامة.

بدوره أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، أهمية ترجمة إحياء مولد رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم من خالل تطبيق مكارم أخالقه والقتداء بنهجه وسريته.

وأوضح أن الهيئة دشنت بهذه املناسبة ستة مشاريع بقيمة مليارين و 235 مليون ريال تشمل كفالة 
خمسة آلف من األيتام يف عموم املحافظات عل مدار العام بقيمة 600 مليون ريال، ومرشوع العرس 

الجماعي الشامل للفقراء واملساكني لعدد ألف مستفيد بقيمة 700 مليون ريال، ومرشوع »دعامة الحياة« 
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بمركز القلب يف املستشفى العسكري الذي سيخصص للفقراء واملساكني بقيمة 700 ألف دولر.

كما تتضمن املشاريع توزيع الحقيبة املدرسية عل أبناء الشهداء لعدد 20 ألف مستفيد بقيمة 120 مليون 
ريال، وتوزيع املساعدات العينية للعاجزين عن العمل املتمثلة بـ » ستة أقداح من الحبوب لكل مستحق« 

لعدد 10 آلف مستفيد، ومرشوع توزيع الهدايا النقدية والعينية للجرحى من أبطال الجيش واللجان 
الشعبية لعدد ألف وخمسمائة مستفيد بقيمة 15 مليون ريال..وأشار أبو نشطان، إل أن الهيئة ستنفذ 

خالل األيام املقبلة مرشوع »وآتوا حقه يوم حصاده« الذي سيستهدف قرابة 100 ألف أسة بتوزيع 
الحبوب..وأدان ترصيحات الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون، املسيئة لإلسالم واملسلمني وكذا اإلساءات 

املتكررة للرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم.. مؤكدا أن مثل هذه اإلساءات لن تنال من الرسول 
الكريم وما جاء به من قيم ومبادئ.

فيما أكد وكيل الهيئة عيل السقاف، أهمية أن تتوج فعاليات املولد النبوي الرشيف باملشاركة الفاعلة يف 
الفعالية املركزية بميدان السبعني بحشد منقطع النظري إليصال رسالة للعالم أن الشعب اليمني يعتز 

ويفتخر ويباهي برسول الله صل الله عليه وآله وسلم.

تخللت الفعالية، التي حرضها محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي وأعضاء مجلس إدارة هيئة الزكاة محمد 
صالح ومحمد شارب ومحمد اآلنيس ووكيال الهيئة لقطاع التوعية والتأهيل أحمد مجيل وقطاع املوارد 

الدكتور عيل األهنومي والقائم بأعمال وكيل قطاع املصارف الدكتور عبدالله القدمي ومدراء عموم مكاتب 
الهيئة باألمانة محمد العلفي ومحافظتي صنعاء حميد الغول وذمار إبراهيم املتوكل ومدراء ديوان عام 

الهيئة ومكاتب املديريات باألمانة، لوحة إنشادية لفرقة شباب الصمود عربت عن عظمة املناسبة.

اهليئة العامة لألراضي تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت الهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراني، فعالية خطابية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسني مقبول، إل أهمية إحياء 
هذه املناسبة الدينية الجليلة يف التمسك بسنة النبي صل الله عليه وآله وسلم وسريته النرية التي تحث عل 

النهوض بواقع األمة. وقال »عل األمة امليض يف الطريق والنهج الذي اختاره املصطفى عليه الصالة والسالم 
يف مواجهة أعداء الحق«.. مشريا إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي يؤكد التمسك والولء للرسول والرسالة 

املحمدية التي حمل مشعلها.

وتطرق مقبول إل أهمية إحياء مولده صل الله عليه وآله وسلم لتعريف املجتمع بسريته العطرة وشمائله 
وصفاته لالقتداء بها سلوكاً وعمالً.

فيما اعترب رئيس الهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراني القايض عبدالعزيز العنيس، مناسبة 
ذكرى املولد النبوي من أعظم املناسبات يف حياة األمة اإلسالمية كونها تحيي ذكرى ولدة أرشف الخلق الذي 

بعثه الله لينري لألمة طريقها بعد أن عانت من الظلم والطغيان.. وأكد حرص الشعب اليمني بكافة فئاته 
عل إحياء وتعظيم هذه املناسبة .. مبيناً أن الحتفاء بذكرى مولده صل الله عليه وآله وسلم انتصاراً للشعب 

اليمني الذي يعظم النبي الخاتم ملكانته ومقامه وقامته الرفيعة والعالية.

ودعا القايض العنيس، كافة منتسبي الهيئة إل املشاركة يف الفعالية املركزية والحضور املرشف يوم الخميس 
املقبل.
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وألقيت عدد من الكلمات من القضاة واملستشارين عربت يف مجملها عن عظمة املناسبة وأهمية الحتفاء بهاذ 
لستلهام الدروس والعرب من القدوة واألسوة الحسنة.

تخلل الفعالية، بحضور نائب مدير التوجيه املعنوي أمني الربعي ورئيس محكمة أرحب والقضاة ووكالء 
الهيئة واملستشارين ومدراء العموم، قصائد شعرية وفقرات إنشادية معربة عن املناسبة.

وزارة اإلعالم حتتفي بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء  - سبأ :

نظمت وزارة اإلعالم واملؤسسات والوسائل اإلعالمية املختلفة اليوم بصنعاء، احتفالية ابتهاجاً باملولد النبوي 
الرشيف.

ويف الحتفالية أوضح وزير اإلعالم ضيف الله الشامي، أن هذه الحتفائية تأتي يف إطار التهيئة للفعالية 
الكربى بمناسبة املولد النبوي الرشيف والبتهاج بالنبي األكرم وبفضل الله ورحمته ونعمته عل العاملني 

املتمثلة يف رسوله محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.

وأشار إل دور وسائل اإلعالم يف نقل مظاهر البهجة والرسور التي تعم الوطن احتفاء بهذه املناسبة.. 
مبيناً أن اإلعالم مستمر يف نقل الصورة الناصعة يف تاريخ األمة التي يحاول األعداء أن يُفقدوها هويتها 

ويسارعون إل إبعادها عن دينها ونبيها.

وقال وزير اإلعالم »عندما نستقرئ التاريخ نجد صوابية ما نتحرك عليه، فالله بعث نبيه يف فرتة تخلت فيها 
األمة عن القيم واملبادئ وتدنت األخالق واستحقت أن ترضب عليها الذلة واملسكنة بعد أن فّضلها الله عل 

العاملني، فجاء رسول الله محمد لينتشل األمة من واقع الجهل والظلم والفجور إل نور اإلسالم«.

وأوضح أنه كان لليمنيني رشف الدفاع عن اإلسالم منذ بزوغ فجره، فكانت أسة ياس العنيس اليماني أول 
أسة تضحي بني يدي رسول الله وقدمت دماءها فداء للدين، مضيفا: »ينظر العالم اليوم إلينا ونحن نحتفل 

باملولد النبوي كالغرباء، فطوبى للغرباء، فيما يأتي التطبيع من قبل الدول التي تحارب الشعب اليمني، 
وتأتي اإلساءة للنبي يف الوقت الذي نحتفي به عليه وآله أفضل الصالة والسالم، لنؤكد أننا شعب األنصار 

عرب التاريخ، فأين من يتشدقون بحب النبي الذين أصبحوا اليوم أولياء لليهود والنصارى«.

وتابع الوزير الشامي »اليوم بإعالمنا الوطني، ننقل ابتهاجنا بالنبي ونقدم رسالة للعدوان أن هذه األمة 
تسري عل نهج محمد ورسالته وترتبط بقيمه ومبادئه وعظمته وسموه«.

فيما اعترب وزير الدولة الدكتور حميد املزجاجي، يف الفعالية التي حرضها وزير الدولة نبيه أبو نشطان، 
ونواب وزراء اإلعالم فهمي اليوسفي، والتصالت وتقنية املعلومات الدكتور هاشم الشامي، والتعليم العال 

والبحث العلمي الدكتور عيل رشف الدين، واألمني العام املساعد ملجلس الوزراء يحيى الهادي، اعترب أن 
الحتفاء باملولد النبوي احتفال باليوم الذي أراده الله إلخراج الناس من الظلمات إل النور.

وأشار إل أن عل من يّدعي بدعة الحتفال باملولد النبوي، العودة إل القرآن الكريم يف قوله تعال »وذكرهم 
بأيام الله«، وقوله جل وعال »قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا«، مؤكدا وجوب إحياء املناسبات التي 
فيها عز لإلسالم وخري للبرشية وتذكري بنعم الله وفضله عل عباده.. لفتاً إل أن من يقولون ببدعة الحتفاء 
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باملولد النبوي إنما يريدون إبعاد األمة عن دينها ونبيها ورسالته السامية.

تخلل الحتفال، الذي حرضه وكيال وزارة اإلعالم أحمد الحماطي، ونرص الدين عامر ورؤساء وقيادات 
املؤسسات والقطاعات والوسائل اإلعالمية الرسمية واألهلية وجمع من اإلعالميني، وصالت إنشادية وفقرات 

متنوعة وقصيدة وروبورتاج بعنوان »املولد النبوي الرشيف ودور اإلعالم الوطني«.

األمانة العامة لرئاسة اجلمهورية تنظم فعالية احتفائية بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

نظمت األمانة العامة لرئاسة الجمهورية اليوم بصنعاء، فعالية احتفائية بمناسبة املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه وآله أفضل الصالة والسالم.

وأوضح أمني عام رئاسة الجمهورية حسن أحمد رشف الدين، أن الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف 
يأتي للتذكري بقصة قائد عظيم ولد يتيماً واصطفاه الله بالرسالة السماوية الخاتمة.. واستعرض شمائل 

الرسول وسجاياه وأخالقه العظيمة التي من خاللها نهض املسلمون ليحققوا العدل واملساواة ونرصة 
الفقراء واملستضعفني.

وذكر رشف الدين، أن الرسالة السماوية التي قادها الرسول صل الله عليه وآله وسلم، جاءت لتنظيم حياة 
اإلنسان بمختلف نواحيها العبادية والجتماعية والسياسية والقتصادية والتي تجّلت بقيمها األخالقية التي 

جسدها.

بدوره أشار أمني س املجلس السيايس األعل الدكتور ياس الحوري، إل أهمية الحتفال بذكرى املولد 
النبوي.. مبيناً أن اليمنيني يحتفلون بهذه املناسبة وهم يواجهون العدوان والحصار للسنة السادسة.. 

وأوضح أن اليمنيني أصبحوا أقوى مما مىض، ويجددون العهد للرسول بالقتداء بسريته ونهجه ومنارصته.. 
لفتاً إل أن احتفال األمانة العامة لرئاسة الجمهورية من ساحة القرص الجمهوري الذي قصفه العدوان له 
دللة كبرية عل أن اليمنيني صامدون وماضون نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة وبإدارة ومنهجية وخطط 

رشيدة.

وقال الحوري »إن الشعوب اإلسالمية اليوم متمسكة بنهج الرسول والحتفاء بمولده أكثر من أي وقت مىض 
عل عكس األنظمة العربية التي تهرول للتطبيع وتوقيع التفاقيات مع الكيان الصهيوني وهو ما يؤهل 

محور املقاومة لقيادة الشعوب العربية للدفاع عن الرسول واإلسالم«.

من جانبه أوضح مستشار املجلس السيايس األعل محمد طاهر أنعم، أن ذكرى مولد النبي تحيي يف األمة 
عظمة الرسول الذي نهض بواقعها وبنى إمرباطورية سادت العالم ونرشت اإلسالم يف أصقاع املعمورة.. 

وأشار إل أن الرسول وضع بذور الحضارة والتفكري واإلبداع ولم تمر خمسني عاماً بعد وفاته حتى أصبح 
من العرب علماء رفدوا البرشية بالبتكارات والخرتاعات التي كانت سبب نهضة الغرب حالياً.

وحذر أنعم من قوى العدوان التي تهدف إل زعزعة الستقرار يف املجتمع بعد أن فشلت يف حربها عل 
اليمن.. مستشهداً بحكمة الرسول صل الله عليه وآله وسلم عندما اختلف األنصار واملهاجرين وحل النزاع 

بينهم حفاظاً عل النسيج املجتمعي يف املدينة آنذاك.
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مدير مكتب رئيس الدائرة املالية باألمانة العامة فيصل الريض، أشار إل مكانة الرسول يف قلوب اليمنيني.. 
مؤكداً أن الحتفال باملولد النبوي يعزز الرتباط بالنبي الخاتم وسريته العطرة والقتداء به وسلوكياته 

وتعامله، موضحا أن اليمنيني يحتفون بذكرى املولد النبوي، بصورة استثنائية يف العالم، يف حني سعت دول 
عربية إل التطبيع والتفاق مع الكيان الصهيوني.

تخلل الفعالية، التي حرضها رؤساء دوائر األمانة العامة وموظفو األمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومدير 
مديرية التحرير مقبل جعامل، فقرات إنشادية.

أمسية على مسرح اهلواء الطلق بصنعاء

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت مؤسسة اإلمام الهادي الثقافية، أمسية عل مرسح الهواء الطلق بصنعاء ضمن فعاليات مهرجان 
الرسول األعظم.

تضمنت األمسية أوبريت مرسحي تمثييل إنشادي بعنوان »الرسول األعظم« تناول ذهاب وفد من املسلمني 
إل ملك الحبشة وحوارهم معه، ورسالة الرسول صل الله عليه وآله وسلم إل ملك الروم، وتآمر كفار قريش 

مع اليهود عل الرسول صلوات الله عليه.

كما عرضت يف األمسية مشاركتني شعريتني للطفل عبدالله الحلييل وأسامة القحوم.

واختتمت األمسية بتكريم املمثلني املرسحيني واملتعاونني يف املهرجان.

الجدير ذكره أن املهرجان سيختتم فعالياته مساء اليوم، حيث سيتم تكريم الفائزين يف املسابقات التي 
أقيمت خالل األسبوعني املاضيني.

جامعة 21 سبتمرب بصنعاء حتتفل بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت جامعة 21 سبتمرب للعلوم الطبية والتطبيقية بمحافظة صنعاء، حفل فني وخطابي بذكرى املولد 
النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف الفعالية أشار وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم، إل أن ميالد الرسول الكريم جسد قيم ومبادئ 
العدل واملساواة ورفض الذل والخنوع ومجاهدة الكفر والنفاق لتحيي أمة اإلسالم يف عزة وكرامة.. مؤكدا 

أهمية استغالل هذه املناسبة الدينية يف تعزيز روابط اإلخاء والتكافل بني أفراد املجتمع.

واستعرض جوانب آثر الرسالة املحمدية يف إحداث التحولت التاريخية والحضارية ودلئل مواجهة األفكار 
املظللة التي تستهدف احتفال األمة بمولد نبيها عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

فيما تحدث رئيس الجامعة الدكتور مجاهد معصار، عن أثر الرسالة املحمدية عل واقع العالم.. لفتا إل ما 
تتعرض له األمة من ضعف وشتات جراء البتعاد عن النبي ومنهجه ورسالته.
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وتطرق إل الرعاية والعناية اللهية التي احيط بها الرسول محمد، وأهمية استلهام الدروس والعرب من 
حياته وشخصيته واتباع سنته والقتداء بهدية.

ودعا الدكتور معصار إل تكثيف الجهود للحشد للفعالية الكربى لالحتفال باملولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

تخلل الحفل، التي حرضها عمداء الكليات واآلكاديميني والطالب، فقرات انشادية وقصائد عن حب النبي 
محمد وارتباط اليمنيني به منذ بزوغ فجر السالم.

أمسيات ثقافية يف ثالث مديريات بأمانة العاصمة احتفاء باملولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت يف مديريات الوحدة والثورة وآزال بأمانة العاصمة، أمسيات ثقافية احتفاء بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

حيث نّظم أبناء حي املجمع الصناعي »الكاظمني وبغداد« بالوحدة أُمسية بحضور محافظ عدن طارق 
سالم ورئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال عبدالوهاب رشف الدين ووكيل أمانة العاصمة املهندس عايض 

الشمريي.

وألقيت يف األمسية عدد من الكلمات تطرقت إل أهمية الحتفاء بذكرى مولد النبي محمد صل الله علية وآله 
وسلم لستلهام دروس العزة والصرب والثبات التي جسدها الرسول األعظم يف مواجهة الكفر والباطل.

وتناولت الدروس املستفادة من هذه املناسبة العطرة، وأهمية تجسيد الصفات النبوية والقيم األخالقية 
واإلنسانية للرسول الكريم، موضحة أن حياة الرسول األعظم تمثل مدرسة إيمانية نستلهم منها كل معاني 

السمو والرفعة والنهوض بواقع األمة.

كما أقيمت أمسية دينية يف الحي السيايس بمديرية الوحدة، أكدت الكلمات خاللها أن مولد النبي األعظم 
يعترب إيذانا ببدء عهد جديد، وتمهيدا لنزول الرسالة السماوية الخالدة إل كافة الناس.

تخللت األمسية فقرات شعرية وانشادية عربت عن عظمة املناسبة، وفضائل إحيائها.

إل ذلك، أقيمت أمسية ثقافية بحي الحصبة الشمالية يف مديرية الثورة بحضور عضو مجلس النواب محمد 
الطوقي.

وأشارت كلمات ألقيت يف األمسية، إل أن الحتفاء باملناسبة يعكس عظمة خاتم األنبياء واملرسلني الذي نقل 
األمة من شتات الظلم والضياع والجهل إل رحاب النور والهدى والعدل.

وأوضحت بأن ذكرى املولد النبوي لرسول الهدى صلوات الله عليه وآله وسلم محطة ايمانية للتزود من 
نهجه وسريته العطرة وقيمه وأخالقه وتعاليمه السمحاء والعمل بها.

يف حني نظمت اللجنة الرئيسية بمديرية آزال، أمسية خطابية وفنية بحي ظهر حمري بحضور وكيل األمانة 
املساعد احسن القايض, وأمني عام املجلس املحيل باملديرية عادل الشعثمي.
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وأكدت األمسية عظمة ومكانة الرسول يف وجدان اليمنيني وحبهم له والتمسك بسريته ونهجه.

ودعت إل الحشد واملشاركة الواسعة يف الفعالية الكربى التي ستقام الخميس املقبل بميدان السبعني ابتهاجا 
بمولد رسول البرشية.

معهد الشوكاني يدشن فعاليات املهرجان الثالث لالحتفال باملولد النبوي الشريف

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشن معهد الشوكاني لتدريب املعلمني اليوم بصنعاء، فعاليات املهرجان الثالث لالحتفال باملولد النبوي 
الرشيف »مولد النور« .

ويف افتتاح املهرجان، الذي ينظمه املعهد عل مدى يومني بالتعاون مع الدائرة الرتبوية ألنصار الله، أكد 
وكيل قطاع التدريب والتأهيل املساعد بوزارة الرتبية والتعليم أحمد عباس أهمية إحياء ذكرى مولد خري 

الربية وإقامة الفعاليات واألنشطة الحتفالية فرحاً وابتهاجاً بميالد الرحمة املهداة من أنار الله به األرض 
وأخرج الناس من الظلمات إل النور.

وأشار إل أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى صلوات ربي وسالمه عليه وعل آله والقتداء 
به يف كل أقواله وأفعاله ويف ثباته وتصديه لقوى الظلم والطغيان.. داعياً الجميع للمشاركة واإلحتشاد يف 

الفعالية املركزية بميدان السبعني يوم الثاني عرش من ربيع األول القادم.

من جانبه تطرق مدير مكتب الرتبية والتعليم بمحافظة صنعاء رئيس الدائرة الرتبوية باملكتب التنفيذي 
ألنصار الله هادي عمار، إل أهمية املناسبة كمحطة ملراجعة النفس وتصحيح املسار والتآيس بالرسول 

األعظم والسري عل نهجه والتزام أوامره واجتناب نواهيه.

لفتا إل دور الرتبويني يف تصحيح الفرتاءات واملفاهيم املغلوطة حول إحياء ذكرى ميالده الرشيف و تنشئة 
أجيال املستقبل عل حب رسول الله صل الله وسلم عليه وعل آله.. منوها بجهود قيادة معهد الشوكاني 

وكل من اسهم يف إقامة هذا املهرجان.

فيما أكد عميد املعهد محمد غالب يف كلمته الرتحيبية، أحقية الشعب اليمني احفاد األوس والخزرج بالرسول 
األعظم وإحياء ذكرى ميالده الرشيف والسري عل نهجه واتباع أوامره واجتناب نواهيه.. مبينا ان فعاليات 

املهرجان تتضمن عل مدى يومني »مولد انشادي، ندوة ثقافية، فعالية نسائية«.

تخلل املهرجان، الذي حرضه نائب رئيس املكتب الفني بوزارة الرتبية محمد املتوكل ومدير عام املشاركة 
املجتمعية بالوزارة عبدالسالم املضواحي، موشحات ومقطوعات انشادية عربت عن املناسبة.
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مكتب بريد صنعاء ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الربيد بمحافظة صنعاء اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل 
الصالة وأزكى التسليم.

ويف الفعالية، بحضور وكيل املحافظة محمد عيل جميل، أشار مدير بريد منطقة صنعاء محمد الهاجري، 
إل أهمية القتداء برسول الله يف أفعاله وأقواله وثباته وصموده يف مقارعة الباطل وجهاده ضد قوى الظلم 

والطغيان.

واستعرض األدوار التي قام بها اليمنيون يف مساندة ومؤازرة الرسول األعظم يف دعوته إل الله ونرش 
الرسالة املحمدية يف أصقاع األرض.

فيما أوضح محمد الصوميل يف كلمة للجانب الثقايف، أن إحياء املولد النبوي تجسيد لألخالق والقيم واملبادئ 
التي كان يتحرك بها رسول الله عليه الصالة والسالم.. داعيا ال املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية 

بذكرى املولد.

تخلل الفعالية، التى حرضها نائب مدير بريد املحافظة نجيب املقطري ومدير بريد منطقة معني محمد 
عبدالرحمن يرس وموظفي الربيد، فقرات فنية وإنشادية متنوعة عربت عن أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي 

الرشيف.

القطاع الرتبوي يف بني حشيش بصنعاء حييي ذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الرتبية والتعليم بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد مدير مكتب الرتبية باملحافظة هادي عمار، أهمية الحتفاء بذكرى مولد خاتم األنبياء 
واملرسلني للتذكري بمناقب وأخالق وصفات هذا الرسول القائد ومعلم البرشية ومخرجها من الظلمات إل 

النور.

وحث عل تعزيز جوانب التوعية املجتمعية عن عظمة املناسبة والتذكري بسرية النبي الكريم والقتداء بهديه 
والسري عل نهجه والستفادة منها يف تعزيز قيم التكافل الجتماعي.

فيما تطرق مدير املديرية راجح الحنمي، إل محطات من حياة الرسول وأهمية التزود بمكارم األخالق 
والقيم واملبادئ التي غرسها النبي األعظم يف أمة اإلسالم، مؤكداً أن الحتفال بيوم مولده يعزز من صمود 

الشعب ملواجهة التحديات.

من جانبه أكد مدير الرتبية باملديرية صربي القحم، أن إحياء ذكرى مولد الرسول الكريم يجسد مدى 
ارتباط اليمنيني بنبيهم واقتدائهم بما انتهجه من سنن فاضلة وتعاليم تكرس القيم العظيمة لتباعه 

والتأيس به.
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تخلل الفعالية، التي أقيمت بمدرسة عيل بن أبي طالب بحضور مسئول املكتب الرشايف وليد العركدة ومدير 
أمن بني حشيش، كلمات وأناشيد عن أهمية إحياء ذكرى مولد النبي الخاتم.

مكاتب النقل واإلعالم والصحة واألشغال برمية حتتفي بذكرى املولد

]26/ اكتوبر/2020[ ريمة - سبأ :

نظمت مكاتب النقل واإلعالم والصحة واألشغال بمحافظة ريمة اليوم، فعالية ثقافية وخطابية بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي الرشيف .

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل أول املحافظة محمد الحيدري ووكيل املحافظة فهد الحاريس، أشار مرشف 
املحافظة زيد الوزير، إل أهمية ودللت الحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ودعا أبناء املحافظة إل التفاعل واملشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية يوم الخميس القادم.

فيما أكد الحاريس، أهمية الحتفال باملولد واستلهام الدروس والعرب من حياة الرسول األعظم يف مقارعة 
الظلم والستكبار.

وأشار إل أن الحتفاء بذكرى املولد رسالة لقوى العدوان بأن اليمنيني متمسكون بنهج رسول اإلنسانية.

من جانبه أشار مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور طالل الجربي، إل أن الحتفال بهذه املناسبة محطة 
لستلهام الدروس والقتداء بالرسول الكريم يف التضحية والفداء.

تخللت الفعالية، التي حرضها عددا من مدراء املكاتب التنفيذية باملحافظة والشخصيات الجتماعية، فقرات 
انشادية وقصائد عربت عن املناسبة.

إل ذلك قدم مكتب الصحة باملحافظة بالتعاون مع مكاتب النقل واإلعالم واألشغال، قافلة طبية ونقدية 
دعما ألبطال الجيش واللجان الشعبية يف ميادين العزة والكرامة.

فعالية مبديرية شعوب بأمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء  - سبأ :

أٌقيمت بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي، نظمتها إدارة الصحة بمديرية شعوب.

ويف الفعالية، التي حرضها رئيس لجنة الشئون الجتماعية بمحيل األمانة حمود النقيب، أشار وكيل وزارة 
الصحة الدكتور محمد املنصور، إل أهمية إحياء هذه املناسبة لستذكار مناقب وصفات أرشف الخلق 

واملرسلني وترسيخها يف وجدان األجيال والقتداء بالسرية املحمدية.

وأكد أهمية تجسيد نهج وقيم وأخالق النبي األعظم يف كافة مناحى الحياة والسلوكيات قولً وعمالً.. داعياً 
إل املشاركة الواسعة يف الفعالية الكربى.

وألقيت كلمات من مدير مكتب الصحة باألمانة الدكتور مطهر املروني ومستشار األمانة عيل األسدي ومدير 
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الصحة بشعوب الدكتور أحمد املداني ورئيس املكتب اإلرشايف باملديرية عبدالله الكول، أكدت عل عظمة 
املناسبة يف نفوس اليمنيني خاصة، واملسلمني عامة.

واعتربوا الحتفال بذكرى املولد النبوي، محطة لستلهام الدروس والعرب من سرية ونهج الرسول الكريم 
وتوعية املجتمع بأهمية إحياء هذه املناسبة الدينية التي تغيظ الكفار واملنافقني.

تخلل الفعالية فقرات انشادية وفقرات فنية ابتهاجا بذكرى مولد الرسول األعظم وتكريم مدراء املستشفيات 
املربزين واملوظفني املثاليني يف املجمعات واملراكز الطبية والصيدليات النموذجية بمديرية شعوب.

اإلفراج عن ٣2 من املغرر بهم بذمار مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ ذمار  - سبأ :

أٌفرج بمحافظة ذمار اليوم، عن 32 شخصاً من املغرر بهم بمناسبة الحتفاء بذكرى املولد النبوي.

وأشار محافظ املحافظة محمد نارص البخيتي، إل أن اإلفراج عن املغرر بهم يأتي يف إطار الحتفالت بذكرى 
املولد النبوي الرشيف والحرص عل تعزيز قيم التسامح وإعطاء فرصة للمغرر بهم العودة إل صف 

الوطن.

ولفت إل أهمية أخذ العرب والعظات مما تقوم به دول العدوان بحق مرتزقتها وما ارتكبته من جرائم بحق 
الشعب اليمني ومقدراته.

ودعا املحافظ البخيتي، إل عدم النسياق خلف مؤامرات العدوان التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً، 
والستفادة من قرار العفو العام بالعودة إل جادة الصواب والوقوف يف صف الوطن.

فيما اعترب مدير أمن املحافظة العميد أحمد عبدالله الرشيف، العفو العام فرصة لستفادة املغرر بهم والعودة 
إل صف الوطن.

حرض اإلفراج نائب مدير أمن املحافظة العميد عبداملجيد القويس ومدير مكتب األشغال املهندس محمد عباد 
ونائب مدير املرور العقيد عبدالول السهمي.

برنامج ترفيهي لأليتام بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء -  سبأ :

نظمت مؤسسة أحالم مستنرية للتنمية بالتعاون مع نادي أهيل صنعاء اليوم، برنامج ترفيهي لأليتام 
بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

تضمن الربنامج أنشطة ترفيهية يف املؤسسة ومزاولة عدد من األنشطة الرياضية يف النادي األهيل، وزيارة 
مرافق النادي واملكتبة ومتحف البطولت واإلنجازات ومأدبة غداء.

وأوضحت رئيسة مؤسسة أحالم مستنرية حليمة مفتاح، أن الربنامج الرتفيهي استهدف أيتام عدد من أس 
الشهداء بمديرية صنعاء القديمة احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.
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وأشارت إل أن الربنامج يأتي ضمن أنشطة وبرامج املؤسسة.. منوهة بدور النادي األهيل ممثال بلجنته 
الثقافية يف إنجاح الفعالية.

فيما أكد أمني عام النادي األهيل عبدالله حسني جابر، استعداد النادي فتح أبوابه ملثل هذه الفعاليات التي 
تأتي بالتزامن مع مولد سيد البرشية الذي أتى رحمة للعاملني وأخرج العباد من الظلمات إل النور.

وأشار إل أهمية الفعالية التي خصت تبني األيتام وتوعيتهم بأهمية الرتاث واملوروث الشعبي والحضارة 
اليمنية , مشيدا بدور مؤسسة أحالم يف تنظيم الفعالية.

بدوره استعرض املسئول الثقايف بالنادي جمال الحرضمي، ملحة تاريخية عن دور اليمنيني يف منارصة 
الرسول األعظم يف مقارعة الظاملني واملستكربين.. مشريا إل أهمية استلهام الدروس والعرب وتكريس نهج 

رسول اإلنسانية والقتداء بهديه.

حرض الفعالية، رئيس اللجنة الثقافية بالنادي يحيى الشهاري ونائبه توفيق الزبريي، وعضوا اللجنة 
الدكتور خالد عمر ونبيل الفرزعي.

حملي وتنفيذي مدينة البيضاء حيتفي بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ البيضاء  - سبأ :

نظمت قيادة السلطة املحلية والتنفيذية بمدينة البيضاء اليوم، حفالً خطابياً بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

وأكد رئيس جامعة البيضاء الدكتور أحمد العرامي، أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية والتمسك بما جاء به 
سيد الخلق محمد صل الله عليه وآله وسلم والقتداء بنهجه القويم.

ونوه بعظمة الرسالة اإللهية يف إخراج الناس من الظلمات إل النور بميالده صل الله عليه وآله وسلم.. مبيناً 
أن العدوان يحاول إبعاد الشعب اليمني عن هويته وإيمانه.

ويف الحفل، بحضور مدير مديرية مدينة البيضاء أحمد الرصاص وأمني عام جامعة البيضاء محمد العنيس 
وأمني محيل املدينة صادق القايض والقيادات التنفيذية واألمنية والعسكرية والشخصيات الجتماعية، أشار 

مرشف مديرية مدينة البيضاء محمد األشموري، إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي يأتي انطالقا من 
الحب والولء لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم ومكانته يف قلوب اليمنيني وتمسكهم بسريته العطرة.

بدورهما أوضح مدير مكتب الرتبية والتعليم بمدينة البيضاء محمد الحارثي ورئيس لجنة الشؤون 
الجتماعية جعبل العبوس، أن الحتفال بهذه املناسبة يجسد ارتباط اليمنيني بالرسول األعظم الذي جاء 

متمماً ملكارم األخالق.

وأشارا إل أن إحياء هذه املناسبة الدينية ليست بدعة كما تروج لها األنظمة العميلة، إنما رسالة لألمة 
للنهوض بواقعها والسري عل منهج املصطفى عليه الصالة والسالم.

تخلل الحفل قصيدة للشاعر سليمان الحميقاني عربت عن املناسبة.
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فعاليات يف مديريات رمية مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ ريمة - سبأ :

نظم أبناء مديريات السلفية وكسمة وبالد الطعام بمحافظة ريمة اليوم، فعاليات ثقافية احتفاًء بذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ففي الفعالية بكسمة، أكد وكيل أول املحافظة محمد الحيدري، أهمية إحياء هذه املناسبة لتعزيز الرتباط 
بالرسول األعظم والسري عل نهجه وجهاده ملواجهة العدوان ومرتزقته.

وأشار إل عظمة املولد النبوي الرشيف ومكانة هذه املناسبة يف نفوس اليمنيني واحتفائهم بأعظم شخصية 
عرفها التاريخ النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم.. منوهاً إل أهمية التفاعل والحشد املرشف للمشاركة 

يف الفعالية املركزية باملحافظة.

فيما استعرضت العديد من الكلمات يف األمسيات بمديريتي السلفية وبالد الطعام، جوانب من حياة وسرية 
الرسول األعظم وأهمية إحياء املولد النبوي الرشيف لتجسيد حب ومكانة الرسول يف النفوس وترسيخ قيمه 

ومبادئه ونهجه القويم.

وأشارت إل ماتحمله هذه الذكرى من معاِن ودللت يف تجديد الولء وتعزيز القتداء والرتباط برسول الله 
والتمسك بسريته ونهجه.

تخللت الفعاليات، التي حرضها مدراء عموم املديريات والقيادات املحلية والتنفيذية واإلرشافية واألمنية 
واملشايخ والشخصيات الجتماعية، قصائد شعرية واناشيد دينية ورقصات شعبية.

القطاع الصحي مبديرية كتاف حيتفي بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صعدة  - سبأ :

نظم القطاع الصحي بمديرية كتاف بمحافظة صعدة، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور مدير عام مديرية كتاف فيصل التام ومدير مكتب الصحة باملديرية محمد جلهم، 
أشارت الكلمات إل أن الحتفال بهذه املناسبة الدينية يعزز من تبصري املجتمع بسرية املصطفى صل الله 

عليه وآله وسلم واستلهام الدروس والعرب منها.

واعتربت الكلمات هذه املناسبة محطة للتزود من أخالق وصفات الرسول األعظم والتمسك بهديه ونهجه 
القويم.
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أبناء مديرية ريدة بعمران حييون ذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

أحيا أبناء مديرية ريدة بمحافظة عمران اليوم، ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار وكيال املحافظة عبدالرحمن الغول وأمني فراص، إل ما يمثله الحتفاء بذكرى املولد يف 
تعزيز القيم واألخالق واملبادئ التي جاء بها الرسول املصطفى.

وأكدا أن القتداء والهتداء بنهج الرسول األعظم يسهم يف تعزيز التالحم والتكافل املجتمعي إلصالح أوضاع 
األمة.. مشيدين بالجهود التي تبذل من أجل إحياء هذه املناسبة بما يليق بمكانة الرسول األعظم صلوات الله 

عليه وعل آله.

ودعا وكيال املحافظة إل املشاركة يف إحياء الفعالية املركزية التي ستقام يف عاصمة املحافظة يوم الخميس 
املقبل.

هيئة القوى البشرية بوزارة الدفاع حتتفي بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت هيئة القوى البرشية بوزارة الدفاع اليوم بصنعاء، فعالية ثقافية احتفاء بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، التي حرضها مدير دائرة شؤون الضباط العميد نجم عباد ومدير دائرة شؤون األفراد العميد 
عبدالله البزاغي، أشار مدير دائرة القضاء العسكري القايض العميد عبداللطيف العياني، إل أهمية إحياء 

ذكرى مولد الرسول صل الله عليه وآله وسلم، بما يعزز من الرتباط بالرسالة املحمدية.

وأوضح أن أبناء القوات املسلحة واللجان الشعبية يستلهمون من رسول الله العرب والقيم اإلنسانية 
والجهادية يف ميادين العزة والكرامة.. مؤكداً رفض محاولة اإلساءة لرسول الله عليه الصالة والسالم 

وتشويه صورة اإلسالم واملسلمني.

فيما أشار العقيد عادل الرشذويف يف كلمة هيئة القوى البرشية بوزارة الدفاع، إل أن الحتفال بذكرى املولد 
النبوي يتزامن مع النتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية يف مختلف جبهات العزة والكرامة.

وأكد أهمية هذه املناسبة الدينية لستحضار أبناء اليمن تاريخهم وانتصارهم للنبي صل الله عليه وآله 
وسلم.

بدوره استعرض عضو الهيئة الثقافية ألنصار الله يحيى قاسم أبو عواضة، الدللت والعرب من الحتفال 
بذكرى املولد النبوي.. مؤكداً ارتباط أبناء اليمن بالرسول عليه الصالة والسالم منذ بعثته، بتمسكهم بالقيم 
واملبادئ التي انتهجها النبي الكريم..واستنكر هرولة بعض األنظمة والحكام للتطبيع مع العدو الصهيوني 

وإعالن الولء لقوى الهيمنة والستكبار العاملي.

ويف ختام الفعالية تم تكريم الفائزين يف مسابقة القرآن الكريم التي نظمتها هيئة القوى البرشية بوزارة 
الدفاع.
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الوحدة االجتماعية بإب حتتفي بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

أقامت الوحدة الجتماعية بمحافظة إب اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد محافظ املحافظة عبدالواحد صالح، أن هذه املناسبة تعد محطة لتعميق العالقة بني 
املسلمني وقائدهم النبي األعظم والقتداء به قول وعمال.

وأوضح أن الفرح والبتهاج الذي يعم كافة املناطق واملديريات واملحافظات بهذه املناسبة يدل عل مدى 
الحب والولء للرسول األعظم صلوات الله عليه وعل آله.

ولفت املحافظ صالح، إل أن الحتشاد الجماهريي الذي ستشهده مدينة إب يف الثاني عرش من ربيع األول 
سيكون رسالة لألعداء بأن الشعب اليمني مرتبط بالنبي وآله ولن يذل أو يخنع مهما تمادى العدوان يف 

جرائمه.

من جانبه أشار املرشف العام للمحافظة يحيى اليوسفي، إل أن اصحاب التيارات املوالية للصهاينة والغرب 
نشطوا عل مدار السنوات املاضية يف إبعاد املسلمني عن قائدهم محمد صلوات الله عليه.. وشدد عل أهمية 

أن نجعل من هذه املناسبة محطة لشحذ الهمم ورفع املعنويات ورفد الجبهات ضد العدوان الغاشم .

فيما تناول املسؤول الجتماعي للمحافظة يحيى القاسمي، مالمح من سرية الرسول الكريم واملقاصد 
الدينية من الحتفال بذكرى مولده الرشيف.. وأوضح أن الشعب اليمني بحاجة ماسة إلحياء هذه املناسبة 

التي ترتبط بأعظم قائد عرفه التاريخ لنستمد منه القوة والشجاعة والصمود ضد أبشع عدوان يمارسه 
أعداء األمة.

من جهته أكد الشيخ مفيد الحاملي يف كلمة املشايخ والوجهاء باملحافظة، أهمية إحياء هذه املناسبة وأثرها يف 
نفوس الناس لتغيري واقعهم املرير من خالل العودة إل شخصية الرسول األعظم وسريته وتعاليمه. 

وأشار إل أن األمة اآلن يف وضع أحوج ما تكون فيه للعودة إل منابع قوتها ومجدها ورسولها املصطفى 
صلوات الله عليه.

تخللت الفعالية، التي حرضها وكالء املحافظة ومدراء عموم املكاتب التنفيذية، قصيدة شعرية وفقرات 
انشادية معربة.

فعالية يف احلديدة بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ الحديدة  - سبأ :

أٌقيمت بمحافظة الحديدة اليوم، فعالية خطابية يف ذكرى املولد النبوي تحت شعار »وما أرسلناك إل رحمة 
للعاملني«.

ويف الفعالية، التي نظمها مكتب الرضائب والوحدات التنفيذية لرضيبة مبيعات القات وكبار املكلفني وريع 
العقارات ومكاتب اإلعالم ووكالة األنباء اليمنية )سبأ( وصحيفتا الثورة و26 سبتمرب واملركز اإلعالمي، أشاد 
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وكيل املحافظة عبدالجبار أحمد محمد، بتنظيم الفعالية يف إطار التحضري والتهيئة للفعالية املركزية التي 
ستقام الخميس املقبل بمدينة الحديدة.

وأشار إل أن الحضور واملشاركة املرشفة يف إحياء هذه املناسبة رسالة من أبناء الساحل الغربي بمدى 
ارتباطهم بالرسول الكريم وحبهم له، ورداً عل إساءات أعداء األمة املتكررة للرسول الخاتم صل الله عليه 

وآله وسلم.

ويف الفعالية، بحضور وكيل املحافظة لشؤون الخدمات محمد حلييص، أشار مدير مكتب اإلعالم عادل 
حسن مكي يف كلمة الجهات املنظمة للفعالية، إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي، إعرتاف بفضل الله تعال 

ورحمته عل عباده وكرمه ومنته بميالد الرسول الخاتم.

ولفت إل أن احتفال أبناء يمن اإليمان والحكمة وأحفاد األنصار يأتي يف وقت يحاول فيه أعداء األمة تمزيق 
اليمن والسيطرة عليه.. مؤكدا أن تحالف العدوان واملرتزقة لن ينالوا إل الخزي والعار وسيسقطون عل 

صخرة صمود أبطال الجيش واللجان الشعبية.

فيما أشار نائب رئيس وحدة العلماء واملتعلمني الشيخ عيل صومل وممثل الوحدة الثقافية يحيى الحجاجي، 
إل أهمية املشاركة الفاعلة والحضور املرشف يف الفعالية الكربى بهذه املناسبة.

تخلل الفعالية، بحضور مدراء عموم الرضائب خالد الويس وكبار املكلفني أمني الحوثي ورضيبة مبيعات 
القات عبدالرحمن الكحالني وريع العقارات حسن مالكدي ومستشار املحافظ للموارد املالية فهمي صربة 

واإلذاعة هائل عزيزي واملركز اإلعالمي إبراهيم الزعرور وصحيفة سبتمرب عيل الرشعبي وممثل أحفاد بالل 
حمادة الجرادي، أنشودة وقصيدة عربتا عن املناسبة.

توزيع 200 سلة غذائية مبديرية معني يف أمانة العاصمة

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء  - سبأ :

وزع املكتب اإلرشايف بمديرية معني بأمانة العاصمة اليوم، 200 سلة غذائية عل األس املحتاجة، يف إطار 
أنشطة إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

استهدف التوزيع األس املحتاجة يف حارات حي القبة »غدر، الرحمة، بالل« للتخفيف من معاناتها يف ظل 
األوضاع الراهنة.

وأوضح مرشف الحي بالل الدرواني، أن هذا العمل الخريي يأتي تجسيداً لقيم الرتاحم والتكافل املجتمعي 
التي حث عليها الرسول الكريم صلوات الله عليه وآله.
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فعاليات يف ذمار بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ ذمار  - سبأ :

نظمت مدارس الفتيات بمدينة ذمار اليوم، فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل الفعالية، أكد محافظ ذمار محمد نارص البخيتي، أن الحتفاء باملولد النبوي الرشيف يجسد الولء لله 
ورسوله ويعكس ارتباط األمة بنبيها ورسالته التي أخرجت الناس من الظلمات إل النور.

وأشار إل أن الشعب اليمني يتصدر األمة السالمية يف الحتفاء بذكرى املولد النبوي فيما يحتفي البعض 
بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وتطرق املحافظ البخيتي، إل اإلساءات للرسول الكريم.. مبينا أنها تأتي يف إطار سياق ممنهج يستهدف 
دين اإلسالم والرسول الكريم عليه الصالة والسالم.. وأكد أن الرد عل تلك اإلساءات يأتي من خالل الحتفاء 
بهذه الذكرى وبما يعكس مكانة النبي الكريم يف نفوس األمة اإلسالمية.. داعيا الجميع للمشاركة يف الفعالية 

املركزية.

فيما أشار وكيل وزارة الرتبية والتعليم عبدالله رشف الدين، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف 
واستلهام الدروس والعرب من سريته العطرة والقتداء بهديه.. لفتا إل أهمية الحتشاد يف الفعالية املركزية 

خاصة يف ظل اإلساءات التي يتعمدها أعداء األمة للرسول الكريم.

وألقيت خالل الفعالية، التي تخللها قصائد شعرية وفقرات إنشادية، كلمات أكدت يف مجملها أن الحتفاء 
بهذه الذكرى يجسد صدق الولء لله ولرسوله والنتماء لرسالته التي خصه الله بها رحمة للعاملني.

إل ذلك نظمت األجهزة والوحدات األمنية بمحافظة ذمار اليوم فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

وخالل الفعالية، أكد املحافظ محمد نارص البخيتي، عل اهمية استلهام الدروس والعرب من ذكرى املولد 
والعمل عل تعزيز قيم التسامح والتكافل والرتاحم بني ابناء املجتمع والعمل عل مواجهة التحديات التي 

تواجه المة.. وأعترب احتشاد اليمنيني يف هذه الذكرى رسالة ألعداء األمة لتأكيد الولء لله ولرسوله ورداً عل 
اإلساءات التي تستهدف الرسول الكريم والدين اإلسالمي.

وتطرق إل محاولت العدوان املتكررة يف الضغط من خالل املشتقات النفطية للحد من مظاهر الحتفاء.. 
مؤكدا أن الشعب اليمني سيظل متمسك بقوته وعزته وإرصاره عل مواصلة النضال وإحياء هذه املناسبة 

العظيمة ومواجهة قوى العدوان.

وبني أهمية ان تكون ذكرى املولد النبوي الرشيف محطة لتعزيز القيم األصيلة ومراجعة النفوس والعمل 
عل استحضار شخصية الرسول والقتداء بهدية والنتصار لكرامة األمة.. ولفت إل أهمية الستمرار 

يف التحشيد للجبهات وتعزيز وحدة الصف يف مواجهة العدوان.. حاثا عل املشاركة الفاعلة يف الفعالية 
املركزية.

وألقيت خالل الفعالية، بحضور مدير امن املحافظة العميد أحمد عبدالله الرشيف، وتخللها قصائد شعرية 
معربة، كلمة عن األجهزة والوحدات األمنية من قبل املقدم مجاهد العمدي، أكدت عل اهمية استلهام 

الدروس من سرية الرسول الكريم وتجسيد معاني القيم اإلنسانية والتضحية والفداء التي تحل بها يف إعالء 
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كلمة الله ودحر قوى الطغيان.. مشرية إل املواقف العربية التي انبطحت وسارعت للتطبيع مع الكيان 
الصهيوني وبيع القضية الفلسطينية يف تأكيد عل تول اليهود.

ويف ذات السياق، افتتح رئيس جامعة ذمار الدكتور طالب النهاري ووكيال محافظة ذمار محمد عبدالرزاق 
ومحمود الجبني، فعاليات املهرجان الحتفائي الذي ينظمه معهد جامعة ذمار للتعليم املستمر بالتعاون مع 

ملتقى الطالب الجامعي بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

يتضمن املهرجان الذي يستمر يومني فعاليات خطابية وإنشادية ومرسحية ومعرض صور عن حياة النبي 
وما يتعرض له اليمن اليوم من عدوان، بمشاركة طالب وطالبات املدارس والقطاع النسائي.

ويف الفتتاح، أكد الوكيل عبدالرزاق أهمية الحتفاء بمولد خري الخلق وخاتم األنبياء واملرسلني.. حاثا طالب 
وطالبات ومنتسبي الجامعة للمشاركة يف الفعالية املركزية لالحتفاء بهذه املناسبة العظيمة.

فيما تطرق القايض عبدالله النعمي، إل األحاديث النبوية التي خص بها النبي أهل اليمن لدورهم البارز يف 
نرصة الدعوة اإلسالمية وإتباع نبيه الكريم.

من جانبه أشار عميد املعهد الدكتور نايف الطيار، إل أن الحتفاء بذكرى املولد النبوي يف ظل الظروف 
الراهنة رسالة للعدوان أننا أمة متمسكة برسولها ورسالته.

ويف كلمة ملتقى الطالب الجامعي، اكد الطالب عيل الذاري، أهمية استلهام الدروس من حياة النبي يف نرصة 
الحق ومواجهة الباطل والعدوان.

تخلل الفتتاح فقرات إنشادية معربة عن املناسبة.

كما نظم مكتب الشؤون الجتماعية والعمل ومنظمات املجتمع املدني بمحافظة ذمار اليوم، فعالية احتفاًء 
بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، اكد وكيل أول املحافظة فهد عبدالحميد املروني، أن الحتفاء بهذه املناسبة هو تعبري صادق 
عن حب رسول الله محمد صل الله عليه وآله وسلم.. مؤكدا أن التمسك بكتاب الله وسرية نبيه املصطفى 

سيحفظ لألمة مكانتها وعزتها.

وحث عل استمرار الصمود ورفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم ملواجهة العدوان.. داعيا الجميع إل 
املشاركة يف الفعالية املركزية وإبرازها بما يليق بمكانتها.

فيما أشار مدير إدارة الحالة بمكتب الشؤون الجتماعية مشري الحاج، إل أن الحتفاء بهذه الذكرى 
العظيمة، خاصة يف ظل العدوان، يجسد الرتباط بقائد األمة ومعلمها والسري عل نهجه يف مواجهة الطغاة 

واملستكربين.

ويف كلمة املنظمات، أكد فؤاد النهاري، أن تجسيد الولء لله ورسوله يتمثل يف التزام تعاليمه واجتناب نواهيه 
والسري عل نهج سيد املرسلني يف تحقيق العدل.. لفتا إل أهمية السري عل نهجه يف مواجهة الباطل.

كما نظمت جامعة السعيدة بالتعاون مع وحدة التعليم الجامعي وملتقى الطالب الجامعي فعالية احتفاء 
بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل الفعالية، أكد وكيل املحافظة محمود محمد الجبني، أهمية غرس الوعي والقيم الفاضلة التي تحل 
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بها النبي يف نفوس الطالب والطالبات خصوصا يف ظل الغزو الفكري الذي تتعرض له األمة من قبل 
األعداء.. حاثا الجميع للمشاركة يف الفعالية املركزية.

فيما أشار رئيس الجامعة الدكتور احمد الجنيد ومسئول وحدة التعليم الجامعي الدكتور محمد املوشكي، 
إل فضائل النبي الكريم، ورسالته التي أرست قواعد العدل والرحمة يف املجتمع.

شارك يف الفعاليات عدد من أعضاء السلطة املحلية واملكتب التنفيذي واإلرشايف وأكاديميني وشخصيات 
اجتماعية.

اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة صنعاء حيتفيان بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت كليتي اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة صنعاء اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى املولد 
بالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي.

ويف الفعالية اكد عميد كلية العلوم اإلنسانية الدكتور ابراهيم لقمان، أهمية الحتفاء والبتهاج بذكرى املولد 
النبوي الرشيف للتعبري عن الحب والرتباط والولء بنبي الرحمة محمد صل الله عليه وعل آله وسلم.. 
وأشار إل رضورة استلهام الدروس والعرب من سرية الرسول العطرة والتحيل بأخالقه يف سلوكا وعمال.

من جانبهم اكد رئيس ملتقى الطالب الجامعي بكليتي اآلداب مصطفى السودي والعلوم عبدامللك الحلييل، 
أهمية الحتفاء وإقامة الفعاليات بذكرى املولد واإلقتداء به والتحيل بأخالقه والسري عل نهجه.

وأشارا إل ان احتفال اليمنيني بذكرى املولد النبوي الرشيف يعترب اقل رد عل حمالت اإلساءة للنبي األعظم 
محمد صل الله عليه و آله و سلم.

القطاع الرتبوي يف خوالن بصنعاء حيتفي بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء  - سبأ :

نظم مكتب الرتبية والوحدة الرتبوية بمديرية خولن محافظة صنعاء اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الفعالية اعترب نائب مدير مكتب الرتبية باملحافظة يحيى القنوص، إحياء ذكرى املولد النبوي محطة 
لتنقية النفس واستلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

واستعرض مراحل وبداية التحرك بالدعوة ووصول الرسالة املحمدية شتى أنحاء العالم ومسببات انقسام 
األمة وعوامل استعادة قوتها وهيبتها.

فيما أكدت كلمات ملدير املديرية عبدالله الرشيف ومسئول املكتب الرشايف عبدالواحد الباردة ومدير الرتبية 
باملديرية ناجي عز الدين، أهمية املشاركة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة.. مشريين إل رضورة استمرار 

الصمود ودعم النتصارات لتحرير الوطن وامليض والتمسك بنهج رسول الله.



407

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

تخلل الفعالية، بحضور مدير أمن املديرية املقدم فؤاد الكرابة وعدد من الشخصيات الجتماعية، قصائد 
وأناشيد عن مكانة النبي الكريم يف قلوب ووجدان الشعب اليمني.

كلية اجملتمع بسنحان حتتفي بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت كلية املجتمع بمديرية سنحان محافظة صنعاء اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف 
عل صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف الفعالية، بحضور وزير التعليم الفني والتدريب املهني غازي أحمد عيل محسن ووكييل محافظة 
صنعاء فارس الكهال وعبدامللك الغربي، أشار أمني عام املجلس املحيل باملحافظ عبدالقادر الجيالني، إل أن 

الحتفاء باملولد النبوي هو احتفال برسول البرشية الذي أخرج األمة من ظلمات الجاهلية إل النور.

وأكد أهمية تعظيم مولد النبي الكريم من خالل إقامة الفعاليات والندوات واملحارضات الدينية.

من جانبه تطرق وكيل وزارة التعليم الفني لقطاع سوق العمل ضياء الرميمة، إل عظمة هذه املناسبة التي 
ترتبط بسيد الخلق وأعظم قائد عرفه التاريخ.. مؤكداً رضورة السري عل نهج الرسول األعظم والقتداء به.

بدورها أكدت عميدة الكلية الدكتورة نجاة محمد الطلبي، حرص الكلية عل تنظيم األنشطة الثقافية 
والحتفائية بهذه املناسبة تأكيدا عل الرتباط بنبي الرحمة.

فيما أكد مدير مديرية سنحان مجاهد عايض، أن ذكرى مولد الرسول الكريم مناسبة لجمع كلمة األمة 
بالعودة الصادقة لله ورسوله.

تخلل الفعالية، بحضور أعضاء الهيئة اإلدارية للمجلس املحيل بسنحان ودكاترة وطالب الكلية وعدد من 
مسئول املحافظة ومديريتي سنحان وبني بهلول وبالد الروس، فقرات عربت عن املناسبة.

كليتي الطب والصيدلة جبامعة صنعاء حتتفيان بذكرى املولد

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت كليتي الطب والصيدلة بجامعة صنعاء اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف بالتعاون 
مع ملتقى الطالب الجامعي.

ويف الفعالية أكد عميد كلية الطب الدكتور عبدالكريم شيبان، أهمية الحتفاء بذكرى مولد النبي األعظم 
ونور الهدى محمد صل الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله تعال رحمة للعاملني ومتمما ملكارم الخالق.

وأشار إل أن الحتفال والبتهاج بمولد نبي الرحمة يعزز من ثقافتنا اإليمانية ويزيد من حبنا وارتباطنا 
بالرسول الكريم.

من جانبه أشار عميد كلية الصيدلة الدكتور احمد السباتي، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف 
لستلهام الدروس والعرب من سرية نبي الرحمة محمد صل الله عليه وآله وسلم.. وأكد أن الحتفال بذكرى 
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املولد النبوي تعظيما وتأسيا برسول الله محمد صل الله عليه و آله وسلم وبأخالقه الكريمة واستلهام 
الدروس من سريته العطرة يف مختلف مناحي الحياة.

فيما اشار رئيس ملتقى الطالب الجامعي احمد املطهر، إل أن اليمنيني يحتفلون بذكرى مولد النبي ألنهم 
السابقون يف حب الرسول وأهل املدد والنرصة واإليمان والحكمة.

القطاع الصحي يف إب حيتفي باملولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

نظم مكتب الصحة العامة والسكان وهيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة إب، اليوم فعالية احتفاء بذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد وكيل املحافظة عبدالفتاح غالب، أهمية الحتفال بمولد الرسول األعظم والتمسك بنهجه 
القويم وأخالقه النبيلة.. موضحا أن مرشوعية الحتفال بهذه الذكرى العطرة مستمدة من القرآن الكريم 

لقوله تعال »قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خري مما يجمعون«.

وأشاد بجهود وصمود القطاع الصحي باملحافظة يف ظل ظروف العدوان والحصار.. داعيا الجميع ال 
املشاركة والتحشيد للفعالية املركزية التي ستقام يوم الخميس يف الستاد الريايض.

فيما أشار مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور عبدالله السماوي، ال استعدادات القطاع الصحي لتأمني 
وتقديم الخدمات الطبية للوفود املشاركة يف الفعالية املركزية للمحافظة بما يليق بعظمة ومكانة الرسول 

األعظم.

وأكد أن إحياء هذه املناسبة يغيض أعداء رسول الله والشعب اليمني.. لفتاً إل أن الزخم الشعبي املتعاظم 
يعزز الوعي الجمعي بعظمة املناسبة وأهميتها يف تقوية الرتباط والتمسك واملوالة لله ورسوله.

تخللت الفعالية، التي حرضها نائب رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور محمد عامر ومدير فرع الهيئة 
العامة للكتاب ردمان األديب ونائب مدير مكتب الصحة بكيل الجحايف ومديرا الشؤون املالية عبدالله 

الهبوب واإلدارية بالهيئة غيالن العماري ومسئول اإلمداد باملحافظة محمد املرتىض، قصيدة للشاعر عمران 
هالل يف مدح املصطفى صل الله عليه وسلم.

جامعة العلوم احلديثة حتتفي مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت جامعة العلوم الحديثة بالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي اليوم، فعالية احتفائية بمناسبة املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار وزير التعليم العال والبحث العلمي حسني حازب، إل أن الحتفاء بذكرى املولد النبوي 
من أعظم املناسبات التي يحتفي بها اليمنيون عل مر التاريخ فرحاً وابتهاجاً وتعظيماً بمولده عليه أفضل 

الصالة وأتم التسليم.
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وقال »يف الوقت الذي يحتفل فيه اليمن والدول اإلسالمية باملولد النبوي هناك من ييسء إل الرسول يف ظل 
صمت مطبق وتواطئ مخٍز ملن يدعون اإلسالم والعروبة من أعراب الخليج«.

ولفت وزير التعليم العال، إل أن اليمنيني هم الحاضنة األول لإلسالم من خالل أحفاد األوس والخزرج 
الذين كانوا أول من بايع رسول الله وأووه ونرصوه يوم جفاه وحاربه قومه، وهم أول من نقل تعاليم 

اإلسالم.

وجدد الوزير حازب، التأكيد أن الحتفال بهذه املناسبة العظيمة تحت وطأة العدوان والحصار يؤكد تمسك 
وارتباط اليمنيني بالنبي الكريم واتباع منهجه والقتداء بهديه وسلوكه يف الوقت الذي تتسابق فيه ممالك 

األعراب للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وتطرق إل املراحل التاريخية قبل وبعد ولدته صل الله عليه وسلم وتضحيات اليمنيني من أحفاد األوس 
والخزرج يف مبايعة ومنارصة الرسول الكريم واستشهاد أول أسة يمنية يف اإلسالم أسة عمار بن ياس 

العنيس، موجها الجامعات اليمنية لتوعية الطالب والطالبات بمخاطر التطبيع وكشف مؤامرات األعداء عل 
األمة اإلسالمية.

من جانبه استعرض وكيل وزارة الشباب والرياضة غسان املداني، معاني ودلئل الحتفال باملولد النبوي، 
والتي تعرب عن عمق ارتباط اليمنيني بالنبي الكريم وتفضيلهم عن سائر األمم والشعوب .

بدوره أشار أمني عام جامعة العلوم الحديثة الدكتور يحيى أبو حاتم، إل أهمية الحتفاء باملولد النبوي 
الرشيف إلحياء سريته العطرة وتجسيدها سلوكاً وعمالً واللتزام بما جاء به من قيم ومبادئ.

تخلل الفعالية، الذي حرضها رئيس الجامعة الدكتور شبري الحرازي وعمداء الكليات ورؤساء األقسام 
وأعضاء هيئة التدريس، كلمة مللتقى الطالب الجامعي، واستعراض نماذج من الحتفالت بهذه املناسبة 

وقصائد وفقرات إنشادية ومرسحية عربت عن املناسبة .

فعالية مبسور حمافظة عمران بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ عمران  - سبأ :

نظمت بمديرية مسور محافظة عمران اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار وكيل املحافظة عبدالعزيز ابوخرفشة، إل أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية يف نفوس 
اليمنيني، مؤكدا أن إحياء ذكرى املولد النبوي يعكس حب الشعب اليمني للرسول األعظم لستلهام الدروس 

والعرب من سريته العطرة والقتداء بمنهجه.

حرض الفعالية عدد من أعضاء السلطة املحلية والشخصيات الجتماعية وأبناء املديرية.
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افتتاح معرض للفن التشكيلي مبحافظة اجلوف

]26/ اكتوبر/2020[ الجوف - سبأ :

افتتح محافظ الجوف عامر املراني اليوم بكلية الرتبية والعلوم اإلنسانية بمدينة الحزم، أول معرض للفن 
التشكييل بعنوان »مأساة وصمود« نظمته مؤسسة الشعب يف إطار أنشطتها بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفتتاح، بحضور وكيل املحافظة صالح الدهشا ومدير مديرية الحزم مجاهد العراقي وعضو اللجنة 
املركزية فؤاد العزي، أشاد املحافظ املراني بجهود مؤسسة الشعب والقائمني عل املعرض الذي يقام ألول 

مرة .

ولفت إل أن معرض الفن التشكييل يُعزز الثقافة واملعرفة والعلم، وينقل صور معاناة املواطن اليمني جراء 
الحصار وتدمري البنية التحتية وقتل النساء واألطفال والشيوخ، ويؤكد صمود الشعب اليمني العظيم أمام 

غطرسة العدوان.

من جانبه أوضح ممثل مؤسسة الشعب محمد حميدان، أن املعرض يحتوى عل 80 لوحة فنية متوزعة بني 
الصمود واملأساة وكذلك رسومات ألعالم يمانية شامخة وقيادات نالت رشف الشهادة دفاعاً عن الوطن.. 
وأكد أن املعرض يأتي ضمن مشاريع مؤسسة الشعب يف محافظة الجوف بمناسبة ذكرى املولد النبوي 

الرشيف.

وكان محافظ الجوف ومعه عدد من وكالء املحافظة ومدراء املكاتب التنفيذية، اطلعوا عل محتويات 
املعرض.. مشيدين بما يحتويه من لوحات فنية تحمل رسائل تعرب عن مأساة الشعب اليمني بسبب العدوان 

وصموده وعزته وشموخه.

اجلهاز القضائي باحملويت حيتفي بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ املحويت  - سبأ :

نظم الجهاز القضائي بمحافظة املحويت اليوم، فعالية ثقافية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

يف الفعالية، التي حرضها وكيل املحافظة يحيى إبراهيم وعضو مجلس النواب قاسم حبيش ورئيس نيابة 
الستئناف القايض عبداملغني الربكاني، أشار رئيس محكمة استئناف املحافظة القايض محمد املتوكل، إل 

أن إحياء املولد النبوي مناسبة لتجديد املحبة والولء للرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم. 

وأكد أن اليمنيني هم أنصار الرسالة ورجال النبي األعظم وعندما يحتفون بهذه املناسبة فإنهم يؤكدون 
امليض عل نهجه والقتداء به فكراً ومنهجا.

من جانبه أوضح مدير عام محكمة الستئناف القايض رشاد العقيدة، أن للشعب اليمني رشف التميز يف 
تفاعله مع هذه الذكرى وإحيائها جيالً بعد جيل، وجسدوا محبتهم للرسول األعظم بتمسكهم بمبادئ الحق 

واألخالق الكريمة.

بدوره أشار املرشف العام باملحافظة عزيز الهطفي، إل أن القضاء مؤسسة تمثل العدالة التي تعد امتداداً 
للعدالة السماوية وأن احتفاء املنظومة العدلية بهذه املناسبة هو تجسيد لتمسكها برسول الله محمد صل 
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الله عليه وآله وما جاء به من الحق.. ونوه برضورة القتداء بسرية املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم 
وتجسيد ما جاء به قول وعمال.

تخلل الفعالية، التي حرضها مدراء عموم املكاتب التنفيذية، عدد من القصائد الشعرية والفقرات اإلنشادية 
املعربة.

املستشفى العسكري ينظم فعالية احتفائية بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت إدارة املستشفى العسكري العام بصنعاء اليوم، فعالية احتفائية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار مدير املستشفى العميد عباس نجم الدين، إل أن ذكرى ميالد خاتم األنبياء واملرسلني 
ليست مناسبة عادية بل هي مناسبة لها أهمية خاصة ملا تحمله من مدلولت عظيمة ومعان سامية.

وبني أن الكون اهتز بمولده صل الله عليه وآله وسلم فرحاً وطرباً وشوقاً وسوراً وسطعت أنوار طلعته 
الرشيفة إيذاناً بعهد جديد يسوده العدل واملحبة والسالم وتنتقل معه البرشية من ظلمات الجهل إل نور 

وعدل اإلسالم.

ولفت الدكتور نجم الدين، إل أهمية هذه املناسبة لستلهام الدروس والعرب يف العدالة والحرية والعزة 
والكرامة. وقال »من يحاربنا ويحارص الشعب اليمني اليوم نراه يسارع يف املوالة والتطبيع مع العدو 

الصهيوني ونحن نسارع يف الحب والرتباط والصلة برسول الله«.

بدوره أشار نائب مدير التموين الطبي باملستشفى العسكري الدكتور ناجي الجمرة، إل أن شعار »لبيك يا 
رسول الله« هو الشعار الذي يحمله أبناء يمن الحكمة واإليمان.

تخلل الفعالية، كلمات معربة عن عظمة املناسبة، وقصيدتان وفقرات هادفة جسدت عظمة الشوق واملحبة 
لرسول الله وتجديد الصلة بمنهج املبعوث رحمة للعاملني.

أمسية ثقافية بالشغادرة يف حجة بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ  :

أقيمت بمديرية الشغادرة محافظة حجة اليوم، أمسية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وركزت كلمات الفعالية، بحضور مدير املديرية مهيوب ساع ومرشف املديرية احمد ذويب وعدد من أعضاء 
املجلس املحيل ومدراء املكاتب التنفيذية، عل سرية الرسول األعظم وصربه وجهاده.

وحثت الكلمات أهمية املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية وقافلة الرسول العظم وإرسال رسالة لدول 
العدوان واملطبعني واملسيئني للرسول الكريم وتجديد للعهد بالسري عل النهج املحمدي.
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إدارة الصحة مبديرية السبعني حتتفل بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بمديرية السبعني بأمانة العاصمة، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي، نظمتها إدارة الصحة 
باملديرية.

ويف الفعالية، بحضور مدير املديرية محمد الوشيل ونائب مدير مكتب الصحة باألمانة الدكتور احمد شمالن 
وأمني محيل السبعني محمد الصادق، أكد مدير الصحة يف املديرية الدكتور خريي السعدي، أهمية إحياء 

ذكرى املولد النبوي بما يعكس ارتباط اليمنيني برسول الله.

وأشار إل حاجه األمة اليوم إل التمسك وتعزيز الرتباط القوي بالنبي األعظم وسيد البرشية محمد صل الله 
عليه وآله وسلم.

فيما أكدت كلمات الفعالية أهمية الحتفاء بهذه املناسبة الدينية الجليلة التي تعد محطة للتزود من أخالق 
وصفات الرسول األعظم عليه الصالة والسالم واملعاني النبيلة لسريته العطرة.

تخلل الفعالية، بحضور عدد من مدراء املجمعات واملراكز الطبية والكادر الصحي بمديرية السبعني، فقرات 
شعرية ومرسحية معربة عن عظمة املناسبة.

جامعة اليمن واخلليج حتتفل بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء  - سبأ :

أقيمت اليوم بصنعاء، فعالية احتفائية باملولد النبوي الرشيف نظمتها جامعة اليمن والخليج بالتعاون مع 
ملتقى الطالب الجامعي تحت شعار »وما أرسلناك إل رحمة للعاملني«.

ويف الفعالية أكد نائب وزير التعليم العال والبحث العلمي الدكتور عيل رشف الدين، أهمية استحضار 
املرشوع النبوي الذي هدى الله به األمة وأخرجها من الظلمات إل النور.

وأشار إل أهمية إبراز مظاهر البهجة والفرح بالشكل الذي يليق بعظمة هذه املناسبة وتجسيد صورة 
معربة عن مدى حب وارتباط اليمنيني الوثيق برسول الله والتذكري بسريته العطرة والقتداء بهديه والسري 
عل نهجه.. ولفت إل أهمية الحتفاء باملولد النبوي وجعلها محطة لستذكار حياة وسرية الرسول الكريم 

الذي أراد أعداء األمة تغييبه عنها.

ودعا نائب وزير التعليم العال، الطالب والطالبات وكافة منتسبي الجامعات الحكومية واألهلية للمشاركة 
الفاعلة يف الفعالية املركزية بميدان السبعني يف الـ 12 من ربيع األول بما يليق بعظمة النبي ورداً عل 

اإلساءة التي يتعرض لها من دول الكفر والنفاق وفضح مواقف دول العدوان التي تقف إل جانب إساءات 
فرنسا.

بدوره أكد رئيس جامعة اليمن والخليج الدكتور عبدالله النهاري، أن الحتفال بذكرى ميالد سيد املرسلني 
احتفاء بعظمته وتكريماً وتعظيماً وإجاللً ملن رشح الله صدره ورفع ذكره يف العاملني.. وأشار إل أن إحياء 

ذكرى املولد النبوي رسالة موجهة إل قوى الرش والعدوان مفادها أن اليمنيني سائرون عل هدي سيد 
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البرشية رغم الحصار والعدوان الذي يتعرضون له منذ ست سنوات، لفتا إل أهمية الحتفاء باملولد النبوي 
للتذكري بشمائله وسريته واستحضار فضائله واتباع منهجه والقتداء بهديه والتأيس به لنيل الفالح والفوز 

يف الدنيا واآلخرة.

تخللت الفعالية، التي حرضها عمداء الكليات ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس وجمع من الطالب 
والطالبات، قصائد شعرية ووصالت فنية وانشادية معربة.

وزارة اخلدمة املدنية حتتفي بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة الخدمة املدنية والتأمينات اليوم، فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار وكيل وزارة الخدمة املدنية لقطاع األجور يحيى األمري، إل أهمية إحياء ذكرى املولد 
النبوي للتعبري عن ولء وارتباط اليمنيني بالرسول صل الله عليه وآله وسلم.

واعترب محبة رسول الله تكمن يف إتباع دينه وأخالقه ومنهجه واستلهام معاني الحق والعدل والجهاد 
والحلم والرحمة من سريته العطرة.

ودعا الوكيل األمري كافة منتسبي الوزارة إل املشاركة الفاعلة والواسعة يف الفعالية الكربى الخميس املقبل 
بميدان السبعني بصنعاء.

فيما أوضح وكيل الوزارة لقطاع املوارد البرشية عيل قاسم الكلبي، أن تنظيم الفعالية بهذه املناسبة الدينية، 
فرصة للتعرف عل شخصية الرسول الخاتم وما تحل به من صفات وشمائل ومعاني ومناقب لالقتداء بها.

ولفت إل أن الشخصية العظيمة لرسول الله عليه الصالة والسالم استطاعت أن تحدث تغيرياً جذرياً يف 
واقع األمة التي كانت تعاني من ظلم وجور إل واقع يسوده النور والحق والعدل.

وتطرق الوكيل الكلبي إل دور القبائل اليمنية البارز يف الوقوف إل جانب النبي الكريم ونرصة دعوته 
واستقبالهم له يف املدينة بعد أن حاربه كفار قريش الذين شهدوا له بالصدق واألمانة.

من جانبه أكد الدكتور عبدالله العياني، أن الحتفال بذكرى املولد النبوي، يعكس مكانته الكبرية يف قلوب 
اليمنيني.. مشرياً إل دور أهل اليمن يف نرصة الرسول الخاتم ونرش الدعوة اإلسالمية إل أصقاع املعمورة.

ولفت إل أن النتصارات التي يسطرها أبناء اليمن سياسياً وعسكرياً نتيجة تمسكهم برسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم .. لفتا إل أن هذه املناسبة تأتي يف وقت سارعت وتسارع فيه دول عميلة للتطبيع مع 

الكيان الصهيوني وإعالن ولئها لقوى الستكبار العاملي.

حرض الفعالية عميد املعهد الوطني للعلوم اإلدارية الدكتور محمد الخالد ووكالء الوزارة ومدراء العموم 
وكافة املوظفني يف مختلف القطاعات.
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حيي ذكرى املولد النبوي
ُ
مديرية الشاهل يف حجة ت

]26/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ  :

أقيمت اليوم بمديرية الشاهل محافظة حجة، أمسية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

يف األمسية أشار مدير املديرية وليد أبو دنيا، إل أهمية إحياء هذه املناسبة يف تعزيز الصمود والرتباط 
بالرسول الكريم.. داعياً إل املشاركة يف الفعالية املركزية وقافلة الرسول األعظم.

كما ألقيت كلمات أشارت ال أهمية الحتفال باملولد النبوي والتمسك بنهج وأخالق رسول اإلنسانية والرحمة 
املهداة.

إل ذلك نظمت محكمة الشاهل، فعالية ثقافية دعا خاللها مدير املديرية وليد أبو دنيا إل التحشيد للفعالية 
املركزية احتفاء باملولد النبوي، بما يليق بعظمة املناسبة .

وأشارت كلمات ألقيت يف الفعالية إل أهمية التمسك بالنهج املحمدي وتوجيهات الرسول األعظم قول وعمال.

تخلل الفعالية، بحضور رئيس وموظفي املحكمة وعدد من مدراء املكتب التنفيذي وأعضاء املجلس املحيل، 
قصائد شعرية.

ويف السياق دشن أبودنيا، حملة نظافة شاملة يف املديرية احتفاء بمولد الرسول األعظم.. مؤكداً أهمية 
تجسيد أخالق النبي قول وعمال يف الحياة العملية والحفاظ عل النظافة وابراز املظهر الحضاري للمديرية.. 

داعيا املواطنني للتفاعل مع الحملة.

فعاليات احتفالية مبحافظة صنعاء بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم يف عدد من مديريات محافظة صنعاء فعاليات احتفالية رياضية وثقافية وخطابية ابتهاجا 
بذكرى املولد النبوي الرشيف.

حيث دشن وكيل املحافظة لقطاع الوحدات الدارية جربان غوبر، الفعاليات الرياضية بهذه املناسبة بإقامة 
مارثون ريايض بني عدد من طالب املدارس يف جولة الشهداء بمنطقة بيت بوس.

وخالل تدشني املارثون، بحضور مدير مديرية بني مطر عبدالقادر املحضار ونائب مدير مكتب الشباب 
والرياضة باملحافطة هاني املطري، اعترب غوبر اقامة النشطة الرياضية يف ذكرى مولد خاتم األنبياء تجسد 

صور الصمود اليمني يف ظل العدوان والحصار.

ودعا إل تعزيز الحضور الريايض وتنظيم الربامج واألنشطة الهادفة ابتهاجا بذكرى املولد النبوي ملا لها من 
دللت بالغة ومكانة يف نفوس اليمنيني وبما يعزز من صمود الشباب وينمي قدراتهم.

وأشاد الوكيل غوبر، بتفاعل طالب املدارس املشاركني يف املارثون.. مؤكدا أهمية دعم األنشطة الرياضية 
وتشجيع الشباب وتنمية قدراتهم الرياضية.

كما تطرقت فعالية بمديرية صعفان، إل اعتزاز الشعب اليمني بإحياء هذه املناسبة بالتزامن مع هرولة 
النظمة العربية املنبطحة للتطبيع مع العدو السائييل.
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ويف الفعالية، بحضور قيادات املديرية واملشائخ والوجهاء وحشد جماهريي، شدد مدير املديرية عبدالوهاب 
البناء، عل رضورة الحشد والتعبئة للمشاركة يف الفعالية املركزية لالحتفاء بمولد خاتم األنبياء واملرسلني 

محمد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

فيما ركزت فعالية يف عزلة بني اسماعيل بمديرية مناخة، عل التوعية بأهمية املناسبة ودحض الفكار 
املغلوطة إزاء البتهاج بقدوم ذكرى مولد املصطفى صل الله عليه واله وسلم.

ويف الفعالية، بحضور قيادات ومسئول املديرية واملشائخ والشخصيات الجتماعية، أكد مدير املديرية 
عبدالله املروني، رضورة تفعيل جهود التحشيد لتعزيز انتصارات الجيش واللجان الشعبية ملواجهة تحالف 

العدوان األمريكي السعودي، مستعرضا نبذة عن شخصية رسول الله الجهادية ورضورة التأيس والقتداء 
بها يف ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار.

إل ذلك تناولت فعالية نظمتها مدرسة الفرس بعزلة رجام مديرية بني حشيش بحضور أمني عام املجلس 
املحيل ابراهيم الجيالني، عل دللت احياء ذكرى مولد نبي األمة يف تعزيز الصمود والرتباط اليماني بخاتم 

املرسلني.

وأشارت كلمات الفعالية إل أهمية إحياء املولد النبوي كونها محطة لستلهام الدروس والعرب من سرية 
الرسول عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

تخلل الفعاليات فقرات انشادية ومرسحية وقصائد دعت إل الستفادة من احياء ذكرى مولد خري الربية يف 
رفد الجبهات وتعزيز الهوية اليمانية وعوامل الثبات يف مواجهة العدوان.

صندوق النظافة باحلديدة حيتفي بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظم صندوق النظافة والتحسني بمحافظة الحديدة بحديقة الشعب، أمسية إحتفائية بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ويف األمسية أشار املدير التنفيذي للصندوق الدكتور ماجد الدرييس، إل أهمية الحتفاء بذكرى مولد النبي 
األعظم.. لفتا إل أن هذه املناسبة تمثل محطة لوحدة الكلمة وجمع الصف رغم ما يتعرض له الوطن من 

عدوان وحصار.

وتتطرق إل دللت الحتفال باملولد النبوي لرتسيخ األخالق والقيم التي جاء بها رسول الله والسري عل 
نهجه الذي خطه لألمة.

تخلل الفعالية، التي حرضها نواب مدير الصندوق عيل عبيد وغمدان ردمان وعدد من املوظفني والعمال 
واملواطنني، فقرات فنية عربت عن املناسبة.
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أبناء املواسط بتعز حيتفون باملولد النبوي الشريف

]26/ اكتوبر/2020[ تعز  - سبأ :

نظم أبناء مديرية املواسط بمحافظة تعز، اليوم فعالية احتفائية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار الدكتور عبدالله محمد عيل يف كلمة عن أبناء املديرية، إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة 
ملا تحتله من مكانة يف قلوب املسلمني، كمحطة لستلهام الدروس والعرب من سرية الرسول األعظم واإلقتداء 

بنهجه القويم.

وذكر أن الحتفال بهذه املناسبة الدينية يسهم يف تعزيز الروابط اإليمانية والتمسك بمبادئ ونهج الرسول 
الكريم ورفد جبهات الدفاع عن الوطن باملال والرجال.. مؤكداً وقوف جميع أبناء مديرية املواسط إل جانب 

الوطن وأبطال الجيش واللجان الشعبية.

من جانبه أشار مدير فرع الهيئة العامة للزكاة باملحافظة شوقي مغلس، إل تفاعل أبناء املديرية مع 
فعاليات الحتفاء باملولد النبوي بما يليق بمكانة الرسول األعظم.

كما ألقيت العديد من الكلمات أوضحت أهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي يف تعزيز الهوية اإليمانية 
والصمود يف مواجهة العدوان.

وأشارت إل دللت ومعاني إحياء ذكرى املولد النبوي يف التعريف بالسرية العطرة للرسول األعظم وتجسيد 
حبه ومكانته يف نفوس اليمنيني.

تخللت الفعالية فقرات إنشادية وقصائد شعرية معربة.

اهليئة العامة للتأمينات واملعاشات حتتفي باملولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء -  سبأ :

نظمت الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات اليوم بصنعاء، فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشاد وزير الخدمة املدنية والتأمينات إدريس الرشجبي، بجهود قيادة الهيئة وكافة موظفيها يف 
إحياء مولد الرسول األعظم الذي يعكس املحبة الخالصة لسيد الكون املبعوث رحمة للعاملني.

وأشار إل أن الحتفالت بهذه املناسبة تأتي يف وقت تعاني فيه األمه مهانة التطبيع مع الكيان الصهيوني 
من قبل األنظمة العربية العميلة والتي يقابلها موقف يمني يتصدر املشهد بإعالن التمسك برسول الله 

وتجديد الولء له.

ونوه الوزير الرشجبي، إل أن هذه الحتفالت تقام للعام السادس عل التوال رغم العدوان والحصار 
وواكبتها انتصارات كبرية للشعب اليمني يف مواجهة دول العدوان ومرتزقتها.

ويف الفعالية، التي حرضها رئيس الهيئة ابراهيم الحيفي ووكيل وزارة الخدمة املدنية شكري عبداملول 
ورئيس لجنة الشؤون الجتماعية باملجلس املحيل بأمانة العاصمة حمود النقيب وعميد املعهد الوطني 

للعلوم اإلدارية الدكتور محمد الخالد، اعترب يحيى العذري يف كلمة عن موظفي الهيئة، املولد النبوي مناسبة 
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للتأمل يف جوهر ومقاصد الرسالة املحمدية التي بلغها رسول الله صلوات الله عليه وعل آله وتحمل من 
أجلها األذى والشدائد.

وأكد أهمية الستفادة من هذه املناسبة يف التزود بقيم ومبادئ الرسول األعظم واستلهام معاني الصرب 
والثبات والصمود يف وجه األعداء، داعياً كافة منتسبي الهيئة وفروعها يف املحافظات إل املشاركة الفاعلة يف 

الفعالية الكربى بميدان السبعني.

فيما أكدت كلمات املشاركني أهمية الحتفاء باملولد النبوي وخاصة يف املرحلة الراهنة التي تحتاج فيها األمة 
للعودة إل الله وتعظيم رسوله والولء له.. مشرياً إل رضورة تجسيد قيم وأخالق الرسول يف الواقع العميل.

تخللت الفعالية، التي حرضتها قيادات سياسية واجتماعية ومنتسبي الهيئة، قصيدة للشاعر معاذ الجنيد، 
وفقرة انشادية وأوبريت بعنوان »رسولنا نرص من الله« وأهازيج شعبية متنوعة.

مديرية وضرة حبجة تقيم أمسية ثقافية باملولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

أقيمت اليوم بمديرية ورضة محافظة حجة، أمسية ثقافية بذكرى املولد النبوي الرشيف نظمها أبناء عزلتي 
النصريي ودعقني.

يف األمسية أشار مدير املديرية عبداللطيف البكري، بحضور أعضاء املجلس املحيل واملكتب التنفيذي 
واإلرشايف واملشايخ، إل أهمية املشاركة الفاعلة يف الفعالية الكربى للمولد النبوي بمديرية عبس.

ولفت إل أن الحتشاد يف ساحات الحتفال سيكون رداً عل اإلساءة التي تعرض لها الرسول الكريم وتاكيداً 
عل متانة العالقة بني اليمنيني وخاتم األنبياء وتجديدا للعهد بالسري عل نهجه صل الله عليه وآله وسلم.

تخللت الفعالية كلمات وفقرات انشادية وقصائد معربة عن عظمة املناسبة.

تدشني بطولة كرة القدم يف اجلبني مبحافظة رمية

]26/ اكتوبر/2020[ ريمة  - سبأ :

دشن مكتب الشباب والرياضة بمحافظة ريمة اليوم، بالتنسيق مع مكتب الرتبية والتعليم بمديرية الجبني، 
بطولة كرة القدم بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

يشارك يف البطولة التي تقام بنظام خروج املغلوب من منافسة واحدة،60 لعباً موزعني عل ست فرق: 
الشهيد الصماد، الشهيد القائد، الرسول األعظم، جيل املستقبل، شباب الجبني، وثانوية املوسطة.

ويف التدشني أكد وكيل املحافظة فهد الحاريس، أهمية مثل هذه األنشطة الرياضية التي تسهم يف صقل وبناء 
قدرات ومهارات الشباب.وحث الطالب عل املشاركة الفاعلة يف البطولة ملا لها من أثر ايجابي يف اكتشاف 

قدراتهم ومهاراتهم.. مشيداً بجهود وتفاعل مكتبي الشباب باملحافظة والرتبية باملديرية يف إقامة هذه 
األنشطة املتزامنة مع املولد النبوي بما يجسد حب ومكانة الرسول األعظم.
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من جانبه أوضح مدير مكتب الشباب والرياضة باملحافظة محمد الناحتي، أن البطولة تستمر أربعة أيام، 
وتأتي يف إطار الفعاليات واألنشطة الحتفالية باملولد النبوي الرشيف والذي يعزز الرتباط بالرسول األعظم 

ويجسد حبه ومكانته يف نفوس الشباب والنشء.

وانتهت املباراة األول يف البطولة بفوز فريق الشهيد القائد عل فريق الشهيد الصماد.

حرض التدشني مدير مكتب الرتبية باملديرية محمود النهاري ورئيس قسم األنشطة باملكتب حسن الحداد.

فعالية تربوية مبديرية السبعني احتفاء باملولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الرتبية والتعليم بمديرية السبعني بأمانة العاصمة اليوم، فعالية خطابية احتفاء بذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الفعالية التي حرضها الوكيل املساعد لقطاع التعليم بوزارة الرتبية خالد ابراهيم، ومدير املديرية محمد 
الوشيل، ومدير مكتب الرتبية بالسبعني الدكتور محمد الشامي، أكدت الكلمات أهمية احياء ذكرى مولد 

الرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم والتمسك بسريته العطره.

وأشارت إل ان هذه املناسبة الدينية الجليلة تمثل محطة هامة للتزود من أخالق وصفات وفضائل سيد 
النسانية وقائدها النبي محمد صل الله عليه وآلة وسلم عليه والقتداء به والسري عل نهجه.

واستعرض املسئول الثقايف باملديرية أحمد الرساجي، دلئل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف 
واملسئولية الدينية يف توعية األجيال وترسيخ ارتباطهم وثقافتهم بسرية املصطفى وهديه.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وفنية ومشاركات طالبية معربة عن املناسبة.

فريق العروبة يتأهل لنهائي بطولة املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

بلغ فريق العروبة، نهائي بطولة املولد النبوي، التي تنظمها مجموعة التصالت اليمنية، بالتعاون مع فرع 
اتحاد كرة القدم بأمانة العاصمة.

جاء تأهل العروبة لنهائي البطولة، عقب فوزه عل منافسه الريموك بهدفني نظيفني، يف اللقاء الذي جمعهما 
اليوم عل ملعب نادي وحدة صنعاء.

وانتهى الشوط األول بتقدم العروبة بهدف ماجد الرشيف، قبل أن يسجل الالعب نفسه هدفا خالل الشوط 
الثاني، لتنتهي املباراة بفوز العروبة بهدفني دون رد.

بهذا الفوز ينتظر العروبة الفائز من مباراة غد الثالثاء بني أهيل صنعاء و22 مايو، ليقابله يف نهائي 
البطولة األحد القادم.
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مركز التعامل مع األلغام يقيم فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام اليوم بصنعاء، فعالية ثقافية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف 
تحت شعار »محمد رسول الله والذين معه أشداء عل الكفار رحماء بينهم«.

 ويف الفعالية أكد مدير املركز العميد عيل صفرة، أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف ابتهاجاً بنعمة 
الله عل األمة ورداً عل اإلساءات الفرنسية والغربية املتكررة التي تستهدف الرسول األعظم صلوات الله 

عليه وآله.

كما ألقيت كلمات أكدت أهمية الحتفال بذكرى مولد املصطفى صل الله عليه وعل آله خصوصاً يف مثل هذه 
املرحلة التي يتعرض فيها لحملة غربية ممنهجة تقودها فرنسا تتعمد اإلساءة ألعظم رموز هذه األمة.

 تخللت الفعالية، التي حرضها منسوبي املركز، قصائد شعرية معربة.

فعاليات وأمسيات بذكرى املولد النبوي مبديريات حمافظة تعز

]26/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

أٌقيمت يف عزل وقرى وأحياء مديريات محافظة تعز، فعاليات وأمسيات احتفالية بذكرى املولد النبوي.

حيث نظمت بعزل الحيمة، والقصيبة، وحذران بمديرية التعزية، ثالث أُمسيات ثقافية بهذه املناسبة، أكدت 
كلمات أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية النبي األعظم، والقتداء بنهجه الذي أخرج األمة من ظلمات 

الجاهلية إل نور وعدل اإلسالم.

كما أقيمت بعزلة الهشمة بالتعزية، فعالية ثقافية وخطابية احتفاء بذكرى املولد النبوي، بحضور عدد من 
أعضاء السلطة املحلية.

وأكدت كلمات الفعالية رضورة التنبه للمخططات التي تحاك ضد اإلسالم واملسلمني من قبل أعداء األمة.. 
مشريين إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي باعتبارها محطة إيمانية للتزود من سرية الرسول األعظم 

والتأيس بقيمه وأخالقه وصفاته والسري عل منهجه. واعتربت الكلمات التفاعل والزخم الجماهريي الكبري 
الذي تشهده اليمن عموماً وتعز بوجه خاص، يؤكد التمسك بنهج الرسول األعظم وتجسيد الرتباط به.. 

داعية إل الحضور املرشف يف الفعالية املركزية التي ستقام بمركز املحافظة الخميس املقبل.

إل ذلك نظم أبناء عزلة البدو رحيبة بمديرية خدير، أمسية ثقافية ألقيت خاللها كلمات، أشارت إل دللت 
وأهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي لتكريس قيم وأخالق ومبادئ النبي األعظم.

وتطرقت إل رضورة استلهام الدروس والعرب من حياة وسرية الرسول األعظم لتعزيز التكافل الجتماعي 
والصمود والثبات يف مواجهة العدوان ومرتزقته.. داعية أبناء املحافظة للمشاركة يف الفعالية املركزية التي 

ستقام يف شارع املطار بتعز الخميس املقبل.

وأقيمت يف عدد من مناطق مديرية الصلو، فعاليات خطابية وأمسيات ثقافية إلحياء هذه الذكرى.. وأكدت 
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الفعاليات أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي بما يليق بعظمة ومكانة الرسول األعظم.

وأشارت إل أن فعاليات ذكرى مولد خري الربية تعزز من الرتباط والتمسك واملوالة لله ورسوله محمد صل 
الله عليه وآله وسلم.

كما أقيمت يف مناطق مديرية صرب املوادم، أمسيات ثقافية وفعاليات خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

حيث نظم أبناء عزلة تباشعة أمسية ثقافية عربت عن البتهاج بذكرى مولد الرسول األعظم.

وأكدت كلمات ألقيت يف األمسية، أهمية الخروج الكبري يف الفعالية املركزية إليصال رسائل قوية للعالم 
بصمود الشعب اليمني وقوة انتمائه وولئه لرسول الله.

ونظمت بعزلة مرعيت بذان بمديرية صرب املوادم، فعالية ثقافية وخطابية، تناولت جوانب ومحطات من 
حياة الرسول الكريم وسريته العطرة وقيمه وصفاته النبيلة. وأكدت فقرات الفعالية السري عل نهج رسول 

الهدى وقيمه وأخالقه للنهوض بواقع األمة واستعادة قوتها وعزتها ومجدها وتاريخها.

وعقد لقاء موسع للسلطة املحلية يف مديرية صرب املوادم ضم مدير املديرية عبدالرؤوف العزاني، ومشائخ 
وعدول ووجهاء وقيادات املديرية، للتحضري للمشاركة يف الفعالية الحتفالية املركزية بذكرى املولد النبوي.

وأقر اللقاء تشكيل لجان فرعية تتول التوعية بأهمية املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية الخميس املقبل 
يف مركز املحافظة.

ويف مديرية املواسط نظمت فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي، وأشارت كلمات باملناسبة إل أهمية 
الحتفاء بهذه الذكرى لستلهام الدروس والعرب من سرية النبي الكريم وتعزيز الولء له.

كما أقيمت بمديرية حيفان، أمسيتان ألقيت خاللهما كلمات أشارت إل أهمية ترسيخ املبادئ والقيم 
املحمدية والدعوة للمشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية.

وشددت الكلمات عل رضورة تجسيد أخالق الرسول الكريم يف الحياة العملية والتحشيد املستمر ملواجهة 
العدوان ودعم الجبهات بالرجال واملال والعتاد.

ونظمت بمدارس مديرية صالة، فعاليات تناولت حياة الرسول وجهاده وسريته العطرة وأهمية السري عل 
نهجه والقتداء بأخالق املصطفى صل الله عليه وآله وسلم.

ونظمت مديرية مقبنة، أمسيتان يف ذكرى املولد النبوي، وأشارت الكلمات باملناسبة إل أهمية الحتفال 
بذكرى املولد النبوي لتجديد العهد بالسري عل نهجه والقتداء بأخالقه.

وعقدت قبائل ماوية اليوم، لقاء موسع ملناقشة ترتيبات املشاركة يف الفعالية املركزية لالحتفاء بذكرى املولد 
النبوي.

ويف اللقاء أشار محافظ تعز سليم املغلس، إل أن إحياء ذكرى املولد النبوي يؤكد تمسك اليمنيني واقتداءهم 
برسول الله واللتزام بنهجه ورسالته العظيمة.

ودعا إل املشاركة الفاعلة يف الحتفال املركزي يف 12 من ربيع األول بمركز املحافظة ملا يمثله من رسالة 
بتمسك الشعب اليمني برسوله الكريم الذي أخرج األمة من الظلمات إل النور.
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فعالية احتفائية للمفرج عنهم من املخدوعني باحلديدة باملولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظم املفرج عنهم من املخدوعني بمحافظة الحديدة اليوم، فعالية احتفائية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي شارك فيها 32 من املغرر بهم ممن كانوا يف طريقهم لاللتحاق بصفوف العدوان 
وأفرجت عنهم األجهزة األمنية باملحافظة، أكد القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم ووكيل أول 

املحافظة أحمد البرشي، أهمية إحياء املولد النبوي الرشيف والسري عل النهج املحمدي للفالح يف الدنيا 
واآلخرة.. ونوها إل حرص أبناء الحديدة عل إحياء املناسبات الدينية لستلهام الدروس والعرب من السرية 

النبوية والتمسك بالرسول الخاتم.

وأكد قحيم والبرشي، أن قوى العدوان واملرتزقة يعيشون حالة انهزام نفيس بعد تلقيهم الهزائم من قبل 
الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات.. لفتني إل أن تحالف العدوان يحتمي باملخدوعني ويجعلهم 
دروعا برشية لحماية مرتزقته.. وحثا عل املشاركة يف الفعالية الكربى التي ستقام الخميس القادم بمركز 

املحافظة احتفاء بهذه املناسبة.

فيما أشادت كلمة املفرج عنهم، بتوجيهات قائد الثورة السيد عبد امللك الحوثي ورئيس املجلس السيايس 
األعل املشري الركن مهدي املشاط باإلفراج عنهم.. داعية بقية املغرر بهم إل تغليب مصلحة الوطن عل كل 

املصالح وعدم النخراط يف صفوف العدوان.

وأكدت الحرص عل املشاركة يف الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي الخميس القادم.. منوهة بأهمية 
الحتفال باملولد النبوي والتمسك بنهج وأخالق رسول اإلنسانية والرحمة املهداة.

تخللت الفعالية قصائد شعرية وفقرات فنية معربة عن عظمة املناسبة.

اجتماع برئاسة وزير األوقاف يناقش مستوى أنشطة ذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

ناقش لقاء موسع بصنعاء اليوم برئاسة وزير األوقاف واإلرشاد نجيب نارص العجي، مستوى أنشطة 
وفعاليات ذكرى املولد النبوي بالوزارة وقطاعاتها ومكاتبها يف املحافظات واملديريات.

واستعرض الجتماع، بحضور نائب وزير األوقاف العالمة فؤاد ناجي، الفعاليات الحتفالية التي دشنتها 
الوزارة ومكاتبها يف املساجد واملجالس واملدارس والجامعات وشملت أمانة العاصمة ومختلف املحافظات 
واملديريات، بتنظيم ندوات وورش ولقاءات ومنتديات باإلضافة إل أعمال إنارة وتزيني للمساجد وغريها.

ويف الجتماع أشاد الوزير العجي، بدور كوادر وزارة األوقاف وما حققته من نجاحات عل املستوى 
اإلرشادي والتوعوي بأهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى 

وأتم التسليم.

ووجه غرفة العمليات بتفعيل مهامها يف متابعة ورفع التقارير اليومية عن الفعاليات واألنشطة الحتفالية 
بهذه املناسبة الدينية الجليلة التي تليق بمقام ومكانة سيد البرشية عليه الصالة والسالم.
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وأكد وزير األوقاف أهمية الحفاظ عل أرايض وعقارات األوقاف والحفاظ عليها من العبث والسطو.. مشدداً 
عل أهمية التنسيق مع وزارة العدل وحث القضاة عل سعة البت يف قضايا األوقاف.

فيما أشار نائب وزير األوقاف، إل أهمية اضطالع الجميع بمسئولية التوعية املجتمعية بأهمية إحياء ذكرى 
املولد النبوي واملشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية للرد العميل عل اإلساءات املتكررة ضد النبي محمد 

صل الله عليه وآله وسلم.

ولفت إل أن اليمنيني هم أنصار املصطفى ماضياً وحارضاً ومستقبالً ول غرابة بما تقوم به أنظمة دول 
العمالة التي تتسابق للتطبيع مع الكيان الصهيوني املحتل، من احتفالت بأعياد ومناسبات ما أنزل الله بها 
من سلطان.. وشدد عل رضورة الصحوة الكاملة والوعي الشامل باإلنتصار للدين والقيم واملبادئ التي جاء 

بها النبي الخاتم والتأيس واإلقتداء به قولً وعمالً.

فيما استعرض وكالء وزارة األوقاف أداء القطاعات املختلفة والصعوبات التي تواجهها والسبل الكفيلة 
بوضع الحلول واملعالجات لها، كما استعرضت الوحدة التنفيذية بالوزارة نتائج مسار العمل يف إنجاز 

مصفوفة الرؤية الوطنية بالوزارة والهيئات التابعة لها.

حرض اإلجتماع وكالء وزارة األوقاف لقطاعات األوقاف الدكتور حميد املطري والحج والعمرة عبدالرحمن 
النعمي وتحفيظ القرآن الشيخ صالح الخولني والستثمار صالح خميس والوصايا والرتب القايض 

فضل األكوع والوكالء املساعدون لالستثمار عبدالوهاب املهدي واإلرشاد يحيى الحوثي واألوقاف القايض 
عبدالرحمن النزييل وتحفيظ القرآن عبدالله الهادي والحج والعمرة إسماعيل ضيف الله وعبده حسان وأمني 

عام املجلس األعل لألوقاف الشيخ مقبل الكدهي ورئيس املكتب الفني عبداللطيف املعلمي ورئيس الوحدة 
التنفيذية للرؤية الوطنية عيل الفران ومدراء العموم بالوزارة.

همدان ومناخة حتتفيان باملولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت يف مديرية همدان محافظة صنعاء اليوم، فعاليتني احتفاليتني بذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف الفعاليتني بمدرستي 30 نوفمرب يف الغرزة وعبدالخالق عزان يف رضوان، استعرض وكيل املحافظة 
محمد دحان، جوانب من سرية الرسول وحاجة األمة لتعاليمه وتطبيق منهجه.. لفتا إل أن التحديات 

الراهنة تستدعي تعزيز الصمود ورفد الجبهات حتى تحقيق النرص املؤزر.

فيما أكد مدير املديرية منري الكبيس ومدير الرتبية راجح سعيد، أهمية إحياء هذه املناسبة الدينية للتمسك 
بما جاء به سيد البرشية واستلهام الدروس والعرب من سريته صل الله عليه وسلم.

كما أحيا أبناء مدينة مناخة ذكرى املناسبة بفعالية خطابية بحضور مديري الصحة الدكتور عيل رويحة 
والرتبية عبدالله القلييص وجمع من الوجهاء والشخصيات الجتماعية.

ويف الفعالية أكد مدير املديرية عبدالله املروني، ان الحتفاء بمولد النبي العظم فرصة لتجديد الصمود 
والثبات يف مواجهة العدوان وتجديد العهد والولء لله ولرسوله بأننا أمة نسري عل نهج خاتم النبياء.
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تخلل الفعاليات، بحضور جماهريي ألبناء املديرتني، قصائد وأناشيد دعت إل املشاركة يف إنجاح الفعالية 
املركزية بهذه املناسبة.

حفل مجاهريي يف السخنة باحليمة الداخلية باملولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت اللجنة املجتمعية يف وادي السخنة بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء اليوم، حفل جماهريي 
بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف الحفل حيا مدير املديرية محمد البشريي، التفاعل املرشف ألبناء مجتمع السخنة يف إحياء ذكرى مولد 
الرسول األعظم بما يعكس مستوى الصمود والتالحم وتجسيد حب النبي ومقامه الرفيع.

واستعرض محطات من حياة الرسول وأهمية ذكرى املولد لحياء قيم ومبادئ النبي الكريم وتجديد الولء 
واللتزام الديني وتعزيز الصمود الوطني وروابط اإلخاء والتكافل.

فيما أوضح املسئول الرتبوي باملديرية مطهر الجديري، أن الحتفال بذكرى سيد املرسلني يعكس الرتباط 
برسول اإلنسانية.. داعيا أبناء املديرية إل املشاركة الواسعة واملرشفة يف الفعالية املركزية بذكرى املولد 
النبوي. تخلل الحفل كلمات لرئيس وأعضاء اللجنة املجتمعية يف وادي السخنة وقصائد أكدت الصمود 

والثبات والسري عل نهج الرسول األعظم محمد صل الله عليه واله وسلم.

مستشفى فلسطني بأمانة العاصمة حيتفل باملولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مستشفى فلسطني لألمومة والطفولة بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفائية 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها عضو مجلس الشورى عادل الحنبيص، أشار رئيس لجنة الشئون الجتماعية 
باملجلس املحيل حمود النقيب، ومدير مكتب الصحة العامة والسكان باألمانة الدكتور مطهر املروني، إل 

دللت ومعاني إحياء هذه املناسبة يف القتداء بالرسول األعظم والتمسك بنهجه القويم.

ولفتا إل رضورة الهتداء بنهج الرسول الكريم والرتباط بسريته العطرة لتعزيز التالحم ووحدة األمة 
وقوتها ملواجهة أعداء اإلسالم وتحرير أراضيها ومقدساتها ويف مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس..

فيما تطرق مدير املديرية حمد الرشيف، إل عظمة ومكانة النبي األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم يف 
وجدان أهل اليمن وارتباطهم الوثيق بنبي األمة ونرصته والسري عل منهجه.. ودعا إل املشاركة يف الفعالية 

الكربى الخميس القادم بما يؤكد حب وارتباط وموالة اليمنيني لرسول الله والسري عل نهجه لتعزيز 
الصمود والثبات يف مواجهة قوى العدوان ومرتزقتها.

تخللت الفعالية، التي حرضتها مديرة املستشفى الدكتورة ندى الوجمان، فقرات شعرية وإنشادية معربة.
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الرئيس املشاط يطلع على جتهيزات ساحة االحتفال بذكرى املولد النبوي مبيدان 
السبعني

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

اطلع فخامة األخ املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعل خالل زيارته اليوم مليدان 
السبعني، عل التجهيزات والرتتيبات النهائية بساحة الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل الزيارة استمع الرئيس املشاط، من أعضاء اللجنة التحضريية لالحتفال، إل رشح حول التجهيزات 
والرتتيبات لستقبال ضيوف مولد الرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وأشاد رئيس املجلس السيايس األعل، بمستوى التجهيزات والرتتيبات لساحة الحتفال.. منوها بجهود 
اللجنة التحضريية والجهات املعنية يف تهيئة ساحة ميدان السبعني لستقبال الحشود الجماهريية التي 

ستشارك يف إحياء هذه املناسبة بما يليق بعظمة ومكانة الرسول األعظم.

وقال الرئيس املشاط »إن إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف ولشعائر الله يقربنا من النرص«.. وعرب عن 
الشكر لكل الجهات التي تعمل وتشارك يف إحياء فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف بصورة ترشف 

اليمنيني.

كما زار الرئيس مهدي املشاط ومعه وزير اإلعالم ضيف الله الشامي ورئيس جهاز األمن واملخابرات اللواء 
عبدالحكيم الخيواني، رضيح الرئيس الشهيد صالح الصماد يف ميدان السبعني، وقرأ الفاتحة عل روحه 

وأرواح شهداء الوطن.

مكتب رئاسة اجلمهورية ينظم فعالية احتفالية مبناسبة املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب رئاسة الجمهورية اليوم، فعالية احتفالية إحياء ملناسبة املولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

وخالل الفعالية أكد عضو املجلس السيايس األعل أحمد غالب الرهوي، أهمية إحياء مناسبة املولد النبوي 
الرشيف ملا لها من دللت ورسائل تؤكد تمسك الشعب اليمني بالرسول األعظم.

وأشاد الرهوي، يف الفعالية التي حرضها عضو املجلس السيايس األعل محمد النعيمي ومدير مكتب رئاسة 
الجمهورية أحمد حامد ونائب رئيس الوزراء للشؤون القتصادية وزير املالية الدكتور رشيد أبو لحوم 

ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسني مقبول ووزير اإلعالم ضيف الله الشامي 
والقائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي، بجهود مدير مكتب الرئاسة والقائمني عل كل الفعاليات التي 

نظمت منذ بداية شهر ربيع األول بهذه املناسبة.

ودعا أبناء الشعب اليمني للخروج والحتشاد الكبري يف الفعالية املركزية التي ستقام الخميس القادم يف 
العاصمة صنعاء والفعاليات يف بقية املحافظات.. وأكد أن الخروج الكبري الذي ستشهده البالد يوم الخميس 

القادم سيذهل العالم وسيكون أعظم رد عل املسيئني للدين اإلسالمي والرسول ويف مقدمتهم الرئيس 
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الفرنيس.

وأشار الرهوي، إل أن ما أقدم عليه الرئيس الفرنيس من إساءة لإلسالم يعد انتهاكا صارخا لكل القيم 
واألعراف والقوانني التي تجرم اإلساءة لألديان واملعتقدات.. لفتا إل أن هذه اإلساءة تؤكد عودة فرنسا إل 

تاريخها الستعماري القبيح.

وجدد عضو املجلس السيايس األعل، التأكيد عل موقف اليمن الرافض ألي شكل من أشكال التطبيع مع 
الكيان الصهيوني الذي يتسابق له بعض الحكام. وقال »إن بعض حكام العرب هم من طبعوا مع العدو 
الصهيوني وليس شعوبهم، وستبقى الشعوب اإلسالمية والعربية مع الشعب الفلسطيني وحقه يف إقامة 

دولته وستسعى لتحرير أول القبلتني وثالث الحرمني الرشيفني«.

من جانبه أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، إل أن احتفالت الشعب اليمني بمناسبة 
املولد النبوي الرشيف والتي ستتوج بالفعالية املركزية يف العاصمة صنعاء واملحافظات يوم الخميس القادم 

تأتي امتثال لتوجيهات الله القائل »قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خري مما يجمعون«.

وشدد مقبول عل أهمية املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية وعدم اللتفات إل األبواق التكفريية التي 
تدعي أن إحياء املولد النبوي الرشيف بدعة يف اساءه واضحة للنبي صلوات الله عليه واله وسلم.. ودعا 

جماهري الشعب اليمني للخروج الكبري واملرشف يف فعاليات املولد النبوي التي تعترب أكرب ردا عل املسيئني 
للرسول األكرم صلوات الله عليه وعل اله وسلم وتأكيدا عل تمسك الشعب اليمني بالرسول الخاتم والسري 

وفق سريته التي تحث عل النهوض بواقع األمة.

وخالل الفعالية، التي حرضها رؤساء الدوائر واملوظفني بمكتب رئاسة الجمهورية، أكد األمني العام لرئاسة 
الجمهورية حسن أحمد رشف الدين، أهمية الحتفاء والبتهاج بهذه املناسبة العظيمة التي تمثل محطة 

هامة لألمة اإلسالمية باتجاه تعزيز وحدتها وتعميق ارتباطها بالنبي الكريم.

وشدد عل أهمية استلهام الدروس والعرب من السرية العطرة لرسول الله ملواجهة التحديات خاصة يف ظل 
استمرار العدوان والحصار.

فيما أشار رئيس هيئة رفع املظالم القايض عبدالله الغربي ونائب رئيس الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة 
يحيى القمري، إل الرتباط الوثيق لليمنيني برسول الله صلوات الله عليه واله.. ولفتا إل أن الحتفال باملولد 

النبوي محطة إيمانية لستلهام الدروس والعرب من مكارم وأخالق النبي صلوات الله وعل اله وسلم

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وقصيدة للشاعر أمني الجويف، عربت عن حب الرسول وصفاته ونهجه 
وسريته العطرة.

السامعي: اليمنيون حيتفلون بذكرى املولد النبوي منذ عشرات السنني

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أكد عضو املجلس السيايس األعل سلطان السامعي، أن اليمنيني يحتفلون بذكرى املولد النبوي، منذ عرشات 
السنني للتذكري بسرية النبي الكريم وحياته والتمسك بمبادئه والقتداء بهديه والسري عل نهجه.

وأشار عضو السيايس األعل السامعي يف الفعالية الحتفالية التي نظمتها جامعة الحكمة اليوم، إل الدللت 
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واملعاني التي تحملها هذه الذكرى العظيمة يف القلوب باعتبارها عيداً من أعياد األمة اإلسالمية.

وأوضح أن الشعب اليمني بإيمانه بالله وإتباع سنة نبيه عليه أفضل الصالة وأتم التسليم، قدم ما هو شاهد 
عل عظمة اإلسالم واإليمان من خالل ثباته وصموده األسطوري يف مواجهة تحالف العدوان السعودي 

األمريكي.

ولفت إل أن احتفاء أبناء اليمن عل املستويني الشعبي والرسمي بهذه املناسبة الدينية، رسالة لقوى العدوان 
واملنافقني بتمسك اليمنيني بالسرية العطرة لخاتم األنبياء واملرسلني يف مقارعة الظاملني واملعتدين.

وقال »إن اليد التي تمتد إل هذا البلد ومحاولة استغالل انشغال الجيش واللجان الشعبية يف الجبهات 
وزعزعة األمن والستقرار ستقطع«.. مستنكراً بعض األنظمة العميلة التي ل تهتم باملولد النبوي يف وقت 

تذهب فيه للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

ودعا السامعي الشعب اليمني إل املشاركة الواسعة يف الفعاليات املركزية لالحتفاء بهذه املناسبة بميدان 
السبعني والساحات املخصصة يف 12 من ربيع األول.

من جانبه أشار رئيس الجامعة الدكتور مختار دائل، إل أهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي لتجسيد 
الهوية اإليمانية.. وبني أن رسالة اإلسالم التي حملها سيد الخلق وأرشف املرسلني جاءت لرتسيخ مبادئ 

التعايش السلمي بني بني البرش وحق الجميع يف حياة كريمة دون النظر للدين أو العرق أو اللون أو 
الجنس.

يف حني اعتربت كلمة الطالب التي ألقاها محمد مثنى، أهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي محطة 
لستحضار منابع العلم واملعرفة وتجسيد أخالق الرسول عليه الصالة والسالم وصفاته وسريته النرية يف 

واقع األمة.

تخلل الحفل، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور صالح مسفر ونائب رئيس الجامعة الدكتور 
ماجد القطوي وعمداء الكليات ورؤساء األقسام، وصالت معربة عن املناسبة.

شركة كمران تنظم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء  - سبأ :

أٌقيمت بصنعاء اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي، نظمتها رشكة كمران للصناعة والستثمار.

ويف الفعالية أشار نائب رئيس مجلس النواب عبدالسالم هشول زابية، إل أهمية الحتفال بذكرى املولد 
النبوية كأعظم مناسبة تحتفل بها األمة اإلسالمية، خاصة يف ظل ما تتعرض له من هجمة تستهدف النيل 

من هويتها وعقيدتها واإلساءة للنبي عليه الصالة والسالم.

ودعا أبناء الشعب اليمني إل أن يكونوا عند حسن ظن النبي الكريم بهم بقوله »اإليمان يمان والحكمة 
يمانية والفقه يمان«.. حاثاً عل إظهار الفرح والبهجة بهذه املناسبة الدينية من خالل املشاركة الفاعلة يف 

الحتفال املركزي يف 12 من ربيع األول، بما يظهر قوة الرتباط بسرية خاتم األنبياء واملرسلني صل الله عليه 
وآله وسلم.
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وأعرب هشول، عن األسف الشديد ملحاولة تحريف القرآن الكريم ونسخه بالعربية والعرتاف بالقدس 
الرشيف تابع لليهود والصهاينة من قبل أدعياء العروبة. وقال »لقد خدعونا آل سعود لعدة أعوام بأنهم 

خدام البيت الحرام، لكنهم فضحوا وتبني زيف كالمهم وادعائهم«.

فيما أشار نائب وزير األوقاف واإلرشاد العالمة فؤاد ناجي، إل أهمية الحتفال بهذه املناسبة لتقوية 
الرتباط برسول الله الذي وصف أهل اليمن باإليمان والحكمة.

وأشار يف الفعالية، التي حرضها عضو مجلس الشورى عبدامللك عالمة ونائب رئيس مجلس إدارة وكالة 
األنباء اليمنية )سبأ( نائب رئيس التحرير محمد عبدالقدوس الرشعي ووكيل محافظة صنعاء عبدالله 

العنيس وعميد جرحى الثورة محمد الديلمي، إل أن فعالية الحتفال بهذه املناسبة لهذا العام يأتي يف ظل 
الستفزازات التي يتعرض لها اإلسالم والرسول عليه الصالة والسالم.. وشدد عل رضورة أن تكون هذه 

املناسبة نوعية، تحمل يف طياتها رسائل أهل اليمن بتمسكهم برسول الله ومنهاجه وهديه.. معترباً اإلساءة 
للرسول إساءة لألمة اإلسالمية، ما يستدعي أن تكون رسالة الرد قوية تحمل الكثري من املعاني أبرزها 

مواصلة الصمود يف وجه الطغاة.

وأكد نائب وزير األوقاف واإلرشاد أن هذه املناسبة ليست لالحتفال فقط، لكنها محطة تربوية وثقافية 
وتعليمية ومعرفية يجب الستفادة منها للتزود من املعارف والعلوم والتعرف عل سرية ومنهاج حياته 

سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وتطرق إل أن هذه املناسبة مصدر فرحة واعتزاز شعوب األمة اإلسالمية وفرصة لتوحيد راية اإلسالم 
تحت قيادة الرسول األعظم عليه الصالة والسالم.. داعياً شعوب العالم العربي واإلسالمي إل الحتفاء بهذه 

املناسبة ملا تحتله من أهمية يف الرد عل اإلساءات املتكررة للرسول األعظم الذي وصفه بقوله »وإنك لعل 
خلق عظيم«.

من جانبه أشار نائب ناطق القوات املسلحة العميد عزيز راشد، إل أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي 
لتأكيد قوة ارتباط اليمنيني بالرسول الكريم.. لفتاً إل حرص اليمنيني عل إحياء هذه املناسبة إليصال 

رسائل قوية ملن يّدعون بأن الحتفال باملولد النبوي بدعة.

وأكد أن البدعة إنما تكمن يف التطبيع مع الصهاينة وليس يف الحتفال بهذه املناسبة الدينية.. منوها بدور 
رشكة كمران يف تنظيم الفعالية يف إطار الحتفال بهذه الذكرى العطرة.

وأرجع العميد راشد استهداف رشكة كمران من قبل قوى العدوان، إل ما تقدمه من دعم وإسهام للجوانب 
اإلنسانية والخريية.

بدوره أشار رئيس مجلس إدارة رشكة كمران للصناعة والستثمار أحمد عيل الصادق، إل أن حرص 
اليمنيني عل الحتفال بذكرى مولد النبي األعظم، يمثل رسالة للعالم بقوة ارتباطهم وتمسكهم بسنة 

املصطفى صل الله عليه وآله وسلم. وقال »ما يدعو للفخر والعتزاز أن اليمنيني يحتفلون بهذه املناسبة يف 
وقت تهرول بعض األنظمة للتطبيع مع الصهاينة«.

تخلل الفعالية قصائد وفقرات إنشادية عربت يف مجملها عن عظمة رسالة النبي محمد صل الله عليه وآله 
وسلم وأهمية الحتفال بذكرى مولده.
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رئيس الوزراء يشارك يف احتفاء احملافظات اجلنوبية والشرقية بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

اعترب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، املولد النبوي مناسبة استثنائية وحدث 
بارز يف تاريخ األمة اإلسالمية.

جاء ذلك يف كلمة ألقاها اليوم يف الفعالية الحتفالية اليوم بصنعاء، والتي نظمتها قيادات السلطة املحلية يف 
املحافظات الجنوبية والرشقية املحتلة، يف ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة وأزكى 

التسليم، منددا بتطاول الرئيس الفرنيس وإساءته املتعمدة للرسول محمد صل الله عليه وآله وصحبه 
وسلم صاحب الخلق العظيم املرسل رحمة للعاملني. وقال »يف الوقت الذي يربرون فيه اإلساءة للرسول 

الخاتم بعنوان حرية التعبري نجدهم ل يتجرؤون عل الحديث عن الكيان الصهيوني وجرائمه وانتهاكاته 
بحق الشعب الفلسطيني األعزل، ما يعد وصمة عار يف جبني العالم«. وأضاف »إن املولد النبوي ليس باليوم 
العابر أو بالبدعة كما يّدعي البعض، فنحن منذ طفولتنا نتذكر أن هذا اليوم كان يوم لالبتهاج يحتشد فيه 

كل من يحب النبي ويرتبط بقيمه وخلقه«.

ولفت الدكتور بن حبتور، إل أن اليمنيني اليوم ينارصون الرسول الكريم كما نارصه أجدادهم حينما 
عاهدوه يف مكة واستقبلوه يف املدنية املنورة وبذلوا كل يشء لنرصة دعوته املباركة. وقال »نحن اليوم رغم 

العدوان والحصار ثابتني صامدين يف وطننا ولدينا شخصية قيادية شابه تستشف املستقبل الحبيب 
عبدامللك بدر الدين الحوثي، الذي أصبح يؤثر يف وطنه ويف الخارج«.. متوجها بالتهنئة لقائد الثورة بهذه 

املناسبة الدينية وعل نجاحه يف الحفاظ عل الجبهة الداخلية وتماسكها.

وأكد رئيس الوزراء أن اليمنيني عرب احتفالهم بذكرى املواد النبوي لهذا العام يرسلون رسائل للعالم أجمع 
بتمسك اليمنيني بالرسول الكريم، يف ظل الهرولة املشينة لبعض املحسوبني عل العرب للتطبيع وهم يف 

حقيقة األمر صهاينة يف نهجهم وأفعالهم.

وأوضح أن املتصهينني العرب وهم يطبّعون اليوم مع الكيان الصهيوني الغاصب، الشعب اليمني يحمل 
راية املقاومة ضد هذا الكيان وكل من يطبّع معه وينفذ مخططاته بحق املنطقة.. وشدد عل أنه ل يمكن 
أن يكون هناك سالم مع دولة تغتصب األرايض العربية املحتلة. وقال »ندين أي تطبيع يأتي عل حساب 

القضية الفلسطينية واملقدسات اإلسالمية«.

وحيا رئيس الوزراء، التضحيات التي قّدمها ويقدمها الشعب اليمني الحر األبي من أجل عزة وكرامة 
وشموخ اليمن وأهله والنتصار لحقه يف الستقالل الشامل والكامل دونما أي نقصان.

وألقيت يف الحفل، الذي حرضه عدد من الوزراء ومحافظي املحافظات الجنوبية والرشقية املحتلة، كلمة من 
محافظ سقطرى هاشم السقطري، أشار فيها إل أهمية احتفال اليمنيني بذكرى املولد النبوي لستلهام 

واستحضار املآثر األخالقية وقيم العدل والحق التي أرساها الرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم.

وقال »من صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية, عاصمة النرص والصمود, عاصمة كل اليمنيني يتفاخر كل 
أبناء الشعب اليمني بكل مكوناته يف إحياء املولد النبوي والتعبري عن قضايا األمة العربية واإلسالمية ويف 

املقدمة القضية الفلسطينية ورفض التطبيع«.

وأكد املحافظ السقطري أن أبناء اليمن سيظلون صفاً واحداً ويف خندق واحد ضد العدوان ومقاومة ما 
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تشهده املحافظات الجنوبية والرشقية من احتالل عسكري وتدمري أخالقي واقتصادي ونهب للثروات.

بدوره أكد عضو مجلس الشورى عبدالله حسن الجفري، أن احتفالت اليمن بذكرى املولد النبوي يتزامن 
مع الحتفالت بأعياد الثورة اليمنية 21 سبتمرب و26 سبتمرب و14 أكتوبر.

ولفت إل أن اليمنيني يسريون اليوم يف مسارات النهج الثوري والتحرري واملرشوع النبوي للرسول األعظم 
صل الله عليه وآله وسلم، ليجسدوا بذلك املرشوع اإليماني املحمدي وقيم الدين اإلسالمي الحنيف عل 

الواقع.

تخلل الحفل، الذي حرضه جمع من أبناء املحافظات الجنوبية والرشقية املحتلة، فقرة إنشادية عربت عن 
املناسبة.

جملس التالحم القبلي بأمانة العاصمة حيتفي باملولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مجلس التالحم القبيل بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، أكد رئيس مجلس الشورى محمد العيدرس، أن احتفال الشعب اليمني بذكرى مولد الرسول 
األعظم تأكيدا عل حبهم وولئهم لخاتم األنبياء محمد صل الله عليه وسلم. وقال »املحبة الحقيقية للرسول 
الكريم تتمثل بالسري عل نهجه والقتداء بسريته يف مواجهة الظلم والدفاع عن الدين واملقدسات اإلسالمية«.

ولفت العيدروس، إل أن ذكرى املولد النبوي محطة لتعزيز الصطفاف والتالحم ملواجهة أعداء األمة.

ويف الفعالية، التي حرضها أعضاء من مجالس الوزراء والنواب والشورى، أشار وزير الدولة عبدالعزيز 
البكري، إل أهمية الحتفاء بهذه الذكرى العطرة خاصة يف ظل حملة اإلساءة للرسول الكريم من قبل أعداء 

اإلسالم وهرولة بعض األنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأكد أن الحتشاد يف الفعاليات املركزية الخاصة باملولد النبوي الرشيف الخميس القادم، دللة عل قوة 
ارتباط اليمنيني وحبهم وولئهم للرسول األعظم.

من جانبه أكد رئيس مجلس التالحم القبيل الشيخ ضيف الله رسام ورئيس فرع املجلس باألمانة ناجي 
السالمي، عظمة ذكرى مولد خري الربيه محمد صل الله عليه وآله وسلم.. مشددين عل أهمية مشاركة 

أعضاء مجلس التالحم القبيل يف الفعالية الكربى التي ستقام الخميس املقبل.

وألقيت يف الحفل كلمات أكدت يف أهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف التي تحتل مكانة عظيمة 
يف نفوس اليمنيني.. مشرية إل أن هذه املناسبة تأتي يف ظل هرولة بعض األنظمة للتطبيع مع الكيان 

الصهيوني.

تخلل الحفل قصائد معربة عن عظمة املناسبة.
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 بذكرى املولد النبوي
ً
 خطابيا

ً
وزارة الرتبية تنظم حفال

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة الرتبية والتعليم اليوم، حفالً خطابياً يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل، الذي حرضه رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائب وزير الرتبية والتعليم الدكتور 
همدان الشامي ونائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني املداني، أكد وزير الرتبية والتعليم يحيى بدرالدين 

الحوثي يف كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة لقطاع التعليم عبدالله النعمي، أهمية إحياء ذكرى 
ميالد الرسول األعظم الذي أضاء الله به جنبات األرض.

وأشار إل أحقية أحفاد األوس والخزرج بالحتفال بذكرى الرسول األعظم، فأهل اليمن هم من نارصوه 
يوم خذلته قريش وهم اليوم من يحيي ذكرى ميالده وأكثر من يقتدي بأقواله وأفعاله ويتآىس به يف ثباته 

وتصديه لقوى الظلم والطغيان.

وشدد عل رضورة استلهام الدروس والعرب من سريته العطرة الحافلة بالكفاح والصرب والثبات والقتداء 
به والتمسك برسالته.. ولفت إل دور الرتبويني يف تصحيح الفرتاءات واملفاهيم املغلوطة حول إحياء ذكرى 
ميالده الرشيف وتنشئة أجيال املستقبل عل حب رسول الله.. داعيا املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية 

بميدان السبعني يوم 12 من ربيع األول.

من جانبه أشار عضو مجلس الشورى عبدالله العليبي، إل أهمية إحياء ذكرى مولد خري الربية من خالل 
الفعاليات واألنشطة الحتفالية فرحا وابتهاجا بميالد الرحمة املهداة من أنار الله به األرض وأخرج الناس 

من الظلمات إل النور، معتربا املناسبة محطة ملراجعة النفس وتصحيح املسار والتآيس بالرسول األعظم 
والسري عل نهجه والتزام أوامره واجتناب نواهيه.

تخلل الحتفالية، بحضور عدد من أعضاء مجليس النواب والشورى ووكالء وزارة الرتبية ومدراء عموم 
قطاعات الوزارة وموظفيها، وصلة شعرية لهادي الرزامي وفقرات إنشادية عن مولد الهدى، قّدمها طالب 

مدارس »الوحدة العربية، الكبوس، البناء الرتبوي«.

السلطة احمللية مبحافظة شبوة تنظم فعالية ثقافية احتفاء باملولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت السلطة املحلية بمحافظة شبوة، اليوم بصنعاء فعالية ثقافية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها محافظو شبوة أحمد الحسن األمري وعدن طارق سالم وسقطرى هاشم 
السقطري وعضوا مجلس الشورى يحيى النمس وصالح صائل، أدان وكيل أول املحافظة محمد العولقي، 

حمالت اإلساءة للرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وأكد أن أبناء اليمن سيبقون عل نهج آبائهم وأجدادهم األنصار يف نرصة النبي األكرم، ونرصة قضايا 
الشعوب العربية واإلسالمية وعل رأسها القضية الفلسطينية وتحرير القدس الرشيف.

وأدان العولقي تطبيع بعض األنظمة العربية العميلة مع الكيان الصهيوني.. مؤكداً أن التطبيع خيانة 
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وخذلن للقضية الفلسطينية وتفريط يف املقدسات اإلسالمية والقدس الرشيف، داعيا أبناء محافظة شبوة، 
إل الحتشاد واملشاركة الفاعلة يف الحتفال املركزي الذي سيقام الخميس املقبل ابتهاجاً بمولد خاتم األنبياء.

كما ألقيت كلمتان، أشارتا إل الدروس املستفادة من هذه املناسبة العطرة والتي تعكس عظمة سيد األنبياء 
واملرسلني محمد صل الله عليه وآله وسلم.. مؤكدتني الحرص عل املشاركة يف الحتفاء بهذه املناسبة 

وإحياء سرية الرسول ونهجه صل الله عليه وآله وسلم.

تخللت الفعالية قصيدتان شعريتان وأوبريت بعنوان »رسولنا منا.. رسول من الله« وفقرة إنشاديه ومدائح 
نبوية، وتكريم عدد من األسى املحررين واملحارصين يف منطقة الدريهمي.

حرض الفعالية وكيل أول محافظة أبني صالح الجنيدي ووكالء محافظة شبوة وعدد من املشايخ 
والشخصيات الجتماعية وجمع غفري من املواطنني وأبناء محافظة شبوة.

إختتام فعاليات ومسابقات مهرجان الرسول األعظم

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

اختتمت فعاليات ومسابقات مهرجان الرسول األعظم عل مرسح الهواء الطلق بصنعاء التي تنظمه مؤسسة 
اإلمام الهادي.

ويف الختتام أوضح رئيس مؤسسة اإلمام الهادي عبدالله الوشيل، ان الهدف من املهرجان تأكيد محبة 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم.. وأشار إل أن املتابع لفعاليات املهرجان وغريها من الفعاليات التي 

أٌقيمت احياء للمولد النبوي الرشيف يدرك أنها تحيي كل معاني سمو الفضيلة للسرية النبوية العطرة.

ولفت الوشيل إل أن الحتفالت بذكرى املولد النبوي الرشيف لن ترفع او تزيد من مكانة الرسول صل الله 
عليه وآله فقد رفع الله ذكره كما ورد يف القرآن الكريم، وإنما نرتقي إل مقامات الكرامة والعزة والفضيلة.

ودعا كل املبدعني واملوهوبني التحرك بفعالية واستغالل مواهبهم يف خطى الحق وأن يكونوا أصحاب قضية 
والعمل بإخالص فيما يريض الله والحذر من املشاريع الهدامة أو السعي وراء الشهرة.

وقدمت يف الفعالية ريبورتاج عن فعاليات ومسابقات وأمسيات املهرجان، وزامل شعبي جماعي يف مدح 
الرسول صل الله عليه وآله، ولوحة إنشادية للمتسابقني الربعة يف مجال النشاد الذين وصلوا إل املرحلة 

النهائية، باإلضافة إل عمل مرسحي بعنوان »فكرة املهرجان«.

بعد ذلك كرمت إدارة املهرجان الفائزين يف املسابقات، حيث كرمت يف مجال اإلنشاد األول عبدالوهاب 
الجالل، والثاني مناصفة بني عيل نارش وعبدالله الصعفاني، والثالث نبيل املطري.

ويف مجال الشعر الفصيح األول حاتم رشاح، والثاني أمني عيشان، والثالث محمد الجهر، ويف مجال 
التصوير الفوتوغرايف فاز جميل الهتاري، ويف مجال الزوامل الشعبية األول محمد عبدالله النبوس، والثاني 

زكريا الرشعي، والثالث محمد عيل الديلمي.

ويف مجال اليوتيوبر قررت لجنة التحكيم وإدارة املهرجان حجب جائزة املركز الول، وفوز عبد اللطيف 
الزيلعي باملركز الثاني، ورمزي النيس الثالث.
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ويف مجال مسابقة املرسح فازت فرقة فكر مغاير بأفضل عرض مرسحي بعنوان »فريوس«، وأفضل ممثل 
مرسحي عبدالرحمن الجوبي، وأفضل وجه مرسحي عالء الحوتي، وافضل كاتب ومخرج مرسحي طاهر 

الزهريي.

ويف مجال مسابقة الفيديو كليب اإلنشادي فاز يحيى الرشعي بأفضل فيديو كليب بعنوان »عشق 
اليمانيني«. كما كرمت إدارة املهرجان رؤساء وأعضاء اللجان التحكيمية يف املسابقات، ومؤسسة الجرحى 

ورشكة سبأفون ملشاركتها يف املهرجان، ووكيل وزارة الثقافة محمد حيدره.

حرض الختتام وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد صالح الخولني.

اإلصالحية املركزية بصعدة حتيي ذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صعدة - سبأ :

نظمت اإلصالحية املركزية بمحافظة صعدة، فعالية خطابية بمناسبة املولد النبوي الرشيف عل صاحبه 
وآله أفضل الصالة والسالم.

وأشار محافظ املحافظة محمد جابر عوض، يف الفعالية التي حرضها وكيل املحافظة يحيى الحمران ونائب 
مدير األمن العقيد طارق الكربي، إل أهمية استلهام الدروس من حياة الرسول صل الله عليه وآله وسلم 

وجهاده وصربه وتضحيته يف سبيل الله.

وألقيت كلمات من قبل نزلء اإلصالحية، أشادت بالهتمام الذي يحظون به يف الجوانب الثقافية والتوعوية 
ومنها إحياء املناسبات الدينية والوطنية.

وزارة الكهرباء والطاقة تنظم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم موظفو وزارة الكهرباء والطاقة واملؤسسة العامة للكهرباء واملناطق التابعة لها والهيئة العامة لكهرباء 
الريف بصنعاء اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

يف الفعالية أشار نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني املداني، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي واتخاذ 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قدوة يف كل شؤون الحياة.

ولفت إل ما يمثله مولد النبي الخاتم من خري ونور وهداية ورحمة للبرشية.. مبيناً أن الحتفاء بهذه املناسبة 
تجديد للعهد لرسول الله والسري عل نهجه والقتداء بسريته النرية.

وأوضح املداني أن الحتفاء بمولد الرسول صل الله عليه وآله وسلم، يف ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان 
وحصار، رسالة بتمسك اليمنيني بكتاب الله وسنة رسوله الكريم.. مشرياً إل جهود الفرق الفنية بالوزارة يف 

إنارة األحياء والشوارع وتزيينها احتفاًء بمولد النور.

وأشاد بجهود كوادر وزارة ومؤسسة الكهرباء والعاملني يف امليدان والذين ساهموا يف إعادة منظومة الطاقة 
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الكهربائية وتأهيل وإصالح شبكات الطاقة بأمانة العاصمة واملحافظات.. مؤكداً أن قيادة الوزارة لن تدخر 
جهداً يف كل ما من شأنه تخفيف معاناة كوادر قطاع الكهرباء يف ظل األوضاع الراهنة التي تمر بها البالد.

فيما أشارت حنان الحبابي يف كلمة قطاع املرأة بالوزارة، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي، لستلهام 
الدروس والعرب والتمسك بسنة الرسول الكريم وسريته النرية والتذكري بنهجه والسري عل طريق الهدى.

وتطرقت إل دور املرأة اليمنية وصمودها إل جانب أخيها الرجل يف ظل األوضاع التي تمر بها البالد جراء 
استمرار العدوان والحصار ودعمها للمرابطني يف الجبهات دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته 

واستقالله.

تخللت الفعالية، بحضور وكيل الوزارة للشؤون املالية واإلدارية تقي الدين املطاع والوكيل املساعد لقطاع 
املشاريع املهندس أحمد املتوكل ورئيس هيئة كهرباء الريف حسن الديلمي وعدد من املسئولني بالوزارة 

واملؤسسة وموظفي قطاع الكهرباء، وصالت إنشادية ومرسحية وقصيدة شعرية معربة عن املناسبة.

فعالية خطابية يف حمافظة صعدة بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صعدة - سبأ :

نظمت اإلدارة املحلية والقطاع املال واإلداري والتخطيط بمحافظة صعدة، فعالية خطابية بمناسبة املولد 
النبوي الرشيف بحضور املحافظ محمد جابرعوض.

ويف الفعالية، التي حرضها وكالء املحافظة ومسئولني يف السلطة املحلية والتنفيذية واإلرشافية واألمنية، أكد 
املحافظ عوض أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي للتعبري عن حب وارتباط وولء اليمنيني برسول الله 

صل الله عليه وآله وسلم.

وحث املحافظ عوض، عل الحشد واملشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية يوم الثاني عرش من ربيع األول بما 
يليق بحجم هذه املناسبة وعظمة صاحبها.

فيما أشار أمني املجلس املحيل محمد العماد، إل أن الحتفال باملولد النبوي هو احتفاء بالقيم واملبادئ 
واألخالق العالية الذي جاء بها النبي محمد عليه وعل آله الصالة والسالم.

تخلل الفعالية قصائد شعرية وفقرات فنية شعبية.

صندوق مكافحة السرطان ومركز األورام حيتفالن بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم صندوق مكافحة الرسطان واملركز الوطني لعالج األورام بصنعاء اليوم، فعالية احتفائية بذكرى املولد 
النبوي.

ويف الفعالية أشار رئيس مجلس صندوق مكافحة الرسطان الدكتور عبدالسالم املداني، إل أن الحتفاء 
بمولده صل الله وعليه وسلم هو تأكيد ملدى الرتباط الوثيق والقوي بني المة وقائدها ورسالة لكل أعداءها 
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بأن امة تعظم رسولها وتقتدي به لن يتمكن منها أعداؤها.

وقال »هناك من يلومنا عل الحتفال فنقول لهم كنا نحتفل باملعلم فالرسول صلوات الله عليه وآله أعظم 
معلم وسطر أعظم ثورة ضد طواغيت األرض، وكان أعظم قائد بشهادة حكماء ومفكري وعلماء العالم«.

وتطرق لبعض املواقف واملالمح املضيئة من شخصيته الرسول األعظم التي تمثلت يف أعظم شخصية قيادية 
عرفها التاريخ.. واكد اهمية استغالل هذه املناسبة لالقتداء بسرية الرسول صل الله عليه وآله وسلم يف 

تقديم الحسان للمستضعفني وتخفيف معاناة املرىض خاصة مرىض الرسطان.

من جانبه أشار مدير املركز الوطني لعالج األورام الدكتور عبدالله ثوابه، إل أهمية استلهام الدروس والعرب 
املستمدة من سرية الرسول العظم صلوات الله عليه.

ولفت إل أن الحتفال بهذه املناسبة يجسد مدى عظمة ومكانة الرسول األعظم لدى أهل اليمن.. وأكد أهمية 
أحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف للرسول األعظم الذي أخرج األمة من الظلمات إل النور وهداها إل طريق 

الحق والنجاة.

من جانبه القى الدكتور ايمن صالح كلمة املكرمني، أكد خاللها رضورة استغالل املناسبة يف تعزيز قيم 
التكافل الجتماعي والقتداء بأخالق وسرية املصطفى صل الله عليه وسلم.

ولفت إل أن الحتفال بمولد النبي األعظم يجسد حب وارتباط أهل اليمن برسول البرشية ونرصته والسري 
عل نهجه واتباع سريته العطرة.

ويف الفعالية، التي تخللها فقرات انشادية وقصيدة شعرية، تم تكريم املشاركني يف الدورة التدريبية الثالثة 
يف مجال األسس العامة بالعطاء وإدارة العالج الكيميائي.

وزارة االتصاالت حتتفي بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة التصالت وتقنية املعلومات والقطاعات التابعة، برنامج احتفائي يتوافق مع األجواء الحتفالية 
التي يعيشها أبناء الشعب اليمني ابتهاجا بقدوم ذكرى املولد النبوي عل صاحبها وآله أفضل الصالة 

والتسليم.

تضمنت فقرات الربنامج الذي يأتي ضمن الفعاليات التحشيدية بمناسبة املولد النبوي الرشيف العديد من 
الزوامل واألناشيد املعربة عن املناسبة.

ويف الفعاليات املوحدة التي أقيمت يف 12 قاعة تابعة لوزارة التصالت والهيئة العامة للربيد واملؤسسة 
العامة لالتصالت وفروعها يف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ورشكة يمن موبايل، استمع الحارضين 

محارضة لقائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، التي ركز من خاللها عل مكانة الرسول صل الله 
عليه وآله لدى أبناء األمة.

وتحدث عن الدور املشبوه التي تقوم به دول الستكبار عندما تتحدث عن حقوق اإلنسان وهي أكثر الدول 
انتهاكات لها وما يعمله العدوان عل اليمن إل أكرب شاهد عل الجرائم التي انتهكت ضد أبناء شعبنا.
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ويف املحارضة أدان السيد عبدامللك الحوثي، بشدة ترصيحات الرئيس الفرنيس التي أساء من خاللها لإلسالم 
وتأييده للرسوم املسيئة للرسول األعظم.. داعياً إل أن يتوحد جميع أبناء األمة اإلسالمية للوقوف ضد هذه 

النتهاكات التي تمس املقدسات.

وحث قائد الثورة جميع أطياف املجتمع للوقوف صفا واحدا والتحشيد الكبري والحضور املتميز إلحياء 
الفعالية الكربى للمولد النبوي لتكون فعالية الحتفال باملولد النبوي الرشيف لهذا العام أكرب وأفضل 

مناسبة تم اختيارها عل وجه األرض عل مر التاريخ وليعرب أبناء شعبنا عن مقدار حبهم لرسول الله.

وكيل وزارة التصالت وتقنية املعلومات للشئون املالية واإلدارية أحمد املتوكل، أكد عل أن هذه الفعاليات 
املقامة يف وزارة التصالت امتداداً للفعاليات يف جميع مؤسسات ووزارات الدولة.

وأشار إل أن قطاع التصالت والربيد يعمل عل التحشيد للفعالية الكربى التي ستقام الخميس املقبل، داعياً 
جميع موظفي قطاع التصالت والربيد إل الحضور املميز لهذه الفعالية التي تحيي القلوب والنفوس بحب 

الرسول صل الله عليه وآله.

حرض الفعاليات قيادات وموظفي قطاع التصالت والربيد.

حمكمة ونيابة استئناف حجة تنظمان فعالية بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظمت محكمة واستئناف محافظة حجة اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار رئيس محكمة الستئناف القايض عبدامللك رشف الدين، إل أن الزخم يف فعاليات املولد 
النبوي، يجسد حب اليمنيني وتعظيهم لشعائر الله ونرصة للنبي الخاتم.

وأوضح أن إحياء ذكرى املولد، يمثل فرصة لستلهام الدروس والعرب، خاصة يف ظل الظروف الراهنة وما 
يتطلبه ذلك من تضافر الجهود وتعزيز قيم التكافل والتآخي ملواجهة العدوان.

وأكد أهمية دور القضاء والعاملني يف السلك القضائي لتحقيق العدالة وفقاً لكتاب الله والسنة الصحيحة 
لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم.. داعياً إل املشاركة الفاعلة يف الحتفالية الكربى والتحشيد لقافلة 

الرسول األعظم.

فيما أشار رئيس نيابة استئناف املحافظة القايض أمني القارني، إل أن الشعب اليمني باحتفاله بهذه 
الذكرى العطرة، يجدد ولئه لله ورسوله والتصدي لكل محاولت اإلساءة للرسول الكريم صل الله عليه وآله 

وسلم.

ويف الفعالية، بحضور وكيل املحافظة عادل فرحان ورؤساء وأعضاء الشعب وقضاة املحاكم البتدائية 
ووكالء وأعضاء النيابة ومدير مكتب الشئون الجتماعية والعمل الدكتور هيثم الجربي، أوضح رئيس 

محكمة الجزائية القايض خالد شمس الدين أن الحتفال بذكرى املولد النبوي، دليل عل كمال الوعي بأهمية 
املناسبة.

وأشار إل أهمية أن تكون مظاهر التعظيم والتبجيل واإلجالل والتوقري للرسول الخاتم بقدر أكثر مما 
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يسعى إليه األعداء من اإلساءة لشخصه الكريم.

من جانبه أشار عضو رابطة علماء اليمن القايض عبداملجيد رشف الدين، إل أهمية تهيئة النفوس للتأيس 
والقتداء برسول اإلنسانية محمد عليه الصالة والسالم.. ودعا الجميع إل املشاركة الواسعة يف الحفل 

الجماهريي الكبري بعد غد بمديرية عبس احتفاًء بهذه املناسبة الدينية.

تخلل الفعالية قصيدة معربة عن املناسبة.

مكتب أشغال صنعاء ينظم حفل خطابي بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب األشغال العامة والطرق بمحافظة صنعاء اليوم حفل فني وخطابي احتفاء بذكری املولد النبوي 
الرشيف عل صاحبه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

ويف الحفل، بحضور وكيل أول املحافظة حميد عاصم، حيا أمني عام املجلس املحيل عبدالقادر الجيالني 
تفاعل املكاتب التنفيذية والقطاعات الرسمية والشعبية باملحافظة لالحتفاء بذكری مولد نبي الرحمة 

وتجديد الولء والتمسك بتعاليمه ونهجه.

وأكد أن الحتفال بمولد خري الربية هو احتفاء بحب النبي محمد للتذكري بسريته العطرة ورسالته السماوية 
وتجسيد مكانته يف النفوس وعظمة يوم مولده لستلهام الدروس من شخصيته القيادية والجهادية.

ودعا الجيالني إل الرد عل هرولة األنظمة العميلة للتطبيع مع العدو السائييل وحمالت الساءة عل النبي 
الكريم من خالل الحتشاد املرشف يف الساحات ألحياء ذكرى مولد املصطفى.

فيما دعا نائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي، أبناء املحافظة إل املشاركة يف الفعالية املركزية بهذه 
املناسبة والحضور املهيب لالحتفاء بمولد الرسول بما يليق بقدره ومكانته وعظمة ذكرى مولده.. مؤكدا 

أهمية استغالل هذه املناسبة لرفد جبهات الدفاع عن الوطن ودعم قافلة الرسول األعظم.

من جهته تناول مدير مكتب األشغال باملحافظة املهندس ابراهيم الشامي، شخصية النبي ونماذج من 
حياته امللهمة وسريته الزكية وما ينبغي عل األمة اليمنية لصناعة النرص وتحرير الوطن من دنس الغزاة 

املحتلني باتباع القرآن ومنهج رسول الله عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم.

تخلل الحفل، بحضور عدد من أعضاء الهيئة الدارية للمجلس املحيل ووكالء املحافظة جربان غوبر وصالح 
املنترص وفارس الكهال ويحيى جمعان وحسن موفعة وعبدالله الطاهري ومستشار املحافظة عبدالله 

املرتىض ومديري املكاتب التنفيذية باملحافظة وقيادة وكوادر مكتب الشغال وفروعه باملديريات، أوبريت 
انشادي وقصيدة للشاعر معاذ الجنيد عربت عن الفرحة بقدوم ذكرى مولد النبي الخاتم.
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توزيع 1000 سلة غذائية ألحفاد بالل بصعدة مبناسبة املولد النبوي الشريف

]27/ اكتوبر/2020[ صعدة - سبأ :

دشن فرع املجلس األعل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية بمحافظة صعدة عرب جمعية الوحدة التنموية 
الخريية، توزيع 1000 سلة غذائية عل أس أحفاد بالل بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشار محافظ صعدة محمد جابر عوض، إل أهمية استحضار قيم الرتاحم والتعاون والتكافل التي حث 
عليها الرسول الكريم خاصة يف هذه املناسبة العظيمة.. مثمناً جهود فرع املجلس األعل لتنسيق الشؤون 

النسانية يف الهتمام بأحفاد بالل وتلمس أحوالهم وتوفري احتياجاتهم .

فيما أوضح وكيل املحافظة للشؤون اإلنسانية محمد بيضان، حرص قيادة املحافظة عل تقديم سبل الرعاية 
وتوفري الحتياجات الالزمة للفئات األكثر احتياجاً .

حرض التدشني مدير مديرية حيدان الشيخ صالح فاضل ونائب مدير فرع املجلس باملحافظة حميد مهمل.

اختتام دورة األلعاب الرياضية الثانية عل كأس ذكرى املولد النبوي بذمار

]27/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

اختتمت بذمار اليوم، دورة األلعاب الرياضية السنوية الثانية عل كأس ذكرى املولد النبوي، نظمتها الوحدة 
التعبوية ألنصار الله.

شارك يف الدورة، التي استمرت عرشة أيام يف ألعاب كرة القدم، التايكواندو، الجودو، ألعاب القوى والطائرة 
والطاولة، 820 رياضياً من محافظات ذمار البيضاء وإب والضالع.

ويف الختتام أكد وكيل أول املحافظة فهد عبدالحميد املروني، أهمية تنظيم األنشطة الشبابية وتكريم 
املبدعني وتشجيعهم يف مختلف األلعاب الرياضية واملجال العلمي.

ولفت إل أهمية تنظيم الدورة عل كأس ذكرى املولد النبوي، ملشاركة الرياضيني الفرحة بهذه املناسبة 
الدينية، فضال تعزيز حب النبي والقتداء به يف أوساط النشء والشباب.

وحث القطاع الشبابي والريايض عل املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية لالحتفاء بذكرى املولد النبوي 
يوم الخميس املقبل بمدينة ذمار.

فيما أوضح مسئول الوحدة التعبوية الرياضية تيسري راويه، أن إقامة الدورة يف إطار الحتفالت بذكرى 
املولد النبوي، تعبري عن الحب والولء للرسول صل الله عليه وآله وسلم.. معربا عن الشكر لكل من شارك 

وساهم يف إنجاح الدورة.

ويف ختام الفعالية، التي تخللها فقرات إنشادية واستعراضية لعدد من األلعاب، كرم الوكيل أول املروني 
الفائزين باملراكز األول بكؤوس وميداليات وشهادات تقديرية.

حرض الفعالية مدير مكتب الشباب والرياضة حسني الصويف ونائب مدير الشؤون القانونية محمد 
عبدالرزاق وممثلو صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.
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عدد من املكاتب التنفيذية يف رمية حتتفي بذكرى املولد النبوي

 ]27/ اكتوبر/2020[ ريمة - سبأ :

نظمت فروع الهيئة العامة للزكاة واألمانة العامة للمجلس األعل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية وصندوق 
الرعاية الجتماعية ومكاتب الرتبية والثقافة والصناعة والشباب بمحافظة ريمة، فعالية احتفائية بمناسبة 

ذكرى املولد النبوي الرشيف.

يف الفعالية، التي حرضها وكيل أول املحافظة محمد الحيدري، أشار املرشف العام زيد الوزير، إل أن 
الفعالية املركزية التي ستقام يوم الخميس يف املربع الجنوبي ملحافظة الحديدة ستكون رداً قوياً عل اإلساءة 

التي يتعرض لها الرسول األعظم.

ودعا كافة أبناء املحافظة للتفاعل والحضور يف الفعالية.. لفتاً إل دور اليمنيني يف نرصة الرسول الكريم 
والدين اإلسالمي الحنيف.

فيما أشار مدراء مكاتب هيئة الزكاة عيل النهاري والرتبية محمد التوعري والثقافة جمال الحيدري، إل 
أهمية القتداء بالرسول الكريم يف جميع شئون الحياة والستفادة من سريته النبوية يف الثبات عل الحق 

والصطفاف ملواجهة األعداء.. وأوضحوا أن الحتفال باملولد النبوي رسالة تؤكد التمسك بنهج الرسول 
األعظم وأخالقه ومبادئه والقتداء به.

تخللت الفعالية، الذي حرضها عدد من مدراء املكاتب التنفيذية واملشايخ، فقرات متنوعة وقصائد شعرية.

اللجنة األمنية بذمار تناقش إجراءات تعزيز األمن واالستقرار

]27/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

ناقشت اللجنة األمنية بمحافظة ذمار يف اجتماعها اليوم برئاسة املحافظ رئيس اللجنة محمد نارص 
البخيتي، األوضاع األمنية يف املحافظة وإجراءات تعزيز األمن والستقرار.

واستعرض الجتماع خطة تأمني فعالية إحياء ذكرى املولد النبوي وأداء األجهزة األمنية والوحدات 
العسكرية ومستوى النضباط وتنفيذ الخطط األمنية.

وأكد املحافظ البخيتي، أهمية دور رجال األمن يف التصدي لألعمال املخلة باألمن والستقرار.

وأشار إل أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بني الوحدات واألجهزة األمنية بما يكفل الحفاظ عل 
السكينة العامة والحد من الجريمة وتأمني الفعالية املركزية لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية.

وأشاد بجهود منتسبي األجهزة األمنية باملحافظة يف ترسيخ األمن والستقرار.. مشددا عل رضورة التحيل 
باملزيد من اليقظة العالية وضبط كل من تسول له نفسه املساس باألمن والستقرار والسكينة العامة.

من جانبه استعرض مدير أمن املحافظة العميد أحمد عبدالله الرشيف، جهود األجهزة يف حفظ األمن 
والستقرار واإلنجازات خالل الفرتة املاضية.. وأكد جهوزية رجال األمن لتأمني الفعالية املركزية لالحتفاء 

بذكرى املولد النبوي.
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فعالية خطابية يف إب مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

أقيمت اليوم بمحافظة إب، فعالية خطابية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف نظمها مكتب األشغال 
العامة والطرق وفرع رشكة النفط اليمنية واملؤسسة العامة للكهرباء منطقة إب.

يف الفعالية أكد وكيل املحافظة عبدالفتاح غالب، أن الحتفال باملولد النبوي الرشيف يهدف إل إيصال رسالة 
للعالم بأن أهل اليمن يسريون عل خطى ونهج نبيهم األكرم يف مقارعة الطغاة وقوى الستكبار العاملي.

وأشار إل أهمية املناسبة يف تعزيز التالحم والصطفاف يف مواجهة تحالف العدوان، وقيم الرتاحم والتكافل 
الجتماعي لكرس الحصار.

واعترب وكيل املحافظة، إحياء هذه املناسبة محطة للتزود من السرية العطرة للرسول األكرم ونهجه القويم 
وأخالقه وجهاده يف سبيل الله ونرصة الحق.. ودعا أبناء املحافظة للحضور املرشف يف الفعالية املركزية يوم 

الخميس بمركز املحافظة بما يجسد التمسك بنهج الرسول الكريم عليه وآله أفضل الصالة وأزكى السالم.

من جانبه أشار مدير عام مكتب األشغال العامة املهندس محيي الدين شمسان، إل أهمية إحياء ذكرى 
املولد النبوي يف ظل التحديات التي تواجهها األمة لستلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى صل الله 

عليه وسلم.

وأكد أن اليمنيني رغم ما يعانونه من حصار وعدوان يواصلون احتفالتهم باملولد النبوي الرشيف 
ومستمرون يف صمودهم وتصديهم لقوى العدوان ومرتزقتهم حتى تحقيق النرص.

وأشار املهندس شمسان، إل دور أهل اليمن يف نرصة الدين اإلسالمي والرسول الكريم صل الله عليه وآله 
وسلم.

تخللت الفعالية، التي حرضها وكالء املحافظة عبدالحميد الشاهري وقاسم املساوى واملرشف الجتماعي 
يحيى القاسمي ومديرا فرع رشكة النفط املهندس سامي منصور وكهرباء منطقة إب املهندس عبدالسالم 

صربة ونوابهم ومدراء اإلدارات واألقسام واملوظفني، كلمات وقصائد شعرية وعمل مرسحي وتواشيح دينية 
معربة.

مؤسسة الشعب توزع الكسوة الشتوية يف دور األيتام بأمانة العاصمة

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

وزعت مؤسسة الشعب الجتماعية للتنمية اليوم، الكسوة الشتوية لدور األيتام بأمانة العاصمة يف إطار 
الحتفالت باملولد النبوي الرشيف.

وأوضحت مديرة وحدة رعاية األيتام أمة الرزاق تلها، أن املؤسسة تستهدف ألف مستفيد من األطفال األيتام 
يف كل من مؤسسة جود الرحمن لليتيمات ودار رعاية األيتام ودار الرفقاء ومركز العالج الطبيعي إضافة إل 

الكادر الوظيفي باملركز.
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من جانبه أوضح مدير مركز العالج الطبيعي لألطفال نشوان عبدالعزيز، أنه تم توزيع 95 كسوة شتوية 
للمستفيدين من املركز إضافة إل مبلغ مال بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

وأعربت أمهات األطفال املستفيدين من خدمة مركز العالج الطبيعي عن تقديرهن لهذه اللفتة الكريمة من 
قبل مؤسسة الشعب والتي تجسد املساهمة املجتمعية والتكافل واإلحسان.

جملس الرتويج السياحي ينظم فعالية مبناسبة املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مجلس الرتويج السياحي اليوم بصنعاء، فعالية احتفائية بمناسبة املولد النبوي الرشيف عل صاحبه 
وآله أفضل الصالة والسالم.

ويف الفعالية، بحضور نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي، أكد وكيل وزارة السياحة عصام 
السنيني، أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي والدللت التي تحملها خاصة والشعب اليمني يواجه العدوان 

والحصار للسنة السادسة.

وأكد أن احتفال اليمنيني بهذه املناسبة، يعكس صمودهم وتضحياتهم الكبرية ومواجهتهم للعدوان 
ومضيهم نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة وتجديدهم للعهد للرسول والقتداء بسريته وتمثل خلقه ونهجه.

من جهته أكد وكيل وزارة األوقاف الشيخ صالح الخولني، إل دللت الحتفال بذكرى املولد النبوي، يف ظل 
ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار.. مشرياً إل أهمية إحياء هذه املناسبة للتمسك بما جاء به سيد 
البرشية وما تمثله من دعوة للتآخي والرتاحم وتجسيد امٌلثل والقيم التي نهجها نبي اإلنسانية واستلهام 

الدروس والعرب من سريته صل الله عليه وآله وسلم.

فيما أكدت كلمات ألقيت يف الفعالية، أهمية الحتفال بمولد الرسول األعظم عليه الصالة والسالم الذي أرسله 
الله رحمة للعاملني، والحرص عل املشاركة يف الفعالية املركزية وكافة األنشطة املقامة بهذه املناسبة.

وتخللت الفعالية فقرات انشادية وفنية عربت عن وجوب القتداء بصفات الرسول الكريم والعمل بما جاء به 
وبما يكفل وحدة الصف والنتصار للدين اإلسالمي الحنيف.

حرض الفعالية وكيل وزارة السياحة املساعد عبده الصنوي، ووكيل الهيئة العامة للمحافظة عل املدن 
التاريخية، الدكتورة أمة الرزاق جحاف، ووكيل وزارة الوقاف والرشاد عبدالرحمن النعمي، وأمني عام 

املتحف الوطني ابراهيم الهادي، واملدير التنفيذي ملجلس الرتويج السياحي محمد املنصور، ومدير عام الرشطة 
السياحية باألمانة نبيل عنقاد، وممثلني عن السلطة املحلية وموظفي مجلس الرتويج ووزارة السياحة.

مجعية معاقي وجرحى احلرب تنظم فعالية تكرميية يف ذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت جمعية معاقي وجرحى الحرب والواجب ورعاية أس شهداء القوات املسلحة واألمن اليوم، فعالية 
احتفالية بذكرى املولد النبوي وتكريم أس الشهداء من الجرحى وأبناء الجرحى من منتسبي الجمعية.
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ويف الفعالية أشار مساعد وزير الدفاع لشؤون املوارد البرشية اللواء عيل الكحالني، إل أن ذكرى مولد 
الرسول األعظم يف الـ12 من ربيع األول من كل عام هدري، تهل عل األمة لالستزادة منها بما يعزز الرتباط 

والصلة بالله عز وجل ورسوله الكريم.

ولفت إل أهمية استشعار عظمة هذه املناسبة الدينية والحرص عل تحقيق الستفادة الكاملة منها يف 
استلهام ابلغ الدروس والعرب ومنها الصرب عل الشدائد وتعميق قيم املحبة والرتاحم والتكافل الجتماعي 

وترسيخ الهوية اإليمانية والستمرار يف التصدي للعدوان.

وقال »عل األعداء إدراك أن أهل اليمن أول القوة والبأس الشديد لم ولن يقبلوا بالذل والهوان والستسالم 
منذ قديم الزمان وحارضه الراهن وكذا يف املستقبل ونحن اليوم نكّرم أس الشهداء العظماء أول القوة 

والبأس الشديد الذين تسابقوا يف تقديم دمائهم وأرواحهم فداء للوطن«.

وبارك اللواء الكحالني البطولت التي سطرها الشهداء من أبناء الجرحى من منتسبي جمعية معاقي 
وجرحى الحرب والواجب، إضافة إل املآثر البطولية التي اجرتحها كل شهداء الوطن يف معارك الدفاع عن 

الوطن والتصدي للعدوان ومرتزقته.

وأكد أن أحفاد األنصار سيواصلون املسرية يف نرصة اإلسالم وبذل األرواح والدماء إلعالء راية الحق والوقوف 
مع الشعب الفلسطيني وضد التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

بدوره أوضح رئيس جمعية معاقي وجرحى الحرب والواجب العقيد يوسف الشمريي، أن ذكرى املولد 
النبوي، مناسبة لها مكانتها وأهميتها لدى املسلمني وتكتسب مكانة عظيمة لدى أبناء اليمن املحافظ عل 

هويته اإليمانية.

وأكد الحرص عل تكريم كوكبة من أس الشهداء من الجرحى وأبناء الجرحى من منتسبي الجمعية الذين 
ضحوا بأجود ما يملكون من دمائهم وأرواحهم دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.

يف حني عربت كلمة أس الشهداء التي ألقاها العقيد يحيى الغرباني، عن العتزاز بارتقاء ذويهم شهداء 
وهم يواجهون قوى العدوان والغزاة واملرتزقة.. وأكدت الستعداد لتقديم املزيد واملزيد من التضحيات حتى 

تحقيق النرص املؤزر.

تخلل الفعالية قصيدة شعرية عربت عن عظمة مناسبة املولد النبوي والتضحيات التي سطرها الشهداء من 
الجرحى وأبناء الجرحى من منتسبي الجمعية.

ويف ختام الفعالية تم تكريم أس الشهداء والداعمني لجمعية معاقي وجرحى الحرب بالشهادات التقديرية.

مهرجان احتفائي بذكرى املولد النبوي يف احلداء

]27/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

أٌقيم يف مديرية الحداء بمحافظة ذمار اليوم، مهرجان احتفائي يف ذكرى املولد النبوي.

ويف املهرجان أشار محافظ ذمار محمد نارص البخيتي، إل أهمية هذه املناسبة يف تعزيز الوحدة اإلسالمية حول 
قائد اإلنسانية ولم شملهم تحت راية دين اإلسالم والتزام تعاليمه والقتداء بالنبي والسري عل نهجه القويم.
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وأوضح املحافظ البخيتي، يف الفعالية التي حرضها وكيل املحافظة محسن عيل هارون، أن الحتفاء بمولد 
رسول اإلنسانية يحمل دللة خاصة يف ظل التحديات واستمرار العدوان.. ولفت إل أهمية استحضار شخصية 

النبي والعمل بما جاء به لستعادة األمة لعافيتها ومكانتها بني األمم.. مشرياً إل أهمية تعزيز وحدة الصف 
وروابط اإلخاء وقيم التسامح والرتاحم والتكافل الجتماعي ورفد الجبهات.

وحث عل تضافر الجهود للحفاظ عل األمن والستقرار والسكينة العامة.. داعيا أبناء املديرية إل املشاركة 
الفاعلة يف الحتفال املركزي بعاصمة املحافظة احتفاء بمولد خاتم األنبياء واملرسلني.

فيما أشار مدير املديرية محمد املتوكل، إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة ومكانة خاتم األنبياء واملرسلني يف 
قلوب املسلمني واليمنيني خاصة.. مؤكدا أهمية مشاركة الجميع يف الفعالية املركزية احتفاء بهذه املناسبة.

من جانبه تطرق مسئول أنصار الله باملديرية عدنان الكبيس ومدير مكتب الرتبية سنان البخيتي، إل سرية 
حياة الرسول الكريم وما تحل به من مكارم األخالق من صدق وأمانة وتسامح.

تخلل املهرجان عرض كشفي لطالب عدد من املدارس باملديرية وقصيدة معربة عن املناسبة.

حرض الفعالية مدراء منطقة كهرباء ذمار عيل القويس واآلثار شداد العليي ومديرية مغرب عنس عبدالكريم 
الصارم وأمني محيل الحداء أحمد األشبط وعدد من الرتبويني وشخصيات اجتماعية.

مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا حيتفي باملولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم بصنعاء، فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها وزير الدولة عبدالعزيز البكري، أشار وزير الدولة الدكتور حميد املزجاجي، إل 
أن الحتفال بهذه املناسبة يأتي تعبريا عن حب اليمنيني للرسول األعظم وتأكيدا عل النتماء الحقيقي له 

والسري عل نهجه.

واعترب الحتفاء بهذه املناسبة جبهة من جبهات النرص والصمود يف مواجهة أعداء الله ورسوله والوطن 
ورسالة للمهرولني للتطبيع مع الكيان الصهيوني أن اليمنيني ماضون عل نهج الرسول عليه الصالة 

والسالم.

ويف الحتفال، الذي حرضه رئيس هيئة اإلسناد اللوجستي اللواء عبدامللك الدرة ووكيل أمانة العاصمة أحسن 
قايض ومدير مكتب الصحة باألمانة الدكتور مطهر املروني, أشار مدير املستشفى الدكتور فهمي الحكيمي، 

إل أن الحتفال بذكرى من لينطق عن الهوى محطة للتزود بأخالق وقيم النبي واستلهام الدروس والعرب 
من سريته العطرة.

ولفت إل أن إحياء املولد النبوي يجسد العالقة التي تربط أبناء اليمن بالرسول الكريم منذ فجر اإلسالم.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية ومرسحية متنوعة عربت عن عظمة ومحبة الرسول األعظم.
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القطاع الرتبوي يف احليمة الداخلية حيتفي بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء  - سبأ :

نظم مكتب الرتبية والوحدة الرتبوية بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء اليوم، فعالية احتفالية 
بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار نائب مدير مكتب الرتبية باملحافظة يحيى القنوص، إل مناقب النبي األعظم والدروس 
والعرب املستفادة من مولده.

ولفت إل دور الرتبويني يف تعظيم مناسبة مولد خري البرشية وتصحيح الثقافة املغلوطة عن الحتفاء بذكرى 
مولده.

فيما أكد مسئول املكتب اإلرشايف باملديرية إبراهيم حميد الدين ومدير مكتب الرتبية عبدالكريم القرعفي، 
أهمية إحياء هذه الذكرى العظيمة يف ظل التحديات التي تواجه األمة.

تخلل الفعالية، التي حرضها مدير املديرية محمد البشريي وأعضاء املجلس املحيل ومديري املكاتب 
التنفيذية، فقرات متنوعة عن أهمية تكريس حب وقيم وأخالق الرسول األعظم يف وجدان األجيال.

السلطة القضائية يف احلديدة تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظمت السلطة القضائية بمحافظة الحديدة اليوم، فعالية خطابية يف ذكرى املولد النبوي تحت شعار »لبيك 
يا رسول الله«.

ويف الفعالية أشار القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم، إل أن الحتفاء بذكرى املولد النبوي، فرصة 
لتجديد الولء للرسول األعظم، خاصة يف ظل اإلساءات املتكررة التي تمارسها بعض وسائل اإلعالم الغربية 

يف محاولة للنيل من مقامه العظيم واستفزاز مشاعر املسلمني.

وتطرق إل مسؤولية منتسبي السلطة القضائية يف تحقيق العدل وإنصاف املظلوم وإظهار الوجه املرشق 
للرشيعة املحمدية التي جاءت إلرساء العدل وإقامة الحدود وإرجاع الحقوق ألهلها.. مشيدا بدور منتسبي 

السلطة القضائية يف تقريب العدالة من املواطنني.

ولفت إل رضورة اإلقتداء بنهج الرسول األعظم ملا فيه صالح األحوال يف الدنيا والفوز يف اآلخرة.. داعيا إل 
املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية الخميس املقبل بمركز املحافظة.

فيما أشار رئيس محكمة اإلستئناف القايض عبداللطيف نصار، إل أن ذكرى مولد رسول الّله من أهم 
املناسبات يف حياة البرشية، كونها تختص بمولد خري الخلق الذي بعثه الله ليخرج األمة من الضالل إل 

التوحيد.. واعترب الحتفاء بذكرى مولده واملشاركة يف إحيائها رداً عملياً عل تمادي األعداء وتطاولهم عل 
رسول الّله.. مشرياً إل أهمية املناسبة لستلهام العرب والدروس من سريته وحياته العطرة صل الله عليه 

وآله وسلم.
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وأفاد القايض نصار، بأن مولد النبي صل الله عليه وآله وسلم الذي أخرج األمة من ظلمات الجهل إل نور 
الهدى وطهرهم من الرشك والكفر وأنقدهم من الجهل والضالل، تعد من أهم املناسبات التي يتسابق أبناء 

األمة عل إحيائها.

بدوره استعرض رئيس النيابة العامة القايض هادي عيظة، صوراً من حياة الرسول ومقارعته للطغاة حتى 
سطع نور اإلسالم يف أنحاء املعمورة.. وأشار إل أن تنظيم الفعاليات واإلحتفاء بهذه املناسبة تعرب عن املحبة 

والتكريم والعرتاف بفضل املصطفى عليه الصالة والسالم الذي أرسله الله رحمة للعاملني.

وأدان القايض عيظة، اإلساءات الغربية لإلسالم والرسول الخاتم.. داعيا إل مقاطعة البضائع واملنتجات 
الفرنسية ووقوف أبناء األمة ضد هذه النتهاكات التي تمس األنبياء واملقدسات.

وحث رئيس نيابة استئناف املحافظة منتسبي أجهزة السلطة القضائية عل التحيل باملسؤولية يف تنفيذ 
املهام والواجبات املوكلة إليهم لتحقيق العدالة وإنصاف املظلومني.

من جانبه بني رئيس جامعة دار العلوم الرشعية الشيخ محمد بن محمد مرعي، أن البتهاج بمولد املصطفى 
ا يَْجَمُعوَن«..  مَّ هو امتثال ألوامر الله يف قوله تعال »ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَِٰلَك َفْليَْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ مِّ

مشددا عل رضورة استلهام الدروس والعرب من سريته العطرة.

ولفت إل دور العلماء والخطباء والقضاة يف تصحيح املفاهيم املغلوطة حول إحياء ذكرى ميالده الرشيف 
وتنشئة أجيال املستقبل عل حب رسول الله ومعرفته حق املعرفة.

حرض الفعالية رئيس النيابة الجزائية املتخصصة القايض وضاح القريش ورؤساء املحاكم والشعب 
اإلستئنافية ووكالء وأعضاء النيابة باملحافظة وعدد من موظفي املحاكم والنيابات.

اللجنة األمنية حبجة تناقش الرتتيبات للفعالية املركزية يف عبس

]27/ اكتوبر/2020[ حجة  - سبأ :

ناقشت اللجنة األمنية بمحافظة حجة اليوم برئاسة املحافظ هالل الصويف رئيس اللجنة، الرتتيبات النهائية 
للفعاليات املركزية التي ستقام بمديرية عبس.

وأكد اإلجتماع، رضورة إنجاز كافة الرتتيبات الخاصة بتأمني الحشود وتسهيل وتنظيم حركة السري للحشود 
املشاركة.

وأهابت اللجنة األمنية، بجميع أبناء املحافظة إل املشاركة الواسعة يف هذه الفعالية واللتزام بالتعليمات 
األمنية.

وثمنت الجهود املبذولة يف إقامة الفعاليات التحضريية بهذه املناسبة والستعدادات للفعالية املركزية يوم 
الخميس املقبل.
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مديريتا مخر وبني صريم يف عمران حتتفيان باملولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظمت مديريتا خمر وبني رصيم بمحافظة عمران اليوم، فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد وكيل املحافظة محمد املتوكل، أهمية إحياء هذه املناسبة والدللت التي تحملها.. مشرياً إل 
أن الحتفاء بمولد الرسول عليه وآله أفضل الصالة والسالم يعكس مدى الحب والرتباط والولء له خاصة يف 

ظل الهجمات وحمالت اإلساءة التي يتعرض لها من قبل أعداء اإلسالم.

حرض الفعالية عدد من أعضاء السلطة املحلية ومسؤول املكاتب التنفيذية باملديريتني واملشايخ 
والشخصيات الجتماعية.

اجلامعة اليمنية حتتفي بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء  - سبأ :

أٌقيمت بصنعاء اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي، نظمتها الجامعة اليمنية بالتعاون مع ملتقى 
الطالب الجامعي.

ويف الفعالية أكد نائب وزير التعليم العال والبحث العلمي الدكتور عيل رشف الدين، أهمية الحتفاء بذكرى 
املولد النبوي للحديث عن سرية وحياة ومقام وقيم وسلوك النبي الكريم الذي بعثه الله متمماً ملكارم 

األخالق.

واستعرض الدللت واملعاني التي حملتها الرسالة املحمدية.. لفتاً إل أهمية جعل هذه الذكرى محطة 
للتزود بالقيم واملبادئ للتمسك بنهج الرسول صل الله عليه وآله وسلم.

وبني الدكتور رشف الدين، أن اليمنيني هم أول من احتفل برسول الله ونًظم األبيات الشعرية واألناشيد 
الدينية فرحاً وابتهاجاً بقدومه صل الله عليه وآله وسلم إل املدينة املنورة.

من جانبه أشار وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد الشيخ صالح الخولني، إل أهمية الحتفال بهذه املناسبة 
تجسيداً لألخالق الكريمة التي استمدها أهل اليمن من الرسول الكريم الذي بعثه الله رحمة للعاملني.

ودعا إل املشاركة الفاعلة يف الحتفالية الكربى بميدان السبعني الخميس املقبل إلبراز صورة معربة عن مدى 
حب وارتباط اليمنيني الوثيق برسول الله والتذكري بسريته العطرة.

فيما أشار أمني عام الجامعة الدكتور إبراهيم املرهبي ومنسق الفعالية الدكتور إبراهيم الزيلعي، إل دللت 
ومعاني الحتفاء بذكرى املولد النبي إلبراز مظاهر الفرح والبتهاج والعرتاف بمنة الله عل املسلمني 

والحديث عن مبعثه ورسالته وحياته وسريته النرية وربطها بواقع األمة.. وأوضحا أن يوم مولده صل الله 
عليه وآله وسلم مثل يوماً مفصلياً يف تاريخ البرشية، أعاد لألمة مجدها ووجودها ومبعث عزتها ووحدتها 

وشكل يوم.

تخلل الفعالية، بحضور عمداء الكليات ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس ونخبة من األكاديميني 
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من مختلف الجامعات اليمنية وجمع من الطالب والطالبات، كلمة ملسؤول ملتقى الطالب الجامعة محمد 
قرموش، استعرض من خاللها نماذج من سرية النبي العطرة والحث عل إتباع هديه والسري عل نهجه 

القويم وقصائد ووصالت إنشادية معربة.

فعالية احتفائية لعدد من املكاتب التنفيذية بإب

]27/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

نظمت فروع مكاتب الهيئة العامة ملشاريع مياه الريف وهيئة املوارد املائية واملعهد الوطني للعلوم اإلدارية 
والخدمة املدنية والهيئة العامة للنقل الربي بمحافظة إب اليوم، فعالية احتفائية بمناسبة ذكرى املولد 

النبوي الرشيف.

يف الفعالية أكد وكيل أول املحافظة عبدالحميد الشاهري، أهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي لستلهام 
الدروس والعرب من حياة املصطفى صلوات الله عليه وعل آله والتمسك بمبادئه وقيمه وأخالقه ونهجه 

القويم.

وأشار إل أن الحتفاء بمولد الرسول يعزز الصرب والصمود والثبات يف التصدي لقوى البغي والعدوان.. لفتاً 
إل أن احتفاء الشعب اليمني بهذه املناسبة يأتي يف الوقت الذي تهرول فيه األنظمة العربية العميلة للتطبيع 

مع الكيان الصهيوني الغاصب للمقدسات واألرايض العربية.

وحث الوكيل الشاهري عل الحشد واملشاركة يف الفعالية املركزية لالحتفاء بمولد الرسول األعظم يوم 
الخميس القادم بمركز املحافظة.

فيما تطرقت كلمة الجهات املنظمة التي ألقاها مدير عام مكتب الخدمة املدنية محمد أبالن، إل مكانة 
الرسول األعظم صلوات الله عليه وسلم يف نفوس اليمنيني.. ولفت إل أن النبي الكريم صلوات الله عليه عًلم 

أمته أسمى القيم اإلنسانية واألخالقية.. مشرياً إل أن الرتباط برسول الله والعودة إليه والسري عل نهجه فيه 
نجاة لألمة.

من جهتهما أشار الدكتور عارف قشنون يف كلمة أعضاء هيئة التدريب والتدريس باملعهد ونجيب الجيالني 
يف كلمة الخطباء واملرشدين، إل أن الحتفاء بذكرى مولد سيد الخلق يمثل منطلقا لتغيري واقع األمة من 

حالة الضعف والهوان إل حالة القوة والريادة.

تخللت الفعالية، التي حرضها مدراء فروع الهيئة العامة ملشاريع مياه الريف املهندس عبدامللك فارع 
وهيئة املواد املائية املهندس عبدالرؤوف دحوة واملعهد الوطني للعلوم اإلدارية عبدالله عبدالعزيز والهيئة 

العامة للنقل الربي احمد مياس ونوابهم ومدراء اإلدارات واألقسام واملوظفني وطالب املعهد الوطني، قصيدة 
شعرية ووصالت إنشادية وتواشيح دينية.
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فعاليتان بذمار يف ذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

أٌقيمت بمحافظة ذمار، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي، نظمتها جامعة الحكمة.

ويف الفعالية، بحضور وكييل املحافظة محمد عبدالرزاق وعباس العمدي، أوضح وكيل املحافظة محمود 
الجبني، أن الحتفاء بذكرى املولد النبوي يكتسب أهمية للرد عل اإلساءات املتكررة للرسول األعظم من قبل 

أعداء األمة، لفتا إل مكانة الرسول الكريم يف نفوس أبناء األمة وما مثله مولده من تغري جذري يف تاريخ 
العالم .. حاثا الجميع عل املشاركة يف الفعالية املركزية.

وألقيت خالل الفعالية، التي تخللها تكريم الفائزين باألنشطة الثقافية والرياضية، كلمات من نائب مدير 
الجامعة الدكتور محمد خالد ومسئول الوحدة األكاديمية محمد املوشكي، استعرض املكانة العظيمة 

للرسول الكريم وما مثله مولده من انتصار لقيم العدل والتسامح ونرصة الحق ومواجهة الطغاة.

إل ذلك نظمت جامعة جينيس للعلوم والتكنولوجيا، فعالية احتفالية بهذه الذكرى، بحضور عضو مجلس 
الشورى حسن محمد عبدالرزاق ووكالء املحافظة محمود الجبني ومحمد عبدالرزاق.

ودعا وكيل املحافظة عباس العمدي، إل املشاركة يف إحياء ذكرى املولد النبوي، بما يعكس أهميتها يف ظل 
العدوان واإلساءات للرسول صل الله عليه وعل آله وسلم.. وحث عل القتداء بالسرية العطرة للرسول 

الكريم يف الرب واإلحسان والتكافل الجتماعي.. مشريا إل أهمية استمرار رفد الجبهات بالرجال واملال حتى 
تحقيق النرص.

وألقيت يف الفعالية، التي تخللها فقرات إنشادية، كلمات من عضو جمعية علماء اليمن القايض محمد داديه 
ونائب مدير الجامعة الدكتور خالد الحسيني ومسئول الوحدة األكاديمية محمد املوشكي، أشارت إل أن 

الحتفاء بذكرى املولد النبوي يجسد الولء لله ورسوله والرد عل أعداء األمة.. وأكدت أهمية جعل هذه 
املناسبة محطة تعبوية لتعزيز نهج املصطفى يف الواقع قولً وعمالً.

أبناء مربع مساهر يف حيفان بتعز حيتفون بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

نظم أبناء مربع مساهر اعروق بمديرية حيفان محافظة تعز اليوم، فعالية خطابية وثقافية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

يف الفعالية ألقيت العديد من الكلمات تناولت عظمة املناسبة ودللتها وما تمثله من أهمية لألمة اإلسالمية.. 
مشرية إل حاجة األمة للعودة إل الطريق القويم الذي رسم معامله سيد البرشية محمد عليه الصالة والسالم، 

وإدراك مخاطر الهجمة الرشسة التي يشنها أعداء الدين وبمساندة أعراب الخيانة والتطبيع ضد اإلسالم 
وأهله.

وأكدت الكلمات أن مايتعرض له الشعب اليمني اليوم من عدوان وحصار هو بسبب تمسكه بقيم الدين 
ومبادئه الرافضة لكل أشكال العبودية والخنوع والخضوع.
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ودعت كافة أبناء املديرية واملحافظة إل الحشد املرشف والحضور الفاعل يف إحياء الفعالية املركزية والتي 
ستقام الخميس املقبل .

حرض الفعالية عدد من املسؤولني والقيادات العسكرية واألمنية والشخصيات الجتماعية.

القطاع الصحي مبدينة احلزم باجلوف حيتفي باملولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ الجوف - سبأ :

نظم مكتب الصحة بمدينة الحزم بالجوف اليوم، فعالية إحتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه 
أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وألقيت يف الفعالية كلمات من قبل مدير مكتب الصحة باملحافظة عبدالعزيز عمري ومدير إدارة الصحة 
بمدينة الحزم محمد حزام والشيخ أحمد حزام، أشارت ال دللت إحياء مناسبة املولد النبوي يف تعزيز 

املحبة والولء واإلرتباط برسول الرحمة وهادي البرشية.

وأكدت الكلمات رضورة التمسك بنهج الرسول الكريم والرتباط بسريته العطرة لتعزيز التالحم ووحدة 
األمة يف ظل املؤامرات التي تتعرض لها واإلنتصار لقضاياها ويف مقدمتها القضية الفلسطينية.

واستنكر املشاركون يف الفعالية اإلساءات التي تلفظ بها الرئيس الفرنيس ماكرون والصحف الفرنسية، 
بحق اإلسالم والرسول املصطفى.. مؤكدين عل أهمية املشاركة الكبرية واملرشفة يف اإلحتفال املركزي الذي 

سيقام بمدينة الحزم نرصة لرسول الله وبراءة من أعداء اإلسالم.

حرض الفعالية مدير مكتب الثقافة عبدالحكيم سيالن، ومدير فرع هيئة شؤون القبائل صالح مريط، ومدير 
مكتب املحافظ عبده هفج، ومدير مديرية الحزم مجاهد العراقي، ومدير مستشفى الحزم عباس سوار.

فعالية خطابية يف عمران مبناسبة املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظمت مكاتب املالية والرضائب والخدمة املدنية والهيئة العامة للنقل الربي بمحافظة عمران اليوم، فعالية 
خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

يف الفعالية، التي حرضها محافظ املحافظة الدكتور فيصل جعمان وأمني عام املجلس املحيل صالح 
املخلوس والوكيالن عبدالعزيز أبو خرفشة وحسن األشقص، أكدت الكلمات أهمية إحياء هذه املناسبة يف 

تعزيز الصمود والرتباط بالرسول الكريم.

وأشارت إل أن الحتفال باملولد النبوي يعكس التمسك بنهج وأخالق رسول اإلنسانية والرحمة املهداة.

تخللت الفعالية قصيدة شعرية وفقرات هادفة.
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الرتبية والصحة يف آزال بأمانة العاصمة خيتتمان فعاليات االحتفاء باملولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

اختتم مكتبا الرتبية والتعليم والصحة العامة بمديرية آزال بأمانة العاصمة اليوم، فعاليات الحتفاء بذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

واعترب أمني العاصمة حمود عباد، أن الحتفال باملولد النبوي الرشيف يؤكد اللتزام بمنهجية الرسول 
والهتداء بهديه والقتداء بصفاته.. مبيناً أن أهل اليمن أنصار رسول الله كانوا السباقني إل منارصته 

وإعالء كلمة الدين ورفع راية اإلسالم.

وذكر أن احتفال اليمنيني واحتشادهم يف ظل الهجمة الرشسة التي يشنها أعداء اإلسالم عل الرسول األعظم 
يجسد الرتباط الصادق والولء الراسخ له صلوات الله وسالمه عليه.

ولفت أمني العاصمة، إل أهمية الحتفاء بهده املناسبة التي تمثل محطة مهمة لألمة اإلسالمية باتجاه تعزيز 
وحدتها وتعميق ارتباطها بالنبي الكريم يف الفرتة التي تتهاوى فيها الدول العميلة وتهرول نحو التطبيع 

مع العدو اإلسائييل.

وأكد أن الحتفال هذا العام سريسل رسائل قوية للعالم بأن اليمنيني واألمة اإلسالمية الحرة ستظل تناضل 
من أجل قضيتها األول وبوصلة جهادها يف تحرير فلسطني من العدو اإلسائييل.

ويف الختتام، الذي حرضه رئيس لجنة الشؤون الحتماعية باملجلس املحيل حمود النقيب وعضوا الهيئة 
اإلدارية عادل العقاري ورشف الهادي ووكيل المانة املهندس عبدالفتاح الرشيف ومديرا مكتبي الرتبية زياد 

الرفيق والصحة الدكتور مطهر املروني، أوضح أمني عام املجلس املحيل باملديرية عادل الشعتمي، أنه تم 
تنفيذ 937 فعالية متنوعة احتفاء باملولد النبوي.

وأشار إل أن الفعاليات الرتبوية والثقافية والدينية والصحية التي أقامتها املديرية استمرت 15 يوماً يف 
املدارس واملساجد والحارات واملراكز الصحية.

تخلل الحفل، الذي حرضه عدد من مدراء عموم املكاتب التنفيذية وأعضاء املجالس املحلية واملشايخ وعقال 
الحارات والقيادات الرتبوية والصحية، فقرات فنية وإنشادية يف حب الرسول.

كليتا طب األسنان والطب البيطري جبامعة صنعاء حتتفيان بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت كليتا طب األسنان والطب البيطري بجامعة صنعاء اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي 
بالتنسيق مع ملتقى الطالب الجامعي.

ويف الحفل أوضح عميد كلية طب األسنان الدكتور محسن الحمزي، أن الحتفال والبتهاج بذكرى املولد 
النبوي، احتفال بخري الربية ومعلم البرشية ومخرج الناس من الظلمات إل النور.

وأشار إل أن اليمنيني باحتفالهم بهذه املناسبة يرسلون رسالة للعالم سيبقون أنصار رسول الله محمد 
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صل الله عليه وآله وسلم ومدافعني عنه وموالني له كما كان أجدادهم من األوس والخزرج الذين استقبلوه 
يف املدينة باحتفال بهيج.

فيما أكد عميد كلية الطب البيطري الدكتور عبدالرؤوف الشوكاني، أن احتفال اليمنيني برسول الله سمة 
اتسموا بها منذ استقبال أجدادهم له يف املدينة املنورة.. وذكر أن الحتفال بهذه املناسبة يؤكد الرتباط 

والقتداء بالنبي األكرم وأن ولء اليمنيني سيبقى لله ولرسوله صل الله عليه وآله وسلم.

يف حني أشار رئيس ملتقى الطالب الجامعي بكلية طب األسنان فهد النهاري، إل أن الحتفاء واإلبتهاج 
بذكرى ميالد الرسول األعظم هو شكر وامتنان للنعمة العظيمة والرحمة املهداة والنور الساطع الذي مّن 

الله سبحانه وتعال به عل األمة.

وأوضح أن اليمنيني يهتمون بذكرى املولد النبوي لكونها محطة تربوية ترسخ اإليمان وتقوي العزائم 
وتزيدهم حباً لرسول الله محمد صل الله عليه وآله و سلم.

ويف ختام الحفل تم تكريم مندوبو الدفع وطالب اللجان العلمية بكليتي طب األسنان والطب البيطري.

مطار صنعاء ينظم فعالية خطابية يف ذكرى املولد النبوي الشريف

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مطار صنعاء الدول فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها وآله أفضل الصلوات 
وأزكى التسليم.

ويف الفعالية، التي حرضها عضو مجلس الشورى عبدالحكيم األموي ووكيل وزارة العالم نرص الدين عامر 
ومدير مديرية بني الحارث حمد راكان، أكد مدير مطار صنعاء الدول خالد الشايف أهمية الحتفال بهذه 

املناسبة لتعزيز وتجسيد القيم األخالقية الرفيعة للرسول العظم والتذكري بالنور والهدى الذي جاء به رحمة 
للعاملني.

وأشار ال أن الحتفال اليوم باملولد النبوي الرشيف بمطار صنعاء رسالة نجدد بها التأكيد عل صمودنا 
وجهوزيتنا لستقبال جميع الرحالت املدنية واإلنسانية والتجارية.

فيما تطرق العالمة خالد موىس يف محارضة له بهذه املناسبة، إل سرية الرسول العظم ومكانته يف نفوس 
اليمنيني.. مؤكدا ان الحتفال بمولد خري الربية رشف وعز وتأكيد عل الحب والولء والطاعة والمتثال 

ألوامره حتى قيام الساعة.

تخلل الفعالية، بمشاركة العديد من موظفي املطار والجهات األمنية واملدنية املنتدبة فيه، قصائد شعرية 
وأناشيد دينية معربة عن املناسبة.
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فعاليات يف عدد من اجلامعات األهلية بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أٌقيم اليوم بصنعاء، فعاليات احتفالية بذكرى املولد النبوي نظمتها جامعات »األندلس للعلوم والتقنية، 
والتحاد للعلوم والتكنولوجيا والحضارة والوطنية«.

وأوضح نائب وزير التعليم العال والبحث العلمي الدكتور عيل رشف الدين، أن الحتفال بذكرى املولد 
النبوي محطة توعوية وتعبوية لتعزيز الرتباط الوثيق بمنهج الرسول األعظم والقتداء بهديه والسري عل 

نهجه.

وأشار إل تميز أبناء الشعب اليمني أحفاد األوس والخزرج وتفاعلهم مع ذكرى املولد النبوي.. داعيا إل 
املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة.

ويف الفعالية، التي حرضها رئيس جامعة األندلس الدكتور أحمد برقعان وأعضاء هيئة التدريس، اعترب 
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجامعة الدكتور عبدالله بكري، الحتفال بذكرى مولد النبوي محطة 

انطالق نحو مولد جديد ألمة قوية منترصة مستقلة تكتيس هيبتها وتحتل مكانتها بني األمم والشعوب.

ويف فعالية جامعة اإلتحاد، أكد مدير مؤسسات التعليم األهيل بوزارة التعليم العال، إن إحياء ذكرى املولد 
النبوي، مناسبة للحديث عن رسول الله ومبعثه ومنهجه ورسالته.. واعترب الحتفاء بهذه املناسبة احتفاًء 

بتعزيز الصلة بالنبي الكريم وبالرسالة املحمدية والرتباط باملنهج اإللهي.

وألقيت كلمات من أمني الجامعة الدكتور عيل املطري وعميد كلية الرشيعة الدكتور وائل املدحجي وعن 
الطالب ياس الحربي، أشارت إل أن احتفال اليمنيني بهذه املناسبة محطة لكتساب الوعي واقتباس النور 

وتعزيز الولء لله ورسوله.

تخلل الفعالية، بحضور األمني العام املساعد للجامعة وعمداء الكليات وجمع من الطالب والطالبات، قصائد 
شعرية وأناشيد معربة عن حب النبي املصطفى.

إل ذلك نظمت جامعتا الوطنية والحضارة اليوم، فعاليتني خطابيتني بهذه املناسبة، ألقيت فيهما كلمات 
أكدت أن الحتفال بذكرى املولد النبوي مناسبة لستلهام الدروس والعرب يف التمسك بالسنة العطرة والنرية 

للمصطفى عليه الصالة والسالم.

أمني العاصمة يطلع على سري محلة النظافة اجملتمعة يف الثورة

]27/ أكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

اطلع أمني العاصمة حمود عباد، اليوم عل سري حملة النظافة املجتمعية يف عدد من أحياء مديرية الثورة.

وشارك أمني العاصمة، ومعه رئيس لجنة الشئون الجتماعية بمحيل األمانة حمود النقيب والوكيل املساعد 
عبدالوهاب رشف الدين ومديرا صندوق النظافة باألمانة فضل الروني واملديرية محمد الدرواني، يف رفع 

املخلفات بشارع معلب ومدينة الثورة.
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كما اطلع الزائرون عل أعمال صيانة وتنظيف نفق جرس الساعة ورفع املخلفات واألتربة، بما يكفل تركيب 
مضخة رفع املياه بالنفق من قبل اإلدارة العامة لصيانة مجاري وقنوات السيول.

وجدد أمني العاصمة، الدعوة لسكان األمانة واملبادرات الشبابية واملجتمعية املشاركة الفاعلة يف حملة 
النظافة، استعداداً لستقبال إلحياء ذكرى املولد النبوي.

وأكد رضورة تكثيف الجهود ورفع وترية الستعدادات وإظهار نظافة وجمالية العاصمة صنعاء بما يليق 
بعظمة املناسبة عل صاحبها وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

 بذكرى مولد الرسول األعظم
ً
 طالبيا

ً
مديرية يريم بإب تقيم عرضا

]27/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

أقيم اليوم بمديرية يريم محافظة إب، عرضاً كرنفالياً طالبياً ابتهاجاً بذكرى مولد الرسول األعظم محمد 
صل الله عليه وآله.

شارك يف العرض الكرنفال، الذي نظمته السلطة املحلية واإلرشافية والقطاع الرتبوي باملديرية، نحو ثالثة 
آلف طالب، تعبرياً عن الحب والتعظيم واإلجالل للرسول صل الله عليه وآله وسلم.

وأكد محافظ املحافظة عبدالواحد صالح، عظمة هذه املناسبة ومكانة الرسول األعظم صلوات الله عليه وعل 
آله يف قلوب اليمنيني.. لفتاً إل أن هذه املناسبة تعد محطة إيمانية كبرية لإلستفادة من سرية رسول الله 

والقتداء به كقائد ومعلم لألمة.

وأوضح أهمية أن تكون هذه املناسبة فرصة للعودة إل الله ورسوله ونرش قيم التسامح والتكافل واإلحسان 
بني أفراد املجتمع والعناية بأس املرابطني والشهداء.

ودعا املحافظ صالح، إل التحشيد للفعالية املركزية الكربى يوم الخميس الثاني عرش من ربيع األول يف 
مركز املحافظة.

بدورهما أكد املرشف العام يحيى اليوسفي ووكيل املحافظة راكان النقيب، رضورة العمل لتجسيد 
سلوكيات الرسول الكريم قول وفعال وربط األجيال الناشئة به.. وأشارا إل أن هذه املناسبة ستكون منطلقا 

لتوحيد األمة ملواجهة أعدائها، الذين علموا عل أضعاف الصلة بينها وبني الرسول الكريم صل الله عليه 
وسلم.

حرض العرض الكرنفال عضو مجلس الشورى محمد التويتي ومدير املديرية نارص العمري ومرشف 
املربع الشمال باملحافظة عيل الحماس ومرشف املديرية محمد الحسني وعدد من قيادات السلطة املحلية 

واإلرشافية واملشايخ والشخصيات الجتماعية والقيادات األمنية والعسكرية وجمع غفري من املواطنني.
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فعالية احتفالية باحلديدة بذكرى املولد النبوي الشريف

]27/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

نظم مكتب الشئون الجتماعية والعمل ومستشفى دار السالم للصحة النفسية وصندوق الرعاية اإلجتماعية 
وصندوق املعاقني ودار رعاية األيتام بمحافظة الحديدة اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي.

يف الفعالية، استعرض وكيل املحافظة لشؤون الخدمات محمد حلييص، مراحل نرش الدعوة اإلسالمية وما 
تعرض له رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من مؤامرات من قبل أعداء اإلسالم، ودور اليمنيني يف نرصة 

الرسول ونرش رسالة اإلسالم.

وأكد رضورة تحيل الجميع بالوعي لتحقيق النرص عل قوى العدوان ومرتزقتها.. لفتا إل أن الرتباط 
بالله تعال ورسوله والتمسك بسنة النبي الخاتم عليه وآله الصالة والسالم والسري عل نهجه القويم كفيل 

بتجاوز األمة التحديات التي تواجهها وتحقق النرص عل أعدائها.

وندد الوكيل حلييص، بالحمالت الغربية واإلساءات املتكررة لإلسالم والتطاول عل شخص النبي األكرم.

فيما لفت مدير مكتب الشئون اإلجتماعية باملحافظة الدكتور عبدالرحمن الصايغ يف كلمة الجهات املنظمة 
للفعالية، إل أن اإلحتفال بذكرى املولد النبوي يف ظل العدوان يعزز من عزيمة الشعب اليمني وثباته 

وتمسكه بمبادئ وقيم رسول اإلنسانية.

وأشار إل أهمية أن ترتقي مشاركة أبناء الحديدة يف الفعالية الكربى التي ستقام الخميس القادم إل حجم 
البطولت التي يسطرها أبناؤها يف ميادين الصمود.

بدوره تطرق الشيخ محمد درويش يف كلمة العلماء، إل الثقافة املغلوطة عن إحياء ذكرى مولد رسول 
البرشية وأهمية تعظيم هذه املناسبة وتجسيد مكانة نبي األمة يف نفوس اليمنيني.

وأشار إل ما دأب عليه أعداء األمة من تكرار اإلساءة للرسول محمد، ودور املسلمني يف تعظيم قائد وموحد 
األمة وتعزيز ثقافة املجتمع بأهمية استلهام الدروس من حياته ومنهجه صل الله عليه وسلم يف مقارعة 

قوی الظلم والطغيان.

تخللت الفعالية، بحضور مدير عام صندوق الرعاية اإلجتماعية عادل األهدل ومدير صندوق رعاية املعاقني 
وليد الشوايف ومدير جمعية املرىض النفسيني عبدالكريم الربقي وعدد من مسئول السلطة املحلية والجهات 

ذات العالقة باملحافظة، فقرات فنية معربة عن عظمة املناسبة.

جامعة املعرفة وامللتقى االسالمى حيتفيان بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء  - سبأ :

أحيت جامعة املعرفة والعلوم الحديثة وامللتقى اإلسالمى اليوم، ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد وكيل وزارة التعليم العال والبحث العلمي لقطاع التخطيط والسياسات عبدالله القدمي، 
أهمية الحتفال بذكرى مولد الرسول األعظم، مشرياً إل أن واجب األكاديميني تصحيح املفاهيم املغلوطة 
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التي وضعها أعداء األمة ومحاولتهم تشويه صورته صلوات الله عليه.

من جانبه أشار رئيس الجامعة الدكتور محمد مهدي، إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوى يمثل محطة 
لتعزيز وحدة الصف ملواجهة أعداء األمة.

فيما أشار أمني عام الجامعة الدكتور عبداملجيد الحوثي، إل أن الحتفال بذكرى املولد النبوي يعكس 
الرتباط بالرسول العظم محمد صل الله عليه وآله وسلم.. مؤكداً أهمية هذه املناسبة يف تعزيز الوحدة 

اإلسالمية وروابط اإلخاء وقيم التسامح والرتاحم والتكافل الجتماعي ورفد الجبهات.

تخللت الفعالية قصيدتان شعريتان.

أمسية ثقافية مبديرية بدبدة يف مأرب مبناسبة املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ مأرب - سبأ :

أقيمت اليوم يف عزل قبائل بني أسعد بمديرية بدبدة محافظة مأرب، أمسية ثقافية احتفاء بذكرى املولد 
النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة وأزكى السالم.

ويف األمسية، التي حرضها عدد من املشايخ والوجهاء واملكتب اإلرشايف، ألقيت كلمات أشارت إل أهمية إحياء 
املولد النبوي الرشيف وما يحمله من دللت ورسائل تؤكد تمسك الشعب اليمني بالرسول األعظم.

ودعت الكلمات إل املشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام الخميس القادم يف العاصمة صنعاء.. مشرية 
إل أن املشاركة الفاعلة ستكون أقوى رد عل املسيئني للدين اإلسالمي والرسول ويف مقدمتهم الرئيس 

الفرنيس.

فعالية يف تعز بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

أقيمت بمحافظة تعز، فعالية إحتفائية يف ذكرى املولد النبوي، نظمها فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا 
باملحافظة.

ويف الفعالية أكد محافظ تعز سليم املغلس، الحرص عل إحياء ذكرى املولد النبوي لتجديد العهد والرتباط 
والولء والتوقري للرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم. وقال »يف ظل إحياء الشعب اليمني لذكرى املولد 

النبوي تتسابق أنظمة الخيانة مهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، يف مؤامرة قذرة عل األمة ومقدساتها 
والقضية الفلسطينية«.

وأشار املحافظ املغلس، إل أهمية تعظيم هذه املناسبة لتعزيز الولء باملصطفى واستلهام دروس العزة 
والكرامة من سريته العطرة والقتداء بهدية ونهجه.. ودعا إل املشاركة الواسعة يف الفعالية الحتفالية 

الكربى الخميس املقبل الـ 12 من ربيع األول بساحة شارع املطار باملحافظة إلحياء هذه املناسبة.

فيما أفاد وكيل املحافظة إسماعيل رشف الدين، أن إحياء هذه املناسبة تعزز يف نفوس أبناء األمة الروح 
اإليمانية ملواجهة األعداء.. معتربا الحتفال بذكرى خاتم األنبياء واملرسلني، إحتفاء بالصمود والثقة بالنرص 

والتأكيد عل تمسك اليمنيني بحقهم يف الدفاع عن الوطن.
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تخلل الفعالية، بحضور مدير فرع الجامعة باملحافظة الدكتور معاذ عبدالسالم وعمداء الكليات ورئيس 
الهيئة اإلعالمية بتعز ماجد الربكاني ورؤساء األقسام والطالب، فقرات إنشادية معربة عن املناسبة، وتكريم 

للطالب املشاركني يف معرض الرسم.

كلية احلاسوب جبامعة صنعاء حتتفي بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

احتفلت كلية الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات بجامعة صنعاء اليوم، بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الحفل الذي نظمه امللتقى اإلداري وملتقى الطالب الجامعي، أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب 
املهني الدكتور محمد السقاف، أهمية اإلبتهاج بذكرى مولد النبي األعظم محمد صل الله عليه وعل آله 

وسلم الذي أخرج الناس من الظلمات إل النور و جاء متمما ملكارم األخالق.

وأشار إل أن احتفال اليمنيني بمولد نبي الرحمة هو تعبري عن مدى حبهم وارتباطهم به وولئهم له.. مؤكداً 
أهمية اإلقتداء بالنبي والتمسك بنهجه وتجسيد أخالقياته وسلوكياته يف تعامالتنا اليومية.

من جانبه أكد رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس، أهمية الحتفاء بذكرى مولد خاتم األنبياء 
لستلهام الدروس والعرب من سريته العطرة والقتداء به والسري عل نهجه القويم.

وأشار إل أن احتفال اليمنيني بذكرى املولد بمثابة رسالة لألعداء الذين يشنون حمالت إساءة للرسول 
صلوات الله عليه بأنهم ما زالوا وسيظلون متمسكني بنهجه.

فيما أكد عميد كلية الحاسوب الدكتور ناجي الشيباني ورئيس ملتقى الطالب الجامعي بالكلية حسني عبيد 
وعن الضيوف ابراهيم البويص، أن الحتفال بذكرى املولد تعبري عن الفخر واإلعتزاز والحب للنبي األعظم 

محمد صل الله عليه وعل آله وسلم.

وأشارو إل أن اليمنيني يؤكدون بتمسكهم بالنبي الوقوف يف وجه املشاريع التطبيعية لبعض دول املنطقة 
وردا عل حمالت اإلساءة لشخص النبي الكريم.

احلديدة تسري قافلة الرسول األعظم للمرابطني يف جبهات الساحل الغربي

]27/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

سري أبناء محافظة الحديدة اليوم، قافلة الرسول األعظم دعما ألبطال الجيش واللجان الشعبية يف جبهات 
الساحل الغربي واحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل إنطالق القافلة، أشاد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ووكيل أول املحافظة أحمد 
البرشي، بجود أبناء املربع الرشقي واملربع الشمال ومربع املدينة وجهود كافة املكاتب التنفيذية والهيئات 

واملؤسسات والتجار ومسؤول القوافل يف تجهيز هذه القافلة، وتسيريها ضمن الفعاليات اإلحتفائية بذكرى 
املولد النبوي الرشيف.
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من جانبه أشاد مسؤول القوافل يف الجمهورية القايض جربان الرازحي، بكافة املشاركني واملساهمني يف 
تجهيز القافلة.. مشريا إل أن هذه تعترب القافلة الخامسة التي يقدمها أبناء محافظة الحديدة هذا العام بدء 

من قافلة الـ 21 من سبتمرب.

فيما اوضح مسؤول القوافل بمحافظة الحديدة يحيى الوادعي، أن القافلة التي بلغت قيمتها مائة وثالثني 
مليون ريال، منها ثالثني مليون نقدي، تحتوي عل املواد الغذائية والعصريات والبسكويتات إضافة إل 

أعداد من الجمال واألبقار واملوايش.

من جانبه أكد مندوب القوات املسلحة، أن القافلة ستوزع عل جميع املحاور والجبهات القتالية يف جبهة 
الساحل الغربي.

حرض تسيري القافلة وكيال املحافظة عبدالجبار أحمد محمد وعيل الكباري ومدير الهيئة العامة للنقل الربي 
محمد السويدي ومديرو مديرتي الحال عبداملنعم الرفاعي وامليناء عبد الله الهادي ومستشار املحافظ 
للموارد املالية فهمي صربة ورئيس جمعية الرصافني بالحديدة جميل الصيفي وعدد من املسؤولني يف 

مربعات املحافظة.

هيئة األراضي حبجة تنظم أمسية ثقافية إحتفاء باملولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ حجة  - سبأ :

نظم فرع الهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراني بمحافظة حجة اليوم، امسية ثقافية إحتفاء 
بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف األمسية، بحضور رئيس جامعة حجة الدكتور محمد الخالد ووكيل املحافظة محمد القايض، أشار 
الوكيل محمد القييس، إل أهمية الحتفال بهذه املناسبة بما يليق بعظمة الرسول األعظم للتأكيد عل الحب 

والولء واإلنتماء للرسول الكريم.

ولفت إل رضورة الحتشاد املرشف يف الفعالية املركزية باملحافظة كونه الرد القوي عل حملة اإلساءة 
للرسول األعظم من قبل أعداء األمة.. وأشاد بجهود فرع هيئة األرايض يف تنظيم األمسية والتميز يف اختيار 

فقراتها املتنوعة.

فيما أشار مدير فرع الهيئة العامة لألرايض باملحافظة همدان خرصان، إل أن الحتفال باملولد النبوي 
يف وقت تهرول فيه بعض األنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني يؤكد عمق ومتانة العالقة بني 

اليمنيني وخاتم األنبياء.

ولفت إل أهمية القتداء والتأيس برسول اإلنسانية والسري عل نهجه وتجسيد أخالقه ورحمته وحسن 
معاملته يف الواقع العميل.. وأشار إل أهمية تعاون الجميع يف تنفيذ مخططات الهيئة وبرامجها لتثبيت 

امللكية العامة والخاصة والحفاظ عل أراض وممتلكات الدولة الذي سيخصص جزء منها ألس الشهداء 
والجرحى وأماكن للخدمات العامة وإيقاف البناء العشوائي.

فيما أدان عضو رابطة علماء اليمن القايض عبداملجيد رشف الدين، الجريمة اإلرهابية املتمثلة يف اغتيال 
وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد.. مشريا إل أن أول شهداء يف اإلسالم هم اليمنيني.. مؤكداً أهمية 
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الحتشاد املرشف لالحتفالية الكربى للمولد النبوي الرشيف.

تخلل الفعالية، التي حرضها املكتب التنفيذي واإلرشايف وأعضاء املجلس املحيل واملشائخ والعيان، فقرات 
متنوعة وقصائد وأناشيد عربت عن عظمة املناسبة.

فعالية خطابية بعزلة السلمي يف خدير بتعز بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

أقيمت اليوم يف عزلة السلمي بمديرية خدير محافظة تعز، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية، التي احتضنتها مدرسة عثمان بن عفان، شددت الكلمات عل رضورة إدراك املخططات التي 
تحاك ضد اإلسالم واملسلمني من قبل أعداء األمة.. مشرية إل دور أبناء اليمن يف إعالء كلمة الله وتجسيد قيم 

الحق والعدل التي جاء بها الرسول الكريم عليه الصالة والسالم.

ودعت الكلمات إل الحشد والحضور املرشف يف الفعالية الكربى التي ستقام الخميس القادم احتفاء بهذه 
املناسبة.

مديرية الطيال بصنعاء حتتفي بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أٌقيمت يف مديرية الطيال محافظة صنعاء اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية حث مدير املديرية هالل معيض، عل التعبئة للمشاركة يف الفعالية املركزية لالحتفاء بمولد 
خاتم األنبياء واملرسلني محمد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

كما دعا إل اإلسهام السخي يف قافلة الرسول األعظم لتعزيز انتصارات الجيش واللجان الشعبية ملواجهة 
تحالف العدوان األمريكي السعودي

وألقيت يف الفعالية كلمات استنكرت اإلساءة املتكررة لرسول الله ورضورة التوعية بأهمية الحتفال بهذه 
املناسبة إليصال رسائل للعالم بتمسك اليمنيني بهدي النبي الخاتم.. وأشارت إل دللت أهمية إحياء املولد 

النبوي كونها محطة لستلهام الدروس والعرب من سرية الرسول عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

تخلل الفعالية، بحضور قيادات ومشائخ املديرية وممثيل املكتب اإلرشايف، فقرات فنية وإنشادية عربت عن 
العتزاز برسول الله كأعظم قائد يف تأريخ البرشية.
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صندوق النظافة بصنعاء ينفذ محلة شاملة لرفع املخلفات

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نفذ صندوق النظافة والتحسني بمحافظة صنعاء اليوم، حملة شاملة لرفع املخلفات استعدادا لالحتفال 
بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم.

وأوضح املدير التنفيذي للصندوق مبخوت محمد، أن الحملة تستهدف رفع املخلفات من الشوارع والحياء 
وتنظيف العبارات واألحواض ومجاري السيول وأماكن تجمع القمائم يف مركز املحافظة واملناطق املجاورة.

وأفاد أن الفرق امليدانية تواصل تأهيل الجزر الوسطية يف الشوارع وإزالة البندورات التالفة وأعمال الطالء 
والقص والتشكيل ضمن الخطة العامة لتزيني وتأهيل املواقع املستهدفة.

وأكد أن تنفيذ هذه األعمال تأتي يف إطار الحرص عل تحسني الصورة الجمالية للشوارع والجزر الوسطية 
لالبتهاج بهذه املناسبة الدينية الجليلة ،تجسيدا لعظمة الذكرى ومكانة صاحبها..حاثا عمال النظافة 

والفرق امليدانية عل سعة انجاز العمال املناطة يف رفع املخلفات وتأهيل الجزر املستهدفة.

 للفعالية املركزية باملولد النبوي
ً
لقاء موسع يف شعوب بأمانة العاصمة استعدادا

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

عقد اليوم بمديرية شعوب يف أمانة العاصمة، لقاء موسع للجان الفرعية للتحشيد استعداداً للمشاركة يف 
الفعالية املركزية لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف اللقاء أكد أمني العاصمة حمود عباد، أهمية إحياء ذكرى مولد الرسول األعظم تأكيداً لالرتباط والتمسك 
واملوالة لله ورسوله محمد صل الله عليه وآله وسلم وتجسيد سريته ونهجه القويم قول ًوعمالً.

وأشار إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي والخروج املرشف يف الفعالية املركزية لنرصة رسول الله والدفاع 
عنه والتمسك به وتعزيز ارتباط أهل اليمن به صلوات الله عليه وآله وسلم.

فيما تطرق عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التحشيد الشعبي خالد املداني، إل أهمية تكثيف وتضافر 
جهود التحشيد املجتمعي والدفع باملواطنني للخروج املرشف يف الحتفال باملناسبة الخميس املقبل بما 

يجعلها احتفالية استثنائية تعكس عظمة ومقام ومكانة رسول الله يف قلوب اليمنيني.

ويف اللقاء، الذي حرضه رئيس لجنة الشؤون الجتماعية باملجلس املحيل حمود النقيب ووكيل وزارة الشباب 
حسني الخولني ووكالء األمانة عايض الشمريي وعبدالكريم الحوثي ومحمد سيع ومدير املديرية مهدي 

عرهب، أوضح رئيس نادي 22 مايو عيل الربوي وعضو لجنة الفعاليات بشعوب ماجد الرشيف، أهمية 
إحياء ذكرى مولد سيد البرشية والقتداء به.

واستعرضا األنشطة والفعاليات املنفذة ابتهاجا بذكرى ميالد الرسول األعظم والتي شملت 81 ندوة 
و188محارضة و265 لقاء موسعاً يف الحارات، وكذا تنظيم 64 أمسية و146وقفة و92 فعالية يف املدارس 

و14 فعالية عامة.
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تخللت اللقاء فقرات انشادية معربة عن املناسبة، وتكريم فريق الشهيد صالح الصماد الحاصل عل كأس 
الدوري الريايض الداخيل الذي نظمه نادي 22 مايو بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

عزلة الزراري بشرعب الرونة يف تعز حتتفل بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ تعز  - سبأ :

أقيمت اليوم يف عزلة الزراري بمديرية رشعب الرونة محافظة تعز، فعالية خطابية وثقافية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي.

يف الفعالية، التي حرضها مدير املديرية عيل القريش، ومدير مكتب الرتبية والتعليم فؤاد محفوظ، وأعضاء 
املجلس املحيل عبدالقوي عيل عبدالله وحمود القريش وعيل غالب، ألقيت كلمات، أشارت إل أهمية الحتفال 

باملولد النبوي وتعزيز ارتباط األمه بالرسول األعظم يف ظل تطبيع بعض األنظمة العميلة مع الكيان 
الصهيوني وإعالنها الولء لليهود والنصارى.

وتطرقت الكلمات ال مواقف األنصار التاريخية يف نرصة الحق والرسول والرسالة اإلسالمية.. مشرية إل أن 
احتفال أحفاد األنصار بهذه الذكرى هو امتداد للولء لرسول الله صل الله عليه وعل آله وسلم.

فعاليات ثقافية يف احلديدة احتفاء باملولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

أقيمت اليوم بمحافظة الحديدة، عدد من الفعاليات الثقافية احتفاء بقدوم ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ففي الفعالية التي نظمها فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الحديدة بحضور مدير الجامعة 
الدكتور نبيل محمد منرص، أكد املرشف الثقايف بمديرية الحوك يحيى عبدالله الحجاجي، أهمية اإلحتفاء 

بذكرى املولد النبوي يف تعزيز الهوية اإليمانية والصمود يف مواجهة اعداء السالم.

فيما اعترب خطيب جامع أبوبكر الصديق الدكتور عبدالرحمن املالكي، اإلحتفال بذكرى خاتم األنبياء 
واملرسلني هو إحتفاء بالصمود والثقة بالنرص وتأكيد تمسك اليمنيني بحقهم يف الدفاع عن الوطن.

تخلل الفعالية، بحضور نائب مدير الجامعة الدكتور فهيم الحاج وعمداء الكليات ورؤساء األقسام والطالب 
ومسئول السلطة املحلية، فقرات فنية وانشادية معربة عن املناسبة.

إل ذلك نظمت مدارس بن خلدون بمديرية الحوك، فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد وكيل املحافظة لشؤون الخدمات محمد سليمان حلييص، بأن إحياء مولد الرسول محمد 
صلوات الله عليه وعل أله وسلم هو بمثابة إنتصارا لألمة اإلسالمية ضد أعدائها من يسعون لطمس الهوية 

اإلسالمية.

تخلل الفعالية، بحضور مدير املديرية جماعي سالم كليب وعدد من اعضاء املجلس املحيل واملسؤولني 
بمكتب الرتبية والتعليم، فقرات إنشادية وقصائد شعرية ومرسحية عربت عن عظمة املناسبة.
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عل نفس الصعيد، أقامت مدرسة األركان الحديثة بمديرية الحوك محافظة الحديدة احتفالية بذات 
املناسبة.

ويف الفعالية القيت كلمات من قبل مدير مكتب الرتبية والتعليم عمر محمد بحر ومدير املديرية جماعي 
سالم كليب ومدير الشؤون القانونية برتبية املحافظة مصطفى املغارم ومدير تربية املديرية ابراهيم عييد 

ومدير املدرسة اديب بهلول، اكدوا فيها أهمية الحتفاء بذكرى مولد الرسول األعظم صل الله عليه وعل آله 
وسلم.

واستنكرت الكلمات الحمالت املسعورة ضد نبينا الكريم محمد بن عبدالله.. داعية إل اإلحتشاد يف الفعالية 
الكربى لتأكيد الحب والولء لله ورسوله وردا عمليا عل حمالت الساءة لرسول الله.

ويف الفعالية، التي حرضها أمينا محيل مديريتي الحوك عل باري ِجِرب وامليناء حسن هادي رسمي ومدير 
التعليم الهيل برتبية املحافظة امرية باعويضان ونائبا مديري تربية الحوك عادل عالنة وامليناء عبدالله ابو 

عيل، قدم براعم وزهرات املدرسة فقرات انشادية ومرسحية عربت عن املناسبة وعظمتها.

قبائل احليمة الداخلية تسري قافلة غذائية ومالية للمرابطني يف اجلبهات

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

سريّت قبائل مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء اليوم، قافلة مالية وغذائية دعماً للمرابطني يف 
الجبهات يف ذكرى املولد النبوي.

وعل هامش تسيري قافلة »الفتح املبني« التي احتوت عل مواد غذائية وتربعات نقدية وحيل وعسل وموايش، 
بحضور قيادة املجلس املحيل واملشائخ والشخصيات الجتماعية، نظم مسريو القافلة وقفة حاشدة للتنديد 

بجرائم العدوان السعودي األمريكي بحق الشعب اليمني.

وأكدوا أن العدوان والحصار لن يقفا عائقا عن استمرار الصمود ورفد الجبهات بكل غال ونفيس.. مشريين 
إل أن هذه القافلة تعد أقل ما يمكن تجاه ما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من مالحم وانتصارات 

يف مواجهة العدوان ومرتزقته.

كما أكدت قبائل الحيمة الداخلية الستعداد تقديم املزيد من قوافل العطاء حتى دحر الغزاة املحتلني 
وتحقيق النرص.. ولفتوا إل أن هذه القافلة وغريها من قوافل الدعم، تعكس الثبات والصمود والوفاء لدماء 

الشهداء.. منوهني بتضحيات الجيش واللجان الشعبية يف الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وجدد أبناء وقبائل الحيمة الداخلية التأكيد عل مواصلة دعم الجبهات حتى تحقيق النرص.. معلنني النفري 
العامة والتصدي ملخططات تحالف العدوان وأدواته.
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القطاع الرتبوي مبحافظة مأرب حيتفي باملولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ مأرب - سبأ :

نظم مكتب الرتبية والتعليم بمحافظة مأرب والوحدة الرتبوية، أمسية ثقافية شعرية بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف.

ويف األمسية، التي حرضها مدير مكتب الرتبية والتعليم باملحافظة عيل الزايدي ونائب مدير مكتب الثقافة 
عزيز الردماني وعددا من الكوادر الرتبوية، ألقيت كلمات أشارت ال عظمة هذه املناسبة ومكانة الرسول 

األعظم صلوات الله عليه وعل آله يف قلوب ووجدان وسلوكيات أبناء هذه األمة.

وأكدت الكلمات أن هذه املناسبة تعد محطة إيمانية تربوية كبرية لإلقتداء برسول الله كقائد ومعلم لألمة يف 
مختلف املجالت.

واستنكر املشاركون يف األمسية اإلساءات التي انطلقت من فرنسا بحق اإلسالم والرسول األكرم ، مؤكدين 
أهمية تفعيل سالح املقاطعة ضد أعداء األمة.

مديرية احلصن بصنعاء حتتفل بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بمديرية الحصن محافظة صنعاء اليوم، فعالية خطابية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، بحضور قيادة املجلس املحيل والشخصيات الجتماعية، ألقيت كلمات أكدت أهمية تعزيز 
الوعي املجتمعي بأهمية التفاعل مع الحتفال بهذه املناسبة الدينية.

واستعرضت دروساً يف القتداء بالرسول قولً وعمالً وترجمة معاني حب النبي يف التعامالت اليومية وأهمية 
معرفة جوانب من حياته املنبثقة من وحي هدى الله املتمثل بالقرآن الكريم.

وتطرقت إل دللت الحتفاء بهذه املناسبة وأهمية تعظيم ذكرى مولده وواقع الشتات يف صفوف األمة جراء 
البتعاد عن تعاليم الرسول ونهجه.

تخلل الفعالية أناشيد وقصيدة شعرية، أكدت أهمية إحياء ذكرى مولد نبي اإلنسانية كمحطة تعبوية 
ايمانية.

كحالن عفار تقيم فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

أقيمت بمديرية كحالن عفار محافظة حجة فعالية خطابية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، بحضور وكيل املحافظة محمد القييس، دعا مدير املديرية باسم حميدان ومرشف مربع 
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مديريات املدينة حمزة األخفش إل املشاركة الفاعلة يف الحتفالية الكربى بهذه املناسبة بمديرية عبس، للرد 
عل اإلساءات املتكررة التي يتعرض لها النبي األعظم.

وأشار إل رضورة مشاركة ابناء كحالن عفار بما يليق بالتضحيات التي يقدمها أبناء املديرية دفاعاً عن 
الدين والعرض والسيادة الوطنية.

وألقيت كلمات، بحضور مرشف املديرية أحمد السالمي وعضو املجلس املحيل أمني الدقيمي، أكدت الحرص 
عل املشاركة الواسعة يف إحياء ذكرى املولد النبوي يف 12 من ربيع األول.

فعاليتان بالرمادة والربيعي بالتعزية يف ذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ تعز  - سبأ :

أٌقيمت بمديرية التعزية محافظة تعز اليوم، فعاليتان احتفائيتان بذكرى املولد النبوي، نظمها أبناء الرمادة 
والربيعي، بمشاركة مع أبناء مديرية جبل حبيش.

ويف الفعاليتني، بحضور قيادات عسكرية وأمنية وعلماء وعدد من الشخصيات اإلجتماعية، أوضح عضو 
محيل مديرية التعزية حسام الفاتش، أن الحتفاء بذكرى املولد النبوي يكتسب أهمية للرد عل اإلساءات 

املتكررة للرسول األعظم من قبل أعداء األمة.

ولفت إل مكانة الرسول الكريم يف نفوس أبناء األمة وما مثله مولده من تغري جذري يف تاريخ البرشية.. 
حاثا عل املشاركة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة بشارع املطار بمفرق ماوية.

وألقيت يف الفعاليتني كلمات استعرضت املكانة العظيمة للرسول الكريم وما مثله مولده من انتصار لقيم 
العدل والتسامح ونرصة الحق ومواجهة الطغاة.

وقد تم إطالق مبادرة مجتمعية لحملة نظافة بمنطقتي الرمادة والربيعي بعنوان »حب النبي يجمعنا« 
احتفاًء بذكرى املولد النبوي.

مديرية الدريهمي باحلديدة حتتفي بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ الحديدة - سبأ :

أقامت السلطة املحلية واملكتب اإلرشايف بمديرية الدريهمي يف محافظة الحديدة اليوم، فعالية خطابية وفنية 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد مدير املديرية محمد صومل، أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي للتعبري عن حب الرسول 
األعظم الذي أخرج األمة من الظلمات إل النور.. مشرياً إل أن أبناء الدريهمي نظموا الفعاليات بهذه املناسبة 

يف عدد من القرى والعزل للتأكيد عل حبهم وارتباطهم بالرسول الكريم، ورداً عل إساءات أعداء األمة 
املتكررة للرسول الخاتم صل الله عليه وآله وسلم.

ودعا كافة أبناء املديرية لالحتشاد واملشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية الخاصة باملربع الجنوبي والتي 
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ستقام يف مديرية املنصورية الخميس القادم.

وألقيت يف الفعالية، التي حرضها مرشف املديرية القايض ابراهيم منصور ومدير األمن عمر الحشيربي 
ومدراء املكاتب التنفيذية وأعضاء السلطة املحلية واملشايخ والشخصيات الجتماعية، كلمات أشارت إل أن 

الحتفال بذكرى املولد النبوي، اعرتاف بفضل الله تعال ورحمته عل عباده وكرمه ومنته.

ولفتت إل أن احتفال أبناء الدريهمي كغريهم من أبناء اليمن يأتي يف وقت يتعرض فيه النبي لإلساءة من 
اليهود ، والذين لن ينالوا إل الخزي والعار.

تخللت الفعالية فقرات إنشادية وقصائد شعرية معربة عن هذه املناسبة.

فعاليات تربوية بأمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الرتبية والتعليم بأمانة العاصمة وفروعه يف عدد من مديريات األمانة اليوم، فعاليات تربوية، 
احتفاًء بذكرى مولد الرسول األعظم.

حيث نظمت شعبة املناهج والتوجيه بمكتب الرتبية باألمانة، ندوة ثقافية ملوجهي ومفتيش الرقابة ملكاتب 
الرتبية بمديريات بني الحارث وشعوب والثورة بهذه املناسبة.

وركزت الندوة، بحضور وكيل وزارة الرتبية لقطاع تعليم الفتاة برشى املحطوري ومدير مكتب الرتبية 
والتعليم باألمانة زياد الرفيق ورئيس شعبة املناهج والتوجيه عبدالله املأخذي ومديري التوجيه واملناهج 

ردمان الجومري والرتبية بالثورة عصام الخالد، عل عظمة املناسبة وأهمية إحيائها ودور املوجهني 
الرتبويني يف توعية املجتمع.

وتناولت الندوة يف ثالثة محاور رئيسية: األول حول صفات النبي األعظم من القرآن الكريم، والثاني يتعلق 
بالتطبيع مع العدو الصهيوني، والثالث بعنوان »شبهات وردود حول املولد النبوي«.

وأكدت محاور الندوة أن احتفال أهل اليمن بمولد الرسول األعظم، يعزز من الرتباط بالنهج املحمدي 
والقتداء بالسرية العطرة لخري خلق الله وسيد البرشية واإلنسانية.

فيما نظمت إدارة الرتبية بمديرية الصافية، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي، بحضور عضو مجلس 
الشورى نايف حيدان ومديري األنشطة املدرسية باألمانة خالد العقبي ومركز املكفوفني حسن اسماعيل.

ويف الفعالية أشار مدير مديرية الصافية ناجي الشيعاني، إل دللت الحتفاء بذكرى املولد النبوي يف التأكيد 
بعظمة ومكانة املناسبة يف وجدان اليمنيني.

ودعا إل أهمية املشاركة املرشفة بساحات رسول الله لالحتفاء بمولد نبي الرحمة وخري الربية صلوات الله 
عليه وآله وسلم والتي ستقام يف العاصمة الخميس املقبل.

عقب الفعالية تم توزيع مستلزمات دراسية لطالب املدارس الحكومية املحتاجني ومنظومة جهاز إذاعة 
صوتية متكاملة ملركز النور للمكفوفني بدعم عدد من املدارس الخاصة وأوبريت بعنوان »نبي اإلحسان«.
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إل ذلك نظمت إدارة الرتبية والتعليم بمديرية بني الحارث، فعالية تربوية وسباقاً رياضياً لطالب املدارس 
الحكومية واألهلية عل كأس ذكرى الرسول األعظم.

ويف الفعالية، بحضور مدير مكتب الرتبية والتعليم باألمانة زياد الرفيق ومدير املديرية حمد بن راكان 
الرشيف ومدير الرتبية باملديرية عبدالسالم الغول، أكدت كلمات أهمية الحتفاء بأعظم وأهم حدث يف 

التاريخ ذكرى مولد الرسول األعظم.

كما نظمت إدارة الرتبية والتعليم بمديرية السبعني فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار مديرا إدارة تحفيظ القرآن الكريم يف مكتب الرتبية عبدالّله سمينة والرتبية باملديرية 
الدكتور محمد الشامي، إل أن الحتفال بهذه املناسبة يذكر األمة بمولد أرشقت نور الهداية وتجلت فيه 

معاني اإليمان.

تخلل الفعاليات فقرات شعرية وفنية عربت عن عظمة هذه املناسبة.

أمسية وفعالية احتفالية يف صرب املوادم بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

أقيمت بمديرية صرب املوادم بمحافظة تعز، أمسية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

تناولت األمسية بقرية اللجم عزلة العدنة، محطات من سرية املصطفى صلوات الله عليه وآله وجهاده 
وسلوكه وأخالقه.

وتطرقت كلمات عدد من املشاركني يف األمسية إل األهمية التي تكتسبها مناسبة املولد النبوي يف تعزيز الولء 
برسول الله عليه الصالة والسالم.

ودعت الكلمات إل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية الخميس املقبل بهذه املناسبة الدينية الجليلة.

شارك يف األمسية عدد من الشخصيات الجتماع وممثيل املكتب اإلرشايف ووجهاء ومشائخ وأعيان املنطقة.

ويف سياق منفصل أقيم اليوم بمسجد املنشور عزلة مرعيت، لقاء تشاوري لخطباء ومرشدي املديرية 
بمناسبة املولد النبوي.

تناول اللقاء دور العلماء والخطباء يف تعزيز الوعي املجتمعي باملخاطر التي تستهدف هوية األمة وعقيدتها 
واإلساءة للرسول عليه الصالة والسالم.

وأكد املشاركون يف أهمية دور العلماء والخطباء يف حث املجتمع عل املشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية 
الخميس املقبل يوم 12 من ربيع بشارع املطار.
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فعالية تربوية يف خوالن وندوة فكرية جبحانة حول املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم ملتقى الطالب الجامعي بكلية الرتبية والعلوم النسانية والتطبيقية بمديرية خولن محافظة صنعاء 
اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، أشار وكيل املحافظة لقطاع التعليم طالب دحان، إل أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية 
وحياة الرسول األعظم والقتداء بأخالقه وقيمه وسريته الخالدة.

وأوضح أن احتفال اليمنيني بهذه املناسبة تجديد العهد والولء لله ورسوله والسري عل نهج الرسول األعظم 
صل الله عليه وآله وسلم.. حاثا الجميع عل املشاركة يف الفعالية الكربى التي ستقام بالعاصمة صنعاء يوم 

12 ربيع األول.

فيما أكد عميد الكلية الدكتور عبدالله دوام أكد رضورة تجسيد القيم املحمدية والفضائل النبوية التي بعث 
بها سيد الوجود املبعوث رحمة للعاملني ووجوب التذكري والتآيس بمنهحه القراني والسري عل دربه ونرش 

قيم املحبة واإلخاء والرتاحم والتسامح بني أبناء األمة.

تخلل الفعالية، التي حرضها أعضاء هيئة تدريس الكلية وشخصيات اجتماعية، اناشيد وقصائد شعرية 
لكوكبة من الشعراء عن وتعزيز الرتباط برسول اإلنسانية والسري عل نهجه القويم.

وعل الصعيد ذاته عقدت بمديرية جحانة محافظة صنعاء، ندوة فكرية حول دللت إحياء ذكرى املولد 
النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم.

ركزت الندوة التي أقيمت بعزلة مسور بمشاركة عضوي رابطة علماء اليمن خالد موىس وطه الحارضي، 
عل أبعاد ودللت محاولت تغييب األمة يف تعزيز ارتباطها بنبيها ورضورة ايجاد صحوة دينية ملواجهة 

املخاطر بتأكيد التمسك بقيم وتعاليم الرسول واتباع هديه ومنهجه.

وتطرقت املحاور إل واقع األمة ومسئولياتها تجاه سيد املرسلني محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.. 
مذكرة بدور الرسول يف تحرير المة من العبودية وإخراجها من الظلمات إل النور.

كما تناولت دور اليمنيني يف منارصة الرسول وما يتعرضون له من عدوان وحصار وجرائم حرب ممنهجة 
ومرشوعية الصمود والدفاع عن بلدهم.

وقدم خالل الندوة قراءة شاملة ألبعاد ومخاطر الدور الصهيوني يف إضعاف الشعوب وخلخلة صف األمة 
التي وحدها خاتم النبياء.. مستعرضة اسرتاتيجية اليهود يف محاولت فصل األمة ونبيها عما أوحي إليه.

وأثريت الندوة، التي حرضها مسئول املكتب الرشايف باملديرية أحسن العبادي وعدد من العلماء واملثقفني، 
بنقاشات فكرية عن أبعاد اإلساءة إل الرسول بالتزامن مع احياء ذكرى مولده وأهمية هذه املناسبة، 

خصوصا واليمن يتعرض لعدوان وحرب ظاملة تستدعي القتداء بتعاليم النبي يف الدفاع لنرصة الحق.
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مديرية شرس تنظم فعالية يف ذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ:

نظمت بمديرية رشس ومدرسة الصباح يف محافظة حجة، فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، بحضور وكيل املحافظة محمد القييس ومدير املديرية جربان ردمان، أشار مرشف مربع 
مديريات املدينة حمزه األخفش، إل أن الحتفال بميالد الرسول األعظم، يعزز من هوية وانتماء اليمنيني 

بالقرآن الكريم وسنة النبي صل الله عليه وآله وسلم.

بدوره أوضح رئيس الوحدة الرتبوية باملحافظة مصطفى صباح، أن الشعب اليمني يسلك طريق العزة 
والكرامة لرتباطه بالله ورسوله والقرآن الكريم.

فيما أشار مرشف املديرية صالح القدمي، إل أن املناسبة محطة تربوية لرتسيخ الولء بالرسالة املحمدية.

تخلل الفعالية، بحضور أعضاء املجلس املحيل ومدراء املكتب التنفيذي واملشائخ واألعيان، فقرات معربة عن 
املناسبة.

اختتام مهرجان معهد جامعة ذمار بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

اختتم بذمار اليوم مهرجان احتفائي بذكرى املولد النبوي، نظمه معهد التعليم املستمر بجامعة ذمار 
وملتقى الطالب الجامعي.

تضمنت الفعاليات ملدة يومني، فقرات خطابية وإنشادية ومرسحية ومعرض صور عن ما يتعرض له اليمن 
من عدوان وحصار.

ويف الختتام، أشاد محافظ ذمار محمد نارص البخيتي، بمستوى التفاعل الرسمي واملجتمعي يف الحتفاء 
بذكرى مولد سيد األنبياء وخاتم املرسلني املبعوث برسالة الحق رحمة للعاملني.

وأكد أن إحياء هذه املناسبة العظيمة يف ظل ظروف العدوان، يجسد ارتباط اليمنيني بنبيهم وتمسكهم 
برسالته رغم التحديات واملؤامرات التي تستهدف األمة بشكل عام.. داعياً إل املشاركة يف الفعالية الكربى 

بهذه املناسبة بعد غد الخميس يف مركز املحافظة.

وألقيت يف الختتام، الذي تخلله فقرات إنشادية، كلمات من عضو هيئة التدريس باملعهد أشواق املهدي 
والدكتورة رضا الله الديلمي عن إدارة توعية املرأة بمكتب األوقاف وممثلة مؤسسة الشهداء أمة العليم 

السوسوة، أشارت يف مجملها إل فضائل النبي الكريم، وأهمية اإلقتداء بأخالقه والتحيل بصفاته والسري عل 
نهجه.
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توزيع إعانة ألسر تفتقر للغذاء بأمانة العاصمة

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

ُوزعت بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة اليوم،300 سلة غذائية لألس املحتاجة بحي الحتارش، 
بمبادرة مجتمعية.

وخالل التوزيع أشاد مدير املديرية حمد بن راكان الرشيف، بالجهود واملبادرات املجتمعية الخريية لدعم 
الفقراء وتلمس حاجاتهم يف إطار انشطة املديرية املكرسة لالحتفال بمناسبة املولد النبوي.

وأكد عل اهمية استغالل هذه املناسبة العظيمة يف تعزيز التكافل الجتماعي لتجسيد مكارم وفضائل 
الرسول األعظم وذلك باملساهمة يف دعم املبادرات وتنفيذ األعمال الخريية عل اوسع نطاق.

رئيس جملس الشورى: حمبة الرسول اخلامت إرادية نابعة من قلوب اليمنيني

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

اعترب رئيس مجلس الشورى محمد حسني العيدروس، إحياء أهل اليمن لذكرى ميالد الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم نابع من محبة إرادية وارتباط وثيق بسنته العطرة.

وأوضح رئيس مجلس الشورى، يف حفل فني وخطابي بذكرى املولد النبوي، نظمه قطاع عالقات العمل 
بوزارة الشئون الجتماعية والعمل والتحادات والنقابات اليوم، أن ارتباط اليمنيني بالرسول الخاتم يتجسد 

يف إحيائهم لذكرى مولده بصورة تليق بمقامه ومكانته.

وقال »إن »يد تحمي.. يد تبني« هي أبلغ تجسيد للهدي النبوي يف حال واقعنا اليوم الذي يتعرض فيه اليمن 
ألعتى عدوان وحصار عرفه التاريخ املعارص، بهدف إخضاع الشعب اليمني والسيطرة عل قراره وثرواته 

ومقدراته«.

فيما أشار وزير الشئون الجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، إل أن يوم 12 من ربيع األول من كل عام 
يأتي للتذكري بميالد الرسول األعظم الذي أرشقت فيه نور الهداية وتجلت فيه معاني اإليمان وقيم اإلحسان.

ولفت إل أن مولد خري الربية، كان بداية تاريخ األمة التي أخرجها الله من الظلمات إل النور.. معترباً ذلك 
فرصة لستلهام الدروس والعرب من سريته صل الله عليه وآله وسلم ورسالته الخالدة التي جعلها الله 

رحمة للعاملني.

ويف الفعالية، التي حرضها وزيرا شئون املغرتبني محمد سعد املشجري والدولة الدكتور حميد املزجاجي 
وعدد من أعضاء مجلس الشورى والقائم بأعمال وزير حقوق اإلنسان عيل الديلمي ونائب وزير اإلدارة 

املحلية قاسم الحمران، أشار نائب وزير األوقاف واإلرشاد العالمة فؤاد ناجي، إل أن الحتفال بذكرى املولد 
النبوي، ليس حكراً عل فئة دون غريها، فرسول الله محمد صلوات الله عليه وآله وسلم بعث للناس جميعاً.

واستنكر صمت األنظمة العربية واإلسالمية واملرجعيات الدينية إزاء اإلساءات املتكررة واملقصودة للنبي 
الكريم عليه الصالة والسالم ومنها إساءة الرئيس الفرنيس دون أن تحرك فيهم تلك اإلساءات ألقدس 

املقدسات نريان الغرية.
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وأكد العالمة ناجي، رفض الشعب اليمني املحب للرسول الخاتم تلك اإلساءات.. داعياً الجميع إل التعبري عن 
رفض تلك اإلساءات ونرصة نبي البرشية بالحشد الكبري والجمع الغفري بميدان السبعني يوم غًد الخميس 

حباً ونرصة لرسول الله.

من جانبه اعترب أمني عام اتحاد نقابات عمال اليمن عيل بامحيسون، الحتشاد الجماهريي بذكرى املولد 
النبوي غدا، أقوى رد عل اإلساءات التي تستهدف رسول اإلنسانية من قبل من يتشدقون بحقوق اإلنسان 
وحرية املعتقد. وقال »هذه الحتفالت تنقل صورة تعبريية عن حبنا وغريتنا ملعلم البرشية وقائدها محمد 

صل الله عليه وآله وسلم«.

تخلل الحتفال فقرات ووصالت إنشادية معربة عن عظمة املناسبة.

أمسية خطابية  ملؤسسة كهرباء احلديدة بذكرى املولد النبوي الشريف

]28/ اكتوبر/2020[ الحديدة -سبأ:

نظمت مؤسسة كهرباء منطقة الحديدة، أمسية خطابية وفنية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبها وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف األمسية أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات الدكتور حسني عبدالله مقبول، أن ميالد النبي محمد 
صل الله عليه وآله وسلم هو  ميالد الرحمة لإلنسانية جمعاء.. مشرياً إل أن سرية النبي األعظم مليئة 
باملواقف واألحداث والدروس التي تحمل كل القيم اإلنسانية واملبادئ السامية التي تستقيم بها الحياة.

وأشار مقبول إل أن القراءة العرصية لسرية النبي صل الله عليه وآله وسلم وتطبيقها تطبيقاً عملياً 
صحيحاً أصبح رضورة ملحة يف ظل استمرار العدوان  ما يتطلب التمسك بأخالق النبي وتحقيق مقاصد 

اإلسالم العليا.

ولفت ال اليمنيني 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 

؛معترباً الحتفال باملولد النبوي محطة لتعزيز صمود وثبات الشعب اليمني و وتحريك عجلة البناء والتنمية.

وشدد نائب رئيس الوزراء عل رضورة التفاعل والتحشيد ألحياء الفعالية املركزية.. مشيداً بتفاعل أبناء 
املحافظة إلحياء هذه املناسبة.

فيما دعا القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم، يف األمسية التي حرضها وكيل محافظة املحويت مجدي 
الحسني، أبناء املحافظة إل املشاركة الفاعلة يف الحتفالية الكربى بهذه املناسبة للرد عل اإلساءات املتكررة 

التي يتعرض لها النبي األعظم وبما يليق بالتضحيات التي يقدمها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف 
مختلف الجبهات وامليادين دفاعاً عن الدين والعرض والسيادة الوطنية.

وأشار إل  النتصارات العظيمة التي يحققها الجيش واللجان الشعبية والتي قلبت موازين القوى وكرست 
شوكة طواغيت الرش ودول الستكبار العاملي.

فيما استنكر مدير مؤسسة كهرباء املحافظة بندر املهدي، اإلساءة املتكررة لرسول الله مبيناً رضورة 
التوعية بأهمية الحتفال بهذه املناسبة إليصال رسائل للعالم بتمسك اليمنيني بهدي النبي الخاتم.
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وأوضح املهدي، أن الحتفال بذكرى املولد النبوي محطة توعوية وتعبوية لتعزيز الرتباط الوثيق بمنهج 
الرسول األعظم والقتداء بهديه والسري عل نهجه القويم.

بدوره استعرض رئيس جامعة دار العلوم الرشعية الشيخ محمد بن محمد  مرعي، دللت أهمية إحياء 
املولد النبوي كونها محطة لستلهام الدروس والعرب من سرية الرسول عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وأشاد بمستوى األنشطة التي نظمت ضمن فعاليات الحتفال بذكرى املولد النبوي والتي تؤكد تمسك أبناء 
اليمن باملبادئ واألخالق التي جاء بها خاتم األنبياء واملرسلني.. معترباً الحتفال باملولد النبوي محطة انطالق 

نحو مولد جديد ألمة قوية منترصة مستقلة تكتيس هيبتها وتحتل مكانتها بني األمم والشعوب.

وبني مرعي  أن من أسباب النرص عل اعداء المة تتمثل يف اللتزام بالنهج املحمدي وإتباع تعاليمه وأوامره 
والتي تحقق لألمة عزها ونرصها املؤزر عل أعدائها.

تخلل الفعالية قراءة السرية العطرة ملولد خري األنبياء واملرسلني وعدد من الفقرات الفنية واإلنشادية املعربة.

حرض األمسية رؤساء مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق املهندس نبيل الحيفي وجامعتي الحديدة  
الدكتور محمد األهدل ومدراء رشكة النفط أسامة الخطيب ومؤسسة املياه عبدالرحمن اسحاق والتعليم 

الفني حسن هديش وحقوق اإلنسان زين عزي ومدراء مديريات الحال عبداملنعم الرفاعي وامليناء عبدالله 
الهادي والحوك جماعي سالم.

أبناء ريف إب حيتفون بذكرى املولد النبوي الشريف

]28/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

نظم أبناء مديرية ريف إب اليوم، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

يف الفعالية، التي حرضها وزير الدولة فارس مناع، أشار وزير الدولة أحمد القنع، إل ما تحمله ذكرى املولد 
النبوي من معان ودللت لتعزيز الرتباط برسول الله والقتداء به قول وعمال.

بدوره حث محافظ املحافظة عبدالواحد صالح، عل املشاركة يف الفعالية املركزية لالحتفاء بمولد النبي 
الخاتم عليه وآله أفضل الصالة والسالم.. لفتاً إل أن هذه املناسبة تعد محطة لتجديد الولء لله ورسوله، 

وتعزيز قيم التآخي والتكافل والتحرك الجاد إلفشال مخططات العدوان.. وأشاد بدور أبناء ريف إب يف رفد 
الجبهات وتجهيز قافلة الرسول األعظم.

من جانبه تطرق املرشف العام للمحافظة يحيى اليوسفي، إل تعظيم املسلمني للنبي صل الله عليه وسلم.. 
مؤكداً أهمية استلهام الدروس من حياته ومنهجه يف مقارعة قوى الظلم والطغيان.

ولفت إل أن احتفاء أهل اليمن بذكرى املولد النبوي امتداد ملواقف أجدادهم األنصار يف نرصة اإلسالم 
ومنارصة النبي الخاتم .

حرض الفعالية وكيل املحافظة قاسم املساوى وعدد من القيادات التنفيذية واإلرشافية واملشايخ 
والشخصيات الجتماعية باملحافظة واملديرية.
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مؤسسة التأمينات االجتماعية حتتفي بذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء  - سبأ :

نظمت املؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار وزير الخدمة املدنية والتأمينات إدريس الرشجبي، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي، 
لستلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى صل الله عليه وآله وسلم.. ونوه بجهود قيادة وموظفي 

املؤسسة يف تنظيم الفعالية التي تعكس محبة اليمنيني وتعظيمهم لرسول الله ومكانته الكبرية يف قلوبهم.

واعترب الوزير الرشبجبي، إحياء هذه املناسبة الدينية، تثبيت للقيم واملبادئ واألخالق التي بٌعث النبي 
إلتمامها.. لفتا إل أن املظاهر الحتفالية املتميزة تتناسب مع مكانة ومقام النبي الكريم الرفيعة التي يحاول 

األعداء اإلساءة إليه.

ودعا كافة منتسبي الوزارة ووحداتها إل املشاركة الفاعلة يف الفعالية الكربى يوم غد الخميس يف ميدان 
السبعني بالعاصمة صنعاء.

ويف الفعالية، التي حرضها نائبا وزيري الكهرباء والطاقة عبدالغني املداني والصناعة محمد الهاشمي 
وعميد املعهد الوطني للعلوم اإلدارية الدكتور محمد الخالد, اعترب رئيس املؤسسة العامة للتأمينات 

الجتماعية رشف الدين الكحالني، إحياء املولد النبوي محطة للتزود بقيم وشمائل الرسول األعظم واستلهام 
معاني الصرب والثبات والنرص والصمود يف وجه العدوان.

ولفت إل أن احتفال اليمنيني بهذه املناسبة، فرصة لتجديد الولء لرسول الله وإتباع نهجه والسري عل دربه 
وإحياء سنته العطرة.

تخلل الفعالية، بحضور شخصيات اجتماعية وثقافية, فقرات إنشادية وأوبريت وعرض مرسحي وقصيدة 
معربة عن املناسبة، وتكريم األسى املحررين وموظفي املؤسسة املتقاعدين.

وحدة العلماء واملتعلمني بصعدة تنظم فعالية مبناسبة ذكرى املولد النبوي 

]28/ اكتوبر/2020[ صعدة - سبأ:

نظمت وحدة العلماء واملتعلمني بمحافظة صعدة، فعالية خطابية يف ساحة مسجد اإلمام الهادي بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

واستنكر املشاركون، يف الفعالية بحضور وزيرا الرتبية والتعليم يحيى الحوثي والكهرباء والطاقة عاتق 
عبار ومحافظ صعدة محمد جابر عوض وعضوي مجلس الشورى صالح الكبيس وسلمان عوفان وأمني 

عام محيل املحافظة محمد العماد، إساءات الغرب املتكررة واملوجهة للرسول الكريم عليه الصالة والسالم.

شارك يف الفعالية وكيال محافظة صعدة محمد حسني مجد الدين وصالح عقاب وكوكبة من العلماء 
والخطباء.
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فعالية احتفائية باملولد النبوي يف معرض املهرجان الزراعي السنوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نُظمت عل هامش معرض املهرجان الزراعي السنوي بجامعة صنعاء اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد 
النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة والسالم.

ويف الفعالية بحضور وزير الزراعة والري املهندس عبدامللك الثور وعدد من املستثمرين، أشار املدير 
التنفيذي لرشكة عمار للتموين والتنمية الزراعية عمار أحمد الظفاري، إل أهمية تنظيم الفعاليات الحتفالية 

بمولد الرسول األعظم للتعبري عن مدى ارتباط أهل اليمن بالرسول الكريم.. ولفت إل أهمية استلهام 
الدروس والعرب من سرية املصطفى الذي أخرج البرشية من الظلمات إل النور.

وأشار الظفاري، إل أن هذه الحتفالية تأتي يف إطار فعاليات املعرض الزراعي الذي يقام عل هامش 
املهرجان الزراعي السنوي، الذي يمثل فرصة لتبادل الخربات واملعلومات الزراعية وإكساب طلبة كلية 

الزراعة خربات نظرية وتطبيقية. واستعرض جانبا من أنشطة وخدمات الرشكة يف مجال التنمية الزراعية 
من خالل تقديم البذور عالية الجودة التي تم تطويرها بأحدث التقنيات فضال عن إسهامها يف توفري بذور 

نباتية مهجنة ومحلية.

كما ألقيت يف الفعالية كلمات، أشارت إل أهمية الحتفاء بمولد رسول اإلنسانية والقتداء بنهجه وسريته 
العطرة.

تخلل الفعالية مسابقة حول التقنيات الزراعية ودورها يف تحسني اإلنتاجية وتعزيز دور القطاع الزراعي يف 
األمن الغذائي، وفقرات إنشادية ومرسحية وقصيدة.

اختتام منافسات بطولة العالمة بدر الدين احلوثي للفروسية بصنعاء

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

اختتمت اليوم بصنعاء، منافسات بطولة العالمة السيد بدرالدين أمري الدين الحوثي للفروسية »التقاط 
األوتاد« نظمها جناح الفروسية بكلية الرشطة احتفاًء بذكرى املولد النبوي.

شارك يف منافسات البطولة، التي أقيمت عل ميدان الكلية، 50 فارساً من مختلف الفئات العمرية، مثلوا 
كلية الرشطة والكلية الحربية واملؤسسة القتصادية ومربط أبو وحي.

وشهد اليوم الختامي، بحضور وزير التصالت وتقنيه املعلومات املهندس مسفر النمري ومدير كلية الرشطة 
العميد هاجس الجماعي ومدير الكلية الحربية العميد محمد صالح شيزر, سباقات اللتقاط لفئة الفرقي 

والتي خاضها 20 فارساً، أسفرت عن إحراز فرسان الحربية اللقب وحل فريق املؤسسة وصيفا وكلية 
الرشطة يف املركز الثالث.

ويف الختام جرى تكريم الفرسان الفائزين يف البطولة من مختلف الفئات بكؤوس وميداليات ملونة ومبالغ 
مالية، وكذا تكريم الفارس جالل اليوسفي بجائزة أفضل فارس يف البطولة.

كما تم تكريم املشاركني يف دورتي الفروسية للمدربني وأبناء الشهداء اللتني أقيمتا عل هامش البطولة.
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التعليم العايل وجامعة صنعاء حيتفيان بذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة التعليم العال والبحث العلمي وجامعة صنعاء اليوم، بالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي، 
فعالية خطابية وفنية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

يف الفعالية، التي حرضها مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الرتب، أكد وزير التعليم العال والبحث 
العلمي حسني حازب، أن أن الحتفاء باملولد النبوي يعرب عن مدى ارتباط اليمنيني بخاتم األنبياء واملرسلني 

عليه أفضل الصالة وأزكى السالم.

وتطرق إل عالقة اليمنيني بالرسول الكريم باعتبارهم الحاضنة األول لإلسالم كون األوس والخزرج من 
آوى ونرص النبي األكرم، وساهموا يف نرش الدعوة اإلسالمية يف أرجاء املعمورة.

وأشار وزير التعليم العال، إل أنه يف الوقت الذي يحتفل اليمنيون، يشن أعداء اإلسالم حملة إساءة للرسول 
األعظم يف ظل هرولة بعض األنظمة العربية العميلة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.. ووجه جامعة صنعاء 

وكافة الجامعات بتعزيز التوعية بمخاطر التطبيع وكشف مؤامرات األعداء عل األمة اإلسالمية.

من جانبه أكد نائب وزير التعليم العال رئيس اللجنة التحضريية لالحتفال عيل رشف الدين، أن الحتفال 
بهذه املناسبة تحت وطأة العدوان والحصار يؤكد مدى تمسك وارتباط اليمنيني بالنبي الكريم واتباع 

منهجه والقتداء بهديه وسلوكه يف الوقت الذي تتسابق فيه ممالك األعراب للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأشار إل منزلة ومكانة النبي الكريم عند الله ومالئكته ورسله السابقني الذين برشوا به قبل مولده، ما 
يوجب عل األمة تعظيم مكانته والتأيس به واتباع منهجه والقتداء بهديه.. داعياً الطالب والطالبات وكافة 

منتسبي الجامعات للمشاركة الفاعلة يف الحتفاء باملولد النبوي يف الفعالية املركزية غدا الخميس.

بدوره استعرض رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس، محطات من حياة الرسول وسريته العطرة 
وأهمية تجسيدها سلوكاً وعمالً واللتزام بما جاء به من قيم ومبادئ والقتداء بهديه واتباع سنته ومنهجه.

فيما استعرض أمني عام ملتقى الطالب الجامعي مراد العنيس، مواقف من السرية النبوية والشمائل 
املحمدية التي رسمت لألمة طريق الحق والنور والخري والفالح.

تخلل الفعالية، التي حرضها وكالء وزارة التعليم العال ونواب رئيس جامعة صنعاء وقيادات وموظفي 
الوزارة وعمداء الكليات ورؤساء األقسام والطالب والطالبات، أوبريت بعنوان »أرشق الكون بميالد النبي 
طه«، ووصالت فنية وروحانية ورقصات فلكلورية، وتكريم ملتقى الطالب الجامعي والفائزين بمسابقة 

األسوة الحسنة، وافتتاح معرض الصور والرسوم واملجسمات.
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زيارة جرحى اجليش واللجان يف مستشفى الثورة بإب

]28/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

تفقد وزيرا الدولة فارس مناع وأحمد القنع ومحافظ إب عبدالواحد صالح اليوم، جرحى الجيش واللجان 
الشعبية بمستشفى الثورة العام بمدينة إب، يف إطار الحتفال بذكرى املولد النبوي.

واستمع مناع والقنع وصالح، من رئيس الهيئة الدكتور عبدالغني غابشة والكادر الطبي العامل يف 
املستشفى، إل رشح عن األوضاع الصحية والعالجية للجرحى والخدمات الطبية املقدمة لهم.. وتم خالل 

الزيارة توزيع مبالغ مالية للجرحى.

وأشار الوزيران مناع والقنع، إل أهمية الزيارة لتلمس أحوال الجرحى بالتزامن مع إحياء ذكرى املولد 
النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم، معتربا زيارة الجرحى أقل ما يمكن عرفاناً 

بتضحياتهم وما سطروه من مالحم بطولية يف الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقالله.

من جانبه أكد محافظ إب، اهتمام قيادة السلطة املحلية بجرحى الجيش واللجان الشعبية.. مشرياً إل أن 
هذه الزيارة تجسيد معنوي ملا بذله الجرحى من تضحيات وتقديم الغال والنفيس يف مواجهة العدوان 

وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.

فيما عرب الجرحى عن تقديرهم لهذه الزيارة واستعدادهم تقديم املزيد من التضحيات يف الدفاع عن الوطن 
وتخليصه من دنس الغزاة واملحتلني.. مؤكدين استعدادهم العودة إل جبهات العزة والكرامة فور تماثلهم 

للشفاء.

إل ذلك اطلع وزيرا الدولة مناع والقنع ومحافظ إب، عل سري العمل بمستشفى الثورة العام والخدمات 
الطبية والتشخيصية املقدمة للمرىض والجرحى.

وتفقد الزائرون سري العمل بقسمي العمليات الجراحية والعناية املركزة واملركز التشخييص لألشعة 
املقطعية وأقسام الرقود والطوارئ.

مكتب تربية الثورة ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء  -  سبأ :

نظم مكتب الرتبية والتعليم بمديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور عضو مجلس النواب محمد الطوقي، أشار وزير الدولة حميد املزجاجي إل أهمية 
الحتفاء بذكرى املولد لستلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى الذي أخرج العباد من الظلمات إل النور 

وأرىس قيم التسامح والنهوض بواقع البرشية.

وأكد رضورة التوعية يف أوساط الطالب وغرس سلوكيات الرسول األعظم الذي أتى رحمة للعاملني ونرصة 
املستضعفني.
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فيما أشار مدير مكتب الرتبية باملديرية عصام الخالد، إل حاجة األمة لالقتداء بنهج النبي والتأيس بأخالقه 
وصربه وثباته يف مجابهة قوى الطغيان.. لفتا إل املواقف املخزية لحكام العرب املهرولني للتطبيع مع 

الكيان الصهيوني بالتزامن مع حمالت اإلساءة للنبي محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وألقيت يف الفعالية كلمات أكدت يف مجملها أهمية الحتفال بهذه املناسبة لستذكار املنهج القويم للنبي 
محمد، وارتباط اليمنيني ووقوفهم معه ومنارصتهم ضد الطغاة ونرصة املستضعفني.

تخلل الفعالية، بحضور وكيل األمانة املساعد أحسن القايض ومستشار أمني العاصمة عيل األسدي، فقرات 
إنشادية وقصيدتني شعريتني ومرسحية عربت عن املناسبة.

املؤسسة االقتصادية اليمنية حتتفي بذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت املؤسسة القتصادية اليمنية اليوم بصنعاء، فعالية إحتفائية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وأشار القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي، يف الفعالية التي حرضها أمني عام رابطة علماء اليمن 
العالمة عبدالسالم الوجيه، ونائب رئيس مجلس إدارة وكالة األنباء اليمنية سبأ نائب رئيس التحرير محمد 

عبدالقدوس الرشعي، إل ما تكتسبه هذه املناسبة من أهمية خاصة يف ظل التحديات التي تواجه األمة.

وأكد العليي، أن الحتشاد الكبري يف إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف، يؤكد تمسك الشعب اليمني بالنهج 
املحمدي واستمرار الصمود والثبات يف مواجهة العدوان.

فيما أشار رئيس املؤسسة القتصادية اليمنية العميد عيل حميد، إل دللت الحتفاء بذكرى مولد رسول 
اإلنسانية الذي أخرج الناس من الظلمات إل النور.

وأكد أهمية املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية لالحتفاء بهذه املناسبة للتأكيد عل ارتباط اليمنيني 
بالرسول األعظم واقتدائهم به والسري عل نهجه.. ولفت إل أن الحتفال بذكرى مولد النبي الكريم هو 

إحتفال بيوم من أعظم األيام، يوم أرشقت فيه األرض بمولد سيد الخلق محمد صل الله عليه وآله وسلم.

بدوره تطرق الشيخ حسني الرساجي، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف وما تحمله من دللت.. 
مشريا إل أن أبناء اليمن يتميزون عن سائر األمم والشعوب بإحياء ذكرى مولد الرسول األعظم.

وأشار إل تعدد مظاهر الحتفاء بهذه املناسبة يف اليمن ما يعكس مدى حب وارتباط اليمنيني بالرسول 
صل الله عليه وآله وسلم والقتداء به وبتعاليمه.. ودعا إل الستفادة من الحتفال بذكرى املولد النبوي يف 

استلهام الدروس والعرب وتعزيز قيّم التآخي والتكافل والتحرك لرفد الجبهات.

ولفت الرساجي، إل أن اغتيال وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، يهدف إل إثناء الشعب اليمني عن 
الحتفاء بالرسول األعظم الرحمة املهداة للعاملني.

تخلل الفعالية، التي حرضها رؤساء القطاعات باملؤسسة القتصادية، فقرات إنشادية ومرسحية وقصيدة، 
عربت عن أهمية املناسبة وما تحتله من مكانه يف قلوب اليمنيني.
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فعالية احتفالية بصنعاء يف ذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أٌقيم بصنعاء اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي، نظمه املستشفى األوروبي الحديث وتدشني 
املرحلة الثالثة من التوعية الصحية ملدارس األمانة بالتنسيق مع إدارة الصحة املدرسية.

ويف الفعالية، التي حرضها نائب وزير الرتبية الدكتور همدان الشامي ووكيل الوزارة املساعد خالد إبراهيم 
ومدراء مكتبي الصحة باألمانة الدكتور مطهر املروني والرتبية زياد الرفيق وصندوق تنمية املهارات عبدالله 

الهادي، أشار وكيل وزارة الرتبية عبدالله النعمي، إل عظمة املناسبة والحتفال بمولد الرسول األعظم.

وأوضح أن الحتفال بهذه املناسبة يجسد ارتباط اليمنيني برسول الله والقتداء بسريته.. لفتاً إل أهمية 
املشاركة الفاعلة يف الفعالية الكربى بالعاصمة صنعاء واملحافظات للرد عل اإلساءة املوجهة ضد رسول الله 

صل الله عليه وآله وسلم.

بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة املستشفى الدكتور عبدالله األسطى واملدير العام الدكتور سامي سمري، 
عظمة ومكانة هذه املناسبة يف قلوب اليمنيني واألمة بمولد سيد البرشية وخري الربية النبي محمد صل الله 

عليه وآله وسلم.

فيما أشار مدير الصحة املدرسية باألمانة عيل مرغم، إل أن الحتفاء بهذه املناسبة يتزامن مع تنفيذ املرحلة 
الثالثة من التوعية الصحية ملدارس األمانة التي تستهدف تدريب املرشفني الصحيني باملدارس الحكومية 

واألهلية بمهارات اإلسعافات األولية املتقدمة.

وتشمل املرحلة الثالثة رصف مجموعة من الصناديق اإلسعافية للمدارس الحكومية بأمانة العاصمة وتوفري 
مواد وأدوات للمدارس التي لديها صناديق إسعافية بدعم املستشفى.

وتم خالل الفعالية، التي حرضها رئيس املكتب اإلرشايف بمديرية معني سامي رشف الدين ونخبة من 
األطباء والكوادر الصحية، تكريم قيادة وزارتي الصحة والرتبية ومديري مكتبي الصحة والرتبية باألمانة، 

وتخللها فقرات وأوبريت الرسول األعظم.

إدارة الرقابة على جودة مستلزمات اإلنتاج بوزارة الزراعة حتتفي باملولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت اإلدارة العامة للرقابة عل جودة مستلزمات اإلنتاج اليوم، فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي، إل أهمية الحتفال بذكرى املولد 
النبوي لستلهام الدروس والعظات واألخالق الحميدة من سرية املصطفى صل الله عليه وآله وسلم.. وذكر 
أن ذكرى املولد يحمل دللت ومعاني ومنها التعريف بنعمة اإلسالم والسرية العطرة للرسول عليه الصالة 

والسالم .. معتربا املولد محطة لتجديد الولء لله ورسوله الكريم.

ولفت الدكتور الرباعي، إل أن رسالة النبي األعظم أحدثت تغريات عل الواقع اإلنساني وأخرجت البرشية 
من الظلمات إل النور ومن عبادة العباد إل عبادة رب العباد.. وبني أن قوى الظلم والطغيان وعل رأسها 
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أمريكا تحاول كرس شوكة األمة اإلسالمية وإذللها وإثارة الفتنة يف كل بقاع العالم.. مؤكداً أهمية أن اللتزام 
بمنهجية الرسول الكريم، كفيل بالنهوض القتصادي والوصول باليمن إل أن تكون سلة غذائية.

وتطرق إل تزامن الحتفاء بهذه املناسبة الدينية مع انعقاد املهرجان الزراعي السنوي يف مناقشة املشكالت 
والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي واحتياجات النهوض بهذا القطاع.

من جانبه أشار حسن رشف الدين يف كلمة الشئون القانونية بوزارة الزراعة والري، إل أهمية الحتفال 
بذكرى ميالد رسول الله عليه الصالة والسالم.

واعترب إحياء ذكرى مولده محطة ورسالة لقوى العدوان ومن يّدعون ببدعية الحتفال وإثبات أن أبناء 
الشعب اليمني حريصون عل الحتفاء بالنبي الخاتم انطالقا من ارتباطهم بسريته.

ويف الفعالية استعرض الدكتور محمد املروني عن مؤسسة بنيان التنموية، ورقة عمل حول الدعوة إل 
التنمية املستدامة وتحقيق الثورة الزراعية والكتفاء الذاتي من الحبوب خاصة يف مرحلة الحروب.

تخلل الفعالية، بحضور مستشار وزارة الزراعة والري يحيى إسماعيل الحوثي ووكيل قطاع الري 
استصالح األرايض الزراعية الدكتور عز الدين الجنيد ومدير الرقابة عل جودة مستلزمات اإلنتاج الزراعي 

املهندس عبدالله مسعود وعدد من املسئولني، فقرات إنشادية وقصائد معربة عن املناسبة.

فعاليتان بصنعاء يف ذكرى املولد النبوي الشريف

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بصنعاء، فعاليتان احتفاًء باملولد النبوي الرشيف نظمتهما كليتا اآلفاق والعلوم الطبية، 
والتحاد الدولية.

ويف الفعاليتني دعا نائب وزير التعليم الفني والتدريب املهني الدكتور محمد السقاف، الجميع إل الحتشاد 
يف الحتفالية املركزية باملولد النبوي الرشيف غدا بميدان السبعني، إليصال رسالة للعالم عن مدى ارتباط 

اليمنيني بنبيهم ونرصته.

فيما أكد عميد كلية اآلفاق الدكتور مجدي الصماد، الحرص عل الحتفاء باملولد النبوي للتعبري عن الحب 
والولء لرسول الله صل الله عليه وسلم والسري عل نهجه.

عميد كلية التحاد، الدكتور فتحي الهزم، أشار إل دللة الحتفال بمناسبة املولد النبوي خاصة يف ظل 
العدوان وحمالت استهداف اإلسالم واإلساءة للرسول األعظم من قبل أعداء األمة، وأهمية الرد عليها 

بالتمسك بنهجه وسنته صل الله عليه وسلم.

حرض الفعاليتني مستشار وزير الرتبية والتعليم الدكتور مصطفى املروني ورئيس مجلس إدارة كلية اآلفاق 
الدكتور نشوان كباس.
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اختتام فعاليات ذكرى املولد النبوي يف بالد الروس مبحافظة صنعاء

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

اختتمت اليوم يف مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء، فعاليات الحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الختتام أكد نائب وزير األوقاف واإلرشاد فؤاد ناجي، أن مظاهر الحتفالت التي تعم الوطن بهذه 
املناسبة تعكس محبة ومكانة الرسول األعظم والرتباط به وتسهم يف جمع الكلمة.

وتطرق إل ما كانت عليه األمة اإلسالمية من قوة عندما تمسكت بالنهج النبوي يف دللة واضحة عل عظمة 
نهج النبوة ومن يسري عليه.

فيما دعا نائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي، إل تجسيد مبادئ وأخالق النبي الكريم وتعزيز قيم التكافل 
الجتماعي والتسامح والرب واإلحسان يف أوساط املجتمع.. منوها بأحقية اليمنيني لالحتفال باملولد النبوي 

كونهم من نارصوا الرسول وساروا عل دربه ونهجه ونرشوا اإلسالم يف بقاع األرض.

من جهته حث مدير املديرية عيل الشيخ، عل اغتنام فعاليات الحتفال بهذه املناسبة ملواجهة الحرب الناعمة 
التي يستهدف من خاللها أعداء األمة الشباب بغية إبعادهم عن أخالق رسولهم ومنهاجه القويم.

تخللت الفعالية، بحضور أمني عام املجلس املحيل باملديرية رصقح عيل رصقح وعدد من القيادات واملشايخ، 
قصائد شعرية عربت عن املناسبة.

مكاتب الرتبية مبديريات أمانة العاصمة ختتتم فعاليات ذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

اختتمت مكاتب الرتبية والتعليم بمديريات معني وشعوب والسبعني وبني الحارث بأمانة العاصمة اليوم، 
فعاليات ذكرى املولد النبوي.

حيث نظمت إدارة الرتبية بمديرية معني فعالية ختامية بهذه املناسبة، بحضور نائب وزير الرتبية والتعليم 
الدكتور همدان الشامي ورئيس لجنة الشئون الجتماعية بمحيل األمانة حمود النقيب ووكيل الوزارة عبدالله 

النعمي ومساعد الوكيل خالد إبراهيم.

وأكد املشاركون يف الفعالية، التي حرضها مدراء مكتب الرتبية باألمانة زياد الرفيق وأمني محيل معني يحيى 
الشاحذي ورئيس املكتب اإلرشايف سامي رشف الدين ومدير الرتبية بمعني تاج الدين الكبيس، عظمة املناسبة 

يف إحياء القيم املحمدية والتذكري بسريته العطرة.

وأشارت إل دللت ومعاني الحتفال بذكرى املولد النبوي يف تجسيد الرتباط الوثيق لليمنيني برسول الله 
وتمسكهم بنهجه والقتداء بسريته الخالدة ونرصة رسالته السامية.

فيما اختتمت املدارس الحكومية واألهلية بمديرية شعوب فعاليات الحتفال بذكرى املولد النبوي وفقاً لخطة 
الحتفال املعدة من مكتب الرتبية باألمانة.

ويف الفعالية، التي حرضها الوكيل املساعد بوزارة الرتبية والتعليم خالد إبراهيم ومدير مكتب الرتبية 
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باألمانة زياد الرفيق ورئيس شعبة املناهج والتوجيه باملكتب عبدالله املاخذي ومدير الرتبية بشعوب عصام 
العابد، أكدت الكلمات أهمية املناسبة يف تعزيز الرتباط بالرسول العظم والسري عل نهجه.

وتطرقت إل رضورة املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية غدا الخميس بميدان السبعني، للتعبري عن عظمة 
ومكانة ميالد خري الربية ونبي الرحمة واإلنسانية.

ويف اختتام فعاليات ذكرى املولد النبوي باملدارس الحكومية واألهلية بمديرية السبعني، أوضح مدير الرتبية 
باملديرية الدكتور محمد الشامي، أن إحياء هذه املناسبة تعزز من محبة رسول الله صل الله عليه وآله 

وسلم يف نفوس الطالب والطالبات..وجرى يف الختتام توزيع 30 سلة غذائية لألس الفقرية تطبيقا ملبدأ 
اإلحسان الذي حث عليه الرسول األعظم.

إدارة الرتبية والتعليم بمديرية بني الحارث اختتمت فعاليات ذكرى املولد النبوي، بحضور مديري املديرية 
حمد بن راكان الرشيف والرتبية باملديرية عبدالسالم الغول.

تخلل الفعالية كلمات وفقرات إنشادية وقصائد شعرية ومشاركات طالبية، عربت عن البتهاج بهذه املناسبة 
وذكرى مولد الرسول األعظم وعظمته ومكانته يف نفوس اليمنيني.

منظمات اجملتمع املدني بأمانة العاصمة حتتفي بذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقامت منظمات املجتمع املدني بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

يف الفعالية أشار وكيل وزارة الشؤون الجتماعية والعمل لطف العاليا، إل أن ذكرى املولد النبوي تحمل 
أبعادا دينية وثقافية وإنسانية تتجسد يف شخص النبي القدوة يف جميع مجالت الحياة وتربز السمات 

النبوية يف الرحمة والعدل والسالم واملحبة التي ينبغي عل كل مسلم التحيل بها.

وأكد أن الحتفال باملولد النبوي يف ظل العدوان يعزز عزيمة الشعب اليمني وثباته وتمسكه بمبادئ وقيم 
رسول اإلنسانية.. داعياً إل تعزيز التالحم والوقوف بصالبة ضد الحمالت واإلساءات التي تستهدف األنبياء 

واملقدسات.

من جانبهما أكد مدير مكتب الشؤون الجتماعية والعمل باألمانة نارص الكاهيل، وأمني عام اتحاد اإلعالميني 
حسن رشف الدين، رضورة استلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى صلوات الله وسالمه عليه، الحافلة 

بالكفاح والصرب والثبات والقتداء به والتمسك برسالته.

فيما أشارت كلمات املنظمات إل أهمية الحتفال بذكرى مولد رسول الهدى واستلهام القيم واألخالق النبوية 
لتعزيز الثبات والصمود يف مواجهة الطغاة واملستكربين، حاثا الجميع عل املشاركة والحتشاد يف الفعاليات 

املركزية تأكيدا عل املحبة للنبي الخاتم والسري عل نهجه القويم.

واستعرضت الفعالية، التي حرضها مديرا الجمعيات واملنظمات بالوزارة حميد معوضه ومركز النور 
للمكفوفني حسن إسماعيل، جوانب من سرية النبي الكريم وفضائله، وفقرات فنية وإنشادية يف حب 

الرسول.
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اإلفراج عن 26 من املغرر بهم يف تعز

]28/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

أٌفرج بمحافظة تعز اليوم، عن 26 من املغرر بهم يف صفوف العدوان.

وخالل اإلفراج أوضح محافظ تعز سليم املغلس، أن اإلفراج جاء تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة ورئيس 
املجلس السيايس األعل بمناسبة الحتفال بذكرى املولد النبوي.

وأهاب باملغرر بهم الوقوف إل جانب الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره.. مشرياً إل سعي قوى العدوان 
للتغرير بالشباب وتركهم يواجهون مصريهم املحتوم.

فيما عرب املفرج عنهم عن امتنانهم لقيادة الثورة واملجلس السيايس األعل يف اإلفراج عنهم.. داعني من تبقى 
من املغرر بهم العودة إل صف الوطن.

حفل خطابي وقافلة من مكاتب حمافظة صنعاء احتفاء بذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أٌقيم بمحافظة صنعاء اليوم، حفل خطابي وفني احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل 
الصلوات وأتم التسليم.

ويف الحفل اعترب محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، الحتفاء بهذه املناسبة يكتسب أهمية بالغة إليصال 
رسالة اليمنيني إل أصقاع العالم بتمسكهم برسول الله وسريته النرية.

ونوه بتفاعل أبناء املحافظة لالحتفال بهذه املناسبة تجسيداً لحبهم للنبي ونرصته وإحياء مكارم أخالقه 
ومبادئه.. مستعرضاً املزايا الكريمة واألخالق الحميدة والفضائل املحمدية التي خّص الله بها الرسول 

األعظم من بني سائر عباده.

ولفت إل دللة الحتفال بهذه املناسبة الدينية يف عظمة ومكانة سيد البرشية محمد لدى الشعب اليمني.. 
معترباً إحياء ذكرى مولد النبي الخاتم، رسالة قوية لدول العدوان بصمود أبناء الشعب اليمني وثباتهم 

حتى تحقيق النرص.

فيما اعترب وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم، تفاعل املكاتب التنفيذية وكافة مديريات املحافظة يف 
الحتفال بذكرى مولد النور، دليل عل أصالة اليمنيني وتمسكهم منذ القدم بقيم ومنهج وسلوك وأخالق 

الحبيب املصطفى يف القول والعمل، لفتا إل أهمية هذه املناسبة يف تعزيز وحدة األمة.. مبيناً أن إحياء 
فعالية املولد النبوي رسالة واضحة لقوى الظلم والطغيان باستمرار الشعب اليمني يف صموده وثباته 

ملواجهة العدوان ومرتزقته حتى تحقيق النرص.

بدوره تطرق عبدالكريم عاطف يف كلمة الجانب الثقايف، إل الصفات التي تحل بها الرسول الكريم والذي 
استطاع أن يحّول مجتمع الرشك والجهل إل أمة واحدة متماسكة تدين باإلسالم وتتعامل باملحبة بني 

أفرادها.
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وأكد حاجة األمة إل العودة الصادقة إل كتاب الله والرسول األعظم ونهجه القويم.. لفتاً إل أن الحتفاء 
بهذه املناسبة، احتفاء بعزة و كرامة األمة وبقائد عظيم أخرجها من الظلمات إل النور.

وأشار عاطف، إل دللت الحتفاء بذكرى خري املرسلني وسط أجواء روحانية تغمر قلوب اليمنيني لتعزيز 
الهوية اإليمانية والنتماء لثقافة القرآن.

تخلل الحفل أوبريت إنشادي وقصيدة شعرية، عربت عن عظمة املناسبة واإلقتداء بالرسول الكريم 
والحرص عل تربية األجيال بأخالق وقيم نبي الرحمة.

إل ذلك سرّيت املكاتب التنفيذية والخدمية بصنعاء ومكتب الصحة باملحافظة وفروعه يف املديريات، قافلة 
مالية وطبية ومواد غذائية دعماً للمرابطني يف الجبهات بحضور محافظ صنعاء ووكيل أول املحافظة 

ووكيل وزارة الصحة ووكالء املحافظة بذكرى املولد النبوي.

احتوت القافلة »باسم الفتح املبني« عل أموال نقدية بقيمة 25 مليون ريال من مختلف املكاتب التنفيذية 
والخدمية باملحافظة وأدوية ومستلزمات طبية وعالجية مقدمة من مكتب الصحة باملحافظة وفروعه 

باملديريات ومواد غذائية بتكلفة 25 مليون ريال.

وحيا محافظ صنعاء الهادي كل من ساهم يف تجهيز ورفد القافلة.. مشيدا بالتفاعل والدعم السخي 
للمكاتب التنفيذية باملحافظة ودورها يف رفد الجبهات واستمرار التحشيد والتعبئة وتعزيز النتصارات يف 

مواجهة قوى الغزو والحتالل.. وأكد أن إمعان العدوان يف جرائمه وحصاره لن يزيد الشعب اليمني إل بأساً 
وصالبة يف مواجهته من خالل تعزيز الجهود إلمداد الجبهات باملال والرجال والنفري العام إل مواقع العزة 

والكرامة لطرد املحتل وإسقاط املشاريع الستعمارية.

وأشار املحافظ الهادي، إل أن الصمود والثبات واستمرار رفد ميادين الدفاع عن الوطن بكل غال ونفيس 
عل مدى ست سنوات، أثمر نرصا وكرامة من خالل مالحم انتصارات الجيش واللجان والتنكيل بجحافل 

العدوان ومرتزقته.

حرض الحفل وتسيري القافلة أعضاء الهيئة الدارية للمجلس املحيل باملحافظة ووكيل وزارة الصحة لقطاع 
الطب العالجي الدكتور عيل جحاف وعدد من وكالء املحافظة ونائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي 

وأعضاء السلطة املحلية وقيادات أمنية وعسكرية ومدراء املكاتب التنفيذية ومسئول املكتب الرشايف وقيادة 
مكتب الصحة وفروعه باملديريات ومشائخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية.

عرض لقوات األمن املركزي بذمار مبناسبة املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

أقامت قوات األمن املركزي بمحافظة ذمار، عرضا عسكريا بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل العرض، الذي حرضه وكيل املحافظة محمد عبدالرزاق ومدير أمن املحافظة أحمد الرشيف وقائد 
فرع األمن املركزي العميد حمزه الوريث وقيادات األجهزة األمنية، أشار املحافظ محمد نارص البخيتي، إل 
أن الحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف رد عميل عل من يقفون خلف اإلساءات للرسول الكريم صل الله 

عليه وعل آله وسلم.
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وأشار إل أن إحياء هذه الذكرى العظيمة تأكيد عل الرتباط برسول الله والنتماء لرسالته والسري عل نهجه 
يف مواجهة الطغاة ودول العدوان التي ارتمت يف أحضان أعداء األمة.. ولفت إل ثبات الشعب اليمني وفشل 

العدوان يف تحقيق مخططاته خالل ست سنوات.. لفتا إل أهمية مواصلة الصمود ورفد الجبهات لدعم 
املرابطني وتعزيز النتصارات.

وأشاد بجهود منتسبي الوحدات واألجهزة المنية يف الحفاظ عل األمن والستقرار والسكينة العامة وتأمني 
الفعالية املركزية.

وخالل العرض ألقيت كلمة عن منتسبي قوات األمن املركزي ألقاها نائب قائد األمن املركزي لشؤون 
التوجيه املعنوي العقيد محمد الجبجبي، أكد خاللها عل مواصلة النضال حتى يتحقق النرص والعمل عل 

تعزيز عوامل الصمود يف مواجهة العدوان.. مؤكدا جهوزية قوات األمن املركزي لتأمني فعالية املولد النبوي 
إل جانب زمالئهم من منتسبي الوحدات األمنية.

مصنع إمسنت عمران حيتفي مبناسبة املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

نظم مصنع إسمنت عمران اليوم، فعالية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل 
الصالة وأتم التسليم.

وأشار محافظ املحافظة الدكتور فيصل جعمان، يف الفعالية التي حرضها األمني العام للمجلس املحيل 
صالح املخلوس ووكيل أول املحافظة عبدالعزيز خرفشة، إل أهمية الحتفال بهذة املناسبة يف استلهام 

الدروس والعرب من سرية النبي األعظم يف تعزيز وحدة املسلمني.

ولفت إل أن إحياء ذكرى املولد النبوي، تجديد للعهد وتذكري باملناقب والفضائل العظيمة التي يتحل بها 
الرسول محمد، ورسالة للعالم عن الصورة الحقيقية لإلسالم.

ودعا املحافظ جعمان، أبناء املحافظة إل الحتشاد جميعا يوم غد الخميس ال امللعب لالحتفال بالفعالية 
املركزية.

فيما أشار مدير عام املصنع يحيي أبو حلفة واملدير املال عبدالله الرميمة، إل عظمة ودللت هذه املناسبة يف 
تصحيح مسار األمة وتعزيز ارتباطها بنبيها الكريم، والقتداء به والتأيس بأفعاله وأخالقه يف كافة مناحي 

الحياة.

واعتربا الحتفاء باملولد النبوي رسالة للعالم يف ظل الحملة الرشسة التي تستهدف تشويه اإلسالم واإلساءة 
للنبي األكرم.

تخللت الفعالية، التي حرضها مدير عام مديرية عمران نبيه أبو شوصاء ونائب مدير عام املصنع املهندس 
صالح عيل عمر، قصائد شعرية معربة.
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مكتب الصحة مبديرية التحرير ينظم فعالية املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء- سبأ :

نظم مكتب الصحة واملراكز الصحية والطبية بمديرية التحرير اليوم، فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية أكد أمني العاصمة حمود عباد، املكانة الرفيعة التي يحتلها خاتم النبياء واملرسلني محمد 
صل الله عليه وآله وسلم يف قلوب اليمنيني وترشيفهم له بالحتفالت بذكرى مولده. وقال »يجب أن تكون 

فعالية ذكرى املولد النبوي الكربى غد الخميس أكرب حدث عل مستوى العالم العربي واإلسالمي نرصة وحبا 
لرسولنا العظم الذي يتعرض هذه اليام لهجمة غربية من فرنسا قذرة لتشويه رسالته السماوية وشمائله 

املحمدية« .

ودعا عباد أبناء العاصمة وكافة اليمنيني لالحتشاد األكرب غد بساحة الحتفال يف ميدان السبعني من اجل 
التأكيد للعالم بتمسك وولء اليمنيني وحبهم لرسولهم نبي األمة محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وألقيت بالفعالية عدد من الكلمات عربت عن عظمة ومكانة خاتم الرسل يف قلوب اليمنيني الذين نارصوه 
وافدوه بدمائهم منذ فجر السالم حتى اللحظة، مؤكدة أهمية اقتفاء مآثر ومنهاج الرسول األعظم يف 

محاربة الظلم وأعداء السالم والصمود يف مواجهة العدوان .

تخلل الفعالية، التي حرضها وكيل أمانة العاصمة عبداللطيف العمري وعدد من مسئول األمانة، فقرات 
فنية وشعرية عربت عن املناسبة.

املستشفى امليداني وفرع مؤسسة الشهداء حبجة ينظمان فعالية باملولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظم املستشفى امليداني بمحور حجة ومؤسسة الشهداء باملحافظة اليوم، فعالية ثقافية باملولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية، بحضور رئيس هيئة املستشفى الجمهوري الدكتور عبدامللك جحاف وعدد من مدراء املكتب 
التنفيذي، أشار مدير مكتب الصحة الدكتور إبراهيم األشول، إل أهمية إحياء هذه املناسبة لستلهام 
الدروس والعرب من سرية املصطفى ومضاعفة الجهود لالرتقاء بمستوى الخدمات الطبية.. ولفت إل 

رضورة أن تتجسد أخالق الرسول يف تعامل الكادر الطبي والصحي.

من جانبه أشار مسئول مؤسسة الشهداء باملحافظة مطهر صفي الدين، إل أن ذكرى املولد النبوي مناسبة 
لستلهام قيم العطاء والبذل والتآلف والرتابط تأسيا واقتداء برسول الله صل الله عليه وآله وسلم.. وأكد 

أهمية السري عل نهج الرسول األعظم اإلقتداء بأخالقه والهتمام، بأس الشهداء عرفانا بتضحياتهم.

فيما أشارت كلمة عن الجرحى ألقاها طه قواره، إل أهمية اللتزام بما جاء به النبي الخاتم والعتناء 
بالجرحى.. ولفت إل أن الصلة بالنبي هي صلة بالهدى وارتباط باملنهج اإللهي وبالرسول هاديا وقائدا 

ومعلما ومربيا وقدوة.
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وأكدت كلمة الجرحى، تجديد الولء للرسول األعظم والستعداد ملواصلة معركة الدفاع عن الوطن وحريته 
واستقالله.

ويف ختام الفعالية، التي تخللها أناشيد وقصائد، كرمت مؤسسة الجرحى رئيس هيئة املستشفى الجمهوري 
ومدير مكتب الصحة باملحافظة، لجهودهما يف رعاية الجرحى.

ر قافلة للمرابطني بذكرى املولد النبوي
ّ
قبائل همدان بصنعاء تسي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

سرّي أبناء وقبائل مديرية همدان بمحافظة صنعاء اليوم، قافلة الفتح املبني للمرابطني يف الجبهات بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل تسيري القافلة، التي احتوت عل مبالغ نقدية ومواد غذائية ومالبس وموايش بقيمة 80 مليون ريال، 
أشار مسريو القافلة إل أنها مبادرة رمزية بذكرى مولد الرسول كأقل واجب تجاه ما يسطره األبطال من 

مالحم يف مواجهة العدوان ومرتزقته.

وأكد أبناء وقبائل همدان الستعداد لتقديم املزيد من القوافل وبذل كل غال ونفيس يف الدفاع عن الوطن 
باملال والرجال والتحرك لتعزيز النتصارات.

وعل هامش تسري القافلة نظمت قبائل مديرية همدان لقاء قبيل جددوا خالله صمودهم وارتباطهم بالنبي 
الخاتم وامليض عل دربه وتعاليمه.

ويف اللقاء ثمن وكيل املحافظة عاطف املصيل ومدير مديرية همدان منري الكبيس، املالحم البطولية والصمود 
األسطوري للمرابطني يف مختلف امليادين الجبهات.. مؤكدين أهمية النتصار لدماء الشهداء وللوطن الغال 
حتى تحقيق النرص، مشيدين بدور أبناء املديرية يف تجهيز ورفد القافلة تعظيماً ملقام الرسول ومكانته يف 

قلوب اليمنيني وتقديراً لتضحيات األبطال املرابطني يف الجبهات.

مؤسسة الشعب االجتماعية توزع حلوم على دور الرعاية بأمانة العاصمة

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

وزعت مؤسسة الشعب الجتماعية للتنمية اليوم، لحوم عل عدد من مراكز وٌدور الرعاية وذوي الحتياجات 
الخاصة واملحتاجني وأحفاد بالل واألس العاملة يف املؤسسة يف ذكرى املولد النبوي.

وخالل التوزيع أشارت مديرة وحدة رعاية األيتام يف مؤسسة الشعب أمة الرزاق تلها إل أن التوزيع 
يستهدف 525 أسة للتخفيف من معاناتها وإدخال البهجة والرسور إل نفوس أبنائها، خاصة يف ظل 

الحتفال بمناسبة املولد النبوي.

وأكدت حرص املؤسسة عل توزيع اللحوم ضمن مشاريعها للمساهمة يف الحد من الفقر وتخفيف األعباء 
عن األس الفقرية واملحتاجة، سيما يف ظل استمرار العدوان والحصار.



484

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

منظومة الرقابة اليمنية حتيي ذكرى املولد النبوي الشريف

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أحيت منظومة الرقابة الوطنية اليوم بصنعاء، ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة 
وأزكى التسليم.

وأكدت الفعالية، التي حرضها رئيس الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم، 
ورئيس الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة عيل العماد، ورئيس الهيئة العليا للرقابة عل املناقصات 

واملزايدات املهندس عبدامللك العريش، عظمة هذه املناسبة وأهمية الحتفاء بذكرى مولد الرسول األعظم 
محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وشددت عل رضورة التمسك بنهج رسول الله والقتداء بأخالقه وسريته من أجل نرصة الحق واملستضعفني 
ومواجهة الظلم والظاملني وقوى الستكبار العاملي يف عرصنا الحديث، وتحقيق املقاصد العليا لإلسالم.

ودعت الجميع إل الحضور املرشف واملشاركة الفاعلة يف الحتفالية الكربى بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف، كجزء من الرد عل اإلساءات التي يتعرض لها النبي األعظم، وإحياًء لسريته العطرة، وتأكيداً عل 

تمسك أبناء اليمن باملبادئ واألخالق السامية لخاتم األنبياء واملرسلني.

وحيّت الفعالية ما يجرتحه أبطال الجيش واللجان الشعبية من بطولت وتضحيات يف مختلف الجبهات 
وامليادين دفاعاً عن الدين والوطن ويف مواجهة العدوان الهمجي عل اليمن، يسجلها التاريخ بأحرف من 

نور.

وتضمنت الحتفالية اقتباسات من كلمات قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، وفقرة إنشاديه 
لفرقة شباب الصمود، وقصيدة للشاعر بسام شانع، وفقرة الزامل أدى رقصتها الشبالن الحسن والحسني 
الغريس، باإلضافة إل مرسحية للمخرج يحيى سهيل بعنوان »شوف لك غريي«، عربت جميعها عن عظمة 
هذه املناسبة وأهمية الحتفاء بها، وتمسك اليمنيني ودفاعهم عن دينهم ونبيهم ووطنهم رغم كل الظروف 

التي أحاطت وتحيط بهم، ورفضهم ألي خطوات للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

حرض الحتفالية عدد من أعضاء وقيادات وموظفي الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد، والجهاز املركزي 
للرقابة واملحاسبة، والهيئة العليا للرقابة عل املزايدات واملناقصات، وجمع من املواطنني واملواطنات.

قافلة من أبناء بني حشيش للمرابطني بذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

سري أبناء مديرية بني حشيش محافظة صنعاء اليوم، قافلة »الفتح املبني« دعما للجيش واللجان الشعبية 
املرابطني يف الجبهات بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأثناء تسيري القافلة، التي أحتوت عل تربعات نقدية ومواد غذائية بقيمة 25 مليون ريال بحضور أمني 
عام املجلس املحيل باملديرية ابراهيم الجيالني وعدد من القيادات واملشائخ، نظمت قبائل املديرية وقفة 

احتجاجية نددوا خاللها بجرائم العدوان والحصار.. مؤكدين أن تلك الجرائم لن تثنيهم عن تقديم املزيد من 
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قوافل املدد حتى تحقيق النرص وطرد املحتل.

وأوضح عضو مجلس الشورى فضل مانع ووكيل املحافظة مانع الغربي ومدير املديرية راجح الحنمي 
ومسئول املكتب الرشايف وليد العركدة، أن القافلة تأتي يف إطار استمرار الدعم ألبطال الجيش واللجان 

الشعبية وإسهاما من أبناء وقبائل بني حشيش ضمن قوافل الفتح املبني املقدمة من مديريات املحافظة 
بذكرى مولد خري الربية محمد صل الله عليه وآله وسلم.

واعتربوا القافلة أقل ما يمكن تقديمه ألبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يضحون بدمائهم الزكية 
وأرواحهم دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.. مشيدين بالتضحيات التي يسطرونها يف مواجهة العدوان 

وصد الغزاة واملحتلني.. مثمنني التفاعل والدعم السخي ألبناء وقبائل املديرية ودورهم يف إمداد الجبهات منذ 
بدء العدوان.

فعالية يف بيت بوس بصنعاء بذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أٌقيم بمنطقة بيت بوس بمحافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي، نظمتها مدرسة 
النرص للبنات.

وأشار وكيل محافظة صنعاء لقطاع التعليم طالب دحان، إل أهمية إحياء هذه املناسبة للتمسك بما جاء به 
سيد البرشية واستلهام الدروس والعرب من سريته النرية.

ويف الفعالية، التي حرضها مدير مديرية بني مطر عبدالقادر املحضار ونائب مدير مكتب الرتبية باملحافظة 
توفيق طهام، أشار مدير الرتبية بمديرية بني مطر يحيى الكخيل إل رضورة القتداء بهدي الرسول وإتباع 

سنته ونهجه.

واستعرض دللت الحتفاء بهذه املناسبة لتجديد العهد والولء لله ورسوله بالسري عل نهج خاتم األنبياء.

فيما استعرضت مديرة املدرسة هنية حلبوب، ما يتعرض له اليمن من عدوان وجرائم حرب.. مشرية إل أن 
الحتفال بذكرى املولد النبوي يعزز من الصمود الشعبي يف مواجهة العدوان.

تخلل الحفل، بحضور عدد من الرتبويني وممثيل املكتب اإلرشايف، فقرات إنشادية وقصائد قدمتها طالبات 
املدرسة، عربت عن عظمة املناسبة.

إل ذلك نظمت طالبات مدرسة النرص، وقفة احتجاجية بمشاركة وكيل املحافظة واملحضار وقيادات 
تربوية، للتنديد باإلساءات املتكررة للرسول الكريم وجريمة اغتيال وزير الشباب والرياضة حسن زيد من 

قبل عنارص إجرامية تابعة لقوى العدوان واملرتزقة.

وجددت الطالبات واملعلمات واملشاركون العهد والولء لله والرسول والتأكيد عل التمسك بالنبي الخاتم 
والحتفال به للرد عل حملة اإلساءة عل رسول اإلنسانية.
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ندوة ثقافية بذمار مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف

]28/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

نظم مكتب حقوق اإلنسان ومكتبة الربدوني العامة ونادي القصة بذمار اليوم، ندوة ثقافية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة والسالم.

وخالل الفعالية أشار وكيل املحافظة عباس العمدي، إل أن احتفاء اليمنيني منذ القدم بمولد املصطفى 
عليه السالم رغم اإلمكانيات البسيطة يجسد ارتباطهم بنبي األمة ورسالته التي خصه الله بها رحمة وهدى 

للعاملني.

وأكد أن العمل بالنهج املحمدي هو السبيل الوحيد لتحقيق رفعة وعزة األمة، حاثا الجميع عل رضورة 
املشاركة وإنجاح الفعالية املركزية لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

فيما أشار مدير مكتب حقوق النسان محمد املاوري، إل أهمية اإلقتداء برسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم والتحيل بصفاته وأخالقه وترسيخ قيم ومبادئ رسالته يف نفوسنا وتطبيقها يف أعمالنا ملا فيه صالح 

ديننا وحياتنا.

وتناولت الندوة، التي تخللها قصيدة للشاعر عيل القعشمي، ثالث أوراق عمل، استعرضت الول للقايض 
نادر عالو فضائل النبي الكريم، فيما ركزت الورقة الثانية لنبيهه محضور عل منظومة قيم ومنهاج حياته 

عليه السالم، وقدم القايض فهد العزاني يف الورقة الثالثة دروس وعرب من سرية الرسول الكريم وكيفية 
القتداء به كقائد ورسول للبرشية أجمع.

حرض الفعالية مديرو مكتب الشباب حسني الصويف والثقافة محمد العومري ومكتبة الربدوني عبده 
الحودي. 

إدارة أمن الشغادرة حبجة حتتفي باملولد النبوي الشريف

]28/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظمت إدارة أمن الشغادرة بمحافظة حجة اليوم، فعالية احتفائية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 
عل صاحبها وآله أزكى الصالة وأتم التسليم.

وألقيت يف الفعالية، بحضور مدير املديرية مهيوب ساع ومدير األمن ومنتسبي الوحدات األمنية واملكتب 
التنفيذي واإلرشايف، كلمات أكدت أهمية الحتفاء باملولد النبوي لتجديد العهد للرسول األعظم وإحياء للقيم 

النبيلة والتمسك بالنهج املحمدي.

وأشارت إل رضورة القتداء بأخالق الرسول األعظم قولً وعمالً، مثمنة دور رجال األمن يف حماية وتأمني 
املشاركني يف الحتفال.

تخلل الفعالية قصائد عربت عن املناسبة.
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قافلة وفعالية ثقافية يف مخر بعمران مبناسبة املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

أقيمت اليوم بمديرية خمر محافظة عمران، فعالية ثقافية وتسيري قافلة غذائية ومالية دعماً للمرابطني يف 
الجبهات نظمتها كلية السالم ومدارس التكنولوجيا ومدينة خمر األهلية.

ويف الفعالية وتسيري القافلة، أكد وكيل املحافظة محمد املتوكل، أهمية إحياء مولد النبي صل الله عليه 
وسلم، مشيداً بدعم ومساندة أبناء خمر للمرابطني يف جبهات العزة والرشف دفاعاً عن الوطن.

أمسيات وفعاليات مبحافظة تعز يف ذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ تعز-سبأ:

  أقيمت يف مديريات حيفان، الصلو، والتعزية، بمحافظة تعز فعاليات خطابية وأمسيات ثقافية إحياء 
لذكرى مولد الرسول األعظم محمد صل الله عليه وعل آله وسلم.

حيث أقيمت بمديرية حيفان، فعالية وأمسية يف مربع ذي سامر بعزلة األعروق، وأمسية ألبناء مربع 
األغابرة، وفعالية ألبناء مربع بني عيل، ونظم أبناء مربع األعمور الرجيمة، ومربع األغابرة أمسيتني ثقافيتني.

وألقيت كلمات أكدت تمسك أبناء املديرية بنهج رسول األمة وسريته يف سبيل إعالء كلمة الدين ونرصة الحق 
واملستضعفني ومواجهة الظلم والظاملني.

وأشارت إل رضورة التفاعل الجاد والحشد املرشف لالحتفال الكبري الذي سيقام عرص الخميس القادم 
بشارع املطار رداً عل اإلساءات التي يتعرض لها الرسول عليه الصالة والسالم. 

ويف مديرية الصلو، نظم أبناء عزلة املشحب وقرية جعيشان أمسيتني ثقافيتني، أكد املشاركون فيهما، 
األهمية التي تكتسبها مناسبة املولد النبوي يف تعزيز الولء لرسول الله صلوات الله عليه وآله.

أما يف مديرية التعزية، فقد نظم أبناء منطقة الجندية العليا وأبناء قرية الجند وأبناء الشعبانية السفل، 
أمسيات ثقافية تناولت أهمية الحتفال باملناسبة يف ظل ماتشهده األمة من تطبيع بعض األنظمة العميلة مع 

الكيان الصهيوني الغاصب وإعالن الولء لليهود والنصارى.

حرض األمسيات والفعاليات عدد من املسؤولني وممثيل املكتب اإلرشايف والشخصيات الجتماعية وجموع 
غفرية من أبناء تلك املناطق.
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مكتب مجارك ورقابة ذمار حيتفيان بذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

نظم مكتب جمارك ورقابة ذمار اليوم، فعالية بذكرى املولد النبوي الرشيف بالتنسيق مع وحدة مكافحة 
التهريب.

وخالل الفعالية، أكد وكيل املحافظة محمد محمد عبدالرزاق، أن إحياء هذه الذكرى يؤكد تمسك األمة بكتاب 
الله وارتباطها بنبيها محمد صل الله عليه وعل آله وسلم وسنته املطهرة ونهجه القويم.

وأشار إل أهمية هذه املناسبة يف تعزيز وحدة األمة خاصة يف ظل التحديات التي تواجهها واإلساءات التي 
تستهدف نبيها املبعوث رحمة للعاملني.. وحث عل الحشد واملشاركة يف الفعالية املركزية إلحياء هذه الذكرى 

وبما يعكس مدى النتماء والولء لله ولرسوله.

من جانبه أشار مدير جمارك ورقابة ذمار خالد عيل الرسوري، إل أهمية القتداء بسيد الخلق يف التمسك 
بكتاب الله والسري عل نهجه يف تعزيز قيم التعاون والتكافل يف أوساط املجتمع.. مؤكدا أهمية إحياء ذكرى 

مولد النبي الكريم خاصة يف ظل التحديات التي تواجه األمة.

بدوره أشار نائب مدير الجمارك عبدالرحمن الحسني، إل أهمية التأيس بأخالق الرسول وصفاته 
وتجسيدها قول وعمال.. داعيا لتضافر الجهود يف مساعدة الضعفاء واملساكني ورعاية أس الشهداء 

والجرحى خاصة يف ظل هذه املناسبة العظيمة.

كما ألقيت خالل الفعالية كلمات، أكدت عل رضورة إتباع هدي القرآن العظيم ومنهج املصطفى صل الله 
عليه وعل آله وسلم والتحيل بأخالق وقيمه وتطبيقها عل الواقع كمنهاج حياة.

قافلة من أبناء سنحان مبحافظة صنعاء للمرابطني يف اجلبهات

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء  - سبأ :

سرّي أبناء مديرية سنحان بمحافظة صنعاء اليوم »قافلة الفتح املبني« دعماً للمرابطني يف جبهات العزة 
والكرامة بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل تسيري القافلة املالية والغذائية املتنوعة بقيمة 85 مليون ريال، بحضور وكيل املحافظة للقطاع 
الغربي أحمد الصماط، أكد أبناء املديرية استمرار الثبات والصمود يف مواجهة العدوان ورفد الجبهات يف 

سبيل عزة وكرامة الوطن.

ودعوا إل املشاركة يف الفعالية املركزية بذكرى مولد النبي الكريم غدا الخميس يف ميدان السبعني لتجسيد 
محبة الرسول والرتباط به.
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انطالق بطولة الشهيد حسن زيد املفتوحة لكرة الطاولة

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء  - سبأ :

انطلقت اليوم بصالة النادي األهيل بصنعاء بطولة الشهيد حسن زيد املفتوحة لكرة الطاولة لفردي 
الناشئني، التي ينظمها اتحاد اللعبة، بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

يشارك يف البطولة عل مدى أربعة أيام بدعم من صندوق النشء والشباب، 32 لعباً يمثلون أمانة العاصمة 
ومحافظات الحديدة، حجة، تعز، صعدة، إب وذمار.

وقبيل انطالق املنافسات، وقف رئيس اتحاد الطاولة الدكتور عصام السنيني واألمني العام مطهر زبارة 
وعضو التحاد عيل الدرم، واملشاركون، دقيقة حداد وقرأوا الفاتحة إل روح وزير الشباب والرياضة حسن 

زيد الذي استشهد يف جريمة اغتيال آثمة.

وشهد افتتاح املنافسات فوز الالعب وائل السعيدي عل أحمد البيضاني 0/3، وبالنتيجة ذاتها تغلب أرشف 
شوقي عل سالم البيضاني، وعبدالله منشلني عل عماد عادل، وأيمن الذماري عل محمد املفلحي، وعيل 

الواسعي عل مهند السنحاني.

قاد املباريات تحكيمياً، الحكمان الدوليان عيل األعرج وعادل اليفاعي، والحكام وإبراهيم غوث، ومراد 
ياسني، وخالد الدرم.

مركز القلب باملستشفى العسكري بصنعاء حيتفي باملولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مركز القلب يف املستشفى العسكري بصنعاء اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها مدير املستشفى العسكري العميد الدكتور عباس نجم الدين، اشار امني عام 
املجلس العل لألوقاف مقبل الكدهي ال اهمية املناسبة التي تربط ابناء اليمن بنبيهم.

ولفت إل أهمية الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف لتعزيز قيم املحبة واإلخاء السامية بني ابناء اليمن 
الذي يواجه عدوان وحصار منذ ما يقارب ست سنوات.

فيما أشارت كلمة الضيوف إل الحتفاء بهذه املناسبة العظيمة يف قلوب اليمنيني تعرب عن ارتباطه الوثيق 
بنبيه وتجديد الولء لرسول الله وإتباع نهجه والسري عل دربه وإحياء سنته العطرة.

تخلل الفعالية عدد من الفقرات النشادية والشعرية عربت عن املناسبة.
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أبناء منطقة مران يف حيدان بصعدة حيتفون مبناسبة املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صعدة  - سبأ :

نظم أبناء منطقة مران بمديرية حيدان يف محافظة صعدة اليوم، فعالية خطابية وثقافية ابتهاجاً بذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

وحثت الكلمات التي ألقيت يف الفعالية، عل الحشد واملشاركة الفاعلة يف الفعالية املركزية التي ستقام غداً 
الخميس يف مدينة صعدة، إحياء لذكرى مولد خري البرش محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وأكدت الكلمات أن إحياء هذه املناسبة هو إحياء لكرامة وعزة األمة اإلسالمية والعربية.

تخللت الفعالية قصائد شعرية عربت عن عظمة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم.

فعالية وتسيري قافلة من أبناء الطيال للمرابطني بذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت يف مديرية الطيال محافظة صنعاء اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وركزت الفعالية يف منطقة الرشفة عزلة جبل اللوز بحضور القيادات املحلية والرشافية والتنفيذية، عل 
تعزيز الصمود واستلهام الصرب والثبات يف مواجهة العدوان من حياة النبي العظم الذي مثل مولده 

ورسالته نورا للبرشية.

كما سري أبناء املديرية قافلة مالية وغذائية للمرابطني يف الجبهات احتفاء بذكرى مولد املصطفى وتجسيدا 
ملكانة املناسبة يف قلوب اليمنيني.

وخالل تسيري القافلة، التي احتوت عل مبالغ نقدية وحبوب ولوز وزبيب، نظم أبناء الطيال وقفة احتجاجية 
استنكارا لحملة الساءة الغربية عل الرسول محمد وتنديدا بجرائم وانتهاكات العدوان بحق الشعب اليمني 

منذ ستة أعوام.

ويف الوقفة بحضور مدير املديرية هالل معيض واملشائخ والشخصيات الجتماعية، أكد املشاركون يف 
تسيري القافلة أن حصار العدوان والقيود املفروضة عل البالد لن تخضعهم بل تزيدهم قوة وبأسا ملواجهته 

ومواصلة رفد الجبهات حتى تحقيق النرص.

تدشني مشروع احلقيبة املدرسية لأليتام وأبناء الشهداء بإب

]28/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

دشنت الجمعية الخريية للرعاية الجتماعية بمحافظة إب بالتنسيق مع املجلس األعل للشئون اإلجتماعية 
باملحافظة اليوم، مرشوع توزيع الحقيبة املدرسية لأليتام وأبناء الشهداء، تزامنا مع ذكرى املولد النبوي 

الرشيف .
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يستفيد من املرشوع 170 طالبا وطالبة من أبناء الشهداء واأليتام بمركز املحافظة.

ويف التدشني أكد مدير مكتب الشئون الجتماعية والعمل باملحافظة نرص البعداني، أهمية تنفيذ مثل 
املشاريع الخريية التي تجسد املعني الحقيقي لالحتفاء بذكرى ميالد نبي الرحمة محمد صل الله عليه 

وسلم.. ودعا املنظمات ورجال املال واألعمال إل املساهمة يف رعاية أس الشهداء والجرحى واألسى 
واملرابطني واألس الفقرية إقتداءا برسول الله، وبما يخفف من معاناتهم اإلنسانية يف ظل الظروف الراهنة.

فيما أوضح مدير فرع الجمعية باملحافظة بدر الفرح، أن املرشوع يهدف إل مساعدة األس املستفيدة 
لتعليم أبنائها وإدخال الفرحة إل نفوسهم يف يوم مولد نبي اإلنسانية عليه وآله أفضل الصالة والسالم.. 
مبينا أن فرع الجمعية باملحافظة سيدشن خالل األيام املقبلة مرشوع املنح الدراسية يف املدارس الخاصة 

لعدد 120 طالبا وطالبة من اليتام وأبناء الشهداء.

حرض التدشني نائب مدير مكتب الشئون الجتماعية باملحافظة لشئون الجمعيات واإلتحادات مروان عمر 
منصور وأولياء أمور الطالب املستفيدين من املرشوع.

أبناء عزلة املغارم يف مديرية كسمة برمية حيتفلون بذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ ريمة - سبأ :

نظم أبناء عزلة املغارم يف مديرية كسمة بمحافظة ريمة اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

وخالل الفعالية أشار وكيل املحافظة فهد الحاريس، إل أهمية تثقيف املجتمع وخاصة الجيال بالثقافة 
القرانية والنبوية والتمسك بمبادئ وقيم وأخالق املصطفى محمد صل الله عليه وآله وسلم.

ودعا كافة فئات املجتمع للمشاركة بالحشد والحضور املرشف يف إحياء الفعالية املركزية للمحافظة التي 
ستقام عرص غداً الخميس يف ساحة الرسول العظم للمربع الجنوبي يف محافظة الحديدة، إليصال رسالة 

ألعداء المة بأن اليمنيني متمسكون بمبادئ الرسول العظم والسري عل نهجه القويم.

كما القيت العديد من الكلمات، أشارت إل أهمية احياء ذكرى املولد النبوي الرشيف والتمسك بقيم 
وسلوكيات النبي الكريم واتباع منهجه والقتداء به بمختلف رشائح الحياة.

تخللت الفعالية، التي حرضها عدد من القيادات املحلية باملديرية ومشائخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية، 
قصائد شعرية وفقرات انشادية.
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فعاليتان يف عبس ووشحة احتفاء بذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ حجة  - سبأ :

أقيمت يف مخيم الكوزية للنازحني بمديرية عبس محافظة حجة اليوم، فعالية ثقافية احتفاء بذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، أشار وكيل املحافظة لقطاع التعليم الدكتور طه الحمزي، إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة 
كونها تمثل محطة فارقة يف تاريخ البرشية.. وأكد أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية الرسول األعظم.. 

لفتا إل أن ذكرى املولد النبوي محطة إيمانية لتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان.

وشدد الحمزي، عل املشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام يف عبس واملساهمة يف تجهيز قافلة الرسول 
األعظم.

تخلل الفعالية، التي حرضها مدير مكتب الرتبية عيل القطيب ومدير مكتب األوقاف محمد عيشان ومدير 
الرتبية يف عبس أحمد بالل، فقرات إنشادية وقصائد.

إل ذلك أقيمت بمديرية وشحة محافظة حجة اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبها وآله أزكى الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية، التي نظمتها مدرسة الجيل الجديد، أشار مدير املديرية عبدالقدوس الخاشب، إل أن الحتفاء 
باملولد النبوي الرشيف يعزز الهوية اإليمانية والنتماء للرسول األعظم.

وأكد أهمية استلهام الدروس والعرب من الرسول الكريم والسري عل نهجه والقتداء بأخالقه.

تخلل الفعالية، التي حرضها أعضاء املجلس املحيل واملكتب التنفيذي، فقرات إنشادية وقصائد عربت عن 
املناسبة.

قافلة من أبناء مناخة للمرابطني وأنشطة بذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

سري أبناء مديرية مناخة بمحافظة صنعاء اليوم، قافلة غذائية للمرابطني يف الجبهات بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

وخالل تسيري القافلة، التي تضمنت مواد غذائية، نظم لقاء إلحياء ذكری املولد النبوى الرشيف وتجديد 
الولء لله وللرسول.. وحيا مدير املديرية عبدالله املروني، جهود أبناء املديرية ودورهم الفاعل يف تجهيز 

القوافل لرفد ميادين الدفاع عن الوطن بكل غال ونفيس.

وأعترب تسيري هذا القافلة يف إطار الفعاليات املعربة عن ذكرى مولد رسول األمة أنها تعكس تنامي الوعي 
بأهمية املناسبة وعظمة مكانة النبي يف قلوب اليمنيني وتخليدا لسريته وتعاليمه يف السري عل دربه ملواجهة 

قوى الستكبار والظلم.

من جهة أخرى نظم أبناء رشقي حراز يف مناخة، فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي قدمت فيه 
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عدد من العروض الكرنفالية والستعراضات الفنية املصحوبة باألهازيج والتواشيح الدينية املعربة عن 
عظمة احياء هذه الذكرى.

كما أقيمت عدد من األنشطة الرياضية يف مدينة مناخة تضمنت سباق جري بني عدد من املدارس احتفاء 
بقدوم ذكرى مولد النبي الخاتم عليه واله افضل الصالة والتسليم.

فيما نظمت مدرسة الزهراء للبنات بمركز املديرية، فعالية خطابية حثت فقراتها وكلماتها عل استلهام 
الدروس من سرية سيد الخلق والتمسك برسالته التي أخرجت الناس من براثن الجهل إل رحاب العلم.

حرض تسيري القافلة واألنشطة الرياضية والفعاليات، ممثيل املكتب الرشايف محمد ابو طالب ومحمد 
النعماني وعدد من القيادات الرتبوية والجتماعية.

احتفائية يف السجن احلربي بصنعاء بذكرى املولد النبوي الشريف

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء  - سبأ :

نظمت دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة اليوم بالتعاون مع السجن الحربي بصنعاء، فعالية احتفائية 
بذكرى املولد النبوي الرشيف.

يف الفعالية، التي حرضها مدير دائرة الستخبارات العسكرية العميد الركن عيل أبو حليقة ومدير السجن 
الحربي العقيد محمد الشهاري، أشار مدير دائرة القضاء العسكري العميد قايض العياني، إل عظمة 

مناسبة املولد النبوي ودور األنصار من األوس والخزرج يف منارصة الرسول األعظم ونرش الدعوة اإلسالمية.

وأوضح أن ذكرى املولد النبوي مناسبة تستمد منها األمة ما يعزز هويتها اإليمانية ويقوي صلتها 
وارتباطها بالرسول األعظم صل الله عليه وعل آله وسلم.

فيما أشار مدير املتحف الحربي العميد الركن عابد الثور يف كلمة التوجيه املعنوي، إل ما يمثله إحياء املولد 
النبوي من دللة ورسالة قوية ألعداء األمة وملن يهرولون للتطبيع مع العدو اإلسائييل.

ولفت ال تزامن الحتفال بذكرى املولد مع النتصارات التي تتحقق يف جبهات الدفاع عن الوطن، والعمليات 
الناجحة للقوة الصاروخية وسالح الجو املسري.

فعالية خطابية يف صرب املوادم بتعز مبناسبة املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

نظم أبناء مناطق مرعيت قطن ووادي السحب بمديرية صرب املوادم يف محافظة تعز اليوم، فعالية خطابية 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة والسالم.

وأشارت الكلمات التي ألقيت يف الفعالية، إل حرص اليمنيني عل الحتفاء بمولد املصطفى عليه السالم رغم 
استمرار العدوان والحصار، بما يجسد ارتباطهم بنبي األمة ورسالته السماوية.

وأكدت أن العمل بالنهج املحمدي السبيل الوحيد لتحقيق رفعة وعزة األمة.. داعية الجميع إل املشاركة يف 
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الفعالية املركزية لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف غداً الخميس.

واستعرضت الفعالية التي تخللها قصيدة شعرية وفقرات متنوعة، فضائل النبي الكريم، والقيم واملبادئ 
التي جاء بها، وأهمية القتداء به.

فعاليتان مبديرية ماهلية مبأرب إحتفاء باملولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ مأرب  - سبأ :

أقيمت فعاليتان طالبيتان اليوم بمدرستي سعد بن معاذ وأبودجانة بمنطقة قانية بمديرية ماهلية بمأرب.

وألقيت يف الفعاليتني، التي حرضهما املرشف اإلجتماعي ألنصارالله أحمد السقاف وعددا من الكوادر 
الرتبوية، كلمات أشارت ال أهمية إحياء ذكرى مولد الرسول األعظم تأكيدا لالرتباط والتمسك واملوالة لله 

ورسوله محمد صل الله عليه وآله وسلم وتجسيد سريته ونهجه القويم قول وعمال.

ودعت الكلمات أبناء مديرية ماهلية للمشاركة الفاعلة والخروج املرشف يف الفعالية املركزية التي ستقام 
بمحافظة البيضاء لنرصة رسول الله والدفاع عنه والتمسك به وتعزيز ارتباط أهل اليمن به صلوات الله 

عليه وآله وسلم.

مديريات حمافظة صنعاء تسري قوافل مالية وغذائية للمرابطني يف اجلبهات

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

سري أبناء مديريات الحيمة الخارجية وخولن وجحانة والحصن وبني ضبيان بمحافظة صنعاء اليوم، 
قوافل »الفتح املبني« للمرابطني يف جبهات الدفاع عن الوطن بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل تسيري القوافل، التي تضمنت مبالغ نقدية ومواد غذائية، أكد أبناء املديريات، مواصلة الصمود 
والثبات ورفد جبهات العزة والكرامة.

وأشاروا إل أن تقديم قوافل املدد للجبهات تعبري عن الوفاء للمرابطني يف جبهات الدفاع عن الوطن، يف إطار 
األنشطة املجتمعية والشعبية لالحتفاء بذكرى مولد خاتم األنبياء محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، 

كما أكدوا أن النرص يرتكز عل عوامل الصمود والهبة الشعبية للذود عن الوطن وتقديم كل غال ونفيس.

مسرية استعراضية للخيول بصنعاء احتفاء باملولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم اتحاد الفروسية اليوم بصنعاء، مسرية استعراضية للخيول العربية األصيلة احتفاء بذكرى املولد 
النبوي.

حيث جاب 126 فارساً شوارع العاصمة ممتطني صهوات الخيول انطالقاً من نادي الظرايف بميدان 
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التحرير باتجاه شارع الزبريي وصولً إل باب اليمن ثم العودة باتجاه شارع الزبريي مرورا بشارع كلية 
الرشطة وصولً إل ميدان السبعني الذي سيشهد الحتشاد الجماهريي الكبري ابتهاجا بمولد الرسول العظم 

غدا الخميس.

وأوضح رئيس لجنة تسيري أعمال التحاد صدام آل راشد، أن اللجنة حرصت عل إبراز اإلرث األصيل 
لرياضة اآلباء واألجداد والتأكيد بامليض عل درب األنصار من األوس والخزرج يف محبة و نرصة رسول الله 

ونرش دعوته والجهاد إلعالء دين الله يف أرجاء املعمورة.

أبناء مديريات صنعاء يسريون قوافل العطاء للمرابطني يف اجلبهات

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

يواصل أبناء مديريات محافظة صنعاء تسيري القوافل املالية والغذائية للمرابطني يف الجبهات بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي.

حيث سريّت مديريات نهم وأرحب وبني مطر وصعفان وبالد الروس وبني بهلول، قوافل العطاء بهذه 
املناسبة الدينية تأكيداً عل الصمود والولء لله والرسول الكريم وعرفاناً بتضحيات الشهداء واستبسال 

املرابطني يف ميادين الدفاع عن الوطن.

وكانت مديريات همدان وبني حشيش وسنحان ومناخة والطيال والحيمتني وخولن وجحانة والحصن 
وبني ضبيان، سريّت قوافل املدد املالية والغذائية يف إطار فعاليات ذكرى مولد خري الربية محمد صل الله 

عليه وآله وسلم.

كما سريّت املكاتب التنفيذية والخدمية ومكتب الصحة وفروعه باملديريات قافلة مالية وطبية وغذائية بقيمة 
خمسني مليون ريال.

وتقدر القوافل املالية املقدمة من املديريات بإجمال 250 مليون ريال، فيما تقدر القوافل العينية بإجمال 
100 مليون ريال.

توافد احلشود اجلماهريية إىل ميدان السبعني وساحات االحتفال باحملافظات

]29/ اكتوبر/2020[ محافظات - سبأ :

تواصل الحشود الجماهريية التوافد إل ميدان السبعني بالعاصمة صنعاء للمشاركة يف الفعالية الحتفالية 
الكربى بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

حيث توافدت الحشود القادمة من مختلف مديريات أمانة العاصمة إل ساحة الحتفال بميدان السبعني، 
حاملة اللوحات والشعارات املرحبة بذكرى مولد رسول اإلنسانية ومخرجها من الظلمات إل النور.

كما بدأت الحشود الجماهريية يف التوافد إل مختلف ساحات الحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف يف 
املحافظات.
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توافد احلشود القادمة من حمافظة صنعاء للمشاركة يف االحتفال باملولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

تتوافد منذ الصباح الحشود الجماهريية القادمة من محافظة صنعاء للمشاركة يف الفعالية املركزية بمناسبة 
املولد النبوي الرشيف يف ميدان السبعني بأمانة العاصمة.

واكتضت مداخل األمانة بآلف املشاركني القادمني من مختلف مديريات محافظة صنعاء، حاملني اللوحات 
والشعارات املعربة عن الحتفاء بهذه املناسبة الدينية العظيمة.

حيث كان يف استقبال الحشود بمناطق الصباحة ودار سلم وموفمبيك والحثييل وشمالن واملطار وجولة آية 
وغريها محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي وأعضاء من مجلس الشورى وأمني عام املجلس املحيل ووكيل 

أول املحافظة ووكالء املحافظة.

قائد الثورة يؤكد االستمرار يف التصدي للعدوان كواجب ديني وإنساني ووطني

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

شهدت العاصمة صنعاء، حشداً جماهريياً غري مسبوق يف تاريخ اليمن واملنطقة لالحتفاء بذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

واكتظ ميدان السبعني والساحات املحيطة بالحشود الجماهريية التي رفعت األعالم واللوحات والشعارات 
املعربة عن البتهاج والفرح بذكرى مولد خري األنام محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وتعددت وسائل التعبري عن الفرحة والبهجة بهذه املناسبة الدينية، حيث توسط اسم النبي محمد صل الله 
عليه وآله وسلم، املحتشدين بميدان السبعني يف صورة تجسد ارتباط وحب اليمنيني وتمسكهم بالرسول 

األعظم واملكانة التي يحتلها يف قلوبهم ووجدانهم واحتفائهم بذكرى مولده.

ويف الحتفال الذي بُدئ بآي من الذكر الحكيم، وجه قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، خطاباً 
للجماهري املحتشدة بالعاصمة صنعاء والساحات يف املحافظات، بارك فيها للشعب اليمني واألمة اإلسالمية 

حلول ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وحيا الحضور الجماهريي الكبري يف ساحات الحتفال بمناسبة املولد النبوي الرشيف.. مرحبا بالحارضين 
من الجاليات العربية واإلسالمية.

وقال »إن شعبنا اليمني املسلم وانطالقاً من هويته اإليمانية ووعيه بأهمية الستفادة من هذه املناسبة 
املباركة كمحطة تربوية وتوعوية وتعبوية لرتسيخ الولء لرسول الله صلوات عليه وآله وسلم والعرتاف 
بعظيم نعمة الله وفضله يحتفي بهذه املناسبة عل نحو متميز بدًء من الفعاليات الكثرية التي تضمنت 

محارضات وأنشطة تثقيفية متنوعة، إضافة إل األنشطة الخريية«.

وأشار قائد الثورة إل أن األمة اإلسالمية اليوم مشحونة باملشاكل واألزمات، ما يجب أن تكون مناسبة املولد 
النبوي محطة ملواجهة هذه التحديات.
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واعترب هذه الذكرى املباركة فرصة ثمينة ومحطة مهمة للتذكري باملسؤولية وبرحمة الله وفضله والحقيقة 
التي ينبغي عل األمة اإلسالمية أن تعود إليها لتستفيد بما يصلح واقعها.

وقال »منشأ كل املشاكل واملفاسد واملظالم التي تعاني منها أمتنا اإلسالمية واملجتمع البرشي هو النحراف 
عن رسالة الله تعال وتعاليمه وهديه ونوره وعدم القتداء والتأيس برسله وأنبيائه«.. مؤكدا أن الظالميني 

عملوا عل إزاحة حقائق مهمة أبرزها اإليمان بالله بالشكل الصحيح الذي بّلغه األنبياء والرسل.

وأوضح قائد الثورة، أن التجاهل لواقع األمة بما فيه من مشاكل وتحديات بقدر ما هو تنصل عن املسؤولية 
هو أيضا حماقة ونتائجه كارثية.. لفتا إل أن اإليمان الذي ثمرته طاعة الله تعال ونظم شؤون الحياة 

وتحرر اإلنسان من عبودية الطاغوت والستعباد، هو أهم الحلول ملشاكلنا.

وأضاف »إن اإليمان بالله أساس ملنظومة من املبادئ والقيم والتعليمات التي أمرنا الله بها لتستقي بها 
حياتنا ويصلح بها واقعنا، كما أن أي مخالفة ملنظومة التعليمات اإللهية لها آثار سلبية عل واقع اإلنسان 

ومحيطه«.

وأكد السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي، أن الخيارات تجاه أعداء الرسالة والنبوة تنحرص بني القوة والشدة 
أو الخنوع والستكانة والرتاجع.. لفتاً إل أن الشدة يف وجه أعداء اإلسالم تتجل ثباتاً وتمسكاً وجهاداً 

وتضحية مهما امتلك الطاغوت من إمكانات.

وذكر أن الشدة ليست نزعة إجرامية بل هي حيث يجب أن تكون نابعة من قوة أتباع املبادئ اإليمانية.. 
معترباً طاغوت العرص املتمثل بأمريكا وإسائيل ومن يدور يف فلكهم هو امتداد لالعوجاج عن الرصاط 

املستقيم.

واعترب الرئيس الفرنيس ماكرون، دمية من دمى الصهاينة، يدفعونه لإلساءة لإلسالم والرسول.. مشريًا 
إل أن نظام الغرب الذي يستبيح اإلساءة لله وألنبيائه ويمنع كشف مؤامرات اليهود الصهاينة شاهد عل 

سيطرة اللوبي الصهيوني الكافر عل األنظمة الغربية واإلعالم يف الغرب.

وقال »إعالن املوالني ألمريكا وإسائيل هو الخيانة والشرتاك مع األعداء لستهداف األمة يف كل املجالت«.. 
مؤكداً أن النظام السعودي فتح أجواء بالد الحرمني الرشيفني لليهود ويحارص الشعب اليمني ويعتدي عليه.

وبني السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي، أن النظام السعودي يسجن أحرار الشعب الفلسطيني فقط 
ملوقفهم الحق ضد العدو اإلسائييل، كما أن النظامني السعودي واإلماراتي وآل خليفة وعسكر السودان 

رشكاء ألمريكا وإسائيل يف مؤامراتهم.

وشدد عل أهمية الستفادة من هذه املناسبة لتكون منطلقا لرتسيخ املبادئ اإللهية والهوية اإليمانية وما 
يعنيه النتماء لإلسالم يف التزاماتنا العملية والسلوكية ونهضتنا الحضارية ويف موقفنا من أعداء الرسالة 

اإللهية يف ترسيخ الولء لرسول الله واإلتباع والتأيس به.

ولفت إل أهمية أن يكون ذلك ضمن األولويات عل املستويات التعليمية والتثقيفية والتوعوية يف التصدي 
للهجمة الشيطانية الخطرية التي تسمى بالحرب الناعمة وتستهدف أبناء األمة اإلسالمية وشبابها فكرياً 

وأخالقياً بهدف السيطرة عليهم وبلدانهم ومقدراتهم.

وأكد قائد الثورة موقف اليمن املبدئي الديني يف منارصة الشعب الفلسطيني يف قضيته العادلة وحقه يف 
الحرية والستقالل واستعادة املقدسات وعل رأسها األقىص الرشيف وتحرير فلسطني كل فلسطني وسائر 
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األرايض العربية املحتلة وطرد العدو اإلسائييل الغاصب الذي يشكل تهديداً لألمة اإلسالمية ولالستقرار 
والسلم عل املستويني اإلقليمي والدول.

وأَضاف »نؤكد ثباتنا عل موقفنا ضد الطغيان األمريكي والسياسات األمريكية الستعمارية املعادية ألمتنا 
واملتآمرة عل شعوبنا«.

كما أكد قائد الثورة الوقوف مع أحرار األمة يف محور املقاومة للتصدي للخطر األمريكي واإلسائييل 
والتمسك بمبدأ األخوة اإلسالمية ورفض كل مساعي التفرقة بني املسلمني وإثارة الكراهية والبغضاء تحت 

عناوين طائفية وعرقية ومناطقية ورفض كل أشكال التطبيع والولء إلسائيل.

وجدد التأكيد عل الستمرار يف التصدي للعدوان األمريكي السعودي اإلماراتي عل اليمن كواجب ديني 
وإنساني ووطني، حتى تحقيق النرص يف دحر تحالف العدوان وتحرير ما احتله وتحقيق الستقالل التام 

للشعب اليمني باعتبار ذلك حق مرشوع.

ودعا السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، الشعب اليمني إل مواصلة رفد الجبهات باملال والرجال والعناية 
بكل ما من شأنه اإلسهام يف قوة وتماسك الجبهة الداخلية والعناية بالزراعة باعتبارها العمود الفقري 

لالقتصاد الوطني، والتعاون بني الجانبني الرسمي والشعبي يف كل ما يساعد عل الصمود والتماسك 
القتصادي والعناية بالتكافل الجتماعي والهتمام بالفقراء.

وحث رواد رجال الجبهة التوعوية من العلماء واملثقفني والخطباء واملعلمني إل مواصلة جهودهم يف 
التصدي لكل مساعي األعداء التضليلية واملثبطة وحربهم الناعمة والعناية املستمرة باألنشطة التوعوية 

والتعبوية والتعليمية.

ووجه قائد الثورة رجال الجبهة األمنية، يف األمن واملخابرات ووزارة الداخلية الذين حققوا اإلنجازات املهمة 
بتوفيق من الله، بتكثيف الجهود وتطوير أدائهم يف التصدي لكل مساعي األعداء اإلجرامية والتخريبية 

التي تستهدف الشعب اليمني يف أمنه واستقرار والتي كان من آخر مستجداتها استهداف تحالف العدوان 
بعملية اغتيال وحشية غادرة لشهيد الوطن وزير الشباب والرياضية حسن زيد.

فيما عرب املحتشدون عن البتهاج والفرح بمشاركتهم يف إحياء ذكرى مولد خري األنام محمد صل الله عليه 
وآله وسلم، الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات إل النور من عبادة العباد إل عبادة رب العباد.

وازدانت ساحات الحتفال بميدان السبعني باسم »الرسول األعظم« الذي توسط الحشود يف الساحة يف 
صورة إبداعية جسدت ارتباط وحب اليمنيني وتمسكهم بالرسول األعظم.

وأكد املشاركون يف الفعالية الكربى تجديد العهد والولء لخاتم األنبياء واملرسلني محمد صل الله عليه وآله 
وسلم انطالقاً من الهوية اإليمانية.

واعترب مراقبون الحشد الجماهريي الكبري رسالة لقوى العدوان والعالم، مفادها استمرار الصمود والثبات 
إلفشال مخططات العدوان، ورد قوي عل حمالت اإلساءة لرسول اإلنسانية محمد صل الله عليه وسلم من 

قبل أعداء اإلسالم.
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عمران حتتفي بذكرى املولد النبوي بفعالية مجاهريية حاشدة

]29/ اكتوبر/2020[ عمران - سبأ :

احتفت محافظة عمران اليوم، بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى السالم، 
بفعالية جماهريية حاشدة.

ورفع املشاركون يف الفعالية الالفتات املعربة عن عظمة املناسبة وأهميتها يف التعبري عن الولء لرسول الله 
والتمسك بسنته العطرة.

وأكدوا أن املشاركة الواسعة والحضور الالفت يف الحتفالت بهذه املناسبة الدينية، تمثل الرد القوي عل 
حمالت اإلساءات لرسول الله عليه الصالة والسالم من قبل أعداء األمة.

وأشاروا إل أن احتفال الشعب اليمني بذكرى املولد النبوي، بصورة غري مسبوقة، رسالة لقوى العدوان 
واألنظمة املهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بقوة ارتباط أهل اليمن بالنبي الخاتم صل الله عليه وآله 

وسلم، ونرصة الدين اإلسالمي الحنيف وانتشاره يف أصقاع املعمورة.

ويف الحتفال، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن الفريق الركن جالل الرويشان ووزير 
الدولة لشؤون مجليس النواب والشورى عيل أبوحليقة، حيا محافظ املحافظة الدكتور فيصل جعمان 
الحشود الكبرية التي توافدت إل الستاد الريايض بمدينة عمران إلحياء هذه املناسبة تعبرياً عن الحب 

لرسول الله والبتهاج بمولده.

وأكد أهمية إحياء هذه املناسبة ملا تحمله من دللت يف التأيس بالرسول األعظم صل الله عليه وله والقتداء 
به واللتزام بما جاء به قولً وعمالً.

وحث املحافظ جعمان عل استمرار الصمود والثبات ورفد الجبهات باملال والرجال والعتاد دفاعاً عن الوطن 
وأمنه واستقراره وسيادته واستقالله.

شارك يف الفعالية رئيس نيابة استئناف املحافظة القايض عبدالباري الوزير وأمني عام محيل املحافظة 
ووكالء املحافظة وعدد من املسؤولني واملشائخ والوجهاء والشخصيات الجتماعية.

مدينة احلديدة تشهد فعالية مجاهريية حاشدة احتفاء بذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ الحديدة  - سبأ :

شهدت مدينة الحديدة اليوم، فعالية جماهريية حاشدة غري مسبوقة احتفاء باملولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه وآله أفضل الصالة والسالم.

ويف الفعالية، التي حرضها نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسني مقبول ووزيرا 
الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة والثروة السمكية محمد الزبريي وأمني عام املجلس األعل إلدارة وتنسيق 
الشؤون اإلنسانية والتعاون الدول عبداملحسن طاووس ونائب وزير اإلتصالت الدكتور هاشم الشامي، رفع 

املشاركون الالفتات والشعارات املعربة عن البهجة والفرح بهذه املناسبة الدينية العظيمة.
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وجدد املشاركون يف الفعالية العهد بالتمسك بنهج املصطفى والقتداء بأخالقه صل الله عليه وآله وسلم.. 
مؤكدين استمرار الصمود والثبات يف مواجهة العدوان والجهوزية لرفد الجبهات.

واستنكر املشاركون اإلساءات املتكررة التي يتعرض لها خاتم األنبياء واملرسلني محمد صلوات الله وسالمه 
عليه، من طواغيت الكفر والعمالة.

وأشار القائم بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم، يف الفعالية التي حرضها وكالء املحافظة أحمد البرشي 
وعبدالجبار أحمد ومحمد حلييص وعيل قرش وعيل الكباري وأحمد القديمي، إل أن احتفاء اليمنيني باملولد 
النبوي يمثل أهمية كبرية إليصال رسالة إل أصقاع املعمورة أنهم أهل املدد وحماة اإلسالم واملدافعني عن 

الدين عل مر العصور.

وحيا الحشود الجماهريية التي مألت ساحة الحتفال وتوافدت من مختلف مديريات مربع املدينة واملربعني 
الرشقي والشمال إلحياء هذه املناسبة الدينية العظيمة، والتعبري عن حبهم للرسول األعظم وارتباطهم 

الوثيق به وتجسيد الهوية اإليمانية األصيلة التي خص بها الرسول الكريم أهل اليمن بقوله »اإليمان يمان 
والحكمة يمانية«.

وأكد قحيم أن األمة عندما تتمسك بالنبي الكريم وتعمل وفق منهاجه وسماحته وخلقه، ستتجاوز 
التحديات التي تواجهها. وقال »لريَ العالم اليمنيني اليوم وهم يحتشدون باملاليني ويجددون الولء لله 

ولرسوله مرددين الشعارات والعبارات التي تؤكد املكانة الرفيعة التي يحتلها الرسول األعظم يف نفوسهم 
واستنكارهم لإلساءات التي يتعرض لها من طواغيت الكفر والعمالة«.

ولفت إل أن الحتفاء بذكرى املولد النبوي هذا العام يكتسب أهمية من عظمة املناسبة وتزامنه مع 
اإلنتصارات التي حققها ويحققها الجيش واللجان الشعبية يف مختلف امليادين والجبهات.. معتربا تلك 

النتصارات تأييد من الله لليمنيني الذين يتعرضون ألبشع الجرائم واإلنتهاكات أمام مرأى ومسمع العالم 
منذ قرابة ست سنوات.

وأكد القائم بأعمال املحافظ، أن الحديدة اليوم غري األمس ولن تنكرس مهما كان حجم التحديات 
والتضحيات وستظل بصمود أبنائها عصية عل الغزاة واملحتلني وأكثر قدرة عل املواجهة وكرس شوكة 

األعداء.. وأشار إل أن املحافظة الحديدة تشهد حراكا تنمويا غري مسبوق عل كافة األصعدة.

حمافظة حجة حتتفل بذكرى املولد النبوي حبضور مجاهريي حاشد

]29/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

احتفلت محافظة حجة عرص اليوم، بذكرى املولد النبوي الرشيف بحضور حاشد وغري مسبوق.

واكتظت ساحة الحتفال بمديرية عبس بالحشود الجماهريية الكبرية بحضور وزيري الصحة الدكتور 
طه املتوكل والدولة نبيه أبو نشطان وقيادات املحافظة والسلطة املحلية واملكتب الرشايف وعدد من أعضاء 

مجليس النواب والشورى والوكالء.

ويف الحفل الذي شارك فيه رؤساء وأعضاء املجالس املحلية ومدراء املكاتب التنفيذية والقيادات األمنية 
والعسكرية واألكاديميني والعلماء واملشائخ والشخصيات الجتماعية، رفع املشاركون الالفتات والشعارات 
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املعربة عن الفرحة والبهجة بهذه املناسبة.

وجددت الحشود العهد بالتمسك بنهج املصطفى والقدوة الحسنة والقتداء بأخالق سيد البرشية الحبيب 
املصطفى صل الله عليه وآله وسلم.. مؤكدة استمرار الصمود والثبات يف مواجهة العدوان والجهوزية لرفد 

الجبهات.

وبارك املشاركون يف الفعالية الحتفالية اإلنتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف 
ميادين الصمود وجبهات العزة والكرامة.

ويف الحتفال حيا محافظ حجة هالل الصويف، الحضور املرشف ألبناء املحافظة للمشاركة يف الحفل 
الجماهريي بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

وأشار إل أن إحياء ذكرى املولد النبوي اليوم يأتي يف ظل حملة لتشويه الرسول األعظم والهادي والقائد 
واملعلم، ما يستدعي تضافر الجهود ملواجهتها والتصدي لها.

وأكد املحافظ الصويف أن التمسك بالنهج املحمدي يزيد من وعي املواطنني أمام املؤامرات التي تحاك ضد 
الدين والوطن ويعزز من الرتباط بالله والرسول الكريم.

ولفت إل أن الحتفال بهذه املناسبة الدينية تعبرياَ صادقاً عن قوة الرتباط الحقيقي والوجداني للشعب 
اليمني برسوله الكريم وتجسيد عميل لصدق تول الله والرسول يف الوقت الذي يسارع فيه بعض األنظمة 

العربية إل التطبيع مع أعداء األمة اإلسالمية.

وثمن محافظ حجة جهود كل من أسهم وأعد يف إنجاح هذه الفعالية اإلحتفالية من لجان الحشد واللجان 
التنظيمية واألمنية واإلعالمية، ومن ساهم يف إعداد وتجهيز قافلة الرسول األعظم التي سيتم تسيريها إحتفاء 

بذكرى املولد النبوي الرشيف.

من جانبه أشار مرشف املحافظة نايف أبو خرفشة، إل أن إحياء املولد النبوي، يؤكد الرتباط بسرية النبي 
الكريم كمحطة تربوية وثقافية وتوعوية.

ولفت إل أن الحتشاد الكبري إلحياء هذه املناسبة الدينية نابع من محبة النبي الخاتم والرتباط به.. مؤكداً 
أهمية التحرك من واقع الهوية اليمانية واألسس واملبادئ التي جاء بها املصطفى عليه وآله يف تعزيز 

الصمود ومواجهة العدوان.

تخلل الحتفال قصيدة شعرية وأناشيد لفرقة البصرية باملحافظة.

حمافظة رمية حتتفل بذكرى املولد النبوي الشريف

]29/ اكتوبر/2020[ ريمة  - سبأ :

نظمت محافظة ريمة ومديريات املربع الجنوبي بمحافظة الحديدة اليوم، مهرجاناً جماهريياً حاشداً إحياًء 
لذكرى املولد النبوي.

ويف املهرجان بمديرية املنصورية بالحديدة، أشاد محافظ ريمة فارس الحباري بالحضور الجماهريي ألبناء 
ريمة واملربع الجنوبي ملحافظة الحديدة الذين توافدوا لالحتفال بذكرى خاتم األنبياء واملرسلني محمد صل 
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الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله رحمة للعاملني.

وأشار ال أن الحتفاء بهذه املناسبة يجسد معاني اإلخاء والرتاحم والتكافل وخاصة يف ظل األوضاع الصعبة 
التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.. منددا بهرولة أنظمة العمالة والخيانة للتطبيع مع 

الكيان الصهيوني .

وأكد الحباري أنه ل مخرج ول نجاة لألمة إل بالعودة لكتاب الله تعال والقتداء بالرسول األعظم والسري عل 
نهجه وشجاعته يف مقارعة الظلم وقوى الستكبار.

ولفت إل أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية نبي اإلنسانية بالصرب والثبات والتمسك برسالته ونهجه.. 
مؤكدا أن إحياء هذه املناسبة بهذا الزخم الكبري دليال ارتباط اليمنيني بالرسول األعظم.

ويف املهرجان، الذي حرضه مرشف املحافظة زيد الوزير وأمني عام محيل املحافظة حسن العمري ووكالء 
املحافظة ووكيل محافظة الحديدة مطهر الهادي، أشار مدير مديرية املنصورية أدهم ثوابه، إل أن الحتفال 

بذكرى املولد النبوي يؤكد تمسك اليمنيني وارتباطهم الكبري بالنبي الكريم والسري عل نهجه والقتداء 
بسنته الرشيفة.

واعترب الحتفال بهذه املناسبة الدينية محطة إيمانية وتتويجاً لصمود وثبات الشعب اليمني والنتصارات 
العظيمة التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف مختلف ميادين العزة والكرامة.

ولفت ثوابه إل أن الحتفال باملولد النبوي هو احتفال بقيم اإلسالم وتعاليمه والرسول الكرم الذي أخرج 
األمة من الظلمات ال النور.. داعيا ال تضافر جهود الجميع والتمسك بالجبهة الداخلية والوقوف صفاً 

واحدا يف الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

تخلل املهرجان، الذي شارك فيه مدراء مديريات محافظة ريمة واملربع الجنوبي بمحافظة الحديدة وقيادات 
املكاتب املحلية والتنفيذية واإلرشافية واألمنية ومشائخ ووجهاء وعلماء وشخصيات اجتماعية، قصائد 

شعرية وأوبريت عربت عن أهمية املناسبة ومكانتها يف نفوس ووجدان اليمنيني.

حمافظة إب تقيم فعالية مجاهريية كربى بذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

أقيمت اليوم يف محافظة إب، فعالية جماهريية كربى ابتهاجاً بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه 
أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية الحاشدة، التي حرضها وزير األوقاف واإلرشاد نجيب العجي ووزيرا الدولة فارس مناع 
وأحمد القنع، حملت الحشود التي توافدت من مختلف املديريات، الرايات والالفتات املعربة عن الحب والولء 

والرتباط الوثيق بالرسول األعظم صلوات الله وسالمه عليه وعل آله.

وأشار محافظ املحافظة عبدالواحد صالح، إل أن يوم مولد خري الربية محمد صل الله عليه وعل آله، يوم 
نور وتحول يف حياة األمة، وأن اليمنيني هم من نارصوا الرسول وشاركوا يف الفتوحات اإلسالمية.. مؤكدا 

أن الشعب اليمني سيظل متمسكاً بقيم ومبادئ الرسول األعظم رغم املؤامرات التي تحاك ضده لسلخه عن 
هويته اإليمانية.
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وحيا الحشود الجماهريية املشاركة يف هذه الفعالية واللجان املنظمة، معتربا أنها تؤكد مدى ارتباط األمة 
بالرسول الكريم وتعظيمها له ورداً عل اإلساءات التي يتعرض لها من قبل أعداء اإلسالم.

من جانبه أوضح الشيخ عيل العكام يف كلمة العلماء، أن اليمنيني هم أول من نارص رسول الله بالسري عل 
نهجه القويم يف مواجهة الطغاة واملستكربين.. وأشار إل أن إحياء هذه الذكرى املحمدية هو إحياء لروح 
السالم واإلباء والشموخ والعزة و تعميق ارتباط األمة بنبيها ومصدر عزتها ووحدتها محمد صلوات الله 

عليه.

ونوه الشيخ العكام، إل أن الشعب اليمني أحوج ما يكون فيه إل العودة إل الرسول األعظم يف صربه 
وصموده ومواجهته لألعداء.

وأدان هرولة وانبطاح األنظمة العربية العميلة للتطبيع مع الكيان الصهيوني املحتل للمقدسات اإلسالمية و 
األراىض العربية .

تخلل الفعالية أوبريت وفولكلور شعبي تراثي وأناشيد وقصائد شعرية وموشحات دينية يف مدح الرسول 
وفضائله وخصاله وسريته النرية.

حرض الفعالية عدد من أعضاء مجليس النواب والشورى ووكالء املحافظة ومدراء عموم املكاتب التنفيذية 
واملجالس املحلية والقيادات العسكرية واألمنية وقاده األحزاب والتنظيمات السياسية وحشود من أبناء 

مديريتي الحشا وقعطبة بمحافظة الضالع والقطاع النسائي باملحافظة.

 بذكرى املولد النبوي
ً
مهرجان مجاهريي حاشد بذمار احتفاء

]29/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

أٌقيم بمحافظة ذمار اليوم، مهرجان جماهريي حاشد إحياًء لذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله 
أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف املهرجان، الذي أقيم يف ساحة منتزة هران واملدينة الرياضية بمدينة ذمار، بحضور وزير الدولة 
عبدالعزيز البكري، أكد وزير العدل القايض محمد الديلمي أهمية إحياء ذكرى مولد الرسول الكريم الذي 

رفع الله شأنه وخصه برسالته الخاتمة رحمة للعاملني.

ولفت إل أن اليمنيني يحتفون بهذه الذكرى العظيمة جيال بعد جيل.. مبيناً أن هذه املناسبة أول باإلحتفاء 
عن غريها، خصوصا يف ظل اإلساءات للنبي الكريم من قبل أعداء األمة.

وأشار إل أن اغتيال وزير الشباب الشهيد حسن زيد تأتي ضمن مؤامرات العدوان لعرقلة الحتفاء بهذه 
املناسبة.. مشيداً بالحضور الكبري ألبناء ذمار يف إحياء هذه املناسبة الجليلة.

فيما أكد محافظ ذمار محمد نارص البخيتي، أن أبناء ذمار كانوا ول يزالون وسيظلون أكثر تمسكاً بالنبي 
محمد صل الله عليه وعل آله وسلم، وأكثر التزما وتطبيقاً لسنته املطهرة ومنهجه القويم. وقال »كما 

احتفى أجدادنا بمولد رسول اإلنسانية، نحن اليوم نحيي يوم مولده كعيد فرحني مبتهجني رغم التحديات 
التي تواجه األمة وظروف العدوان والحصار«.
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ودعا مرتزقة العدوان إل مراجعة حساباتهم والستفادة من قرار العفو قبل فوات األوان.. مطالباً دول 
تحالف العدوان، إل إيقاف عدوانه عل اليمن.

كما أكد املحافظ البخيتي، أن الشعب اليمني مع السالم. وقال »نؤكد للجميع أننا دعاة سالم، ويف ذات الوقت 
رجال حرب، ونحن مع سالم شامل ودائم يضمن كرامة وسالمة جميع دول املنطقة«.

ويف املهرجان، الذي حرضه القائم بأعمال وزير حقوق اإلنسان عيل الديلمي ووكيل أول محافظة الضالع 
صادق اإلدرييس، أكد مرشف املحافظة فاضل محسن الرشقي، أن احتفال اليمنيني تعبري عن الولء والتمسك 

برسول الله صل الله عليه وسلم يف فضائل أخالقه وصفاته وصربه وجهاده.

وأشار إل أهمية إحياء مولد خاتم األنبياء واملرسلني كأبرز حدث يف تاريخ البرشية.. لفتاً إل أن الحضور 
الجماهريي الكبري يف الفعالية، يؤكد قوة التمسك بالهوية اإلسالمية وقضايا األمة ويف مقدمتها القضية 

الفلسطينية..وجدد الرشقي التأكيد عل رفض الشعب اليمني للتطبيع مع الكيان الصهيوني باعتباره خيانة 
لألمة والقضية الفلسطينية.. داعيا إل اتخاذ خطوات عملية للرد عل اإلساءات املتكررة للنبي الكريم عليه 

الصالة والسالم.

تخلل املهرجان، الذي حرضه أعضاء من مجليس النواب والشورى وعلماء وأكاديميني وأعضاء السلطة 
املحلية والتنفيذية وقيادات عسكرية وأمنية ومشائخ وشخصيات اجتماعية، قصائد شعرية وفقرات 

إنشادية معربة عن عظمة املناسبة.

حفل مجاهريي حاشد يف احملويت احتفاء بذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ املحويت - سبأ :

أقيم بمحافظة املحويت اليوم، حفالً جماهريياً حاشداً احتفال وابتهاجا بذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه أفضل الصالة وأزكى السالم.

ورفع املشاركون يف الحتفال الالفتات والشعارات املعربة عن الفرحة والبهجة بهذه املناسبة.. مجددين 
تأكيدهم التمسك بنهج املصطفى والقتداء بأخالقه.

وأكدت الحشود، استمرار الصمود والثبات يف مواجهة العدوان السعودي األمريكي حتى تحقيق النرص.

ويف الحفل، الذي حرضه القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي ومحافظ سقطرى هاشم سعد 
السقطري وعدد من أعضاء مجليس النواب والشورى، أشاد محافظ املحويت فيصل بن حيدر، بالحضور 

الجماهريي املرشف ألبناء املحافظة الذين توافدوا لالحتفال بذكرى خاتم األنبياء واملرسلني محمد صل الله 
عليه وآله وسلم.

وأشار إل أن الحتفال بهذه املناسبة هو احتفال بقيم اإلسالم وتعاليمه والرسول األعظم الذي أخرج األمة 
من الظلمات إل النور، كما يعد محطة إيمانية وتتويجاً لصمود وثبات الشعب اليمني والنتصارات العظيمة 

التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف مختلف ميادين العزة والكرامة.

وأكد محافظ املحويت، رضورة استلهام الدروس والعرب من سرية نبي اإلنسانية والتمسك برسالته ونهجه.. 
ولفت إل أن الحتشاد الكبري إلحياء هذه املناسبة الدينية نابع من محبة النبي الخاتم والرتباط به.. مشددا 
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عل أهمية التحرك من واقع الهوية اإليمانية واألسس واملبادئ التي جاء بها املصطفى عليه وآله أفضل 
الصالة وأتم التسليم لتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان.

تخلل الحفل، الذي شارك فيه قيادات السلطة املحلية واملكاتب التنفيذية واإلرشافية والقيادات العسكرية 
واألمنية ومشائخ ووجهاء وعلماء، قصائد وأوبريت، عربت عن أهمية املناسبة ومكانتها يف نفوس ووجدان 

اليمنيني.

حفل مجاهريي حاشد مبحافظة اجلوف يف ذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ الجوف - سبأ :

شهدت مدينة الحزم بمحافظة الجوف عرص اليوم، احتفالً جماهريياً حاشداً بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ورفعت الحشود الجماهريية املشاركة يف الحفل، الذي حرضه وزير النفط واملعادن أحمد دارس ومحافظ 
الجوف عامر املراني وعضو مجلس النواب أحمد القريش وعدد من أعضاء مجلس الشورى ووكالء املحافظة 

ومدراء املكاتب التنفيذية واملديريات، ومشائخ ووجهاء املحافظة، ووفود من مديريات مدغل ومجزر 
ورغوان بمحافظة مأرب، الالفتات والشعارات املعربة عن الفرحة والبهجة بهذه املناسبة الدينية الجليلة.

وأكدت التمسك بالنهج املحمدي واستلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى صلوات الله وسالمه عليه، 
الحافلة بالكفاح والصرب والثبات والقتداء به والتمسك برسالته.

واستنكرت حمالت اإلساءة للنبي األكرم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، من قبل أعداء األمة يف محاولة 
لتشويه الرشيعة اإلسالمية السمحاء.

وجدد أبناء الجوف الصمود والثبات يف مواجهة العدوان ومرتزقته ورفد الجبهات باملال والرجال.. مباركني 
اإلنتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان يف مختلف الجبهات ضد قوى العدوان واإلرتزاق.

ويف الحتفال حيا أمني عام محيل املحافظة عيل حميد، املشاركة املرشفة والكبرية ألبناء الجوف يف الحفل 
الجماهريي بذكرى املولد النبوي عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

وأشار إل أن الحتفال بهذه املناسبة الدينية، يعرب عن قوة ارتباط الشعب اليمني برسوله الكريم و تجسيد 
عميل لصدق تول الله والرسول يف وقت أقدمت فيه أنظمة عميلة للتطبيع مع أعداء األمة اإلسالمية.

تخلل اإلحتفال أوبريت إنشادي وقصائد عربت عن عظمة املناسبة والبتهاج بمولد سيد املرسلني.

احتفاء مجاهريي حاشد بذكرى املولد النبوي الشريف بصعدة

]29/ اكتوبر/2020[ صعدة-سبأ:

شهدت محافظة صعدة اليوم، حفالً جماهرياً غري مسبوق احتفاء باملولد النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل 
الصالة وأزكى التسليم.

حيث اكتظت ساحة الحتفال بمدينة صعدة بالحشود الجماهريية التي تقاطرت من مختلف مديريات 
املحافظة منذ ساعات الصباح األول للمشاركة يف الحتفال بذكرى مولد خري الربية ورسول اإلنسانية.
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ورفع املشاركون الصور والالفتات املعربة عن البتهاج بذكرى مولد النبي الخاتم واملؤكدة عل التمسك وقوة 
الرتباط بالرسول األعظم وسريته ونهجه القويم.

وأكدت الحشود، أن الحتفاء املهيب بذكرى املولد النبوي الرشيف رسالة للعالم أجمع باستمرار الصمود 
والثبات يف مواجهة العدوان ورد قوي عل اإلساءة للرسول الكريم من قبل أعداء األمة.

وردد املشاركون الهتافات املعربة عن الحب والولء لرسول الله صلوات الله عليه وآله واملنددة بهرولة بعض 
األنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

كما نددوا باإلساءات للرسول األعظم محمد صل الله عليه وعل آله.. مؤكدين ميض اليمنيني أحفاد األنصار 
يف منارصة النبي الكريم والسري عل نهجه كما فعل أجدادهم.

تخلل الحفل كلمات وقصائد عربت عن عظمة املناسبة وتجديد الولء والنتماء واإلقتداء بالرسول األعظم.

 بذكرى املولد النبوي
ً
حفل مجاهريي حاشد بتعز احتفاء

]29/ اكتوبر/2020[ تعز-سبأ:

شهدت ساحة الحتفال بشارع املطار بمدينة الجند محافظة تعز اليوم، حفالً جماهريياً حاشداً لالحتفاء 
بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

ورفعت الحشود الجماهريية الالفتات والشعارات املعربة عن عظمة املناسبة وأهمية إحيائها بما يليق بمكانة 
ومقام املصطفى صل الله عليه وآله وسلم.

ونددت باإلساءات التي تمس خاتم النبيني محمد صلوات الله عليه وعل آله.. مؤكداً أن الحشود الجماهريية 
للفعاليات الحتفالية بهذه املناسبة، أكرب رد عميل عل تلك اإلساءات.

وحيا محافظ تعز سليم محمد املغلس الجماهري املحتشدة التي توافدت اليوم من مديريات وعزل املحافظة. 
وقال »تعز اليوم تلتحم مع بقية املحافظات بمشاركة واسعة لتظهر بهذا الحضور الكبري والهادر وترد 

عل النشاز وتعلن موقفاً مرشفاً بالسري عل خطى اآلباء واألجداد من أنصار رسول الله متمسكة بهويتها 
اإليمانية والنبي الخاتم عليه الصالة والسالم«.

وأشاد بتفاعل أبناء املحافظة وحرصهم عل الحضور للمشاركة يف الفعالية الحتفالية بهذه املناسبة، وكذا 
ما شهدته املحافظة من حراك وزخم رسمي وشعبي احتفاًء بذكرى ميالد خري الربية محمد صل الله عليه 

وآله وسلم.

وأوضح املحافظ املغلس أن الحتفاء بهذه املناسبة، يعكس الوفاء والولء لقائد األمة ورسولها ومعلمها 
والتمسك بسريته ونهجه القويم.. مؤكداً أن الحضور الالفت للحشود الجماهريية يجعل من محافظة تعز 
أنموذجاً مرشفاً يف منارصة املصطفى عليه الصالة والسالم، خاصة يف ظل ما يتعرض له من إساءات من 

قبل أعداء األمة.

ودعا املغرر بهم يف صفوف العدوان مراجعة حساباتهم والعودة إل صف الوطن الذي يتسع لكل جميع 
أبناءه. وقال »إن الشعب اليمني لن يٌذل أو يقهر ولن يستسلم وعل املغرر بهم استغالل فرصة العفو العام 
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بالعودة إل جادة الصواب«.

تخلل املهرجان قصيدة لشاعر الثورة معاذ الجنيد وأوبريت إنشادي بعنوان »الرسول األعظم« معربة عن 
عظمة املناسبة.

حشود غفرية حتتفل مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف بالبيضاء

]29/ اكتوبر/2020[ البيضاء - سبأ :

احتشد أبناء محافظة البيضاء اليوم، بساحة الحتفال املركزية بمديرية السوادية بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ويف الحفل، الذي حرضه ووكالء املحافظة والقيادات التنفيذية والمنية والعسكرية والشخصيات الجتماعية، 
أشار وكيل أول محافظة البيضاء القائم بأعمال املحافظ حمود محمد شتان، إل تفاخر ابناء اليمن بإحياء 

ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة والتسليم. وقال »وما هذه الوفود املحتشدة إل 
لتجسد مكانة النبي األعظم يف حياة األمة املجاهدة ضد العدوان والطغيان املتكرب«.

وأشار إل مجمل الفعاليات الحتفالية التي شهدتها مختلف مديريات ومدن املحافظة بهذه املناسبة 
العظيمة والتي أبرزت زخم ثقايف وديني وأدبي جسد القيم املحمدية يف حياة النسان اليمني املكافح لسيما 

وهذه الذكرى تتزامن واليمن ليزال يتعرض إل عدوان وحصار جائر عل مدى ست سنوات.

وأكد وكيل أول محافظة البيضاء أن هذا العدوان الظالم يستدعي مواصلة الصمود الذي أذهل العالم 
وكبد العدوان ومرتزقته خسائر فادحة يف العتاد والرواح بفضل شجاعة أبطال الجيش واللجان الشعبية 

وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن والدفاع عن سيادته.

وأشاد شتان بالنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطريان املسري 
ضد قوى العدوان ومرتزقته وتتويج هذه النتصارات بصفقة تبادل السى من أبطال الجيش واللجان 

الشعبية وما حيض به السري من اهتمام من قائد الثورة واملجلس السيايس العل والقيادات التنفيذية 
واملحلية.

تخلل الحفل اوبريت انشادي قدمته فرقة الشهيد القائد الصماط بعنوان »لبيك يا رسول الله«وقصيدة 
للشاعر أكرم النيعاني نالت استحسان الحارضين.

وتابع املحتشدون يف ساحة الفعالية املركزية بالبيضاء كلمة قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، 
التي تبث مبارشة عرب شاشات يف الساحة.
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قائد الثورة والرئيس املشاط يوجهان رسالة شكر للجهات املساهمة يف إجناح فعاليات 
املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

وجه قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي وفخامة األخ املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس 
السيايس األعل، رسالة شكر وتقدير للجهات التي ساهمت يف إنجاح فعاليات الحتفال بذكرى املولد النبوي 

الرشيف. فيما ييل نصها:

األخوة/ رئيس وأعضاء اللجنة األمنية العليا

: األخ/ رئيس جهاز األمن واملخابرات

: األخ/ وزير الداخلية

: األخ/ وزير اإلدارة املحلية

: األخ/ وزير اإلعالم

: األخ/ وزير الصحة العامة والسكان

: اإلخوة/ رئيس وأعضاء اللجنة املركزية التحضريية للفعالية بأمانة العاصمة واللجان الفرعية باملحافظات

:األخ/ أمني العاصمة

:األخ/ محافظ محافظة صعدة

:األخ/محافظ محافظة تعز

:األخ/محافظ محافظة إب

: األخ/ محافظ محافظة الجوف

: األخ/ القائم بأعمال محافظ محافظة الحديدة

: األخ/ محافظ محافظة ذمار

: األخ/ محافظ محافظة عمران

: األخ/ محافظ محافظة البيضاء

: األخ/ محافظ محافظة حجة

: األخ/ محافظ محافظة املحويت

: األخ/ محافظ محافظة ريمة

يسعدنا أن نعرب لكم عن بالغ اعتزازنا وامتنانا للنجاح الكبري واملميز لفعاليات املولد النبوي الرشيف والتي 
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أقيمت يف أمانة العاصمة صنعاء وبقية املحافظات عرص يومنا هذا الخميس 12 ربيع أول 1442 هـ املوافق 
29 أكتوبر2020م، والتي عربت يف مضمونها ودللتها عما يكنه الشعب اليمني من حب وتقدير واحرتام 

ومكانة عظيمة للرسول األعظم صلوات الله عليه وعل آله يف نفوس اليمنيني.

وإننا إذ نحمد الله تعال ونشكره عل توفيقه للنجاح الرائع يف إقامة هذه الفعاليات نشيد ونثمن تثميناً 
عالياً الجهود الجبارة املبذولة منكم ومن اللجان املنظمة من كافة منتسبي الجهات واألجهزة األمنية واللجان 

الشعبية وكل من تعاون وساهم يف تنظيم وتأمني هذه الفعاليات.

ونتمنى لكم مزيداً من النجاح والتقدم والتوفيق.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الفريق الرويشان يهنئ قائد الثورة واجمللس السياسي باملولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

رفع نائب رئيس الوزراء لشؤون األمن والدفاع رئيس اللجنة األمنية العليا الفريق الركن جالل الرويشان، 
برقية تهنئة إل قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي ورئيس وأعضاء املجلس السيايس األعل بمناسبة ذكرى 

املولد النبوي.

وقال الفريق الرويشان يف الربقية، »إن هذه املناسبة العظيمة تحمل معها بشائر النرص أعالماً خفاقة يف 
ربوع اليمن مقتلعة جذور الجاهلية املعارصة بأعظم مرشوع إيماني ثقايف عرفته البرشية وهو املرشوع 

القرآني الرسال املحمدي املبعوث به سيدنا محمد إل الناس كافة«.

ولفت إل أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية ونهج الرسول األعظم يف التفاني واإلخالص والرتقاء 
بمستوى األداء بما يخدم مصالح الشعب اليمني خاصة يف ظل استمرار العدوان والحصار.

وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن، رضورة استثمار مناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف يف 
تعزيز قيم الرتاحم والتكافل واإلخاء التي جاء بها الرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم.

وأضاف »إننا نجدد العهد لكم بالستمرار يف الصمود والثبات ملواجهة العدوان الذي تمارسه دول البغي 
بقيادة السعودية وبغطاء أمريكي عل شعبنا منذ ست سنوات«.

رئيس جملس الشورى يهنئ قائد الثورة بذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

بعث رئيس مجلس الشورى محمد حسني العيدروس وهيئة رئاسة وأعضاء املجلس، برقية تهنئة لقائد 
الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي ورئيس وأعضاء املجلس السيايس األعل بمناسبة ذكرى املولد 

النبوي الرشيف.

واعترب رئيس مجلس الشورى، الحتفاء بذكرى مولد النبي األعظم، أداء لحق نعمة املنعم والشكر لله 
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لتفضله بالهداية وتحقيقاً عل استمرارية وديمومة التصال وتوثيق روابط اإليمان بالله وتأكيداً عل منهجية 
اإلتباع لرسول الله ومحبته.

وأشار إل أن عبق هذه الذكرى العطرة، ستظل متأصلة يف وجدان وقلوب اليمنيني كونها محطة للتزود من 
وهج وألق سريته الكريمة التي يٌسرتشد بها.. لفتاً إل أن أبلغ تجسيد لذلك الهدي النبوي يف حال واقع األمة 

اليوم، يتمثل يف اإلقتداء بالنبي األكرم يف األخالق والسلوك واملعامالت ومواجهة العدوان واإلعالء من قيمة 
الجهاد بالنفس واملال.وأكد العيدروس، أهمية استلهام الدروس من هدي رسول الله وقيم الدين اإلسالمي 

الحنيف املبني عل اإلعالء من قيمة العمل وتعزيز مبادئ التكافل والرتاحم واإلخاء والتسامح. 

سائالً الله العيل القدير أن يعيد هذه املناسبة وقد تحقق للشعب اليمني كل ما يرنو إليه من نرص وسالم 
وتقدم وإزدهار.

وزير الداخلية يهنئ قائد الثورة بذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

رفع وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمري الدين الحوثي، برقية تهنئة إل قائد الثورة السيد عبدامللك بدر 
الدين الحوثي ورئيس وأعضاء املجلس السيايس األعل، بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشار وزير الداخلية يف برقية التهنئة، إل أهمية الحتفاء بذكرى مولد النبي األعظم، كأداء لحق نعمة املنعم 
والشكر لله لتفضله بالهداية وتحقيقاً وتأكيداً عل منهجية اإلتباع لرسول الله ومحبته.

واعترب مناسبة املولد النبوي الرشيف، محطة للتزود من نور سريته الكريمة التي يٌسرتشد بها.. لفتاً إل 
أن أبلغ تجسيد لذلك الهدي النبوي يف واقع األمة اليوم، يتمثل يف اإلقتداء بالنبي األكرم يف األخالق والسلوك 

واملعامالت ومواجهة العدوان واإلعالء من قيمة الجهاد بالنفس واملال.

وأكد اللواء عبدالكريم الحوثي، أن الحضور املرشف للشعب اليمني يف ساحات الحتفال يف العاصمة 
ومختلف املحافظات يعكس الهوية اإليمانية املتأصلة لدى هذا الشعب العظيم ومدى ارتباطه الوثيق 

بالرسول األعظم وهو ارتباط متجذر يف وجدان وقلوب اليمنيني منذ فجر اإلسالم.

كما أكد وزير الداخلية، أن الشعب اليمني باحتفائه العظيم واملرشف بهذه املناسبة، وجه أكرب رد وصفعة 
مدوية يف وجوه عبيد ودمى أمريكا وإسائيل الذين يسيئون لرسول الله.

وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان يهنئان باملولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء  - سبأ :

رفع وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي ورئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن محمد الغماري 
برقية تهنئة إل قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي ورئيس املجلس السيايس األعل - القائد األعل للقوات 

املسلحة املشري الركن مهدي املشاط وأعضاء املجلس السيايس بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 
1442هـ جاء فيها:

يف رحاب أجواء إيمانية ووطنية عظيمة، يحتفل فيها شعبنا اليمني العظيم، بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
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الرشيف عل صاحبه وآل بيته أفضل الصالة والتسليم، هذه املناسبة الدينية املباركة، التي تهل علينا يف كل 
عام لتجعلنا نستلهم من سرية نبينا وقائدنا محمد صل الله عليه وعل آله وسلم الكثري من الدروس والعرب 

التي من خاللها نواجه تحديات الحياة وأعبائها، وندرك مخططات األعداء وما يمكرون.

وبهذه املناسبة الدينية العظيمة التي تتزامن مع احتفالت شعبنا الثورية )سبتمرب وأكتوبر( يطيب لنا باسم 
قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة، وكافة األبطال من أبناء الجيش واللجان الشعبية املرابطني 

يف كل ميادين العزة والكرامة والرشف، أن نرفع ملقامكم العال أسمى آيات التهاني وأصدق التربيكات، 
سائلني املول عز وجل أن ينعم عليكم بالصحة والعافية الدائمة، وأن يوفقكم يف كافة مهامكم الوطنية 

التي تتحملونها يف ظل ظروف حساسة ودقيقة يعيشها وطننا الحبيب وشعبنا الصابر املجاهد، وقد أثبتت 
الوقائع واألحداث بأنكم خري من يحمل عل كاهله هذه املسؤولية.

ونحن يف قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان وباسم كل أبناء الجيش واللجان الشعبية املرابطني يف 
كل الجبهات نعاهدكم بأننا سنكون عوناً وسنداً لكم يف تنفيذ كافة املهام والواجبات، ورهن توجيهاتكم 

الحكيمة حتى يتحقق ليمننا الحبيب النرص الكبري عل أعداء الدين واألمة.

السيد/ عبدامللك بدر الدين الحوثي – قائد الثورة

األخ/ املشري الركن/ مهدي املشاط - رئيس املجلس السيايس األعل القائد األعل للقوات املسلحة

اإلخوة أعضاء املجلس السيايس األعل

ما أروعها من لحظات ونحن نحتفل وكل أبناء شعبنا اليمني املجاهد بهذه الذكرى املباركة التي يمتزج 
فيها الحب والولء لسيد الخلق نبي الرحمة الذي أرسل رحمة للعاملني كما جاء يف كتاب الله العزيز: )َوَما 

أَْرَسْلنَاَك إِلَّ َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمنَي(، كما أن احتفالنا بهذه املناسبة الدينية العظيمة هو فرصة إيمانية لصقل 
األنفس وتهذيبها ملعرفة مكامن الخلل الذي حل بهذه األمة التي انسلخ البعض منها عن ما جاء به سيد 

البرشية وساروا يف ركب الصهاينة واملطبعني مع أعداء الله واألمة مبتعدين عن كل القيم الدينية واملبادئ 
املحمدية التي ترشدنا إل الصواب والتي تحقق العزة والكرامة ألمتنا وتدعونا إل التمسك بتلك القيم مهما 
كانت حمالت التشويه التي يقودها أعداء الله وأدواتهم الذين انكشفت أقنعتهم مؤخراً وأثبتوا فيها ولئهم 

للشيطان والصهاينة واألمريكان.

إن احتفالنا كشعب يمني حر بهذه املناسبة الدينية املباركة يختلف عن الكثريين كوننا رغم الظروف 
القاسية التي نعانيها منذ ست سنوات بسبب عدوان املعتدين وحصار املجرمني إل أننا استطعنا بقيادتكم 

الحكيمة وبثبات املؤمنني الصادقني مع الله ومع نبيه وأعالم الهداية أن نحطم كيد املعتدين وأن نكرس 
شوكتهم مستلهمني ذلك الثبات يف ميادين العزة والكرامة والرشف من نهج رسولنا الكريم عليه وعل آله 

أفضل الصالة والتسليم، ولعل انتصارات امليادين تثبت بأننا عل النهج القويم والطريق السديد كما أن هذه 
املناسبة الدينية املباركة تأتي يف خضم فرحة أبناء شعبنا اليمني العظيم بتحرير األسى من زمالء السالح 

وأبناء الوطن الرشفاء الذين قبعوا يف سجون املجرمني وقد كان الفضل بعد الله لكم يف تحريك هذا امللف 
اإلنساني املهم الذي يؤكد بأن نهجكم هو نهج الرحمة املستمد من خري خلق الله.

السيد/ عبدامللك بدر الدين الحوثي – قائد الثورة

األخ/ املشري الركن/ مهدي املشاط - رئيس املجلس السيايس األعل القائد األعل للقوات املسلحة

اإلخوة أعضاء املجلس السيايس األعل



512

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

نهنئكم بهذه املناسبة الدينية العظيمة مؤكدين لكم ولكل أبناء شعبنا املجاهد بأننا عل العهد الذي قطعناه 
ثابتون وبمبادئ ديننا وما جاء به سيدنا محمد صل الله عليه وعل آله وسلم متمسكون وأن جاهزيتنا 

القتالية والفنية ومعنوياتنا يف أعل مستوياتها ولن نرتاجع أو نستكني حتى النرص إن شاء الله، وحتى نحرر 
كل شرب من أرضنا الغالية من دنس كل الغزاة واملعتدين ولن ينالوا منا إل ما يكرهون .. ولن ترى الدنيا 

عل أريض وصيا.

رحم الله شهداءنا األبرار.. والشفاء لجرحانا.. والفرج ألسانا.. والثبات ألبطالنا يف مواجهة العدوان.. ومن 
نرص إل نرص.. وكل عام وأنتم والشعب اليمني بألف خري.

رئيس جملس القضاء يهنئ قائد الثورة ورئيس اجمللس السياسي األعلى باملولد 
النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

رفع رئيس مجلس القضاء األعل القايض أحمد يحيى املتوكل، برقية تهنئة إل قائد الثورة السيد عبدامللك 
بدر الدين الحوثي ورئيس املجلس السيايس األعل فخامة املشري الركن مهدي املشاط وأعضاء املجلس، 

بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

وأعرب رئيس مجلس القضاء بأسمه وأعضاء مجلس القضاء ومنتسبي السلطة القضائية، عن أحر التهاني 
والتربيكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء املجلس السيايس األعل والشعب اليمني واملرابطني يف ساحات 

وميادين والرشف والعزة بهذه املناسبة الدينية العظيمة.

وأكد أن منتسبي السلطة القضائية ومعهم أبناء اليمن كافة يجسدون من خالل الحتفاء بهذه املناسبة الولء 
لرسول الله والهتداء بهدية والتحيل بأخالقه وتعبريا عن حبهم الصادق لنبي الهدى والقدوة الحسنة لهذه 

األمة والبرشية جمعا..ولفت إل رضورة السري عل نهج الرسول األعظم يف إقامة العدل ومحاربة الظلم.. 
مشريا إل أهمية مواصلة بذل الجهود لنرش قيم التسامح والتكافل والرتاحم بما يعزز من وحدة الصف 

ورأب الصدع بني أبناء الشعب اليمني.

كما أكد استمرار الثبات والصمود يف مواجهة أعداء األمة والوطن بكل الوسائل والطرق الجهادية املرشوعة.. 
مشريا إل أن كل من يسعى إل اإلساءة للرسول محمد صل الله عليه وآله وسلم والدين اإلسالمي أو التول 

والتطبيع مع الصهاينة الغاصبني واليهود املعتدين يعد ناكثا للعهود واملواثيق وخائنا لألمة ومبادئها.

وابتهل إل املول القدير أن يعيد هذه املناسبة الدينية عل الشعب اليمني العظيم واألمتني العربية واإلسالمية 
وقد تحققت اآلمال واكتمل النرص عل قوى البغي والستكبار.. سائال املول القدير أن يرحم الشهداء 

ويشفي الجرحى ويفرج عن األسى.
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وزير الرتبية يرفع برقية تهنئة لقائد الثورة واجمللس السياسي بذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

رفع وزير الرتبية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي، برقية تهنئة إل قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين 
الحوثي ورئيس وأعضاء املجلس السيايس األعل، بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشار وزير الرتبية إل الدللت العظيمة لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصلوات 
وأزكى السالم، خاصة يف ظل محاولة أعداء األمة اإلساءة والنيل من اإلسالم والرسول الكريم.

ولفت وزير الرتبية إل أحقية اليمانيني أحفاد األوس والخزرج بالرسول األعظم وحرصهم عل إحياء مولده 
بالرغم من استمرار العدوان وحصاره للعام السادس عل التوال، مؤكدين التزامهم بمنهاجه والتأيس به يف 

ثباته وتصديه لقوى الظلم والطغيان.

وزير الزراعة يهنئ قائد الثورة ورئيس اجمللس السياسي األعلى باملولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

هنأ وزير الزراعة والري املهندس عبدامللك الثور، قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي ورئيس وأعضاء 
املجلس السيايس األعل بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشار وزير الزراعة، إل أهمية هذه املناسبة الغالية عل قلوب األمة السالمية واليمنيني يف استلهام الدروس 
والعرب لتجديد قوة الرتباط والولء للنبي الكريم محمد عليه وآله أفضل الصالة والسالم.

وأكد أن الحتفال بهذه الذكرى رسالة قوية وواضحة للعالم بأن أهل اليمن يتمسكون بالنبي األعظم 
ومنهاجه وسريته العطرة كسلوك حياة ويستمدون منه الصمود يف مواجهة العدوان والتغلب عل كافة 

التحديات. واعترب وزير الزراعة، الحتفال رد عل اإلساءات املغرضة لتشويه اإلسالم وصورة خاتم األنبياء 
واملرسلني، ومناسبة للتعريف بمكانة وعظمة النبي محمد عليه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم .

وزير األشغال العامة والطرق يهنئ بذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

رفع وزير األشغال العامة والطرق غالب مطلق، برقية تهنئة إل قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي ورئيس 
وأعضاء املجلس السيايس األعل، بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأوضح وزير األشغال، أن الحتفال بهذه املناسبة العظيمة يحمل الكثري من الدللت عل املستوى الديني 
والوطني يف ظل استمرار العدوان والحصار الذي يتعرض له الوطن وحمالت اإلساءة للنبي األكرم صلوات 

الله عليه وآله..وأكد تمسك الشعب اليمني بحقه يف الحرية والستقالل والدفاع عن هويته اإليمانية من خالل 
التصدي للعدوان الصهيو أمريكي السعودي اإلماراتي.
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وزير اإلدارة احمللية يهنئ قائد الثورة بذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء- سبأ:

رفع وزير اإلدارة املحلية عيل بن عيل القييس، برقية تهنئة إل قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي ورئيس 
وأعضاء املجلس السيايس األعل، بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأكد الوزير القييس أن اهتمام اليمنيني بإحياء فعالية املولد النبوي عل نطاق واسع يعرب عن قوة وصالبة 
الشعب اليمني ووفائه وحبه لرسول الله محمد صل الله عليه وعل آله وسلم.

وقال »إن اليمنيني قدموا األنموذج املرشف يف الصمود والثبات ومواجهة قوى البغي والستكبار وأذنابها يف 
املنطقة مستمدين ذلك من السرية النبوية«.

وزير الصناعة يهنئ قائد الثورة واجمللس السياسي األعلى باملولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

رفع وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة، برقية تهنئة إل قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين 
الحوثي ورئيس وأعضاء املجلس السيايس األعل، بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشار وزير الصناعة إل أهمية إحياء مناسبة املولد النبوي باعتبارها محطة هامة لألمة اإلسالمية باتجاه 
تعزيز وحدتها وتعميق ارتباطها بالنبي الكريم.

ولفت إل رضورة استلهام الدروس والعرب من السرية العطرة لرسول الله ملواجهة التحديات خاصة يف ظل 
استمرار العدوان والحصار.

وأكد أن احتفال أبناء اليمن بذكرى املولد النبوي رسالة لكل من يحاول اإلساءة للرسول األعظم محمد صل 
الله عليه وآله وسلم بولء اليمنيني لرسول الله.. معتربا الحتفاء بهذه املناسبة تأكيد عل تمسك الشعب 

اليمني بنهج املصطفى عليه الصالة والسالم يف الثبات عل الحق ومناهضة الظلم.

وزير النقل يهنئ قائد الثورة واجمللس السياسي بذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

رفع وزير النقل زكريا يحيى الشامي، تهنئة لقائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي ورئيس املجلس 
السيايس األعل مهدي محمد املشاط واعضاء املجلس السيايس العل، بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 

عل صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم 1442 هـ.

واعرب وزير النقل، عن أسمى آيات التهاني والتربيكات للشعب اليمني واألمتني العربية واإلسالمية بهذه 
املناسبة الجليلة والعظيمة ورجال الرجال من الجيش واللجان الشعبية املرابطني يف جبهات العزة والكرامة.
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وأكد الوزير الشامي، أن الحتفال باملولد النبوي محطة توعوية وتعبوية للعودة إل خط األصالة يف اإلقتداء 
برسول الله سيد األنبياء وخاتم املرسلني.

وأكد أن الشعب اليمني يحتفل بالرسول العظم كهادي وساج ومعلم وقائد وثائر ومؤسس لحقوق اإلنسان 
وغريها من اإلعتبارات التي يحتفل بها العالم وعالقتنا به هي عالقة إتباع وإقتداء بنهجه القرآني املبني.

وقال »شعبنا اليمني املحمدي يحتفل بمولد الرسول األعظم بقوة وعزيمة وشموخ ليثبت للعالم بأن احفاد 
األنصار هم السند واملدد لرسول الهدى ودين الحق قديما وحديثا ال أن تقوم الساعة«.

وزير النفط واملعادن يهنئ قائد الثورة بذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

رفع وزير النفط واملعادن أحمد عبدالله دارس، برقية تهنئة إل قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين 
الحوثي ورئيس املجلس السيايس األعل فخامة املشري الركن مهدي املشاط وأعضاء املجلس، بمناسبة ذكرى 

املولد النبوي.

واعترب الوزير دارس، الحتفاء بهذه املناسبة الدينية، يجسد مدى حب اليمنيني وولئهم وارتباطهم بالرسول 
الخاتم صل الله عليه وآله وسلم ورسالة لقوى العدوان باستمرار الصمود والثبات مهما بلغت التحديات.

وأكد أن ذكرى املولد النبوي، محطة لستلهام الدروس والعرب من سرية خاتم األنبياء واملرسلني وسنته 
العطرة، سيما يف ظل ما يتعرض له املصطفى من إساءات متكررة من قبل أعداء األمة يف محاولة لتشويه 

صورة الدين اإلسالمي والرسول األعظم.

وزير الشئون االجتماعية يهنئ قائد الثورة بذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

رفع وزير الشئون الجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، برقية تهنئة لقائد الثورة السيد عبدامللك بدر 
الدين الحوثي ورئيس وأعضاء املجلس السيايس األعل، بذكرى املولد النبوي.

وأعرب وزير الشئون الجتماعية والعمل، عن أسمى آيات التهاني والتربيكات بهذه املناسبة الدينية الجليلة.. 
معترباً الحتفال بذكرى املولد النبوي محطة توعوية للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله الكريم والقتداء 

بسرية خاتم األنبياء واملرسلني.

وأكد أن احتفال اليمنيني بهذه املناسبة، يؤكد أن أهل عل مر التاريخ هم السند واملدد للرسول األعظم عليه 
وآله أفضل الصالة والسالم.
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وزير املياه والبيئة يهنئ قائد الثورة بذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

رفع وزير املياه والبيئة املهندس نبيل عبدالله الوزير، برقية تهنئة إل قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين 
الحوثي ورئيس املجلس السيايس األعل وأعضاء املجلس، بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

وعرب املهندس الوزير، عن أسمى آيات التهاني والتربيكات بهذه املناسبة العظيمة، التي تعد محطة هامة 
لستلهام الدروس والعرب من سرية ونهج املصطفى عليه وعل آله أفضل الصالة والسالم.

وأشار إل ما تحتله هذه املناسبة الجليلة من مكانة يف قلوب املسلمني.. لفتا إل أن احتفال الشعب اليمني 
باملولد النبوي يجسد مدى الرتباط والحب لرسول الله والحرص عل القتداء بسريته العطرة.

وزير اخلدمة املدنية يهنئ قائد الثورة واجمللس السياسي األعلى باملولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء -سبأ:

رفع وزير الخدمة املدنية إدريس الرشجبي، برقية تهنئة إل قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي 
ورئيس املجلس السيايس األعل وأعضاء املجلس، بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

وأعرب وزير الخدمة املدنية بأسمه وقيادة الوزارة ووحداتها، عن أحر التهاني والتربيكات لقائد الثورة 
ورئيس وأعضاء املجلس السيايس األعل بهذه املناسبة الدينية العظيمة.

وأشار إل أن منتسبي وكوادر وموظفي الدولة يجسدون من خالل الحتفاء بهذه املناسبة الولء لرسول الله 
والقتداء بهديه والتحيل بمبادئه وقيمه وأخالقه.

وأكد وزير الخدمة املدنية، استمرار الثبات والصمود يف مواجهة تحالف العدوان عل اليمن بكل الوسائل 
واإلمكانات بكافة املواقع واملسئوليات.

وزير الدولة لشؤون احلوار يهنئ قائد الثورة باملولد النبوي الشريف

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء -سبأ:

رفع وزير الدولة لشئون الحوار واملصالحة الوطنية أحمد القنع، برقية تهنئة لقائد الثورة السيد عبدامللك 
بدر الدين الحوثي ورئيس املجلس السيايس األعل فخامة املشري الركن مهدي املشاط، بمناسبة ذكرى املولد 

النبوي.

وعرب الوزير القنع، عن أسمى آيات التهاني والتربيكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء املجلس السيايس 
بذكرى املولد النبوي عل صاحبه أفضل الصالة والتسليم.

وأكد أهمية الحتفاء بهذه املناسبة لستلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى والقتداء بنهجه.. مشريا إل 
أن احتفال الشعب اليمني بذكرى املولد النبوي يؤكد قوة ارتباطهم وتمكسهم بالرسول األعظم.
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اللجنة االقتصادية العليا تهنئ مبناسبة ذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

هنأت اللجنة القتصادية العليا قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي ورئيس وأعضاء املجلس السيايس األعل 
ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشارت اللجنة إل أن الحتفال بذكرى املولد يحمل الكثري من الدللت العظيمة، كونها تمثل الرد الحاسم 
عل أعداء األمة، الذين يحاولون بإساءاتهم وتحريضهم النيل من اإلسالم والرسول الكريم، كما أنها تظهر 

ما تحمله األمة من تعظيم وحب للنبي، املرسل من الله رحمًة للعاملني.

ولفتت إل أن هذه املناسبة تأتي للعام السادس عل التوال والشعب اليمني يعاني من حرب عدوانية 
متزامنة مع حرب اقتصادية وحصار مشدد ومتصاعد، تؤكد ما يمثله هذا الحصار من جريمة يف حق 

املاليني من أبناء الشعب اليمني، الذين يصطلون بنار األزمات القتصادية التي خلفها العدوان والحصار 
املستمر منذ العام 2015.

وذكرت اللجنة القتصادية العليا، أن الحتفاء باملولد النبوي محطة مهمة لستلهام أهم الدروس والتجارب 
التي اختطها الرسول الكريم، يف سبيل إرساء دعائم نظام اقتصادي قائم عل التحرر من التبعية، واهتمامه 

ببناء الفرد واعتباره نواة األمة والذي استمده من الترشيعات اإللهية الحكيمة.

وأكدت امليض قدماً يف درب الحرية والبناء والتنمية حتى تحقيق النرص عل أعداء الوطن، سواء يف املعركة 
العسكرية أو الحرب القتصادية املرافقة، من خالل النتقال بالعمل القتصادي إل طور متقدم.

رئيس اللجنة العليا لالنتخابات يهنئ قائد الثورة واجمللس السياسي بذكرى املولد 
النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

رفع رئيس اللجنة العليا لالنتخابات القايض محمد عبدالله الساملي، برقية تهنئة إل قائد الثورة السيد 
عبدامللك بدر الدين الحوثي ورئيس املجلس السيايس األعل املشري الركن مهدي املشاط وأعضاء املجلس، 

بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أزكى الصالة والتسليم.

وأعرب رئيس اللجنة العليا لالنتخابات يف الربقية، عن أطيب التهاني والتربيكات باسمه واإلخوة القضاة 
أعضاء اللجنة واألمني العام، لقائد الثورة، ورئيس أعضاء املجلس السيايس األعل وأبناء الشعب اليمني بهذه 

املناسبة الدينية العظيمة.

وأشارت الربقية، إل ما يمثله هذا اليوم العظيم من أهمية يف حياة املسلمني يف مشارق األرض ومغاربها 
فهو يوحد املسلمني جميعاً وإن اختلفت أقطارهم، لفتاً إل أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية ونهج 

املصطفى صل الله عليه وآله وسلم والقتداء بأخالقه وتعزيز التآخي والتكافل.
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القائم بأعمال حقوق اإلنسان يهنئ مبناسبة ذكرى املولد

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

هنأ القائم بأعمال وزير حقوق اإلنسان عيل الديلمي، قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي ورئيس وأعضاء 
املجلس السيايس األعل، بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

وأشار الديلمي، إل أن هذه املناسبة محطة لستلهام الدروس وإيقاظ األمة اإلسالمية والعربية من غفلتها 
العميقة صوَب صون قيمها ورموزها ومبادئها ومحاربة رموز الرش الذين يرتبصون بها ويستميتون 

إلشاعة الفتن والفرقة وكل مشاريِع التمزيق والستسالم املهني.

وأكد مواصلة العمل الحقوقي واإلنساني وتلبية تطلعات الشعب اليمني حتى تحقيق النرص.

رئيس مكافحة الفساد يهنئ قائد الثورة بذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء  - سبأ :

رفع رئيس الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم، برقية تهنئة إل قائد الثورة 
السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي ورئيس املجلس السيايس األعل فخامة املشري الركن مهدي املشاط 

وأعضاء املجلس، بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

وعرب الدكتور الغشم باسمه وأعضاء ومنتسبي الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد أسمى آيات التهاني 
والتربيكات بحلول ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

وقال »احتفالنا اليوم بهذه املناسبة والحشود الكبرية يمثل أصدق تعبري عن الرتباط الحقيقي والوجداني 
للشعب اليمني برسوله األكرم، كما يمثل رداً عل من يسيئون لرسولنا وديننا، وعل املهرولني للتطبيع مع 

العدو السائييل الغاصب، ومحطة إيمانية لتعزيز الصطفاف والتالحم ضد أعداء الوطن واألمة«.

رئيس اهليئة العامة للزكاة يهنئ قائد الثورة بذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

رفع رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، برقية تهنئة إل قائد الثورة السيد عبدامللك بدر 
الدين الحوثي ورئيس وأعضاء املجلس السيايس األعل، بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأعرب الشيخ أبو نشطان، عن أسمى آيات التهاني والتربيكات بهذه املناسبة الدينية الجليلة.. لفتا إل 
أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية ونهج املصطفى صل الله عليه وآله وسلم والقتداء بأخالقه 

وتعزيز التآخي والتكافل..وأشار إل أن الحتفاء بمولد الرسول األعظم، يجسد مدى ارتباط وحب الشعب 
اليمني لرسول اإلنسانية واإلقتداء بسريته العطرة وأخالقه قول وعمال.

واعترب رئيس هيئة الزكاة، الحتفاء بهذه املناسبة يف ظل اإلساءات املتكررة لرسول الله، أكرب رد عل أعداء 
األمة اإلسالمية.
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رئيس فريق املصاحلة يهنئ قائد الثورة واجمللس السياسي بذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء  - سبأ :

رفع رئيس فريق املصالحة الوطنية الشاملة والحل السيايس يوسف الفييش، برقية تهنئة إل قائد الثورة 
السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي ورئيس املجلس السيايس األعل وأعضاء املجلس، بمناسبة ذكرى املولد 

النبوي الرشيف.

وعرب الفييش يف الربقية باسمه ونيابة عن نائب رئيس فريق املصالحة وأعضاء الفريق، عن أحر التهاني 
والتربيكات لقائد الثورة ورئيس املجلس السيايس األعل فخامة املشري الركن مهدي املشاط وأعضاء املجلس، 

بهذه املناسبة الدينية العظيمة.

ولفت إل ما تحتله هذه املناسبة الدينية الجليلة من مكانة سامية لألمة بصورة عامة واليمنيني بشكل 
خاص.. لفتا إل رضورة استخالص معاني الصمود والثبات من سرية املصطفى عليه الصالة والسالم 

وأخالقه ونهجه القويم.

ودعا رئيس فريق املصالحة الوطنية، إل استلهام الدروس والعرب من هذه املناسبة يف تلمس احتياجات 
الفقراء واملساكني واأليتام وأس الشهداء والجرحى واملفقودين.

أمني العاصمة وحمافظو احملافظات يهنئون قائد الثورة بذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء  - سبأ :

رفع أمني العاصمة ومحافظو املحافظات برقيات تهان إل قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي ورئيس 
املجلس السيايس األعل وأعضاء املجلس، بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشاروا إل أن الحتفاء بهذه املناسبة الدينية، يؤكد ارتباط الشعب اليمني الوثيق برسول اإلنسانية وقائدها 
ومعلمها والسري عل نهجه واإلقتداء بسريته العطرة.

وأكد أمني العاصمة ومحافظو املحافظات، أن املولد النبوي محطة إيمانية لستلهام الدروس والعرب لتعزيز 
التآخي والتالحم ووحدة الصف يف مواجهة التحديات التي تحاك ضد الوطن.

ولفتوا إل أن الحتشاد الكبري يف هذه املناسبة يعكس املكانة التي يحتلها الرسول األعظم يف قلوب اليمنيني 
ويمثل رداً عل حملة اإلساءة للرسول محمد صل الله عليه وآله وسلم من قبل أعداء األمة.

كما أكدوا أن احتفاء الشعب اليمني بمولد رسول اإلنسانية تأكيد عل استمرار الصمود والثبات يف مواجهة 
العدوان، وامليض عل نهج الرسول الكريم.
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اللجنة العليا ملناسبة املولد النبوي تؤكد جناح املناسبة حبضور مليوني غري مسبوق

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أكدت اللجنة العليا للمناسبات، نجاح الحتفالت الشعبية والرسمية التي أقيمت بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف يف العاصمة صنعاء واملحافظات بشكل مرشف وغري مسبوق، وبما يليق بحجم املناسبة وعظمتها.

وأشادت بالجهود األمنية والتنظيمية والطبية واإلعالمية والخدمية والفنية، التي بذلت من قبل الجهات 
املختصة..وأوضحت، أن اللجان امليدانية التي عملت كخلية نحل يف التجهيز والتحضري والتنظيم والتأمني 

والتغطية اإلعالمية وكل ذلك كان له األثر يف إنجاح الحتفالت بعون الله وتوفيقه.

وأشارت يف بيان صحفي، إل أن فعاليات املناسبة شهدت زخما غري مسبوقا يف تاريخ املناسبات.. لفتة إل 
أن الحتفالت الرئيسية التي أقيمت يف 15 ساحة رئيسية بالعاصمة صنعاء واملحافظات شهدت حضورا 

مليونيا من أبناء الشعب اليمني..وغصت امليادين والساحات وعددها 15 ساحة يف أمانة العاصمة صنعاء 
واملحافظات أقيمت فيها فعاليات املولد النبوي الرشيف، بحشود جماهريية تعد األول من نوعها يف تاريخ 

املناسبات.

وأكدت اللجنة، أنه لم تسجل أي حوادث أمنية يف الحتفالت الرئيسية اليوم الخميس، تعكر من صفو 
املناسبة.. مشيدة بالتعاون الكبري بني رجال األمن واملشاركني يف مختلف الساحات.

وقالت اللجنة »إن ميدان السبعني يف العاصمة صنعاء شهد حضورا مليونيا هو األول من نوعه، كما شهدت 
الساحات يف املحافظات حضورا مرشفا وواسعا وغري مسبوق«.

وأشارت إل أن جاليات من عرشين دولة عربية وإسالمية شاركت يف الحتفالت الرئيسية وقدمت عروضا 
فنية عربت عن عظمة املناسبة وأهميتها.

ولفتت اللجنة، إل أن عدد الفعاليات التحضريية التي استمرت ملدة ثالثة أسابيع شهدت زخما غري مسبوق 
حيث بلغ عددها أكثر من 150 ألف فعالية ونشاط، تنوعت ما بني ندوات رسمية وفعاليات ولقاءات 
ومجالس شعبية وخطب ومحارضات وقوافل وأنشطة تكافل وأنشطة ومهرجانات ومعارض صور.

وأوضحت أن الفعاليات الرئيسية التي أقيمت اليوم الخميس عربت عن ارتباط الشعب اليمني برسول الله 
وجسدت تمسكهم بالقيم النبوية واإلسالم املحمدي.

وتوجهت اللجنة، بالشكر والتقدير ألبناء الشعب اليمني عل التفاعل الكبري مع املناسبة النبوية والحضور 
املرشف يف كل فعاليات املناسبة.

وزير اإلعالم: التغطية اإلعالمية لفعاليات املولد النبوي تعد األوسع يف تاريخ اليمن

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أشاد وزير اإلعالم ضيف الله الشامي، بجهود وسائل اإلعالم الوطنية يف مواكبة وإنجاح فعاليات املولد 
النبوي الرشيف يف ميدان السبعني وملعب مدينة الثورة بالعاصمة صنعاء ومختلف الساحات يف املحافظات.
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وأكد وزير اإلعالم يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن التغطية اإلعالمية للفعاليات الحتفالية بمناسبة 
ذكرى املولد النبوي الرشيف لهذا العام، تعد األوسع يف تاريخ اليمن.

ولفت إل الدور الرائد لوسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة يف تغطية فعاليات املولد النبوي منذ مطلع 
أكتوبر الجاري والتي توزعت بني فعاليات مركزية وعل مستوى املحافظات واملديريات واملناطق واألحياء 

واملكاتب واملؤسسات، وكذا الفعاليات املجتمعية احتفاء بهذه املناسبة الدينية.

وزير الداخلية يوجه رسالة شكر للوحدات األمنية املشاركة يف تأمني فعاليات املولد 
النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

وجه وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمري الدين الحوثي، رسالة شكر للوحدات األمنية التي شاركت يف تأمني 
الفعاليات الجماهريية التي أقيمت اليوم احتفاء باملولد النبوي الرشيف يف أمانة العاصمة واملحافظات.

ووصف وزير الداخلية، تأمني الحشود من قبل الوحدات األمنية والعسكرية، بالعمل األمني املتميز.

وأشاد اللواء عبدالكريم الحوثي، بجهود القيادات األمنية والضباط والصف واألفراد، الذين عملوا بروح 
إيمانية ووطنية، وبدون كلل إلنجاح الحتفاء بهذه املناسبة العظيمة، وتأمني الحشود.

ولفت إل أن األداء األمني كان مرشفا ومعربا عن عظمة املناسبة.. متمنياً للجميع تحقيق املزيد من النجاحات 
يف خدمة أمن اليمن واستقراره.

كما عرب وزير الداخلية، عن الشكر للمواطنني عل ما أبدوه من تعاون مع رجال األمن، والتزامهم بالتعليمات 
واإلرشادات األمنية.

وزير الصحة يشيد جبهود الطواقم الطبية اخلاصة بفعاليات املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أشاد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل، بجهود الطواقم الطبية الخاصة بفعاليات الحتفال 
بذكرى املولد النبوي يف ميدان السبعني وساحات الحتفال باملحافظات.

وثمن الوزير املتوكل يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية)سبأ( تفاعل الكوادر الطبية باملستشفيات وطواقم 
سيارات اإلسعاف بني املحافظات ويف ساحات الحتفالت.

وأوضح أن الوزارة جهزت 250 سيارة إسعاف مزودة بكوادر طبية توزعت عل الساحات والطرق وألف 
733 كادرا طبيا اسعافيا يف جميع الساحات.

ولفت وزير الصحة إل أنه تم تجهيز 40 مستشفى ميداني ومخيم مجهزة باألدوية والكوادر واملستلزمات 
الطبية، باإلضافة إل تهيئة 97 مستشفى حكومي و95 مستشفى خاص.
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وزير الكهرباء يشيد جبهود الوحدات والفرق الفنية إلجناح فعاليات املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء -سبأ:

أشاد وزير الكهرباء والطاقة عاتق عبار، بجهود الوحدات والفرق الفنية يف تزيني وإضاءة املنشآت 
والشوارع وساحات الحتفال بذكرى املولد النبوي بأمانة العاصمة واملحافظات.

وأكد الوزير عبار لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن إنجاح فعاليات الحتفاء باملولد النبوي لهذا العام التي 
توجت اليوم بفعاليات جماهريية حاشدة بالعاصمة صنعاء ومختلف املحافظات، رغم الظروف الصعبة 

التي تمر بها البالد، يجسد مدى حب اليمنيني للنبي األكرم.

ونوه بالجهود املبذولة يف اإلنارة والتزيني والتي أضفت عل مظاهر الحتفاء بمولد رسول اإلنسانية لهذا 
العام طابع مميز جسد املكانة التي يحتلها الرسول محمد صل الله عليه وآله وسلم يف قلوب اليمنيني 

وابتهاجهم بذكرى مولده.

رئيس جهاز األمن واملخابرات يشيد جبهود الوحدات األمنية يف تأمني فعاليات املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء -سبأ:

وجه رئيس جهاز األمن واملخابرات اللواء الركن عبدالحكيم الخيواني، رسالة شكر للوحدات األمنية التي 
شاركت يف تأمني الفعاليات الجماهريية التي أقيمت اليوم يف العاصمة صنعاء واملحافظات احتفاء باملولد 

النبوي الرشيف.

وأشاد اللواء الخيواني، بمستوى األداء األمني العال واملرشف للوحدات األمنية ودورها الفاعل يف إنجاح 
الفعاليات الجماهريية التي أقيمت يف مختلف ساحات الحتفال بهذه املناسبة الدينية.

وعرب عن الشكر للمواطنني عل تعاونهم مع األجهزة األمنية والتزامهم بالتعليمات األمنية والذي كان له األثر 
يف إنجاح الفعاليات الحتفائية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

 بذكرى املولد النبوي
ً
 لقطاع األوقاف بإب احتفاء

ً
تدشني العمل يف 17 مشروعا

]29/ اكتوبر/2020[ إب -سبأ:

دشن وزراء األوقاف واإلرشاد الدكتور نجيب العجي والدولة فارس مناع وأحمد القنع ومحافظ إب 
عبدالواحد صالح اليوم، العمل يف تنفيذ 17 مرشوعاً استثمارياً بقطاع األوقاف يف عدد من مديريات 

املحافظة احتفاًء بذكرى املولد النبوي.

واستمع الوزراء العجي ومناع والقنع واملحافظ صالح، من مدير مكتب األوقاف واإلرشاد باملحافظة بندر 
العسل، إل إيضاح عن املشاريع التي سيتم تنفيذها بتكلفة إجمالية 484 مليون و430 ألف ريال.

وبني العسل أن املشاريع تتضمن ستة مشاريع ترميم وصيانة الجامع الكبري وجامع الهادي وجامع عمر بن 
عبدالعزيز ورضيح العالمة حسني بن عبد الله الذاري وبناء قاعة مناسبات واستكمال مدرسة عيل ولد زايد 
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بمديرية يريم.

وأشار إل أن املشاريع تشمل ترميم وصيانة الجامع الكبري بمديرية ذي السفال وصيانة وترميم جامع 
الهدى بمديرية ريف إب وترميم وصيانة جامع الجاللية بمديرية املشنة وترميم وصيانة الجامع الكبري 

بمديرية السربة وترميم وصيانة جامع رباط الغيثي بمديرية الظهار.

ووفقاً ملدير مكتب أوقاف إب، تشمل املشاريع التي دشن العمل فيها، ترميم وصيانة جامع الرحمن 
ومدرسة قرية املنضاح وبناء غرفة ودورة مياه لقيم مسجد منطقة جرين الظهر بمديرية السدة وترميم 
وصيانة الجامع الكبري بمديرية جبلة وبناء أربعة فصول إضافية بمدرسة جوار الجامع الكبري بمديرية 

املخادر وتوسعة مسجد السارفة بمديرية العدين.

وأشار الوزراء العجي ومناع والقنع، إل أن تدشني املشاريع الستثمارية والخدمية بمحافظة إب يف ظل 
استمرار العدوان والحصار، يعكس صمود وثبات الشعب اليمني يف وجه العدوان.

ولفتوا ال أن تزامن تدشني العمل باملشاريع الوقفية مع الحتفال بذكرى املولد النبوي، يؤكد الرتباط 
بالهوية اإليمانية.

بدوره أشار محافظ إب، إل أهمية تنفيذ املشاريع الستثمارية يف تنمية أموال األوقاف وتوظيفها لتحقيق 
مقاصد الواقفني.. وأكد دعم قيادة السلطة املحلية ملكتب األوقاف باملحافظة بما يمكنه من التوسع يف تنفيذ 

املشاريع الستثمارية والحفاظ عل ممتلكات الوقف.

إل ذلك اطلع وزراء األوقاف والدولة ومحافظ إب، عل سري العمل يف تنفيذ املرحلة األول من مرشوع 
املركز التجاري بمدينة إب البالغ تكلفته 130 مليون ريال، ويتكون من ثالثة طوابق تضم أسواق تجارية 

واسرتاحات ومخازن ومواقف للسيارات.

وحث وزير األوقاف، القائمني عل املرشوع اإللتزام باملواصفات الفنية وإنجاز املرحلة األول منه يف املوعد 
املحدد.

رافقهم خالل الزيارة املسئول الجتماعي للمحافظة يحيى القاسمي ونائب مدير مكتب األوقاف باملحافظة 
املهندس خليل غراب وعدد من املسئولني باملحافظة.

سالح اجلو املسري..إحتفال خمتلف باملولد النبوي الشريف

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ : تحليل إخباري

كثف سالح الجو اليمني املسري، خالل األيام القليلة املاضية من غاراته العسكرية عل مطار أبها الدول 
بعسري.

وأوضح ناطق القوات املسلحة العميد يحيى سيع، أن سالح الجو املسري نفذ عملياته الهجومية عل أهدافا 
عسكرية مهمة داخل املطار.

واستهدف سالح الجو املسري، مرابض الطائرات الحربية يف قاعدة امللك خالد الجوية بخميس مشيط 
بطائرتني مسريتني نوع قاصف 2k، كما استهدف هدفا حساسا داخل مطار أبها بطائرة نوع صماد3.
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هذا الهجوم املتتابع واملركز عل املناطق الجنوبية ململكة العدوان رسالة عسكرية، مفادها »وإن عدتم 
عدنا..«، كما أوضح العميد سيع بقوله »هذا الستهداف يأتي يف إطار الرد عل التصعيد الجوي للعدوان 

والحصار املتواصل عل شعبنا العزيز«.

وحملت غارات سالح الجو اليمني املسري عدد من الرسائل نستعرضها كالتال:

جرس تنبيه

القصف املتتال ملطار ابها الدول من قبل الطريان املسري اليمني، يحمل يف كل رضباته ما يسمى يف العلوم 
العسكرية بـ ) تلويح القوة( ويشري هذا املصطلح إل طريقة النرص األخرية التي استخدمها أحد األطراف 

املتصارعة وحقق من خاللها نرصاً ساحقاً ، أو أنه غري مجرى املعركة الجارية وأستبدل موقعه من الضعف 
إل القوة ، وبالتال فإنه يف املسار التوقيفي للمعارك العسكرية )هدنة إنسانية – مفاوضات سياسية – 

تبادل أسى - ...إلخ( يقوم الطرف الفائز مؤخراً بإستعراض قوته وان بإمكانه إحداث مفاجآت أخرى إذا 
تطلب األمر.

عمق السيطرة

تشري الغارات املتتابعة عل املطارات واملناطق العسكرية الجنوبية لدولة العدوان السعودية أن هذه األماكن 
أصبحت تحت السيطرة الفعلية للجيش اليمني، فالدخول والخروج منها بشكل آمن وتحقيق األهداف التي 

رسمت للعمليات العسكرية فيها، توضح أن العدوان السعودي إذا فكر بإرتكاب أي حماقة تجاه السيادة 
اليمنية ؛ فإنه سيتم إسقاط وضم تلك املناطق فوراً.

ويمكن إستدعاء أحداث عسكرية عاملية طبقت هذه الطريقة، منها ما يجري اآلن من حرب بني أذربيجان 
وأرمينيا، حيث كانت أرمينيا مستقوية عل أذربيجان ومحتلة أجزاء كبرية من أراضيها وذلك بفعل دعم 

الغرب املسيحي لها، واآلن ومع القوة العسكرية الصاعدة ألذربيجان تغريت املوازين، وأصبحت أذربيجان 
تسرتد يف كل معركة تجري اآلن مدن وقرى كانت أرمينيا محتلة لها.

رداً عى التطبيع الخانع

ويأتي توقيت الرضبات املتالحقة ملطار أبها من قبل الجيش اليمني بإعتباره رداً عل ما قام به نظام 
الخنوع الخليجي من إجبار لوكالئه العسكريني يف السودان بإقامة عالقة مع الكيان الصهيوني الغاصب، 

وتحمل رسالة الطريان املسري، أن اليمن هو القلعة العربية التي ستحطم كل مؤامرات الخنوع التي تقوم بها 
أمريكا والكيان الصهيوني يف الرشق األوسط.

إحتفال خاص

املتابع للعمليات التي يقوم بها املسري اليمني، يجد أن سالح الجو ومنذ أن دخل الخدمة الحربية يف العام 
2016م، يقوم بإحتفال خاص يف كل الفعاليات الحتفائية املتعلقة باملولد النبوي الرشيف، ويف إحتفال 
املولد لهذا العام وبعد أن أكد قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي أن الحتفال السنوي للمولد 

سيكون مختلف ؛ فطريان الجو املسري قرر وكعادته أن يبدأ الحتفال وبصورة مفاجئة وسيعة وخاطفة 
ومبهجة أيضا.
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وزير الدولة مناع يهنئ باملولد النبوي الشريف

]30/ اكتوبر/2020[ صنعاء -سبأ:

رفع وزير الدولة فارس مناع، برقية تهنئة إل قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي ورئيس املجلس السيايس 
األعل، بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأكد الوزير مناع، أن نجاح فعاليات إحياء ذكرى املولد النبوي يعرب عن ثبات الشعب اليمني يف اتباع نهج 
الرسول عليه الصالة والسالم ومنارصته وحمل راية اإلسالم عل مدى األزمان.

وزير الدولة البكري يهنئ قائد الثورة بذكرى املولد النبوي

]30/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

رفع وزير الدولة الدكتور عبدالعزيز البكري، برقية تهنئة إل قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي 
ورئيس وأعضاء املجلس السيايس األعل، بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشار الوزير البكري، إل أن ذكرى مولد الرسول األعظم محمد صلوات الله عليه وعل آله وسلم، مناسبة 
لسترشاف الرحمة املهداة للبرشية جمعاء.

ولفت إل أن هذه املناسبة تأتي والشعب اليمني ما يزال يتعرض للقتل والتدمري والحتالل لجزء غال من 
أرضه، ما يتطلب من الجميع تحمل املسؤولية يف مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته وأمنه 

واستقالله.

وأكد وزير الدولة البكري، أهمية تجسيد املعاني السامية التي تقتضيها فضائل هذه املناسبة من أعمال الرب 
واإلحسان ومواساة املساكني وتفقد املحتاجني وزيارة الجرحى وأس الشهداء وتلمس أحوالهم.

هيئة شؤون القبائل تهنئ قائد الثورة بذكرى املولد النبوي

]30/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

هنأت الهيئة العامة لشؤون القبائل، قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي ورئيس وأعضاء املجلس 
السيايس األعل، بمناسبة بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأشارت الهيئة يف بيان تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( نسخة منه، إل أن هذه املناسبة الدينية محطة 
لستلهام الدروس والعرب من سرية الرسول األعظم وتعميق الرتباط به والقتداء بنهجه.

وأشادت بتفاعل ومشاركة أبناء قبائل اليمن وحضورهم املرشف يف الحشد املهيب يف الفعاليات املركزية 
الخاصة بإحياء ذكرى مولد رسول اإلنسانية.
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جملس التالحم القبلي يهنئ قائد الثورة بذكرى املولد النبوي

]30/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

هنأ مجلس التالحم الشعبي القبيل، قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي واملجلس السيايس األعل وقبائل 
اليمن، بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

وحيا املجلس يف بيان تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( نسخة منه، مواقف اإلباء والبذل والعطاء ألبناء 
وقبائل اليمن يف مختلف الساحات والفعاليات والتحضريات إلحياء مناسبة ذكرى املولد النبوي.

وأهاب بقبائل اليمن مواصلة الدعم لستمرار تجسيد مكارم األخالق وقيّم التكافل والرتاحم التي جاء بها 
الرسول صلوات الله عليه وآله.

وأشاد مجلس التالحم القبيل بجهود األجهزة األمنية وحسها ويقظتها العالية يف صون األمن والستقرار 
وردع كل من تسول له نفسه استهداف السلم املجتمعي.

النقابة العامة للربيد واالتصاالت تنظم احتفائية بذكرى املولد النبوي

]30/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت النقابة العامة للربيد والتصالت وتكنولوجيا املعلومات اليوم بصنعاء، احتفائية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة والسالم.

وأشار أمني عام النقابة إسماعيل الطائفي، إل عظمة ذكرى املولد النبوي يف استذكار السرية العطرة لخري 
خلق الله وتجسيد القيم اإلنسانية الرفيعة والقدوة الحسنة يف كل املعامالت.

وتضمنت الفعالية محارضة عن املولد النبوى وحياة الرسول ونهجه وشمائله، باإلضافة إل أناشيد يف مدح 
رسول الله.

الذماري والواسعي يبلغان نهائي بطولة الشهيد حسن زيد لكرة الطاولة

]30/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

بلغ الالعبان أيمن الذماري وعيل الواسعي نهائي بطولة الشهيد حسن زيد املفتوحة لكرة الطاولة لفردي 
الناشئني، والتي ينظمها اتحاد اللعبة بذكرى املولد النبوي الرشيف.

جاء تأهل أيمن الذماري عقب تغلبه عل منافسه أرشف شوقي بثالثة أشواط لشوطني، فيما تأهل الالعب 
عيل الواسعي عل حساب وائل السعيدي إثر تغلبه عليه بثالثة أشواط نظيفة.

وأوضح رئيس اتحاد كرة الطاولة الدكتور عصام السنيني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن البطولة تأتي 
ضمن أنشطة وبرامج التحاد بالتزامن مع ذكرى مولد الرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم الذي بعثه 

الله رحمة للعاملني وأخرج العباد من الظلمات إل النور.
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وأشار إل أنه تم تسمية البطولة باسم الشهيد حسن زيد وفاًء وعرفاناً بإسهامات الوزير زيد يف دعم 
الشباب والرياضيني.. لفتاً إل أن البطولة تشهد تنافس كبري وتقارب يف املستويات رغم قلة األنشطة جراء 

الظروف الراهنة واستمرار العدوان والحصار.

وأشاد الدكتور السنيني، بدعم صندوق رعاية النشء والشباب لربامج وأنشطة التحاد.. منوها بتفاعل 
املشاركني يف البطولة خاصة الذين قّدموا من بعض املحافظات.

جناح إدارة أمن احلشود تتوج مليونية اإلحتفال مبولد النور..

]30/ اكتوبر/2020[ صنعاء –سبأ: تقرير / نسيم الرضاء   

تفوقت الجهود األمنية والتنظيمية والطبية واإلعالمية والخدمية والفنية يف تأمني الحتشاد الجماهريي 
املليوني يف 15 ساحة احتفالية توزعت عل  12 محافظة يمنية احتفلت بذكرى املولد النبوي الرشيف 

وعربت عن موقفها الرافض لإلساءة للرسول األعظم.

وأبهر نجاح إدارة أمن الحشود يف الحتفالية التي وصفها بيان اللجنة العليا للمناسبات بأنها  »شهدت 
زخماً غري مسبوق يف تاريخ املناسبات« دول العدوان والعالم حيث لم تسجل أي حوادث أمنية يف الحتفالت 

الرئيسية، تعكر من صفو املناسبة بحسب اللجنة.

ونجحت إدارة أمن الحشود مند الثالثة األسابيع األول لإلعداد والتحضري للمناسبة يف تأمني 150 ألف 
فعالية ونشاط متنوع ما بني ندوات رسمية وفعاليات ولقاءات ومجالس شعبية وخطب ومحارضات 

وقوافل وأنشطة تكافل ومهرجانات ومعارض صور وفق بيان اللجنة، لتحظى الحتفالية بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف لهذا العام بتغطية إعالمية »تعد األوسع يف تاريخ اليمن« بحسب وزير اإلعالم ضيف 

الله الشامي.

مستعرضاً الدور الرائد لوسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة يف تغطية فعاليات املولد النبوي منذ 
مطلع أكتوبر الجاري، والتي توزعت بني فعاليات مركزية وعل مستوى املحافظات واملديريات واملناطق 

واألحياء واملكاتب واملؤسسات، وكذا الفعاليات املجتمعية احتفاء بهذه املناسبة الدينية.

خلية نحل...

وتكاتفت الجهود يف مختلف الجهات املختصة إلنجاح الحتفالت الشعبية والرسمية التي أقيمت باملناسبة 
يف العاصمة صنعاء واملحافظات بشكل مرشف وغري مسبوق، وبما يليق بحجم املناسبة وعظمتها والتي  

وصفها  بيان اللجنة العليا للمناسبات »بخلية نحل« عملت عل التجهيز والتحضري والتنظيم والتأمني 
والتغطية اإلعالمية لالحتشاد املليوني للشعب اليمني وجاليات عرشين دولة عربية وإسالمية شاركت يف 

اإلحتفالت الرئيسية التي عربت  عن حب الرسول الكريم والتمسك بالقيم النبوية واإلسالم املحمدي.

تميـــز وتعاون...

واعترب وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمري الدين الحوثي، نجاح الحتفال وتأمني الحشود من قبل الوحدات 
األمنية والعسكرية، بالعمل األمني »املتميز«.

ولفت إل أن األداء األمني كان مرشفا ومعربا عن عظمة املناسبة.. مثمناً  تفاعل املواطنني وما أبدوه من 
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تعاون مع رجال األمن، والتزامهم بالتعليمات واإلرشادات األمنية.

وواكبت الجهود الطبية والصحية املناسبة من خالل تأمني الكوادر الطبية باملستشفيات وطواقم سيارات 
اإلسعاف بني املحافظات ويف ساحات الحتفالت، بعد أن توزعت 250 سيارة إسعاف مزودة بكوادر طبية 

توزعت عل الساحات والطرق وألف 733 كادرا طبيا اسعافيا يف جميع الساحات.

ولفت وزير الصحة الدكتور طه املتوكل، إل أنه تم تجهيز 40 مستشفى ميداني ومخيم مجهزة باألدوية 
والكوادر واملستلزمات الطبية، باإلضافة إل تهيئة 97 مستشفى حكومي و95 مستشفى خاص.

وساعد انضباط  الحشود الشعبية بالتعليمات األمنية يف نجاح الفعاليات الجماهريية، حيث شكر رئيس 
جهاز األمن واملخابرات اللواء الركن عبدالحكيم الخيواني، املواطنني عل تعاونهم مع األجهزة األمنية 

والتزامهم بالتعليمات والذي كان له األثر يف إنجاح الفعاليات اإلحتفائية بذكرى املولد النبوي الرشيف.. 
مشيداً بمستوى األداء األمني العال واملرشف للوحدات األمنية.

إدارة الحشــــود؟؟

ويعرف مفهوم إدارة أمن الحشود بأنه اإلدارة الفاعلة للحشود الكبرية وإدارة األحداث املتوقعة وغري 
املتوقعة لهذه الحشود، ويعترب من املهمات الصعبة التي تتجاوز عملية التخطيط، والتنظيم، والقيادة، 

والرقابة، لكل من املوارد البرشية واملادية واملعلوماتية يف بيئة تنظيمية معينة، ويتضمن اإلجراءات الوقائية 
التوعوية..وبحسب الدراسات تحتاج إدارة أمن الحشود إل جهد تعاوني كبري بني الجهات املختلفة وهو ما 

تجل من خالل تعاون مختلف الجهات إلنجاح الفعالية التي وصفتها قناة  العالم بأنه اكرب »حفل جماهريي 
يف تاريخ اليمن« .

استعـــدادات...

وتأهبت الساحات استعدادا لالستقبال الحشود، حيث بدء العمل يف العاصمة صنعاء منذ عرشين يوما يف 
ميدان السبعني من موعد املولد النبوي الرشيف، حيث تم تقسيم الساحة إل 28 مربعاً وتم توزيع الحواجز 

اإلسمنتية بالستعانة بالبوكتات لتحريكها.

إضافة إل ترتيب الدخول للساحة من الجانب الخلفي للمنصة بمساحة 15 مرتاً لكل مربع، حيث يكون 
الدخول ابتداء باملربع األول حتى يمتلئ، ثم الثاني والثالث، فيما خصصت املساحة املقابلة لرضيح 

الشهيد الصماد للجانب الخدمي وللحالت الطارئة مثل اإلسعافات وغريها، إضافة إل توفري خمسة مواقف 
للسيارات ثالثة منها يف الجهة الجنوبية واثنان يف الجهتني الشمالية الرشقية.

اختتمت فعاليات الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف بعد أن َشـــكل اليمنيون لوحة جمالية ايمانية.. 
وأرسلوا رسائل محمديه يف حب علم الهدى، وصوراً لثبات وتحدي الشعب  الذي يقصف ليفنــى فيزهر 

ربيعه صــموداً.



529

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

عودة حركة السري مبيدان السبعني بعد احتضانه لفعالية ذكرى املولد النبوي

]30/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أنهت فرق ميدانية من مرشوع النظافة واألشغال واملرور بأمانة العاصمة، أعمال النظافة ورفع الحواجز 
الصبية بميدان السبعني بعد احتضانه للفعالية الكربى بذكرى املولد النبوي.

وأكد وكيل أمانة العاصمة املساعد عبدالوهاب رشف الدين، عودة حركة السري بميدان السبعني بعد 
استكمال الفرق امليدانية والفنية ألعمالها يف إزالة الحواجز والنظافة، وتنظيم الصبيات وفقاً لخطة إدارة 

املرور.

وأشاد رشف الدين، بجهود العاملني والفرق امليدانية للنظافة واألشغال واملرور يف تنفيذ أعمال النظافة 
بميدان السبعني وإعادة فتحه للحركة املرورية.

فيما أشار مديرا مرشوع النظافة باألمانة إبراهيم الرصابي واملتابعة عبدالحليم السكري، إل أن 12 فرقة 
طوارئ للنظافة ومعدات وآليات مكتب األشغال واملرور بأمانة العاصمة شاركت يف تنفيذ أعمال نظافة 

ميدان السبعني وإزالة الحواجز، لتسهيل حركة السري.

رئيس جملس النواب يهنئ قائد الثورة ورئيس اجمللس السياسي بذكرى املولد 
النبوي

]31/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

هنأ رئيس مجلس النواب األخ يحيى عيل الراعي، باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، قائد الثورة 
السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي ورئيس وأعضاء املجلس السيايس األعل وكافة أبناء الشعب اليمني 

واملرابطني يف ساحات وميادين العزة والكرامة، بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

واعترب األخ يحيى عيل الراعي، يف جلسة مجلس النواب اليوم، ذكرى املولد النبوي، محطة للتزود من السرية 
العطرة للنبي صل الله عليه وآله وسلم والتي يٌسرتشد بها يف التأيس والقتداء بالنبي األكرم وأخالقه 

ومعامالته وجهاده.

وأشاد بالتوافد والحضور املرشف للشعب اليمني يف ساحات الحتفال يف العاصمة صنعاء ومختلف 
املحافظات والذي يرتجم عمق الرتباط الروحاني والوجداني لشعب اإليمان والحكمة بالنبي األكرم ومعلم 

البرشية عليه الصالة والسالم.

وأكد أن الحضور املرشف رغم املعاناة والحصار دليل عل ثبات الشعب اليمني وتجديد صموده يف مواجهة 
قوى الغزو والحتالل، ورد عميل عل اإلساءات املتكررة للرسول األعظم وصفعة لدعاة التطبيع وكل من 

يفكر باإلساءة إل النبي الكريم.

وأشار األخ يحيى عيل الراعي، إل أهمية مواصلة بذل الجهود لنرش قيم التسامح والتكافل والرتاحم بما 
يعزز من وحدة الصف ورأب الصدع بني أبناء الشعب اليمني وتربية الجيل عل النهج النبوي املحمدي.

وابتهل إل املول جّلت قدرته أن يعيد هذه املناسبة الدينية عل الشعب اليمني واألمة العربية واإلسالمية 
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وقد تحقق لها اآلمال والتطلعات واكتمل النرص اليماني عل تحالف العدوان.. سائالً املول القدير أن يرحم 
الشهداء ويشفي الجرحى ويعيد كافة األسى ساملني إل ديارهم.

ويف سياق متصل رحب رئيس مجلس النواب خالل الجلسة بموقف األمني العام لحزب الله السيد حسن 
نرص الله ودعوته للمسلمني وشعوب العالم الوقوف إل جانب اليمنيني »عشاق رسول الله«، ضد العدوان 

األمريكي السعودي، وتأكيده عل أن خروجهم حجة إلهية رشعية جديدة عل كل العلماء والنخب والشعوب 
للخروج عن صمتهم.

ونوه بموقف السيد نرص الله من عملية التطبيع مع املحتل اإلسائييل وهرولة بعض حكام الخليج ومن لحق 
بهم وتفريطهم وخذلنهم لقضايا األمة ويف املقدمة فلسطني.

وثمن رئيس مجلس النواب ما ذهب إليه السيد نرص الله بشأن الحادثة التي وقعت يف فرنسا وقوله »إن 
حادثة مدينة نيس يدينها املسلمون بشدة من كل مواقعهم املختلفة يف فرنسا وأوروبا ويف كل مكان وهذه 

الحادثة يرفضها اإلسالم ول يجوز أن يحسبها أحد عل اإلسالم الذي يحّرم قتل أو إيذاء األبرياء وكل حادثة 
مشابهة أو تأتي بالنسبة للمسلمني، هي مرفوضة ومدانة يف أي مكان وقعت وأيا كان املستهدف«.

وأشار األخ يحيى عيل الراعي، إل أهمية التحيل بأخالق الحبيب املصطفى صل الله عليه وآله وسلم يف 
التسامح والتعايش بني األمم والشعوب.. مبينا أن ما تطرق إليه السيد حسن نرص الله يأتي يف التجاه املعرب 

عن آمال وتطلعات األمة العربية واإلسالمية.

وخالل الجلسة أقر مجلس النواب، تقرير لجنة السلطة املحلية حول مستوى تحصيل املوارد املحلية 
واملشرتكة واملوارد العامة املشرتكة للعام ۲۰۱۹م للسلطة املحلية.

فعالية احتفائية بصنعاء لقيادة القوات اجلوية بذكرى املولد النبوي

]31/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي اليوم بصنعاء، فعالية احتفائية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

يف الفعالية حيا نائب وزير األوقاف واإلرشاد فؤاد ناجي، التفاعل والحضور املرشف للشعب اليمني يف إحياء 
ذكرى ميالد الرسول عليه وآله أفضل الصالة والسالم والذي يدل عل التفرد والتميز يف حب رسول الله صل 

الله عليه وآله وسلم وولئه له.

وأشار إل أن الحضور الكبري يف هذه املناسبة بقدر ما عرب عن الصحوة والهوية اإليمانية للشعب اليمني، 
فقد مثل رسالة قوية ملن حاول اإلساءة ملقام الرسول الكريم عليه وآله الصالة والسالم كما مثل رسالة 

صادقة لدول العدوان الذين أصيبوا بالدهشة من الحضور الكبري رغم املعاناة والحصار.

وقال العالمة فؤاد ناجي »لقد كرم الله اليمنيني بهذا الحضور الواسع مثلما كرمهم بتحقيق النتصارات 
امليدانية يف جبهات العزة والكرامة وتحرير األسى وسيكرمهم الله بالفتح املبني وكرس قرن الشيطان«.

ولفت إل رضورة تعزيز النتماء والرتباط بالرسول األعظم حتى الفوز بنرص الله وتأييده.
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وأضاف »يجب علينا اليوم وبعد احياء املناسبة مضاعفة الجهود والنفري العام وأداء املهام والواجبات بكل 
عزم وإرصار ونشاط والتحرك يف كافة املجالت وجوانب الحياة«.

فيما تطرق العميد الركن طيار زيد املوشكي يف كلمة قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، إل دور اليمنيني 
يف نرصة الرسول صل الله عليه وآله وسلم ويف نرش الدعوة اإلسالمية يف أصقاع املعمورة.

وأشار إل ما يمثله إحياء املناسبة بهذا الزخم الواسع يف الوقت الذي يهرول الكثري من األعراب نحو التطبيع 
مع العدو الصهيوني من رسالة تعرب عن الرتباط والحب الصادق لرسول الله والسري عل نهجه.

من جانبه أوضح مساعد قائد القوات الجوية لشئون التوجيه املعنوي العميد أحمد رشف الدين، أن إحياء 
مولد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بهذه الصورة الالئقة تعبري عن الحب والولء وتجسيداً للهوية 

اإليمانية ورسالة للعالم أجمع بأن أحفاد األنصار عل قلب رجل واحد لنرصة رسول الله ومواجهة محاولة 
اإلساءة إليه ومشاريع التطبيع مع أعداء الدين واألمة.

فعالية ثقافية وخطابية يف إب بذكرى املولد النبوي

]31/ اكتوبر/2020[ إب  - سبأ :

أقيمت اليوم بمحافظة إب، فعالية ثقافية وخطابية ابتهاجا بذكرى مولد الرسول األعظم نظمها مكتب 
الثقافة بالتعاون مع مؤسسة آماس لإلنتاج الفني واإلعالمي وفروع مؤسسة اإلتصالت وهيئة الربيد ورشكة 

تيليمن ومكتب الصناعة والتجارة .

يف الفعالية أكد وكيل املحافظة لشئون األوقاف والتعليم والثقافة القايض عبدالفتاح غالب، أن إحياء هذه 
املناسبة الجليلة يغيض أعداء رسول الله والشعب اليمني.. لفتاً إل أن الحشود املليونية التي شهدتها 

ساحات الحتفالت باملحافظات جسدت مدى ارتباط اليمنيني بالرسول األعظم وحبهم له، وتمسكهم بنهجه.

وتطرق إل الثقافة املغلوطة لدى البعض عن إحياء ذكرى املولد النبوي.. مؤكدا رضورة تعزيز الوعي 
املجتمعي بعظمة املناسبة ودورها يف التعريف بشخصية الرسول األكرم ومبادئه وقيمه اإلنسانية.

ولفت الوكيل غالب، إل مكانة اليمنيني عند رسول الله وعمق العالقة التي تربطهم به، ودورهم يف نرصته 
وإتباع سريته.. داعيا الجميع ال مقاطعة البضائع األمريكية والفرنسية واإلسائيلية كأحد الردود العملية 

عل اإلساءات املتكررة لنبي األمة وقائدها.

فيما تطرق مدير مكتب الثقافة باملحافظة عبدالحكيم مقبل، ال ما دأب إليه أعداء األمة من تكرار اإلساءات 
للرسول األكرم، وأهمية استلهام الدروس من حياته وسريته العطرة.. لفتا إل أن محبة رسول الله تكمن يف 

اإلقتداء به قول وعمال.

بدوره أكد مدير إدارة املشرتكني بفرع مؤسسة التصالت باملحافظة املهندس عبدالحافظ الشعيبي، أن لهذه 
املناسبة دللت روحية يف تعزيز الصمود ملواجهة قوى الظلم والستكبار.. مشرياً إل رضورة استغاللها يف 

تعزيز السري عل نهج الرسول الكريم والتأيس بأخالقه وصفاته الحميدة.

تخلل الفعالية أوبريت بعنوان »النبي األعظم« وعدد من الفقرات الفنية، واملوشحات الدينية وقصيدة 
شعرية، وتكريم املشاركني يف األوبريت.
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حرض الفعالية وكيل املحافظة قاسم املساوى، ومدير فرع املؤسسة العامة لالتصالت املهندس عبدالقادر 
الشمريي ونائبه املهندس محيي الدين املنصوري، ورئيس مؤسسة آماس محمد الصديق، ومدير الربيد 

خالد عبدالرب، ونائب مدير مكتب الصناعة فضل الزبيدي، ومدير فرع رشكة تليمن جميل محمد، ومدير 
مكتب الصناعة بمديرية الظهار فضل األكوع.

الذماري يتوج بلقب بطولة الشهيد حسن زيد لكرة الطاولة

]31/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

توج الالعب أيمن الذماري، بلقب بطولة الشهيد حسن زيد املفتوحة لكرة الطاولة لفردي الناشئني، والتي 
نظمها اتحاد اللعبة بدعم صندوق النشء والشباب بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

جاء تتويج الالعب الذماري بلقب البطولة بفوزه عل منافسه عيل الواسعي بثالثة أشواط نظيفة بواقع 
11/4 و11/4 و 12/10، فيما أحرز الالعب أرشف شوقي املركز الثالث عقب فوزه عل وائل السعيدي 

بثالثة أشواط مقابل شوطني تفاصيلها 11/6 و 9/11و 7/11 و 12/10 و 11/7.

قاد مباراتي اليوم الحكم الدول عادل اليفاعي، والحكام إبراهيم غوث ومراد ياسني وخالد الدرم.

شارك يف البطولة التي أقيمت بصالة نادي األهيل واستمرت أربعة أيام 32 لعباً مثلوا أمانة العاصمة 
ومحافظات الحديدة، تعز، حجة، إب، صعدة وذمار.

ويف ختام البطولة كرم وكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة عباس املدومي والوكيل املساعد كمال الرشيف 
ورئيس اتحاد كرة الطاولة الدكتور عصام السنيني واألمني العام مطهر زبارة وأمني عام نادي األهيل 

عبدالله حسني جابر ومديرا النشاط الريايض والتحادات بوزارة الشباب عصام دريبان ووائل القريش، 
الفائزين بكؤوس وميداليات ملونة ومبالغ مالية.

مكتب السياحة مبديرية السبعني بأمانة العاصمة حيتفي بذكرى مولد الرسول

]31/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بمديرية السبعني يف أمانة العاصمة، فعالية خطابية ابتهاجا بذكرى مولد الرسول األعظم، 
نظمها مكتب السياحة باملديرية.

يف الفعالية أكد وكيل األمانة املساعد ناجي القويس، عظمة املناسبة التي تجسد مكانة وحب الرسول األعظم 
محمد صل الله عليه وآله وسلم يف نفوس األمة، والقتداء به والسري عل نهجه القويم واتباع سريته العطرة.

وأشار إل أن ذكرى املولد النبوي أعظم املناسبات الدينية التي تحرص األمة اإلسالمية عل إحيائها تكريما 
ملن بعثه الله خاتماً لألنبياء واملرسلني.وتطرقت كلمات الفعالية، التي حرضها مدير مكتب السياحة 

باملديرية محمد الياجوري، إل أهمية إحياء هذه املناسبة لتذكري العالم بسرية ومكارم وفضائل رسول 
اإلنسانية محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، والتزود باملفاهيم والقيم اإليمانية من سريته العطرة.
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وأكد املشاركون أهمية الستفادة من املناسبة ألخذ الدروس والعرب من حياة الرسول األعظم وجهاده يف 
تعزيز عوامل الصمود والثبات ملواجهة قوى العدوان ومرتزقتها حتى تحقيق النرص ودحر الغزاة واملحتلني.

املستشفى االستشاري اليمني حيتفي بذكرى املولد النبوي

]31/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم املستشفى الستشاري اليمني، فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أشار مدير العالقات العامة باملستشفى شوقي األديمي، إل أن الحتفاء بمولد الرحمة املهداة 
للعاملني يعزز وحدة األمة وارتباطها برسول اإلنسانية خاصة يف ظل هرولة بعض األنظمة للتطبيع مع 

الكيان الصهيوني.

وأكد أهمية استلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى صل الله عليه وعل آله وسلم والقتداء بنهجه.. 
لفتا إل أن الحتفاء باملولد النبوي يمثل رسالة لقوى تحالف العدوان وكل من أساءوا إل الرسول الكريم، 

بتمسك وارتباط الشعب اليمني بالرسول األعظم.

تخلل الحفل، الذي حرضته قيادة وكوادر املستشفى، فقرات عربت عن عظمة املناسبة.

مؤسسة الشعب تقدم هدايا رمزية للجرحى مبستشفى احلزم يف اجلوف

]31/ اكتوبر/2020[ الجوف  - سبأ :

نفذت مؤسسة الشعب الجتماعية للتنمية، اليوم زيارة لجرحى الجيش واللجان الشعبية الذين يتلقون 
الرعاية الطبية يف مستشفى الحزم بالجوف.

وقدمت مؤسسة الشعب للجرحى هدايا رمزية لهم يف إطار األنشطة الخريية واإلنسانية التي تنفذها احتفاًء 
بذكرى املولد النبوي.

وأشاد وكيل محافظة الجوف صالح الدهشا، بمبادرة فريق مؤسسة الشعب يف زيارة الجرحى وتقديم هدايا 
رمزية لهم.. منوها باملشاريع الخريية واألنشطة التي تنفذها املؤسسة يف املحافظة بذكرى املولد النبوي.

بدوره أوضح مدير برنامج الخدمات الصحية بمؤسسة الشعب الدكتور مجيب الفقيه، أن زيارة جرحى 
الجيش واللجان الشعبية يف مستشفى الحزم وتقديم هدايا لهم، تعرب عن الوفاء والعرفان لتضحياتهم 

وصمودهم واستبسالهم يف مواجهة العدوان ومرتزقته.

فيما عرب الجرحى عن إمتنانهم لزيارة فريق مؤسسة الشعب.. مؤكدين أن الدماء تهون يف سبيل الدفاع عن 
الوطن والتصدي لقوى العدوان واملرتزقة.

شارك يف الزيارة مدير املشاريع اإلنسانية يف مؤسسة الشعب محمد الجعدي ومدير تنمية املوارد محمد 
حميدان.



534

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

فعالية ملصلحة التأهيل واإلصالحية املركزية بأمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]01/ نوفمرب/2020[ صنعاء  - سبأ :

نظمت مصلحة التأهيل واإلصالح واإلصالحية املركزية بأمانة العاصمة اليوم، فعالية احتفالية يف ذكرى 
املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد مفتي الديار اليمنية العالمة شمس الدين رشف الدين، عل مكانة اليمنيني عند املصطفى 
صل الله عليه وآله وسلم والذي وصفهم بأنهم أهل اإليمان والحكمة اإليمان يمان والحكمة يمانية والفقه 

يمان وخري الرجال رجال أهل اليمن.

وأشار إل أن أهل اليمن هم أول من نارصوا الرسول الكريم صل الله عليه وآله وسلم ووقفوا معه يف 
مواجهة املرشكني واملنافقني فضالً عن أدوارهم الكبرية يف نرش اإلسالم يف أصقاع املعمورة.. مبيناً أن خروج 
اليمنيني وحضورهم املرشف لالحتفاء بهذه الذكرى بالعاصمة صنعاء واملحافظات الخميس الفائت، يجسد 

تعبريهم الصادق وحبهم للنبي ومعلم البرشية.

وأوضح العالمة رشف الدين، إحياء هذه املناسبة، يعرب عن تجديد العهد والولء لله تعال ورسوله واستلهام 
الدروس والعرب والتزود من السرية العطرة للنبي األكرم عليه الصالة والسالم واتباع منهجه وسريته النرية. 

وقال »إن الحتفالت الحاشدة مثلت صفعة ألنظمة العمالة التي سارعت يف التطبيع مع الكيان الصهيوني 
التي تحارب شعائر الدين اإلسالمي والحتفاء بذكرى املولد النبوي وتعتربه بدعة يف وقت تحيي فيه 

احتفالت أعيادها ومناسباتها الوطنية واملالهي والفجور وغريها«.

وحث مفتي الديار اليمنية، نزلء اإلصالحيات عل الرجوع إل املول تبارك وتعال وكتابه الكريم وسنة النبي 
الكريم عليه الصالة والسالم والحفاظ عل الصلوات املكتوبة وحفظ القرآن واإلكثار من الذكر والتسبيح 

والبتعاد عن اللهو.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء عبدالعزيز محفوظ ورئيس مصلحة 
التأهيل واإلصالح اللواء عبدالله الهادي ومدير التوجيه املعنوي بوزارة الداخلية العميد منصور اللكومي 
ومدير اإلصالح والتأهيل باملصلحة العقيد عادل البدري، أشار مدير اإلصالحية املركزية بأمانة العاصمة 
العميد محمد املاخذي، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي، واستلهام الدروس والعرب يف التمسك بالنبي 

الكريم ومنهجه القويم.

ولفت إل أن احتفال اليمنيني بهذه املناسبة الدينية، يعكس حبهم وولئهم لرسول الله وما يحتله من مكانة 
كبرية يف قلوبهم ووجدانهم.. داعياً القضاء والنيابات ال الضطالع بدورها يف سعة البت يف قضايا السجناء.

وأكد العميد املاخذي الحاجة للعودة الصادقة إل القرآن الكريم والتزود من مدرسة الرسول عليه الصالة 
والسالم بالقيم والتعاليم السامية.

تخلل الفعالية، بحضور عدد من املدراء والضباط وأفراد ومنتسبي املصلحة واإلصالحية، فقرات إنشادية 
وقصائد شعرية معربة عن عظمة املناسبة.
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تتويج فريق الشهيد حسن زيد بكأس املولد النبوي يف عمران

]01/ نوفمرب/2020[ عمران -  سبأ :

توج فريق الشهيد حسن زيد بكأس املولد النبوي الرشيف، بعد تغلبه عل فريق الشهيد الصماد يف املباراة 
التي جمعتهما اليوم عل ملعب املجد الريايض بمدينة عمران.

وتوج فريق الشهيد حسن زيد، بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدفني يف املباراة التي نظمتها اللجنة 
التنظيمية لفعاليات املولد النبوي الرشيف باملحافظة بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة.

وعقب املباراة كرم مدير الخدمات بمصنع اسمنت عمران طارق املأخذي ونائب مدير املؤسسة املحلية للمياه 
باملحافظة عبدامللك الذيبيني، الفريقني بامليداليات والفائز بجائزة أفضل لعب مختار املأخذي واللجنة 

املنظمة.

فعالية ثقافية يف بني حشيش مبحافظة صنعاء

]01/ نوفمرب/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم بمديرية بني حشيش يف محافظة صنعاء، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف، 
نظمتها مدرستا عمر بن عبدالعزيز والسيدة زينب.

ويف الفعالية، بحضور نائب مدير مكتب الرتبية والتعليم باملحافظة محمد خميس، أكد مدير مكتب الرتبية 
باملديرية صربي القحم، أن إحياء هذه املناسبة يغيض أعداء رسول الله وأعداء األمة.. لفتاً إل أن الحشود 

املليونية التي شهدتها ساحات الحتفالت باملحافظات جسدت مدى ارتباط اليمنيني بالرسول األعظم 
وتمسكهم بنهجه..وأكد رضورة تعزيز الوعي املجتمعي بعظمة املناسبة ودورها يف التعريف بشخصية 

النبي ومبادئه وقيمه اإلنسانية.

فيما تطرقت كلمات املشاركني إل اإلساءات املتكررة ألعداء األمة للرسول محمد صلوات الله عليه وعل آله.. 
لفتة إل أن محبة رسول الله تكمن يف اإلقتداء به قول وعمال مشرية إل أن لهذه املناسبة دللت روحية يف 

تعزيز الصمود ملواجهة قوى الظلم والستكبار.

األهلي يتوج بلقب بطولة كرة القدم على كأس املولد النبوي ألندية أمانة العاصمة

]01/ نوفمرب/2020[ صنعاء - سبأ :

تّوج أهيل صنعاء بلقب بطولة كرة القدم عل كأس املولد النبوي ألندية أمانة العاصمة، والتي نظمتها 
مجموعة التصالت اليمنية، بالتعاون مع فرع اتحاد كرة القدم باألمانة.

جاء تحقيق أهيل صنعاء للقب البطولة إثر فوزه اليوم عل العروبة بركالت الرتجيح بعد أن تعادل يف 
شوطي املباراة بهدف ملثله.

املباراة التي احتضنها ملعب نادي وحدة صنعاء، بدأت بقراءة الفاتحة عل روح الشهيد وزير الشباب 
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والرياضة حسن زيد، قبل أن يمسك لعبو األهيل بزمام املباراة وتهديد مرمى الحارس نبيل الطيش أكثر من 
مرة، ليستغلها فريق العروبة عن طريق لعبيه، حيث جاءت إحداها برضبة جزاء أنربّى لها الالعب صالح 

الخولني، مسجالً أول أهداف الفريق يف الدقيقة 22 من الشوط األول.

وواصل األهيل عروضه يف مهاجمة مرمى العروبة يف ظل استماتة دفاعية لالعبي العروبة، لينهي الشوط 
األول بتقّدم العروبة بهدف وحيد.

ويف الشوط الثاني، دخل األهيل بتغيريات هجومية بحثاً عن العودة لنتيجة املباراة، وسيطر لعبو الفريق عل 
مجمل مجريات الشوط لكن دون جدوى، ويف دقائق الوقت بدل الضائع خطف املدافع حمادة الزبريي هدف 

التعادل لألهيل، انتهت به املباراة، ليلجأ الفريقان إل ركالت الرتجيح التي ابتسمت لألهيل بـ 5/4.

عقب املباراة، كّرم وكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة عباس املدومي ومعه الوكيل املساعد ألمانة العاصمة 
عبدالوهاب رشف الدين ومدير عام املؤسسة العامة لالتصالت املهندس صادق مصلح واملدير التنفيذي 

لرشكة يمن موبايل املهندس عامر هزاع، األهيل بكأس البطولة وميداليات ذهبية والعروبة بميداليات فضية.

تدشني توزيع احلقيبة املدرسية على أبناء الشهداء مبحافظة صنعاء

]01/ نوفمرب/2020[ صنعاء - سبأ :

دشن فرع مؤسسة الشهداء بمحافظة صنعاء بالرشاكة مع فرع الهيئة العامة للزكاة اليوم، مرشوع توزيع 
الحقيبة املدرسية عل أبناء الشهداء بمناسبة العام الدرايس الجديد.

يستهدف املرشوع بالتزامن مع ذكرى املولد النبوي خمسة آلف طالب وطالبة من أبناء الشهداء امللتحقني 
باملدارس يف مختلف مديريات املحافظة.

ويف التدشني بمدرسة النزييل يف مديرية سنحان، أشاد نائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي، بمبادرة 
مؤسسة الشهداء وهيئة الزكاة يف تدشني املرشوع بالتزامن مع بدء العام الدرايس الجديد لرسم الفرحة 

عل وجوه أبناء الشهداء.. وأكد أهمية تعزيز الجهود لرعاية ودعم أبناء الشهداء وتلمس احتياجاتهم 
ومساعدتهم عل مواجهة التحديات خصوصا يف ظل تداعيات الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان 

والحصار.

ودعا املؤيدي التجار واملؤسسات الخريية إل القيام بدور مسئول تجاه أس الشهداء عرفانا بتضحيات 
ذويهم يف الدفاع عن الوطن.

فيما أوضح مدير فرع مؤسسة الشهداء باملحافظة صالح حمزة، أن مرشوع الحقيبة املدرسية يأتي يف 
إطار األنشطة السنوية للمؤسسة تجسيدا لهتمامها بأبناء الشهداء..وثمن تعاون هيئة الزكاة يف دعم 

مرشوع الحقيبة املدرسية وايصالها للمستفيدين من الطالب والطالبات يف مختلف مدارس املحافظة تقديرا 
لتضحيات الشهداء يف جبهات العزة والكرامة دفاعا عن الوطن.

حرض التدشني مسئولو فرعي مؤسسة الشهداء وهيئة الزكاة والقيادات الرتبوية.
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اجلهاز املركزي لإلحصاء ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]02/ نوفمرب/2020[ صنعاء  - سبأ :

نظم الجهاز املركزي لإلحصاء اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل آله وصحبه أفضل 
الصالة و السالم.

ويف الفعالية أشار وزير التخطيط عبدالعزيز الكميم، إل رضورة الحتفاء بذكرى املولد النبوي لستلهام 
الدروس وأخذ العرب من سريته العطرة واإلقتداء به والسري عل نهجه القويم.

وأشار إل أن احتفال اليمنيني بمولد نبي الرحمة محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، تعبري عن مدى حبهم 
للنبي الخاتم ومدى ارتباطهم وولئهم له.. مؤكًدا أهمية اإلقتداء برسول البرشية والتمسك بنهجه.ودعا 

الوزير الكميم إل الوقوف صًفا واحًدا يف مواجهة العدوان حتى تحقيق النرص املؤزر وتحرير كل شرب من 
أرض اليمن من دنس الغزاة واملحتلني.

من جانبه أشار وكيل الجهاز املركزي لإلحصاء فارس الجهمي، إل أهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي 
للتعبري عن الحب والرتباط والولء برسول الله والسري عل نهجه والقتداء به.

واعترب احتفال أهل اليمن بذكرى املولد النبوي، رسالة للذين يشنون حمالت إساءة للنبي الكريم بتمسك 
أبناء اليمن برسول الله والقتداء بسريته النرية.

فيما أوضح نائب رئيس دائرة التعاون الدول باملجلس األعل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية عل 
الكحالني، أن الحتفال بذكرى املولد النبوي، يعرب عن الفخر والعتزاز بالنبي األعظم محمد صل الله عليه 
وآله وسلم.وأفاد بأن الشعب اليمني من خالل احتفالته بهذه املناسبة الدينية الجليلة، يرسل رسالة للعالم 

أنه متمسك بالسنة العطرة للنبي الكريم ويرفض كافة مشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوني.

حرض الفعالية، التي تخللها فقرات فنية وإنشادية، مستشارا الجهاز املركزي لإلحصاء الدكتور عمار 
السقاف ويحيى القيزل.

قافلة من أبناء املدان بعمران للمرابطني يف اجلبهات

]02/ نوفمرب/2020[ عمران - سبأ :

سرّي أبناء مديرية املدان بمحافظة عمران اليوم، قافلة ألبطال الجيش واللجان الشعبية املرابطني يف 
الجبهات.

وخالل تسيري القافلة، التي احتوت عل مواد غذائية ومالبس شتوية وأغنام، بحضور نائب وزير الكهرباء 
والطاقة عبدالغني املداني ورئيس مصلحة الدفاع املدني خالد املداني ووكيل محافظة عمران عبدالرحمن 

الغول ومدير مديرية املدان يحيى عطيفة ومدير مديرية شهارة محمد عل هبة, أشار املشاركون إل أن 
القافلة تأتي دعماً وإسناداً للمرابطني يف الجبهات، وذلك يف إطار الحتفاء بذكرى املولد النبوي.

واعتربوا القافلة أقل واجب لإلسهام يف دعم املرابطني يف الجبهات، بما يعزز من صمودهم يف الدفاع عن 
الوطن وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.. وأشادوا بالتضحيات التي يسطرها الجيش 
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واللجان الشعبية يف مواجهة العدوان وصد الغزاة واملحتلني.

وأكد بيان صادر عن الوقفة، أن استمرار العدوان والحصار لن يوهنا من عزيمة وصالبة وصمود أبناء 
الشعب اليمني يف رفد الجبهات باملال والرجال والعتاد.

فعاليات احتفالية بذكرى املولد النبوي مبديرية سنحان

]02/ نوفمرب/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت مدارس بمديرية سنحان محافظة صنعاء اليوم، فعاليات احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم.

وألقيت خالل الفعاليات بمدارس النزييل وخولة بنت األزور وعبدالله بن مسعود ونوابغ العرص واملجد 
وطيبة والريادة، بحضور وكيل املحافظة لقطاع التعليم طالب دحان ونائب مرشف املحافظة يحيى املؤيدي 

ومدير املديرية مجاهد عايض ومدير الرتبية فهد مرشد، كلمات تطرقت إل سرية املصطفى ونهجه القويم 
وأهمية استلهام الدروس والعرب من حياة النبي والقتداء بأخالقه.. وأشارت إل دللت إحياء ذكرى مولده 

صل الله عليه وآله وسلم لتعزيز ارتباط األجيال برسول اإلنسانية.

تخلل الفعاليات قصائد وفقرات عربت عن عظمة املناسبة وما يحتله الرسول األعظم من مكانة يف قلوب 
اليمنيني.

إل ذلك نظمت مدارس بمديرية جحانة محافظة صنعاء اليوم، وقفات احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان 
والحصار.

ورفع الطالب والطالبات الالفتات املنددة باإلساءة للنبي محمد صل الله عليه وآله وسلم.. داعني شعوب 
األمة اإلسالمية لتصعيد الحتجاجات وعدم السكوت عل تطاول أعداء األمة عل اإلسالم والرسول الكريم.

تدشني توزيع احلقيبة املدرسية على أبناء الشهداء يف مأرب

]02/ نوفمرب/2020[ مأرب - سبأ :

دشن فرع مؤسسة الشهداء بمحافظة مأرب بالرشاكة مع فرع الهيئة العامة للزكاة اليوم، مرشوع توزيع 
الحقيبة املدرسية ألبناء الشهداء باملحافظة بمناسبة بدء العام الدرايس الجديد.

يستهدف املرشوع بالتزامن مع ذكرى املولد النبوي 438 طالب وطالبة من أبناء الشهداء امللتحقني 
باملدارس يف مختلف مديريات املحافظة.

ويف التدشني أوضح مدير فرع مؤسسة الشهداء باملحافظة عزيز الزايدي، أن مرشوع الحقيبة املدرسية 
يندرج يف إطار املشاريع التعليمية للمؤسسة التي تحرص عل توفري احتياجات أبناء الشهداء ملواصلة 

تعليمهم وفاًء ملن ضحوا بأنفسهم يف الدفاع عن الوطن.

وأكد الحرص عل الهتمام بأبناء الشهداء ورعايتهم.. لفتاً إل أن املؤسسة تسعى بالتعاون مع الرشكاء 
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واملؤسسات الخريية لتوسيع دائرة املستهدفني وتنفيذ املزيد من املشاريع التي تخدم أبناء الشهداء، خاصة 
يف القطاع التعليمي.

مدارس مديرية بني احلارث حتتفي بذكرى املولد النبوي

]02/ نوفمرب/2020[ صنعاء - سبأ :

أٌقيمت بمدارس مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة اليوم، فعاليات تربوية وثقافية ابتهاجاً بذكرى مولد 
الرسول األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم.

تخلل الفعاليات كلمات وفقرات شعرية وإنشادية وأوبريت لزهرات وطالب املدارس، أشارت إل الفرحة 
والبهجة بهذه املناسبة الدينية وعظمة حب النبي األعظم يف قلوب اليمنيني والتمسك بسريته والقتداء بنهجه 

السديد.

وأوضح مدير الرتبية يف بني الحارث عبدالسالم الغول، أن الحتفال بذكرى مولد الرسول األعظم، محطة 
للتزود من األخالق والصفات والقيم املحمدية وتعزيز الرتباط بهدي وسرية النبي الكريم واإلقتداء به قولً 

وعمالً، مشريا إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة لغرس حب وقيم وسرية الرسول األعظم يف نفوس الطالب 
والطالبات وترسيخ النهج املحمدي والسلوك الديني يف وجدانهم.

توزيع 601 حقيبة مدرسية ألبناء الشهداء من األسر النازحة بأمانة العاصمة

]02/ نوفمرب/2020[ صنعاء - سبأ :

دشنت مؤسسة الشهداء بالرشاكة مع الجمعية الخريية للرعاية الجتماعية اليوم، حملة توزيع الحقيبة 
املدرسية التي تستهدف 601 طالبا وطالبة من أبناء الشهداء من األس النازحة بأمانة العاصمة.

وخالل التدشني أشاد نائب املدير التنفيذي ملؤسسة الشهداء عبدالسالم الطالبي، بمبادرة الجمعية ودورها 
الداعم واملساند ألنشطة ومشاريع املؤسسة ومنها الحقيبة املدرسية ألبناء الشهداء باألمانة.. وأشار إل أن 

مرشوع الحقيبة املدرسية يأتي ضمن األنشطة السنوية للمؤسسة لإلهتمام بأبناء الشهداء وتشجيعهم عل 
مواصلة التعليم.. مؤكًدا أهمية تعزيز الجهود لرعاية أبناء الشهداء وتلمس احتياجاتهم.

بدوره أكد املدير التنفيذي للجمعية الخريية الدكتور عبدالعزيز الحاج، أن الحملة تأتي يف إطار مشاريع 
وأنشطة الجمعية الخريية املتزامنة مع ذكرى املولد النبوي.. لفتا إل أهمية تجسيد الحتفاء بمولد النبي 

الكريم بتعزيز الرتاحم والتكافل الجتماعي.

وأوضح أن احتياجات مؤسسة الشهداء ستكون ضمن أولويات مشاريع الجمعية القادمة تقديًرا لتضحيات 
الشهداء.. مؤكداً عزم الجمعية تنفيذ أنشطة خريية يف مجالت املياه والصحة والبيئة والتعليم وكذا الهتمام 

بأبناء الشهداء واملرأة والطفل.

حرض التدشني األمني العام املساعد للجمعية الخريية للرعاية الجتماعية صادق الديلمي، ومسؤول 
القطاعات بالجمعية ومؤسسة الشهداء.
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ندوة بصنعاء بعنوان «رسول اهلل وحقوق اإلنسان«

]03/ نوفمرب/2020[ صنعاء - سبأ :

عقدت اليوم بصنعاء ندوة بعنوان »رسول الله وحقوق اإلنسان« نظمتها وزارة حقوق اإلنسان احتفاء 
بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفتتاح أشار القائم بأعمال وزير حقوق اإلنسان عيل الديلمي، إل أن الندوة تأتي يف وقت عصيب يمر 
به الشعب اليمني جراء العدوان والحصار، ووضع استثنائي لألمة اإلسالمية ينبغي خالله إجراء مراجعة 

سياسية واقتصادية شاملة.

وأشار إل تزامن الندوة مع حمالت اإلساءة التي يتعرض لها نبي األمة صلوات الله عليه وآله، ومحاولة قوى 
الستكبار تأجيج مشاعر الكراهية ضد اإلسالم واملسلمني.

وأكد الديلمي، أن هناك الكثري من املفاهيم التي تجب إعادة صياغتها وتعزيز الوعي العاملي بأن الرسول 
محمد عليه الصالة والسالم، هو رسول الرحمة واملحبة واإلسالم الذي وضع أول قواعد حقوق اإلنسان قبل 

أكثر من 1400 عام.

ويف الندوة، التي حرضها وكيل الوزارة عيل تيسري، أكدت وكيلة وزارة اإلدارة املحلية الدكتورة حليمة 
جحاف، يف ورقة عمل حول اهتمام الرسول األعظم بحقوق النساء، أن رسالته كانت انتصارا لحقوق املرأة 

والعدل بينها وبني الرجل حتى غدت عنرصاً فاعال ً يف املجتمع اإلسالمي.. 

ولفتت إل صورة املرأة قبل اإلسالم وخوف الرجل وخجله حني يبرش بولدة أنثى، مبينة أن أول حق 
حمله اإلسالم للمرأة هو حقها يف الحياة بقوله تعال »وإذا املوءودة سئلت بأي ذنب قتلت«، كما أقر لها 

حق األمومة والتعلم والتملك والبيع والرشاء واإلرث، وغريها من الحقوق العظيمة التي لم تكن قبل ولدته 
صلوات الله عليه وآله وقبل أن يبعث رسول.

بدوره أشار مدير إدارة ذوي الهمم يف وزارة حقوق اإلنسان توفيق الثوابي، يف ورقته عن تعامل نبي األمة 
صل الله عليه وسلم مع املسلمني وغري املسلمني، إل تعامله صلوات الله عليه وآله مع اليهود وتوقيعه 

للمواثيق والعهود معهم إل أنهم كانوا ينقضونها باستمرار.

وأوضح أن رسول الله خاطب ملوك وقادة الدول واإلمرباطوريات يف عهده بألقابهم وكان يدعو بالهداية 
للمرشكني الذين ناصبوه العداء.

تدشني خميم طبي يف جمال اجلراحة العامة مبستشفى الثورة بالراهدة يف تعز

]03/ نوفمرب/2020[ تعز - سبأ :

دشن بمستشفى الثورة الريفي بالراهدة بمديرية دمنة خدير محافظة تعز، املخيم الطبي الجراحي املجاني 
الثاني يف مجال الجراحة العامة وجراحة املسالك البولية، ينظمه مكتب الصحة باملحافظة.

يستهدف املخيم يف إطار الحتفاء بذكرى املولد النبوي، إجراء 300 عملية جراحية ملختلف فئات ورشائح 
املجتمع.
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ويف التدشني أوضح مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور عبدامللك املتوكل، إل أن املخيم بمستشفى الثورة 
بالراهدة يعترب الثاني يف مجال الجراحة العامة وجراحة املسالك البولية.

وأشار إل أن املخيم األول الذي دشن السبت املايض بمستشفى هجدة الريفي بمديرية مقبنة استهدف 
إجراء 300 عملية جراحية.. مبيناً املخيم الثالث الذي سينظمه مكتب الصحة بمستشفى حيفان خالل األيام 

املقبلة، يستهدف إجراء 100 عملية جراحية.

وأكد الدكتور املتوكل أن املخيمات الطبية املجانية التي تستمر حتى نهاية شهر ربيع األول، يرشف عليها 
فريق وكادر طبي متخصص.

فيما أشار مدير مستشفى الثورة بالراهدة الدكتور أحمد الفقيه، أن تدشني املخيمات الطبية املجانية 
ستسهم يف تخفيف معاناة املرىض خاصة الفقراء يف ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البالد جراء استمرار 

العدوان والحصار.

فعاليات مدرسية يف شعوب والصافية مبناسبة املولد النبوي

]03/ نوفمرب/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت مدارس بمديريتي شعوب والصافية بأمانة العاصمة اليوم، فعاليات احتفالية وإذاعات مدرسية 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ففي مديرية شعوب أقيمت بمدارس الفوارس وعبدالله حنيش وشعب الحافة ومدارس أهلية، فعاليات 
وإذاعات بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

وأكدت الفعاليات، بحضور مدير مكتب الرتبية باملديرية عصام العابد، أهمية القتداء بسرية الرسول األعظم 
والسري عل نهجه.

تخلل الفعاليات فقرات فنية وإنشادية ومرسحيات وقصائد، عكست مكانة رسول الله يف نفوس اليمنيني 
وارتباطهم به.

فيما نظمت مدارس أنس بن مالك وطاهر الصيفي وابن خلدون ومعاذ بن جبل بمديرية الصافية، فعاليات 
احتفائية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وألقيت يف الفعاليات، التي تخللها فقرات وأنشطة مدرسية احتفاء باملناسبة، كلمات أكدت أهمية القتداء 
برسول اإلنسانية والحتفاء بمولده خاصة يف ظل تسابق حكام األنظمة العميلة للتطبيع مع الكيان 

الصهيوني.

وأشارت إل أهمية تربية األجيال عل حب وإتباع خاتم األنبياء معلم البرشية األول محمد صلوات الله عليه 
وآله وسلم.
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جملس الوزراء يهنئ قائد الثورة بنجاح االحتفاء باملولد النبوي الشريف

]04/ نوفمرب/2020[ صنعاء  - سبأ :

هنأ مجلس الوزراء يف اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس املجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، 
قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي، عل النجاح الكبري لفعاليات احتفاء اليمن باملولد النبوي 
الرشيف التي أرسلت رسائل ايجابية هامة تجاه الرسول الكريم ومدى ارتباط الشعب اليمني بالرسول 

صل الله عليه وسلم.

ونوه باملشاركة الشعبية غري املسبوقة التي عدها املراقبون األضخم عل مستوى العالم يف الحتفاء بهذه 
املناسبة الدينية التي تالمس قلوب ووجدان املسلمني يف كل مكان.

كما توجه املجلس بالشكر لرئيس املجلس السيايس األعل فخامة مهدي محمد املشاط، وأعضاء املجلس 
عل أرشافهم ودعمهم للحكومة يف مختلف الجوانب املتصلة بإنجاز هذه املهمة وتحقيق غاياتها الدينية 

واألخالقية والوطنية.

وأشاد بجهود جميع الوزراء واملحافظني واملسئولني املعنيني عل جهودهم خالل األسبوع املايض 
ومساهمتهم يف سياق العملية التحضريية لهذه املناسبة من كافة الجوانب وصول إل الحتفاء الرسمي 

والشعبي املهيب الذي جسد عظم املناسبة لدى الشعب اليمني وارتباطهم الوثيق بدينهم ونبيهم صل الله 
عليه وعل آله وصحبه وسلم.

وأقر املجلس يف اجتماعه عدداً من املواضيع الخدمية واإلنمائية عالوة عل املستجدات العسكرية واألمنية.

اهليئة العامة للزكاة تدشن محلة الوفاء للجرحى

]04/ نوفمرب/2020[ صنعاء  - سبأ :

دشن نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية محمود الجنيد اليوم 
بصنعاء، مرشوع حملة الوفاء للجرحى بتوزيع الهدايا النقدية والعينية الذي تنفذه الهيئة العامة للزكاة 

تزامناً مع املولد النبوي الرشيف.

يستهدف املرشوع تسعة آلف من جرحى الجيش واللجان الشعبية يف أمانة العاصمة واملحافظات 
الجمهورية، بالتنسيق مع دائرة الخدمات الطبية العسكرية ودائرة الرعاية الجتماعية.

ويف التدشني اطلع نائب رئيس الوزراء وعضو مجلس الشورى خالد املداني ووزير الصحة الدكتور طه 
املتوكل ورئيس هيئة الزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، عل أحوال الجرحى بأمانة العاصمة والطمئنان 

عل صحتهم وتقديم الهدايا العينية والنقدية.

وأكد نائب رئيس الوزراء، الهتمام بجرحى الجيش واللجان الشعبية.. مثمناً جهود هيئة الزكاة واملشاريع 
التي تنفذها يف إطار البناء والتكافل الجتماعي ومهامها التي تضمنتها خطة املرحلة األول للرؤية الوطنية 

لبناء الدولة اليمنية الحديثة.. ودعا التجار للمبادرة بتسديد زكواتهم للهيئة العامة للزكاة التي ستتكفل 
بإيصالها للمستحقني وفقاً للمصارف التي نص عليها القرآن الكريم.
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من جانبه أشار املداني، إل أن زيارة الجرحى تأتي يف إطار احتفالت الشعب اليمني بذكرى ميالد الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم ووفاء لتضحيات الجرحى.. مؤكداً دور هيئة الزكاة يف الهتمام بالجرحى ضمن 

مشاريعها التي تستهدف كافة الفئات املستحقة.

بدوره ثمن وزير الصحة، دور هيئة الزكاة التي تكفلت بهذا املرشوع تقديراً وعرفاناً لتضحيات الجرحى 
وبذلهم أنفسهم يف سبيل الدفاع عن الوطن.

فيما أوضح رئيس الهيئة، أن مرشوع الوفاء للجرحى هو الثاني من مشاريع هيئة الزكاة التي أطلقتها 
بمناسبة املولد النبوي الرشيف.. مبيناً أن املرشوع يستهدف تسعة آلف جريح يف أمانة العاصمة 

واملحافظات سواء يف املستشفيات أو الرعايات الصحية كأقل واجب تجاههم ووفاًء لتضحياتهم.

من جهته أفاد وكيل الهيئة عيل السقاف، بأن مرشوع الهدايا يأتي يف إطار مشاريع الهيئة املوجهة للجرحى 
الذين رضبوا أروع األمثلة يف الصرب والفداء وقدموا أجسادهم بسخاء يف سبيل الله ونرصة الحق.

رافقهم خالل الزيارة القائم بأعمال وكيل الهيئة لقطاع املصارف الدكتور عبدالله القدمي ومساعد وكيل 
قطاع التوعية والتأهيل عيل الظرايف ومدير دائرة الرعاية اإلجتماعية الدكتور مهند املتوكل وممثل عن دائرة 

الخدمات الطبية عصام الحيلة ومديري مكتبي هيئة الزكاة بأمانة العاصمة محمد العلفي ومحافظة صنعاء 
حميد الغول وعدد من املعنيني

تدشني خميم طبي جماني للعيون بعمران

]04/ نوفمرب/2020[ عمران -  سبأ :

بدأت بمحافظة عمران اليوم أعمال املخيم الطبي املجاني ألمراض العيون ينظمه مركز املتحدون للعيون 
بالتعاون مع الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل املكفوفني وبدعم فرع الهيئة العامة للزكاة باملحافظة.

ويستهدف املخيم خالل ثالثة أيام التعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان، إجراء املعاينة والتشخيص 
املجاني لـ600 حالة من مرىض العيون .

ويف التدشني اشار وكيل محافظة عمران محمد املتوكل ال أهمية إقامة مثل هذه املخيمات ملعاينة وعالج 
أمراض العيون ألبناء املحافظة.. مشيداً بمبادرة الهيئة العامة للزكاة يف تبنيها لتكاليف العمليات الجراحية 

ملرىض العيون.

ونوه بالجهود املبذولة يف تنفيذ املخيم، بما يخفف من معاناة مرىض العيون باملحافظة داعياً كافة الجهات 
إل التفاعل واإلسهام يف دعم األنشطة الطبية املجانية للفقراء واملحتاجني ل سيما يف ظل الظروف الصعبة 

التي تمر بها.

فيما أوضح مدير فرع الهيئة العامة للزكاة بعمران محمد الشهراني، ال أن املخيم يأتي ضمن املشاريع 
الخريية واإلنسانية التي تتبناها الهيئة بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

بدوره أشار رئيس فرع الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل املكفوفني بعمران صادق الرجوي ومدير مركز 
املتحدون للعيون توفيق الخطيب، ال أن سيتم إل جانب املعاينة إجراء عمليات جراحية إلزالة املياه البيضاء 

والظفرة امللتحمة، واألكياس الدهنية من الجفون وتسليك القنوات الدمعية.
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فعالية ثقافية مبديرية آزال يف أمانة العاصمة

]04/ نوفمرب/2020[ صنعاء - سبأ :

أقيمت بمديرية آزال يف أمانة العاصمة اليوم, فعالية ثقافية احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف وتوزيع 
حقائب مدرسية للطالبات اليتيمات وبنات الشهداء.

يف الفعالية التي أقيمت بمدرسة سعيد بن جبري بحضور رئيس لجنة الخدمات باملجلس املحيل عادل 
العقاري,ونائب مدير مكتب الرتبية والتعليم باألمانة أشواق املأخذي, أوضح مدير الرتبية باملديرية قيس 

زياد, أهمية الحتفاء بهذه املناسبة لالقتداء بالرسول األعظم وسريته العطرة.

وأشار إل معاني ودللت إحياء املولد النبوي عل صاحبه وآله أفضل الصالة والسالم, وعظمة ومكانة نبي 
الرحمة يف نفوس األمة والرتباط الوثيق لليمنيني برسول الله.

تخللت الفعالية كلمات وفقرات شعرية وانشادية وفنية ومرسحية وتواشيح دينية, عربت يف مجملها عن 
عظمة هذه املناسبة .

تدشني توزيع احلقيبة املدرسية على أبناء الشهداء يف احملويت

]04/ نوفمرب/2020[ املحويت  - سبأ :

دشن فرع مؤسسة الشهداء بمحافظة املحويت، مرشوع توزيع الحقيبة املدرسية عل أبناء الشهداء بمناسبة 
العام الدرايس 2020 - 2021م.

يستهدف املرشوع الذي ينفذ بالتزامن مع ذكرى املولد النبوي 380 طالب وطالبة من أبناء الشهداء 
امللتحقني باملدارس يف مختلف مديريات املحافظة.

ويف التدشني، بحضور مدير مديرية مدينة املحويت راشد مروان ونائب مدير مكتب الرتبية والتعليم 
باملحافظة رشف عبدالرحمن، أشاد مدير مكتب األوقاف عبدالله شايم بمبادرة مؤسسة الشهداء يف تدشني 

املرشوع بالتزامن مع بدء العام الدرايس الجديد لرسم الفرحة عل وجوه أبناء الشهداء.

وأكد أهمية تعزيز الجهود لرعاية ودعم أبناء الشهداء وتلمس احتياجاتهم، سيما يف ظل تداعيات الظروف 
الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.

فيما أوضح مدير فرع مؤسسة الشهداء باملحافظة عبدالقدوس الحاكم، أن مرشوع الحقيبة املدرسية يأتي 
يف إطار األنشطة السنوية للمؤسسة تجسيدا لهتمامها بأبناء الشهداء.

وثمن تعاون الجهات املساعدة يف دعم مرشوع الحقيبة املدرسية وإيصالها للمستفيدين من الطالب 
والطالبات يف مختلف مدارس املحافظة تقديراً لتضحيات الشهداء يف الجبهات.
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فعالية ملكتب الرتبية بأمانة العاصمة بذكرى املولد النبوي

]04/ نوفمرب/2020[ صنعاء  - سبأ :

أقيمت بمكتب الرتبية والتعليم بأمانة العاصمة اليوم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل وزارة الرتبية والتعليم إبراهيم رشف والوكيل املساعد لقطاع التعليم خالد 
إبراهيم ورئيس جهاز محو األمية وتعليم الكبار فؤاد الشامي، أشار وكيل أمانة العاصمة لقطاع التعليم 
محمد البنوس، إل أهمية إحياء هذه املناسبة لتعزيز الولء والرتباط بخاتم األنبياء واملرسلني محمد صل 

الله عليه وآله وسلم.

بدوره أشار مدير مكتب الرتبية باألمانة زياد الرفيق، إل دللت إحياء هذه املناسبة الدينية يف تعزيز 
الصمود ملواجهة العدوان واملرتزقة.. لفتاً إل أهمية تجسيد الحتفال بهذه الذكرى يف القتداء بالرسول 

األعظم والتأيس بأخالقه وصفاته اإلنسانية الخالدة.

تخلل الفعالية، بحضور نواب مدير مكتب الرتبية باألمانة ورؤساء الشعب ومدراء ونواب اإلدارات وموظفّي 
املكتب، أوبريت بعنوان »النبي األعظم« وفقرات فنية وشعرية وموشحات، أكدت عظمة املناسبة وأهميتها 

ومكانتها يف قلوب ووجدان اليمنيني.

تسيري قافلة الرسول األعظم من عمران

]05/ نوفمرب/2020[ عمران - سبأ :

سري أبناء محافظة عمران اليوم، قافلة الرسول األعظم للمرابطني يف جبهات العزة والرشف بمناسبة املولد 
النبوي الرشيف.

تضمنت القافلة مائة مليون ريال نقداً ومواد غذائية متنوعة بقيمة مائة مليون ريال بينها 182 رأساً من 
األغنام واألبقار و350 قدحاً من جميع أنواع الحبوب و150 لرتاً من العسل البلدي وأربعة آلف قطعة من 

املالبس الشتوية.

وخالل تسيري القافلة، أوضح محافظ املحافظة الدكتور فيصل جعمان، أن تسيري قافلة الرسول األعظم 
لألبطال املرابطني يف جبهات العزة والكرامة تأتي يف إطار الحتفاء بذكرى مولد خاتم األنبياء واملرسلني 

محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

وأشار إل أن القافلة ليست األول ولن تكون األخرية وأن أبناء وقبائل محافظة عمران مستعدون لبذل 
أرواحهم دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.. مبيناً أن هذه القافلة أقل واجب يتم تقديمه تقديرا لتضحيات 

أبطال الجيش واللجان الشعبية.

وأشاد بالتفاعل والدعم السخي ألبناء وقبائل املحافظة ودورهم يف رفد الجبهات والستمرار يف التحشيد 
والتعبئة العامة وتعزيز النتصارات ضد قوى الغزو والحتالل.

فيما أشار وكيل املحافظة عبدالعزيز ابوخرفشة، إل أن قوافل البذل والعطاء والدعم التي تسريها محافظة 
عمران، إل مختلف الجبهات، تعكس الوفاء ملن يبذلون أرواحهم رخيصة يف سبيل الدفاع عن الوطن.
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من جانبه أكد رئيس مجلس التالحم القبيل الشيخ جربان مرفق، أن القبائل اليمنية تثبت يوما بعد يوم أنها 
صمام أمان الوطن، وأحد ُصناع النتصارات يف مواجهة العدوان من خالل تقديم التضحيات باملال والرجال 

والعتاد.. ودعا كافة القبائل اليمنية للوقوف صفا واحدا للدفاع عن األرض والعرض والسيادة الوطنية.

بدوره حيا مسئول القوافل جربان الرازحي، جهود قيادة السلطة املحلية وأبناء املحافظة يف تجهيز القافلة 
تجسيداً لصمودهم ودورهم الفاعل يف الدفاع عن الوطن.

فعالية ثقافية يف صنعاء القدمية بأمانة العاصمة

]05/ نوفمرب/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت مديرية صنعاء القديمة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل األمانة عيل رشيم والوكيل املساعد أحسن القايض، أكد مدير املديرية أحمد 
الصماط، الحرص عل إحياء ذكرى املولد النبوي لتعزيز الرتباط والولء للرسول محمد صل الله عليه وآله 

وسلم.

وألقيت كلمات أشارت إل عظمة ومكانة املناسبة يف نفوس اليمنيني ودللت احتفاء الشعب اليمني بمولد 
نبي الرحمة واإلنسانية يف ظل تسابق أنظمة العمالة والخيانة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وشعرية ومديح للرسول محمد صل الله عليه وآله وسلم.

دشني مشروع التنمية الزراعية على مزارعي برط رجوزة باجلوف

]05/ نوفمرب/2020[ الجوف - سبأ :

دشنت مؤسسة الشعب الجتماعية للتنمية، اليوم، مرشوع التنمية الزراعية بتوزيع الشتالت عل املزارعني يف 
مديرية برط رجوزة بمحافظة الجوف.

ويف التدشني ثمن مدير مكتب الزراعة باملديرية محمد الشايف، دعم مؤسسة الشعب للمزارعني بتقديم 
شتالت فواكه متنوعة بينها الربتقال والليمون والرمان، مؤكدا أهمية ذلك يف تشجيع املزارعني عل الستمرار 

يف الزراعة وتنميتها وتطويرها.

من جهته أشاد مندوب املجلس األعل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية باملديرية بدر الفالحي، بمبادرة 
مؤسسة الشعب يف دعم املزارعني بشتالت الفواكه.. مشرياً إل أهمية مثل هذه املشاريع يف تحقيق الكتفاء 

الذاتي.

بدوره أوضح مدير املشاريع اإلنسانية يف مؤسسة الشعب محمد الجعدي أن الشتالت الزراعية سيستفيد 
منها أكثر من خمسني مزارعاً، لفتاً إل أن هذا املرشوع يأتي ضمن املشاريع التي تنفذها املؤسسة يف الجوف 

بمناسبة املولد النبوي الرشيف.
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فريق شباب الصماد بصعدة حيرز كأس الرسول األعظم

]06/ نوفمرب/2020[ صعدة  - سبأ :

أحرز فريق شباب الصماد بمدينة صعدة، كأس الرسول األعظم، إثر فوزه عل شباب الجزيرة يف منطقة 
دماج

ونال شباب الصماد الكأس بعد تسجيله ثالثة أهداف مقابل هدفني لشباب الصماد، يف املباراة النهائية 
لدوري كرة القدم الذي نظمه مكتب الشباب والرياضة بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف بمشاركة عرش 

فرق.

وأوضح مدير مكتب الشباب والرياضة باملحافظة عبداإلله الحاكم، أهمية هذه األنشطة الرياضية، يف تعزيز 
ارتباط الشباب بالرسول محمد صلوات الله عليه وعل آله.

نصر حجة حيرز بطولة املولد النبوي ألندية النخبة

]06/ نوفمرب/2020[ حجة - سبأ :

أحرز نادي النرص بحجة بطولة املولد النبوي ألندية النخبة لكرة القدم بفوزه اليوم يف املباراة النهائية عل 
شباب عبس بهدفني لهدف.

وأشار رئيس هيئة املستشفى الجمهوري الدكتور عبدامللك جحاف ونائب رئيس نادي النرص املهندس 
محمد الكحالني ومدير فرع التصالت املهندس سامي الخطيب، إل أهمية البطولة ودورها يف تنشيط لعبة 

كرة القدم وتنمية قدرات الشباب والرياضيني.

وأشادوا بمستوى البطولة التي نظمها مكتب الشباب والرياضة باملحافظة، وأداء فريقي نادي النرص 
وشباب عبس والروح الرياضية بني األندية املشاركة.

فيما أوضح مدير مكتب الشباب والرياضة باملحافظة مراد شيل، أن املباراة النهائية تأتي يف ختام األنشطة 
الرياضية بذكرى املولد النبوي.. مثمناً جهود قيادة املحافظة وكل من ساهم يف إنجاح البطولة.

عقب ذلك تم تكريم الفريق الفائز بكأس البطولة.

مؤسسة الشعب ختتتم توزيع سالل غذائية على أحفاد بالل يف اجلوف

]06/ نوفمرب/2020[ الجوف - سبأ :

اختتمت مؤسسة الشعب الجتماعية للتنمية اليوم، مرشوع توزيع السلة الغذائية عل أحفاد بالل يف 
محافظة الجوف.

وأوضح مدير املشاريع اإلنسانية يف املؤسسة محمد الجعدي أن املؤسسة وزعت 800 سلة غذائية ألحفاد 
بالل يف مدينة الحزم ومديريتي املطمة واملتون بمناسبة ذكرى املولد النبوي.
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ولفت إل أن املرشوع يأتي ضمن املشاريع اإلنسانية التي تنفذها املؤسسة خالل العام 2020م.. مبيناً أن 
مرشوع السلة الغذائية تحتوي عل الطحني املركب واملعد من أجود أنواع محاصيل الحبوب املحلية.

فيما ثمن شيخ أحفاد بالل يف الجوف فؤاد العوسجي، جهود مؤسسة الشعب يف الهتمام بأحفاد بالل 
وتفقد أحوالهم ومساعدتهم بالسالل الغذائية وإغاثة األس التي أحرتق منازلها يف مديرية الحزم بتقديم 

خيام إيوائية لها.

توزيع احلقيبة املدرسية ألبناء املرابطني يف حجة

]07/ نوفمرب/2020[ حجة - سبأ :

دشنت مؤسسة يمن ثبات التنموية فرع محافظة حجة اليوم، مرشوع توزيع الحقيبة املدرسية ألبناء 
املرابطني يف الجبهات، بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

ويف التدشني، بحضور نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية يف املحافظة محمود الكحالني، ثمن وكيل 
املحافظة محمد القايض ورئيس هيئة املستشفى الجمهوري الدكتور عبدامللك جحاف، دور مؤسسة يمن 

ثبات يف تبني مشاريع تسهم يف دعم أبناء املرابطني وثباتهم.. وأكدا أهمية الرتكيز عل املشاريع التي تسهم 
يف تعزيز التكافل الجتماعي ودعم صمود أبناء املرابطني يف الجبهات.

فيما اعترب مدير املؤسسة باملحافظة املهندس محمد الكحالني، توزيع الحقيبة املدرسية أقل ما يمكن 
تقديمه ألبناء املرابطني يف ميادين وساحات الوغى، نظري التضحيات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان 

الشعبية يف الذود عن حياض الوطن وأمنه واستقراره.

وحث الجمعيات واملؤسسات الخريية وفاعيل الخري عل تبني مثل هذه املشاريع التي تعزز من الصمود يف 
مواجهة العدوان.

حرض التدشني مديرا مكتبي الرتبية عيل القطيب واألوقاف محمد عيشان ومرشف املدينة عصام الوزان.

مؤسسة الشعب توزع كسوة شتوية على املرابطني يف اجلوف

]07/ نوفمرب/2020[ الجوف - سبأ :

وزعت مؤسسة الشعب الجتماعية للتنمية اليوم، كسوة شتوية للمرابطني يف جبهات محافظة الجوف 
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل التوزيع أشاد محافظ الجوف عامر املراني، باملشاريع التي تنفذها مؤسسة الشعب يف املحافظة 
وإسهاماتها يف التخفيف من معاناة املواطنني.

بدوره أوضح مدير املشاريع اإلنسانية باملؤسسة محمد الجعدي، أن املؤسسة قدمت ألف كسوة شتوية 
وكميات من املياه املعدنية، للمرابطني يف جبهات العزة بصحراء مديرية الحزم.. مشريا إل أن توزيع الكسوة 

الشتوية عل املرابطني يُعد أحد املشاريع التي تنفذها املؤسسة.
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من جانبهم عرب املرابطني عن إمتنانهم ملؤسسة الشعب عل هذه اللفتة الكريمة.. مؤكدين صمودهم وثباتهم 
يف جبهات العزة والكرامة حتى تحقيق النرص.

فريق الشهيد الصماد يبلغ ربع نهائي بطولة املولد النبوي باألمانة

]07/ نوفمرب/2020[ صنعاء - سبأ :

بلغ فريق الشهيد الصماد ربع نهائي بطولة املولد النبوي لكرة القدم الخماسية، والتي ينظمها مكتب 
الرتبية والتعليم بأمانة العاصمة.

جاء تأهل الشهيد الصماد إل ربع النهائي، بتغلبه عل فريق الشهيد املداني بأربعة أهداف لهدفني، سجل 
أهداف األول نارص الهجري »ثالثة أهداف« وهدف سجله مدافع الشهيد املداني عن طريق الخطأ، فيما 

سجل هديف األخري حلمي هاشم وعيل املاوري.

وتأهل فريق الشهيد الصماد إل هذا الدور بتصدره املركز األول برصيد تسع نقاط، بفارق األهداف عن 
فريق الحسني.

يذكر أن البطولة التي تستمر شهر يشارك فيها عرش فرق.

عرس مجاعي لـ 22 عريس مبديرية حيدان يف صعدة

]08/ نوفمرب/2020[ صعدة - سبأ :

احتفل 22 عريساً من رشيحة الفقراء واملساكني بمديرية حيدان محافظة صعدة اليوم بزفافهم يف عرس 
جماعي، نظمه مكتب الهيئة العامة للزكاة يف املحافظة، يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الحتفال نوه مدير مديرية حيدان صالح فاضل، باهتمام الهيئة العامة للزكاة برشيحة الفقراء 
واملساكني ودعمها للعرس الجماعي، ضمن أنشطتها اإلنسانية باملحافظة.. وعرب عن األمل يف تكثيف هيئة 

الزكاة ملشاريعها الخريية بمديرية حيدان املنكوبة نتيجة استهدافها بصورة مبارشة وكبرية من قبل تحالف 
العدوان.. مباركاً للعرسان فرحتهم وتتويج حياتهم بإكمال دينهم.

فيما هنأ نائب مدير هيئة الزكاة باملحافظة عبدالله حاتم، العرسان بإكمال نصف دينهم ودخولهم عش 
الحياة الزوجية.. مثمناً دور رئيس هيئة الزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ومدير الهيئة يف املحافظة محمد 

عيل قييل ودعهما للمشاريع اإلنسانية يف املحافظة واملديريات.. وأكد سعي الهيئة وإسهامها يف الحد من 
الفقر بالتوجه نحو مشاريع ومشاريع تستهدف مختلف رشائح املجتمع.

بدوره نوه مدير فرع الهيئة بحيدان محمد مقبل، بدور كل من ساهم يف تنظيم العرس الجماعي الذي 
استهدف الشباب من رشيحة الفقراء واملساكني.

تخلل الحفل، بحضور مدراء املصارف يف املحافظة يحيى الغالبي واملوارد البرشية يحيى الحجوري 
والتوعية واإلعالم جربان محمد جربان وعدد من الشخصيات الجتماعية، توزيع هدايا للعرسان وفقرات فنية 

معربة.
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تدشني توزيع 11 ألف حقيبة مدرسية باحلديدة

]08/ نوفمرب/2020[ الحديدة - سبأ :

ُدشن بمحافظة الحديدة اليوم، توزيع 11 ألف حقيبة مدرسية عل طالب مدارس املحافظة يف ذكرى املولد 
النبوي.

يستهدف التوزيع بمديرية الحوك 700 حقيبة لطالب وطالبات مدارس املديرية.

وأوضح مدير مديرية الحوك جماعي سالم كليب ومدير مكتب الرتبية والتعليم باملحافظة عمر محمد بحر، 
أن توزيع الحقيبة املدرسية يستهدف طالب وطالبات كافة مدارس املحافظة.

وأشادا بدور منظمة اليونيسف يف تنفيذ املرشوع الذي يهدف دعم العملية التعليمية والحد من الترسب من 
التعليم وتضييق الفجوة بني الجنسني يف معدلت اللتحاق بالتعليم ودعم األس الفقرية وأس الشهداء.

بدوره أوضح رئيس قسم املستلزمات والتجهيزات املدرسية برتبية املديرية هزاع الشيباني، أن التوزيع 
يستهدف الفقراء وأبناء الشهداء يف الصفوف األولية من 1 – 3 يف 13 مدرسة يف باملديرية.

حرض التدشني مديرا إدارة الرتبية بمديريتي الحوك إبراهيم عييد وامليناء همدان الشامي ونائب مدير العالم 
الرتبوي والقناة التعليمية برتبية املحافظة محمد فارع.

إل ذلك تفقد مدير مكتب الرتبية باملحافظة اليوم مخازن الكتاب املدريس وترتيبات استالم الكتب الواصلة 
من وزارة الرتبية والتعليم.. وأكد العمل عل توزيعها بحسب الخطة املعتمدة لتلبية احتياج املدارس للكتاب 

املدريس.

أجهزة السلطة القضائية تقدم قافلة مالية لدعم التصنيع احلربي واملرابطني 
باجلبهات

]09/ نوفمرب/2020[ صنعاء - سبأ :

قدمت أجهزة السلطة القضائية اليوم، قافلة مالية لدعم التصنيع الحربي واملرابطني يف جبهات العزة 
والكرامة بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل تسيري القافلة، التي احتوت تربعات نقدية من منتسبي السلطة القضائية بلغت 25 مليون ريال، أكد 
رئيس مجلس القضاء األعل القايض أحمد يحيى املتوكل ووزير العدل القايض الدكتور محمد محمدالديلمي 
والنائب العام القايض نبيل نارص العزاني، أن هذه القافلة أقل واجب يمكن تقديمه ألبطال الجيش واللجان 

الشعبية تقديراً لتضحياتهم دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.. منوهني بالبطولت التي يسطرونها يف 
مواجهة العدوان.

وأشادوا خالل تسيري القافلة، بحضور رئيس املحكمة العليا القايض عصام السماوي ورئيس هيئة التفتيش 
القضائي القايض أحمد الشهاري وأمني عام مجلس القضاء األعل القايض أحمد العقيدة ونائب وزير العدل 

القايض سعد أحمد هادي ورئيس محكمة الستئناف باألمانة القايض محمد إسماعيل ورئيس محكمة 
استئناف صنعاء القايض محمد الدربي ووكيل وزارة العدل لقطاع املحاكم والتوثيق القايض أحمد عباس 
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الجرايف ونائب عميد املعهد العال للقضاء الدكتور يحيى الخزان، بالتفاعل والدعم السخي ملنتسبي السلطة 
القضائية ودورهم يف رفد الجبهات وتعزيز النتصارات ضد قوى الغزو والحتالل.

وأكدت الكلمات، أن هذه القافلة لن تكون األخرية وستواصل أجهزة السلطة القضائية رفد للجبهات 
باملال والرجال ولن تثنيها جرائم العدوان السعودي األمريكي يف تقديم الدعم ألبطال الجيش واللجان 

الشعبية والتصنيع الحربي.. وأشارت إل دور أجهزة السلطة القضائية يف تحقيق العدالة لطالبيها باعتبار 
استمرارية العمل القضائي يف ظل الظروف الراهنة يعد جبهة من جبهات الصمود.

كما نظمت أجهزة السلطة القضائية وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان عل اليمن.

وطالبت يف بيان صادر عن الوقفة تاله وكيل وزارة العدل للشئون املالية واإلدارية القايض احمد الكحالني، 
املجتمع الدول اإلضطالع بدوره يف العمل عل إيقاف العدوان واللتفات للوضع اإلنساني املأساوي يف 

اليمن.. مستنكرة التواطؤ مع دول العدوان الذي يعد جريمة ل تقل عن مجازر العدوان.

وأكد البيان مساندة السلطة القضائية ألبطال الجيش واللجان الشعبية يف معركة التحرر والسيادة والكرامة 
التي يخوضها اليمن يف مواجهة العدوان السعودي األمريكي، كما أكد التزام أجهزة السلطة القضائية يف 

تأدية واجبها املقدس لتحقيق العدالة لطالبيها رغم قلة اإلمكانات وشحة املوارد جراء الظروف الراهنة التي 
تمر بها البالد.

حمافظة حجة تسري قافلة للمرابطني يف اجلبهات بـ200 مليون ريال

]10/ نوفمرب/2020[ حجة - سبأ :

سريّت محافظة حجة اليوم، قافلة الرسول األعظم املقدرة بمبلغ 200 مليون ريال ألبطال الجيش واللجان 
الشعبية املرابطني يف الجبهات احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل تسيري القافلة، التي احتوت عل مبالغ مالية ومئات املوايش وكميات من العسل واملواد الغذائية 
والعصائر واملياه، أشاد محافظ حجة هالل الصويف، بسخاء وكرم قبائل وأبناء املحافظة يف تقّديم القافلة 

األول عل مستوى املحافظة احتفاء بذكرى املولد النبوي.

وأوضح أن تسيري أبناء حجة لقافلة كربى بعد الحشد الجماهريي يف املولد النبوي، يجسد الولء والرتباط 
بالرسول األعظم عليه الصالة والسالم ورسالة لقوى العدوان باستمرار الصمود يف مواجهة العدوان وبذل 

الغال والنفيس دفاعاً عن الوطن.

فيما أشار عضو مجلس الشورى جربان الرازحي ووكيال املحافظة نبيل الجرب وصادق األدبعي، إل أهمية 
استمرار تقديم قوافل العطاء واملدد للمرابطني يف الجبهات.. وأكدوا أهمية دور القوافل يف تعزيز الصمود 

وثبات املرابطني يف مواجهة قوى العدوان واملرتزقة وإفشال مخططاتهم التدمريية.

بدوره ثمن وكيل وزارة الرتبية لقطاع التعليم عبدالله النعمي، دور قيادة املحافظة يف تجهيز وتسيري 
القافلة.. منوها بكرم أبناء محافظة حجة يف رفد الجبهات رغم الظروف الصعوبة.. وأشار إل أن هذا ليس 

بغريب عل محافظة الصمود التي تقدم التضحيات يف كافة الجبهات.

وألقيت خالل تسيري القافلة، كلمات أكدت الستعداد لتقديم املزيد من التضحيات دفاعا عن الوطن وأمنه 
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واستقراره.. مشددة عل رضورة استمرار رفد الجبهات بقوافل الرجال والعطاء حتى طرد الغزاة من كل 
شرب يف أرض اليمن.

واعتربت الكلمات، القافلة أقل ما يمكن تقديمه ألبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يذودون عن حياض 
الوطن يف مختلف الجبهات.

حرض تسيري القافلة عضو محيل املحافظة محسن حزام وقيادات املجلس املحيل بعبس وعدد من املديريات 
ومديرا صندوق النظافة املهندس محمد الكحالني والرتبية عيل القطيب.

توزيع 501 حقيبة مدرسية ألبناء الشهداء باحلديدة

]11/ نوفمرب/2020[ الحديدة - سبأ :

ُدشن بمحافظة الحديدة اليوم، توزيع 501 حقيبة مدرسية للعام الدرايس الجديد عل أبناء الشهداء 
املسجلني بمدارس املحافظة بمناسبة ذكرى املولد النبوي.

وأشاد مدير مديرية امليناء عبدالله الهادي ونائب مدير مكتب الرتبية باملحافظة محمود الوشيل، بجهود 
مؤسسة الشهداء فرع محافظة الحديدة ودورهم يف تخفيف معاناة أبناء الشهداء.

من جانبه أوضح مدير فرع مؤسسة الشهداء باملحافظة عيل الشعثمي، أن التوزيع يشمل أبناء الشهداء يف 
كافة مديريات املحافظة.. مشريا إل أن الحقائب تشمل كافة اللوازم الدراسية من دفاتر وأقالم وغريها.

حرض التدشني مدير مكتب الرتبية بمديرية الحوك همدان الشامي وعدد من مدراء املدارس.

جهاز حمو األمية يدشن العام الدراسي اجلديد

]15/ نوفمرب/2020[ صنعاء  - سبأ :

نظم مكتب جهاز محو األمية وتعليم الكبار بأمانة العاصمة اليوم، حفاًل خطابيًا بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف وتدشينًا للعام الدرايس الجديد.

ويف الحفل، الذي حرضه وكيل وزارة الرتبية والتعليم لقطاع املشاريع والتجهيزات عبدالكريم الجنداري، أكد 
رئيس جهاز محو األمية وتعليم الكبار فؤاد الشامي، أهمية الحتفاء بذكرى ميالد الرسول األعظم.. وأشار 
إل أهمية استلهام الدروس والعرب من سريته العطرة والقتداء به يف ثباته وتصديه لقوى الظلم والطغيان.. 

منوًها بجهود مكتب الجهاز بأمانة العاصمة إلحياء هذه الحتفالية وكذا اإلعداد والتجهيز للعام الدرايس 
الجديد.

من جانبها تطرقت وكيل وزارة الرتبية لقطاع تعليم الفتاة برشى املحطوري، إل أهمية تنظيم الفعاليات 
واألنشطة الحتفالية فرًحا وابتهاًجا بميالد الرحمة املهداة للعاملني.. مشرية إل أحقية اليمنيني بالرسول 

األعظم الذين نارصوه يوم خذلته قريش.

فيما أكد وكيل أمانة العاصمة الدكتور قناف املراني ووكيل محافظة صنعاء طالب دحان، أهمية هذه 
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املناسبة الدينية كمحطة ملراجعة النفس والتآيس بالرسول األعظم والسري عل نهجه.

وتطرقت كلمتا رئيس الدائرة الرتبوية ألنصار الله هادي عمار ومدير مكتب جهاز محو األمية وتعليم الكبار 
بأمانة العاصمة أحمد الحداء، إل دور الرتبويني يف تنشئة األجيال عل حب رسول الله صل الله وسلم عليه 

وعل آله.. مؤكدتني أهمية تضافر الجهود إلنجاح العام الدرايس الجديد.

تخلل الحفل، الذي حرضه مدير مكتب وزير الرتبية عيل عباس ورئيس نقابة محو األمية وتعليم الكبار 
عبد الله ضبيان ومدير مكتب جهاز محو األمية وتعليم الكبار بمحافظة صنعاء إبراهيم الحميدي ومنتسبو 

جهاز محو األمية، وصالت إنشادية.

فعالية ثقافية يف مديرية سنحان مبحافظة صنعاء

]16/ نوفمرب/2020[ صنعاء  - سبأ :

نظمت مدرسة الشهيد السياني بمديرية سنحان محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

وأشار الوكيل املساعد لقطاع التعليم بوزارة الرتبية خالد إبراهيم، إل أهمية ترسيخ معاني وقيم ونهج 
الرسول الكريم يف نفوس الطالب والطالبات.

وأكد يف الفعالية، التي حرضها نائب مدير مكتب الرتبية باملحافظة أمني الجالل، أهمية القتداء بالرسول 
األعظم قوًل وعماًل.

فيما أشار مدير مكتب الرتبية بسنحان فهد مرشد، إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة الدينية لتعزيز الرتباط 
بالرسول الكريم والسري عل نهجه.

الزمالك حيرز دوري كرة القدم على كأس املولد النبوي باحلديدة

]17/ نوفمرب/2020[ الحديدة - سبأ :

أحرز فريق نادي الزمالك الريايض دوري كرة القدم عل كأس املولد النبوي للعام 1442ه  والذي نظمه 
مكتب الشباب والرياضة بدعم مؤسسة بنيان.

جاء إحراز فريق الزمالك لكأس الدوري إثر فوزه عل فريق اإلرشاد يف املباراة النهائية التي جرت بينهما 
عرص اليوم عل ملعب الشهيد العلفي بمدينة الحديدة بنتيجة 2/1.

سجل هدفا فريق الزمالك إبراهيم حجوري ومحمد اليماني يف شوط املباراة األول، فيما سجل لفريق اإلرشاد 
حيدرة يسلم يف الشوط األول من املباراة التي أدارها حكم الساحة نادر شخص.

عقب اللقاء كرم مدير مكتب الشباب والرياضة عماد الربعي وأمينا محيل مديريتي الحوك وامليناء عيل باري 
جرب وحسن هادي رسمي ومرشف مديرية الحوك أحمد املروني، فريق الزمالك بكأس وميداليات املركز 

األول وفريق اإلرشاد كأس وميداليات املركز الثاني.
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وتم تكريم هداف البطولة حيدرة وأفضل فريق مثال وأفضل حارس وأفضل لعب واللجنة املنظمة 
واملساهمني يف إنجاح البطولة بشهادات تقديرية.

حرض املباراة والتكريم النهائي مدير التحادات واألندية الرياضية محمد منصور ومدير نادي شباب الجيل 
عبدالله عطا وقيادات رياضية ونجوم الزمن الجميل.

ا للجبهات
ً
أبناء وقبائل مذاب مبحافظة صعدة يسريون قافلة الوفاء دعم

]18/ نوفمرب/2020[ صعدة - سبأ :

سري أبناء وقبائل مذاب بمديرية الصفراء محافظة صعدة اليوم، قافلة الوفاء للسيد القائد بمناسبة املولد 
النبوي الرشيف، دعما وإسناًدا للمرابطني يف جبهات العزة والكرامة.

صاحب القافلة، التي احتوت عل مائة وخمسني كيًسا من محصول حبوب الذرة، وقفة قبلية مسلحة تقدمها 
مدير مديرية الصفراء عايض شنان ومسؤول الدعم واإلسناد صادق مسفوه ومسؤول التالحم القبيل أحمد 

عزيز والشيخ حمود جشمان والشيخ راشد مارم.

وأكد ابناء مذاب خالل وقفتهم املسلحة، صمودهم يف مواجهة العدوان الصهيو أمريكي واإلسهام يف الذود 
عن حياض الوطن واستقراره حتى يتحقق النرص.. مشيدين بالنتصارات التي يحققها أبطال الجيش 

واللجان الشعبية عل تحالف العدوان ومرتزقتهم.



الفعاليات النسوية املواكبة 
لإلحتفال باملولد النبوي الشريف
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ندوة إلدارة توعية املرأة مبكتب أوقاف صنعاء بذكرى املولد النبوي

]10/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

ٌعقدت بصنعاء اليوم، ندوة ثقافية حول ذكرى املولد النبوي الرشيف، نظّمتها إدارة توعية املرأة بمكتب 
األوقاف واإلرشاد باملحافظة.

وركزت الندوة عل دللت الحتفاء بهذه املناسبة لتعزيز الرتباط بالنبي الكريم والتمسك بما جاء به خري 
األنام واستلهام الدروس والعرب من سريته صل الله عليه وآله وسلم.

وتناولت محاور الندوة محطات من حياة الرسول وأهمية التزود بمكارم األخالق والقيّم واملبادئ التي 
غرسها النبي األعظم يف أمة اإلسالم.. مشرية إل أن الحتفال بيوم مولده يعزز من صمود املرأة يف مواجهة 

التحديات.

وأكدت املشاركات يف الندوة أن إحياء ذكرى مولده صل الله عليه وآله وسلم يجسد ارتباط املرأة اليمنية 
بالنبي الكريم والقتداء بما انتهجه من سنن وتعاليم تكرس القيم العظيمة يف اتباعه والتأيس به.

وأشارت مديرة إدارة توعية املرأة فنون مجيل، إل حرص املرأة يف إحياء ذكرى مولد نبي اإلنسانية محمد 
صل الله عليه وآله وسلم الذي أرىس قيم العدالة واملساواة والحرية.

اهليئة النسائية بأمانة العاصمة تدشن فعاليات ذكرى املولد النبوي

]12/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

دشنت الهيئة النسائية بأمانة العاصمة اليوم الفعاليات الحتفالية بذكرى املولد النبوي بمديريات األمانة.

ويف التدشني أوضحت منسقة الهيئة باألمانة ابتسام املحطوري، أن فعاليات ذكرى املولد النبوي تتضمن 
تنظيم مجالس نسائية وندوات وبرامج ثقافيّة تستمر حتى يوم 8 ربيع األول.

وأشارت إل أنه سيصاحب الفعاليات مسريات حاشدة لألطفال ونزول ميداني ملراكز تحفيظ القرآن الكريم 
ودور األيتام والسجون، لعمل محارضات ثقافية وتوعوية بأهمية إحياء ذكرى املولد النبوي، بما يجسد حب 

الرسول األعظم والقتداء به والسري عل نهجه.

وأكدت أهمية تفاعل القطاع النسوي باألمانة إلحياء الفعاليات واستغالل هذه املناسبة يف الهتمام بأعمال 
الخري واإلحسان والتكافل الجتماعي.
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إدارة تنمية املرأة يف إب تنظم احتفالية بذكرى املولد النبوي

]13/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ: 

نظمت إدارة تنمية املرأة يف محافظة إب فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية استعرضت مديرة تنمية املرأة نورا السقاف، جوانب من سرية املصطفى عليه الصالة والسالم.. 
مشيدة بتفاعل قطاع املرأة لالحتفاء بهذه الذكرى العطرة لتجديد الولء للرسول األعظم والتمسك بهديه 

ونهجه القويم.

وأشارت إل عظمة الرسالة اإللهية ودورها يف إخراج الناس من الظلمات إل النور بميالد سيد البرشية عليه 
الصالة والسالم.. مبينة أن الحتفاء بهذه املناسبة احتفال بمبادئ وأخالق املصطفى عليه الصالة والسالم.

تخلل الفعالية كلمات ومداخالت من قبل املشاركات تطرقت جميعها إل املحطات واملواقف التي خاضها 
الرسول صل الله عليه وسلم، ما يتطلب السري عل النهج القرآني لالنتصار عل قوى الطغيان والستكبار.

مكتب االوقاف ينظم فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي

]15/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم مكتب األوقاف واإلرشاد بأمانة العاصمة ممثالً بإدارة توعية املرأة بالتعاون مع الهيئة النسائية اليوم، 
فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية، التي حرضتها منسقة الهيئة النسائية باألمانة ابتسام املحطوري، أكدت كلمات باملناسبة 
أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي للتعبري عن البتهاج بقدوم هذه املناسبة التي تعكس ولء وارتباط أبناء 

اليمن بالرسول الكريم عليه الصالة والسالم.

وشددت الكلمات عل رضورة القتداء برسول الله والسري عل نهجه وسريته قولً وعمالً، والتعريف والتذكري 
بصفاته وقيم وأخالق رسول البرشية محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، واستلهام الدروس والعرب من 

حياته يف الصمود والثبات ملواجهة العدوان.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وقصائد شعرية عن حب رسول الله وعظمة مولدة، وفقرة فنية ألشبال 
املسرية.

فعالية نسوية يف سنحان بصنعاء بذكرى املولد النبوي

]19/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت إدارة توعية املرأة بمكتب األوقاف واإلرشاد محافظة صنعاء اليوم، فعالية ثقافية يف مديرية سنحان 
بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية بقرية البطحة، أشارت مديرة إدارة توعية املرأة فنون مجيل إل أهمية الحتفال باملولد النبوي 
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للتأكيد عل حب الرسول والتمسك بتعاليمه وتجسيد فضائله وأخالقه.

وأكدت أن أبناء اليمن يحتفلون بهذه املناسبة من كل عام ليجسدوا ارتباطهم برسول اإلنسانية والسري عل 
نهجه.

وأوضحت مجيل أن هذه املناسبة تمثل فرصة لستلهام الدروس والعرب من سرية النبي العطرة يف مقارعة 
الظلم والجربوت.. مشرية إل صمود املرأة اليمنية وثباتها ودورها يف مواجهة العدوان.

 املهداة«
ُ
ندوة ثقافية بعنوان »رسول اهلل الرمحة

]21/ اكتوبر/2020[ صنعاء  - سبأ :

نظمت إدارة توعية املرأة والهيئة النسائية ألنصار الله بالتعاون مع مكتب األوقاف واإلرشاد بأمانة العاصمة 
اليوم، ندوة ثقافية بعنوان »رسول الله الرحمُة املهداة« بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

هدفت الندوة، تعظيم شخصية الرسول وأثره يف املجتمع وقراءة دللت سريته يف الواقع املعارص.

ويف الندوة قدمت مدير عام تعليم الفتاة بوزارة الرتبية والتعليم حنان الشامي، ورقة عمل بعنوان »الرسول 
األعظم، مولد النور«، استعرضت فيها واقع األمة قبل بعثِة النبي وما تخلل تلك الحقبة من جهل وعبودية 

وإنعدام لإلنسانية.

وتطرقت إل موقف اليهود واملستكربين من البعثة النبوية، مقاِرنًة بموقف اليمنيني يف تشييد رصح اإلسالم 
بشالٍل من الدماء والتضحيات.

وأكدت رضورة التفاعل واملشاركة يف فعاليات ذكرى املولد النبوي الرشيف، يف الوقِت الذي تدعو فيه قوى 
الضالل إل التطبيع مع الكيان الصهيوني.

فيما استعرضت الناشطة الثقافية سميحة العقيدة يف ورقة الثانية بعنوان »القيم األخالقية والجوانب 
الرتبوية يف السرية النبوية« معنى الرتبية ومساراتها وجوانبها وأسباب تغييبها مستندًة عل سرية النبي 

األكرم.

وقدمت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة غادة أبو طالب، ورقة العمل الثالثة بعنوان »املرأة يف الرسالة املحمدية 
عطاء وتضحية« تطرقت فيها إل وضع املرأة قبل البعثة، ودورها يف اإلسالم، وكيف تحدث عنها القرآن 

الكريم.

تأتي هذه الندوة يف إطار الفعاليات والندوات التي تقام ابتهاًجا بذكرى املولد النبوي الرشيف وتأكيًدا عل 
أهمية اإلحتفاء بالرسول األعظم استقاًء للبصرية وتحقيًقا للنرص.
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القطاع النسائي بعزلة بني حربي حبجة تنظم ندوة مبناسبة املولد النبوي الشريف

]21/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظم القطاع النسائي بعزلة بني حربي بأفلح الشام ندوة ثقافية باملولد النبوي الرشيف.

ويف الندوة، بحضور عدد من مدراء املكتب التنفيذي، استعرض مدير املديرية زيد الحايش جوانب من سرية 
الرسول العطرة وشخصيته وجهاده وصربه وأخالقه وأهمية تجسيدها يف واقع األمة.

وأشار ال أن إحياء املناسبة يجب ان يكون من أولويات المة وفرصة لجمعها ورفع راية الحق يف وجه 
الظلم والستكبار.

وشدد عل التفاعل والحشد للفعالية املركزية وكذا مشاركة القطاع النسائي يف البذل والعطاء واإلعداد 
والتجهيز لجمع قافلة الرسول األعظم.

فيما أشار مدير اإلعالم ومندوب املجلس األعل لتنسيق الشئون اإلنسانية نرص الرشيف، إل دللت الحتفال 
بذكرى مولد رسول الرحمة وعظمة املناسبة ومكانتها يف نفوس أبناء اليمن خاصة واألمة بصورة عامة.

وتناولت محاور الندوة مكانة ودور املرأة يف منارصة األنبياء والرسل ويف مقدمتهم أول العزم.

اهليئة النسائية بتعز تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]22/ اكتوبر/2020[ تعز - سبأ :

نظمت الهيئة النسائية ألنصار الله بمحافظة تعز بالتنسيق مع مكتب األوقاف واإلرشاد باملحافظة اليوم، 
فعالية ثقافية يف ذكرى املولد النبوي.

وألقيت خالل الفعالية كلمات أشارت يف مجملها إل أهمية الحتفاء بهذه املناسبة الدينية، لستلهام الدروس 
والعرب من سرية ومنهج الرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم.

وتطرقت الكلمات إل عظمة الحتفال بهذه الذكرى لتعزيز الولء والرتباط بالنبي عليه الصالة والسالم 
والقتداء بسنته وسريته العطرة.

ودعت إل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة للتأكيد عل امليض وفق نهج خاتم األنبياء 
واملرسلني محمد صل الله عليه وآله وسلم.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وشعرية عربت عن املناسبة.
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فعاليتان للقطاع النسائي مبديرية معني احتفاء باملولد النبوي

]22/ اكتوبر/2020[ صنعاء-سبأ:

نظم القطاع النسائي بمديرية معني يف أمانة العاصمة اليوم، فعاليتان بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

حيث نظمت فعالية ثقافية بحي الدائري وأخرى بحي السنينة الجنوبي بهذه املناسبة، ألقيت خاللهما 
كلمات أكدت أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف واستلهام الدروس والعرب من سريته العطرة.

وأشارت إل أهمية غرس قيم وأخالق وصفات الرسول الكريم يف نفوس األجيال والقتداء به.

وأكدت الكلمات أن الحتفاء بهذه املناسبة احتفاء بالرحمة املهداة للعاملني وتأكيدا عل تجديد الولء لله 
ورسوله الكريم.

القطاع النسائي يف ماوية بتعز ينظم فعالية بذكرى املولد النبوي 

]23/ اكتوبر/2020[ تعز-سبأ:

نظم القطاع النسائي بمديرية ماوية يف محافظة تعز، فعالية خطابية وثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

واستعرضت الكلمات التي ألقيت يف الفعالية بعضاً من سجايا ومواقف الرسول األعظم وجهاده يف نرش 
الدعوة اإلسالمية وإرساء دعائم الدين ومواجهة املرشكني.

وأشارت الكلمات إل أن إحياء هذه املناسبة هو إحياء لكرامة وعزة األمة وللمبادئ والقيم اإليمانية 
واألخالقية التي انطلق بها وألجلها الرسول الكريم، وهو ما يجسده الشعب اليمني اليوم بصموده وثباته 

وابتهاجه بهذه الذكرى.

ودعت حرائر ماوية إل الحشد واملشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام باملحافظة تأكيداً عل التمسك 
بالنهج املحمدي.

فعالية إلدارة تنمية املرأة وفرع نساء اليمن بصنعاء بذكرى املولد النبوي

]24/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

نظمت إدارة تنمية املرأة وفرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة صنعاء اليوم، فعالية خطابية بذكرى املولد 
النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويف الفعالية أشار وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم، إل أن الحتفاء بهذه الذكرى العظيمة يف ظل 
استمرار العدوان والحصار يجسد صالبة اليمنيني وصمودهم يف مواجهة الطغاة واملستكربين، داعيا القطاع 

النسوي باملحافظة إل املشاركة يف الفعالية املركزية وإنجاحها.
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وأكد أهمية الحتفاء بهذه املناسبة العظيمة للتأكيد عل أن الرسالة املحمدية جاءت للعالم أجمع وأن األمة 
بحاجة ماسة إل القتداء بنبيها والسري عل نهجه حيث أرسله الله رحمة للعاملني ومعلما وهادياً ومبرشا 

ونذيرا.

فيما أشارت رئيسة فرع التحاد باملحافظة حورية جار الله، إل أهمية الحتفال باملولد النبوي للتأكيد عل 
حب الرسول والتمسك بتعاليمه وتجسيد فضائله وأخالقه.

وأوضحت أن هذه املناسبة تمثل فرصة لستلهام الدروس والعرب من سرية النبي العطرة يف مقارعة الظلم 
والجربوت.

تخلل الفعالية فقرات متنوعة ومحارضة للمدربة بوزارة الرتبية تهاني شمالن عن مكانة الرسول األعظم 
والتأكيد عل السري عل نهجه والقتداء به والتحيل بأخالقه.

القطاع النسائي مبديرية معني حتتفي باملولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ:

نظم القطاع النسائي بمديرية معني بأمانة العاصمة، فعالية ثقافية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ألقيت خالل الفعالية عدد من الكلمات, أشارت إل دللت وأهمية الحتفال باملولد النبوي يف تكريس قيم 
وأخالق ومبادئ النبي األعظم وتجسيد حبه ومكانته يف نفوس النساء واألطفال.

ونوهت إل رضورة استلهام الدروس والعرب من حياة وسرية الرسول األعظم لتعزيز التكافل الجتماعي 
والصمود والثبات يف مواجهة العدوان ومرتزقته.

ودعت الكلمات كافة حرائر أمانة العاصمة للمشاركة يف الفعالية املركزية التي ستقام يوم الخميس القادم 
بهذه املناسبة.

تخللت الفعالية فقرات شعرية وإنشادية معربة عن عظمة املناسبة.

ورشة بصنعاء بعنوان املولد النبوي.. الواقع والتشريع

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

عقدت اليوم بمركز أبحاث ودراسات النوع الجتماعي والتنمية بصنعاء، ورشة بعنوان »املولد النبوي.. 
الولدة ـ الواقع والترشيع« نظمها ملف املرأة باملكتب السيايس ألنصار الله.

وُقدمت يف الورشة ورقة عمل من قبل الدكتور قيس الطل، تناول فيها أبعاد ودللت املولد النبوي 
والتغيريات التي أحدثها يف الواقع العاملي الذي كان يسوده الجهل والفساد والظلم.. مشرياً إل أن رسول الله 

أعظم نعمة مّن بها الله عل عباده.

ولفت إل أن رسول الله جاء باملرشوع اإللهي وغرّي يف فرتة قصرية واقع العرب سياسياً واقتصادياً 
واجتماعياً وعسكرياً وأرىس دعائم دولة الحق والعدل واملساواة.. منوهاً إل أن الواقع املرير الذي تعيشه 



األمة اليوم سببه البتعاد عن القرآن الكريم وترك الرسالة اإللهية التي أتى بها الرسول األعظم.

واعترب الدكتور الطل، أن الفعاليات الحتفائية باملولد النبوي بداية العودة إل الطريق الصحيح وأول خطوه 
للرجوع إل املنهج اإللهي.. مشرياً إل أن ما يحققه اليمنيون من انتصارات يف مختلف املجالت ثمرة حبهم 

الكبري للرسول األعظم واهتمامهم بكل يشء له صلة به. 

وكانت رئيسة املركز الدكتورة حليمة جحاف، أشارت إل أن هذه الورشة تأتي يف إطار الفعاليات التي 
يقيمها الشعب اليمني احتفاء باملولد النبوي تعبرياً عن حبه وارتباطه بالرسول األعظم وتاكيدا عل الولء له 

والقتداء به. 

ولفتت ال مكانة املرأة يف رشيعة رسول الله ومنهاجه اإلسالمي مشرية إل أن اإلسالم الذي جاء بالحق 
والعدل لكل البرشية صان كرامة املرأة وحفظ حقوقها الجتماعية والقتصادية والسياسية. 

فعالية يف مديرية حبيش بإب لالحتفاء باملولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

نظم القطاع النسائي ىف مديرية حبيش بمحافظة إب، فعالية بمناسبة ذكرى مولد الرسول العظم صلوات 
الله عليه وعل آله.

وأشارت كلمات املناسبة إل أن ذكرى مولد الرسول الكريم هي مناسبة عظيمة لجمع كلمة األمة بالعودة 
الصادقة لله ورسوله.

وتطرقت الكلمات إل السرية املباركة للرسول األعظم وحياته التي غريت مالمح العالم.

ندوة بوزارة الصناعة عن أهمية االحتفال باملولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء -  سبا:

عقدت اليوم بصنعاء، ندوة عن أهمية الحتفال باملولد النبوي الرشيف نظمتها اإلدارة العامة للمرأة بوزارة 
الصناعة والتجارة.

ويف افتتاح الندوة، أشارت مدير عام إدارة املرأة بوزارة الصناعة والتجارة فدوى نعمان، ال أهمية إقامة 
مثل هذه الندوات التي توضح أهمية وعظمة مناسبة املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة 

وأزكى التسليم، وملا لهذه املناسبة من اهمية يف استلهام الدروس والعرب من سرية الرسول، وتلبية حاجة 
المة يف التطور والتقدم يف اصعدة املعرفة والعلم وخدمة املجتمع اقتداء بسرية الرسول األعظم.

فيما استعرضت املحارضة تسنيم عبداملجيد، مراحل انتشار اإلسالم حتى وصوله إل جميع أجزاء الجزيرة 
العربية، وما تعرض له الرسول األعظم من ظلم و تعسف خالل نرش رسالته التي جاءت باألمر باملعروف 

والنهي عن املنكر.

وأوضحت ان الرسول هو القائد القدوة الثابت الشامخ الذي ل يتزعزع نهائيا فكلما اقرتبنا من اإلسالم 
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اقرتب النرص، وكلما ابتعدنا عن اإلسالم ابتعد النرص عل عكس دول العدوان التي تتسابق بالتطبيع مع 
العدو الصهيوني.

و نوهت ال دور اليمنيني يف نرصة الرسول األعظم ونرش رسالة اإلسالم السامية إل أصقاع العالم.. وحثت 
عل الصرب واليمان كرشط لتحقيق النرص عل العدوان مهما كانت اسلحتهم ومعداتهم، فكم من فئة قليلة 

غلبت فئة كثرية، فسالح الشعب اليمني هو اإلسالم وتعليمه ألبنائنا وتعريف المة باإلسالم والرسول األعظم 
صلوات الله عليه وعل اله.

فيما قدمت الباحثة فاطمة الخفش، عرضا عن كتاب القوة الناعمة والذي يهدف ال السيطرة عل الشعوب 
يف جميع مجالته.

وتطرقت ال أسباب شن الحرب عل الدول اإلسالمية ألنها تمتلك مؤهالت وثروات يطمعون بالسيطرة عليها.

حرض الندوة عدد من مديرات العموم وموظفات الوزارة.

قطاع املرأة مبكتب أوقاف صنعاء تنظم ندوة حول املولد النبوي

]25/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت إدارة توعية املرأة بمكتب األوقاف محافظة صنعاء، ندوة فكرية حول أهمية تعظيم وإحياء ذكرى 
املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أزكى وأفضل الصالة وأتم التسليم.

تطرقت الندوة، بحضور عدد من املشاركات من مختلف القطاعات، إل الثقافة املغلوطة عن إحياء ذكرى 
مولد رسول البرشية وأهمية تعظيم هذه املناسبة وتجسيد مكانة نبي األمة يف نفوس اليمنيني.

واستعرضت محاور الندوة ما يدأب اليه أعداء األمة من تكرار الساءة للرسول محمد، ودور املسلمني يف 
تعظيم قائد وموحد األمة وتعزيز ثقافة املجتمع بأهمية استلهام الدروس من حياته ومنهجه صل الله عليه 

وسلم يف مقارعة قوی الظلم والطغيان.

واستعرضت مديرة إدارة توعية املرأة فنون مجيل، أبعاد الساءة للنبي بالتزامن مع قدوم ذكرى مولد خاتم 
األنبياء ومسئولية املراكز واملؤسسات الدينية يف اتخاذ مواقف شجاعة ومسئولة للرد عل هذه الساءات.. 

مؤكدة رضورة تحصني الجيال بالقران وأخالق النبي والتأيس بمبادئه وصفاته.

وأثريت الندوة بالعديد من املداخالت التي أشارت إل رضورة تعزيز الرتباط بنبي النسانية وأهل بيته 
وأهمية صناعة النرص لتحرير اليمن انطالقا من التمسك بأخالق ومنهج الرسول وتطبيق تعاليمه.

القطاع النسوي ومنظمات اجملتمع املدني بالبيضاء حتتفي بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ البيضاء - سبأ:

نظم مكتب الشؤون الجتماعية والعمل واللجنة الوطنية للمرأة وإدارة تنمية املرأة واتحاد نساء اليمن 
بمحافظة البيضاء اليوم، فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي.
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ويف الفعالية أشارت مديرة مكتب الشؤون الجتماعية والعمل باملحافظة فاطمة املظفري، إل أن محبة 
رسول الله تكمن يف إتباع سنته والسري عل نهجه واستلهام معاني الحق والعدل والجهاد والحلم والرحمة 

من سريته العطرة سلوكا وعمال.

وأوضحت أن الحتفال بهذه املناسبة الدينية تعكس عظمة ومنزلة النبي الخاتم لدى اليمنيني وتثبت القتداء 
به والسري عل خطاه والتأيس بأخالقه وصفاته.

فيما أفادت مرشفة الهيئة النسائية الثقافية باملحافظة برشى املؤيد، أن املظاهر الحتفالية بذكرى املولد 
النبوي، تجسد فخر واعتزاز أبناء اليمن بالرسول األعظم وتؤكد ولئهم ألعظم قائد عرفه التاريخ وأكرم 

إنسان أنجبته البرشية.

ولفتت إل مكانة اليمنيني عند رسول الله وعمق العالقة التي تربطهم به ودورهم يف نرصته وإتباع سريته.. 
مؤكدة أهمية أن تحظى هذه املناسبة بمزيد من الهتمام من خالل تنظيم فعاليات نسوية.

وأكدت املشاركات أن إحياء هذه الذكرى يعزز من الولء والرتباط بالرسول األعظم.. مبيناً أهمية الحتفال 
بذكرى املولد النبوي للتعريف بشخصية الرسول الكريم وسريته العطرة وصفاته وقيمة اإلنسانية.

تخلل الفعالية، بحضور رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة البيضاء أفراح العزاني ومديرة إدارة تنمية 
املرأة باملحافظة انتصار اليافعي ورئيسة اتحاد نساء اليمن باملحافظة فايزة العاقل ومديرة تعليم الفتاه 

بمكتب الرتبية باملحافظة سبأ محمد قائد وعدد من القيادات النسائية وقطاع املرأة وممثالت منظمات 
املجتمع املدني باملحافظة، فقرات شعرية وإنشادية.

فعالية يف احملويت بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ املحويت - سبأ :

نظمت اإلدارة العامة لتنمية املرأة وفرع اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة املحويت اليوم، فعالية خطابية 
بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أكدت مدير إدارة املرأة باملحافظة شوقية الحيكمي، عل عظمة ذكرى ميالد الرسول عليه 
الصالة والسالم والتي تعد حدثاً مهماً يف حياة املرأة بصورة عامة واملرأة املسلمة بوجه خاص.

واستعرضت معاناة املرأة قبل الرسالة املحمدية واستضعافها وظلمها واملكانة التي حظيت به يف دين 
اإلسالم.

فيما أوضحت رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة باملحافظة إلهام النزييل، أن ما جاء به الرسول األعظم 
محمد صل الله عليه وآله وسلم شكل نقلة نوعية للمرأة وحفظ مكانتها.

ولفتت إل رضورة القتداء بسرية الرسول األعظم والسري عل نهجه لضمان عزة ورفعة األمة.
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القطاع النسائي بذمار حيتفي بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ ذمار - سبأ :

نظمت إدارة توعية املرأة بمكتب األوقاف واإلرشاد واإلدارة العامة لتنمية املرأة بديوان محافظة ذمار اليوم، 
فعالية بذكرى املولد النبوي الرشيف.

ويف الفعالية أكد محافظ ذمار محمد نارص البخيتي، أهمية الحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف كمناسبة 
دينية لها مكانتها يف قلوب اليمنيني منذ صدر اإلسالم وحتى اليوم .

وبني أهمية الدور الذي قدمته املرأة يف مواجهة العدوان.. مشريا إل أهمية دورها يف إنجاح الفعالية املركزية.

ولفت إل أن الهدف من إحياء هذه املناسبة العظيمة استحضار حياة الرسول صل الله عليه وآله وسلم 
وأخذ العرب والعظات منها قول وعمال.

فيما أكدت مدير تنمية املرأة وزيره وهاب، أهمية إحياء هذه املناسبة واإلقتداء بنبي الرحمة يف التواضع 
واإلحسان.. مشرية إل دور املرأة يف املناسبات واملواقف الوطنية ويف مواجهة العدوان.

من جانبها أشارت مدير إدارة توعية املرأة بمكتب األوقاف سلوى طاهر إل أهمية الحشد النوعي للفعالية 
املركزية وبما يليق بمكانة هذه املناسبة يف قلوب كل املسلمني واليمنيني خاصة.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية عربت يف مجملها عن حب النبي وعظمة الحتفاء بمولده الرشيف.

فعالية إلدارة املرأة بوزارة األوقاف ومعهد التوجيه واإلرشاد بذكرى املولد النبوي

]26/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت اإلدارة العامة لتوعية املرأة ـ قطاع التوجيه واإلرشاد بوزارة األوقاف واإلرشاد واملعهد العال للتوجيه 
واإلرشاد اليوم, فعالية احتفالية يف ذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار نائب وزير األوقاف واإلرشاد العالمة فؤاد محمد ناجي، إل أن الحتفال بذكرى املولد 
النبوي، يعرب عن عظمة الرسول الكريم صل الله عليه وآله وسلم وما يحتله من مكانة يف قلوب ووجدان 

اليمنيني.

ولفت إل أن الحتفال بهذه املناسبة الدينية الجليلة، يعكس مدى ارتباط املرأة اليمنية بنبيها واقتدائها بما 
انتهجه من شمائل وسنن فاضلة.. منوها بدور املرأة اليمنية ومساهمتها يف دعم الجبهات وتعزيز صمود 

املرابطني يف الدفاع عن األرض والعرض والسيادة الوطنية.

واعترب العالمة ناجي حضور املرأة اليمنية وتفاعلها، امتداد للنساء العظيمات الالتي قّدمن صورة ناصعة 
للمرأة املسلمة وتضحيتها من أجل إعالء كلمة الله ونرصة دينه ونبيه الكريم صل الله عليه وآله وسلم.

وتطرق إل املعجزات التي رافقت ميالد الرسول عليه الصالة والسالم بسقوط إيوان كرسى وتحطم رشفات 
فارس.. داعياً إل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي الخميس املقبل يف ميدان 

السبعني.
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من جهته أكد أمني عام املجلس األعل لألوقاف الشيخ مقبل الكدهي، إل حاجة األمة للعودة الصادقة لكتاب 
الله وسرية الرسول الخاتم كونه القدوة واألسوة الحسنة واتباعه يف أخالقه وجهاده ونضاله وصربه وتعامله 

وعبادته ويف جميع شمائله.

وذكر أن الرسول عليه الصالة والسالم حدد لألمة مساراً بني عل القيم واملبادئ ومكارم األخالق، ما يتطلب 
استلهام الدروس والعرب يف القتداء بالسرية العطرة للرسول الكريم وأخالقه والقيم العظيمة التي كان عليها 

يف حياته.

ويف الفعالية، التي حرضها وكيل الوزارة لقطاع األوقاف الدكتور حميد املطري والوكيل املساعد لقطاع 
الحج عبده حسان وعدد من مدراء العموم بالوزارة، أكدت مديرة إدارة توعية املرأة بوزارة األوقاف إيمان 

املهدي، الحرص عل إحياء ذكرى املولد النبوي ألخذ العرب والعظات من حياة املصطفى عليه الصالة 
والسالم وسريته النرية.

وأوضحت أن التمسك بسرية النبي عليه وآله أفضل الصالة والسالم سيقود األمة إل عزة وكرامة ونرص عل 
األعداء.. لفتة إل مكانة أهل اليمن عند النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم والذي وصفهم بقوله »اإليمان 

يمان والحكمة يمانية والفقه يمان«.

وكان نائب عميد املعهد العال للتوجيه واإلرشاد عدنان الجنيد، ألقى كلمة ترحيبية أشار فيها إل أهمية 
إحياء ذكرى املولد النبوي إلعطاء هذه املناسبة حقها التي تليق برسول اإلنسانية والتأيس بسريته العطرة.

تخلل الفعالية أنشودة وفقرة فنية لرباعم وأشبال املسرية، مناظرة شعرية ملجموعة من الشاعرات وعرض 
حول استقبال األسى واستضافة إحدى أمهات األسى.

اجلنيد يؤكد أهمية دور املرأة اليمنية يف إحياء ذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت اإلدارة العامة للمرأة والحماية الجتماعية بوزارة التخطيط بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة 
اليوم، فعالية ثقافية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، إل أهمية إحياء ذكرى املولد 
النبوي، لتعزيز قيم اإلخاء واملبادئ التي أرساها املصطفى صل الله عليه وآله وسلم يف ظل محاولة األعداء 

تشويه صورة اإلسالم واإلساءة للرسول الخاتم.

ولفت إل دور املرأة اليمنية وصمودها وتضحياتها ووقوفها إل جانب أخيها الرجل يف ظل ما يتعرض له 
الوطن من عدوان وحصار.. مشريا إل أن اإلسالم حفظ حق للمرأة حقوقها وكرامتها وعزتها.

وتطرق الجنيد إل الدللت والعرب املستوحاة من هذه املناسبة الدينية.. مؤكداً أهمية مشاركة املرأة اليمنية يف 
الفعالية املركزية إلحياء ذكرى املولد النبوي.

وألقيت يف الفعالية كلمات أشارت يف مجملها إل أهمية الحتفال بهذه املناسبة ملا لها من دللت وعرب تعزز 
من قيم الصرب والثبات والجهاد والصرب والتسامح.
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فعاليتان للقطاع النسائي يف جحانة واحليمة الداخلية بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

أٌقيمت بمديريتي جحانة والحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء اليوم، فعاليتني خطابيتني للقطاع النسائي 
احتفاء بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعاليتني، بحضور واسع لحرائر املديريتني، ألقيت كلمات أشارت إل أن ذكرى مولد خاتم األنبياء 
واملرسلني حدث عظيم يستدعي تعظيم يوم مولده للتزود بمكارم أخالقه وتذكر سريته.

وأوضحت أن الحتفال بمولد خري الربية، احتفاء بتجديد الرتباط والتمسك بالنبي محمد والتذكري بسريته 
العطرة ورسالته السماوية وتجسيد مكانته وعظمة يوم مولده.

وأشارت إل املحطات التي خاضتها املرأة لدعم الرسول يف نرش الدعوة اإلسالمية.. مبينة أن إحياء ذكرى 
مولده محطة إيمانية لتجديد العهد والولء لخاتم األنبياء واملرسلني.

وجددت املشاركات موقف الصمود يف مواجهة تحالف العدوان ومواصلة العطاء لرفد الجبهات باملال 
والرجال لالنتصار ملظلومية الشعب اليمني والحرص عل التفاعل لدعم قافلة الرسول األعظم.

تخلل الفعاليتان وصالت إنشادية ومرسحية وقصائد وفقرات عربت عن أهمية وعظمة املناسبة.

اللجنة الوطنية للمرأة يف حجة حتتفي باملولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ حجة - سبأ :

نظمت اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة حجة اليوم، فعالية احتفالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.

يف الفعالية أوضحت رئيسة فرع اللجنة باملحافظة حنان شيبان، أهمية الحتفاء باملولد النبوي الرشيف 
وتجسيد أخالق النبي األعظم قول وعمالً.

وأشارت إل دور املرأة يف تنشئة األجيال عل حب الرسول والسري عل نهجه والقتداء بأخالقه وسلوكياته.

وتطرقت إل حمالت اإلساءة التي يتعرض لها الرسول األعظم ورضورة توحيد الكلمة ملواجهة تلك الحمالت 
والرد عليها.

تخللت الفعالية فقرات متنوعة وأناشيد معربة.

القطاع النسائي بإب حيتفي بذكرى املولد النبوي

]27/ اكتوبر/2020[ إب - سبأ :

نظم فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة إب ومرشوع املساحة اآلمنة للنساء والفتيات بمديرية الظهار اليوم، 
فعالية ثقافية وخطابية احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف.
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ويف الفعالية التي نظمت تحت شعار »مولد النور.. ميالد أمة« أدان وكيل املحافظة صادق حمزة، حمالت 
اإلساءة للرسول األعظم من قبل اعداء السالم.. مؤكدا ان احتفالت ابناء اليمن باملولد النبوي بهذا الزحم ردا 

علميا عليها وتأكيدا عل مواقفهم املحبة واملتمسكة بنهج وقيم نبي اإلسالم قول وعمال.

ودعا إل املشاركة الفاعلة يف الحتفال املركزي نرصة للنبي ولتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان.

فيما أشار مدير عام مكتب الشئون الجتماعية والعمل باملحافظة نرص البعداني، إل أن الحتفال باملولد 
النبوي هو احتفاء بالقيم واملبادئ واألخالق العالية التي جاء بها النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم.

بدورها تطرقت مدير عام تنمية املرأة باملحافظة نورا السقاف، إل الدروس املستفادة من إحياء املناسبة.

إل ذلك أكدت رئيسة فرع إتحاد نساء اليمن باملحافظة حياة الكينعي، حرص القطاع النسائي باملحافظة 
عل املشاركة يف اإلحتفاء بذكرى املولد النبوي.. مستعرضة يف الوقت نفسه ي أنشطة الفرع ومرشوع 

املساحة اآلمنة .

ويف الفعالية تم تكريم 32 متدربة يف مجال صناعة البخور والزباد واملعجنات والصناعات الغذائية وتسويق 
املنتجات.

قافلة من حرائر سنحان مبحافظة صنعاء للمرابطني يف اجلبهات

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

قدمت حرائر مديرية سنحان بمحافظة صنعاء اليوم، قافلة مالية دعماً للجيش واللجان الشعبية املرابطني 
يف جبهات الدفاع عن الوطن بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وخالل تسيري القافلة، نظم املكتب اإلرشايف للقطاع النسوي باملديرية وقفة لتجديد الولء لله والرسول، أكدن 
فيها استمرار تفاعل املرأة وتلبيتها نداء الواجب يف دعم املرابطني يف ميادين العزة والبطولة.

وأوضحت املشاركات أن هذه القافلة تعد أقل واجب لإلسهام يف دعم قافلة الرسول األعظم احتفاء بذكرى 
مولد املصطفى وتقديرا لتضحيات املرابطني يف ميادين الرشف والكرامة.

وأكدن أن جرائم العدوان وحربه القتصادية املمنهجة لن تثني اليمنيني عن دعم الجيش واللجان الشعبية يف 
سبيل النتصار ملظلومية الشعب اليمني.

ودعا بيان صادر عن الوقفة أبناء الشعب اليمني إل الرد عل اإلساءة لرسول األمة بالخروج املهيب يف 
الفعالية املركزية بذكرى املولد النبوي الخميس القادم وتصعيد الحتجاجات ملطالبة الشعوب وعلماء األمة 

بعدم السكوت عن تكرار الساءة للرسول محمد.
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اللجنة الوطنية للمرأة تنظم فعالية بذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت اللجنة الوطنية للمرأة اليوم، فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل 
الصالة وأزكى وأتم التسليم.

ويف الفعالية اشارت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب، إل أن الحتفال بذكرى املولد 
النبوي محطة للتذكري بسرية الرسول وقيمه ومبادئه ومقارعة الظلم والطغيان.

ولفتت إل أن يوم مولده صل الله عليه وآله وسلم، يمثل يوم أغر عرفاناً بنعم الله عل عباده بأن بعث فيهم 
نبياً من أنفسهم يتلو عليهم آيته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.

وأوضحت الدكتورة أبو طالب أن احتفال اليمنيني هذا العام بهذه املناسبة الدينية، يأتي يف ظل هرولة 
بعض األنظمة العميلة للتطبيع مع الكيان الصهيوني واإلساءات املتكررة من قبل دول غربية بحق النبي 

صل الله عليه وآله وسلم.

وأشادت بصمود وتضحيات املرأة اليمنية يف مواجهة العدوان والحصار منذ ما يقارب ست سنوات.. لفتة 
إل أن مشاركة املرأة اليمنية يف الحتفال بذكرى املولد النبوي، يعزز من صلتها وارتباطها بالنبي الخاتم 

وسريته النرية.

وأكدت أبو طالب أن جرائم العدوان وآخرها اغتيال وزير الشباب والرياضة حسن زيد لن يثني اليمنيني عن 
الحتفال بذكرى املولد النبوي واملشاركة الفاعلة يف هذه املناسبة الدينية.

فيما عرب املدير التنفيذي لرشكة يمن موبايل املهندس عامر هزاع، عن فخر واعتزاز اليمنيني بالحتفال بهذه 
املناسبة الدينية يف تجديد الولء والرتباط بالرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم.

وحث عل املشاركة الواسعة يف الفعالية املركزية يوم غد الخميس بميدان السبعني بالعاصمة صنعاء.

بدوره استعرض عضو رابطة علماء اليمن خالد موىس، دللت إحياء مولد الرسول األعظم عل صاحبه 
أفضل الصالة والتسليم والتزود من سرية ونهج الرسول الكريم صل الله عليه وآله وسلم وجهاده يف نرصة 

الدين اإلسالمي الحنيف وإعالء كلمة الحق.

ولفت إل أهمية جعل يوم ميالد نبي اإلنسانية ميالد للعدل وتعزيز قيّم التكافل املجتمعي ومساعدة 
املحتاجني والفقراء.. لفتاً إل أن احتفال اليمنيني بهذه املناسبة يأتي يف ظل تسابق أنظمة العمالة للتطبيع 

مع الكيان الصهيوني.

بدورها أوضحت ابتسام أمري الدين املطهر يف كلمة املرأة، إل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف عل 
صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى وأتم التسليم.

وأشارت إل أن مشاركة املرأة اليمنية يف الحتفال بهذه املناسبة الدينية للعام السادس عل التوال، يثبت 
ولئها وارتباطها للرسول الكريم والسري عل نهجه القويم.

تخلل الفعالية وصالت إنشادية عربت عن عظمة املناسبة.
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قطاع املرأة بهيئة التأمينات واملعاشات حيتفي باملولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظم قطاع املرأة بالهيئة العامة للتأمينات واملعاشات اليوم بصنعاء، فعالية خطابية بذكرى املولد النبوي.

ويف الفعالية اعترب رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي إحياء املولد النبوي فرصة لتصحيح الثقافة املغلوطة التي 
ساهمت يف محاولت اإلساءة للرسول األعظم من قبل أعداء اإلسالم، باإلضافة إل تعزيز الوحدة والتعريف 

بالشخصية الحقيقية للرسول األعظم الذي غري مولده واقع البرشية وأخرجهم من الظلمات إل النور.

فيما أشار وكيل وزارة الخدمة املدنية لشؤون املوارد البرشية عيل الكبيس ورئيسة الجبهة الثقافية ملواجهة 
العدوان الدكتورة ابتسام املتوكل ومديرة العالقات واإلعالم بوزارة األوقاف إيمان املهدي، إل ما تحمله 

هذه املناسبة من معان ودللت يف قلوب اليمنيني الذين يجسدون باحتفالتهم حب رسول الله وارتباطهم 
واعتزازهم به واقتدائهم بأخالقه وصفاته ومبادئه.

واعتربوا الحتفاء باملولد رسالة من الشعب اليمني يؤكد من خاللها رفض مشاريع التطبيع لبعض الدول 
العربية العميلة، كما أنه رد عل حمالت اإلساءة لشخص النبي الكريم.

فعالية حلرائر بني حشيش بذكرى املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

نظمت الهيئة النسائية بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء، فعالية خطابية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ويف الفعالية، التي شارك فيها عدد كبري من حرائر املديرية، أكدت الكلمات أهمية تعزيز الوعي املجتمعي 
بأهمية التفاعل مع الحتفال بهذه املناسبة الدينية.

واستعرضت دروساً يف القتداء بالرسول قولً وعمالً وترجمة معاني حب النبي يف التعامالت اليومية وأهمية 
معرفة جوانب من حياته املنبثقة من وحي هدى الله املتمثل بالقرآن الكريم.

وتطرقت املشاركات إل دللت الحتفاء بهذه املناسبة وأهمية تعظيم ذكرى مولده وواقع الشتات يف صفوف 
األمة جراء البتعاد عن تعاليم الرسول ونهجه.. لفتة إل أن مشاركة املرأة اليمنية يف الحتفال بهذه املناسبة 

الدينية، يثبت ولئها وارتباطها للرسول الكريم والسري عل نهجه القويم.

تخلل الفعالية وصالت إنشادية عربت عن عظمة املناسبة.
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اهليئة النسائية يف اجلبني تنظم فعالية مبناسبة املولد النبوي

]28/ اكتوبر/2020[ ريمة - سبأ :

نظمت الهيئة النسائية بمديرية الجبني محافظة ريمة اليوم، فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

وألقيت خالل الفعالية، كلمات أشارت إل أن الحتفال بهذه املناسبة فرصة لستلهام الدروس والعرب من 
حياة النبي الكريم والقتداء به والسري عل نهجه.

وتناولت الكلمات فضائل الرسول الكريم الذي بعثه الله رحمة للعاملني.. مشرية إل أهمية دور القطاع 
النسائي يف إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وأكدت أن الحتفاء بهذه املناسبة يعكس الرتباط الوثيق بالرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم.

تخللت الفعالية فقرات متنوعة عربت عن عظمة املناسبة وأهمية الحتفاء بها.

حضور نسائي حاشد مبدينة الثورة الرياضة احتفاء باملولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

شهدت مدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء اليوم، حضوراً نسائياً حاشداً لإلحتفاء بذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

حيث اكتظ ملعب مدينة الثورة باملشاركات من مختلف مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء يف 
الفعالية الحتفالية بهذه املناسبة.

ورفعت املشاركات الالفتات املعربة عن معاني ودللت الحتفاء بذكرى املولد النبوي ملا تمثله من محطة 
لتعزيز الصمود واستلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى ونهجه القويم.

وعكست الالفتات والشعارات ابتهاج حرائر اليمن بذكرى مولد رسول اإلنسانية وقائدها ومخرجها من 
الظلمات إل النور.

ورفعت املشاركات الالفتات والشعارات املعربة عن الفرحة والبهجة بذكرى املولد النبوي الرشيف وقوة 
الرتباط الوثيق بخاتم األنبياء واملرسلني والسري عل نهجه والقتداء بسنته العطرة.

واستمعت املشاركات يف الحتفالية إل خطاب قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي.
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حرائر احلديدة حيتفني بذكرى املولد النبوي

]29/ اكتوبر/2020[ الحديدة -سبأ:

احتفت حرائر الحديدة اليوم، بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم، 
بفعالية نسوية حاشدة بملعب العلفي بمدينة الحديدة.

ورفعت املشاركات يف الفعالية التي نظمها القطاع النسائي باملحافظة، الالفتات والشعارات املعربة عن 
البهجة والفرح بهذه املناسبة الدينية الجليلة.

وجددت املشاركات التأكيد عل التمسك بنهج املصطفى صل الله عليه وآله وسلم والقتداء بسنته وسريته 
النرية.

وأكدن استمرار الثبات ودعم الجبهات بقوافل العطاء، بما يعزز من صمود املرابطني يف مواجهة العدوان 
وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.

واستنكرن اإلساءات املتكررة التي يتعرض لها خاتم األنبياء واملرسلني محمد صلوات الله وسالمه عليه وعل 
آله، من قبل طواغيت الكفر.. معتربات الفعاليات الحتفالية والحشود الجماهريية يف مختلف الساحات، رداً 

عملياً عل تلك اإلساءات.

تخلل الفعالية فقرات وأناشيد وقصائد معربة عن عظمة املناسبة.

ا يف ذكرى املولد النبوي
ً
ا تشكيلي

ً
حمافظ تعز يفتتح معرض

]08/ نوفمرب/2020[ تعز  - سبأ :

افتتح محافظ تعز سليم املغلس اليوم، معرضاً تشكيلياً، نظمته الهيئة النسائية يف ذكرى املولد النبوي.

احتوى املعرض عل مجسمات تشكيلية معربة عن حياة وسرية الرسول الكريم محمد صل الله عليه وآله 
وسلم وغزواته واملعالم التي تعمق الرتباط والولء له.

وخالل الفتتاح، بحضور وكيل املحافظة إسماعيل رشف الدين، أشاد محافظ تعز بمستوى اإلعداد 
والتنظيم والتجهيز للمعرض الذي يجسد الهوية اإليمانية للشعب اليمني.. مؤكًدا أن هذه األنشطة 

والفعاليات تعمق من الولء لله ورسوله عليه الصالة والسالم.

حرض الفتتاح عدد من مدراء املكاتب التنفيذية واملديريات.





قراءة حتليلية لكلمة قائد الثورة 
مبناسبة املولد النبوي الشريف
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الرسائل والدالالت يف كلمة قائد الثورة خالل تدشني فعاليات املولد النبوي

]20/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

اتسمت كلمة قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، بمناسبة تدشني فعاليات املولد النبوي بالرؤية 
العميقة تجاه واقع األمة ومخاطر النحراف التي أحدثت فجوة يف صفوف املسلمني جراء غياب أولويات 

الصحوة اإلسالمية وهيمنة الحضارة الغربية عل املجتمعات.

وحملت كلمة قائد الثورة بحضور العلماء ومسئول وقيادات الدولة، رسائل وتوجيهات حول إحياء مناسبة 
ذكرى املولد النبوي، كأعظم املناسبات عل وجه الكون واإلشارة إل أن فعاليات هذا العام ستحظى باهتمام 

كبري ل نظري له.

وتضمنت الكلمة عناوين عن العتزاز بإحياء الشعب اليمني لهذه املناسبة الدينية والرتباط العميق 
بالرسول الكريم صل الله عليه وآله وسلم ووصف مناسبة املولد النبوي بأنها نور ملواجهة الطغيان 

األمريكي والغربي.

ووصف قائد الثورة إحياء مناسبة املولد بالتعبري عن الشكر لله عل النعمة التي مّن بها عل البرشية، واعترب 
الحضور الكبري من الجانب الرسمي والشعبي مظهراً يعكس النسجام الشعبي والرسمي، والتوجه املوحد 

الذي يشمل الجميع يف إطار العمل ملا فيه رضا الله سبحانه وتعال، والهتمام باملناسبات الدينية املباركة 
الجامعة.

وجسدت مفردات الحديث عن ذكرى مولد خري الربية يف كلمة قائد الثورة عظمة املناسبة يف قلوب ووجدان 
اليمنيني من خالل تأكيده بأن كل العناوين اإليمانية مفتاحها األول هو الرسول صلوات الله عليه وعل آله 

وسلم.

ومن ضمن الرسائل التي ووجهها السيد القائد، الدعوة للتفاعل الكبري يف ذكرى املولد النبوي والحضور 
يف كل الفعاليات التي ستقام بهذه املناسبة واإلشارة إل دور الغرب يف التهيئة للرذيلة والفساد ثم يأتون 

بعنوان الحرية ليسيئوا للرسول األعظم واإلسالم.

وشكلت الهوية اإليمانية عنواناً لفتاً يف كلمته من خالل استعراض األبعاد والدللت ألهمية الحتفال باملولد 
النبوي كجزء من هوية الشعب اليمني الذي يحوز الصدارة يف حبه لرسول الله عليه وآله أفضل الصالة 

والسالم..وقّدم قائد الثورة العديد من الدلئل عن حقد دول الغرب والصهاينة عل األمة اإلسالمية وما 
يشكله إحياء هذه املناسبة من مصدر قلق ألعداء األمة.. معترباً الترصيح األخري للرئيس الفرنيس امليسء 

لإلسالم بأنه من أشكال التعبري العدائي لألمة اإلسالمية.

وأكد السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، أن الشعب اليمني يحتفل بهذه املناسبة كمحطة تربوية وتثقيفية 
وتوعوية وتعبوية كبرية لها أهميتها وأثرها الكبري يف واقع حياتنا وتعزيز وترسيخ إيماننا ويف مواجهة كل 

التحديات التي نتصدى لها.

وحول ما تدأب إليه الوليات املتحدة األمريكية والدول الغربية لرتويج حضاراتهم عل أنها حضارات الرقي 
والتطور والحرية، أشار قائد الثورة إل الدلئل يف تناقض التاريخ والحارض لفداحة الجرائم اإلنسانية التي 

ارتكبت بحق شعوب كثرية.
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وأوضح أن الحضارة الغربية ليس فيها ذرة من الرحمة وتدوس املجتمعات البرشية وتصادر حريات 
الشعوب وتنهب ثرواتهم وتحتل بلدانهم ثم تأتي لتتحدث عن حقوق اإلنسان.. متسائال هل احرتم الغربيون 

حقوق اإلنسان يف اليمن وفلسطني ومختلف البلدان العربية واإلسالمية؟.

كما فنّد مزاعم رقي الحضارات الغربية ومرشوعها الستعماري قائال »يتباهى ترامب بأنه مستعد إلعطاء 
كيان العدو أي أرض عربية ويصادرها كما فعل يف الجولن السوري، فأي حضارة هذه؟.

وقال »يف فرنسا ممنوع انتقاد اليهود الصهاينة وممنوع أن تشكك فيما يزعمونه باملحرقة مهما قدمت من 
أدلة وشواهد، بل ستتعرض للمحاكمة أيضا«.. لفتاً إل أنه يسمح لك يف الغرب أن تيسء لإلسالم واألنبياء 

وأن تلحد وتيسء لله، لكن ل يسمح لك بأن تيسء لليهود الصهاينة و تعاديهم.

وأردف »إن هناك هجمة رصيحة يف العالم تستهدفنا كأمة إسالمية لفصلنا عن ارتباطاتنا اإليمانية، وهجمة 
واضحة مسيئة للرسول واإلسالم واملسلمني وتستهدف فكرنا وإيماننا بغية السيطرة الثقافية علينا«.

وتابع »هناك سعي أن يجعلونا مرشوعا لألمريكيني والصهاينة والغرب، وأن نكون أمة مستعبدة وأنه ل 
يجب أن نقبل بكل املشاريع التي تستهدف استعبادنا وفصلنا عن فكرنا وهويتنا اإليمانية«.

واستعرض قائد الثورة، الحلول واملعالجات ملخاطر الرتبص باألمة.. قائال »عندما نعزز صلتنا بهويتنا 
اإليمانية لن تستطيع أمريكا ول إسائيل ول عمالئهم أن يستغلونا ويسيطروا علينا وينهبوا ثرواتنا، 

وستتحقق لنا الحرية يف مفهومها الصحيح ونتحرر من العبودية عندما نعزز صلتنا بهويتنا اإليمانية«.

وأشار إل أن فرنسا والغرب يسيئون لإلسالم والرسول األعظم يف حني يتوددون لليهود الصهاينة ويمنعون 
أي إساءة لهم.

وحول األزمات يف واقع املسلمني، أشار قائد الثورة إل أنها نتيجة لعمالء أعداء األمة والستهداف من الغرب 
الستعماري كالذي فعلته فرنسا يف الجزائر.

وخاطب قائد الثورة الرئيس الفرنيس »وصمة العار األبدية التي ستستمر يف واقعكم هي ما فعلتموه خالل 
استعماركم للجزائر واستمراركم يف تربير تلك الجرائم الفظيعة«.. مبيناً أن من أهم أسباب معاناة البرشية 

هي ما تمارسه دول الستكبار يف الغرب وعل رأسها أمريكا وذيلها إسائيل.

ولفت إل أن التكفرييني مدعومون من أمريكا وفرنسا ودول الغرب، وهم أول من وقفوا مع التكفرييني 
لرضب املسلمني والفتك بهم.

وقال »أمريكا وحلفاؤها تدخلوا ملساندة التكفرييني يف سوريا واليمن وبلدان أخرى ألنهم يستفيدون منهم 
يف تشويه صورة اإلسالم«.. مشريا إل أن التكفرييني صناعة أمريكية غربية، واملخابرات الغربية بما فيها 

الفرنسية تساهم يف رعايتهم ودعمهم.

وأكد قائد الثورة أن من نعم الله وتوفيقه الكبري أن يهتم الشعب اليمني اهتماماً متميزاً وأن يكون يف مقدمة 
شعوب األمة وبأكثر من غريه من الشعوب أي يف الصدارة واملوقع املتقدم بالهتمام لهذه املناسبة املباركة.

وأضاف »هذا الفضل له أثر يف حياة اإلنسان ومسريته ومشاعره والتي قّدمها الله لنا يف رسول الله محمد 
صل الله عليه وسلم ورسالته ويف القرآن الكريم وما جاء فيه من ترشيع ويجب علينا التفاعل مع هذه 

الرحمة والفضل إيجابا«.



579

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

خطاب قائد أحفاد األنصار يف ذكرى ميالد سيد البشرية

31 أكتوبر 2020 - موقع أنصار الله - زيد البعوه 

قبل ان يبدأ الخطاب أطل والبتسامة مرسومة عل وجهه مبتهجاً مرسوراً بالحشد الجماهريي الكبري الذي 
شهدته اليمن يف ذكرى ميالد سيد األنبياء واملرسلني محمد صلوات الله عليه وعل آله ثم عرب عن ما يختلجه 

من سعادة بالتحية والتقدير للجماهري املحمدية قائالً “حياكم الله حياكم الله” مشيداً بحجم الحضور 
النبوي اليماني الحاشد قائالً “هذا الحضور املليوني الذي لم يسبق أن أقيمت بمثله هذه املناسبة املباركة 

هو حضوركم أنتم يا أحفاد األنصار، هو حضور يمن اإليمان والحكمة، هو حضور األوفياء” وهو كما قال 
حضور األوفياء الصادقني املحمدين ورحب بالحارضين يف كل ساحات الحتفال يف مختلف املحافظات 

اليمنية وبدأ خطابه التاريخي.

خطاب قائد شعب اإليمان والحكمة خطاب قائد أحفاد األنصار أحفاد األوس والخزرج خطاب حفيد محمد 
يف ذكرى ميالد جده رسول الله صلوات الله وسالمه عليه وعل آله خطاب السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي 

حفظه الله يف يوم املولد النبوي الرشيف هو خطاب اإلسالم وأمة اإلسالم يف مواجهة الرشك والطغيان، هو 
خطاب القرآن الكريم للعاملني بنفس املنطق وبنفس األسلوب وبنفس املضمون، هو خطاب العزة والكرامة 

والحرية والستقالل، هو خطاب الهدى والنور والرحمة والفضل والفرحة بنعمة الله عل الناس ، هو 
خطاب الرحمة اإللهية املحمدية للمؤمنني وخطاب الشدة عل الكفار واملرشكني واهل الكتاب أعداء اإلسالم 

واملسلمني.

يف خطاب قائد املسرية القرآنية السيد عبد امللك حفظه الله يوم املولد النبوي الرشيف هو خطاب يعرب عن 
عظمة وقوة وعنفوان اإلسالم واملسلمني ويعرب عن القيادة املحمدية التي ل فرق بينها وبني رسول الله ال 
يف الزمان واملكان اما املضمون فقد جسده قولً وعمال، لقد انترص لرسول الله وانترص ألمته ومرغ أنوف 

األعداء يف الرتاب، السيد عبد امللك الحوثي يف خطاب يوم املولد النبوي الرشيف تحدث بلسان عربي محمدي 
قرآني مبني، تحدث بلسان أمة محمد ولسان اإلسالم األصيل، تحدث بلسان قيم ومبادئ وأخالق اإلسالم، 

تحدث بلسان ثقافة اآليات القرآنية، تحدث بلسان الصدق واألمانة واإلخالص واملسؤولية.

كان اليشء امللفت املثري للدهشة يف بداية خطاب السيد القائد هو ترحيب السيد عبد امللك بالحارضين من 
الجاليات العربية واإلسالمية التي حرضت للمشاركة يف الحتفال من عرشين بلداً من بلدان عاملنا اإلسالمي 

والعربي وهذه سابقة لم يحصل مثلها يف تاريخ اليمن والتي تدل عل ان ذكرى املولد وصاحبها وشعب 
األنصار استطاعوا بربكة وعظمة مواقفهم اإليمانية ان يدشنوا مرشوع الوحدة اإلسالمية ويضعوا حجر 

اإلساس يف ميدان السبعني يف العاصمة اليمنية صنعاء لوحدة إيمانية عربية وإسالمية تحت راية رسول الله 
محمد صلوات الله عليه وعل آله كبداية ملرحلة جديدة عنوانها )لقد كان لكم يف رسول الله أسوة حسنة ملن 

كان يرجوا الله واليوم اآلخر(.

تحدث السيد القائد عن أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف وعن ثمارها وفوائدها خصوصاً يف مثل 
هذه الظروف الصعبة التي تشهدها األمة اإلسالمية مؤكداً ان مناسبة ذكرى املولد النبوي هي محطة عظيمة 

ينبغي استغاللها لتعزيز العالقة برسول الله وتنمية قيم ومبادئ الرسالة اإللهية التي جاء بها رسول الله 
يف واقع الناس وتجسيدها والعمل بها ، وتحدث عن الواقع املأساوي الذي تعيشه األمة وعن األسباب مؤكداً 

ان منشأ كل املشاكل الكربى، ومنشأ كل املفاسد وكل املظالم التي تعاني منها أمتنا اإلسالمية، ويعاني منها 
املجتمع البرشي بكله، هو النحراف عن رسالة الله تعال، وتعاليمه، وهديه ونوره، وعدم القتداء والتأيس 
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برسله وأنبيائه “صلوات الله وسالمه عليهم”.

تخاطب السيد القائد يف خطاب املولد النبوي مع األمة اإلسالمية بشكل عام ولم يخاطب فقط الحشود 
اليمنية املحتشدة يف الساحات وقد كان ذلك واضحاً من خالل ما تضمنه الخطاب، خاطبهم عن الرسول 
والرسالة والهدى والنور والعزة والكرامة والحرية والستقالل والوحدة والعتصام والقوة والرحمة فيما 

بني املؤمنني والشدة عل الكافرين والطواغيت املستكربين، وتحدث بشكل مركز عن قول الله تعال )محمد 
رسول الله والذين معه اشداء عل الكفار رحماء بينهم( مؤكدا ان الشدة عل الكفار تكمن يف مناهضتهم 

والتصدي ملشاريعهم الطاغوتية.. مشرياً ال ان الخيارات تجاه سياساتهم ومؤامراتهم تنحرص بني 
القوة والعزة والثبات والشدة، أو الخنوع والذلة والستكانة والرتاجع، ولن تكون الذلة والدنية والخنوع 
خياراً إيمانياً” وعن الرحمة فيما بني املؤمنني قال السيد القائد رحماء، وتتجل هذه الرحمة يف إحسانهم 

ومعروفهم، ويف تعاملهم، ويف اهتماماتهم، ويف عالقاتهم، يف كالمهم ويف أفعالهم، وهذه الرحمة فيما بينهم 
هي عامٌل من عوامل وحدتهم، وإخائهم، وقوتهم، وتماسكهم، وعن قول الله تعال )والذين معه( قال 

السيد حفظه الله الذين معه تعني األتباع الحقيقيني الصادقني، الذين تتحقق يف واقعهم هذه املواصفات، 
ويتميزون بها عن غريهم من املنتمني واملدعني غري الصادقني، )َمَعُه( إيماناً واتباعاً، )َمَعُه( يف منهجه، 

)َمَعُه( يف موقفه ويف مسريته، وتشهد لهم هذه املواصفات ، ورداً عل اإلساءات الفرنسية لرسول الله محمد 
صلوات الله عليه وعل آله قال السيد ان القائد ان الرئيس الفرنيس ماكرون ماكرون ليس إل دمية من دمى 

الصهاينة اليهود يدفعونه لإلساءة لإلسالم والرسول ، وعن سياسية آل سعود القائمة عل النفاق وامليل 
لليهود والنصارى قال السيد القائد ان النظام السعودي الذي فتح أجواء بالد الحرمني الرشيفني لليهود 

الصهاينة، ويغلق أجواء يمن اإليمان، ويحارص شعب اليمن، ويعتدي عليه مستبيحاً للدماء، ومهلكاً للحرث 
والنسل بإرشاٍف أمريكٍي مبارش، كما يتآمر عل الشعب الفلسطيني، ويسجن ويظلم أحراره ل ليشء، إلَّ 

ملوقفهم الحق ضد العدو اإلسائييل.

ويف نهاية الخطاب اكد السيد القائد عل عدة مواقف عل النحو التال :- 

اولً نؤكد ثباتنا يف التصدي للعدوان األمريكي السعودي اإلماراتي. 

ثانياً نؤكد وقوفنا مع أحرار األمة يف محور املقاومة للتصدي للخطر األمريكي واإلسائييل. 

ثالثاً نؤكد رفضنا للسياسة األمريكية الستعمارية املعادية ألمتنا.

رابعاً نؤكد تمسكنا باألخوة اإلسالمية ورفض كل مساعي التفرقة بني املسلمني، وإثارة الكراهية والبغضاء 
بينهم تحت العناوين الطائفية، والعرقية.

خامساً اكد عل رضورة الستفادة من هذه املناسبة املباركة لتكون منطلقاً لرتسيخ املبادئ اإللهية، والهوية 
اإليمانية، وما يعنيه النتماء لإلسالم يف التزاماتنا العملية والسلوكية، ونهضتنا الحضارية.

سادساً نؤكِّد ثباتنا عل موقفنا املبدئي الديني يف منارصة الشعب الفلسطيني يف قضيته العادلة، وحقه يف 
الحرية والستقالل، واستعادة املقدسات، كما اكد عل رفض كل أشكال التطبيع والولء إلسائيل

كما وجه السيد عبد امللك حفظه الله دعوة للشعب اليمني الصامد إل مواصلة رفد الجبهات باملال والرجال، 
والعناية بكل ما من شأنه اإلسهام يف قوة وتماسك الجبهة الداخلية، والعناية بالزراعة؛ باعتبارها العمود 

الفقري لالقتصاد الوطني، والتعاون بني الجانب الرسمي والشعب يف كل ما يساعد عل الصمود والتماسك 
القتصادي، والعناية بالتكافل الجتماعي، والهتمام بالفقراء، كما وجه دعوة لـ روَّاد ورجال الجبهة 
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التوعوية، من: العلماء، واملثقفني، والخطباء، واملعلمني، إل مواصلة جهودهم يف التصدي لكل مساعي األعداء 
التضليلية واملثبطة، وحربهم الناعمة املفسدة، والعناية املستمرة باألنشطة التوعوية والتعبوية والتعليمية، 

ووجه دعوة لرجال الجبهة األمنية والستخباراتية لتكثيف جهودهم، وتطوير أدائهم يف التصدي لكل 
مساعي األعداء اإلجرامية والتخريبية، التي تستهدف شعبنا العزيز يف أمنه واستقراره

ويف اللحظات األخرية من خطابه الستثنائي لوح السيد القائد بيديه وقال مخاطباً جماهري املولد النبوي 
أشكر لكم هذا الحضور الكبري وأسأل الله أن يكتب أجركم، وأن يبارك فيكم.

موجهات خطاب قائد الثورة مبناسبة املولد النبوي

]04/ نوفمرب/2020[ صنعاء-سبأ:

حمل خطاب قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي، بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف، جملة 
من املوجهات إزاء التحديات الراهنة التي تواجه األمة وصلتها بما يدور عل املستويات الوطنية واإلقليمية 

والدولية.

حيث تضمنت موجهات خطاب قائد الثورة، أن تكون مناسبة املولد النبوي، منطلقاً لرتسيخ املبادئ والهوية 
اإليمانية وما يعنيه النتماء لإلسالم ملواصلة النهضة الحضارية ويف املوقف من أعداء الرسالة اإللهية 

وترسيخ الولء لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم والتأيس به.

وشدد الخطاب عل أهمية أن تكون هذه املنطلقات ضمن األولويات عل املستوى التعليمي والتثقيفي 
والتوعوي يف التصدي للهجمة الخطرية التي تسمى بالحرب الناعمة، والتي تستهدف أبناء األمة اإلسالمية 

وشبابها فكرياً وثقافياً وأخالقياً.

وجدد قائد الثورة يف خطابه املوجه للحشد الجماهريي غري املسبوق بمناسبة ذكرى املولد النبوي الخميس 
املايض، التأكيد عل استمرار الثبات ملواجهة العدوان األمريكي السعودي اإلماراتي عل اليمن، كواجٍب دينٍي 

وإنسانٍي ووطني حتى تحقيق النرص والستقالل التام للشعب اليمني كحٍق مرشوع.

ودعا إل مواصلة رفد الجبهات باملال والرجال والعتاد والعناية بكل ما من شأنه اإلسهام يف قوة وتماسك 
الجبهة الداخلية.

االهتمام بالزراعة:

ونظرا ملا يحتله القطاع الزراعي من أهمية يف تحقيق الكتفاء الذاتي والستقالل القتصادي بالتوازي مع 
تحقيق الستقالل السيايس والسيادي، وجه قائد الثورة بالهتمام بالزراعة باعتبارها العمود الفقري لألمن 

الغذائي والقتصاد الوطني.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بني الجانبني الرسمي والشعبي يف كل ما يساعد عل الصمود والتماسك 
القتصادي وتعزيز قيم التكافل الجتماعي والهتمام بالفقراء.

الجبهة التوعوية:

كما شدد قائد الثورة عل رضورة الهتمام بالجانب التوعوي باعتباره جبهة مهمة للتصدي لحمالت 
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التضليل التي يشنها األعداء بهدف زعزعة األمن والستقرار وطمس الهوية اإليمانية والثقافية للشعب 
اليمني.. مبيناً أن السيطرة عل الشعوب ل يمكن أن تتم إل باستهدافها من الداخل بتمزيق النسيج 

الجتماعي. ودعا روَّاد الجبهة التوعوية من العلماء واملثقفني والخطباء واملعلمني، إل تفعيل جهود التصدي 
ملساعي األعداء التضليلية واملثبطة والحرب الناعمة والعناية املستمرة باألنشطة التوعوية والتعبوية 

والتعليمية.

ولم تقترص كلمة قائد الثورة عل الساحة الوطنية فحسب، بل ركزت عل الشأن العربي واإلسالمي بالتأكيد 
عل الوقوف مع أحرار األمة يف محور املقاومة للتصدي للخطر األمريكي واإلسائييل والتمسك بمبدأ األخوة 

اإلسالمية ورفض كل مساعي التفرقة بني املسلمني، وإثارة الكراهية والبغضاء بينهم تحت عناوين طائفية 
وعرقية ومناطقية ؛ مجدداً الرفض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

القضية املركزية:

وشكلت القضية الفلسطينية محوراً بارزاً يف خطاب قائد الثورة بمناسبة ذكرى الرسول األعظم حيث جدد 
التأكيد عل ثبات موقف اليمن املبدئي والديني يف منارصة الشعب الفلسطيني يف قضيته العادلة، وحقه يف 

الحرية والستقالل، واستعادة املقدسات، وعل رأسها األقىص الرشيف.

كما أكد قائد الثورة عل أهمية تحرير كل فلسطني، وسائر األرايض العربية املحتلة، وطرد العدو اإلسائييل 
الغاصب الذي يشكِّل تهديداً لألمة اإلسالمية ولالستقرار والسلم عل املستوى اإلقليمي والدول.

ويأتي هذا املوقف الواضح والرصيح من القضية املركزية لألمة استشعاراً من قائد الثورة ألهمية املرحلة 
التي تمر بها األمة اإلسالمية وما تتعرض له من مؤامرات تستهدف هويتها ومقدساتها، وهو ما يتجل يف 
صفقة القرن وهرولة بعض األنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني بتنسيق من اإلدارة األمريكية. 

وهذا املوقف ليس بغريب عل اليمن، فموقف قيادة الثورة واضح منذ بداية العدوان رغم الظروف التي تمر 
بها البالد وما تتعرض له من عدوان وحصار.

وفيما يتعلق بالسياسات األمريكية الستعمارية لفت قائد الثورة إل ذلك بقوله »نؤُكد ثباتنا عل موقفنا ضد 
الطغيان األمريكي، والسياسات األمريكية الستعمارية املعادية ألمتنا، واملتآمرة عل شعوبنا«.

الواقع املرير لألمة.. واخلطر احملدق بها

]07/ نوفمرب/2020[ صنعاء-سبأ: كتب: املحرر السيايس

حمّلت كلمة قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، يف ذكرى املولد النبوي، العديد من التوجيهات 
التي يجب العمل بها ملواجهة املخاطر التي تحدق باألمة، خاصة ما يتعلق بالظروف العصيبة التي تمر بها 
جراء الهجمة الرشسة من قبل قوى الستعمار يف محاولة لتمزيقها وزرع بذور الشقاق والفتنة بني أبنائها 

خدمة ألغراض الستعمار ومطامعه القديمة الجديدة يف النقضاض عل مقدرات األمة وثرواتها وموقعها 
الجيو سيايس املتميز.

توجيهات قائد الثورة باملخاطر املحدقة باألمة، لم تأت من فراغ وإنما جاءت يف سياق موقع املسؤول املطلع 
والعارف بحقيقة املخاطر واألطماع الستعمارية التي تهدد واقع األمة، ولهذا »فإن اليقظة والتحرك الجاد 
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واملسئول تجاه املؤامرات األمريكية اإلسائيلية، تستهدف الجميع بال استثناء من خالل أدواتها العميلة 
وأياديها اإلجرامية املتمثلة ببعض الحكومات كالنظام السعودي والجماعات التكفريية التي تتحرك ضمن 

مرشوع هدام وتدمريي«.

لم يعد خافياً عل أحد من أن الغايات األساسية لقوى الستعمار هو تفكيك كل مكونات األمة والوصول 
بها إل النهيار التام والخضوع املطلق ألمريكا وإسائيل، وهذه إسرتاتيجية معروفة تعمل عليها أمريكا 
وعمالئها منذ زمن طويل، وما هو حاصل اآلن يف العديد من دول الرشق األوسط كسوريا وليبيا والعراق 

واليمن وغريها، يأتي يف إطار املرشوع األمريكي اإلسائييل لتمزيق وتفتيت دول املنطقة إل كيانات هزيلة 
وضعيفة يسهل السيطرة عليها وجعلها تحت وصاية القوة العسكرية الصهيونية.

ل جديد إن تم التأكيد يف أن األمة تمر بوقت عصيب يتهدد مصريها ووجودها يف خطر غري مسبوق لم تشهد 
له مثيل، ما يحتم عل الجميع الحذر وتوحيد الصفوف ملواجهة املؤامرات التي تحاك ضد األمة ومستقبلها 

والتي لم تعد خافية عل أحد، خاصة ونحن نعيش واقع مرير بدأ بتدمري القوة العسكرية العربية يف العراق 
وسوريا وليبيا وحالياً بدأ نفس املرشوع يف مرص واألدهى واألمر من ذلك كله تدمري القضية الفلسطينية 

والذي أخذ الطابع العلني مؤخراً وبمباركة كيانات عربية هزيلة »اإلمارات والبحرين والسعودية« وستتبعها 
دول أخرى.

لقد تم دفن كل املسلمات والشعارات العربية القومية كاألمن القومي العربي وقضية فلسطني املركزية 
والدفاع العربي املشرتك ولم يعد لها وملثلها من وجود، والحاصل اآلن هو الرتماء يف أحضان الستعمار من 
قبل قيادات عربية ل تعي ما تفعل، أصبح يتم تحريكها بالريموت من قبل واشنطن وتل أبيب، ويتفاخرون 

بالتسارع يف التطبيع مع كيان العدو الغاصب لفلسطني دون وعي بحقيقة ما سوف يتهددهم ودولهم 
لحقاً.

قيادات ل تمتلك مقومات القيادة ول رؤية مستقبلية لحقيقة األمور والتآمرات التي تحاك ضد األمة حارضاً 
ومستقبالً.





أصداء املولد النبوي الشريف يف 
اإلعالم احمللي واخلارجي
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املولد النبوي.. كيف حتتفل به نساء اليمن؟

الثورة نت - 17 أكتوبر 2020 - السة/ خاص

تستعد األس اليمنية ونساء اليمن إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبها أفضل الصالة وازكى 
التسليم والحتفاء بهذه املناسبة العظيمة يف كل مناطق وقرى وأرياف اليمن.

يستعد اليمنيون إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف للتذكري بسرية رسول الله األعظم ويتم يف هذه املناسبة 
توزيع الصدقات وذبح الذبائح وإقامة الندوات ومساعدة الفقراء واملساكني ويعترب هذا اليوم بالنسبة 
لليمنيني مناسبة دينية عظيمة يؤكدون فيها تمسكهم بدينهم وبسنة نبيهم فهم أول من حملوا شعلة 

اإلسالم وهم أحفاد األنصار ومن أوصلوا اإلسالم إل جميع أنحاء العالم، وهاهم اليوم يحيون شعائر اإلسالم 
رغم القصف والتدمري فهم يحيون ذكرى مولد سيد الخلق محمد ابن عبدالله عليه افضل الصالة والتسليم 
ويشكلون أكرب لوحة برشية احتفاًء ووفاًء لخاتم األنبياء ،سالكني طريق األنصار الذين نالوا رشف السبق 

والفضيلة.

تقول أمة السالم الكبيس: نبارك للشعب اليمني املولد النبوي الرشيف عل صاحبه افضل الصالة وأتم 
التسليم.

وتضيف الكبيس: سيحتفل الشعب اليمني باملولد النبوي الرشيف يف ظل استمرار العدوان والحصار للعام 
السادس عل التوال ولكن هاهي املرأة اليمنية رغم ما حل بها من آثار العدوان، إل أنها صامدة صمود 
الجبال وكعادتهن نساء اليمن قويات وأبيات وكما شاركن سابقا يف كثري من املسريات املنددة بجرائم 

العوان هاهن اليوم مصطفات سيشاركن يف الحتفاء بمولد رسول الله عليه افضل الصالة وأتم التسليم، 
ومنذ اندلع العدوان الغاشم لزالت املرأة اليمنية تؤدي دورا عظيما ولتزال يف مقدمة الصفوف يف مجابهة 

العدوان الغاشم الذي يتعرض له الوطن رغم كل املصاعب واملحن.

وتقول املواطنة رباب املطري: استعداد اليمنيات إلحياء ذكرى مولد الرسول عليه الصالة والسالم يوحي 
بعظمة مكانة رسول الله يف قلوب اليمنيات ويدل عل تماسك اليمنيني ووحدتهم وقوتهم وعل اإليمان 

الكبري يف نفوسهم لله ولرسوله ونحن نهدف إل أن نربي أولدنا عل حب رسول الله ونغرس يف نفوسهم 
حب رسول الله والقتداء به واخذ العرب من سريته العطرة وان اجتماع أبناء اليمن يف مكان واحد للم الشمل 

وجعل التوحد بدل التفرقة وجعل هذا الحتفال عادة يقتدي بها أبناؤنا عل مر الزمن وتحتفل نساء اليمن 
بهذه املناسبة رغم جراحهن األليمة من العدوان والحصار وما زالت املرأة اليمنية ترضب أروع األمثلة يف 

سبيل امن الوطن واستقراره.

غرس حب الرسول

وتنشد رباب شعرا وتقول: ”يا رسول الله أحببناك، عيني لغري جمالكم ل تنظر، وسواكم عل خاطري أبداً 
ل يخطر، صربت قلبي بجمالك فأجابني ل صرب ل حتى يراكم ناظري وعل محبتكم أموت وأحرش”.

فيما تقول اإلعالمية فاتن الفقيه: إن نساء اليمن يستعددن بكل طاقتهن إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف 
وهذا دليل عل حب رسول الله وحب سنته وغرس ذلك يف األجيال القادمة ليحيوا شعائر رسول الله يف 

حياتهم املستقبلية وان إحياء هذا اليوم إنما هو توقري وكرامة لرسول الله واملرأة اليمنية ما تزال يف مقدمة 
الصفوف إل جانب أخيها الرجل مدركة لدورها املهم يف تعزيز روح الولء الوطني وترسيخ قيم التكافل 

الجتماعي يف نفوس أولدها وبث روح املحبة والرتاحم ووضع بصماتها املرشقة يف التأسيس لغد اجمل يف 
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حياة اليمن ناهيك عن األدوار النضالية والتضحيات العظيمة التي قدمتها املرأة اليمنية طيلة الفرتة املاضية 
يف مواجهة العدوان وما قدمته من تضحيات جسيمة لرتسيخ القيم والهوية الوطنية يف نفوس األجيال 
ومفاهيم ومبادئ تستهدف رقي وتطور مجتمعاتها نحو األفضل، وها هي اليوم تقدم أروع األمثلة يف 

الوقوف إل جانب أخيها الرجل وتستعد لالحتفال مع أطفالها بمولد خري البرشية .

اليمنيون حيتضنون الرسول جمددا رغم جرم العدوان

24 أكتوبر 2020 - موقع أنصار الله

يستعد الشعب اليمني العظيم إلحياء ذكرى مولد رسول الرحمة وخاتم األنبياء، محمد -صلوات الله عليه 
وآله- يف مشهد يعيد لألذهان احتضانهم للرسالة املحمدية حني هاجرت من بطش الكفر القريش إل مدينة 

األوس والخزرج الذين حموا ونرصوا الرسالة وبذلوا األنفس واألموال وأوصلوها إل أرجاء املعمورة، وهو 
ما يتكرر حاليا فقد هاجر اإلسالم الحقيقي إل اليمن، جراء البطش والتحريف الوهابي والستهداف 

الصهيوني ألركان الدين الحنيف، فاحتضنه شعب الواحد والعرشين من سبتمرب، فما كان من الطاغوت إل 
إعالن الحرب عليه لرتك الدين واللحاق بركب الصهاينة.

يحتفل الشعب اليمني بمولد الرسول الكريم عل الرغم مما يعانيه من عدوان صهيوني أمريكي أعرابي، 
يعمل عل إذاقته شتى أصناف العذاب لرتك خاتم األنبياء واإليمان بالصهيونية التي جهرت أنظمة الخيانة 

العربية باإليمان بها وكفرت بتوجيهات الله سبحانه وتعال ورسوله الكريم.

قائد الثورة يدشن الفعاليات النبوية

يف تأكيد عل أهمية إحياء مناسبة املولد النبوي الرشيف خصوصا هذا العام الذي يشهد حراكا أمريكا 
صهيونيا نفاقيا بهدف النيل من اإلسالم السمح الذي مفتاحه األول هو الرسول صلوات الله عليه وعل آله 

وسلم، أطل قائد الثورة اليمنية السيد عبد امللك بدرالدين الحوثي، يف كلمة تدشينية لالحتفالت، أكد فيها 
أن الشعب اليمني سيستقبل ذكرى املولد النبوي الرشيف، ويجعلها مناسبًة متميزًة، ل نظري لها يف كل 

مناسبات الدنيا، ووصف مناسبة املولد النبوي بأنها النور ملواجهة الطغيان األمريكي والغربي.

ودعا القائد خالل الكلمة إل التفاعل الكبري يف ذكرى املولد النبوي والحضور املرشف يف كل الفعاليات التي 
ستقام بهذه املناسبة، ليكون ردا عمليا عل طواغيت األرض الذين يسيئون للرسول األعظم واإلسالم.

وأكد السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي، أن الشعب اليمني يحتفل بهذه املناسبة كمحطة تربوية وتثقيفية 
وتوعوية وتعبوية كبرية لها أهميتها وأثرها الكبري يف واقع حياتنا وتعزيز وترسيخ إيماننا ويف مواجهة كل 

التحديات التي نتصدى لها.

استعدادات شعبية ورسمية لستقبال ذكرى مولد الرسول األعظم

تشهد العاصمة صنعاء ومختلف املحافظات حراكاً وتفاعالً رسمياً ومجتمعياً ابتهاجاً بذكرى مولد الرسول 
األعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم، وتأهباً لالحتفالية الكربى بهذه املناسبة يف الـ12 من ربيع األول.

وتسابق مختلف الجهات الرسمية والشعبية الزمن لستكمال التحضريات لستقبال الوفود املشاركة يف إحياء 
هذه الذكرى، ورسم لوحة إيمانية محمدية تحوي دللت ومضامني حب اليمنيني وقوة ارتباطهم بالنبي 
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الكريم عليه الصالة والسالم، ومواصلة ما دأب عليه اليمنيني من نهج وسلوك يف الحتفاء بهذه املناسبة.

وعل مدار الساعة تشهد مختلف املحافظات واملديريات فعاليات واألنشطة واللقاءات املجتمعية مكثفة 
للقطاعات واملكاتب التنفيذية، يف مشهد يعرب عن مدى عظمة ومكانة الرسول األعظم يف وجدان اليمنيني 

وارتباطهم بسريته العطرة.

وتنوعت الفعاليات الحتفالية، ما بني تواشيح دينية وأناشيد مدحية وندوات وأمسيات وكذا مسابقات 
ثقافية وحلقات توعوية باملساجد واألندية الرياضية واملعاهد والجامعات، تركزت عل التعريف بصفات 

الرسول الخاتم وأخالقه وشجاعته وجهاده وسريته وسنته املطهرة.

ويف مشهد رائع ازدانت معظم أحياء العاصمة صنعاء بالشارات الخرضاء، والالفتات واإلضاءات واستكملت 
الرتتيبات الجمالية والتحسينية املرورية وأعمال النظافة والتزيني يف املساجد والشوارع وإنارتها وتركيب 

اللوحات الضوئية بما يليق بمقام صاحب الذكرى ومكانته يف القلوب.

جهود جبارة لتأمني ضيوف الرسول الكريم

عل املستوى األمني تبذل وزارة الداخلية وجهاز األمن واملخابرات ووزارة الدفاع واملجتمع أقىص الجهود 
لتأمني ضيوف رسول الله -صلوات الله علية وآله- وإنجاح الفعاليات الحتفالية الجماهريية الكبرية يف 

العاصمة وبقية املحافظات.

ويف هذا السياق أكد وزير الداخلية لواء عبدالكريم أمريالدين الحوثي، أهمية تشديد اإلجراءات األمنية ورفع 
مستوى التنسيق بني مختلف الوحدات األمنية، وفق الخطة املشرتكة الخاصة بتأمني الفعالية الجماهريية 
املركزية التي ستقام يف العاصمة احتفاء باملولد النبوي الرشيف، كما شدد عل أهمية رفع اليقظة والحس 
األمني، وتكثيف التحريات واإلنتشار األمني، ومتابعة املشبوهني وذوي السوابق واملطلوبني أمنيا.. ووجه 

بتفعيل دور الرشطة املجتمعية، ورفع مستوى التعاون مع املواطنني يف سبيل حفظ األمن واإلستقرار 
وإحباط أي مخططات إجرامية.

وأكدت الداخلية تخصيص ثالثني ألف ضابط وجندي من مختلف الوحدات األمنية للقيام بمهمة تأمني 
الفعالية املركزية باإلضافة ال وجود خطة مرورية لتسهيل حركة السيارات والوفود املحتفلة باملولد النبوي.

دعوة ألكرب مشاركة شعبية

دعت القيادة الثورية، الشعب اليمني العظيم إل التفاعل الكبري يف إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف 
والحضور املرشف يف الفعاليات املركزية التي ستقام الخميس املقبل، إليصال رسائل سالم إل عامة 

املسلمني بأن الشعب اليمني متمسك بالرسول الخاتم، وأن جميع الشعوب العربية واإلسالمية إخوة ل 
يجوز أن تفرقهم أنظمة العمالة والخيانة، كما ستجدد التأكيد عل الرفض القاطع لكل أشكال التطبيع مع 

كيان العدو الصهيوني ومواصلة الجهاد يف سبيل الله حتى إسقاط العدوان الغاشم وقطع أذرع الكيان 
الصهيوني يف الوطن العربي، والتوجه نحو عدوا األمة وتحرير كامل املقدسات اإلسالمية.
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إحياء املولد النبوي الرد العملي على إساءة ماكرون لرسول اإلسالم

26 أكتوبر 2020 - موقع أنصار الله 

الرد األعظم سيكون من شعب اإليمان.. هذا ما سيكون يوم الثاني عرش من ربيع األول، الذي يستعد الشعب 
اليمني العظيم إلحياء مولد الرسول األعظم – صلوات الله عليه وآله- كما يحدث كل عام، لكن مناسبة 

هذا العام ستكون األكثر أهمية لكونها تأتي يف ظل متغريات خطرية، أولها هرولة أنظمة العمالة والخيانة 
إل الحضن الصهيوني وبيع القضية املركزية لألمة )فلسطني املحتلة( وثانيها، التطاول املتصاعد من 

قبل الصليبيني الغربيني، لإلسالم الحنيف، وقائده األول رسول الله صلوات الله عليه وآله الطاهرين، ويف 
مقدمتها تطاول الرئيس الفرنيس ماكرون الذي يشن هجمة رشسة عل اإلسالم ويعمل بكل األساليب القذرة 

عل النيل من رسول الرحمة وخاتم األنبياء، يف هجمة صليبية جديدة عل اإلسالم املحمدي، و استفزاز غري 
مسبوق ملشاعر املسلمني يف العالم الذين يخضعون ألنظمة تدين بالولء للطاغوت األكرب أمريكا..

العودة إىل الرسول تغيض األعداء

حاول أعداء اإلسالم منذ األيام األول لنتقال رسول الرحمة إل الرفيق األعل، إبعاد األمة عن تعاليمه 
وتوجيهاته وسننه، مستغلني غفلة املسلمني عن أهمية ولية آل بيت النبوة، وسيطرة أرباب السلطة وحكام 

الجور عل أمور األمة.

لكن أعالم الهدى وعل مدى الزمان كانوا حريصني كل الحرص عل إعادة األمة إل رسولها األعظم، لتنهض 
بأبنائها، وتكون ذو كرامة وسيادة بني أمم األرض، وهو ما يحدث يف اليمن حاليا، فقائد الثورة السيد عبد 

امللك بدر الدين الحوثي، يعمل وبكل قوة عل إعادة اليمنيني إل الطريق املحمدي األصيل، واستنهاض 
روحية األوس والخزرج لديهم، وهو ما يحدث فعال، فصمود الشعب أمام العدوان األمريكي السعودي 

اإلماراتي الغاشم عل مدى السنوات املاضية، لخري دليل عل النتائج اإليجابية للعودة إل الرسول – صلوات 
الله عليه وآله- والتمسك بإعالم الهدى الذي يعرف العدو خطورتهم عل الباطل فيبادرون إل شن العدوان 

عليهم إلخماد هداهم والستمرار يف طغيانهم.

ويمثل إحياء املولد النبوي الرشيف، يف الزمن الحال، من أكرب ما يغيض أعداء األمة، من أجل هذا يؤكد السيد 
القائد، عل أهمية املناسبة ورضورة التفاعل الكبري معها، لكونها الطريق األكرب للعودة إل رسول الله، 

واملناسبة الجامعة لكل املسلمني يف أرجاء األرض.

قائد الثورة  يرد عى إساءة فرنسا للرسول األعظم

يف رد قرأني وتبيني للحقائق التي يخفيها أعداء اإلسالم، قال قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي، 
إن األعداء استغلوا النحراف يف واقع األمة لإلساءة إل اإلسالم والقرآن، وان الحضارة الغربية ليس فيها ذرة 

من الرحمة وتدوس املجتمعات البرشية وتصادر حريات الشعوب وتنهب ثرواتهم وتحتل بلدانهم ثم تأتي 
لتتحدث عن حقوق اإلنسان .. وتساءل” هل احرتم الغربيون حقوق اإلنسان يف اليمن وفلسطني ومختلف 

البلدان العربية واإلسالمية؟”.

وذكر أن ترامب يتباهى باستعداده إلعطاء كيان العدو أي أرض عربية ويصادرها كما فعل يف الجولن 
السوري .. متسائال أي حضارة هذه ؟.. وقال” يف الغرب يهيئون للرذيلة والفساد ويأتون بعنوان الحرية 

ليسيئوا للرسول األعظم واإلسالم”.. مشرياً إل”أنه ممنوع يف فرنسا انتقاد اليهود الصهاينة والتشكيك 
فيما يزعمونه باملحرقة مهما قّدمت من أدلة وشواهد، بل ستتعرض للمحاكمة أيضا”.. وأضاف” يُسمح 
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لك يف الغرب أن تيسء لإلسالم واألنبياء وأن تلحد وتيسء لله، لكن ل يسمح لك بأن تيسء لليهود الصهاينة 
وتعاديهم”.

وأكد السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي أن “هناك هجمة رصيحة يف العالم تستهدفنا كأمة إسالمية لفصلنا 
عن ارتباطاتنا اإليمانية وكذا هجمة واضحة مسيئة للرسول واإلسالم واملسلمني وتستهدف فكرنا وإيماننا 

بغية السيطرة الثقافية علينا”.. لفتاً إل أن “هناك سعي أن يجعلونا مرشوعا لألمريكيني والصهاينة 
والغرب، وأن نكون أمة مستعبدة”.. وقال” ل يجب أن نقبل بكل املشاريع التي تستهدف استعبادنا وفصلنا 

عن فكرنا وهويتنا اإليمانية”.

وبني قائد الثورة، أن الترصيح األخري للرئيس الفرنيس الذي ييسء لإلسالم هو من أشكال التعبري العدائي 
لألمة اإلسالمية.. موضحاً أن فرنسا والغرب يسيئون لإلسالم والرسول األعظم يف حني يتوددون لليهود 

الصهاينة ويمنعون أي إساءة لهم.. مبيناً أن هناك أزمات يف واقع املسلمني نتيجة لعمالء أعداء األمة 
والستهداف من الغرب الستعماري.. مشرياً إل أن األزمات التي يعانيها املسلمون من أسبابها ما فعله 

الستعمار الغربي، كالذي فعلته فرنسا يف الجزائر.

وخاطب قائد الثورة الرئيس الفرنيس” وصمة العار األبدية التي ستستمر يف واقعكم هي ما فعلتموه خالل 
استعماركم للجزائر و استمراركم يف تربير تلك الجرائم الفظيعة”..كما أكد أن من أهم أسباب معاناة 

البرشية، ما تمارسه دول الستكبار يف الغرب وعل رأسها أمريكا وذيلها إسائيل.. مشريا إل أن التكفرييني 
مدعومون من أمريكا وفرنسا ودول الغرب، وهم أول من وقفوا مع التكفرييني لرضب املسلمني والفتك بهم.

موقف علماء اليمن

سارع علماء اليمن إل نرصة النبي املختار -صلوات الله علية وآله- ودعوا األنظمة والشعوب اإلسالمية، 
التحرك الضاغط عل فرنسا ورئيسها لتقديم العتذار عن اإلساءة بحق اإلسالم والنبي الكريم أو قطع 
العالقة ومقاطعة البضائع الفرنسية.. مؤكدين أهمية التمثيل الواعي والجذاب لإلسالم والحرص عل 

تقديم شخصية الرسول األكرم صل الله عليه وآله وسلم التقديم القرآني الالئق بعظمة شخصيته ورسالته 
املنقذة واملصلحة للبرشية بما يسهم يف تعزيز مكانة النبي يف وجدان األمة وواقع اإلنسانية كقائد وقدوة يف 

السلم والحرب من خالل القرآن الكريم الذي قدمه رحمة للعاملني.. مشريين إل  أنه من الواجب عل الجميع 
ترسيخ قيم املحبة واأللفة والتسامح والتحيل بآداب اإلسالم وقيمه النبيلة من صدق وأمانة وعفة ونزاهة 

ومروءة وعدل وإنصاف.. لفتني إل رضورة اغتنام ذكرى مولد الرسول صل الله عليه وآله وسلم لرتسيخ 
هذه القيم النبيلة واألخالق الفاضلة وتعظيمها يف نفوس املسلمني.

املولد النبوي ومقاطعة منتجات األعداء

يعترب إحياء املولد النبوي الرشيف، من أقوى وسائل توعية املواطنني بأساليب التعامل مع أعداء األمة 
وطرقهم الخبيثة، كما يكشف نفسيات املنافقني داخل األمة الذي يحركهم األعداء، فرتاهم يهاجمون، 

املناسبة وكل من يدعوا إلقامتها، كما يبذلون قصار جهدهم يف تثبيط الناس عن الحضور، يف دليل وأضح 
عل خطورة إحياء هذه املناسبة، عل األعداء.

كما أن مقاطعة منتجات األعداء ستالقي تجاوبا قويا من املواطنني عندما يتشبعون بحب رسولهم الكريم – 
صلوات الله عليه وآله- وهي إحدى نتائج احياء املولد الرشيف الذي يهدف يف أساسة إل أعادة املسلمني إل 

الرسول األعظم.
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صنعاء تتوهج يف حضرة رسول الرمحة للبشرية

28 أكتوبر 2020 - وكالة الصحافة اليمنية - عمرو عبدالحميد

تزينت صنعاء واكتست حلتها الخرضاء، ابتهاجا بمولد نور الُهدى ورحمة البرشية، والرتتيبات لستقبال 
ضيوف رسول الله محمد صلوات الله عليه وعل آله، تجري عل قدم وساق.

الحتفال هذا العام عند اليمنيني غري سابقه ويسعون لكسب التحدي يف تميزهم باإلضافة إل أنه سيمثل رداً 
منهم عل اإلساءات املتكررة للرسول محمد صل الله عليه وآله سلم من قبل األنظمة الغربية ل سيما فرنسا 

ورئيسها “ماكرون” الذي تحدى العالم اإلسالمي باستمرار الرسومات املسيئة للنبي محمد أزكى الصالة 
والسالم عليه وعل آله.

شوارع صنعاء وبقية املحافظات تبدو كغري عادتها، وازدادت جمالً باإلضاءات والقصاصات الخرضاء 
والبيضاء ولوحات ضوئية وقماشية تجسد محبتهم لخاتم األنبياء واملرسلني وبحلة ل تراها إل يف شهر ربيع 

األول من كل عام هجري.

الحتفاء ل يقترص عل فئة معينة من أبناء الشعب اليمني بل الجميع يولون هذا اليوم قداسة خاصة 
قيادة وشعبا، رئيس الجمهورية “مهدي املشاط” أرشف بنفسه عل الستعدادات والتحضريات عل ساحة 

الحتفال املركزية يف العاصمة صنعاء وقيادة الدولة مستنفرة إلحياء املولد النبوي بما يليق بعظمة صاحبه 
وبما يغيض اعدائه من املنافقني والكفار.

فعاليات ومهرجانات اقاماتها كل املؤسسات املدنية والعسكرية مع حلول أول أيام شهر ربيع األول عكست 
أهمية حفاوة املناسبة لدى اليمنيني وارتباطهم بالرسول األعظم وآل بيته الطاهرين، وتمسكهم بهويتهم 

اإليمانية.

مالمح الفرح والبتهاج تملئ محيا كل يمني، وتظهر صورتها حمالت التزيني وتنظيف الشوارع وطالء 
السيارات باللون األخرض، واضاءات عل املؤسسات الرسمية ومنازل املواطنني يف مشهد ل مثيل له ول نظري 

يف املنطقة العربية.

رغم الهمز واللمز، ممن يضيقون ذرعا ملظاهر الحتفاء والحتفال، واختالقهم املربرات ما بني “البدعة 
والّصدقة” واألول والتأويل إل أن أبناء الشعب اليمني يمضون يف فرحتهم دون أن يلتفتوا لضجيجهم.

القلوب تخفق

تحدث هاشم الشعبي “إعالمي” معنا وقال: إن ضجيج البعض لن يقدم ولن يؤخر، وسنميض باحتفالنا 
بمولد خري الربية، وعل من يضج أن يراجع نفسه فقد يخرج من اإليمان إل النفاق، وتسأل ملاذا ل يضجون 

من احتفالت الدول العربية برأس السنة امليالدية وانفاقها ماليني الدولرات عل األلعاب النارية والحفالت 
املاجنة، وملاذا لم يستنكروا نزول علماء الوهابية للشوارع والحتفاء بما يسمى “الفالنتني” وتوزيع الورد 

عل املارة إرضاًء للحكام، ضيق صدروهم من ذكر النبي والحتفاء به شاهد عل انحراف ديني لديهم أردوا 
من خالله تطويع الشعوب للثقافة الغربية.

كل القلوب تخفق، وتنتظر لرؤية أكرب وأجمل لوحة برشية ل يصنعها يف العالم اإلسالمي إل اليمنيني الذين 
قهروا كل ظروف الحرب والحصار ليجسدوا معنى املحبة الحقيقة ملن أرسله الله رحمة للعاملني، ويوصلوا 
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صوتهم إل مسامع الفرنسيني.

كما أن الحتفال بالذكرى هذا العام يمثل ردا قويا لإلساءات الفرنسية، إل ما جانب ما يمثله من محطة 
هامة باتجاه تعزيز الصمود يف وجه العدوان.

وتتسارع وترية التحضريات النهائية الخاصة بإقامة مهرجان جماهري حاشد يف ميدان السبعني بالعاصمة 
صنعاء وبقية املحافظات الخميس، والذي يتوقع أن يكون األكرب جماهرييا يف تاريخ اليمن، وذلك عطفا عل 

الستعدادات والتحضريات املبكرة إلقامة املناسبة، حيث شهدت مختلف األحياء فعاليات مصغرة شددت 
وركزت عل رضورة املشاركة يف إحياء دكرى املولد الرشيف.

وعل الرغم من ظروف الحرب والحصار إل أن اليمنيني يحرصون عل إحياء ذكرى املولد النبوي نظرا ملا 
يمثله من أهمية يف الرد عل اإلساءات التي طالت الرسول األعظم.

شاهد.. إستعدادات كبرية ألكرب حفل مجاهريي يف تاريخ اليمن

 28 أكتوبر 2020 - قناة العالم

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء ترتيبات وتحضريات واسعة إلحياء املولد النبوي الرشيف، حيث تم تزيني 
شوارع صنعاء وبقية املحافظات بحلة خرضاء ابتهاجا باملناسبة، ويرى اليمنيون يف هذا الحتفال ردا مهما 

عل اإلساءات املتكررة للرسول األكرم صل الله عليه وآله وسلم.

إستعدادات واسعة تشهدها املحافظات اليمنية لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.. فالعاصمة صنعاء 
ازدانت جمال لرتتدي الحلة الخرضاء، حيث اكتست شوراعها بالقصاصات الخرضاء والبيضاء، والتي باتت 

ترفرف بالشوارع الرئيسية ومداخل األحياء السكنية وعل املباني الحكومية، فيما علقت األعالم واللوحات 
الضوئية والقماشية املعربة عن حب الرسول األعظم صل الله عليه وآله.

كما تستمر الفعاليات واملهرجانات املتنوعة يف صورة تعكس أهمية حفاوة الستعداد إلحياء هذه املناسبة 
الدينية.

وأشار املنشد الديني عيل األكوع ملراسلنا أن: »ليس غريبا عل الشعب اليمني أن يحتفل بذكرى مولد 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم، فحبه يف قلوب كل أبناء الشعب اليمني، كما هو يف قلوب أبناء الوطن 

العربي والعالم اإلسالمي.«

فيما قال مدير اإلنتاج يف مهرجان الرسول األعظم عبدالغني الحاكم: »يعرب عن مدى ارتباط املدنيني 
بهويتهم اإليمانية وبهويتهم املعلم والقدوة.«

ويحرص اليمنيون عل إظهار مالمح الفرح والبتهاج باملناسبة، من خالل حمالت التزئني وتنظيف الشوارع 
وطالء السيارات باللون األخرض، ويرون أن إحياء ذكرى املولد يمثل أهمية خاصة نابعا من واقع محبتهم 

للرسول صل الله عليه وآله واقتداءهم به..كما أن الحتفال بالذكرى هذا العام يمثل ردا قويا لإلساءات 
الفرنسية، إل ما جانب ما يمثله من محطة هامة باتجاه تعزيز الصمود يف وجه العدوان.

وتتسارع وترية التحضريات النهائية الخاصة بإقامة مهرجان جماهري حاشد يف ميدان السبعني بالعاصمة 
صنعاء وبقية املحافظات الخميس، والذي يتوقع أن يكون األكرب جماهرييا يف تاريخ اليمن، وذلك عطفا عل 
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الستعدادات والتحضريات املبكرة إلقامة املناسبة، حيث شهدت مختلف األحياء فعاليات مصغرة شددت 
وركزت عل رضورة املشاركة يف إحياء دكرى املولد الرشيف.

وعل الرغم من ظروف الحرب والحصار إل أن اليمنيني يحرصون عل إحياء ذكرى املولد النبوي نظرا ملا 
يمثله من أهمية يف الرد عل اإلساءات التي طالت الرسول األعظم.

ميدان السبعني يستعد الستقبال ضيوف رسول اهلل

28 أكتوبر 2020 - وكالة الصحافة اليمنية 

أكملت اللجان املنظمة التجهيزات والتحضريات الخاصة بالحتفالية املركزية بمولد النبي صلوات الله عليه 
وعل آله وسلم.

وأكد أمني العاصمة حمود عباد لـ ” وكالة  الصحافة اليمنية ” ان ميدان السبعني أصبح جاهزاً لستقبال 
ضيوف رسول الله  من ابناء أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وكل الذي سيقدمون ال امانة العاصمة 

لالحتفال باملولد النبوي الرشيف، مشريا ال ان أمانة العاصمة عملت بكل معداتها وامكانياتها وعنارصها 
وأجهزتها ال جانب الهيئة التنظيمية لبراز هذا العمل الكبري الذي سيكون ضامناً مهماً باستقبال حشود 

املحتفلني التي ستنقل صورة حقيقة عن هذه الحتفالية بميالد رسول الله ال النسانية جمعا .

ال ذلك قال مرشف ساحتي أمانة العاصمة عيل السقاف انه تم أعداد خطة أمنية عل مستوى الساحة وعل 
مستوى مداخل  الساحة وعل مستوى أمانة العاصمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتامني ضيوف رسول 

الله صل الله عليه وآله وسلم.

وأكد ان الساحة أصبحت جاهزة لستقبال ضيوف رسول الله ولم يتبقى ال ان تتوج هذه الساحات 
بالحضور الجماهريي الكبري الرائع الذي يعطي الصورة  الحقيقة عن الشعب اليمني للعالم.

ماليني اليمنيني يستعدون إلحياء املولد النبوي الشريف

 29 أكتوبر 2020 - قناة املنار

يستعد ماليني اليمنيني، اليوم الخميس، يف العاصمة صنعاء وبقية املحافظات إلحياء مناسبة املولد النبوي 
الرشيف بصورة ل نظري لها.

ويف وقت متزامن ويف ساعة واحدة عرص اليوم، سيحيي ماليني اليمنيني يف 15 ساحة كربى يف 12 محافظة 
الفعاليات الحتفالية الكربى بمناسبة امليالد الرشيف لخاتم األنبياء واملرسلني محمد صل الله عليه وآله 

وسلم.

ودعا قائد أنصار الله السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي يف كلمة، له يف 19 ترشين األول/أكتوبر، خالل لقاء 
موسع بحضور العلماء ومسؤول الدولة تدشيناً للمولد النبوي الرشيف 1442هـ، إل الهتمام الكبري بإحياء 
ذكرى املولد النبوي الرشيف واملشاركة الواسعة عل الصعيد الشعبي والرسمي يف حضور فعاليات املناسبة 

لهذا العام.
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وقال السيد الحوثي “شعبنا بحكم هويته اإليمانية يعطي اهتماما مميزا لذكرى املولد النبوي الرشيف”، 
مضيفا سنجعل من مناسبة املولد النبوي مناسبة ل نظري لها يف كل الدنيا.

وحددت اللجنة األماكن الخاصة بالحتشاد يف محافظات: صنعاء، صعدة، حجة، الحديدة، ذمار، إب، 
تعز، عمران، املحويت، الجوف، البيضاء، داعية إل الخروج الجماهريي الكبري احتفاء بذكرى املولد النبوي 

الرشيف عرص اليوم يف جميع الساحات املخصصة.

وأعلنت اللجان املنظمة ملناسبة املولد النبوي الرشيف، الثالثاء، اكتمال التجهيزات الالزمة إلحياء الفعالية 
الكربى بالعاصمة صنعاء والتي ستقام بميدان السبعني وملعب الثورة.

ودعت اللجنة املنظمة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لالحتشاد الجماهريي الكبري بميدان السبعني، فيما 
حددت ملعب الثورة الريايض مكانا للفعالية النسائية.

ويف محافظة صعدة، دعت اللجنة املنظمة لالحتشاد الجماهريي الكبري يف مدينة صعدة، ويف محافظة ذمار 
تم تحديد حديقة هران باملدينة مكانا للرجال املحتفني بالرسول األعظم، فيما تم تخصيص الستاد الريايض 

مكانا لحتفال النساء.

ويف محافظة الحديدة ثالث ساحات األول يف مدينة الحديدة والثانية ألبناء مديريات املربع الجنوبي، وكذلك 
أبناء محافظة ريمة يف ساحة الرسول األعظم بمديرية املنصورية، والثالثة لحرائر محافظة الحديدة وستقام 

فعاليتهن يف ملعب العلفي شارع جمال.

أما يف محافظة حجة، دعت اللجنة املنظمة لالحتشاد الجماهريي الكبري يف مديرية عبس جنوب غرب شفر، 
ومحافظة عمران فستحتفي بالرسول األعظم يف الستاد الريايض.

ودعت اللجنة املنظمة أبناء محافظة الجوف لالحتشاد الجماهريي الكبري يف مديرية الحزم، ويف محافظة تعز 
دعت اللجنة لالحتشاد الكبري يف مديرية التعزية مفرق ماوية شارع املطار.

وسيشهد الستاد الريايض بمدينة املحويت بعد ظهر الخميس الحتفال الكبري باملناسبة، وكذلك يف محافظة 
إب سيشهد الستاد الريايض فيها التجمع الجماهريي الكبري للمحتفني باملولد الرشيف لخاتم األنبياء 

واملرسلني، ويف محافظة البيضاء دعت اللجنة املنظمة لالحتشاد الكبري يف املربع األوسط مديرية السوادية.

وفد من جنران السعودية يشارك مجاعة احلوثي االحتفال باملولد النبوي بصنعاء 

29 - أكتوبر – 2020 - القدس العربي

كشفت مواقع يمنية عديدة ،عن وصول وفد سعودي من قبائل نجران إل العاصمة اليمنية صنعاء، يف أول 
بادرة منذ اندلع الحرب يف اليمن، األمر الذي عده كثري من املراقبني خطوة غري مسبوقة، تدلل عل قدرات 

جماعة الحوثي يف اخرتاق القبائل اليمنية املتواجدة يف مناطق نجران وجيزان وعسري التي ضمتها السعودية 
ألراضيها خالل حرب ثالثينات القرن املايض مع اإلمام يحيى، وفقا للرواية الحوثية.

وتظهر مقاطع فيديو نرشت عل وسائل التواصل الجتماعي وفد نجران يف ميدان السبعني مساء أمس 
األربعاء للمشاركة يف الحتفال باملولد النبوي.
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اليمنيون حييون اليوم ذكرى املولد النبوي الشريف

29 أكتوير 2020 - 26 سبتمرب نت

يستعد اليمنيون عرص اليوم الخميس، يف العاصمة صنعاء واملحافظات إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف 
لخاتم األنبياء واملرسلني محمد صل الله عليه وآله وسلم يف 15 ساحة كربى يف 12محافظة.

وأعلنت اللجنة املنظمة ملناسبة املولد النبوي الرشيف، اكتمال التجهيزات الالزمة إلحياء الفعالية الكربى 
بالعاصمة صنعاء والتي ستقام بميدان السبعني وملعب الثورة, وحددت األماكن الخاصة بالحتشاد يف 

محافظات: صنعاء، صعدة، حجة، الحديدة، ذمار، إب، تعز، عمران، املحويت، الجوف، البيضاء، داعية إل 
الخروج الجماهريي الكبري احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف يف جميع الساحات املخصصة.

وأطلقت مساء األربعاء األلعاب النارية ابتهاًجا باملولد النبوي الرشيف لتيضء سماء العاصمة صنعاء واملدن 
واملناطق اليمنية، تعبريا عن الفرحة الكبرية بهذا اليوم العظيم.

وكان قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي يف كلمة له يف الثاني من شهر ربيع األول، 19 أكتوبر 
الجاري، قد دعا خالل لقاء موسع بحضور العلماء ومسؤول الدولة إل الهتمام الكبري بإحياء ذكرى املولد 
النبوي الرشيف واملشاركة الواسعة عل الصعيد الشعبي والرسمي يف حضور فعاليات املناسبة لهذا العام.

 من جانبه دعا وزير الخدمة املدنية والتأمينات إدريس الرشجبي أمس األربعاء كوادر وموظفي ومنتسبي 
جهاز الخدمة العامة بالدولة بكافة املستويات والسلطات املركزية واملحلية، إل حضور الحتفال الكبري 

بذكرى املولد النبوي يف ميدان السبعني بالعاصمة صنعاء وساحات الحتفال باملحافظات عرص اليوم 
الخميس.

وأشار الرشجبي يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إل أهمية الحتفاء بعيد األعياد ميالد خري البرشية 
وسيدها ونورها وضيائها املرسل رحمة للعاملني بشرياً ونذيراً وخري هادياً وداعياً إل الرصاط املستقيم .

اليمن تشهد «مليونية النصرة« لنبي الرمحة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم  

29 أكتوبر 2020 - العهد اإلخباري

احتفل الشعب اليمني بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف يف العاصمة صنعاء ومختلف املحافظات 
اليمنية وسط حضور وزخم شعبي كبريين، حيث أحيا املاليني من اليمنيني املناسبة يف 15 ساحة كربى 

بالعاصمة صنعاء وبقية املحافظات، يف رسالة للعالم أنهم شعب حّي ل تمنعه التحديات عن مواصلة مسرية 
القتداء بسرية النبي األعظم )ص( العطرة واتباع نهجه.

ففي أمانة العاصمة، احتضن ميدان السبعني مئات اآللف من املواطنني اليمنيني الذين قدموا من مختلف 
مديريات األمانة ومحافظة صنعاء. وتخلل الحتفالية كلمة للسيد الحوثي لفت فيها إل الهتمام الكبري 

بإحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف واملشاركة الواسعة عل الصعيد الشعبي والرسمي يف حضور فعاليات 
املناسبة لهذا العام.

وحمل املشاركون شعارات املناسبة ولوحات وأعالما خرضاء وبيضاء كتب عليها »محمد رسول الله« و 
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»لبيك يارسول الله«.

وبالتزامن احتضن »استاد الثورة الريايض« بأمانة العاصمة الفعالية الحتفالية النسوية لألمانة واملحافظة، 
وسط زخم وحضور نسائي كبري يليق بعظمة املناسبة وصاحبها نبي الرحمة محمد صل الله عليه وآله 

وسلم.

كما انطلقت الفعاليات الحتفالية يف ساحات صعدة، حجة، الحديدة، ذمار، إب، تعز ومحافظة عمران 
والبيضاء، بشكل متزامن بتفاعل شعبي ورسمي كبري وحضور منقطع النظري يعكس الحب والولء للرسول 

األكرم صل الله عليه وآله وسلم.

وتحظى الفعاليات الحتفالية لهذا العام بتغطية إعالمية وتلفزيونية متميزة، حيث يتم البث املبارش من أكثر 
من سبع ساحات بشكل متزامن، عل قناة املسرية والقنوات املحلية والعاملية.

حشود مليونية غري مسبوقة يف ميدان السبعني إحتفاء باملولد النبوي

29  أكتوير 2020 - 26 سبتمرب نت

اكتظ ميدان السبعني بالعاصمة صنعاء اليوم بحشود جماهريية مليونية غري مسبوقة لالحتفاء بذكرى املولد 
النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

وما تزال الحشود تتوافد عل ميدان السبعني للمشاركة يف إحياء ذكرى مولد الرسول األعظم، يف موقف 
يجسد النتماء والولء لخاتم األنبياء واملرسلني.

ويتوسط اسم »محمد« صل الله عليه وآله وسلم املحتشدين بميدان السبعني يف صورة تعرب عن ارتباط 
وحب اليمنيني للرسول األعظم واملكانة التي يحتلها يف قلوبهم ووجدانهم.

كما اكتظ ملعب مدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء اليوم بحضور نسائي كبري لالحتفاء بذكرى 
املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى وأتم التسليم.

حيث امتألت مدرجات الستاد الريايض وساحة امللعب والساحات املحيطة به، بحشود نسائية إلحياء هذه 
املناسبة الدينية العظيمة.

ورفعت املشاركات الالفتات والشعارات املعربة عن الفرحة والبهجة بذكرى املولد النبوي الرشيف ومدى 
الرتباط بالرسول األعظم والسري عل نهجه والقتداء بسنته العطرة.
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السبعني حيتضن ثورة احلب والعشق لرسول الرمحة واحلكمة

29  أكتوبر 2020 - وكالة الصحافة اليمنية - عمرو عبدالحميد

جسد اليمنيون اليوم ثورة الحب والعشق لرسول الرحمة والحكمة، وانفردوا بمحبته غري آبهني بأبواق 
التشويش والتنقيص لهذه املناسبة العظيمة.

ميدان السبعني يف العاصمة صنعاء احتضن طوفان برشي من املحبني لرسول الله من كل املحافظات يف يوم 
يعتربه اليمانيون من أعظم األيام واألعياد.

وحمل الوافدون املشاركون الرايات واألعالم الخرضاء مرددين الزوامل والهتافات املعربة عن اعتزازهم بهذه 
املناسبة وبنبيهم عليه وعل آله افضل الصالة والتسليم.. ورسموا لوحات فنية من الربع الشعبي الذي ل 

يبدع به ول يخص إل أحفاد األنصار.

يف الطريق إل السبعني، الصورة تتحدث عن مكانة الرسول يف قلوب اليمنيني وانفرادهم عن العالم اإلسالمي 
بعشق رسول الرحمة، ومن أعينهم تفيض املحبة، تحدثنا مع هؤلء املشاركني ملاذا جئتم، فكان الجواب 

مخترص وبكلمات ثالث “الحب لرسول الله”.. جواب يُخرس فضول أي صحفي وتطوي كل ما يف رأسه من 
أسئلة.

الرد عل إساءة الرئيس الفرنيس “ماكرون” لحبيب األنصار وخري البرش، لم يكن يف زخم الحضور فقط، 
بل كان بوابة ولوج للسبعني وتحديداً عند منعطف جولة “ريماس” قبل قطعك الشارع لدخول ميدان 

السبعني، كانت مبادرة من املحالت القريبة بوضع صور الرئيس الفرنيس “ماكرون” عل رصيف الشارع، 
تعبرياً عن السخط تجاه انحطاطه األخالقي تجاه املسلمني ونبيهم، والتقطته كامريا وكالة الصحافة اليمنية 

لتوصل رسالة اليمنيني إل قرص اإلليزيه يف باريس.

أفردت القنوات العاملية قبل املحلية مساحة واسعة لتغطية الحتفالية الكربى التي شهدتها العاصمة صنعاء 
ومختلف املحافظات اليمنية كحدث تميز اليمنيني به فقط دون غريهم.

ويرى املتابعون أن الحدث فرض نفسه عل القنوات األجنبية بالتعاطي معه وتغطيته وأكدوا أن زخم 
الحتفال باملولد النبوي وتصاعده عاماً تلو عام هو ما جعل اإلعالم الدول أن يهتم وعدم استطاعته القفز 

عل مثل هكذا احتفال يحرضه املاليني يف صورة غري مألوفة باملنطقة والعالم إل اليمن.

اليمن.. انطالق الفعاليات االحتفالية بذكرى املولد النبوي الشريف

29 أكتوبر 2020 - وكالة تسنيم الدولية لألنباء

انطلقت الفعاليات الحتفالية باملولد النبوي الرشيف يف ساحات أمانة العاصمة واملحافظات اليمنية ، وسط 
حضور وزخم شعبي كبري.

ففي أمانة العاصمة يحتضن ميدان السبعني مئات األلف من املواطنني الذين قدموا من مختلف مديريات 
األمانة ومحافظة صنعاء، يف حني لتزال وفود ضيوف رسول الله صل الله عليه وآله وسلم تتوافد إل 

الساحة.
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عل نفس الصعيد وبالتزامن يحتضن استاد الثورة الريايض بأمانة العاصمة الفعالية الحتفالية النسوية 
لألمانة واملحافظة، وسط زخم وحضور نسائي كبري يليق بعظمة املناسبة وصاحبها صل الله عليه وآله 

وسلم.

كما انطلقت الفعاليات الحتفالية يف ساحات صعدة، حجة، الحديدة، ذمار، إب، تعز ومحافظة عمران 
والبيضاء، بشكل متزامن بتفاعل شعبي ورسمي كبري وحضور منقطع النظري يعكس الحب والولء للرسول 

األكرم صل الله عليه وآله وسلم.

وتحظى الفعاليات الحتفالية لهذا العام بتغطية إعالمية وتلفزيونية متميزة، حيث يتم البث املبارش من أكثر 
من سبع ساحات بشكل متزامن، عل قناة املسرية والقنوات املحلية والعاملية.

السيد احلوثي: ماكرون ليس إال دمية من دمى الصهاينة

الخميس 29 أكتوبر 2020 - قناة العالم

أكد قائد حركة انصارالله اليمنية السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي ان الظالميون عملوا عل إزاحة حقائق 
مهمة أبرزها اإليمان بالله بالشكل الصحيح الذي بّلغه األنبياء والرسل.

ويف كلمة مبارشة بجموع أبناء الشعب اليمني املجتمعني بذكرى مولد الرسول األكرم بساحة السبعني يف 
العاصمة صنعاء قال السيد الحوثي إن أي مخالفة ملنظومة التعليمات اإللهية لها آثار سلبية عل واقع 

اإلنسان ومحيطه.

واضاف السيد الحوثي ان الظالميون عملوا عل إزاحة حقائق مهمة أبرزها اإليمان بالله بالشكل الصحيح 
الذي بّلغه األنبياء والرسل.

وقال اننا نبارك لألمة اإلسالمية حلول ذكرى املولد النبوي الرشيف شعبنا يحيي مناسبة املولد النبوي 
الرشيف كمحطة تربوية وتعبوية وإيمانية.

وتابع قائال: األمة اإلسالمية اليوم مشحونة باملشاكل واألزمات، ويجب أن تكون مناسبة املولد النبوي محطة 
ملواجهة هذه التحديات.

واردف السيد الحوثي ان منشأ كل املشاكل الكربى واملفاسد التي تعاني منها أمتنا واملجتمع البرشي هو 
النحراف عن رسالة الله وتعاليمه.

واكد ان اإليمان الذي ثمرته الطاعة لله تعال ونظم شؤون الحياة وتحرر اإلنسان من عبودية الطاغوت 
والستعباد، هو أهم الحلول ملشاكلنا.

السيد الحوثي: ماكرون ليس إل دمية من دمى الصهاينة

وحول الساءة الفرنسية لنبي محمد )ص( وموقف الرئيس الفرنيس ايمانويل ماكرون تجاه السالم أفاد 
السيد الحوثي بالقول: ماكرون ليس إل دمية من دمى الصهاينة اليهود، يدفعونه لإلساءة لإلسالم والرسول 

)ص(.

شدد قائد حركة انصارالله عل ان طاغوت العرص املتمثل بأمريكا وإسائيل ومن يدور يف فلكهم هو امتداد 
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لالعوجاج عن الرصاط املستقيم، مضيفا ان نظام الغرب الذي يستبيح اإلساءة لله وألنبيائه ويمنع كشف 
مؤامرات اليهود الصهاينة شاهد عل سيطرة اللوبي الصهيوني الكافر عل األنظمة الغربية واإلعالم يف 

الغرب.

وبشأن قضية التطبيع واتفاق العار بني بعض الدول العربية مع الكيان الصيهوني، أوضح السيد عبدامللك 
الحوثي ان إعالن املوالني ألمريكا وإسائيل هو الخيانة والشرتاك مع األعداء لستهداف األمة يف كل املجالت.

واضاف ان السلطات السعودية فتحت أجواء بالد الحرمني الرشيفني لليهود، وتحارص شعب اليمني 
وتعتدي عليه وتسجن أحرار الشعب الفلسطيني فقط ملوقفهم الحق ضد العدو اإلسائييل، مؤكدا ان النظام 

السعودي واإلماراتي وآل خليفة وعسكر السودان رشكاء ألمريكا وإسائيل يف مؤامراتهم.

ودعا السيد عبدامللك كل رجال الجبهة التوعوية إل مواصلة جهودهم يف التصدي لكل مساعي األعداء 
التضليلية والحرب الناعمة املفسدة، مضيفا ان بالده يتمسك باألخوة اإلسالمية، ويرفض الفتنة وإثارة 

الفتنة الطائفية والعرقية واملناطقية بينهم.

واردف قائد حركة انصارالله قائال: العدو الصهيوني يشكل تهديدا لألمة اإلسالمية، ولالستقرار والسلم عل 
املستوى اإلقليمي، ولذلك نرفض كل أشكال التطبيع والولء للعدو اإلسائييل.

ويف جانب اخر من حديثه، يشري السيد الحوثي ال حادث جريمة اغتيال الوزير اليمني حسن زيد ويصفه 
بالوحشية، متهما تحالف العدوان السعودي بالوقوف وراء الجريمة.

ويف ختام كلمته، توجه قائد حركة انصارالله بخالص الشكر والتقدير ال اليمنيني عل حفاوة الستقبال 
والحضور الحاشدة يف هذه املناسبة.

قائد الثورة يبارك لألمة اإلسالمية بذكرى املولد النبوي

29  أكتوير 2020 - 26 سبتمرب نت

بارك قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي، للشعب اليمني واألمة اإلسالمية حلول ذكرى املولد 
النبوي الرشيف.

وحيا السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي يف مستهل كلمته اليوم بمناسبة املولد النبوي الرشيف، بالحضور 
الجماهريي الكبري يف ساحات الحتفال باملولد النبوي الرشيف.. مرحبا بالحارضين من الجاليات العربية 

واإلسالمية يف إحياء املولد النبوي الرشيف.

وقال »إن شعبنا اليمني املسلم وانطالقا من هويته اإليمانية ووعيه بأهمية الستفادة من هذه املناسبة 
املباركة كمحطة تربوية وتوعوية وتعبوية إيمانية لرتسيخ الولء لرسول الله صلوات عليه وآله وسلم 

والعرتاف بعظيم نعمة الله وفضله، إقام هذه املناسبة املباركة عل نحو متميز بدءا من الفعالية الكثرية التي 
تضمنت املحارضات واألنشطة التثقيفية التوعوية املتنوعة إضافة إل األنشطة الخريية وأيضا إظهار مظاهر 

البتهاج والفرح«.
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يف احتشاد هو االكرب يف تاريخ اليمن واملنطقة.. اليمنيون حييون مناسبة املولد 
النبوي الشريف

29 أكتوبر 2020 - وكالة الصحافة اليمنية 

يف ذكرى هي الكرب يف تاريخ اليمن واملنطقة أحتشد ماليني اليمنيون اليوم يف 15 ساحة يف العاصمة صنعاء 
واملحافظات.

حيث أحتشد يف ميدان السبعني مئات اللف من جماهري الشعب اليمني الذي توافدوا من مديريات العاصمة 
صنعاء واملحافظات إلحياء املناسبة راسمني صورة تؤكد مدى ارتباط اليمنيني برسولهم واملكانة العظيمة 

للرسول يف نفوسهم.

ال ذلك شهد ملعب  22 مايو الريايض حضوراً نسائي غري مسبوق يف صورة تعكس حضور املرأة اليمنية 
يف كل جبهات املواجهة مع أعداء المة ومنها ساحة الحتفال بميالد سيد الخلق محمد صل الله عليه وآله 

وسلم.

كما شهدت 13 ساحة يف محافظات صعدة وتعز وعمران وحجة والحديدة واملحويت والضالع، وإب، 
إحتشاداً جماهريياً كبرياً بهذه املناسبة العظيمة.

رغم الحرب ورغم الحصار ال ان الشعب اليمني أبى ال ان يحتفل بميالد رسول الله صلوات عليه وعل آله 
ويحي مولده الرشيف ليؤكد للعالم بأكمله انهم هم اتباع الرسول الحقيقني مستمدين منه ما يعزز ثباتهم 

وصمودهم  يف مواجهة الحرب الغاشمة التي تشن عليه للعام السادس عل التوال .

السيد احلوثي: أنظمة السعودية واإلمارات والبحرين وعسكر السودان شركاء ألمريكا 
وإسرائيل مبؤامراتهما

29 أكتوبر 2020  - قناة املنار

قال قائد أنصار الله يف اليمن السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي إن “النظام السعودي واإلماراتي وآل خليفة 
وعسكر السودان رشكاء ألمريكا وإسائيل يف مؤامراتهما”، ولفت ال ان “الرئيس الفرنيس ايمانويل ماكرون 

ليس إل دمية من دمى الصهاينة يدفعونه لإلساءة لإلسالم والرسول محمد)ص(”.

وأشار السيد الحوثي يف كلمة له خالل الحتفال الذي اقيم بصنعاء بمناسبة عيد املولد النبوي الخميس 
إل أن “نظام الغرب الذي يستبيح الساءة إل الله وأنبيائه ويمنع كشف حقائق اليهود وفضح مؤامراتهم 

ويعاقب عل ذلك إل  شاهد عل سيطرة اللوبي الصهيوني عل األنظمة الغربية واإلعالم يف الغرب”.

وأضاف السيد الحوثي ان “إعالن املوالني ألمريكا وإسائيل هو الخيانة والشرتاك مع األعداء لستهداف 
األمة يف كل املجالت وهو انحراف مكشوف عن املواصفات القرآنية”، وتابع “هم برزوا أشداء عل املسلمني 

وظهروا يف حالة من الذلة والهوان والخنوع والتبعية ألئمة الفكر ويتجل ذلك يف موقف النظام السعودي 
الذي فتح أجواء بالد الحرمني الرشيفني لليهود، ويحارص شعب اليمني ويعتدي عليه ويسجن أحرار الشعب 

الفلسطيني فقط ملوقفهم الحق ضد العدو اإلسائييل”.
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 «دمية« من «دمى« الصهاينة يدفعونه لإلساءة 
ّ
السيد احلوثي: ماكرون ليس إال

لإلسالم

29 أكتوبر 2020 - العهد اإلخباري

لفت قائد حركة »أنصار الله« اليمنية السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي إل أن »األّمة اإلسالمية اليوم 
مشحونة باملشاكل واألزمات، ويجب أن تكون مناسبة املولد النبوي محطة ملواجهة هذه التحديات«.

موقف السيد الحوثي جاء يف الحتفالية التي أقيمت بمناسبة ذكرى مولد الرسول األكرم النبي محمد )ص( 
يف العاصمة صنعاء والتي حرضها املاليني من الشعب اليمني. 

وفيما أشار السيد الحوثي إل إّن »شعبنا يحيي مناسبة املولد النبوي الرشيف كمحطة تربوية وتعبوية 
وإيمانية«، أوضح أن »منشأ كل املشاكل الكربى واملفاسد التي تعاني منها أمتنا واملجتمع البرشي هو 

النحراف عن رسالة الله وتعاليمه«.

وأكد أّن اإليمان الذي ثمرته الطاعة لله تعال وتحرير اإلنسان من عبودية الطاغوت والستعباد، هو أهم 
الحلول ملشاكلنا.

ولفت السيد الحوثي إل إن »أّي مخالفة ملنظومة التعليمات اإللهية لها آثار سلبية عل واقع اإلنسان 
ومحيطه«، وقال إن »الظالميني عملوا عل إزاحة حقائق مهمة أبرزها اإليمان بالله بالشكل الصحيح الذي 

عمل عل تبليغه األنبياء والرسل«.

وحول الساءة الفرنسية للنبي محمد )ص( وموقف الرئيس الفرنيس ايمانويل ماكرون، لفت السيد الحوثي 
إل أن »ماكرون ليس إلّ دمية من دمى الصهاينة اليهود، يدفعونه لإلساءة لإلسالم والرسول )ص(«.

وشدد قائد حركة »أنصار الله« عل أن طاغوت العرص املتمثل بأمريكا و«إسائيل« ومن يدور يف فلكهما هو 
امتداد لالعوجاج عن الرصاط املستقيم«، وأضاف »نظام الغرب الذي يستبيح اإلساءة لله وألنبيائه ويمنع 

كشف مؤامرات اليهود الصهاينة شاهد عل سيطرة اللوبي الصهيوني الكافر عل األنظمة الغربية واإلعالم 
يف الغرب«.

وفيما أشار السيد الحوثي إل أن النظام السعودي يسجن أحرار الشعب الفلسطيني فقط ملوقفهم الحق ضد 
العدو »اإلسائييل«، أضاف »النظام السعودي واإلماراتي وآل خليفة والسودان رشكاء ألمريكا و«إسائيل« يف 

مؤامراتهما«. 

جناح فعاليات املولد النبوي حبضور مليوني غري مسبوق

29  أكتوير 2020 – 26 سبتمرب نت

 أكدت اللجنة العليا للمناسبات، نجاح الحتفالت الشعبية والرسمية التي أقيمت بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف يف العاصمة صنعاء واملحافظات بشكل مرشف وغري مسبوق، وبما يليق بحجم املناسبة وعظمتها.

وأشادت بالجهود األمنية والتنظيمية والطبية واإلعالمية والخدمية والفنية، التي بذلت من قبل الجهات 
املختصة.
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وأوضحت، أن اللجان امليدانية التي عملت كخلية نحل يف التجهيز والتحضري والتنظيم والتأمني والتغطية 
اإلعالمية وكل ذلك كان له األثر يف إنجاح الحتفالت بعون الله وتوفيقه.

وأشارت يف بيان صحفي إل أن فعاليات املناسبة شهدت زخما غري مسبوقا يف تاريخ املناسبات.. لفتة إل 
أن الحتفالت الرئيسية التي أقيمت يف 15 ساحة رئيسية بالعاصمة صنعاء واملحافظات شهدت حضورا 

مليونيا من أبناء الشعب اليمني.

وغصت امليادين والساحات وعددها 15 ساحة يف أمانة العاصمة صنعاء واملحافظات أقيمت فيها فعاليات 
املولد النبوي الرشيف، بحشود جماهريية تعد األول من نوعها يف تاريخ املناسبات.

وأكدت اللجنة، أنه لم تسجل أي حوادث أمنية يف الحتفالت الرئيسية اليوم الخميس، تعكر من صفو 
املناسبة.. مشيدة بالتعاون الكبري بني رجال األمن واملشاركني يف مختلف الساحات.

وقالت اللجنة« إن ميدان السبعني يف العاصمة صنعاء شهد حضورا مليونيا هو األول من نوعه، كما شهدت 
الساحات يف املحافظات حضورا مرشفا وواسعا وغري مسبوق.

وأشارت إل أن جاليات من عرشين دولة عربية وإسالمية شاركت يف الحتفالت الرئيسية وقدمت عروضا 
فنية عربت عن عظمة املناسبة وأهميتها.

ولفتت اللجنة، إل أن عدد الفعاليات التحضريية التي استمرت ملدة ثالثة أسابيع شهدت زخما غري مسبوق 
حيث بلغ عددها أكثر من 150 ألف فعالية ونشاط، تنوعت ما بني ندوات رسمية وفعاليات ولقاءات 
ومجالس شعبية وخطب ومحارضات وقوافل وأنشطة تكافل وأنشطة ومهرجانات ومعارض صور.

وأوضحت أن الفعاليات الرئيسية التي أقيمت اليوم الخميس عربت عن ارتباط الشعب اليمني برسول الله 
وجسدت تمسكهم بالقيم النبوية واإلسالم املحمدي.

وتوجهت اللجنة، بالشكر والتقدير ألبناء الشعب اليمني عل التفاعل الكبري مع املناسبة النبوية والحضور 
املرشف يف كل فعاليات املناسبة.

عبد امللك احلوثي يشن هجوما كبريا على الرئيس الفرنسي والواليات املتحدة 
وإسرائيل

30 أكتوبر 2020 - روسيا اليوم 

شن زعيم جماعة »أنصار الله« الحوثية يف اليمن عبد امللك الحوثي، يف خطاب بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف، هجوما كبريا عل الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون والوليات املتحدة وإسائيل.

وقال زعيم جماعة »أنصار الله« الحوثية، إن »طاغوت العرص املتمثل يف الوليات املتحدة وإسائيل، ومن 
يدور يف فلكهم ويواليهم، امتداد لالعوجاج عن الرصاط املستقيم، ولالنحراف عن األنبياء ومنهجهم، 

وللتحريف للمبادئ والقيم والتعليمات اإللهية«.

وأضاف: »إنها ولية الطاغوت املستكرب، الذي يسعى لستعباد شعوب أمتنا، والسيطرة عليها، إنه العوجاج 
والنحراف والتحريف، الذي عمقه التاريخي هم املنحرفون عن نهج نبي الله موىس عليه السالم من بني 
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إسائيل، وتراكمت ظلماتهم وانحرافاتهم لتنحرف بالكثري فيما بعد عن نهج نبي الله عيىس عليه السالم، ثم 
فيما بعد عن نهج النبي محمد«.

وتابع قائال: »يجتمع اليوم هؤلء بكلهم تحت الراية األمريكية، يسعون يف األرض فسادا، وما ماكرون 
الرئييس الفرنيس إل دمية من دمى الصهاينة اليهود، يدفعون به إل اإلساءة املعلنة إل النبي محمد، وإل 

اإلسالم«.

واعترب أن »الغرب الذي يستبيح اإلساءة إل الله، وإل أنبيائه، ويمنع كشف حقائق اليهود، وفضح 
مؤامراتهم، شاهد واضح عل سيطرة اللوبي الصهيوني عل األنظمة الغربية، واإلعالم يف الغرب، وتأثريه عل 

الرأي العام يف تلك املجتمعات إل حد كبري«.

وشدد عل أن »إعالن املوالني للوليات املتحدة وإسائيل عما يسمونه بالتطبيع، وهو الخيانة والعمالة 
املعلنة، والشرتاك الواضح مع األعداء يف استهدافهم الشامل لألمة اإلسالمية يف كل املجالت«.

وأكد عبد امللك الحوثي »الثبات عل موقفهم املبدئي يف منارصة الشعب الفلسطيني يف قضيته العادلة، وحقه 
يف الحرية والستقالل، واستعادة املقدسات، وعل رأسها األقىص، وتحرير كل فلسطني، وسائر األرايض 

العربية املحتلة، وطرد العدو اإلسائييل الذي يشكل تهديدا لألمة اإلسالمية، ولالستقرار والسلم عل املستوى 
اإلقليمي والدول«.

كما أكد الوقوف »ضد الطغيان األمريكي واإلسائييل، والسياسات األمريكية الستعمارية املعادية ألمة، 
واملتآمرة عل الشعوب«، معلنا رفضه لكل مساعي التفرقة بني املسلمني، وإثارة الكراهية والبغضاء بينهم 
تحت العناوين الطائفية، والعرقية، واملناطقية، ورفض كل أشكال التطبيع مع إسائيل«، حسبما جاء عل 

لسانه.

أهم ما ورد يف كلمة قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين احلوثي مبناسبة تدشني 
فعاليات املولد النبوي الشريف

30 أكتوبر 2020 - الحقيقة نت

السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي: نفتتح اليوم الفعاليات واألنشطة التحضريية ملناسبة ذكرى املولد النبوي 
الرشيف كمحطة تربوية وتعبوية كبرية لها أثرها يف واقع حياتنا ومواجهة كل التحديات التي نتصدى لها.

 السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: أرحب بالضيوف الذين فك الله أسهم، وأرحب باإلخوة الذين كانوا 
مرابطني يف الدريهمي خالل فرتة الحصار وفك الله حصارهم

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: أرحب بجميع املشائخ وأعضاء مؤسسات الدولة والحضور الشعبي يف هذا 
الجتماع الذي يقدم صورة عن النسجام الرسمي والشعبي

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: شعبنا بحكم هويته اإليمانية يعطي اهتماما مميزا لذكرى املولد النبوي 
الرشيف

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: حالة التحريف والنحراف أحدثت فجوة كبرية يف صفوف املسلمني وأدت 
ملشاكل كبرية يف واقعهم
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السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: األعداء استغلوا النحراف يف واقع األمة لإلساءة إل اإلسالم والقرآن

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: الحضارة الغربية ليس فيها ذرة من الرحمة وتدوس املجتمعات البرشية 
وتصادر حريات الشعوب وتنهب ثرواتهم وتحتل بلدانهم ثم تأتي لتتحدث عن حقوق اإلنسان

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: هل احرتم الغربيون حقوق اإلنسان يف اليمن وفلسطني ومختلف البلدان 
العربية واإلسالمية؟

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: يتباهى ترامب بأنه مستعد إلعطاء كيان العدو أي أرض عربية ويصادرها 
كما فعل يف الجولن السوري، فأي حضارة هذه؟

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: يف الغرب يهيئون للرذيلة والفساد ويأتون بعنوان الحرية ليسيئوا للرسول 
األعظم واإلسالم

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: يف فرنسا ممنوع انتقاد اليهود الصهاينة وممنوع أن تشكك فيما يزعمونه 
باملحرقة مهما قدمت من أدلة وشواهد، بل ستتعرض للمحاكمة أيضا

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: يُسمح لك يف الغرب أن تيسء لإلسالم واألنبياء وأن تلحد وتيسء لله، لكن 
ل يسمح لك بأن تيسء لليهود الصهاينة وتعاديهم

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: هناك هجمة رصيحة يف العالم تستهدفنا كأمة إسالمية لفصلنا عن 
ارتباطاتنا اإليمانية

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: هناك هجمة واضحة مسيئة للرسول واإلسالم واملسلمني وتستهدف فكرنا 
وإيماننا بغية السيطرة الثقافية علينا

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: هناك سعي أن يجعلونا مرشوعا لألمريكيني والصهاينة والغرب، وأن 
نكون أمة مستعبدة

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: ل يجب أن نقبل بكل املشاريع التي تستهدف استعبادنا وفصلنا عن 
فكرنا وهويتنا اإليمانية

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: عندما نعزز صلتنا بهويتنا اإليمانية لن تستطيع أمريكا ول إسائيل ول 
عمالؤهم أن يستغلونا ويسيطروا علينا وينهبوا ثرواتنا

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: ستتحقق لنا الحرية يف مفهومها الصحيح ونتحرر من العبودية عندما 
نعزز صلتنا بهويتنا اإليمانية

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: الترصيح األخري للرئيس الفرنيس الذي ييسء لإلسالم هو من أشكال 
التعبري العدائي لألمة اإلسالمية

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: فرنسا والغرب يسيئون لإلسالم والرسول األعظم يف حني يتوددون لليهود 
الصهاينة ويمنعون أي إساءة لهم

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: هناك أزمات يف واقع املسلمني نتيجة لعمالء أعداء األمة ونتيجة الستهداف 
من الغرب الستعماري
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السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: األزمات التي يعانيها املسلمون من أسبابها ما فعله الستعمار الغربي، 
كالذي فعلته فرنسا يف الجزائر

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي للرئيس الفرنيس: وصمة العار األبدية التي ستستمر يف واقعكم هي ما 
فعلتموه خالل استعماركم للجزائر واستمراركم يف تربير تلك الجرائم الفظيعة

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: من أهم أسباب معاناة البرشية هي ما تمارسه دول الستكبار يف الغرب 
وعل رأسها أمريكا وذيلها إسائيل

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: التكفرييون مدعومون من أمريكا وفرنسا ودول الغرب، وهم أول من 
وقفوا مع التكفرييني لرضب املسلمني ويفتكوا بهم

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: أمريكا وحلفاؤها تدخلوا ملساندة التكفرييني يف سوريا واليمن وبلدان 
أخرى ألنهم يستفيدون منهم يف تشويه صورة اإلسالم

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: التكفرييون صناعة أمريكية غربية، واملخابرات الغربية بما فيها الفرنسية 
تساهم يف رعايتهم ودعمهم

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: اإلسالم هو إرث موىس وعيىس ومحمد وإبراهيم وكل األنبياء وهو 
عقيدتهم وأخالقهم

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: نأمل من شعبنا العزيز التفاعل الكبري يف إحياء ذكرى املولد النبوي 
الرشيف والحضور يف كل الفعاليات التي ستقام بهذه املناسبة

صنعاء حتتفل بذكرى املولد النبوي وتقاطع البضائع الفرنسية

30 أكتوبر 2020 - العربي الجديد - كمال البنا

تزيّنت سماء العاصمة صنعاء لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف، منذ بداية شهر ربيع األول. وعلت 
أصوات املنشدين احتفالً بذكرى املولد النبوي، يف الثاني عرش من ربيع أول )29 أكتوبر/ ترشين األول(، يف 

حني تزيّنت شوارعها باألضواء الخرضاء، معلنة انتصار الفرح عل الحرب. 

وشهد ميدان السبعني يف العاصمة صنعاء حشوداً غفرية من اليمنيني وبعض من أبناء الجاليات العربية، 
منهم سودانيون وصوماليون، احتفالً بذكرى مولد النبي. وتخّللت الحفل ندوات دينية وثقافية وأناشيد 

تمدح الرسول محمد، وأصوات الذكر ورائحة البخور التي مألت املكان، إضافة إل ارتداء األزياء الصوفية 
املزركشة املصبوغة بالّلون األخرض واألبيض.

ولّون األطفال بدورهم وجوههم، معرّبين عن فرحتهم يف هذا اليوم املبارك، رافعني شعارات لبيك يا رسول 
الله.

يقول، رأي الله األشول، لـ »العربي الجديد« إّن »الحتفال باملولد النبوي، مناسبة دينية يحييها اليمنيون 
كل عام، ولها طقوس مقّدسة يحرص اليمنيون عل إقامتها تعظيماً لنبي اإلسالم محمد صل الله عليه 

وسلم، وإظهار محبتهم له«. واستنكر األشول ما قام به الرئيس الفرنيس )إيمانويل ماكرون( من إساءة 
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لرسول األمة واملسلمني، محذراً من عواقب اقتصادية وخيمة ستطاول الفرنسيني.

ويف السياق ذاته،  يقول أحمد راشد، لـ »العربي الجديد«، إنه قطع مسافة خمس ساعات من محافظة حجة 
ليصل إل ساحة ميدان السبعني بصنعاء، ليشارك يف الحتفال باملولد النبوي الرشيف وليوصل رسالته لكّل 

من ينال من مقّدسات املسلمني، يف إشارة إل الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون. وحّذر راشد الدول العربية 
املطبّعة مع الحتالل اإلسائييل من العواقب املتأتية عل مصالحها من قبل املسلمني.

من جهته قال إبراهيم األثيوبي، لـ »العربي الجديد«، إّن حضوره اليوم لالحتفال باملولد النبوي الرشيف، 
»ثقافة راسخة عند املسلمني، فالرسول محمد هو من عّلمنا التعايش وزرع الرحمة بني قلوب املسلمني، ومن 

حقنا أن نفرح«. وأضاف: »نحن اليوم بحضورنا لالحتفال، نقول للرئيس الفرنيس ماكرون إّن نبينا محمد 
ل يمكن النيل منه«.

ويشري عبد الرحمن شمسان إل أّن هذا الحتفال باملولد النبوي هو  رد مهم عل اإلساءات املتكررة للرسول 
محمد صل الله عليه وسلم.

«نساء اليمن« خرجن للصالة والسالم عليك يا رسول اهلل

31  أكتوبر 2020 - موقع أنصار الله - شفاء عبدالله ابوطالب

ليس ادعاءاً حبنا يا سيدي  …  هذي الحشود عل املحبة شاهد

تعجز الحروف والكلمات عن تقديم وصفاً يليق بهذا الحدث العظيم والحشود املهيبة وتفاصيل إحياء 
هذا اليوم كيوم من ايام الله الواجب تقديسها، وتقدير الجهود التي تتعاظم عاماً بعد عام يف رفعة ورشف 

وصحوة ورقي وتقدم واع يف املسري نحو احياء ما اماته الكفر يف نفوس ابناء المة، ورغم كل املعاناة 
والوجع وكعادتها حرضت املرأة اليمنية وبقوة ورتبت ونسقت ونمقت كل ما هو متاح امامها لجعل مكان 

الحتفال بهذه املناسبة شاهداً عل عظيم قدر صاحبها عليه وعل اله افضل الصلوات والتسليم.

يف ساحات منفصله عن ساحات احتفال الرجال حرضت عرشات اللف بتلبيات تصعد من الروح شوقاً 
واعتزازاً وكأنها تقول.. لبيك والروح تهفو حول ثنايا اسمك الطاهر، وتحلق يف سماء ذكرك وذكراك، لبيك 

لو لم يكن ل من العمر غري يوم ذكرى ولدتك ألقمته واحييته بكل شوق واندفاع، لبيك انت النور السماوي 
وسيد الطهار، لبيك محيي الروح بعد ان تقادمت الخطار وزاد البالء وتكالبت قوافل القطار، لبيك حسبي 

ان ربي قد تفضل بك وانت النعمة املهداة والحق املبني.

تكاتفت جهود آللف من النساء اليمنيات خالل أيام شهر صفر وأوائل أيام شهر ربيع األول، وبشكل منظم 
وتحت إرشاف واع وعل قدر عال من الدقة والهتمام بكل التفاصيل وُصبت جميعها يف مسار واحد يحمل 

هدفاً سامياً وشعوراً عميقاً باملسؤولية وكذلك يدفعها حبها للنبي وغريتها عل دينها وهويتها اإلسالمية نحو 
الخروج لتشارك الرجل يف ساحات بناء النرص من خالل إنعاش القيم املطموسة قرساً.

كما اعتربت النساء اليمنيات خروجهن رداً قوياً عل كل من اساءو للنبي العظم، واعالناً واضحاً عن تجديد 
العهد والوعد ونرصته والسري عل املنهج املحمدي املنقذ من ظلمات التية والضالل، وبراءة من كل ولءات 

املتصهينني والبائعني دينهم بثمن بخس وبعبودية سيحصدون ويالت ثمارها عما قريب، نتاج ما باعوه من 
الهوية والدين، فكان لزاماً الرباءة منهم ومما فعلوه.
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ففي صنعاء وجميع املحافظات اليمنية البية أقيمت وعل مدار اليام السابقة فعاليات وأنشطة نسائية 
تحشيديه فرائحية سابقه لليوم املركزي، احيتها يف املئات من مدارس البنات واملجالس وغريها من األماكن 

املالئمة ، كما أرشفت املرأة اليمنية عل اقامة العديد من األنشطة التي تحيي مبدأ اإلحسان والتكافل 
الجتماعي والرتاحم يف ظل معاناة الشعب املستمرة بسبب العدوان وحصاره الظالم، وجميعها ترتجم معنى 

أهمية أن نقتدي بالرسول ونتعلم منه وأن نستلهم منه القوة ومعاني الكرامة والعزة.

تقاسمت املؤمنات مهام الرتحيب والتأهيل والتأمني والتنظيم والرعاية الصحية والتغطية العالمية لضيفات 
الرسول األكرم، فقامت كل مجموعه بمهامها بكل ثبات واهتمام واستشعار للمسئولية العظيمة التي 

ترشفت بالقيام بها.

تمر الحارضات بمراسم راقيه التنسيق وتفاصيل دقيقه ابتداءا بمواقف الحافالت ووسائل النقل التي تم 
تحديد مكانها بعناية ورتابه وتقسيمات مرقمه وتنظيم يساعد الواصالت يف الوصول للساحة املقدسة 

بسهوله، ييل ذلك اصوات احاطت بممرات الدخول تردد بتكرار منمق اهالً بضيوف رسول الله.. حللتم اهالً 
ونزلتم سهالً .

وبمجرد الوصول ال منافذ املكان املجدد للجلوس توجد صفوف من املؤمنات تمثل بنياناً مرصوصاً يعرب 
عن الحرص عل ضيوف رسول الله ويوحي باألمان والفخر بكل تلك الجهود، وتقوم الخوات بتفتيش 

الحارضات والتأكد من خلو الصفوف من اي منافق يغيظه اليمان واهله، وما ان تنتهي مرحله التأمني 
لتبدأ مرحله اعادة الرتحيب مجدداً وتسمع الحارضات اصوات قويه ترحب بها من جديد وترش العطور 

عليها وتقدم لها الحلوى والرياحني كما غطت روائح البخور املتصاعدة الجواء التي تمألها صلوات تذكر 
الحارضات بالنبي وبعظيم يوم ميالده.

وعن اللجان المنية رصحت املسئولة المنية عل الساحة الستاذة ابتسام ابوطالب انه وخالل اسابيع سابقه 
للمناسبة تم عمل ورشات لجميع املشاركات يف عملية التأمني عل ضيفات رسول الله، كما تم خاللها عملية 

توزيع املهام والواجبات عل جميع الخوات.

واضافت ابوطالب: استغرقنا اكثر من اسبوعني قبل يوم املناسبة قضيناها يف ساحة امللعب لتجهيزها 
وترتيبها موضحة ان ساحة امللعب هي احدى الساحات الشاهدة عل جرم العدوان ودمويته حيث ان 

تجهيزها تطلب جهودا كبريه بسبب انه قد تم استهدافها منذ بداية العدوان لعرشات املرات.

وختمت بالقول ان جميع الجهود املبذولة كانت طوعيه وجهاديه و من باب استشعار املسئولية والحب 
لرسول الله صلوات الله عليه واله وسلم.

ويف ذات مسار الدخول لضيوف الرسول األكرم تمر الحارضات بعد حزام التفتيش يف مسارات محدده 
ضمن مربعات للجلوس عليها ، وكانت قد قامت لجان النظام بوضع اعالم صغريه كهدايا للضيوف كتب 

عليها شعار املناسبة وهو )لبيك يا رسول الله( واحاطت لجان النظام جميع املربعات جاهدة لتنظيم 
الجلوس وضماناً لراحه الضيوف.

وعن لجان النظام رصحت مسئولة نظام الساحة الخت نسيم القايض بان اللجان لم تأل جهداً يف بذل 
جهود جباره وتنسيق تفاصيل نظاميه يف الساحة بعد ان تم اقامة ورشات توضيحيه تناقش املهام 

والواجبات خالل اليام الفائتة.

واضافت ان احتفالنا باملولد النبوي الرشيف يقدم رسالة ألعداء الله وأعداء رسوله وأعداء األمة اإلسالمية، 
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مفادها أننا أمة متمسكة بنبيها وتعزز الرتباط به ، ألننا نعي جيدا ماذا يعني ارتباطنا برسول الله واملنهج 
الذي جاء به .. وخصوصا ونحن يف ميدان مواجهة مع أعداء الله ..فهو من يصنع أمة عزيزة، بعزة الله 

ورسوله بعيدة عن الذل والهوان واملسكنة. 

وما نعيشه يف واقعنا ونحن نتعرض ألرشس عدوان من عزة وكرامة وحرية وتطور عسكري وصاروخي 
وصول للطريان املسري ما هو إل نتيجة لرتباطنا برسول الله صل الله عليه وآله وسلم ورسالته، فلن يغري 
واقع األمة املزري واملذل واملهني إل العودة الصادقة إل الرسول ورسالته والعتزاز به واعالن النتماء اليه.

تميزت الساحة بلوجه برشيه رائعة من خالل الوان شارات العامالت املجاهدات وتحمل كل لجنه لوناً مميزاً 
لعملها، فعدا لجان المن والنظام التقينا بمسئولت اللجان الصحية والعالمية والستعالمات والتي كان 
تواجد كالً منها مكمالً لآلخر والجميع يؤكد اعتزازه وولئه لرسول الله صلوات الله عليه وعل اله وسلم.

تكفلت لجان الستقبال والرتحيب بمهام الرتحيب بضيوف رسول الله وتقديم الرياحني والعطور والبخور 
والحلوى للحارضات، وعن لجان الرتحيب تحدثنا مع الخت ام فاطمه التي وضحت ان كل ما بذلته 

العامالت ضمن لجان الستقبال هي جهود قليله يف حق ضيوف الرسول الكرم ويف حق املناسبة العظيمه 
وان الجميع يتمنى تقديم املزيد واملزيد.

واضافت ام فاطمه ان اللجان تشكلت من جميع مديريات المانة، موضحًه انه قد تم توزيع املهام بما يكفل 
الظهور بشكل لئق امام العالم، وان الهدف السايس يتمثل يف توجيه رساله قويه للعدو وجميع اذنابه من 

املطبعني واملواليني ألعداء الدين.

كما عربت عدد من الخوات العامالت من مختلف اللجان عن امتنانها لله الذي وهبها هذا الرشف والفضل 
العظيم، ووضحت الخت رجاء عز الدين )عضو لجان اعالمية( ان جميع العالميات املتواجدات حرصت 

عل نقل وتغطية وتوثيق الحدث وايصال رسائل الحارضات كالً عن طريق منربها ووسيلتها العالمية وان 
الجميع يقوم بدوره بكل عزم واعتزاز واخوه ومحبه استمدتها املجاهدات من القدوة والسوة الحسنة.

كما قالت الدكتورة منال رشف الدين )اللجان الصحية( ان الطبيب يمثل الرحمة للمريض يف حال ان 
الرسول صلوات الله عليه وعل آلة وسلم قد ارسل رحمة للعاملني، واكدت ان جميع اعضاء الكادر الصحي 

املتواجد يف ساحة الفعالية حريصات عل التزود من اخالق الرسول والنتهاج بمنهاج الرحمة التي بعث بها.

واعتربت الخت فاطمه البحري )لجان المن( ان املرحلة تتطلب الوعي والنتباه المني، وان جميع لجان 
المن تستشعر مسئوليتها وتقوم بواجبها كسبب، وتحمل مبدأ ان املدافع عن املؤمنني هو الله، وتوقعت 
البحري ان يكون القادم اشمل واوسع واعظم يف مجال العمل المني سواءاً ما كان منه من مهام الرجل 

اليمني ام املرأة.

ورشحت الخت ام الزهراء )ناشطة ثقافية( كيف ان الحتفال بمولد النبي واجب ومهم جدا كونه من اهم 
الوسائل للتعرف عل النبي عن مبعثه ومنهجه وسريته وحركته القرآنية يف تعليم الناس وتزكية نفوسهم. 

وتربيتهم عل مبادى وقيم واخالق السالم لن املرشوع القرآني الذي جاء به نبينا العظم هو املرشوع 
الوحيد القادر عل احداث تغيري يف نفوس الناس وتقديم الحلول الصحيحة لكل مشاكل الناس وهو الذي 

سيعطي الوعي والبصرية ويزكي النفوس.

وبالتال تصلح نفسية النسان فيصلح واقعه واذا صلح واقع النسان صلحت له الحياه بكلها، حيث انه 
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املرشوع الوحيد القائم عل العدل والعدل مطلب كل الناس.

ذات املشاعر قد غمرت الضيوف و الحارضات جميعا ، مشاعر الروحانية والنتماء اإليماني، وعمت ارجاء 
املكان رسائل المتنان لكل هذه الجهود الرائعة والجبارة التي بدت واضحه عل ساحات الحتفال. وسادت 
مشاعر الروحانية والعجاب والتقدير والحب واملودة والتأيس برسول الله صلوات الله عليه وعل اله وسلم.

دشتي :كان يوما من امجل االيام باحلشداجلماهريي الكبريي

31 أكتوير 2020 - 26 سبتمرب نت

  وصف املحامي والنائب السابق يف مجلس األمة الكويتي الدكتور عبدالحميد دشتي: الحشد الجماهريي 
الكبري بميدان السبعني احياء لذكرى املولد النبوي الرشيف  باملشهد العظيم.

وقال دشتي يف تغريدة له عل تويرت: شعب اليمن واليمان املحب لرسول الله صل الله عليه واله وسلم 
يخرج بمناسبة املولد النبوى الرشيف يف حني يهرول الحكام العرب وشعوبهم للتطبيع مع الصهاينة لن 

السالم يعزه الله باليمانيني ! فقد شنوا عليه العدوان للعام السادس وقد كان اليوم من اجمل اليام بالحشد 
الجماهريي الكبري بصنعاء وست محافظات احتفال« باملولد النبوي الرشيف رغما« عن انوف الحاقدين.

انزعاج صهيوني من احتفاالت اليمنيني باملولد النبوي

1 نوفمرب 2020 - 26 سبتمرب نت

الحشود الجماهريية اليمنية يف ساحات الحتفال باملولد النبوي يف صنعاء واملحافظات ازعجت الكيان 
الصهيوني وكانت مصدر قلق ورعب لهم.

حيث ظهر النزعاج من مظاهر احتفال املسلمني بذكرى املولد النبوي لهذا العام بهذا الكم الهائل من 
الحشود البرشية غري املسبوقة يف صنعاء وعدد من البلدان اإلسالمية.

وقد دعت صحيفة “جريوزاليم بوست” الصهيونية يف افتتاحيّتها إل وجوب عدم تجاهل الحشود البرشية 
التي خرجت عل غري العادة يف كل من اليمن والسودان وتركيا وإيران والجزائر ومرص واملغرب لإلحتفاء 

بذكرى املولد النبوي.

محذرة من صحوة عربية إسالمية قادمة قد توحد املسلمني خلف قضية واحدة وجمع كلمتهم عل موقف 
واحد يف حال استمرت حمالت اإلساءة بحق النبي.

ولفتت الصحيفة إل أن اهتمام اليمنيني بالحتفال بذكرى املولد النبوي بتظاهرات حاشدة، اسهم يف احياء 
املناسبة يف قلوب املسلمني من جديد ودفع ملحاكاتها يف عدد من الدول العربية والسالمية.

موضحة تأكيد قيادات اسائيلية استحالة التطبيع مع تلك البلدان التي ما زالت شعوبها تحتفي بذكرى 
املولد النبوي، ما قد يشكل خطرا حقيقيا عل نجاح مرشوع التطبيع اإلسائييل مع األنظمة العربية حسب 

ماهو مخطط لها.. مشرية إل أن “تباطؤ إسائيل وتخاذل حلفائها العرب يف تنفيذ اتفاق التطبيع مع بقية 
الدول العربية أدى إل هذا التطور الخطري”.



611

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

واعتربت الصحيفة يف مقالها أن “نرش رسوم كاريكاتورية ساخرة عن النبي محمد لم تكن رضورية عل 
اإلطالق خاصة وأنها جاءت والشعوب العربية واإلسالمية تستعد إلحياء احتفاليات ذكرى املولد النبوي”.

وقالت: »إنها خطوة فرنسية غري موفقة وتوقيتها غري مناسب ولم تكن يف صالح الجانب الفرنيس 
واإلسائييل”.

حشود املولد النبوي يف اليمن تثري ,,, رعب الكيان الصهيوني

6 نوفمرب 2020 - صحيفة اليمن

ل زالت اصداء الحتفالت اليمنية باملولد النبوي الرشيف وما شهدته من حشود مليونية غري مسبوقة تتصدر 
اهتمامات صحافة الكيان الصهيوني.

وعرضت صحيفُة ) إسائيل اليوم ( صورًة كبريًة لالحتفال الذي أقيم يف صنعاء عل صدر صفحتها األول 
ومألت الصورُة الصفحَة األول من الصحيفة وأظهرت طوفاناً من البرش يمأل الساحات يف ميدان السبعني 

والشوارع املتفرعة منها اثناء الحتفال باملولد النبوي الرشيف.

وكتبت باملناشيت العريض ) الحوثيون يعرضون فيضان من قوتهم يف  صنعاء(.. يف إشارة إل العدد الكبري 
من اليمنيني الذين خرجوا لالحتفال باملولد النبوي الرشيف.

من جانبها دعت صحيفة “جريوزاليم بوست” الصهيونية  يف افتتاحيّتها إل وجوب عدم تجاهل الحشود 
البرشية التي خرجت عل غري العادة يف كل من اليمن والسودان وتركيا وإيران والجزائر ومرص واملغرب 

لإلحتفاء بذكرى املولد النبوي.

محذرة من صحوة عربية إسالمية قادمة قد توحد املسلمني خلف قضية واحدة وجمع كلمتهم عل موقف 
واحد يف حال استمرت حمالت اإلساءة بحق النبي.

اديعوت أحرونوت العربية، قالت: إن نطاق الحتفالية آخذ بالتوسع يف العالم العربي “يف الوقت الذي 
ينتفض فيه الكثريون ضد دعم الدولة الفرنسية للحق يف التجديف والسخرية من املقدسات”.

وأشارت إل الحشود البرشية الكبرية والتفاعل الشعبي الواسع وغري املسبوق مع احتفالت الحوثيون عرص 
الخميس باملولد النبوي يف ساحتني بالعاصمة صنعاء بجانب 15 ساحة اخرى يف 12 محافظة.

ولفتت الصحيفة إل أن اهتمام الحوثيني بالحتفال بذكرى املولد النبوي خالل السنوات املاضية بتظاهرات 
حاشدة، اسهم يف احياء املناسبة يف قلوب املسلمني من جديد ودفع ملحاكاتها يف عدد من الدول العربية 

والسالمية.

وكشفت صحيفة هآرتس عن انزعاج إسائييل من مظاهر احتفال املسلمني بذكرى املولد النبوي لهذا العام 
بهذا الكم الهائل من الحشود البرشية غري املسبوقة يف صنعاء.
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اليمن : ذكرى نبوية غري مسبوقة..وحضور مجاهريي مليوني

7 نوفمرب 2020 - موقع أنصار الله 

يف أكثر من 4 أسابيع متواصلة… عاش الشعب اليمني عل إيقاع احتفالت متواصلة بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف للعام 1442هـ، قدرت بـ 150 ألف فعالية ونشاط رسمي وشعبي، تنوعت ما بني ندوات رسمية 

وفعاليات ولقاءات ومجالس شعبية وخطب ومحارضات وقوافل وأنشطة تكافل وأنشطة ومهرجانات 
ومعارض صور، عربت مجملها عن هوية اليمنيني وحبهم وولئهم للرسول الكريم صلوات الله عليه وعل 

آله وسلم.

وبالفعل فقد شهدت الساحات املخصصة ملناسبة املولد النبوي الرشيف احتفالت غري مسبوقة، حيث توجت 
املناسبة بأضخم احتفالت جماهريية، إذ احتضت 15 ساحة وميداناً يف العاصمة صنعاء واملحافظات 

الفعاليات الكربى والرئيسية للمناسبة الرشيفة، والتي شهدت زخماً جماهريياً غري مسبوق يعد سابقه يف 
تاريخ املناسبات يف اليمن، جسد فيها الشعب اليمني عل الواقع دعوة وتأكيد قائد الثورة سماحة السيد عبد 

امللك بدر الدين الحوثي بأن يكون الحتفال باملولد النبوي لهذا العام متميزاً ول نظري له يف كل مناسبات 
الدنيا.

الشعب يجسد النتماء والولء لخاتم األنبياء:

يف موقف يجسد النتماء والولء لخاتم األنبياء واملرسلني، اكتظت ساحات الحتفالت بالعاصمة صنعاء 
ومعظم املحافظات بحشود جماهريية غري مسبوقة لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عل صاحبه وآله 

أفضل الصالة وأتم التسليم، حيث يتوسط اسم “محمد” صل الله عليه وآله وسلم ساحات املحتشدين يف 
صورة تعرب عن ارتباط وحب اليمنيني للرسول األعظم واملكانة التي يحتلها يف قلوبهم ووجدانهم، إذ رفع 
املشاركني الالفتات والشعارات املعربة عن الفرحة والبهجة بذكرى املولد النبوي الرشيف، ومدى الرتباط 

بالرسول األعظم والسري عل نهجه والقتداء بسنته العطرة.

وحني يحتفل الشعب اليمني بذكرى املولد النبوي الرشيف بفعاليات فذلك بهدف تذكره برسول الله وتعزيز 
عالقته به، وترسيخ عظمة نعمة الله عليه، وهو بذلك يطرق أبواب رحمة الله عندما يعلن صدق حبنه 

واتباعه لرسوله، ويجسد قول الله سبحانه وتعال: }قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا{.

وكانت تأكيدات السيد القائد يف خطابه بمناسبة املولد النبوي الرشيف يف: التأكيد عل الثبات يف التصدي 
للعدوان األمريكي السعودي، والتأكيد عل الوقوف مع أحرار األمة يف محور املقاومة للتصدي للخطر 

األمريكي واإلسائييل، وكذلك التأكيد عل رفض للسياسة األمريكية الستعمارية املعادية لألمة العربية 
واإلسالمية، وأيضاً التأكيد عل التمسك باألخوة اإلسالمية.

رسائل سياسية وأمنية وعسكرية

ثمة رسائل سياسية وأمنية وعسكرية من وراء الحتشاد الجماهريي املليوني يف العاصمة صنعاء وعدد من 
املحافظات خالل ذكرى املولد النبوي الرشيف، يقدمها الكاتب والصحفي زيد الغريس، وذلك كالتال:

• كانت تلك الحشود أكرب تعبري عن حالة األمن والستقرار التي تعيشها املحافظات الحرة، حيث لم تشهد 
ساحات الحتفال أية حوادث أمنية، بالرغم من محاولت العدوان تعكريها باغتيال الوزير حسن زيد إل أنه 

فشل يف ذلك
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• أكدت تلك الحشود التفاف الشعب حول قيادته ممثلة بالسيد عبد امللك بدرالدين الحوثي، وأن الرشعية 
هي للشعب وليست لحكومة فنادق الرياض، وكذلك أن الشعب اليمني عاد لهويته اليمانية ومبادئه وقيمه 

واخالقه التي ُعرف بها منذ منارصته لرسول الله وحتى اآلن.

• أكدت الحشود الجماهريية املليونية التي شاركت يف فعالية املولد النبوي فشل كل تلك املحاولت العالمية 
التي سعت ملنع الناس من الحضور بذريعة الفقراء وبدعه والخ.

• إن وصول وفد من قبائل نجران فهي رسالة مفادها أن شعب نجد والحجاز لن يكون إل مع اخوانه 
اليمنيني ضد األسة الطاغية آل سعود، وأن رجال نجران قد اتخذوا موقفهم الواضح يف الوقت املناسب، 

وهذا سيغري املعادلت يف الداخل السعودي.

• أن حضور عرشين جالية عربية وإسالمية يؤكد عل عمق الخوة التي ينبغي أن تكون بني مختلف 
املسلمني، وان ذكرى رسول الله من املفرتض أن تساهم يف وحدتهم.

• كان من أبرز الرسائل لتلك الحشود الهائلة أنها كانت أكرب رد عل الساءات الفرنسية لرسول الله صلوات 
الله عليه واله، ومؤكدة يف نفس الوقت أن شعب اليمن لن يتخل عن موقفه الثابت يف معاداة “إسائيل” 
والنتصار لقضايا األمة وعل رأسها القضية الفلسطينية يف زمن تهرول فيه النظمة العربية نحو العدو 

السائييل.

أضف إل ذلك أن الحشود املليونية للشعب اليمني يف ذكرى املولد النبوي الرشيف مثلث بمثابة رداً قوياً عل 
إساءات فرنسا املتكررة إل رسول الله، وشهادة عل حب الشعب اليمني الصادق لرسول الله، الذي الجم 

أفواه أعداء رسول الله، وكذلك حجة الهية عل األمة اإلسالمية بكلها كما تحدث بذلك سماحة السيد حسن 
نرص الله،  فالشعب اليمني أيقظ يف العالم السالم الحماس، واشعرهم بمسؤوليتهم تجاه نبيهم ودينهم وما 

لحق به من اساءات متكررة، وسيأتي اليوم الذي تستجيب فيه شعوب العالم العربي اإلسالمي قاطبة لدعوة 
السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي إلحياء مناسبة  املولد النبوي الرشيف.

وختاماً… فقد انتهت الفعالية الكربى للمولد النبوي الرشيف يف كل محافظات اليمن الحرة لكن صداها 
مازال قائماً وصوتها مازال عالياً، وسينتقل الحتفال من ساحات الحتفالت إل ساحات وميادين القتال.

وسيستمر الحتفال بمولدك يا رسول الله، فالكل سيحتفل بطريقة الخاصة، فالشعب اليمني سيحتفل 
بهذه الذكرى العظيمة باستمراره برفد الجبهات باملال والرجال، والقوة الصاروخية وسالح الطريان 

ري سيواصلون الحتفال باملولد النبوي بطريقتهم وسيستهدفون أعداء اإلسالم والرسول، وكذلك أبطال  املسَّ
الجيش واللجان الشعبية سيحتفلون يف جبهات العزة والكرامة، ويحققون “بفضل الله” النتصارات تلو 

النتصارات العظيمة والكبرية، وأيضاً فإن وحدات التصنيع الحربي ستستمر بعون من الله يف صناعة 
وتطوير أحدث األسلحة ابتهاجاً مولدك يا رسول الله.
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احلشود اليمنية يف ذكرى املولد النبوي : 5 رسائل سياسية وأمنية وعسكرية 
واميانية وصحية

8 نوفمرب 2020 - موقع أنصار الله 

الحشود والفعاليات بمضمونها وحجمها ورمزيتها تعيد تقديم اليمن واليمنيني للعالم وفق هويتهم 
الحضارية اإليمانية ووفق تاريخهم املرشف يف املايض ويف الحارض .. التاريخ الذي يُصنع اليوم هو ما 

يجب أن نشري اليه ونتوقف عنده وما فعاليات املولد إل ذروة الفعل الشعبي املعرب عن مرحلة مفصلية بني 
مرحلتني وأن ما بعد الثاني عرش من ربيع هذا العام ليس كما قبله.

لقد بعثت حشود اليمن رسائل عدة يمكن أن نتوقف عند البعض منها والبداية بتأكيد الحضور ليس عل 
املستوى املحيل ول اإلقليمي بل العاملي ونقصد هنا العالم اإلسالمي الذي يشهد يف ذكرى ميالد قائده األول 

كل هذا الزخم الشعبي من منطقة ظلت ركيزة النهضة اإلسالمية ومنطلق الفتوحات التوسعية, وعل ظهور 
واكتاف أبنائها شيدت الحضارة اإلسالمية وبقوافل املهاجرين الفاتحني امتد اإلسالم وانترش يف كل قارات 

العالم القديم.

الرسالة األول : الحضور يف صدارة اللحظة التاريخية

كانت الرسالة اليمنية األول هي أن اليمن حارض ودوره ل يغيب مهما تعرض للعدوان ومهما طال الحصار 
بل إن مثل هذه املراحل التاريخية جديرة بأن تشهد املزيد من العنفوان والتحرك عل الصعيد العميل بما 

يدعم املوقف ويؤكد التوجه فعندما أتجه العمالء ال تل أبيب أكد اليمن توجهه ال مكة برمزيتها وال املدينة 
بمكانتها وعندما تبنى الشقياء مسار التطبيع أكد اليمنيون خط سريهم يف مسريتهم وعندما غرد املغردون 

للتطبيع والخيانة تعالت الرصخات بـ )لبيك يا رسول الله( واشتدت قبضات األيادي صموداً وكربياء يف 
ميادين رسمت لوحة مغايرة لم تألفها القلوب ولم تتوقعها العقول , ليس لغرابتها بل ألننا أبتعدنا كثرياً عن 

قائد مسريتنا ونهجه الصحيح فكان أبناء اليمن يف صدارة اللحظة التاريخية التي تمر بها امتنا.

الرسالة الثانية : ملن الرشعية اليوم؟

سياسياً وملن يهتم بالرشعية كمبدأ ومفهوم وعمل فعليه أن يتأمل بكل تلك الحشود التي خرجت يف وقت 
واحد وبأكثر من مكان إليصال رسائل جميعها تجعلنا ل نشري هنا ال رشعية سلطة بل رشعية موقف 

فعندما يتحد كل هؤلء عل موقف معني فهم بذلك يمنحون من يعرب عنهم ويتبنى مواقفهم رشعية التحرك 
بإسمهم حتى تحقيق النرص , وسبق أن أكدنا أن هذا الشعب ويف مختلف مراحل التاريخ يتجه إلسقاط أي 

حاكم يخضع لألجنبي أو يسستلم له فيسقط رشعيته وأثبتت األحداث أن هذا الشعب قبل أن يواجه الغازي 
يواجه الحاكم العميل الضعيف الخاضع املستسلم ثم يتصدى ببسالة للغزاة ويدحرهم , وأثبت تاريخنا 
كذلك أنه عندما يحدث الغزو تصبح الرشعية املحلية مرشوطة باملواجهة , فال رشعية يف ظل إحتالل ول 

احتالل يمنح أي قوة محلية رشعية فلم نسمع يف تاريخنا اليمني أن هناك رشعية استدعت احتالل او 
ان هناك احتالل خلق رشعية ألنها باستدعاء الخارج تفقد مرشوعيتها فتسقط رشعيتها وألن الحتالل 
عندما يحاول خلق رشعية انما يكون يمنح مال يملك ملن ل يستحق وبالتال فإن يف مثل هذه الظروف 

فإن الرشعية هنا هي رشعية التصدي ورشعية الدفاع عن البلد ورشعية الشعب للدفاع عن نفسه , وبشأن 
طبيعة املواقف فكل من خرجوا هم ضد العدوان – ضد الخيانة والرتزاق – مع وطنهم وبلدهم وشعبهم 

لم يخرجوا إل لتأكيد مسرية صمودهم وعنفوان تحركهم وتعميداً لفدائيتهم املجيدة وتضحياتهم املخلصة 
ووفائهم لهويتهم فهل يدرك أولئك الخصوم ومن يقف خلفهم من أعداء أن هذا الشعب يرفضهم ولو قدر 
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لبقية أبناء الشعب يف بقية املناطق الخروج ملا ترددوا ولكانوا مع موقف األغلبية يف يوم األغلبية يوم املولد 
النبوي الرشيف.

الرسالة الثالثة : الفرز الحقيقي ألبناء األمة

ولعل أبرز رسائل حشود فعاليات املولد أننا اليوم أصبحنا أمام فئتني ل ثالث لهما كفرز انتجته مستجدات 
محلية ومتغريات إقليمية ودولية فإما أن تكون مع بلدك وشعبك وضد العدوان والتطبيع ومع رسولك 

وقائدك وهويتك وإما أن تكون مع خصوم الشعب وتحالف أعدائه ومن يقف خلفهم من قوى اجنبية وهذا 
الفرز يجعلنا أمام قوة الحق وقوة الباطل ومن املفيد هنا أن نؤكد أن مثل هذا التقسيم يتجاوز العناوين 

املذهبية والطائفية واملناطقية وغريها من العناوين والالفتات التقسيمية التي حاول العدوان واتباعه 
تكريسها يف واقعنا ولهذا كانت رسالة اليمن يف ذكرى املولد تؤكد أن هناك يمن يعمل من أجل الستقالل 

والحرية يكافح ويناضل من أجل السيادة ومن أجل املبادئ والقيم.

الرسالة الرابعة أمنية – أرادوا الفشل فكان النجاح

أما أمنياً .. فقد أراد الخصوم أن يرضبوا رضبتهم فتلقوا صفعة مزدوجة األول برسعة القاء القبض عل 
الجناة والثانية بنجاح الفعاليات الكبرية , فكان استهداف األمن تعزيزاً لحضوره وتأكيداً لدوره وهو ما 

أدركه الجميع فصنعاء وغريها من املحافظات تحتضن فعاليات املولد دون أن تسجل حادثة أمنية واحده.. 
إنه اليمن

الرسالة الخامسة صحية – أعيدوا النظر يف طريقة التعامل مع كورونا

أما صحياً فعل ما يبدو أن فعاليات املولد وهذه الحشود الكبرية دون الخضوع ألية إجراءات صحية مسبقة 
ستجعل الكثريين يعيدون التفكري يف كيفية التعاطي مع هذه الجائحة الغامضة وأن التعامل املفيد مع هذا 
الفريوس يبدأ بتجاهله من خالل إستمرار الحياة الطبيعية وهو ما يعزز مناعة التصدي , وقد اثبتت الفرتة 
املاضية أن الكثريين من املصابني تدهورت حالتهم الصحية جراء متابعة وسائل اإلعالم والتهويل املقصود 

من خالل األرقام وارشادات الوقاية… اليمن يتحدث… فهو البلد الذي لم تغلق فيه املساجد ولم تتوقف فيه 
صلوات الجماعة ول حركة األسواق ول مكان فيه للتباعد الجتماعي كمصطلح يتناقض تماماً مع ذاتية 

اليمني وشخصيته وهويته وذلك ل يعني أننا هنا نشجع عل التساهل بقدر ما نؤكد عل رضورة التعامل 
الصحيح مع أية كوارث صحية لكن بعد أن نكون قد تمكنا من تعزيز العامل النفيس للتعامل مع كل جديد.

يف كل األحوال كانت الرسالة األقوى أن هناك شعب له هوية إيمانية ل يمكن أن يفرط بها أو يتنازل عنها 
وأن له قيادة أثبتت جدارتها عل الصعيد العميل ولهذا فإننا أمام لحظة تاريخية قد ل تتكرر يف تاريخنا 

لسيما ونحن نعود ال حيث يجب أن نعود حتى ننطلق بالشكل الصحيح واملالئم بعد ان تاهت بنا السبل 
وتعددت أمامنا الطرق.

ويف األخري فإن رسائل الحشود اليمانية وفعاليات املولد ل يمكن حرصها وتناولها بسهولة لكن ينبغي 
التأكيد هنا أن رسالة الرسائل كانت يف ابتسامة القائد الذي ابتهج فرحاً وسوراً بهذا الشعب العظيم وهذه 

املسرية املباركة.





آراء يف املولد النبوي الشريف يف 
اإلعالم احمللي واخلارجي
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ميالد اهلدى .. وعظمة الرسالة

]27/ اكتوبر/2020[ صنعاء - سبأ :

كتب: املحرر السيايس

بمولده صلوات الله وسالمه عليه وعل آله يف القرن السادس امليالدي والعالم يموج يف الظلمات، ٌفتح عرص 
جديد يف تاريخ البرشية وبدأت مسرية النور التي جاء بها الرسول الكريم محمد بن عبدالله، حامال الرسالة 

السماوية التي قّدر لها أن تغري مجرى التاريخ اإلنساني.

اليوم واإلسالم ورسالته الخالدة يتعرضون لهجمة رشسة من قبل أعداء الحق، يجب العمل بكل هّمة 
وإخالص للحفاظ عل عظمة الرسالة املحمدية والحتفال بما يليق بميالده صل الله عليه وآله وسلم.

ويف هذا الصدد فإن احتفالت الجمهورية اليمنية بهذه املناسبة الدينية الجليلة لهذا العام تعد األضخم 
واألكثر زخماً وتميزاً، بدأت التحضريات لها منذ وقت مبكر يف مختلف املحافظات وبشكل غري مسبوق، 

تعكس حقيقة ارتباط اليمنيني العميق بالرسول الخاتم محمد صلوات الله وسالمه عليه وعل آله.

لقد كان للشعب اليمني الدور البارز يف نرصة الرسالة املحمدية وحمل راية التوحيد إل أصقاع األرض، 
مبرشين بميالد عهد جديد قائم عل العدل واملساواة وإرساء دعائم نمط من الحكم أساسه الرتباط بالله 

والعمل بما جاء يف كتابه الكريم وسنة الرسول العظيم.

إن واقع األمة اإلسالمية اليوم واقع مرير بعد أن تكالبت عل األمة قوى الرش والهيمنة والستكبار يف مختلف 
أرجاء األرض وتمكنهم من تمزيق العالم اإلسالمي إل دويالت هزيلة وضعيفة، حتى أصبحت تعمل 

بتوجيهات قوى العدوان وأجهزتها الستخباراتية.

لقد وصل حال األمة اإلسالمية إل أدنى مستوى له من الترشذم والتمزق والتفكك والتآمر عل بعضها 
البعض بفعل دسائس وحيل الستعمار، ما يمكن القول معه إن واقع األمة اليوم يف أدنى مستوياته منذ 

عقود خلت بسبب قيادات مرتهنة تولت مقاليد الحكم يف الدول اإلسالمية وارتمت يف أحضان أمريكا وبقية 
الدول الستعمارية.

هذه املسألة تؤكدها حقيقة التهافت والتسارع للتطبيع مع كيان العدو اإلسائييل من قبل األنظمة العميلة، 
يف محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، قضية العرب واملسلمني األول، وهذا ما يعكسه الحارض املذل لألمة 
اإلسالمية والذي أوصل هذا الوضع نتيجة البتعاد عن كتاب الله وسنة رسوله الكريم وسريته النرية، وقادة 
اتسم أدائهم بالضعف والخوف وعدم امتالكهم لرؤية سياسية صائبة األمر الذي أدى إل وضعهم لتاريخ 

األمة املجيد بني أحضان قوى الستعمار واملرتبصني بها وموقعها املتميز وثرواتها.

لقد أشار قائد الثورة السيد عبد امللك الحوثي يف خطابه األخري أثناء تدشني فعاليات الحتفال باملولد النبوي، 
إل رضورة أخذ العرب والدروس والدللت من هذه املناسبة الدينية وما تحمله من معان سامية وعظيمة 

يجب التوقف عندها والتأمل يف مضامينها ومقاصدها النبيلة.

واقع األمة اليوم ل يرس خاطر، ما يتطلب وقفة جادة ملعرفة أسباب ومكامن الخلل والعمل عل تجاوزها 
وتصحيح املسار بتوفري أسباب النهوض لألمة وأخذ الحيطة والحذر من دسائس ومؤامرات األعداء.
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21  أكتوبر 2020 -  موقع أنصار الله - مطهر يحيى رشف الدين

ا لخاتم األنبياء واملرسلني محمد -صلوات الله عليه وآله-، من أَدَّى الرسالة وأوصل البالغ  رشٌف عظيٌم ِجـدًّ
من الله سبحانه وتعال وكان له الفضل واملنّة يف تنفيذ ما أُمر به يف عدة مواضع يف كتاب الله العزيز بالبالغ 

املبني.

ها أن يكون عل قدٍر  ولكي نستشعَر وندرَك عظمة من يحمل البالغ، نالحظ كيف تكون صفات املبلِّغ، َوأهمُّ
كبرٍي من املسؤولية التي أُوكلت إليه، وعظيم األمانة التي يحملها حتى عل مستوى إدارة وتسيري شؤون 

حياتنا الدنيوية.

فما بالنا حني يكون البالغ صادرا من خالق الخلق عّز وجّل، ويكون املبلِّغ هو رسول الله -صلوات الله عليه 
وآله وسلم-، ويكون الهدف من ذلك تحديد مصرينا وأحوالنا وما سنكون عليه من شقاٍء أَو سعادة يف يوٍم ل 

ينفع فيه ماٌل ول بنون، إل من أتى الله بقلٍب سليم.

ولذلك يبدو جليًّا أن أعظم وأسمى بالٍغ سماوي تاريخي أزل منذ أن خلق الله األرض ومن عليها، هو البالغ 
من الله املدّعم بالُحجج عل خلقه والرباهني الواضحة البيّنة، وهو البالغ الذي حملُه سيّد البرشية جمعاء 

ونور هذا الكون محمد -صلوات الله عليه وآله الطاهرين-، بالٌغ بالرسالة التي دعت العباد إل عبادة رب 
العباد بدلً من الرشك وعبادة األوثان َواألصنام، عبادة من هو جديٌر بالعبادة ومن هو إلٌه واحد فرٌد صمد لم 

يكن له كفواً أحد.

ل لحامِل البالغ اإللهي املبني الظاهر الذي ل يجحد وصوَله واستقباَله وتأثريَه  عند ذلك البالغ نقف وقفة تأمُّ
عل النفوس إل كافر ول ينكرُه إل منافق، بالٌغ للعباد أنذر به نبيُّ الرحمة وبرّش به العاملني بالنور ملن اتبع 

هدى الله وتجنّب الوقوع يف الضالل.

بالغ لجميع أجناس البرشية املحّطمة الضائعة التائهة التي ضّلت الطريق واتبعت سبل الشياطني وانحرفت 
َوانسلخت منها القيم واملبادئ، َوافتقدت لقائٍد عظيم مثّل اإلنسانية يف ُكـّل تفاصيلها ومعانيها، َوبلغ أعظم 

مراتب الكمال اإليماني واصطفاُه الله ليكون للعاملني بشرياً ونذيراً.

بالغ بالرسالة املحّمدية َوبالترشيع السماوي الذي يحق الحق ويبطل الباطل، بالٌغ بالدين اإلسالمي الذي 
أخرج الناس من الظلمات إل النور.

وأمام البالغ الذي قال عنه سبحانه مخاطباً رسول األمم كلها والنبي الخاتم يف العديد من اآليات الكريمات: 
)َوَما َعَل الرَُّسوِل إِلَّ اْلباََلُغ اْلُمِبنُي(.

نقف متأملني متدبرين كيف أن الله عّز وجّل اختار محمد بن عبدالله الصادق األمني ليكون مبلِّغاً من رب 
العباد إل العباد.

ول يكون املرُء كذلك إل من اختارُه الله ليصبح أنموذجاً يف إيصال البالغ وتحّمل األمانة، فريداً يف الكمال 
اإليماني واإلنساني، وأسوة عظيمًة لخلق اللِه أجمعني، ومثالً حياً ومتجدداً للقيم الكريمة واألخالق العالية يف 
ــة، ندركُه ونقتدي به ُخلُقاً وقيماً وتعامالً يف واقعنا وحياتنا، ونقرأُه نبياً َورسولً وقائداً ومجاهداً  حياة األُمَّ
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يف قرآننا ومنهجنا، ونرّددُه أوقاتاً وصبحاً وعشياً يف أذكارنا وصلواتنا وعباداتنا.

تلهج ألسنتنا باسمه وترتبط مع ذلك الرحمات واملنجاة، وتنزل علينا الربكات وتحيط بنا عناية الله وحفظه 
ورعايته.

فطاعة رسول الله هي من طاعة الله سبحانه من أمرنا ووّجهنا إل حب وطاعة رسوله األمني الرحيم، من 
تمسكت به القلوب واألفئدة باحثًة عن السكينة والطمأنينة، وتعّلقت باتباعه أعنُّة املستضعفني واملقهورين، 

وانترصت ملظلوميتها أناٌس ظّلت حيناً من الدهر تنشُد املنترص للمستضعف َوالحامي للضعيف واملدافع عن 
حقوق املظلوم.

وبمناسبة ذكرى مولد املبلِّغ عن ربه والهادي إل سواء السبيل، نستحرض جليل املقام الرفيع األسمى من يف 
حرضته تسكن الجوارح وتقر األعني وتهدأ النفوس وتلني القلوب لتدرك عظمة الوهج امليضء والرساج املنري 

والرحمة املهداة لألمم التي اهتدت بتباشري مولد النبي األكرم محمد -صلوات الله عليه وآله-، وقد عّمت 
أنواُر مجيئه آفاق الدنيا واحتفت الكائنات َوالخالئق بمن أرسله الله ليحمل البالغ اإللهي واملنهج املحمدي 

واملرشد إل الرصاط املستقيم.

فليس أكرم ول أجل من أن يأتي إليك أحُدهم فيحمل إليك قولً إلهياً عظيماً وكتاباً فيه الهدى والنور 
بالُحجج القاطعة والرباهني البيّنة والدلئل الواضحة، َويبلغك بالبرشى وبالنذير، فيدعوك إل جنٍة عرضها 

السموات واألرض وينذرك الحساب والعذاب األليم الخالد.

ليس هناك سوى نبينا وحبيبنا محمد -صلوات الله وسالمه عليه وآله- من حمل البالغ والرسالة، ومن حبّب 
ـة قانتة مسلمة. اإليمان يف قلوبنا وجعلنا أُمَّ

فمن أوكل إليه تحمل البالغ والرسالة فال شك بأنه املحبوب عند الله، وهو حبيب الرحمن وهو املصطفى 
املختار األطهر املطهر الذي قال عنه سبحانه وتعال: )َوَما أَْرَسْلنَاَك إِلَّ َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمنَي(.

وقال عنه أَيْـضاً بعد أن قرن طاعته بطاعة رسوله: )َوإِن تُِطيُعوُه تَْهتَُدوا َوَما َعَل الرَُّسوِل إِلَّ اْلباََلُغ اْلُمِبنُي(، 
فكانت طاعة رسول الله طريق الفوز والفالح والهداية والنجاة من غضب الله وسخطه، وكانت طاعة 

رسول الله رضاً لله وعونه وتوفيقِه لعباده لنيل أسمى الدرجات وأعل الجنان والقرب من نبي الرحمة خري 
رجٍل جاء بالّدين األكمل والُخلق األتم، وذلك بعد أن تحّمل الضطهاد والقهر؛ ِمن أجِل أّمته، فكان ثمرة 
ذلك الصرب العظيم أن تّوج انتصارُه ونجاحُه بتدعيم مبادئ اإلسالم الداعية إل السالم والرحمة والعفو 

والتسامح.

ويف ذكرى مولده -صلوات الله عليه وآله- وبعد ُكـّل ما مّن الله عل عباده باملبّلغ، ل بقينا ول حيينا إن لم 
نفرح ونبتهج ونرُس بالذكرى الجليلة العظيمة، ونرُتجم حب رسول الله إل فعٍل وعمٍل وسلوك.

َوإذَا الحُب لم يؤيد بفعٍل. ظّل يف كفِه الوفاُء خيال.

وصّل الله وسلم وبارك عل سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعل آله الطاهرين.
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املولد النبوي الشريف ما بني املطبعني وقائد املستضعفني

23  أكتوبر 2020 - موقع أنصار الله 

الثاني عرش من ربيع األول، يوم بزوع نور النبوة املحمدية، ورحمة السماء بأهل األرض، وسبيل الهداية 
للبرشية جمعا، وقارب النجاة من بحر الضالل والجاهلية التي كانت تعم البالد، فتدفع القوي ألكل 

الضعيف واستعباده، وجعلت اآلباء يئدون بناتهم خشية الفقر والعار، وعمت الحروب أرجاء األرض التي 
جعلها الله دارا للحياة الدنيا وسكنا آمنا للعاملني إذا ما التزموا بترشيعاته سبحانه وتعال.

كان مولد النبي الخاتم محمد صلوات الله علية وآلة حدثا مفصليا يف مجرى الكون بأسه، فهو خاتم 
األنبياء، وهادي الناس إل نعيم الدنيا واآلخرة، وواضع حجر أساس العدالة اإللهية وحقوق اإلنسان وقوانني 

القسط بني أمم األرض، فكان مولده هو النور الذي حجبته ظلمات العقائد الباطلة التي صنعها اإلنسان 
لنفسة بما يريض غرائزه الحيوانية حتى ولو كانت عل حساب أبناء جلدته، وهو ما عمل عليه بنو إسائيل 

الذي عملوا عل إخفاء وطمس وتشويه كل الرشائع السماوية عل مدى األزمان وهو ما حدث حاليا لكن 
بأساليب حديثة ومتطورة.

لم يتمكن أعداء اإلسالم عل مدى التاريخ من طمس وإخفاء معالم الرسالة املحمدية، وتولدت لديهم قناعة 
بعدم القدرة عل هذا لكنهم لجأوا إل أسلوب التشويه وعملوا وبكل قوة عل فصل األمة عن نبيها وآل بيته 

األطهار، ليقينهم بأن حالها سيكون األضعف وسيتمكنون عل توجيهها واقتيادها إل الهالك.

ومن أجل أن يحكموا تنفيذ مخططاتهم الخطرية، استنهضوا وصنعوا من أبناء األمة علماء يحرمون ما 
يرد الصهاينة ويحلون ما يريدون أيضا، فكان من أولوياتهم، تحريم الحتفال بمولد الرسول األعظم، 

إلبعاد املسلمني عن قائدهم وعدم السماح لهم باستذكار سريته ونهجه النبوي الذي يعرفون خطورته عل 
وجودهم الخبيث عل األرض.

علماء الوهابية يحرمون االحتفال باملولد ويحلون التطبيع مع الكيان الصهيوني

تمكن الصهاينة وبشكل قوي من غرس الفكر التكفريي الوهابي يف بالد الحرمني الرشيفني، وإنتاج وتفريخ 
مشائخ صهاينة بثوب إسالمي متشدد، ليعملوا عل تشوية اإلسالم املحمدي وتنفري البرشية من خري اإلسالم، 

فصور الدين اإلسالمي بأنٌه “اإلرهاب”، وجعلوا الجماعات التكفريية، واألحزمة الناسفة، والنتحاريني، 
وكأنها الدين الحنيف، وعمدوا وبشتى الوسائل عل إبعاد املسلمني عن رسولهم، فكذبوا عل الرسول الكريم، 

ونسبوا إلية مالم يقله، واعتربوا الحتفال بمولده الرشيف رشكا وتظليل وانحراف عن الدين، وهو ما جاء 
عل لسان أكرب املتلبسني باإلسالم مفتي البالط السعودي ورئيس هيئة ما يسمى كبار العلماء يف السعودية، 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الذي اعترب أن اقامة املوالد والحتفالت بمناسبة مولد رسول الله صلوت 
الله عليه وآله رشكية ل أساس لها من الدين، وهو نفسه يطالب، كما افادت صحيفة عكاظ، أن يكون اليوم 

الوطني السعودي هو يوم عبادة وشكر لله. 

ولم يكتفي بالتحريم فقط، بل حذر من الحتفال بمولد الرسول األعظم، يف خطبة بشهر يناير من العام 
2015،من بدعة الحتفال باملولد النبوي، الذي اعتربه من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان.

ويف انكشاف وأضح لعلماء الصهيونية، وعدوان خطري عل اإلسالم املحمدي الذي حرم إقامة عالقات مع 
أعداء الله ورسوله، ومن أجل إرضاء أمراء آل سعود وآل زايد الذين يجاهرون بحب الصهاينة الغاصبني 
ويعملون بكل قوة عل تمكينهم من السيطرة عل األراض املقدسة، ويف طعنة صهيونية جديدة لإلسالم 
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لكنها أشد إيالماً حيث تأت من أقدس مكان لإلسالم، وهو الحرم املكي الذي يسيطر عليه علماء الصهيونية، 
استخدم عبد الرحمن السديس منرب رسول الله للدعوة إل اقامة عالقات مع الصهاينة الغاصبني للمقدسات 

يف فلسطني املحتلة، وحسن الحوار واملعاملة  معهم، يف دعوة واضحة للسعودية للتطبيع مع الكيان 
الصهيوني.

واعترب محللون سياسيون خطبة السديس بمثابة إعالن مضلل، ظاهره التسامح، وباطنه الرتويج لجريمة 
التطبيع، ودليال واضحا عل قرب إعالن السعودية التطبيع مع الصهاينة، التي فتحت مجالها الجوي لعبور 

الطائرات الصهيونية إل اإلمارات، وهو ما أشاد به نتنياهو.

ويف اإلمارات انهمك علماء الدين الرسميني خالل الفرتة األخرية، يف تربير التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
والسعي لتسويقه عل املستوى الشعبي، فالداعية وسيم يوسف، واملعروف بصالته القوية بمؤسسة الحكم، 

يعمل وبكل جهد عل الرتويج للتطبيع، وتعتربه الخيار األفضل، وعرب حسابه عل تويرت نرش يوسف، وما 
يزال ينرش العديد من التغريدات، التي ترى أن قرار التطبيع، يخدم فلسطني كما يساهم يف إحالل السلم يف 

العالم حد زعمه.

االحتفال بالصهاينة وتجريم املولد الرشيف..

يتزامن ذكرى املولد النبوي الرشيف لهذا العام يف ظل تهاوي انظمة العمالة والخيانة العربية، وهرولتها 
نحو التطبيع العلني مع الصهاينة الغاصبني، وإظهار العالقات التي كانت قائمة لعقود خلت يف الرس إل 

العلن، فقد احتفل النظام اإلماراتي وبشتى الوسائل، بإعالن ولءه للصهاينة، وكأنها مناسبة دينية وشعائر 
من أصول الدين، وهو ما سار عليه نظام آل خليفة يف البحرين عند توقيع اتفاق الخيانة مع الصهاينة قبل 
أيام، فقد رفعوا أعالم الصهاينة، وزينوا ناطحات السحب بصور ورايات املجرمني الذين ينتهكون أعراض 

ودماء الفلسطينيني منذ عرشات السنوات.

ويف املقابل تعمل هذه األنظمة بشتى الوسائل عل تحريم إحياء عالقات األمة اإلسالمية بنبيها ورسولها 
وقائدها محمد صلوات الله عليه، وتسلط علمائها ووسائل إعالمها، عل طمس سريته وسننه وأوامره، 

وتخوين كل من يدعوا إل الرجوع إلية وتذكري الناس به، كما تعمل عل قمع وسجن كل األحرار يف مناطق 
سيطرتها الذين يحاولون التعبري عن حبهم لرسول الله )ص( يف عداء واضح لإلسالم، وتجرد علني عن 

مبادئه وقيمة وأخالقه.

قائد املستضعفن وإحياء املولد النبوي الرشيف

ويف ظل كل هذه املتغريات الخطرية التي تصب يف مصلحة الصهيونية العاملية، وأذنابها، شاء الله سبحانه 
وتعال أن يهيئ لألمة اإلسالمية قائدا محمديا، يعيد إليها هيبتها ويحيي أصالتها وقيمها ومبادئها 

السمحاء، ويحبط ويعري مخططات األعداء، ويكشف خبث وكيد الصهاينة، فكان السيد الشهيد حسني 
بدر الدين الحوثي – رضوان الله عليه- هو أول املحذرين من خطورة املرحلة التي وصل إليها األعداء من 
استهداف الدين، فعمل بكل قوة عل توعية الناس وإرشادهم، لكن األعداء عرفوا خطورته عل مرشوعهم 
التدمريي، فشنوا عليه الحرب وقتلوه، لكنهم لم يحسبوا حسابا ملكر الله سبحانه وتعال الذي هيئ قائدا 

جديدا للمرحلة وشبال حيدريا جديرا بقيادة األمة وإعادتها إل مكانها الطبيعي بني أمم األرض، فكان السيد 
القائد عبدامللك بدر الدين الحوثي، الذي واصل مشوار الشهيد القائد، وبذل املستحيل يف سبيل حماية الدين 

وإحياء روحه السمحاء، وإفشال مخططات األعداء.
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ومنذ أن مكن الله تعال لعباده املستضعفني يف األرض، عملوا وبكل جهد عل إحياء شعائر  الدين، فكان من 
أولويات القيادة إحياء عالقة اليمنيني برسولهم األكرم صلوات الله علية وآله الطيبني التي تربطهم به عالقة 

قوية، فهم من نرصوه عند هجرته وجاهدوا معه ونرشوا اإلسالم املحمدي يف أرجاء األرض، وهاهم اليوم 
يجاهدون قوى الستكبار والعدوان من أجل دينهم ورسولهم، يحيون كل الشعائر التي عمل العدو عل 

طمسها ويف مقدمتها املولد النبوي الرشيف.

قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، جعل من ذكرى مولد الرسول األعظم أقدس مناسبة، ففيها 
يلقي أعظم كلماته التي تتطرق إل جميع قضايا األمة، مدافعا عنها، وحاميا لها، ومعيدا إليها روح اإلسالم 

املحمدي، فال يخلوا خطابا من خطاباته من التأكيد عل املوقف الثابت من قضية اإلسالم األول فلسطني 
املحتلة، ويرد عل كل الحمالت الصليبية املستهدفة لإلسالم واملسلمني، وما حدث قبل أيام من رد قوي لقائد 
الثورة عل الرئيس الفرنيس الذي تحامل عل الدين اإلسالمي، ملوقف مرشف لكل من ينتمي لإلسالم األصيل، 

خصوصا وأنُه القائد العربي واإلسالمي الوحيد الذي يتصدى لهذه الهجمات التي تستهدف الدين وتحاول 
النيل املسلمني.

 كيف ال حنتفل بذكرى ميالد سيد البشرية؟.

23  أكتوبر 2020 - موقع أنصار الله - زيد البعوه

كيف ل نحتفل بذكرى ميالد سيد األنبياء واملرسلني وسيد الخلق أجمعني؟ كيف ل نحتفل بذكرى ميالد 
من أرسله الله رحمة للعاملني؟ كيف ل نفرح ونحتفل بمن بعثه الله ليخرج األمة من الظلمات ال النور؟ 

كيف ل نحتفل بذكرى ميالد رسول الله محمد صلوات الله عليه وعل آله وهو الذي طاعته من طاعة الله 
وحبه مصدر الحصول عل حب الله ؟ كيف ل نحتفل بذكرى ميالد اعظم وارفع مخلوق خلقه الله منذ آدم 

ال قيام الساعة؟ كيف ل نحتفل بذكرى ميالده لنعرب عن شكرنا الجزيل لـ الله عل النعمة التي انعم بها 
الله علينا وهي نعمة الهدية ونعمة القيادة ونعمة الرحمة اإللهية وكثري من النعم التي اجتمعت بكلها يف 

شخصية رسول الله محمد صلوات الله عليه وعل آله.

كيف ل نحتفل ونفرح ونبتهج بمن رفع الله ذكره واعل شأنه وخلد اسمه وأرسله للعاملني نبياً وهادياً 
ومبرشاً ونذيرا؟ كيف ل نتهافت عل شكر الله تعال بما انعم به علينا من رحمة وفضل وهداية ونور حني 

بعث فينا وارسل الينا ا من انفسنا ليخرجنا من الظلمات ال النور؟ كيف ل نحتفل بذكرى ميالد من أرسله 
الله الينا ليقودنا ال ما فيه عزتنا وكرامتا وحريتنا واستقاللنا يف الدنيا وال ما فيه فالحنا ونجاتنا يوم 

القيامة؟ سنحتفل بكل ما أوتينا من قوة وهذا اقل ما يمكن ان نعمله لنعرب عن صدق ولئنا لرسول اإلسالم 
محمد صلوات الله عليه وعل آله.

عندما نرى أعداء اإلسالم واملسلمني يعملون ما بوسعهم عل طمس هوية األمة اإلسالمية وفصلها عن 
مصادر قوتها وعزتها ورشفها وكرامتها املتمثلة يف رسول الله محمد صلوات الله عليه وآله ويف القرآن 

الكريم الذي قال عنه الله تعال )وانه لذكر لك ولقومك( ثم نرى اليهود والنصارى يستهدفون هذه األمة 
ويوجهون لها رضبات قاضية يف كل املجالت الفكرية والثقافية والعقائدية والقتصادية والعسكرية ثم 

ل يحصل تحرك عميل جاد يمثل قيم ومبادئ اإلسالم ليثبت لألعداء ان هذه األمة تملك الكثري من مقومات 
القوة التي أهمها واعظمها اإليمان بالله تعال واإليمان برسوله محمد صلوات الله عليه وعل آله واإليمان 

بالقران الكريم.
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لهذا عندما يحتفل الشعب اليمني الصامد املجاهد بذكرى ميالد رسول الله محمد صلوات الله عليه وعل آله 
كل عام بزخم جماهريي كبري ل نظري له يف الوجود البرشي ويعرب من صميم صدق اإليمان الذي يؤمن به 

عن شكره لله وعن حبه واتباعه وطاعته وتسليمه لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعل آله فهو يحتفل 
من منطلق قول الله تعال )قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا( ويف نفس الوقت هو يوجه رسائل 

محمدية إيمانية لكل أعداء اإلسالم ان هنا شعب عظيم يتمسك برسول الله ويقتدي به ويجاهد ويضحي من 
اجل الرسالة التي جاء بها وألنه كذلك يحظى بتأييد الله ورعايته ونرصه ويمنحه الله القوة والعزة كما قال 

تعال )ولله العزة ولرسوله وللمؤمنني ( وهي كذلك متجسدة يف شعب اإليمان والحكمة يف سلوكه ومواقفه 
وأعماله ألنه يستمد قوته من مصدره الحقيقي من الله ورسوله.

وما يجري اليوم يف مختلف محافظات الجمهورية اليمنية من حالة استنفار إيمانية فرائحيه استعداداً 
لالحتفال بذكرى ميالد رسول الله محمد صلوات الله عليه وعل آله هو اكرب دليل عل ان هذا الشعب 

الصامد املجاهد يسري يف التجاه الصحيح الذي يحبه الله ورسوله ويدعو اليه القرآن الكريم عكس التجاه 
الذي يطمح اليه اليهود والنصارى واملنافقني العمالء املطبعني اتجاه الذلة والخنوع والنحراف والستعمار 

والجهل والتدجني ، الشعب اليمني اليوم ل يمثل نفسه فقط هو يمثل األمة ويمثل تعاليم وقيم اإلسالم 
ويتحرك يف املسار الذي يجب ان تتحرك عل أساسه بقية الشعوب اإلسالمية وهذا رشف عظيم يستحقه 

شعب اإليمان والحكمة

والشعب اليمني الصامد عندما يحتفل بذكرى املولد النبوي الرشيف بشكل ل ينافسه فيه احد هو يعرب عن 
انتمائه األصيل لإلسالم ويعرب عن عالقته القوية برسول الله محمد صلوات الله عليه وعل آله وهو يعرب 

املوروث الفكري والثقايف واإليمانية الذي ورثه عن األوس والخزرج من وصفهم الله ورسوله باألنصار 
ويعرب عن األمة اإلسالمية بكلها أمة محمد التي قال الله )عنها كنتم خري أمة اخرجت للناس(،ويف هذه األيام 
املحمدية سوف يثبت الشعب اليمني للعالم اجمع ان رسول الله محمد صلوات الله عليه وعل آله يسكن يف 
نفوس اليمنيني ويجري يف عروقهم وانه ل يزال حياً لم يمت بعد وانه سيأثر عرب أنصاره لكل املستضعفني 

من كل الطواغيت واملستكربين، لهذا نحتفل بذكرى ميالد من أرسله الله رحمة للعاملني.

االحتفاالت النبوية عنوان اهلوية اليمنية

24 أكتوبر 2020 - موقع املسرية نت - عدنان الجنيد

ها هو الشعب اليمني يف هذه األيام يحتفي ويحتفل ابتهاجاً بقدوم ذكرى مولد الجناب األعظم - صل 
الله عليه وآله وسلم - ويعرب عن فرحته بهذه املناسبة بكل اإلمكانات املتاحة لديه )مهرجانات - ندوات 

- محارضات - مقالت - برامج تلفزيونية وإذاعية .... إلخ ( ، وكلها تصب يف توعية الشعب حول معرفة 
النبي - صل الله عليه وآله وسلم - وتعظيمه، وماذا يعني لنا الرسول ورسالته، فضالً عن تعزيز الرتباط 

به، وتجديد البيعة له والتأيس به، والسري عل نهجه ... إل آخر األمور التي تربط الشعب بنبيه صل الله 
عليه وآله وسلم.

وها هي صنعاء وبقية املحافظات اليمنية ل سيما التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية، تكتيس 
باللون األخرض، فنرى اليافطات يف الشوارع وعل الجدران والسيارات مكتوب عليها عبارات تشدنا 

نحو رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - ناهيك عن الرايات الخرضاء املعلقة عل املحال التجارية 
واملؤسسات الحكومية، وكذلك الشارات املكتوب عليها )لبيك يا رسول الله( التي نراها عل جبني أكثر 
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األطفال والشباب...

فال ترى يف صنعاء إل األلوان الخرضاء، ول تسمع إل الزوامل واألناشيد التي ترحب بذكرى مولد رسول الله 
- صل الله عليه وآله وسلم - التي تُهيِّج السامع نحوه صل الله عليه وآله وسلم..

كل هذا يجعلك تشعر أن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - قد بُعث من جديد، فينتابك الوجد، وتشعر 
بروحانية الرسول - صل الله عليه وآله وسلم - متجسدة يف كل مكان، فتفيض عيناك بالدموع شوقاً إل 

هاتيك الربوع، ربوع طيبة التي طابت برسول الله صل الله عليه وآله وسلم..

ول عجب يف أن ترى الشعب اليمني يحتفي بهذه املناسبة بتلكم املظاهر الجميلة والعظيمة يف آن؛ ألن  مثل 
هذه الحتفالت بمناسبات ل سيما الدينية منها ماهي إل جزء من هويته وحضارته، وقد كان يف القرون 

املاضية يحتفل بهذه املناسبة جماعات وأفراد، حيث كان أفراد املجتمع اليمني القاطنون يف مناطق 
شمال الشمال يحتفلون بهذه املناسبة يف املساجد، وأما القاطنون يف املناطق الوسطى، ويف محافظتي 

تعز والحديدة، واملحافظات الجنوبية، فقد كان الصوفية الشافعية يحتفلون بهذه املناسبة يف مساجدهم 
وزواياهم وأربطتهم يف شهر ربيع من كل عام، وبعضهم كان يخصص لالحتفال بمولد النبي - صل الله 

عليه وآله وسلم - يف كل ليلتي الجمعة واألثنني طيلة السنة، وأيضاً كان الناس يف بعض املناطق خالل 
أيام هذه الذكرى النبوية يلبسون الجديد، ويوزعون الحلوى عل األطفال، وكذلك تبسط املوائد للفقراء 

واملساكني..

وهكذا ظل الناس يحتفلون ابتهاجاً بذكرى املولد النبوي الرشيف حتى جاء الوهابيون - يف الثمانينيات - 
بفكرهم الدخيل عل اإلسالم، وبدؤوا بمحاربة كل املحتفلني بذكرى ميالد رسول الله - صل الله عليه وآله 

ُعوهم وفسقوهم وكفروهم بإشارة خرضاء من األنظمة السابقة التي فسحت لهم املجال ليفعلوا  وسلم - فبدَّ
ما يريدون..

وبهذا أُغلقت الكثري من الزوايا الصوفية واألربطة الدينية، وتم استقطاب الكثري من أولد مشايخ الصوفية، 
ناهيك عن غريهم من عامة الناس، وأصبح الحتفال بمولد النبي - صل الله عليه وآله وسلم - مقترصاً عل 

بعض الزوايا الصوفية ل سيما التي كان ملشائخها حضور شعبي كبري فقط..

وهكذا بدأت تتقلص هذه الحتفالت حتى كادت أن تنتهي، ولول ثورة الواحد والعرشين من سبتمرب التي 
أعادت للشعب اليمني هويته وكرامته، ملا كانت هناك أية احتفالت نبوية أو مناسبات دينية، فبعد هذه 
الثورة املباركة بدأ الناس يتنفسون الصعداء يف استعادة هويتهم وباتوا يحتفلون بمناسباتهم النبوية 

والدينية..

نعم.. لقد أصبح الشعب بكل فئاته - بعد ثورته املباركة - مع قيادته وحكومته يحتفل رسمياً بهذه املناسبة 
يف مؤسساته )الحكومية والعسكرية والتعليمية واملهنية و..... إلخ(، يحتفل بالحارات واملديريات واملدن 
واملحافظات، ويعرب عن فرحه برسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - بكل مظاهر الفرح والتعظيم له 

صل الله عليه وآله وسلم..

وها هو الشعب اليمني اليوم - من خالل هذه الحتفالت التي يقيمها - يرسل للعالم أجمع رسالة فحواها 
: » نحن -اليمنيني- شعُب متمسُك برسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - ومرتبُط به، وكما نرصناه يف 
السابق عل أعدائه، فها نحن اليوم ننرصه يف الحارض، وقد توليناه قديماً وحديثاً، فال نقبل الذل والهوان، 

ول أن يهيمن علينا الصهاينة واألمريكان، ولن نكون تحت وصاية آل سعود ول لغريهم من العربان، بل ول 
ألي بلٍد من البلدان، وما صمودنا الشامخ وثباتنا الراسخ طيلة سنوات الحرب إل بسبب ارتباطنا برسول 
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الله - صل الله عليه وآله وسلم - وبآل بيته من أعالم الهدى..

هذا هو الشعب اليمني، وهذه هي هويته اإليمانية..

واإليمان يماٍن، والحكمة يمانية.

ملاذا حنتفل باملولد النبوي الشريف؟

24 أكتوبر  2020 - موقع أنصار الله

إن الحديث عن املولد النبوي الرشيف هو حديث عن كل يوم يف حياة الرسول األعظم صل الله عليه وآله 
وسلم، وعن سريته، وحكمته، ومواقفه، وأخالقه، وصفاته النبيلة، وليس مقترصاً عل يوم خروجه صل الله 

عليه وآله وسلم من بطن أمه الكريمة، كما أنه حديث عن الدين اإلسالمي ومعامله األساسية، والحديث عن 
القرآن الكريم الذي ينبغي أن نعرف الرسول صل الله عليه وآله وسلم من خالله، حيث إن القرآن الكريم 

يقدم الرسول صل الله عليه وآله وسلم يف قوالب شاملة تدل عل عظمته حينما يقول عنه الله سبحانه 
وتعال: }َعِزيٌز َعَليِْه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَليُْكم ِباْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف رَِّحيٌم {، وعندما يقول سبحانه وتعال: } َوَما 

ًة لِّلنَّاِس بَِشريًا َونَِذيًرا{، وكذلك  أَْرَسْلنَاَك إِلَّ َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمنَي{، وكما يقول عزَّ وجّل: } َوَما أَْرَسْلنَاَك إِلَّ َكافَّ
عندما يقول سبحانه وتعال: } َوإِنََّك َلَعل ُخلٍُق َعِظيٍم{، وهذه اآليات تشكل مرجعية ألي رواية أو حديث 

عن رسول الله، إذ ل ينبغي أن نخرج عن هذا اإلطار الذي يُعترب خطوطاً عريضة لكل ما يمكن أن يُقال عن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم.

احياء املولد النبوي يمثل أهمية بالغة لألمة اإلسالمية:

 يُعدُّ الحتفال بمولد النبي األكرم محطة انطالق نحو مولد جديد ألمة قوية منترصة، مستقلة، تكتيس هيبتها 
وتحتل مكانتها العالية بني األمم كأمة شاهدة عل الناس أجمعني كما أراد الله لها، إذ يجب علينا أن نجعل 
من هذه املناسبة العظيمة يف هذا الزمن مولداً ألمة ُمهابة وذات سيادة واستقرار واستقالل وحرية، لسيما 

وأن احياء املولد النبوي الرشيف يمثل أهمية بالغة لألمة اإلسالمية فهو يعترب خاصية حضارية لها بني 
الحضارات واألمم األخرى التي لها أعياد ومناسبات مستقلة وذات خصوصية، ونحن كأمة إسالمية يمثل 

الحتفال املولد الرشيف جزءاً مهماً من مميزات حضارتنا اإلسالمية العريقة حتى ل تذوب يف معركة الرصاع 
مع األعداء وتستسلم وتفقد قوتها واستقالليتها، بل إن الحتفال الكبري بمناسبة كهذه يعكس صحوة 

إسالمية ويعني بأن هذه األمَة هي يف طريقها نحو استعادة قوتها وعزتها وكرامتها، كما أراد الله لدينها 
يِن ُكلِِّه{. حنَي قال سبحانه وتعال: }ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِليُْظِهَرُه َعَل الدِّ

املحبة الصادقة لرسول الله صى الله عليه وآله وسلم:

إن الحتفال باملولد النبوي الرشيف يدل دللة واضحة عل املحبة الصادقة للرسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم، كما قال سبحانه وتعال: }َوَمن يَُعظِّْم َشَعاِئَر اللَِّه َفِإنََّها ِمن تَْقَوى اْلُقلُوِب{، ولهذا فإن الحتفال بهذه 

املناسبة العظيمة هو دليل صادق عل املحبة والشوق لرسول الله والتصال الدائم بذكراه والتعلق به صل 
الله عليه وآله وسلم…

وبذلك فإن الحتفال باملولد النبوي الرشيف يعني أن هذه األمة تقدر نعمة الله سبحانه وتعال عليها 
بهدايتها بالرسول األكرم، ويجسد الحتفال باملولد أن األمة تشكر الله سبحانه وتعال عل هذه النعمة 
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العظيمة، وتقدرها حق قدرها، وأنها تحب الرسول األعظم وتتخلق بأخالقه وتتزود باملعرفة العملية 
الصحيحة باإلسالم وقيَّمه وجوهره وتعاليمه وتوجيهاته بدلً من التمسك بقشوره التي ل تسمن ول تغني 

من جوع.

احياء املولد النبوي يمثل صحوة إسالمية لألمة:

يف الوقت الذي تجتمع فيه مئات اآللف حول مالعب الكرة، أو من أجل الستماع لخطاب زعيم سيايس، فإن 
األمة عندما يجتمع مئات اآللف من أبنائها من أجل احياء مولد رسول الله وتعظيماً له، وبال شك فإن هذا 
الحضور الفاعل والبتهاج الكبري يعكس صحوة إسالمية ضد املفاهيم والثقافات املغلوطة وثقافة الحرب 

الناعمة والذي انعكس تأثريها بشكٍل واضٍح عند الكثري من الشباب التي طغت عليهم ثقافة الغرب والعوملة 
والتحرض، واملغرمني بثقافة املوضة واألفالم والحالقة األجنبية، إل أنه عندما أُقيمت هذه املناسبة العظيمة 

بحضور وزخم شعبي كبري وعظيم فقد حصل تغرياً كبرياً وملموساً وصحوًة كبرية يف أوساط الشباب الذين 
يحبون الله ورسوله، فكانوا أول من ضحى من أجل اإلسالم والرسول الكريم.

وبذلك فإن الحتفال باملولد النبوي الرشيف يظهر األمة أمام األمم األخرى أنها أمة ذات حضارة لها جذور، 
وخصوصيات وقيم ل يمكن أن تذوب يف بوتقة العوملة والتغريب، أو أن تتماهى مع مشاريع الغزو الثقايف، 
يف ظل ما تتعرض له األمة من غزو يف املفاهيم والسلوكيات كالحتفال بعيد األم وعيد العمال وعيد الشجرة 

وغريها والت تعد مؤرشاً عل عدم ارتباط األمة بقائدها األول ودليل واضح عل نجاح مشاريع التغريب يف 
أوساط األمة.

االحتفال باملولد النبوي يدل عى أن مرشوع الوحدة اإلسالمية:

من اليقني أن أعداء األمة يتابعون بقلق بالغ استعدادات فعاليات الحتفال بمولد الرسول األعظم صلوات 
الله عليه وآله؛ ذلك ألنهم يعتربون أن الرسول يقدم لألمة مرشوعاً يحيها ويخرجها من واقعها املظلم 

واملخزي واملذل، ول ننىس ما قاله أول رئيس وزراء للعدو اإلسائييل “بن غوريون” حني قال: )إننا نخىش 
أن يظهر يف العالم العربي محمد جديد(، ول يمكن أن تتم الوحدة اإلسالمية لألمة إلَّ يف حالة اللتفاف حول 

الرسول الكريم، فال يمكن أن تتوحد األمة تحت راية أي شخص إل إذا عادت إل الرسول األعظم، عودة 
جادة وصادقة.

إن كل أبناء األمة يستشعرون أهمية احياء هذه املولد النبوي الرشيف يف إحياء مرشوع الوحدة اإلسالمية 
بني كل أبناء األمة، إذ أن هذه املناسبة تمثل األمل الوحيد الذي يعول عليها الحريصون عل األمة يف تضييق 

الفجوة الحاصلة بني أبناء األمة والتي يعمل األعداء عل توسيعها وتعميقها، لسيما وأن املولد النبوي هو 
املناسبة التي يمكن أن تمثل رمزاً للوحدة اإلسالمية، وأنه عندما تُقام هذه املناسبة يف كل دولة إسالمية 

فإنها تدل عل القاسم املشرتك بني كافة أبناء األمة اإلسالمية؛ ألن مولد الرسول صل الله عليه وآله وسلم 
يمثل مناسبة الجميع وإنه يذكر أبناء األمة بأن يعودوا إل نبيها ويرسخون الروابط والعالقات القوية بينهم 

وأنهم كالجسد الواحد مهما فرقتهم الحدود الجغرافية.

االحتفال باملولد النبوي يجسد أن األمة تتمسك بنبيها وترفض اإلساءة إليه:

إن من أكرب دللت إحياء املولد النبوي الرشيف أننا أمة نتمسك بنبينا وتعظمه وتجله وتحرص عل التأيس به، 
ويثبت أننا لنزال نتول الرسول ونطيعه، ونرفض كل إساءة لرسول األمة وهاديها، وبالتال فلن يجرؤ أحد 

عل اإلساءة إل الرسول األكرم صل الله عليه وآله وسلم، فعندما تحيي مئات اآللف ذكرى مولد رسولها فإن 
األعداء سيحسبون ألف حساب قبل اإلقدام عل أي محاولة إساءة للرسول صل الله عليه وآله وسلم.
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ومن مقولة “من أمن العقوبة أساء األدب”، فإن أعداء األمة حريصون جداً ملعرفة مدى تعلق األمة بنبيها، 
ويقومون بجس نبض ملعرفة ذلك، وعندنا ل يجدون تحركاً فعلياً وجواباً رادعاً من قبل األمة، ول مظاهر 
لرفض وتنديد إساءاتهم بحق الرسول األعظم، وبالتال فإن كل هذا الجمود والسكوت يدل دللة واضحة 

عل انفصام وانقطاع األمة عن نبيها صل الله عليه وآله وسلم والذي يجعلهم يتمادون ويستمرون يف 
اإلساءة عل الرسول األعظم صلوات الله عليه وآله وسلم.

ربيع األنوار يزدان مبولد النبي املختار

25 أكتوبر 2020 - سبأ نت - زيد املحبيش

إن شعبنا العزيز يمن اإليمان وأحفاد األنصار باحتفاله - باملولد النبوي الرشيف - يعرب عن هويته اإليمانية، 
وعالقته الوثيقة برسول الله نبي الرحمة والفالح، وعن محبته الصادقة وإعزازه وإعظامه لخاتم األنبياء 
وسيد املرسلني، وعن تقديره لنعمة الله تعال بالرسول والرسالة والهداية، كما كان ابتهاج وفرح أسالفه 

األنصار بفضل الله جل شأنه عليهم يوم قدوم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم مهاجراً إليهم: »ُقْل 
ا يَْجَمُعوَن«. مَّ ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَِٰلَك َفْليَْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ مِّ

.. السيد العالمة عبدامللك الحوثي.

يوم مولد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ليس عيداً كما يتوهم العوام، ألنه أكرب من العيد، وأعظم 
وأرشف منه، فالعيد يأتي مرة واحدة يف السنة، أما الحتفال بمولد النبي الخاتم والعتناء بذكره وسريته 

يجب أن يكون دائماً، ل يتقيد بزمان ول مكان.

نحن نحتفل بمولد النبي دائما وأبداً يف كل وقت ويف كل مناسبة، وعند كل فرصة يقع فيها فرح أو سور أو 
نشاط، ويزداد ذلك يف شهر مولده، وهو ربيع األنوار، ويف يوم مولده وهو الثنني، ول يصح لعاقٍل أن يقول: 

ملاذا تحتفلون؟.

ألنه كأنه يقول: ملاذا تفرحون بالنبي؟.

فهل يصح أن يصدر هذا السؤال من مسلم يشهد أن ل إله إل الله وأن محمدا رسول الله؟

ألنه سؤال بارد ل يحتاج ال جواب، ويكفي أن يقول املسؤول يف الجواب:

أحتفل ألني مرسوٌر وفرٌح برسول الله، وأنا مرسوٌر وفرٌح به، ألني ُمِحٌب له، وأنا محب له، ألني مؤمن.

والحتفال بمولده صل الله عليه وآله وسلم يعني ببساطة الجتماع لسماع سريته، والصالة والسالم عليه 
وعل أهل بيته الطيبني الطاهرين، واإلكثار من ذكر الله، وسماع املدائح التي تُقال يف حقه صل الله عليه 
وآله وسلم، وإطعام الطعام، وإكرام الفقراء واملحتاجني، وإدخال الرسور عل قلوب املحبني، والدعوة ال 
الله، وتذكري املسلمني بأخالق نبيهم وآدابه وأحواله وسريته ومعاملته وعبادته، ونصحهم وإرشادهم ال 

الخري والفالح، وتحذيرهم من البالء والبدع والرش والفتن، وكشف املؤامرات التي تُحاك ضد املسلمني، 
وتروم اإلساءة ال رسول الله وتشويه تعاليم اإلسالم، كما نراه اليوم من الرئيس الفرنيس، والذي لم يُخِف 

حقد أجداده من قادة الحرب الصليبية، وسيكون لنا قراءة مستفيضة عن العداء الغربي لرسول اإلسالم 
واإلسالم، خصوصاً وأن ما أقدم عليه الرئيس الفرنيس ليس األول من نوعه ولن يكون األخري.



630

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

ما هو املولد النبوي؟

هو اجتماع الناس لتالوة ما تيرس من كتاب الله، وقراءة ما ورد من أخبار عن مبدأ أمره صل الله عليه 
وآله وسلم، وما وقع يف مولده من اآليات، وبعض خصائصه وشمائله وفضائله، وإنشاد شيئ من املدائح 

فيه صلوات الله وسالمه عليه وعل آل بيته الطيبني الطاهرين، ومن الرقائق التي تحرِّك القلوب ال بارئها، 
والستماع ال ما يُلقيه املتحدثون من مواعظ فيها لفُت النظِر ال بعض مناهج الخري، واإلشادة بفضله 

وجهاده، وما أتم الله عل يديه من إخراج الناس من الظلمات ال النور، ودللتهم ال الطريق املستقيم، ثم 
الدعاء للحارضين واملسلمني عامة.

وليس يف هذا شيئ يمكن أن يُعرتض عليه، إذ ليس يف أفراده ما يُنكره الرشع، كما أنها تهدف ال تعظيم 
قدر النبي وإظهار الفرح بمولده، وشكر الله عل منته تعال عل الخلق برسول الله.

فإحياء هذه الذكرى ذاُت هدٍف نبيل، وهي أسلوب غري مبارش للتذكري بما تم عل يدي رسول الله من 
صنوف الخري، وسبب من أسباب استمالة القلوب، واجتذاب النفوس ال الخري.

قال الشيخ محمد متول الشعراوي رحمة الله عليه: »إكراماً لهذا املولد الكريم فإنه يحق لنا أن نُظهر معالم 
الفرح والبتهاج بهذه الذكرى الحبيبة لقلوبنا كل عام وذلك بالحتفال بها من وقتها«، وقال شيخ علماء 
الرتكستان املبرش الطرازي: »إن الحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف أصبح واجباً أساسياً ملواجهة ما 

استجد من الحتفالت الضارة يف هذه األيام«.

من هو رسول الله صى الله عليه وآله وسلم؟

هو النبي األكرب، والرسول الخاتم، العاقب – الذي ل نبي بعده – امُلَطَهر، صفي الله عل الخالئق، 
ومختاره يف العلم السابق، منتهى أنباء السماوات، ومبلغ أسباب الرسالت: أبو القاسم محمد بن عبدالله 
بن عبداملطلب – شيبة الحمد – بن هاشم – عمر – بن عبدمناف – املغرية – بن ُقيَص – زيد – بن كالب 
بن ُمرَّة بن غالب بن ِفهر – قريش واليه تُنسب قبيلة قريش – بن مالك بن النرض – قيس - بن كنانة بن 

خزيمة بن ُمدركة – عامر - بن إلياس بن مرض بن نزار بن معد بن عدنان

قال صل الله عليه وآله وسلم: »إن الله أنزل قطعة من نور، فأسكنها يف ُصلب آدم، فساقها حتى قسمها 
جزئني، فجعل ُجزءاً يف ُصلب عبدالله، وُجزءاً يف صلب أبي طالب، فأخرجني نبياً، وأخرج علياً وصياً«.

وقال صل الله عليه وآله وسلم: »إن الله اصطفى من ولد آدم إبراهيم، واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، 
واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني 

من بني هاشم«، وهم زرع إبراهيم الخليل، أسكنهم الله بيته املعظم، وولهم الحرم املحرم.

وأمه صل الله عليه وآله وسلم: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب، وكانت رحمة الله عليها 
من املوحدين عل ِملة إبراهيم الخليل عليه السالم ولم تعبد لصنم قط، كما هو حال والد رسول الله ووجده 

عبداملطلب وعمه أبوطالب، وتكلم عن ذلك العديد من ُقدماء مراجع الفريقني، وبسطوا املؤلفات حول هذه 
املسألة.

مولده صى الله عليه وآله وسلم:

مولده صل الله عليه وآله وسلم بمكة املكرمة يف صبيحة يوم اإلثنني 9 ربيع األول وقيل 12 ربيع األول وقيل 
17 ربيع األول، بعد 55 يوماً من هالك أصحاب الفيل عام 570 ويف رواية 20 أو 22 أبريل 571 م، وسنة 
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882 من تاريخ اإلسكندر ذي القرنني عليه السالم، و40 سنة خلت من ملك كرسى أنو شريوان.

بعد ولدته أرسلت أمه إل جده تُبرشه بحفيده، فجاء مستبرشاً ودخل به الكعبة، ودعا الله وشكره، وسماه 
»محمداً«، ولم يكن هذا السم معروفاً يف العرب.

توىف والده وهو ليزال يف بطن أمه، وتوفيت أمه باألبواء – موضع بني مكة واملدينة – وله 6 سنني.

فتول جده رعايته، وتويف - بعد أن أوىص إل ابنه أبي طالب - وله صل الله عليه وآله وسلم 8 سنوات 
وشهرين و10 أيام، فكفله عمه أبو طالب – شيخ األبطح – رحمة الله عليه، وظل فوقه 40 سنة يُِعُز جانبه، 

ويبسط عليه حمايته، ويصادق ويخاصم من أجله.

وحّكمته قريش يف وضع ركن الكعبة وعمره 25 سنة، وفيها تزوج خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد 
العزى بن قيص سالم الله عليها، وتوفيت هي وكافل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ونارصه أبو طالب 

عليه السالم قبل الهجرة بثالثة أعوام، وبعثه الله إل الخلق وهو يف 40 سنة.

ونزل إليه روح القدس جربيل األمني عليه السالم يوم الثنني يف شهر ربيع األول، ويف بعض السري يف شهر 
رمضان.

وقبضه الله صبح يوم الثنني من شهر ربيع األول سنة 63 من عام الفيل، و23 من البعثة، و11 من 
الهجرة، وُدفن صل الله عليه وآله وسلم يف ُحجرته املباركة، يف موضع وفاته، بمسجده يف املدينة املنورة.

ُولد صل الله عليه وآله وسلم وبُعث وهاجر ودخل املدينة وُقبض يوم الثنني، ويف هذا التوافق ِسٌ عظيم.

إرهاصات وبشارات مولده صى الله عليه وآله وسلم:

َصاَحب مولده صل الله عليه وآله وسلم العديد من اإلرهاصات والعالمات الدالة عل انتهاء عهد الظالم 
وبداية عهد النور، منها:

1 – هالك أصحاب الفيل، ولقد كان يف هالكهم عل يد أضعف مخلوقات الله، هي الطري األبابيل، دللتان:

أ - برشى ووعد رباني بهالك الطاغوت والطغاة، وولدٌة لفجر العدالة والحياة.

ب – اجتماع لكلمة قريش بعد تََفُرق وتَبَلبُل، لذا أنزل الله سورة قريش بعد سور الفيل مبارشة، وفيها بيان 
ألحد أسباب هالك أصحاب الفيل وهو تألُف قريش، وفيها تذكريٌ لهم بنعمتني عظيمتني، هما: »أطعمهم 

من جوع«، وتَمثّل ذلك يف رحلتي الشتاء والصيف، و«آمنهم من خوف«، وكلمة »خوف« هنا منكرة للدللة 
عل العموم، فيدخل يف ذلك »كلُّ خوٍف ألمَّ بهم فأِمنوا منه«، كما يف قصة أصحاب الفيل وأبرهة األرشم، أو 

»خوٍف يحدث لهم بعد ذلك ظاهراً« كبعثة النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم، وإنما هو رحمٌة وأمٌن 
وأماٌن لهم ظاهراً وباطناً، حينما يُظِهره الله، كما أهلك أصحاب الفيل، كي تتعلق القلوب برب البيت الذي 

أهلك البغاة، وكيف يكون شكرهم له وقاية.

2 - اضطراب إيوان كرسى أنوشريوان، واهتزاز األرض من تحته، فسقطت 14 رشفة من رشفاته، وكانت 
األنظار مشدودة اليه وال صاحبه، باعتباره مثالً أعل للقدرة والسلطة التي ل تزول.

3 – انطفاء نار فارس ألول مرة منذ ألف سنة، ويف ذلك تنبيه لسدنة معابد النار والُكهان الذين منعتهم 
ُحُجب التعصب والتقليد األعمى عن التفكري يف آيات الله يف الكون ويف أنفسهم، ال أن للسماء خرباً، ولهذه 
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اليوم شأن عظيم.

4 – جفاف بحرية ساوة.

5 – نزوله صل الله عليه وآله وسلم عند ولدته ساجداً، رافعاً رأسه ال السماء، مختوناً، طاهراً مطهراً، ول 
صحة لواقعة شق الصدر، ملا فيها من قدح، وتفنيدها من حديث الفريقني مبسوط ومشهور، كما لم تشعر 

أمه رحمة الله عليها بأي ألم عند ولدته، وخروج نور منها أضاء قصور برُصى بالشام.

صفته صى الله عليه وآله وسلم:

قال أمري املؤمنني عيل بن أبي طالب عليه السالم، فيما رواه عنه حفيده اإلمام زيد بن عيل بن الحسني عليهم 
السالم: »كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أبيض اللون مرشباً بحمرة، أدعج العينني – شدة سواد 
العني يف شدة بياضها - سبط الشعر – منبسط ومسرتسل - دقيق العرنني – األنف وقيل الرأس - أسهل 

الخدين – سائل الخدين غري مرتفع الوجنتني - دقيق املرُسبة – مادق من شعر الصدر سائالً ال الجوف - 
كث اللحية – كثري الشعر - كان شعره مع شحمة أذنه إذا طال، كأنما عنقه إبريق فضة، له شعر من لبته 
إل سته، يجري كالقضيب، لم يكن يف صدره ول يف بطنه شعر غريه، إل نَبَذات يف صدره، َشِثن – غليظ - 

الكف والقدم، إذا مىش كأنما يتقّلع من صخر، وينحدر يف صبب، إذا التفت التفت جميعاً، لم يكن بالطويل، 
ول العاجز اللئيم، كأنما عرقه اللؤلؤ، ريح عرقه أطيب من املسك، لم أر قبله ول بعده، مثله صل الله عليه 

وآله وسلم«

خصائصه صى الله عليه وآله وسلم:

نراه صل الله عليه وآله وسلم يف مناسبات مختلفة: زوجاً مرحاً سعيداً مع خديجة، وزاهداً غارقاً يف التأمل 
يف غار حراء، وتاجراً ناجحاً يرحل مع القافلة ال الشام، وفارساً ِمقداماً يف غزوة بدر الكربى، ودبلوماسياً 

بارعاً يف مفاوضات صلح الحديبية، وأباً رحيماً مع فلذت كبده الزهراء، ورجالً رؤوفاً يبكي عل قرب صديقه، 
ومؤمناً صلباً ومستبرصاً، يبعُث رسله يف الجهات األربع من العالم املعروف آنذاك، ألنه كان يؤمن إيماناً ل 

يتزعزع بعاملية رسالته.

اجتمعت كل هذه الخصائص التي عادًة ما تُلغي بعضها بعضاً، يف إنسان واحد، وتكاملت واتحدت يف 
شخصية نبي الرحمة، وإذا كان اإلسالم انسجام وتناغم القوى الجسدية والروحية املتناقضة، فإن محمداً 

صل الله عليه وآله وسلم قد جّسد أكمل صورة للعلم الذي جاء به، والرسالة التي بّلغها ال العاملني!.

وعندما يتحدث القرآن الكريم عن النبي الخاتم مربزاً أنه رجل، ومؤكداً الجانب البرشي يف شخصيته، فإنه ل 
يحط من قدر رسول الله، ولكنه يرفع ويُعيل فيه اإلنسان.

أوالده صى الله عليه وآله وسلم:

القاسم، وبه يكنى، وهو أكرب ولده، تويف بمكة، وزينب، وعبدالله وهو الطيب، ويقال: الطاهر، ُولد بعد 
النبوة ومات صغرياً، وأم كلثوم، وفاطمة الزهراء - توفيت بعد النبي صل الله عليه وآله وسلم بـ 6 أشهر، 

وعمرها 28 سنة، وقيل: دون ذلك وهو األصح، كما أوضحه يف طبقات الزيدية، وأفاده ابن حجر يف فتح 
الباري وجامع األصول، ويدل عليه ترتيب ولدتهم، ويف جامع األصول أنها أصغر بنات النبي صل الله عليه 

وآله وسلم، ورقية، وهؤلء لخديجة بنت خويلد عليها السالم، وإبراهيم أمه مارية القبطية.

غزواته ورساياه وبُُعوثُُه صى الله عليه وآله وسلم:
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27 غزوة قادها بنفسه، و47 سية، و12 بعثة يف الزكاة.

السنة الهجرية األول 622 – 623 م: بعث الرسول صل الله عليه وآله وسلم عمه أسد الله حمزة بن 
عبداملطلب عليه السالم غازياً ال سيف البحر، وكان أول جهاد يف اإلسالم، ومن أهم األحداث التي شهدها 
هذا العام: بناء مسجد قباء واملسجد النبوي، واملؤاخاة بني املهاجرين واألنصار، وكذا بني النبي صل الله 

عليه وآله وسلم واإلمام عيل بن أبي طالب عليه السالم، وإنفاذ سية أبي عبيدة بن الحارث ال رابغ وسية 
سعد بن أبي وقاص ال الخرار، واملعاهدة مع يهود املدينة.

السنة الهجرية الثانية 623 – 624 م: من أهم أحداثها غزوة بدر الكربى التي اجتث الله بها املرشكني، 
واستشهد فيها عبيدة بن الحارث بن املطلب بن عبدمناف، وذلك أنه خرج من صف املرشكني عتبة، وشيبة، 

والوليد رؤساء قريش وأبطالهم، فربز لهم من صف رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: المام عيل، 
وحمزة، وعبيدة، فقتل أمري املؤمنني عيل الوليد، وقتل حمزة شيبة، واختلفت بني عبيدة وعتبة رضبتان قتل 

كل منهما صاحبه.

ومن أحداثها: غزوة األبواء/ دان، غزوة بواط، غزوة ذي العشرية، غزوة بني قينقاع، سية نخلة، سية قتل 
عصماء بنت مروان، سية سالم بن عمري، فرض الجهاد، وتحويل القبلة، ومؤامرة عمري بن وهب الجمحي 

لغتيال النبي.

السنة الهجرية الثالثة 624 – 625 م: غزوة أحد، وفيها استشهد أسد الله حمزة بن عبداملطلب عليه السالم، 
وظهر للويص عيل عليه السالم: سيف ذو الفقار.

وفيها قتل اإلمام عيل عليه السالم بني عبد الدار، وهم أصحاب رايات املرشكني.

ومن أحداثها: غزوات بني سليم وذي أمر وبحران وحمراء األسد، وسية قتل ابن األرشف، وسية زيد بن 
حارثة ال القردة.

السنة الهجرية الرابعة 625 – 626 م: جالء بني النضري، وغزة بدر الثانية، وسية أبي سلمة بن عبداألسد 
ال القطن، وبعث الرجيع، ومأساة برئ معونة.

السنة الهجرية الخامسة 626 – 627 م: غزوة األحزاب/ الخندق، وقد اجتمع ألوف من أعداء الله يريدون 
اصطالم اإلسالم، كما قال الله تعال: »إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت األبصار وبلغت 

القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتيل املؤمنون وزلزلوا زلزال شديدا« األحزاب 10 – 11

فخرج اإلمام عيل عليه السالم، وقتل فارس العرب وقائدها عمرو بن عبد ود، وهزم الله به املرشكني، وثبت 
بذي الفقار يف ذلك اليوم وغريه قواعد اإلسالم.

ومن أحداثها: غزوات بني قريظة وذات الرقاع ودومة الجندل، ووفاة الصحابي الجليل سعد بن معاذ ريض 
الله عنه.

السنة الهجرية السادسة 627 – 628 م: صلح الحديبية، ونزول فريضة الحج، وحديث اإلفك، وغزوات 
القرطاء وبني لحيان والغابة ذي قرد وبني املصطلق املريسيع، وإنفاذ سايا المام عيل بن أبي طالب ال 
بني سعد بفدك، وزيد بن حارثة ال العيص والطرف وحسمي وأم قرفة، وعبدالرحمن بن عوف ال دومة 

الجندل، وعبدالله بن رواحه إل أسري بن زرام، وأبي عبيدة ال ذي القصة .. الخ.
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السنة الهجرية السابعة 628 – 629 م: فتح الله لرسوله خيرب، وظهرت معجزة الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم مّلا أخربهم بأن الله يفتحه عل يد أخيه عيل بن أبي طالب عليه السالم، وفيها وصل من هجرة 

الحبشة جعفر بن أبي طالب عليه السالم.

وفيها أكل النبي من الشاة املسمومة، وعمرة القضاء، وحصار وادي القرى، وإنفاذ 6 سايا ال نجد وتربة 
وفدك وامليفعة والجناب.

السنة الهجرية الثامنة 629 – 630 م: غزوة حنني، وفيها وقف الرسول يف وجه العدو، وقد انهزم املسلمون 
كافة، ولم يبق معه إل اإلمام عيل، وعمه العباس، وابنه الفضل، و4 من أولد عم رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم، وُقتل معهم أيمن بن عبدالله، ابن مولة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم »أم أيمن«، فأنزل 

الله سكينته عل رسوله، وعل هؤلء املؤمنني الذين ثبتوا.

وفيها: غزوة مؤتة، وقتل جعفر بن أبي طالب عليه السالم، وزيد بن حارثة، وعبدالله بن رواحة، ومن معهم 
من الشهداء ريض الله عنهم، وفتح الله لرسوله صل الله عليه وآله وسلم مكة، وأمره أن يُباهل نصارى 

نجران بأهل الكساء/ النبي والويص والزهراء والحسنني.

ومن أحداثها: غزوة الطائف، وقدوم وفد هوازن مسلماً، وعمرة رسول الله من الجعرانة، وفتح مكة، وإنفاذ 
7 سايا أهمها ذات السالسل.

السنة الهجرية التاسعة 630 – 631 م: بلَّغ أمري املؤمنني عيل بن أبي طالب عليه السالم سورة برآءة يوم 
الحج األكرب، وفيها: استخلفه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عل املدينة، مّلا خرج إل غزوة تبوك، 

ومراسلة النبي امللوك واألمراء، وبناء مسجد الرضار، وانفاذ النبي 4 سايا أهمها سية المام عيل ال الفلس، 
وبعث خالد بن الوليد ال أكيدر دومة، وإسالم عدي بن حاتم الطائي، وقدوم مجموعة من وفود القبائل ال 

املدينة املنورة إلشهار إسالمهم، منها: همدان وكندة وبني حنيفة وعبدقيس وبني عامر وتميم وثقيف.

السنة الهجرية العارشة 631 – 632 م: َحَجُة الوداع، وفيها جمع الرسول صل الله عليه وآله وسلم الخلق 
يوم غدير خم لتبليغ ما أمره الله به يف وصيه عيل بن أبي طالب، وتأكيد وليته وأخربهم أنه خّلف فيهم 

كتاب الله وعرتته، وأنهما لن يفرتقا حتى يردا عليه الحوض.

ومن أحداثها ادعاء مسيلمة الكذاب النبوة.

السنة الهجرية الحادية عرشة 632 – 633 م: مرض ووفاة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم، وتجهيز 
جيش أسامة بن زيد لقتال الروم، ووصول وفد نُخع ال املدينة املنورة.

ومن أهم أحداث فرتة الدعوة بمكة املكرمة، والتي استمرت 13 سنة، منها 3 سنوات كانت الدعوة فيها ال 
اإلسالم سية، و10 سنوات جهرية:

السنة 1 - 3 للبعثة النبوية 611 – 614 م: مبعث النبي، وإسالم خديجة بنت خويلد، واإلمام عيل وهو أول 
من أسلم من الرجال وثالث ثالثة بعد النبي وخديجة، ثم إسالم أبو بكر الصديق وزيد بن حارثة .. الخ.

السنة الرابعة للبعثة 614 – 615 م: انتقال الدعوة من الرسية ال الجهر، وِبدأ اضطهادات قريش للنبي 
وأصحابه.

السنة الخامسة للبعثة 615 – 616 م: الهجرة األول للمسلمني ال الحبشة.
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السنة السادسة للبعثة 616 – 617 م: عودة املهاجرين من الحبشة، وانطالق الهجرة الثانية ال الحبشة.

السنة 7 – 9 للبعثة 617 – 619 م: مقاطعة قريش لبني هاشم وبني عبداملطلب يف شعب أبي طالب.

السنة 10 – 11 للبعثة 619 – 621 م: نقض صحيفة املقاطعة، ورفع الحصار ووفاة زوجة النبي خديجة 
بنت خويلد عليها السالم، وعمه أبي طالب عليه السالم، وعرض اإلسالم عل القبائل بموسم الحج، ودعوة 
أهل الطائف ال اإلسالم، وإكرام الله لنبيه بمعجزة اإلساء إل بيت املقدس، وإسالم مجموعة من األنصار.

السنة 12 من البعثة 621 – 622 م: بيعة العقبة األول.

السنة 13 من البعثة 622 – 623 م: بيعة العقبة الثانية، واإلذن بالقتال والهجرة.

 قائدنا
َ
املاكرون يستبقون خشية

27 أكتوبر 2020 -  موقع أنصار الله - هاشم أحمد رشف الدين

 ألجل أل يلتفت املسلمون للقيادة املسلمة الحقة املتجسدة يف السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي، هناك استباٌق 
يهودي غربي شيطاني لفعالية  املولد النبوي يف اليمن، الفعالية التي بدأت تلفت النتباَه عامليا بحجمها 

الكبري وبمضامني الكلمة األهم التي يلقيها السيد سنويا، من ذلك دور  ماكرون وترميز  أردوغان، فاألول 
زونه كقائد مسلم انربى لوحِده مدافعاً عن الرسول، وتدور املرسحية  يهاجُم الرسول، والثاني يلمعونه ويرمِّ

وينشغل الناس بمتابعتها ويتفاعلون معها فال يعد من خصوصية ملفتة يتميز بها اليمنيون وقائُدهم السيد 
املؤمن املجاهد. 

أقول هذا وأنا أستشعر الذعَر الذي ينتاُب اليهود املاكرين وحلفائهم كلما اقرتبت فعالية الحتفاء بعيد املولد 
النبوي الرشيف يف اليمن.

 ففي ُكـّل سنة يزداُد عدُد القنوات التلفزيونية العربية واإلسالمية التي تنقل كلمة  السيد عبدامللك يف مناسبة 
ــة خري من يتحدث عنها،   املولد النبوي، وتزداد نسبة املقتنعني به يف العالم، إذ يجد فيه الكثري من أبناء األُمَّ

ويوصف أوضاعها، ويشخص مشاكلها، ويقدم الحلول إلنقاذها.

 وسنًة تلو أُخرى يتعاظم تأثري السيد عبدامللك وكلمته األهم سنوياً، إذ يذكر العالم خالل فعالية املولد 
برسالة الله والغاية من إرسال الرسل، ويربطهم بخاتمهم محمد صل الله وبارك عليه وعل آله وسلم، 

ويقدمه نموذجاً كامالً للمنهج اإللهي الذي يكُمُن فيه الخري للبرش ُعُمـوًما.

ا رغم كونها تحتل مراكز   إن  السيَد الجليل يضطلع بدور لم تعد توليه شخصيات أُخرى اهتماماً خاصًّ
ــة سياسيًّا ودينيًّا، ولدرجة يبدو فيها متفرداً بالحديث والحث عل إعادة “الناس”  قيادية عل مستوى األُمَّ

إل الرتباط بخالقهم، والسري وفق منهجه الذي قدمه لهم عل أيدي رسله.

 لذا يدرُك اليهوُد وحلفاؤهم املاكرون أن السيد عبَدامللك بدرالدين الحوثي يخاِطُب البرشيَة يف كلمته، 
ويدركون أن ماليني حول العالم ينصتون لكلماته، ويبحثون عنها، وأن بينهم من لديهم اهتماٌم استثنائي 

بما يقول، ومنهم املتطلعون الباحثون عن املنهج اإللهي، َحيُث الحق والخري.

 الذين يبحثون عن الله محاولني النعتاق والنتقال من ظلمات الباطل والرش إل الله ونوره، أُولئك الذين 
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يجدون يف كلمات السيد عبدامللك ما يبدد الضباَب عن الرسول الخاتم محمد صل الله عليه وآله وسلم، وما 
يدفع عنه ُكـّل اإلساَءات والفرتاءات، ويجدون يف كلماته صورة اإلسالم بصفائها ونقائها.

 ولهذا ل يوفر السيُد عبدامللك فرصَة مناسبة عيد  املولد النبوي إل وهو يكثّـُف رسائَله حول ذلك، منافحاً 
عن دين الله وعن رسوله الطاهر املطهر، واللذين يسعى الباطل بكل جهده لرصف الناس عنهما بأساليب 

متعددة أبرزها يف الوقت املعارص هو التشويه.

 فيقول  السيد الحوثي للناس جميعاً “للبرش”: إننا نؤمن بالرسل واألنبياء جميعاً، والرسول محمد خاتمهم.

يقول لهم: هذا هو اإلسالم اإللهي وليس إسالم داعش والقاعدة.

هذا هو اإلسالم الذي فيه الخري للبرش ُكـّل البرش.

يقوُل هذا حتى قبل العدوان األمريكي السعودي يف ُكـّل احتفال بذكرى املولد النبوي،  بل وعززه أكثر من 
ذي قبل عرب محارضات عديدة.

إن هذا يعني أن تحالَف العدوان األمريكي لم يتمّكن من إغراق السيد يف تفاصيل مواجهته فيغفل عن أداء 
أحد أهم أدواره، فالسيد ضاعف جهَده يف أدائه رغم العدوان.

الِعربُة هنا هي هل نحن مستوعبون هذا الدور، وقدَر من يقوم به؟  فواللِه لقد برز اإليماُن ُكلُّه للرشك كلِّه.

ختاًما..

إذا كان األنبياُء همزَة وصل البرش بالله تعال َفـإنَّ  السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي -حفظه الله وأيّده 
ومكنه- همزة وصل البرش بالله ورسله صلواُت الله عليهم أجمعني وبخاتمهم سيدنا محمد -َصلَّ اللُه 

َعـَليْـِه َوَعـَل آِلـــِه َوَسلَّـَم-..

صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما..

لننصر نبينا..

28 أكتوبر 2020 - موقع املسرية نت - محمد أحمد األمري

الحمُد للِه رب العاملني ونصيل ونسلم عل من أرسلُه اللُه رحمًة للعاملني محمد بن عبد الله الصادِق األمني 
وعل آله الطاهرين.. إننا اليوم نحتفي بمولِد الحبيِب محمد صل الله عليه وعل آله.. من موقع اصطفاء الله 

له كخاتم لألنبياِء ومخلِص للبرشية وهي مكانُة رشفنا اللُه بها أيضاً حني اختاره منا..

 )وإنه لذكٌر لك ولقومك( صدق الله العظيم.. ول يخلو هذا الذكُر الرفيُع واملوقُع السامي من مسؤوليٍة نحُن 
مكلفوَن بأدائها معنيون بإكمالها وملزمون بحملها بالشكِل الالئق بعظِم الرسالِة وجسامِة املهمة.. قال عز 

من قائل )كنتم خري أمة أخرجت للناس تامرون باملعروف وتنهون عن املنكر(.

إن يف نجاِح الرسوِل األعظم يف أداِء مهمتِه وبفرتٍة قياسيٍة عل قدِر ما هو داٌل عل حكمته وحنكته وفائض 
قدرته وسعة رؤيته ونفاذ بصريته، لهو أيضا حافز ٌ لنا ودافٌع لالنطالق يف املهمة دون خشية من فشل 

ول خوف من إخفاق، فمحمٌد الذي حوٕلَ مجتمعه الجاهيل من بدو أعراب عباد لألوثان واألصنام إل قادة 
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فاتحني، ل شَك ول ريَب أن معيَة اللِه لزمتُه وروُح اللِه أيدته ليصنَع كل هذا التحول الحضاري يف غضون 
سنوات قليلة وليصبَح لإلسالم كياٌن محرتٌم قوي حد مناطحته كربيات اإلمرباطوريات املعارصة يف حينه.

وفَق هذه الفلسفِة النبويِة الحضارية اإلسالمية نحيي يوَم مولده )قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا( 
صدق الله العظيم..

كما أننا نحيي هذه الذكرى عل صاحبها افضُل الصالِة وأتُم التسليِم وعل آله كمحطٍة يُذكِّر فيها برشيُة 
اليوم باملبادِئ والقيِم اإلنسانيِة العظيمة.. التي جاَء بها الرسوُل األعظُم محمُد »صلوات الله عليه وعل آله«.

نحييها اليوَم يف ظِل حملٍة يشنها الغرُب أدعياُء الحريِة والحقوِق وعل رأسهم فرنسا بالتطاوِل واإلساءِة عل 
رسوِل الرحمِة واإلنسانية..

نحُن اليوَم هنا ننرُص نبينا وندافُع عنه.. وليسمعنا العالُم أجمع.. لبيَك يارسول الله.

 من ما يجُب أن نعرفُه أيضا عن نبيِّنا محمٍد صل الله عليه وعل آله أنه لم يكن مجرَد قائٍد عسكرٍي خاَض 
غماَر الحروِب واهتَم بالفتوحاِت الجغرافيِة وحسب، بل إَن رسوَل اللِه قائٌد أممُي نجَح يف تشكيِل حضارِة 

إسالمية.. بحضوٍر عاملٍي قوي.. بمعياٍر أخالقٍي وإنسانٍي قبل كل يشء.. وصل الله وسلم عل سيدنا محمد 
وعل آله. لبيك يا رسول الله.

مرحبا مبولد خري الربية.. صنعاء يف حلتها احملمدية

28  أكتوبر 2020 - موقع أنصار الله - إكرام املحاقري 

يف ظل عدوان مستمر لعامه السادس، يستقبل اليمنيني ذكرى مولد الرسول األعظم محمد صلوات ربي عليه 
وعل اله، من كل عام بالبهجة والرسور، فربغم الحصار الذي تفرضه دول العدوان، والذي سبب الكثري من 

املآيس اإلنسانية يف أوساط الشعب اليمني، إل أن صنعاء مازالت تحتفي بهذه املناسبة العظيمة.

فحني تميش يف شوارعها ليالً، تراها كعروس تتألأل بأضوائها الخرضاء، ويف قمة جمالها وهي مكسوًة 
بردائها الخرض الذي أصبح من أبرز الرمزيات الدالة عل قدوم ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وإذا نظرت إل سماء “صنعاء” ستجدها لم تعد زرقاء, فقد تزينت بالخرضة، استعداداً وابتهاجا بالحتفال 
باملولد النبوي الرشيف, ها هي األضواء ترسم لوحة بهيجة، تعكس الفرح الكبري الذي يسكن نفوس سكان 

املدينة، فقد تلمح هذا يف مدى مشاركتهم وتفاعلهم يف التزيني، استعداداً منهم لإلحتفال باملولد النبوي, 
ول يخلوا شارع يف العاصمة من اللوحات الضوئية والقصاصات القماشية التي زينت جداريات صنعاء 

وألبستها ثوبها األخرض الجميل.

وإن أرجعت برصك إل األرض فال ترى سوى اللون األخرض يكسوا كل يشء.. البيوت والحواري واألزقة، 
حتى مركبات النقل الخاصة والعامة قد تخضبت باللون األخرض, حتى الدراجات النارية التي تجوب 

الشوارع أيضاً, لم تعد تحمل ألوان مصانعها املختلفة, بل غدت أكثر اخرضاراً يف موقف يجدر بنا أن نصفه 
بأنه الحتفال املتنقل باملولد النبوي الرشيف عليه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ليفوتنا الغوص يف عالم الزوامل الحماسية، واألناشيد الدينية، والتي لها رونقها الخاص بمكربات الصوت 
التي تجول الشوراع ذهابا وايابا, وتزرع الحماس يف القلوب وتخلق روحانية خاصة بمناسبة مولد الهداية 



638

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

والرحمة.

حتى أهل املدينة يستعدون ذلك الستعداد الذي يليق بمقام هذه الذكرى الغالية عل قلوبهم، فرتاهم 
يحملون األعالم والشعارات ويزينون وجوه أطفالهم بالحلة الخرضاء التي تبعث يف النفوس روحانية 

املناسبة، ويخرجون إل الشوارع أو إل األماكن التاريخية يف املدينة كصنعاء القديمة والسائلة، ليأخذوا كم 
صورة لهم وألسهم وأطفالهم معربين يف ذلك عن مدى حبهم لرسولهم العظيم محمد صلوات الله عليه 

وعل اله.

ومستجيبني لندائه يف دعوته اإلَلِهيّة، فقد كان اليمنيون يف مقّدمة الصفوف منذُ فجر الدعوة، وكأجدادهم 
أرصَّ اليمنيون إّل أن يُثبتوا للعالم كله مدى ارتباطهم الوثيق بنبيِّ الرحمِة، فيجّددوا البيعَة كل عام، بالتوافد 

إل الساحات احتفال بمولده يف شتى ارجاء اليمن، راسمني صورًة محمديًة تجّسدت يف إيمانهم الراسخ 
بنبيهم األكرم، فيلبي أبناء معظم املحافظات اليمنية الدعوَة لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عل 

صاحبه وآله افضل الصالة وازكى التسليم.

وهكذا يجدد اليمنيون عهدهم وولئهم للنبي األعظم يف حشودهم واستعدادهم وبذلهم وبمضيَّهم خلف 
قائدهم املحمدي قائد الثورة السيد القائد/ َعبد امللك بدرالدين الحوثي، مباركني له وللشعب املحمدي 

مناسبَة ذكرى مولد خري الربية محمد – صّل اللُه عليه وآله – وسائرون عل الدرب حتى يرث الله الرض 
ومن عليها.

ماذا يعني إحياء املولد النبوي ؟

28  أكتوبر 2020 -  موقع أنصار الله  - فهمي اليوسفي

وصلت دول تحالف العدوان وأجنداتها من املرتزقة بشقيها الداعيش والعفايش أن يشككوا ويقولوا: ملاذا 
كل هذه الخسارة من أجل الحتفال بمولد رسول الله وأرشف خلق الله، بينما ل ينتقدون دول العدوان 

عل جرائمها يف استهداف اإلنسان وتدمري املؤسسات وشن حرب إبادة شاملة عل اليمن أرضا وإنساناً منذ 
5سنوات وحتى اليوم.

ملاذا ل ينتقدون قطع املرتبات لثالثة أعوام عل التوال إضافة لستحواذهم عل عائدات النفط والغاز لـ 
5 سنوات وحتى اليوم. أليس الحتفال بمولد النبي هو إحياء للقيم النبيلة والجميلة التي تضع كل اعتبار 

آلدمية اإلنسان ؟ وألن إحياء تلك القيم واألخالق املحمدية هي حجر األساس ملكافحة جرائم الغتصاب 
السلطوي والسيايس والقتصادي والجتماعي والداعيش حتى الجنيس النحرايف الذي يحتل حزب اإلصالح 

التكفريي املرتبة األول.

أنتم تدركون يادواعش وعفافيش املايض والحارض أنكم ضد القيم واألخالق الجميلة ؟

سنواصل املشوار

إحياء هذا املولد النبوي ألن ذلك إحياء لروح املقاومة املضادة ملشاريع التطبيع والغتصاب يامنحرفون.

إحياء املولد النبوي هو إحياء لثقافة الزهد البعيدة عن مطامع الدنيا.

إحياء املولد هو جزء من مواجهة ومكافحة التمزيق للنسيج اإلسالمي بعد أن هندس الغرب مشاريع 
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تمزيقية تندرج تحت برنامجه الصهيوني تقسيم املقسم.

إحياء هذا املولد هو حجر األساس إلحداث ثورة روحية تسهم يف تهذيب من ينبغي تهذيبه ومكافحة كل 
مشاريع الهدم للقيم، التي يسوقها ذوو املشاريع املتوحشة املعادية للحياة واإلنسانية.

وألنني يساري وثائر ضد الظلم والفساد والستبداد والستعباد ومع مرشوع العدل الجتماعي والنتصار 
للقيم اإلنسانية فإنني اعترب أن إحياء هذا املولد هو إحياء للصوفية وإذابة الرصاع املذهبي ومواجهة الوهابية 

املتوحشة والعفاشية والفسادية وإعادة العتبار لكل القيم اإلسالمية الجميلة، ونرش ثقافة الحب والبتعاد 
عن ثقافة التوحش التي تكرس ثقافة الغاب.

إحياء هذا املولد هو إحياء ملسرية القرآن ونبذ طريق الشيطان ومكافحة مشاريع الصهيونية واألمريكان.

ولنأخذ يف الحسبان أن من ينتقد إحياء هذا املولد دليل أنه قد وصل ملرحلة اإلفالس ونقده إلحياء هذا املولد 
هو جزء من التطبيع غري املبارش مع إسائيل، فلنشارك بإحياء هذا املولد ولنفخر بمولد املصطفى.

فلنشارك بإحياء هذا املولد لكي نغيض أعداء الله و اإلنسانية…

اللهم صيل عل محمد وال بيته الطاهرين.

سالم عل فتاح.

سالم الله عل روح الشهيد حسني الحوثي.

سالم الله عل اليسار الثوري واألنصار.

وتبا لكل وهابي

تبا لكل مؤمرك.

تبا لكل من هو متسعود.

تبا للعمالء.

تبا لحزب اإلصالح املتوحش.

تبا لكل عفايش فاسد.

تبا ألنصاف الرجال.

تبا ملن ينتقد إحياء مولد الرسول األعظم.

سنحتفل بمولد الرسول ونستمر بمقاومة العدوان وأدواته الفاسدة واإلرهابية.

ستنترص ثورة 21 ايلول.. وحتما سوف ينهزم تحالف العدوان ودواعش الشيطان وعفافيش الظالم..
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 لرسول اهلل
ُ
 االنتصار

ُ
هكذا يكون

28  أكتوبر 2020 -  موقع أنصار الله - محمد أمني الحمريي

من أعظِم الجهود التي نرى أهميتَها يف إطار النتصار لرسول الله صل الله عليه وآله وصحبه وسلم؛ ومن 
ــة والنهوض بها إل األفضل هو: أجل حصوِل التغيري من واقع األُمَّ

أهميُّة إعادة النظر يف ُكـّل املصنَّفات واملؤلفات التي ُكتبت يف سرية رسول الله، وفيها:

– من األخطاء والنحرافات ما ل يستقيُم مع كونه رسوَل الله وأعظَم الخلق وأزكاهم، ويف موقِع الُقدوة 
والقيادة التي لن تتكّرر.

َم رسوُل  – إل جانب القصور وعدِم الشمول يف ما ُكتب عنه صل الله عليه وآله وسلم وهو صحيٌح، فُقــدِّ
الله من خالل هذا العمل كشخصية ل ترقى إل املستوى واملكانة العالية كرسول.

* كيف يكون النتصار يف هذا الشأن؟!

هناك جانبان مهمان، باإلْمَكان أن تُبذََل فيهما الجهود؛ ِمن أجِل إبراِز الحقائق الدامغة:

الجانُب األول:

كشُف النحرافات واألخطاء الواردة يف مختلف الكتب املشتهرة من كتب تأريخية وِسرَيٍ، وحديث، َو… وإبراز 
جوانب القصور والخلل يف ما صاَحَب بعَض املواضيع، وهو من الصحيح الذي ترتبت عليه آثاٌر سلبية 

كذلك؛ بَسبِب التناول القارص.

ومن أجل الوصول إل املطلوب بشكل صحيح وناجح، ل بُـدَّ من مراعاِة الضوابط املهمة يف النقد والتقييم، 
والرتكيز عل األََساسيات وعدِم الخوض يف التفاصيل الهامشية، وأن يكوَن املقصد من وراء هذا العمل هو 

ــة بنبيها وعدم القتَداء  َم عل أنه حقائُق صحيحة، وهو ليس كذلك، فكان سبباً يف زهد األُمَّ كشف ما ُقـــدِّ
الصحيح به، وسبباً يف تخلفها وتطاول عدوها عليها يف دينها ونبيها َو…!

وهنا ل بُـدَّ أن تبذل الجهود بالقدر الالزم والوقت املناسب دون الستغراق والنرصاف الكامل.

الجانُب الثاني:

بذُل الجهود الكبرية من العلماء الربَّانيني واملتخصصني واملعترَبين من مختلف املجالت، وهنا أموٌر مهمة:

1- أن يكون هذا العمل – عل مستوى املثال عندنا يف اليمن – بطابع رسمي، يكون التكليُف فيه أولً من 
قبل الجهات املعنية يف الدولة، َحيُث تقوُم بتشكيل اللجان املناسبة بهذا الخصوص حتى ل تكوَن هناك 

فوىًض فكريٌة، ول تتحّقُق الثماُر املنشودة.

ــة بنبيها، وأن ل تكوَن مناسبُة  ـُه عل ما تقّرر ويتقّرر عل الدوام من أهميّة ربط األُمَّ 2- يستنُد هذا التوجُّ
املولد النبوي الرشيف ُمَجـرََّد مناسبة عابرة، وإن كانت ذات قيمة ومكانة بال شك، بل ل بُـدَّ أن يرتافَق مع 

ما يُبذَُل يف هذا الجانب أموٌر بحثية وعلمية يستفاُد منها يف مسرية التغيري والنهوض الشامل عل مستوى 
ـة كلها. بالدنا، وتكون مصدَر إلهام واستعادة لألُمَّ

3- الهدف يف هذا الجانب:
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إبراُز شخصية رسول الله -صل اللُه عليه وآله وصحبه وسلم- كما تحدث عنه اللُه الذي أرسله بالهدى 
وديِن الحق، وبكل ما ذكره فيه من صفاٍت ومحامَد كبريٍة وعظيمة كرسوٍل لرب العاملني وللناس أجمعني، 
وأن يكوَن التناوُل لسريته تناوًل واعيًا شموليًّا لكل ما يتعلق بشؤون الدين َوالدنيا وعمارة الحياة، فتكوُن 

ُكـلُّ املخرجات يف هذا صحيحًة ويستفاُد منها عمليًّا يف واقع العمل.

4- وحتى يُكتَُب النجاُح لهذا املسار وتحصُل القدرُة عل ربط ُكـّل ما يتصُل بسرية رسول الله بالواقع اليوم 
ــة، وكيف يمكن التخلص مما تعانيه من أوضاع من خالل طرق ومعالجات ذات جدوى وتأثري. وحال األُمَّ

ل بد من اعتماِد القرآن الكريم مصدراً أََساساً للتعرُّف عل رسول الله وتسليِط الضوء عل شخصيته وسريته 
عل ضوء القرآن، ول يمنُع بعد ذلك من الستفادة مما صح يف كتب التأريخ والسرَي والحديث من مرويات 

متواترة معترَبة، ل تتصاَدُم مع ما قّرره القرآُن عن رسول الله، وتنسجُم النسجاَم الكامَل مع الصورة 
األروع واألسمى التي منحه اللُه إياها، وهي يف مجملها تنسجُم مع روعة وجمالية الدين الذي ارتضاه اللُه 

لعباده، وأرسل رسوَله محمداً عليه الصالة والسالم لتبليغه، ورتَّب عليه الفوَز والفالَح يف الدارين.

ربيع القلوب

28 أكتوبر 2020 - موقع املسرية نت - د. فاطمة بخيت

عل حني فرتة من الرسل ولد البشري النذير والرساج املنري يف تلك البقعة املباركة التي كان يعيش أهلها 
يف ظالم مدلهم من الجهل والضالل والفساد والنحراف، فبعثه الله بالرسالة املهيمنة عل كل الرسالت 

السماوية لينتشل ذلك املجتمع من الظلمات إل النور.

لكن بدا من بعد ظهور أنوار الرسالة أن تلك األنوار كانت فوق طاقة وتحمل من ألف حياة التيه والضالل، 
فأبوا إل أن يحاربوه بشتى أنواع الوسائل، حتى وصل بهم الحال إل محاولة قتله وتصفيته، ولكن ألّن الله 

يأبى إل أن يتم نوره ولو كره الكافرون؛ جاء األمر اإللهي برتك ذلك املكان والهجرة إل من رشفهم الله 
برشف التصديق برسول الله صل الله عليه وآله وسلم، فما إن عرف أهل يثرب من قبائل األوس والخزرج 

اليمنية بقدوم الرحمة املهداة حتى تعلقت أرواحهم شوقاً لرؤية الحبيب املصطفى صل الله عليه وآله 
وسلم، فكانوا يتسابقون لستقباله، وينتظرون اليوم بعد اآلخر لينالوا رشف مالقاته، فما إن أطل عليهم 

بنوره حتى استبرشت النفوس وتهللت األسارير وحلت الفرحة والبهجة والرسور يف تلك القلوب التي أدركت 
عظمة ذلك النور قبل أن تراه، فشدوا وأنشدوا ابتهاجاً وفرحاً:

طلع البدر علينا       من ثنيات الوداع

فأصبح ذلك النور يسيطر عل عقولهم ووجدانهم وآمنوا به ونارصوه حتى سموا باألنصار الذين نارصوا 
الله ورسوله، وكيف ل يحضون برشف ذلك السم وهم من صدقه حينما كذبه اآلخرون، وأووه حينما 

قاطعه اآلخرون، وآمنوا به حينما كفر به اآلخرون، ونرصوه حينما حاربه اآلخرون، فنالوا املكانة العالية 
عند رسول الله صل الله عليه وآله وسلم، وكان لهم الدور الكبري واملهم يف تأسيس الدولة اإلسالمية وترسيخ 

دعائمها، يف مكان لم يشهد وجود دولة من قبل، وأصبحت تلك العالقة تزداد قوة بني النبي واألنصار، 
يزدادون قرباً وحباً من الحبيب املصطفى، ترجمته الكثري من األحاديث التي قالها رسول الله يف فضل 

أولئك القوم الذين نالوا تلك الدرجة الرفيعة بصربهم وثباتهم وصمودهم حتى أصبح اإليمان يمانياً، كما 
ورد عنه صل الله عليه وآله وسلم: »اإليمان يمان والحكمة يمانية«. واستمرت تلك العالقة املتميزة بني 
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الرسول وأهل اليمن حتى عرصنا الحارض الذي أصبحت تعاني فيه األمة من جاهلية أسوأ من الجاهلية 
األول، وأصبحت تعاني من حالة خواء عل مختلف املستويات، حتى وصل الحال ببعض أبنائها أن أصبحوا 
تابعني ملن يحارب الرسول والرسالة، بل األسوأ من ذلك حربهم ملن حارب أعداء الله وأعداء رسوله، وكل من 

اتخذ منهم موقفاً عدائياً، ليتضح جلياً مدى خطورة املرحلة عل األمة اإلسالمية، تلك الخطورة التي أدركها 
الشهيد القائد حسني بدرالدين الحوثي –رضوان الله عليه- يف وقت مبكر، وذكرها يف الكثري من محارضاته 
ودروسه ونبه األمة للخطر املحدق بها، ورضورة التمسك بالرسول صل الله عليه وآله وسلم، واستنهضها 

ملواجهة الخطر القادم وما يجب أن تكون عليه.

 فأصبح حب الرسول والتمسك به عنوان ثقافة هذا الشعب الذي يأبى أن يحيد عنها عل الرغم من حجم 
املعاناة بسبب العدوان والحصار، فإّن عالقته بخاتم الرسل ستظل تلك العالقة املتميزة التي ورثوها عن 

اآلباء واألجداد الذين كانوا عنوان املدد والنرصة للرسول والرسالة عل مدى التاريخ حتى أصبحوا رمزاً يف 
ذلك الحب والتعلق بالحبيب املصطفى الذي ما إن اقرتب موعد مولده حتى أصبحت النفوس تّواقه إلحياء 
تلك الذكرى بما تستطيع من إقامة مظاهر الفرح والبهجة يف كل بيت وحارة وشارع ومديرية ومحافظة، 

وازداد الستنفار والتجهيز إلقامة الحتفال بتلك املناسبة العظيمة، واستعداد الحشود للخروج يف اليوم 
املشهود إلعالن الولء لرسول الله يف الوقت الذي دأب فيه األعراب املنافقون ومن دار يف فلكهم لتول اليهود 

والنصارى والتطبيع معهم. وكما حرص أهل اليمن عل إحياء سنته صل الله عليه وعل آله وسلم التي 
ُغيبت من قلوب املسلمني وعقولهم. وكلما اقرتب املوعد، كلما ازداد هذا الشعب شوقاً ولهفة لحلول ذلك اليوم 
الذي تكاد األرواح تطري شوقاً قبل حلوله، وكأنها ستلتقي بالحبيب املصطفى صل الله عليه وآله وسلم، ذلك 

اليوم الذي سيكون يوماً استثنائياً لشعب استثنائي كان الرسول ول يزال املعلم والقائد والقدوة واألسوة 
يف كل مجالت حياته، وليقول بصوت واحد: »لبيك يا رسول الله«. وليعلن مجدداً »نحن األنصار ل زلنا 

عل العهد يا رسول الله«. وليظهر للعالم مدى تمسكه بنبيه، ولريد عل اإلساءات املتكررة إل خري البرشية، 
وليقول للمتخاذلني بأن التخاذل لن يزيدهم إل خرساناً مبيناً يف الدنيا واآلخرة، وأّن العاقبة للمتقني الذين 

تولوا من بذكره والحتفال به حياة القلوب وربيعها.

فلسفة االحتفال باملولد النبوي.

29 أكتوبر 2020 -  موقع أنصار الله - أحمد يحيى الديلمي

ليلة اليوم الخميس 12 ربيع األول 1442هـ املوافق 29 أكتوبر 2020م حلقت يف سماء صنعاء عاصمة 
اليمن التاريخية وكل املدن اليمنية رصخات اليمنيني عالية واختلطت بأضواء الكهرباء املبهرة لكي تضع 

عالمات صادقة تؤكد عل اإليمان بالله وحب الرسول الكريم صل الله عليه وآله وسلم ، واليوم هاهم 
اليمنيون يجتمعون يف الساحات باملاليني من كل الفئات العمرية والتجاهات السياسية لتتعال أصواتهم 
بالصلوات عل الرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم فتلتحم قطرات الرذاذ املنبعثة من الحناجر مع 

أجواء الخري املحلقة يف السماء لتشكل لوحات فنية عميقة الدللة هدفها األول إيقاظ العالم من سباته 
العميق وإخراج الضمائر البرشية من الغفلة الطويلة وحالت الغياب واملوت الرسيري من األشخاص والدول 

عل أمل إحداث صحوة مباغتة للعرب واملسلمني تُذكرهم بماضيهم التليد وتجعلهم يستدعون املايض 
بصفحاته املرشقة ليأخذوا من حياة الرسول العرب العظيمة فيُحلق كل مسلم بعقله وخياله مع الرسول 

األكرم صل الله عليه وآله وسلم ليعيش تلك املشاهد الخالدة ويتذكر صفات النبي الكريم الخليقة بالهتمام 
واإلطراء من حيث أخالقه الحميدة وتفانيه وشجاعته ورباطة جأشه وصربه عل املكاره واألذى من أقرب 
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الناس إليه وتجسيده لصفة املثل األعل يف السلوك والحياة وهي لوحات جميلة تعطي كل شخص ما يبتغيه، 
فاملجاهد يمكن أن يستعيد من عبقرية الرسول العسكرية النادرة صفة الصمود واإلرصار عل النرص فيقاتل 

بإرادة إيمانية ، كما حدث للرسول األعظم الذي واجه أعتى عتاولة قريش بذلك الصمود والتحدي ، لم تهن 
عزيمته ، ولم تتزعزع عقيدته ، ولم يفت يف عضده يشء ، بل ازداد إيماناً ورسوخاً ، وتأصلت فيه السجايا 

العظيمة لرتسم للعالم صفات الحياة النبيلة ..

وأمام األسري واملعتقل واملختطف واملحارص فرصة عظيمة بأن يتعظ من ذلك الحصار الجائر الذي عاناه 
الرسول يف ِشْعب بني هاشم ، وما ناله مع أصحابه من حرمان وجوع وفاقة وتعذيب ، إنها صفات عظيمة 

يجد لها كل إنسان ما يُغنيه وما يعزز دوره يف الحياة ، فالقايض الذي يقيض بني الناس يمكن أن يأخذ 
من صفات الرسول ميله الغريزي للعدل واتصافه بالنزاهة ورفضه للظلم وإرصاره عل إنصاف املظلوم 

وترفعه عن مغريات الدنيا وجهره بالحق ، وعدم انصياعه لنزغات الشيطان ، فيحكم بمعنويات عالية 
وإرادة فولذية مبعثها الثقة الكبرية بالنفس والحب الصادق لله وللرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم 
، وكل من يفقد شهيداً يف ساحة التصدي والصمود يمكنه أن يستعيد مشهد حزن الرسول الكريم يف معركة 
أحد بعد استشهاد بطل الله الغالب سيد الشهداء عمه حمزة عليه السالم ، فرغم الحزن الكبري الذي تعاظم 

يف نفسه عندما رأى جسد عمه الشهيد ممثالً به وأجزاءه املقطعة من قبل آكلة األكباد ومن زوجها أبي 
سفيان الذي تعمد أن يغرز سهمه يف وجنة الشهيد اليُمنى والتكاء عليه حتى نفذ إل الوجنة األخرى ، مع 
ذلك ورغم حزن الرسول الكبري إل أنه لم يغرق يف موجات الحزن، وسعان ما استعاد زمام املبادرة وحث 

أصحابه عل الجهاد وامتشاق السيوف من أغمادها لستكمال الدعوة .

إنها صور عظيمة ل بد أن نستفيد منها خاصة يف هذا الزمن ، زمن التشوهات النفسية والنحطاط األخالقي 
والنسحاق املهني تحت شهوة التسلط ونعال املال املدنس ، وهذه هي أهم الصفات التي تجعلنا نعظم 

الرسول يف كل لحظة من حياتنا وهي بكل معانيها العظيمة تدحض بشدة كل ما يروجه الُجّهال وأشباههم 
ممن يدعون احتكار الحقيقة ويعتربون أنفسهم مخولني بتمثيل الدين والدفاع عنه كأعظم افرتاءات كاذبة 
ل يزالون يجرتونها من تلك الصحراء املقفرة املغرقة يف ضالل الجاهلية ، لم يدركوا عظمة سجايا الرسول 

األعظم صل الله عليه وآله وسلم والتضحيات التي قدمها حتى غدت الصحراء مسكونة بصهيل الخيل 
ورغاء اإلبل ، ألنه بحكمته العميقة وبساطته وشعوره املرهف تحل بأعظم الصفات واألخالق الحميدة 
وسعة األفق ، فسابق الزمن حتى رسخ اإلسالم يف أعماق األرض والقرآن يف صدور املسلمني ، فأكسبهم 

إرادة التحدي والسري إل املستقبل بما يؤكد أن الرسول روض البرش والصحراء والخيول الجامحة يف زمن 
قيايس بصدق إيمانه وقوة بأسه وحول املنهج إل قيم وسلوك حاكم لحياة املسلمني اليومية ، وهو ما مكنهم 
بعد ذلك من الصمود واجتياح القفار والصحارى وافتتاح املدن واحدة تلو األخرى حتى عم اإلسالم مشارق 

األرض ومغاربها ، ألن النبي صل الله عليه وآله وسلم أقام العدل وتصدى ألساطني قريش وعتاولة الظلم 
والجربوت يف ذلك الزمن املظلم ، فجاهد يف الله عز وجل حق الجهاد حتى أتاه اليقني ، فكيف ل نحتفل بهذا 
اليوم العظيم ونحن يف اليمن عادة نحتفل بالرسول يف كل لحظة من لحظات حياتنا ويف كل صالة إذ حولنا 

حتى األعراس واملناسبات واللقاءات إل حلقات للذكر والصالة والسالم عل الرسول األعظم صل الله عليه 
وآله وسلم .

وكم أتمنى أن أولئك الذين يخالفون هذا املوقف من أصحاب العاطفة الساذجة من يرغبون باملال واملكانة 
ويغرتون بأوهام وخيالت الكثرة والقوة أن يتعظوا بمواقف الرسول ويتمثلوا سلوكه يف حياتهم لكي 
يعودوا من تلك النزلقات البائسة التي قادتهم إل مراتع الخيانة والعمالة والرتزاق وهم اليوم بأمس 

الحاجة إل عالج نفيس ملعرفة حجم الخطيئة التي اقرتفوها يف حق الدين والشعب والوطن ، وهذا العالج 
يكمن يف قراءة سرية الرسول صل الله عليه وآله وسلم بعقل ومنطق لكي يتغلب صوت اإليمان عل صوت 
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النفاق والذل ، ولينظروا إل الواقع بمنطقية لمتالك اإلرادة كي تتحجم مشاعر النسياق إل التبعية املهينة 
لآلخرين ويدركوا خطورة التنكر للرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم ، علهم يتمسكون بمنهجه القويم 

وهذه هي إحدى فلسفات تعظيم الرسول يف مهرجانات حية ، وهي امتداد لتلك الثقافة املتجذرة يف نفوس 
اليمنيني منذ مئات السنني ، التي اعتادوا عليها كما قلنا يف كل لحظة من حياتهم ، يصّلون عل الرسول صل 

الله عليه وآله وسلم ليس الصالة البرتاء التي حذر منها وإنما الصالة اإلبراهيمية الكاملة التي تُريض الله 
سبحانه وتعال ويسعد بها الرسول األعظم صل الله عليه وآله وسلم الذي سعى لخري املسلمني كل املسلمني 

، لذلك يُحبه كل مسلم صادق اإليمان ويحتفل بمولده كأقل واجب تجاه هذا النبي العظيم ، وسيظل هذا 
ديدنُنا إل أن نواجه الخالق سبحانه وتعال وترتقي أرواحنا إل مقامه العال آمنني مطمئنني بالفوز والنجاة 

إن شاء الله .. والله من وراء القصد ..

اليمنيون.... أنصار اهلل عرب التاريخ

29 أكتوبر 2020 - موقع املسرية نت - إبراهيم الهمداني

سجل اليمنيون أروع املواقف املرشفة، وصنعوا املحطات الخالدة يف تاريخ البرشية، ببطولتهم العظيمة 
وتضحياتهم الجليلة، يف سبيل الله ونرصة لدينه وأنبيائه وأوليائه، ومما يؤسف له أن التاريخ لم يحفظ لنا 

إلَّ النزر القليل من تلك املواقف، وحتى ذلك القليل لم يسلم من النتقاص أو التشويه أو البرت أو املرور عليه 
مرور الكرام،

يف أحسن األحوال، ذلك ألن اليمنيني كانوا يصدرون يف مواقفهم العظيمة تلك، عن إيمان صادق بوجوب 
تلبية أمر الله، واملسارعة يف الستجابة إليه، غري عابئني بحجم املخاطر والتحديات والعواقب الناتجة عن 

ذلك، ولم تثنهم جسامة التضحيات املطلوبة منهم عن بلوغ مانذروا له أنفسهم، من نرصة الحق وإقامته، 
حتى وإن كان الثمن وتلك التضحية هي التنازل عن ملكهم وسلطانهم، بكل مايمثله من قيمة وجودية 

ونفسية لديهم، ما يعني أنهم لم يكونوا طالب دنيا وملك وحكم لذات أبهة السلطة وزخرفها، وإنما كانت 
السلطة وامللك عندهم وسيلة لبلوغ رضا الله تعال، وإنفاذ أمره وتحقيق مشيئته، وألن التاريخ يكتبه 

متسولوا امللك وغاصبوا الحكم وطالب الدنيا، لتعويض عقدة النقص لديهم، ونسبة أمجاد وهمية وبطولت 
زائفة ومواقف فارغة إليهم، ليضاهئوا بها بطولت ومواقف األبطال الحقيقيني، فإنهم حني يضطرهم 
السياق التاريخي لذكر أولئك األبطال العظماء، تراهم يحاولون غض الطرف عنهم ما أمكنهم إل ذلك 

سبيال، وإن لم يكن من ذلك بّد، تناولوا ماتيرس يف نطاق محدود، بكثري من الالمبالة وعدم الهتمام، ويعود 
السبب يف ذلك إل حقيقة جدلية الرصاع بني الحق والباطل، واختالف الرؤية والنهج والعتقاد التي يتبناها 

كل طرف منهما، لذلك يمكن القول إن الباطل حني يتحدث عن الحق، ل يفعل ذلك إنصافاً أو اعرتافاً، وإنما 
من أجل التلبس به وتشويهه، وتمرير الباطل تحت مسماه والتقنع به، وذلك هو شأن تاريخ اليمنيني - 

منذ األزل وإل اآلن - الذين نذروا أنفسهم لنرصة دين الله وإعالء كلمته، وارتىض لهم الله الختصاص 
بهذا الرشف، وبعيداً عن مقولت التاريخ السيايس املكتوب، واطروحاته الهزيلة املبتورة، نحاول يف هذا 

الطرح قراءة نماذج من املواقف العظيمة التي سجلها اليمنيون، وصنعوا بها نقطة تحولت كربى يف تاريخ 
ل الكثري من تلك املواقف املرشفة. البرشية، مستندين يف ذلك إل معطيات النص القرآني، الذي سجَّ

1- قبيلة جرهم ودللت الهجرة إل مكة:-

من أرض الجنتني والخري والعطاء وامللك والحضارة والحياة الرغيدة، خرجت قبيلة كاملة، يف هجرة طواعية 
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اختيارية، لم تفرضها رصاعات سياسية وحروب، ول ظروف اقتصادية ومجاعة، ول كوارث بيئية وزلزل 
وبراكني وغريها، وقد عجز املنطق والعقل عن إيجاد موطئ تربير أو مكمن سبب لتفسري ماحدث، ولتعليل 

خروج قبيلة كاملة هكذا فجأة، متخلية عن تموضعها الوجودي، وانتمائها الطبيعي، وكيانها السيادي 
والسيايس، قاطعة ارتباطها الوثيق بتموضعها ومحيطها الجغرايف، متنازلة للغياب عن حضورها دون 

إجبار أو إكراه، لم تكن تلك القافلة املكونة من قبيلة بأكملها، يف مهمة تجارية أو عسكرية أو استكشافية، 
ولم تكن وجهتها كربيات املدن أو عواصم المرباطوريات، حيث العيش الرغيد، الذي قد يكون بديالً ملا 

تركوه، بل كانت وجهتهم وغايتهم هي أرض غري ذي زرع، أرض قاحلة ل ماء فيها ول زرع، ول شيئ من 
مقومات الحياة، ومجرد التفكري يف اإلقامة فيها ومحاولة البقاء، يُعّد رضباً من الجنون، إذن ماهو السياق 

الحقيقي الذي يمكنه تقديم قراءة حقيقية ملوقف قبيلة جرهم، وتنازلهم عن رغد العيش وسعته، ليخوضوا 
رصاع البقاء يف أرض قاحلة وتضاريس قاسية.

من خالل تتبع الحدث يف سياق النص القرآني، تتكشف لنا الدللت وتتضح املعاني، ونرى نبي الله إبراهيم 
عليه السالم، وهو ماض يف تنفيذ أمر ربه، بكل رىض وتسليم، ليرتك طفالً رضيعاً وامرأة فاقدة الحيلة، 

يف أرض قاحلة ل ماء فيها ول زرع، املوت فيها جوعاً وعطشاً أمر ل مناص منه، خاصة عندما يتعلق 
األمر بطفل وامرأة ل حيلة لهما، لكن دعوة نبي الله إبراهيم عليه السالم كانت طوق النجاة لهما، حيث 
يَِّتي ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع«، ويف هذا استعطاف لرحمة  قال متوجهاً إل الله تعال:« َربَّنَا إِنِّي أَْسَكنُْت ِمْن ذُرِّ

الله واستنزال لرعايته، بدافع مشاعر العطف والحنان الفطرية، »ِعنَْد بَيِْتَك اْلـُمَحرَّم«، وهنا يحظر املكان 
بقدسيته وعظمته، لتنسحب دللة املكان عل من قصد جواره، واحتمى بحرمته، واعتصم بعصمته، وبذلك 

فهو مكفول برعاية وضيافة صاحب البيت املحرم، ثم يذكر املهمة التي  ألجلها كانت هذه التضحية، 
اَلة«، بكل ماتعنيه الصالة من دللت الشتمال كل جوانب الدين، وإقامة أمر الله وإبالغ  »َربَّنَا ِليُِقيُموا الصَّ
كلمته وما إل ذلك، ولكن أنّى لطفٍل رضيع وامرأة ل حول لها ول قوة تحقيق ذلك، وتحمل مشاق الدعوة، 

ومواجهة املنكرين والجاحدين والكافرين، ول سند لهما ول معني، ناهيك عن عدم قدرتهما عل الحياة 
والبقاء يف ظل تلك الظروف القاسية؟!

إن نبي الله إبراهيم عليه السالم بما ألهمه الله تعال، لم يغفل عن أمر كهذا، فقد ألحق دعوته بالقول:- 
»َفاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَْهِوي إَِليِْهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم يَْشُكُروَن«، وكانت قبيلة جرهم هي 

األفئدة التي هوت إليهم حباً وإجاللً وتكريماً وعوناً ومشاركة يف تنفيذ أمر الله وعبادته وإقامة أمره، كانت 
قبيلة جرهم - يف هجرتها الختيارية - تميض يف مهمة إلهية، استجابة ألمر إلهي عظيم، فصارت بذلك 
مصداقاً لستجابة الله تعال لدعوة نبيه إبراهيم عليه السالم، ول يخفى عل املتأمل ما تحمله مدلولت 

)أفئدة( يف الدعاء بجعلها هي التي تهوي إل ذرية إبراهيم عليه السالم، وما تدل عليه من الولء الصادق 
والحب الغامر واإليثار املتفرد، والتضحية املنقطعة النظري، يف حب ذرية إبراهيم عليه السالم ورعايتهم، 

وتبني املرشوع الرسال والتبليغ، بكل تبعاته، ليصدق فيهم الدالول التزامني بأنهم )ألني قلوباً وأرق أفئدة( 
كما وصفهم الرسول األعظم صل الله عليه وعل آله وسلم.

2- حكمة العقل وقوة البأس تمثالن حضور اليمنيني يف مسار دعوة النبي سليمان عليه السالم

انرصف نبي الله سليمان  عليه السالم بعد أن أعطاه الله ملكاً ل ينبغي ألحٍد من بعده، إل ترصيف أمور 
مملكته والنظر يف شئون رعيته، إنفاذاً ملا أُمر به، وتحقيقاً ملقتضيات التكليف امُلناط إليه، وهكذا سارت 

األمور بوترية عالية من العمل املستمر والعبادة الدائمة والشكر الذي ل ينقطع، أداًء لحق نعم الله تعال، 
وطمعاً يف تمامها ودوامها، ومن بني كثرة النشغالت وتوال اإلنجازات، ضهر الهدهد بعد غياب أقلق ملكه، 
ليقص عليه مفاجأة لم تكن يف الحسبان، ويعلمه أنه - بما يمثله يف عالم الطري - قد أحاط بما لم يحط به 
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سليمان عليه السالم - يف تموضعه من امللك والنبوة - وقد أعطاه الله ملكاً عظيماً، إلَّ أنه قرص عن بلوغ 
مابلغه الهدهد، وأحس برغبته الشديدة ملعرفة ماسبق إليه أحد رعاياه، وبالعودة إل سياق القصة يف 

متوالية الرسد القرآني، نرى الهدهد وهو يتصدر الحديث مبيناً سبب غيابه - الذي لم يطل، ألنه مكث غري 
بعيد - قائالً لسليمان عليه السالم:- »أََحطُت ِبَما َلـْم تُِحْط ِبِه َوِجئْتَُك ِمْن َسبٍَإ ِبنَبٍَإ يَِقنٍي«، مبتدءاً حديثه 

بالتشويق والتحفيز واإلثارة، يف قوله:- »أََحطُت ِبَما َلـْم تُِحْط ِبِه« ، وما تحمله من دللت الختصاص 
بالعلم، ليس فقط عل مستوى أبناء جنسه، أو زمالئه من مخلوقات مملكة سليمان عليه السالم، ولكن عل 

مستوى القيادة نفسها، سليمان عليه السالم ذاته، ويستمر يف صنع النفعال وإثارة التساؤل، بتحديد املكان 
)مملكة سبأ(، والتأكيد من خالله عل صدق الخرب الذي جاء به، واملوضوع الذي حمله وتفرد بعلمه، وبعد 

أن بلغ التساؤل ذروته والدهشة أعل مستوياتها، أفصح عن إحاطته وما شاهده يف أرض سبأ قائالً :- »إِنِّي 
ٍء َوَلَها َعْرٌش َعِظيم«، فكان هذا هو املستوى األول من الرسالة املراد  َوَجْدُت اْمَرأًَة تَْمِلُكُهْم َوأُوتِيَْت ِمْن ُكلِّ يَشْ
إيصالها، حيث تعمد الهدهد ذكر الحضور املوازي لحضوره، يف سياق الزمان واملكان ذاته، الذي تحرض فيه 

ملكة يف الجانب اآلخر، تملكهم مثلما أنت تملك رعيتك، وأوتيت من كل شيئ، بما يوازي الحضور الدلل ملا 
أوتيته أنت، وإن كان هناك تفاوت بينكما، ويختم الهدهد رسم تجليات ذلك الحضور املوازي بقوله:- »َوَلَها 

َعْرٌش َعِظيٌم«، واضعاً املتلقي يف حرية وتساؤل عميق، فأي عظمة لهذا العرش تستحق الذكر والوصف 
بالعظمة بني يدي سليمان عليه السالم، الذي يمثل بحضوره ومقامه وعرشه وملكه املقام الحقيقي للعظمة، 

وأبهى تجلياتها؟؟ ألم يكن ذلك تجاوزاً من الهدهد؟ أم أنه من باب إثارة فضول ملك بما عند غريه؟؟!!

ويف هذا املستوى اإلخباري اشتغل الهدهد عل مدلولت الحضور املوازي يف التموضع املكاني والزماني 
بني ملكني ومملكتني وعرشني، يف السياق الحياتي الدنيوي، ويف الجزء الثاني من الرسالة، انتقل الهدهد 

إل مستوى اخباري آخر، يتعلق بأساس مهمة النبي سليمان عليه السالم، ويركز عل حقيقة تكليفه، وأن 
ْمِس ِمْن ُدوِن  تدخله أمر حتمي ل مناص منه، ألن هذه امللكة وقومها كما وجدهم الهدهد، »يَْسُجُدوَن ِللشَّ

ِبيِل َفُهْم َل يَْهتَُدوَن« . ُهْم َعِن السَّ يَْطاُن أَْعَماَلُهْم َفَصدَّ اللِه َوَزيََّن َلُهُم الشَّ

ويستمر النص القرآني يف سد أحداث القصة، موضحاً كيفية تدخل نبي الله سليمان عليه السالم، وناقالً 
حقيقة الشورى وحوار العقل، وعالقة التكامل بني الحاكم واملحكوم، يف قول امللكة بلقيس بعد أن قرأت 

الكتاب وعرفت مضمونه، »يَا أَيَُّها اْلـَمأَلُ أَْفتُونِي يِف أَْمِري َما ُكنُْت َقاِطَعًة أَْمًرا َحتَّى تَْشَهُدوِن«، ليظهر 
بذلك صوت الحكمة اليمانية، ويف املقابل تجيبها نفوس كريمة وقلوب شجاعة، قائلني لها، »نَْحُن أُولُو ُقوٍَّة 

َوأُولُو بَأٍْس َشِديٍد َواأْلَْمُر إَِليِْك َفانُْظِري َماذَا تَأُْمِريَن«، وقد غلب صوت العقل والحكمة، وذهبت مع قومها 
إل سليمان عليه السالم، ليسلموا طواعية لله رب العاملني، ولم يكن دخولها وقومها يف ملك سليمان طلباً 
للشهرة أو طمعاً يف املال، وقد أوتيت من كل شيئ ولها عرش عظيم، ول خوفاً واستسالماً لقوة برشية أو 

سلطة ملكية، وقد وصفهم القرآن الكريم بما يدل عليهم من القوة وشدة البأس، وهنا يبلغ التوازي الدلل يف 
مقام الحضور الوجودي منتهاه، فحتى إسالمها - وقومها - كان كما وصفته مع سليمان، وليس استتباعاً 

أو تبعية أو تقليداً أو مسايرة للوضع.

لم يكن اليمنيون الشعب الوحيد الذي جاء سليمان عليه السالم معلناً إسالمه، فكم من األمم والشعوب 
أسلمت طواعية أو إجباراً، وكم من الوحوش والطري والجن فعلوا مثل ذلك، لكن القرآن الكريم خص 

اليمنيني بالذكر، وخلد قصتهم، ووصف مقامهم بالعظمة وحضورهم بما هم عليه من القوة والبأس، 
وترصفاتهم بما تنطوي عليه من الحكمة، لتكتمل بذلك طريف معادلة الحضور اليماني، ممثلة يف اإليمان 

يمان والحكمة يمانية، ليكون لهم بما منحهم الله واختصهم من الحكمة والقوة، الدور البارز يف مستقبل 
مملكة سليمان عليه السالم، وليصبحوا هم الستمرار الطبيعي لرسالته من بعده.
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3- اليمنيون يحرزون رشف نرصة خاتم األنبياء واملرسلني

كأسالفهم من قبيلة جرهم، لم تحن هجىة األوس والخزرج اعتباطية، أو ألسباب قرسية، وإنما كانت 
انطالقا من الستجابة الصادقة لعظيم التكليف اإللهي، ومسارعة يف نيل هذا الرشف العظيم، فرتموا وطنهم 

طواعية، وخرجت قبيلتان بكل مقومات وجودهما، لتحط الرحال يف يثرب، لتبدأ التجهيزات لستقبال 
القادم الرشيف، ومصداق ما برش به األنبياء واحدا تلو اآلخر، وأقبل اليمنيون عل حياتهم الجديدة بكل 

حب، ونذروا أنفسهم ملهمتهم الجليلة بكل تفاٍنإخالص، يحدوهم شوق كبري إل لقاء خري خلق الله أجمعني، 
ولكن وجودا موازيا شيطانيا، كان حارضا يف نفس املكان، هو وجود اليهود، الذين كان هدفهم إفشال مهمة 

اليمنيني، وحرفهم عن هدفهم األسمى، وتحويلهم عن نرصة النبي صل الله عليه وعل اله وسلم، وإقامة 
دين الحق، إل إثارة الحروب والفتن والنزاعات بينهم، ألن اليهود كانوا يعلمون مسبقا بحقيقة النبوة 

الخاتمة وصاحبها وأنصاره، وقد عمدوا إل هدم كيان أنصاره، ليسهل القضاء عليه بعد ذلك، ورغم ما 
أحدثه اليهود من رشخ يف العالقة بني أبناء األوس والخزرج، إل أنها سعان ما التئمت بقدوم رسول الله 
صل الله عليه وعل اله وسلم، الذي عالجها ومحى آثارها باألخوة اإليمانية، التي أكسبت مجتمع األنصار 

قوة ومناعة ضد مؤمرات اليهود واملنافقني ومخططاتهم.

جاءت البشارة بمبعث الرسول األعظم، فهلل األوس والخزرج، وذهب ممثلوهم إل لقائه يف العقبة بمنى، 
وبايعوه عل نرصته، ثم كانت يف العام التال، بيعة العقبة الثانية، عل نرصته وحمل أمره، وحمايته 

بأنفسهم وأموالهم وأولدهم، وقد عاهدوه عل ذلك، رغم جسامة األخطار املرتتبة عل ذلك، والعواقب 
والتداعيات التي ليس أولها عداوة مجتمع قريش، بما يمثله من مكانة سياسية ودينية واجتماعية، بني 

القبائل الغربية، وليس آخرها تحالف األحزاب واليهود واألعراب، يف حرب إبادة شاملة ضد مجتمع املدينة 
املنورة، ملحوها من الخارطة إل األبد، ولم تتوقف تداعيات ذلك األمر عند غزوة األحزاب، بل قد نال األنصار 

ظلم فضيع واستهداف ممنهج، عل مدى التاريخ.

نعم... هم األنصار كما سماهم الله تعال، وهم الذين آووا ونرصوا، هم الذين بذلوا وجادوا، وهم الذين 
آثروا عل أنفسهم، رغم ما بهم من الخصاصة الفاقة وشدة الحاجة، باذلني أرواحهم وأموالهم وكل سيئ، 

بطيب خاطر وكرم نفس وسعادة غامرة... تحملوا كل العواقب والتداعيات، بإيمان صادق، وحملوا أمر 
الدين بصدق وثبات منقطع النظري، وكانوا هم الرافعة األساس التي قام عليها هذا الدين، ولولهم كما يقول 
النبي األكرم، صل الله عليه وعل اله وسلم، لكان الرسول نفسه مجرد شخص من سائر األنصار، وقد كان 
الرسول الكريم يرى نفسه واحدا منهم، بدليل أنه يف املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار، آخى بينه وبني أمري 

املؤمنني عيل بن أبي طالب عليه السالم، وقد اكتفى األنصار بالله ورسوله، ولم يطلبوا مقابال أو ثمنا ملا 
قدموا، ل منصبا سياسيا ول مكانة اجتماعية، ول زيادة من الغنائم والفيء، بل اكتفوا برسول الله قسما 

ونصيبا، حني ذهب الناس باملغانم والذهب واألموال، وحني تسابق الناس عل منصب رسول الله صل الله 
عليه وعل اله وسلم، وهو مايزال عل فراش املوت، أنكر األنصار ذلك، لعلمهم بحقيقة الفرق بني مفهوم 

الولية ومفهوم السلطة والرئاسة، وأن مقام النبي ل يليه إل مقام ويص، ورغم كونهم أحق وأجدر بالنبي 
- بعد عرتته أهل بيته - إل أنهم لم يتجرأوا عل طلب خالفته، استحقاقا أو تعويضا، ألنهم يعرفون أنها إل 
عيل بن أبي طالب عليه السالم، وقد بايعوه عل ذلك ضمن من بايع يف غدير خم، وما ينسب إليهم يف حادثة 

السقيفة، من طلب زعم طلب الخالفة، فال يعدو كونه - يف اعتقادي - رضبا من املغالطة، وذر الرماد يف 
العيون، عن حقيقة طالبها الحقيقي، بخالف األنصار الذين بلغوا بجودهم وعطائهم إل مقام الثناء اإللهي، 
واإلشادة بعظمة تلك النفوس الكريمة، واإليمان الصادق، ول يعقل أن من كان هذا مقامه يف الجود واللتذاذ 
بالعطاء، أن تسمح له نفسه بمد يده ليرسق ما ليس له، فالكريم ل يرسق، ولو كان األنصار يريدون منصبا 
أو وجاهة أو سلطة، لتعرف من خاللها مكانتهم وفضلهم، ملا ترددوا يف طلبها من رسول الله صل الله عليه 
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وعل اله وسلم، وملا بخل بها عليهم، ولذلك ل يصح فيهم ما اُتهموا به يف السقيفة بأي حال من األحوال، ألن 
من بلغ به الجود والسخاء، إل بذل كل ما يملك وهو يف أشد الحاحة إليه، لن تسمح له نفسه طلب املباح، 

فما بالك بما فيه لصوصية عل حق الغري .

استمر األنصار يف نرصة دين الله، وفاء لبيعتهم لرسول الله صل الله عليه وعل اله وسلم، وأخلصوا 
أنفسهم لنرصة أمري املؤمنني عيل عليه السالم، وأهل بيته الكرام، يف سياق نرصتهم لله ورسوله، وقد جر 

ذلك عليهم املصائب والنكبات، وجعلهم لنتقام الظاملني والفاسقني من بني أمية، وقد ارتكبت بحقهم أبشع 
الجرائم، كما حدث يف واقعة الحرة، التي لم يعصمهم منها ل إسالمهم ول سبقهم ول فضلهم ول مكانتهم 

ول جوار رسول الله فيهم وبينهم.

 يف ذكرى املولد النبوي الشريف
ُ
رسائل متعددة: اليمن

31  أكتوبر 2020 -  موقع أنصار الله - حميد رزق

مشهد الخميس الثاني عرش من ربيع األغر ذكرى مولد الرسول األكرم يف اليمن، يعكس حركة شعب حي 
وأبي يزداد إرصارا وعنفوانا يف مواجهة التحديات العاصفة والكبرية، ويف مقدمتها العدوان السعودي 

األمريكي الذي يوشك أن يكمل عامه السادس، يف ظل حصار اقتصادي وإنساني غري مسبوق.

من نافل القول التذكريُ بأنَّ أحَد أهمِّ أهداف العدوان هو قتل إراَدة اليمنيني ونرش حالة اليأس واإلحباط يف 
أوساطهم، ُوُصـولً إل هزيمتهم عسكريًّا واحتالل أراضيهم ومدنهم وقراهم، غري أن ذكرى املولد هذا العام 

قلبت املوازين يف وجه طغاة املنطقة ويف وجه قوى الستكبار العاملية، لقد تجاوزت رسالة الشعب اليمني 
بُْعَدها املحيل بل وحتى اإلقليمي إل آفاق دولية وكونية، ول تزال التحليالت واآلراء حتى اآلن عاجزًة عن 

تفسري ُكـّل ذلك الزخم والحتشاد املليوني غري املسبوق يف صنعاء واملحافظات اليمنية احتفاء بذكرى املولد 
النبوي الرشيف واستجابة لدعوة ونداء قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي.

ــة  إنَّ مظهَر الحتشاد اليماني التاريخي يف مناسبة املولد النبوي الرشيف يف ظل الظروف التي تمر بها األُمَّ
اإلسالمية ويف ظل اإلساَءات املتكّررة واملتعمدة من قبل بعض الحكومات الغربية ضد الرسول محمد -صل 

الله عليه وآله وسلم-، وتصاعد ما يعرف باإلسالم وفوبيا يف أُوُروبا والغرب، يجعُل من نهضة الشعب 
اليمني واحتفائه برسول الله هذا العام عل النحو الذي ليس له مثيل عل وجه الكرة األرضية، بمثابة فعل 

جمعي تاريخي ووثبة حضارية تستجيب للتحّديات الوجودية التي يفرضها العرُب ضد اإلسالم.

الشعب اليمني يتقّدم الصفوَف ويحمل الراية نيابة عن مليار ونصف مليار مسلم بعد أن نكصت الكثري 
من الحكومات، ظهرت الخيانة من قبل الكثري من األنظمة التي تزعم النتماء للعروبة واإلسالم كما هو حال 

النظام السعودي، وبالتال ليس من الغريب أن يشعر األعداء بالضيق الشديد والسخط الكبري جراء نجاح 
فعالية املولد النبوي يف اليمن عل النحو الذي جرى الخميس الفائت، ولم يكن مستغربا أن يحاول العدوُّ 
بماكنته اإلعالمية والدعائية الجبارة النفخ يف شمس املولد ومحاولة إطفائها والتقليل من وهجها، لكنهم 

فشلوا مجّدًدا أمام شموخ وعظمة الشعب اليماني، فكانت مناسبة مولد الرسول محطة أُخرى من محطات 
املجد اليمانية بمقابل الخزي والعار الذي لحق آل سعود وأسيادهم من األمريكان.

ربما ليست الصدفة فقط ولكنه التدبري اإللهي الذي جعل من توقيت ارتماء آل سعود وأعراب الخليج 
يرتمون يف أحضان اليهود، يف الوقت الذي يستعيد األنصار يف اليمن زمام املبادرة التاريخية ويرفعون راية 
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اإلسالم بقيادة القائد الشاب والسيد املسدد عبد امللك بدر الدين الحوثي الذي رسم يف خطابه باملولد مالمَح 
النحراف يف واقع البرشية الذي تتول كربه أمريكا والصهيونية بعدما حّرفوا وانحرفوا عن تعاليم األنبياء 

عيىس وموىس -عليهم السالم-، وأّسسوا لطاغوت العرص والزمان الذي أذاق البرشية ويالت الحروب وبنى 
أمجاده الرأسمالية عل حساب مئات من ماليني الفقراء واملسحوقني يف شتى بقاع األرض سقت ثرواتهم 

ونهبت خريات بلدانهم من قبل لصوص الحضارة املادية.

إن ذكرى املولد النبوي التاريخية يف يمن اإليمان والحكمة لم تعد حدثا محليا، ولكنها محطة تعرّب عن 
ضمري املسلمني يف مختلف أنحاء العالم، ولم يكن غريبا مشاركُة قرابة عرشين وفدا من جاليات عربية 

ومسلمة يف ذكرى املولد النبوي الرشيف، أما عن دللة مشهد الخميس فيما يخصُّ نتائج العدوان عل اليمن 
فما بعد هذا التاريخ ليس كما قبله بكل تأكيد، واملفارقة املهمة أننا أمام شعب امتلك الوعي واإلدراك ألهميّة 

التوحد والتالحم والحضور الفاعل يف مختلف املناسبات واملحطات تحت قيادة السيد عبد امللك بدر الدين 
الحوثي الذي أثبت أنه القائُد املؤتمُن والرجل املسدد والحكيم والواثق بالله أول وبشعبه ثانيا، وأمام كتلة 

شعبيّة وحركة جماهريية واعية وشجاعة ومؤمنة كالتي يشهدها اليمن، فإننا نتوقع املزيد من النتصارات 
والنجاحات عل طريق الهزيمة الكاملة للعدوان السعودي األمريكي عل اليمن وتحرير ُكـّل شرب من أرض 

اإليمان والحكمة، وحينها لن تتوقف تداعيات الفشل السعودي األمريكي عند الحدود اليمنية، ولكنها 
ستطال الداخل السعودي بشكل مبارش، ومنه إل بقية منظومة التبعية والرتهان العربية التي ترتكز عليها 

الهيمنة الغربية والصهيونية عل املنطقة.

ــة العربية واإلسالمية، واأليّام القادمة ستؤّكـد هذه  إن شعَب اإليمان والحكمة يقود معركة تحّرر األُمَّ
الحقيقة وتثبتها، وإن غدا لناظره قريب.

 من ساحة االحتفال الكبري
ٌ
وقفات

31  أكتوبر 2020 -  موقع أنصار الله - سند الصيادي

امتألت ساحة َوجنبات ميدان السبعني وسط العاصمة صنعاء َوالشوارع املؤدية إليه عل آخرها، وكثري 
من ضيوف الرسول األعظم لم يتمّكنوا من الوصول إل وسط الساحة املخصصة لالحتفاء بهذه املناسبة 
العظيمة، غري أنهم لم يفوتوا سماع ُكـّل الكلمات التي ألقيت فيها، بما فيها الكلمة الختامية الهامة التي 

ألقاها قائد الثورة يف الجموع التي احتشدت بمختلف محافظات البالد حبا وتعظيما وتعزيرا وتوقريا بسيد 
املرسلني.

وعل امتداد طريقنا إل ميدان السبعني، أدهشنا مستوى الرتتيبات األمنية املتخذة َوطريقة التفتيش 
والتعامل التي أبدتها اللجان املختصة مع الحشود الوافدة رغم كثرتها َوازدحامها، فُخيِّل لنا أننا ضيوفهم 

شخصيًّا املكرمون لديهم ونحن نلمس تلك الحفاوة والوجوه البشوشة لحظة الرتحاب بنا رغم عناء وقوفهم 
املستمر عل أقدامهم طوال ساعات الفعالية.

ولحظة الوصول إل الساحة املخصصة التي نظمت بشكل جميل الطريق إليها لتخفيف التدافع، أُعجبنا 
بطريقة تقسيم الساحة إل مربعات تفتح أمام الجموع تباعا بعد امتالء ُكـّل مربع عن آخره، وبما يضمن 

استثمار ُكـّل مساحة شاغرة َوعدم حدوث أي فوىض قد يخلقها الجلوس العشوائي للحارضين.

اآللف من الشباب امللتزم واملسؤول كانوا عل مقربة من الضيوف يقابلون الترصفات بحكمة وحنكة دون 
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نزق أَو امتعاض، فيما الطواقم الطبية تمر من بني الجموع لتمنح من أراد حبة الدواء التي يحتاجها، 
وَحَمَلُة األعالم الخرضاء امللبية لرسول الله يمنحون إياها من لم تسعفه الظروف عل رشائها، فريفعها 

الجميع يف فرح ومشاعر متدافعة ل يضاهيها أي شعور آخر.

وعل خالف املناسبة يف العام املايض، شهدنا هذا العام تحسنا فنيا يف خدمات الصوت، َوتمّكنت مسامع 
جميع الحضور من تلقيه واضًحا َونقيا، كما كانت الصورة املنقولة أكثر قربا من املشاعر َوالوجوه، فزادها 

انسجاما َوهتافا بالصالة والتسليم َوالرباءة من أعداء الله َورسوله.

لوحة فنية ُرسمت بذات اإلبداع يف ساحة ملعب الثورة َوساحات صعدة َوإب َوالجوف وَعمران وتعز، وحفلت 
من بدايتها إل نهايتها بالفقرات واملشاهد التي انعكست عل مشاعر الشيوخ واألطفال، َورسمت يف ذاكرتهم 

فرحة تليق بمن أفرح البرشية يوم ميالده العظيم، ومن أضاء بنور تعاليمه ومنهاجه وسلوكه عتمة وجه 
هذا العالم البائس، َوبدا وكأن اليمن اليوم تؤصل من جديد لثقافة َوموروث تعرض عرب املراحل والقرون 

إل أخطر استهداف ممنهج، غري أن ُكـلَّ تلك املساعي قد انصدمت بجدار الوعي اليماني الذي أعادت بناَءه 
قيادتُنا اإليمانية الربانية املباركة.

َويمكن ملن حظر يف هذه الفعالية أن يلمس يف حديثه الجانبي ألي مواطن يجاوره بامليدان حالة السخط 
َوالغضب من اإلساَءات املتكّررة للرسول ولإلسالم، َوحالة املوقف العربي واإلسالمي الذي هيئت لهذه 

ــة إل التمادي فيها، والثناء واإلشادة لدى العامة ملوقف القيادة والشعب اليمني  اإلساَءات َودفعت أعداء األُمَّ
ــة ملا تجرأ أحد عل أن ينال من رسولنا َوديننا َوأوطاننا. الذي لو تم تجسيُده لدى ُكـّل شعوب األُمَّ

ولنا مع مضامني خطاب السيد القائد َوارتدادات هذه املناسبة عل املستوى الديني والثقايف والسيايس وقفة 
قادمة، غري أن رسالة شكر وتقدير َوامتنان لكلِّ من ساهم يف إنجاح هذه املناسبة عل كافة املستويات 

األمنية والفنية َواإلعالمية َوالتحضريية والتنظيمية، هي أقل ما يمكن أن يقال نظري هذه الجهود العظيمة 
والنجاحات النوعية، وهم ل ينتظرون منا ذلك بقدر ما يرون يف ما عملوه واجبا يفرضه عليهم ُحبُّهم 

َوولؤهم للرسول األعظم، كتب اللُه أجَر الجميع، ونرصنا َوأعزنا وأكرمنا بمحمد َوآله األطهار.

 

ــة وكرامتها
َّ
م

ُ
يف يوم مولده.. اليمنيون شقوا درب عزة األ

31  أكتوبر 2020 -  موقع أنصار الله - منري الشامي

يف مشهد تاريخي هو األول من نوعه يف العالم، نعجز عن وصفه، وتعجز اللغُة بكلِّ ما فيها من بالغة وبيان 
أن تصف مشاهده الحقيقية وصفا واقعيا بحشوده املليونية يف مختلف الساحات من ضيوف الرسول 

األعظم سيدنا محمد -َصلَّ اللُه َعـَليْـِه َوَعـَل آِلـــِه َوَسلَّـَم-، التي توافدت عل ساحات الحتفاء بذكرى 
مولده الرشيف يف أكثر من ثالثة عرش ساحة.

قصدها ضيوُف رسول الله -َصلَّ اللُه َعـَليْـِه َوَعـَل آِلـــِه َوَسلَّـَم- فأكرم وفادتهم، وأحسن ضيافتهم، 
وأجزل من عطائه عليهم، ومنحهم من الرشف أسماه، ومن العزة أنفسها، ومن الكرامة أطهرها، ووسمهم 
بوسم أخالقه العظيمة، ومحامد خصاله الرفيعة، وأضفى عليهم من بهاء نوره ووهج ساجه، فرسموا يف 

ُكـّل ساحة لوحة مليونية من أنوار النبوة الزاهية النقية، وصنعوا من تلك الساحات أعظَم حدث وقع يف هذه 
املناسبة العظيمة منذ فجر اإلسالم.

قصدوا تلك الساحات ليعظموا محمداً فعظمهم، وليعلوا ذكره فأعل ذكرهم، وليرشحوا صدره فرشح 
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صدورهم، ولريفعوه إل منزلته فرفع منزلتهم، وليظهروا هيبته العظيمة ومقامه املحمود فأظهر هيبتهم 
وحمد مقامهم –صل  الله  عليه  وعل آله  وسلم-، وقّلدهم العزة دون ُكـّل املسلمني.

ول غرابة يف ذلك، فالعزة هي سلعة الله ورسوله، ول توجد أبدا عند سواهما رغم وفرتها، ول يملكها أحد 
من الخلق غري رسول الله، والله ورسوله هما من يهبونها للمؤمنني من عباد الله وللذين يستحقونها بجدارة 

يف ُكـّل زمان ومكان، واليمنيون هم أكثُر الناس حظوة بها من عهد رسول الله -َصلَّ اللُه َعـَليْـِه َوَعـَل 
آِلـــِه َوَسلَّـَم- وحتى اليوم، وما أصاب العالم منها بقدر العرش مما أصابه اليمنيون منها.

ـة وعبّدوه بحشودهم املليونية، ذلك  لقد شقَّ اليمنيون بهذه املناسبة العظيمة درب العزة والكرامة لألُمَّ
الدرب الذي ما توقفوا عن رسمه لها ُكـّل يوم منذ قرابة ستة أعوام خلت وهي تتدعي العمى الكاذب 

وتتظاهر بأنها ل ترى ما يرسمه اليمنيون لها بحرب الدماء والدمار واألشالء والغبار يف ُكـّل شرب من أرض 
اليمن، فأزاحوا الغشاوَة عن جفونها ونفضوا تراب الذل عن رموشها وشقوا أمامها هذا الدرب، وهي تراهم 
هي والعالم كما ترى شمس منتصف النهار يف كبد السماء، فأكملوا حّجـَة اللِه عليها يف لحظٍة من تاريخها 

املخزي، وهي ترى أنظمة النفاق والخيانة فيها ترتامى تحت أقدام اللوبي الصهيوني، طلبا للعزة عند من 
ل يملك إّل الذل واملسكنة، وتعري شعوبها مما بقي فيها من ذرات العزة والكرامة، فتتساقط قبلها كأوراق 

الخريف تحت أقدام املاسونية وتنجرف لتكون مسوخا خادمة ألراذل الخلق وأذلها.

ـة وواضحا لشعوبها، وغدى مفهوما لكل مسلم ومسلمة بطول  لقد أصبَح درُب العزة والكرامة ظاهرا لألُمَّ
العالم وعرضه، وصار له صوت جوهري يسمعونه يف ُكـّل لحظة من ليل أَو نهار وهو يناديهم عودوا قبل 

أن ل تعودوا، عودوا عن مساركم املنحرف، عودوا إل رشدكم قبل أن تصبحوا أنعاما عند مجرم مستكرب 
وجزار مستهرت، ل تنخدعوا بكثرة الدروب التي ترونها أمامكم، فجميعها دروب هالككم، فالعزة والكرامة 

ليس لها سوى درب واحد فقط هو درب الله، ودرب رسوله ودرب عرتته الطاهرة، وهو الدرب الذي انتهجه 
اليمنيون ومضوا عليه.

الرسائل اإلميانية للحشود اليمانية: رد مياني على اإلساءات

31 أكتوبر 31, 2020 -  موقع أنصار الله - توفيق الرشعبي

أصدق قول يلخص تلك املشاهد العظيمة للحشود اليمنية املاليينية التي خرجت إل الساحات عرص الخميس 
احتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف، هو قول صاحب املناسبة محمد -َصلَّ اللُه َعـَليْـِه َوَعـَل آِلـــِه 

َوَسلَّـَم- الذي ل ينطق عن الهوى: )اإليمان يماٍن(، فما تلك الحشود إّل تجسيد للُهـِويَّة اإليمانية لهذا 
ــة عل تغييبها بصورة مخّططة وممنهجة ليتمّكنوا من النيل منها  الشعب العظيم التي عمل أعداُء األُمَّ

والنحراف بمسارها يف اتّجاهات تخدم أهدافهم وأجندتهم.

إن احتفالت الشعب اليمني بميالد الرسول األعظم تكتسب تميزاً هذا العام وأهميّة كبرية؛ كونها تأتي 
ــة عل امليض يف إساَءاتهم املمنهجة ضد اإلسالم ورسوله، والتي صار  متزامنة مع إرصار أعداء األُمَّ

يتصدر مشهَدها رؤساء دول لطاملا زايدت باحرتام حقوق اإلنسان واّدعت كذبا وبهتانا احرتامها لألديان 
واملعتقدات، وبكل تأكيد أن الرد املزلزل عل حملة اإلساَءات املتعمدة ضد سيد الخلق قد جاء من اليمن من 

خالل تلك الحشود املحمدية الالهجة بحب نبيها األكرم، والتي أعطت الصورة الحقيقية ملدى تمسك هذا 
الشعب بقيم ومبادئ دينه ودفاعه عن نبيه ومقدساته.
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ومما ل شك فيه أن الحشود اليمانية املاليينية املحتفية بنبيها الكريم -عليه وعل آله أفضل الصالة والسالم- 
ــة بمقتل، ومثلت صدمة عنيفة ألصحاب املرشوع النحرايف التكفريي الذي كان قد  قد أصابت أعداء األُمَّ
ــة، وظل ينخر جسَدها من خالل الفتن الطائفية واملذهبية إلضعافها؛ ِمن أجِل تنفيذ  تغلغل وسط األُمَّ

مخّططات الستعمار وعل رأسه أمريكا والصهيونية.

واألهمُّ أن احتفال شعب األنصار بامليالد النبوي بتلك الصورة العظيمة التي استلفتت أنظار العالم، قد 
ــة ستنهض من جديد من خالل شعوبها الحية وستستعيد وحدتها وحريتها  وّجه الرسالة املهمة بأن األُمَّ

وكرامتها وعزتها، ُخُصوصاً بعد أن كرّش أعداؤها عن أنيابهم ومخالبهم للنهش يف جسدها ودينها ونبيها 
ومقدساتها.

أما الصفعة القوية التي وجهتها الحشود اليمنية، فقد كانت من نصيب األنظمة الوظيفية التي أعلنت 
ــة فيها، ومفاد تلك  ارتماءها يف أحضان كيان العدّو الصهيوني الغاصب ألرض فلسطني وملقدسات األُمَّ

الصفعة أن مشاريع التطبيع هي بداية النهاية للمرشوع اإلسائييل.

فشعب امتلك اإلراَدة والقيادة ونفض عن كاهله أوزار التبعية والرتهان، خرج بقضه وقضيضه تحت أشعة 
الشمس تعظيماً وإجاللً ونرصًة لسيد البرشية وإحياء مليالد النور، خرج محتفياً بنبيه وكلُّه عزة وعظمة 
وشموخ بصربه وصموده للعام السادس عل التوال يف مواجهة عدوان كوني، راسماً بتضحياته وحشوده 

ـة جمعاء نحو العزة والحرية. املاليينية خارطة طريق لألُمَّ

وأمام تلك اللوحة العميقة التي رسمها اليمنيون يف ذكرى ميالد سيد املرسلني، يستطيع ُكـّل مسلم حر أن 
يقول باعتزاز إن الشعب اليمني الذي نرص رسول الله ووقف طوال تاريخه يف مواجهة ُكـّل النحرافات 

ــة معركة مصريية لستعادة الكرامة والعزة لها،  ومحاولت تشويه الدين اإلسالمي، يخوض نيابًة عن األُمَّ
مواجهاً باستبسال منقطع النظري أعداَءها وعل رأسهم أمريكا واليهود الصهاينة الذين يسعون بمؤامراتهم 

ــة حتى يسهل السيطرة عليها. لتمزيق هذه األُمَّ

ومن املؤّكـد أن أعداء هذا الشعب الخارجيني وعمالءهم الداخليني سيقفون مرعوبني أمام مشاهد تلك 
الحشود املاليينية لقراءة أبعادها من مختلف الزوايا، وسيدركون أن مشاريعهم ومخططاتهم تتقزم عاماً 

بعد آخر أمام إيمان وعنفوان الشعب اليمني الذي استطاع أن يقَف عل قدميه، ويحّدد وجهته ويوحد 
صفوفه من جديد رغم الشوك والنتوءات والرشور الجمة واآلفات املدّمـرة التي زرعها األعداُء يف طريق 

مسريته القرآنية ومرشوعه الوطني الثوري الوحدوي.

مقصد القول: إن الرسائل التي وّجهها اليمنيون وهم يحتفون بذكرى ميالد املصطفى -َصلَّ اللُه َعـَليْـِه 
ــة عل أعدائها لن  ها أن انتصار هذه األُمَّ َوَعـَل آِلـــِه َوَسلَّـَم- كثرية وذات دللت إيمانية عميقة، أهمُّ

يتحّقق إّل بالعودة الصادقة إل كتاب الله والعمل بالقيم واملبادئ السليمة للدين اإلسالمي والتأيس بأخالق 
النبي األكرم الذي كان خلُُقه القرآن.
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ُ
 إمياني وثيق: املولد

ٌ
ارتباط

31  أكتوبر 2020 -  موقع أنصار الله - عيل الدرواني

لم يمر املولد النبوي الرشيف هذا العام ُمروًرا عابراً، سواء عل املستوى العاملي أَو عل املستوى اإلسالمي أَو 
ما وأن الظروف املحيطة باألمة تعترب من أصعب الظروف التي  عل مستوى اليمن بشكل خاص، ل ِسـيَـّ

تواجهها عل عدة أصعدة.

صحيح أن الشعب اليمني قد دأب عل إحياء هذه املناسبة عل مر العصور، إّل أن السنوات األخرية يف 
العقدين املاضيني بداية األلفية الثالثة، قد اتسمت بصورة أكثر وضوحا يف التعزير والتوقري والتعظيم لنبي 

ــة الخاتم لكل الرسل بالندوات والفعاليات والتجمعات، ورفع السم املبارك وإبراز اآليات الكريمات  األُمَّ
التي تتحدث عن شخصية الرسول ومنهجه والدالة عل صفاته وحرصه ورأفته بأمته، ناهيك عن إظهار 

الفرح والرسور بيوم مولده، وتعليق الزينة يف الشوارع واملباني وعل أسطح املنازل واملحالت التجارية 
ة. واملؤّسسات الحكومية والَخاصَّ

ل يمكن بحال من األحوال فصُل هذا الهتمام الكبري من قبل أبناء الشعب اليمني عن الروابط الضاربة يف 
األعماق التاريخية والجتماعية واإلنسانية بني شعب اإليمان والحكمة ومحمد كرحمة وهداية ونور، كما 
ل يمكن فصلُها عن طبيعة الشعب اليمني املوصوف برقة القلوب ولني األفئدة، وما ُعرف عنه من سعة 
الستجابة لدعوات األنبياء، وهنا يجب اللتفات إل أن اليمنيني اتّبعوا موىس ومن بعده عيىس، وحني جاء 

النبي محمد لم يرتّددوا يف اتّباعه؛ ألَنَّه ل يختلف فيما يرون عن األنبياء السابقني الذين آمنوا بهم واتبعوهم، 
كما يجب اإلشارة هنا أَيْـضاً، أنه كما تعرضت تعاليم موىس للتحريف والتبديل ومن بعده تعاليم عيىس 

-عليهم السالم-، فإن اليمنيني ظلوا متمسكني بدين التوحيد بعنوانه العريض وإن شابت ذلك بعض 
الشوائب عل مراحل مختلفة من التاريخ تعترب استثناء يخرج عن القاعدة، فالدولة الحمريية كانت عل دين 
موىس -عليه السالم-، حتى حصل بعض التحريف يف أواخرها، وتسبب يف حادثة األخدود، وما حصل فيها 

من الفتك باملؤمنني من أتباع عيىس -سالم الله عليه- شمال اليمن، يف نجران بالتحديد، وقد خلد الله تلك 
القصة يف القرآن الكريم، كشاهٍد عل سبق اليمنيني يف اتباع دين التوحيد الواحد الذي دعا إليه األنبياء ُكـّل 

األنبياء والرسل.

يجدر القول بناء عل هذا إن الذي سّهل عل اليمنيني قبول اإليمان بالنبي محمد -صلوات الله عليه وعل 
آله- ورسوخه يف قلوبهم، هو موافقة ما جاء به النبي الخاتم ملا كان كامنا يف عقولهم وقلوبهم من الحق، 
والهدى، فكان أن أزال اتّباُعهم للنبي محمد –صل الله عليه وآله- غبار الزمن الذي ربما غطى قلياًل عل 
نور اإليمان وضياء الحق، فعادت إليهم روحهم وأسبغ الله عليهم من فضله، وتفرقوا يف البالد يف جموع 

الفاتحني واملوالني لرسول الله وأهل بيته الطاهرين الداعني إل دينه والذابني عن حماه.

كذلك ل يمكن الفصل بني طريقة إقامة املناسبة والحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف بالرد عل الهجمات 
املسيئة من قبل الغرب وتعمدها تشويه صورة اإلسالم، بعد أن نال إقبالً واسعاً يف أُوُروبا يف أواخر القرن 

املايض، وما نرشته الصحف األُوُروبية بداية من الدنمارك والنرويج وأملانيا وفرنسا من مقالت ورسوم 
أججت املشاعر اإلسالمية يف العالم سنة 2005، لم يكن هناك من رد رسمي قوي عل اإلساَءات املتعجرفة، 

لكنه جاء الرد الشعبي وكان أبرز املظاهرات الغاضبة هي ما شهدته املدن اليمنية وعل رأسها العاصمة 
صنعاء، للتنديد باإلهانات املتعمدة من قبل أدعياء الحرية واإلنسانية الغربيني.

ل ننىس أَيْـضاً الهجمة التي تتعّرض لها املبادئ اإلسالمية واملحمدية كامتداد ملبادئ ودعوة الرسل السابقني 
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من لدن آدم، ُمروًرا بنوح ثم إبراهيم واألنبياء من ذريته املباركة، ومحاولت التفرقة بني األنبياء والرسل 
-صلوات الله عليهم- بتصوير تعدد املناهج واألديان التي جاءوا بها، وتشويه وحدة الحق ووحدة الخطاب 

املنزل من رب العزة إلصالح البرشية وتقويم اعوجاجها وهدايتها إل الدرب القويم والرصاط املستقيم، 
والذي ختم وتم عل يد النبي محمد -صلوات الله عليه وآله-.

ناهيك عن الخطوات األخرية التي خطتها أنظمة الخيانة والعمالة ألعداء محمد للتقرب من العدّو 
اإلسائييل املحتّل لألرض واملغتصب للمقدسات اإلسالمية يف فلسطني الحبيبة، بالتزامن مع شنِّهم العدواَن 

والخصومات وتحويل العدوات إل الداخل اإلسالمي بدل عن مواجهة ومعاداة من يعادي أمتنا ويهيمن عل 
ثرواتها ويسلب قرارها ويتحكم يف مواردها، ويهّدد أمنها السرتاتيجي ويعمل عل تغيري ثقافتها ومنهجها 

وعل رأسهم الوليات املتحدة األمريكية.

إن شعور اليمنيني واملسلمني بشكل عام بالهجمة عل اإلسالم والنبي الخاتم، والعمل عل فصل وإبعاد 
املسلمني عن دينهم ورمز عزتهم، متمثال بالنبي محمد –صل الله عليه وآله وسلم-، جعلتهم يف حالة 
استنفار وتصميم للعودة الجاّدة إل محمد وما جاء به محمد من الهدى والنور، والتمسك به، وتمثيله 

خري تمثيل، بداية من الحتفال بيوم مولده وهجرته والتذكري بسريته الدعوية والجهادية، وربط تَحّركاته 
وسكناته بالترشيع لكل مناحي الحياة؛ باعتبَاره دينا شامال كامال مفصال، عكس ما يرّوج له البعض أنه 
دين ل عالقة له بالدنيا وشؤونها الثقافية والعلمية واألمنية والعسكرية والسياسية والجتماعية َو… إلخ.

كل هذا كان سببا وحافزا ودافعا لذلك املشهد الكبري والعظيم والصورة البهية واملعجزات التي تحصل 
من هذا الشعب املبارك، الشعب الذي ل ينكرس ول تهزه أعتى العواصف ول تثنيه أقىس الظروف، ول 

توهنه الخطوب، ول تفله حدة الشدائد، فكان ذلك الخروج املليوني الذي تعجز الكلماُت عن وصفه، وتقف 
الحروف مشدوهة من البيان، ويكفي الدعوة والثناء التي وجهها له السيد القائد عبدامللك بدر الدين الحوثي 
يف خطابه أمام تلك الجماهري املحبة والعاشقة ملنبع الحب والعشق األبدي محمد -صلوات الله عليه وعل آله 

الطاهرين-.

املولد النبوي وهويتنا اإلميانية

1 نوفمرب 2020 – 26 سبتمرب - العميد الركن صالح محمد معيوف

محمد رسول الله لم يكن رمزا حزبيا أو طائفيا أو مذهبيا فهذه املسميات ليست من الدين وإذا لم تجمعنا 
وتوحدنا هذه املناسبة العظيمة فأي مناسبة إذاً ستجمعنا وتوحد كلمتنا قال تعال: »واعتصموا بحبل الله 

جميعاً ول تفرقوا«، محمد رسول الله بعث رحمة للعاملني ليس لطائفة معينة أو لذات أو لهذا أو ذاك.

احتفالنا باملولد النبوي الرشيف عل صاحبه أفضل الصالة والسالم يعزز ارتباطنا بنبينا محمد وتعبري عن 
فرحتنا بذكرى الحدث العظيم الذي مأل الكون نورا وعدل وتحررا من عبادة العباد إل عبادة رب العباد 

مصداقا لقوله تعال »لقد مّن الله عل املؤمنني إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني«، إذاً من حقنا أن نحتفل بإحياء هذه املناسبة 

العظيمة ونربي أجيالنا عل التمسك بهذه الذكرى الجليلة.

سنحتفي بذكرى مولد سيد األمة وخري البرشية محمد صل الله عليه وآله وسلم احتفال وابتهاجا وتعظيما 
واقتداء وولء ووفاء لرسول الله وهكذا سريد شعبنا اليمني املؤمن العظيم عل دول الستكبار العاملي ويف 
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مقدمتهم األمريكان والصهاينة ودول الغرب عل إساءاتهم وتشويههم لرسول الله وعل استهدافهم لهذه 
األمة ودينها وأرضها وثرواتها ورشفها وكرامتها.

سنحيي هذه املناسبة املقدسة لنعلن ولءنا لله ورسوله يف زمن أعلن فيه منافقو األمة ولءهم لليهود 
والنصارى ولنعلن تمسكنها بهويتنا اإليمانية وباملرشوع القرآني اإللهي وبأننا عل خطى رسول الله 

جهادا وتضحية وصربا وصمودا سنحيي املولد النبوي الرشيف عل صاحبه صلوات الله وعل آله لنقف 
موفقا يريض الله ورسوله واملؤمنني ويغيض ويقهر أعداء الله اليهود والنصارى واملنافقني ولنعلن توحدنا 

وتالحمنا ورفضنا للتمزيق تحت أي مسمى ألن محمد صل الله عليه وسلم يجمعنا وبولئنا له سننترص عل 
أعدائنا وأعداء األمة العربية واإلسالمية.

نحتفل اليوم بمولد الرسول األعظم واألمة العربية تعيش وضعا كارثيا وخاصة بعد أن أعلنت بعض الدول 
العربية التطبيع مع الكيان الصهيوني يف واحدة من أسوأ الصفعات عل مر التاريخ وهذه تعترب خيانة 

عظمى لدماء الشهداء التي أريقت عل مدى قرون يف كل بقاع األرض الفلسطينية وباألخص نحن اليمنيني 
يف الواجب عل كل مسلم تعظيم هذه املناسبة والتي تعترب رسالة قوية للعالم أجمع وان اليمنيني هم أنصار 

الرسول يف ظل الهجمة الرشسة التي يشنها الغرب املالعني عل رسولنا من اليهود والنصارى وردا عل القرد 
الفرنيس ماكرون رئيس فرنسا الذي يقود حملة تشويه للرسول وخاتم النبيني، فإحياء ذكرى مولده املبارك 

هي رسالة لهؤلء القردة والخنازير مفادها انه ل يمكن السكوت عمن يريد اإلساءة إليه بأي شكل من 
األشكال ولن نخاف ولن نخضع ألمريكا وإلسائيل ول ألي قوة عل وجه األرض إل لله سبحانه وتعل..

عاشت اليمن حرة أبية شامخة ومن نرص إل نرص وكل عام وأنتم بألف خري.

* قائد محور صعدة- قائد اللواء 133

فهل أنتم منتهون؟.. عبد امللك احلوثي والذين معه 

3 نوفمرب 2020 - موقع املسرية نت - إبراهيم سنجاب

جاء اليوم املوعود وخرج اليمنيون إل ساحات الرسول األعظم ملبني مكربين فرحني بما آتاهم الله من صرب 
وصمود، تحولت مآذن املدن الحزينة إل مصابيح خرضاء احتفال بصاحب الذكرى سيدنا ومولنا محمد 

صل الله عليه وآله سلم.

وتحولت رصخة عبد امللك الحوثى » لبيك يا رسول الله » إل نداء للخروج الكبري للتذكري والتأكيد عل 
أن يمن األنصار قد استعاد وعيه املفقود، وأن أحفاد الفاتحني قد حل عليهم الدور ليصلوا ما انقطع من 
عز ومجد عل مدى مئات السنني، وليخلعوا عن أجسادهم أثواب عصور النحطاط التي ترتفع أسهمها 

وتنخفض عل غري إرادة منهم ودون أن يضاربوا يف أسواقها.

سنوات طويلة ماضية عاش فيها اليمنيون والعرب يف كهوف الستعمار ومخططاته وتحت براثن 
ديكتاتورية ورثة سنوات الستعباد الغربي، وسنوات طويلة قادمة كتب عليهم القتال والصرب والصمود 

حتى يستفيقوا لعروبتهم التائهة.

يف يوم ميالد الرسول األعظم خرج الصابرون الصامدون، استجابة لرصخة زعيم عربى شاب يعايره 
خصومه بأنه يسكن كهفا يف مران، بينما وهم سكان القصور والفنادق ل يستطيعون تحريك قطعة خشبية 
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عل لوحة شطرنج صماء.

خرج املحارصون بعروبتهم ما بني جوعى وجرحى وذوي شهداء ليقولوا لبيك يا رسول الله، خرجوا 
لالحتفال وكأنهم ذاهبني للحرب، فقد تحولت أيامهم ولياليهم منذ ست سنوات إل حروب مع النفس ومع 

الغري، مع لقمة العيش وحبة الدواء، مع امللبس واملسكن ومطالب الحياة.

صابرون متصربون شعارهم » إن تكونوا تأملون فإنهم يأملون وترجون من الله مال يرجون » صدق الله 
العظيم.

خرجوا وسبيلهم إل ساحات الرسول األعظم هو سبيلهم ملواجهة العدوان والحصار والخونة واملرتزقة، 
ومواجهات مسلحة عل عرشات الجبهات.

خرجوا وقد استودعوا شهيدهم حسن زيد وزير الشباب كما استودعوا آلف الشهداء ما بني مدني 
وعسكري.

مشاهد مهيبة مؤثرة لشباب جرحى يحملون يتامى يتشوقون إل البسمة، وأمهات ثكل يحتضن أطفال 
يحنون إل األمان، وزوجات ترملت يبحثن عن لحظة حياة، وشيوخ وقارهم يسبق راياتهم الخرضاء.

ما أجمل ساحاتكم وشعاراتكم يا أهل اليمن، وما أكثر خجلنا منكم وأمامكم.

يف ذكرى مولد الرسول األعظم وىف ميادين الرسول األعظم خرج اليمنيون األنصار أحفاد األنصار ليؤكدوا 
وجودهم وانتصاراتهم، وليقولوا ملن خذلهم وملن اعتدى عليهم، صابرون صامدون، فهل أنتم منتهون؟!

 التغيري والتحديث
ُّ
ــم

َ
قائد الثورة و ه

4 نوفمرب 2020 -  موقع أنصار الله - عبدالرحمن مراد

يبدو من التباشري األول التي بدأت تتشّكل يف سماء املشهد السيايس اليمني، أن يمناً جديًدا سوف يبُزُغ 
من بني ركام األحداث واألشالء والدماء التي تركتها وترتكها األحداث منذ بداية انفجار الوضع األمني 

والجتماعي والسيايس مطلع عام 2011م، ومهما تباينت الرؤى واألُطروحات والتحليالت تظل هناك حقيقة 
واحدة وثابتة ل يمكن نكرانُها، وهي أن مكّون أنصار الله يملك رؤية واضحة املعالم واألهداف تعمل بحركة 

دؤوبة عل تحديد صورة ومعالم اليمن الجديد.

واملواطن الذي يقفز عل جراح اللحظة وأملها سعياً حثيثاً منه للوصول إل اليمن الجديد الذي نتخيله يف 
أذهاننا بصورة مثالية، وهو يتَحّرك ويعمل بكفاءة يف عالم اليوم، من حيث القدرة والكفاءة والتحديث يف 

املؤّسسات واملفاهيم واألساليب والسرتاتيجيات، ومن حيث صياغة أهداف وطنية جديدة وحديثة قادرة عل 
ابتكار وإبداع مجتمع حديث يزاحم عل الوجود يف الخارطة العاملية التي أصبحت تتميز بالتنوع والتعّدد 

عل ُكـّل املستويات واألصعدة.

والقيادة اليوم بحاجة إل اصطفاف جماهريي مساند وداعم حتى تتمّكن من الوصول إل الغايات واألهداف 
الوطنية الكبرية التي كانت وستظلُّ هي ديدن ُكـّل يمني غيور يشعر بالحال الذي أدركنا عل حني غرة من 

الزمان، من حيث فقدان القيمة واملعنى ومن حيث الشلل والتعطيل.
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ومثل ذلك الحال من الشلل والتعطيل الذي كنا عليه، لم يأِتنا من الخارج بل كان صناعة قوى وطنية نافذة 
لم يكن يشغلها إّل وجودها وبراجماتيتها يف استمراره أَو تغريه، وهي ل ترى يف التغيري إّل ما يتوافق مع 
مصالحها أَو ما يُمّهد إلعادة إنتاجها؛ ولذلك ملسنا من الشعارات التي كنا نسمعها يف أزمنة بعينها دللت 

الحد من الفاعلية والتغيري يف أزمنة أُخرى، وثمة إشارات ورموز وبيانات طرأت عل طاولة املشهد السيايس 
الجديد دالة عل ذلك، واألغرب يف األمر هو حالة الرتباك والتداخل بني الذاتي واملوضوعي يف التفاعل مع 

الحدث السيايس. 

ما نثق فيه أن السيَّد القائد العلم عبد امللك الحوثي حمل َهـــمَّ التغيري وإحداث النتقال، وهو يعمل جاهداً 
يف التمهيد للحالة الوطنية الجديدة، ونظنه أكثَر إرصاراً من الذين يقولون بالتغيري شعاراً ويناقضونه سلوكاً 

وفعالً وتفاعالً، وقد نشهد يف قادم األيّام واقعاً جديًدا يتمايز فيه الناس تمايزاً واضًحا، فرموز وإشارات 
ما سوف يكون بيّنة وواضحة يف الخطاب اإلعالمي والسيايس لكل طرف من األطراف الفاعلة يف املعادلة 

الوطنية.

كنا نأمل من قوى التحديث أَو من قوى التغيري يف املشهد السيايس اليمني أن تشارك مكون أنصار الله 
همَّ التحديث، وأن تكون حاملة مرشوعاً نهضوياً ل مرشوعاً معيقاً، فبدلً عن أن تنظر إل الواقع اليمني 

نظرة براجماتية بحتة تنظر إليه بنظرة تشاركية ورؤيوية من َحيُث البناء والتحديث ومن حيث مؤرشات 
التغيري القتصادي وقراءة الناتج املحيل ومستوى دخل الفرد ومؤرشات التنمية البرشية ومعدل البطالة يف 

البلد والدين العام، ومن حيث صياغة املجتمع املدني الحديث وتجديد األهداف الوطنية، وبذلك تتحّول تلك 
القوى إل قوى صانعة للتحولت وتكسب ثقة الجماهري من خالل القراءة والتحليل واقرتاح البدائل وفق 

رؤى علمية منهجية، فنحن حتى اللحظة ل نجد إّل قوى سياسية عاجزة عن الصناعة وتتفاعل مع الواقع 
وفق معطياته وقد أثقلت كاهل الوطن بالصمت وزيادة األعباء وبالتآمر وخلق ظروف أمنية أكثر تعقيداً 

من ذي قبل، ونراها ترتك ُكـلَّ امللفات األمنية والعسكرية والثقافية والجتماعية والقتصادية دون أن تشعَر 
بمسؤوليتها الوطنية نحوها، فالقضية الوطنية يف النتقال والتغيري والتحديث ليست مسؤولية طرف سيايس 

بعينه، بل هي قضية تكاملية عل ُكـلِّ أطراف العملية السياسية الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها فيها.

إننا ندرُك إدراكاً كامالً أن القوى السياسية تعمل وفق آلية املكايدات التي تعمل عل الستغراق يف التيه 
وإحداث القلق والفوىض وفقدان الشعور بالستقرار النفيس والجتماعي والقتصادي، وأمام مثل ذلك 

الطوفان يقف الوطن شامخاً من خالل البطولت األُسطورية للجيش واللجان الشعبيّة، َوإذَا لم يخرج ُكـلُّ 
أطراف العملية السياسية من دائرة املكايدات إلنقاذ الدولة، فالسقوط الرمزي للدولة يعني سقوط الجميع، 
ودعوتُنا لكلِّ األطراف إنقاذُ اليمن من خالل الصطفاف الوطني ونبذ فكرة العمالة التي دأبوا عليها خالل 

سنوات العدوان عل الوطن. 



658

املشهد اليمني العظيم
بذكرى املولد النبوي الشريف 1442هـ

االحتفال بني املولد والكريسمس.. من جيرؤ على الكالم؟!

4 نوفمرب 4, 2020 -  موقع أنصار الله - عبد املنان السنبيل

أن تُنَفُق من أموال املسلمني سنوياً أكثر من مليار دولر يف مدينة واحدة مثل )دبي( استعداداً واحتفالً بعيد 
امليالد )الكريسمس(، فهذا من مستحبات األمور وليس فيه ما يدعو إل إنكار أَو مخالفٍة رصيحٍة لجوهر هذا 

الدين الحنيف، هذا إذَا لم يطلع علينا أحدهم ويقول أنه )سنة مؤّكـدة(!

أن تأتي بأشهر راقيص وراقصات العالم إل مدينة واحدة بحجم )دبي( إلحياء مناسبة الحتفال بعيد امليالد 
هذه، فهذا ل يعدو عن كونه ُمَجـّرد مظهٍر من مظاهر الفرح الذي ل غبار عليه!

أن تَعرَص من الخمر يف بضع لياٍل مالم يُعرص يف ُكـّل حانات وخّمارات الدنيا مجتمعًة من قبل يف مدينة 
بحجم )دبي(، فهذا ليس إل من باب الرتويج السياحي والذي ل يجري عليه حكُم عارِص الخمر أَو بائعه أَو 

شاربه أَو حامله أَو املحمول إليه.

أن تفتح أبواب مدينتك )دبي( لكل نصارى ويهود العالم بدون حتى ترصيح دخوٍل واحٍد لقضاء إجازة عيد 
امليالد مجوناً ولهواً وصخباً، فهذا ليس فيه أي بدعٍة أَو محدثة أَو ضاللة وإنما يأتي يف إطار طريقة حكام 

اإلمارات التعريفية املثل باإلسالم وسماحة اإلسالم!

أما أن تحتفل بذكرى مولد سيد البرشية جمعاء دون إفراط أَو تفريط وتتدارس سريته وعظمة رسالته، 
فذلك من املحدثات والبدع والضاللت املبينة التي ل يمكن أن تفوت عل أي ناعٍق وناهٍق أن يذم ويقدح 

ــة وأين وصلت إليه من األباطيل والنحرافات والزيغ! ويتوعد ويبكي حال األُمَّ

بالله عليكم هل رأى التاريخ أسخف وأرعن من هكذا عقول وهكذا حماقات؟!

أين أُولئك الناعقون الذين يصمون آذاننا ُكـّل يوٍم وهم ينكرون علينا احتفالتنا هذه بمولد سيد األولني 
واآلخرين من مهرجانات واحتفاليات )ليال دبي( أَو حفالت )الديسكو الحالل( َو )الخمر الحالل( وكذلك 

)التصهني الحالل( الذي بتنا نعيش ونشهد وقائعه هذه األيّام وليس بعيًدا أن يخرجوا علينا غداً أَو بعد غد 
بمصطلحاٍت ومفاهيم احتفاليٍة جديدٍة كالتنرص )الحالل( والتهود )الحالل( و…؟!

ما بالهم يصمتون ويخرسون وهم يرون رأي العني كيف أن اللحم الحرام يختلط باللحم الحرام هناك يف 
)دبي( وقد أُريقت عل أبوابها وطرقاتها وأروقة فنادقها ُكـّل أنواع الخمور واملسكرات ما علمنا منها وما لم 

نعلم؟!

ها هو عيد رأس السنة قادٌم عل األبواب وها هي )دبي( ككل عام تستعد لالحتفال )بالكريسمس( وها هم 
علماء )البدع( كعادتهم سيتوارون من املشهد، فال نرى احداً منهم ينبس حتى ببنت شفة كما لو أنهم قد 

أُلِجموا لجاماً من حديد!
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ه نشيد آخر
ّ
املولد يف اليمن: إن

4 نوفمرب 2020 - العربي الجديد - جمال حسن

اقترص إحياء ذكرى املولد النبوي باملدائح واألناشيد، لفرتة طويلة، عل مجالس خاصة يف اليمن. تغري األمر 
مع صعود جماعة الحوثي. فالستعداد له يستمر عدة أسابيع يف صنعاء، تتخذ فيه وجهاً أخرض، وأناشيد 

وزوامل تصدح عرب ُمكربات يف بعض األماكن، وربما تجوب بها سيارات. أضفت الجماعة امُلسيطرة عل 
صنعاء طابعها عل الحتفال الذي تُزينه بالحشود والشعارات املتماهية مع دورها السيايس واأليديولوجي، 

لكنها من جانب آخر أعادت إنتاج تراث اإلنشاد الديني بطريقتها الخاصة.

طاملا كان الحتفال باملولد النبوي املناسبة األبرز لغناء التواشيح واملدائح الدينية، حد أن أي اجتماع فيه 
إنشاد وأذكار يُسمى، يف كثري من املناطق اليمنية، مولداً. وتعود أعراف املوالد إل املجالس الصوفية، التي 
داومت وحافظت عليها، ليتكّون حولها موروث من األناشيد. وحرص املتصوفة يف مجالسهم عل اإلنشاد 

وأداء التواشيح واألذكار، وتلك املمارسات الغرض منها ترصيف الوقت، من وجهة نظرهم، من دون إلهاء 
عن ذكر الله والنبي. لكنهم يف ذكرى املولد، يسرتسلون طوال الليل يف طقس حافل باألناشيد والبتهالت، 

وتتخذ يف العادة صيغة املجاوبة بني املؤدي والجماعة. 

انتقل طابع اإلنشاد الصويف إل دوائر واسعة يف املناطق السنية، غري أن مزيته ارتبطت بأجواء املتصوفة، 
مع حضور الجماليات اإليقاعية، وربما ظهور املجاذيب، بما له من دللت تجعل من الروحاني مبالغة يف 

النتشاء. عل أن الطابع الحتفال يف املناطق الزيدية، يمتاز بأسلوبه الخاص يف النشيد والحتفال، بحيث لم 
يسمح ألي مجال يف الطرق الصوفية. وعندما استعار أناشيد صوفية، طوعها ضمن أسلوبه الخاص.

انحرص الحتفال باملولد النبوي يف التلفزيون عرب مساحة أوسع من إذاعة التواشيح الدينية امُلرتبطة بهذه 
املناسبة، بينما احتفظت بعض الجماعات بتلك التقاليد. يستعيد اليوم الحوثيون الحتفال بذكرى املولد 

النبوي عل طريقتهم الخاصة، فيضفون عليه رمزية سياسية يف تحشيد الجماهري، وما تتضمنه الفعالية من 
خطاب. ول يقترص األمر عل ذلك، فاملولد النبوي مناسبة إلنتاج أناشيد وأوبريتات دينية مصورة يف صيغة 

الفيديو كليب.

يف هذا السياق، يتم توظيف موروث اإلنشاد الديني يف اليمن، يف صنعاء وتهامة وتعز، أي بطابعه الصنعاني 
والصويف. غري أن هذا النشيد يتم تضمينه مالمح جديدة ضمن تصور الجماعة، بتوظيف مضامني شعرية 

متسقة مع األلحان القديمة. ومن املمكن مزج هذا النشيد بصيغ لحنية جديدة ذات أسلوب محيل، أو أضفاء 
عليها مزيج من األشكال املحلية القبلية، وإيقاعاتها. ول يقترص األمر عل األشكال املحلية، فهناك صيغة 

األناشيد املتقاطعة مع نشيد املقاومة الخاص بحزب الله اللبناني.

ومع قدوم ذكرى جديدة للمولد النبوي، تظهر أوبريتات، ربما تكون مزيجاً من ألحان تقليدية وجديدة، 
أو تكون ألحاناً جديدة يتم نسبها لفرق مثل فرقة »أنصار الله«، أو ملنشدين معروفني مثل عبد العظيم عز 

الدين، وآخرين. غري أن هناك محاولة لستيعاب أشكال جديدة وتضمني اللحن عنارص جديدة. 

يتخذ أوبريت »مديح النور« املصور بصيغة الفيديو كليب، والصادر مؤخراً بالتزامن مع املناسبة لهذا 
العام، التقليد الشائع يف هذا النوع من األوبريت، باستهالل من الصالة عل النبي بحسب األسلوب الشائع 
يف صنعاء. ثم يستهل إيقاع الربع )اإليقاع القبيل املعروف(، وموكب ملسرية تميض يف زقاق قديمة، يقودها 

عازفون عل طبلني كبريين. تتوقف ليظهر عازف ترومبيت مرصي يف ساحة قديمة. وتوحي املعزوفة 
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امُلرسلة عل مقام البيات، طابع األلحان الشعبية املرصية، التي توظف الرتومبيت املضاف له أرباع التون.

تستأنف اإليقاعات الشعبية، لكن لتدخل عل لون شعبي يُعرف بالرزفة، وهو لون تشرتك فيه مدن يمنية 
عديدة، ويمتد إل مناطق عديدة يف الجزيرة العربية. 

يتسم هذا اللون املوقع باألداء الرسيع، وفيه تتجاوب الجماعة مع املؤدي بنفس اللحن. لكنه ل ينتسب ألي 
شكل من الغناء الديني يف اليمن، ويبدو أن غرض إدخاله اإليحاء بالعيد، فالجميع يرتدي مالبس تقليدية 

جديدة. والرزفة، بحسب ما وصفها الشاعر اليمني عبدالله الربدوني، هي »ما يردده الجموع يف األعياد ويف 
أيام الصطياف، وتتشكل من أصوات. الصوت األول يبوح بالعشق، ويشري إل علو سكن املحبوبة كرمز 

لرتفاع طبقتها. بينما األصوات األخرى تبوح باإلقناع والتيئيس من استحالة تحقيق هذا األمل«. إل أن 
الغرض من توظيف هذا اللون ليعطي دللة مغايرة كما يبدو، باإلبقاء عل علو املطلب، واستبعاد التيئيس 

بحسب ما ترسده الكلمات. 

عادة ما يكون األوبريت مجموعة من األلحان املختلفة؛ سواء كانت من الرتاث أو جديدة. يتم توظيف كورال 
األطفال يف أغنية »يا محمد« التي لحنها املنشد عبد العظيم عز الدين. وهو واحد من أكثر األناشيد الحديثة 

نجاحاً. ومع أنه حافظ عل طابع اإلنشاد الصنعاني، لكنه يضفي عليه بعض العنارص اللحنية امُلتأثرة 
بالغناء العربي، عرب استخدام مقام الُكرد بطابعه الغنائي والشجي بالعاطفة. ويتكئ عل األسلوب الشائع 
امُلرتبط باملجاوبة بني الكورال واملؤدي، وكان جيداً توظيف كورال من األطفال، لكن تناوب األطفال يف أداء 

فردي لم يكن منضبطاً يف بعض املقاطع.

أوبريت آخر تقدمه فرقة الصماد التهامية، وهو مزيج من ألحان مختلفة من املوروث التهامي مع ألحان 
جديدة. وهي بالتأكيد تنتسب ملالمح إنشادية صوفية انترشت يف ساحل تهامة. يتضمن العمل الجديد لحناً 

جديداً، ويتخذ صيغة املوال مع استخدام الثيمة الشائعة يف تهامة، »وونه وااونه«، وهي تلتقي مع ثيمات 
عربية للتعبري عن األلم. وعل مقام الحجاز، يحاول إدانة قصف طائرات التحالف بقيادة السعودية ويدعو 

بالنرص لليمنيني. هناك مزيج يف اللحن بني عنارص محلية وأخرى عربية. 

يبدو أن النشيد الديني يمثّل أحد املالمح التي تؤكد فيه جماعة الحوثي حضورها عل الصعيد العام، ويف 
الجانب اآلخر يمارس هذا النشيد بعداً يلتقي مع جبهة عربية لها حضور يف لبنان والعراق. يتسم النمط 
الفني بالطابع الحمايس يف صيغه امُلتقاربة مع أناشيد حزب الله، وبالعتماد عل توزيع موسيقي للبناني 

عيل موسوي، الذي يُعترب أحد األصوات املوسيقية يف ُمنتج حزب الله اإلنشادي.

ففي أوبريت »األسوة الحسنة«، امُلرتبط بذكرى املولد النبوي السابقة، ومن أداء فرقة »أنصار الله«، اعتمد 
التسجيل عل استديوهات لبنانية كما يبدو. فالطابع اإلنشادي امُلتسم ببعد انفعال ُمحدد واضح أقل غنائية. 
وتوزيع موسيقي يستهل ببيانو كهربائي، لتتصاعد الجملة اللحنية بإيحاء أوركسرتال. بينما األداء الغنائي 

يتسم بالحدة، مع بعض التوتر يف بعض األشطار. ويزداد الطابع الحمايس يف آخر مقطع متسقاً مع ما 
يبرش به من نرص، وهناك توظيف ملسارات اللحن نفسه من درجات مختلفة.  

بصورة ما، يحاول هذا النشيد وراثة أغنية املقاومة التي برزت يف لبنان، خصوصاً بصبغتها اليسارية التي 
مثلها مارسيل خليفة، لكن مع تقليم كل بعد تطريبي أو إيقاعي راقص، أو حتى غنائيته. مع تحميل هذا 

النشيد مضامني دينية، كصورة لضمحالل اليسار، أو استعادة جذور املايض. 

يف صنعاء، تحتشد الجذور يف ذكرى املولد النبوي، مشهد إحيائي يستعيد فيه النشيد الديني دوراً حيوياً. 
ويكون الرتاث قابالً للتوظيف والدمج مع عنارص محلية أو عربية، أي أنه مجال حيوي يبني عليه الحوثيون 
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حضورهم الشعبي. وكل ما هو ُمتاح من التكنولوجيا، يصبح مجالً لالستخدام من أجل القديم. لكن 
الصورة العامة ل توحي بأن هناك إضافة فنية لهذا النشيد، إل يف حدود ضيقة، وربما تشهد تطورات 

مع الوقت، أو مجرد إضافات من هنا وهناك. إنه نشيد آخر، فالزامل نشيد الحرب، وهذا نشيد العقيدة، 
والصورة تتضح عند كل ذكرى للمولد النبوي.

املولد النبوي.. إحياء للثقافة واهلوية اإلميانية

10 نوفمرب 2020 – 26 سبتمرب - العقيد محمد عيل حزام القفييل 

املولد النبوي الرشيف عل صاحبه محمد افضل الصلوات والتسليم وعل آله حظي باهتمام كبري من قبل 
القياد الثورية والسياسية ومن كافة أبناء الشعب اليمني كونها مناسبة دينية عظيمة, فأبناء يمن اإليمان 

يحيون هذه املناسبة منذ القدم لحبهم لرسول الله صل الله عليه وعل آله وسلم وولء له ألن بمولده 
الرشيف أضاء الكون نوراً وحطم رؤوس الكفر والطغيان.

إن الحتفال بهذه املناسبة ومن خالل الحشود والسيول البرشية التي شهدتها جميع الساحات وامليادين يف 
كافة املحافظات هي رسالة للعالم أجمع بأن وراء الرسول األعظم أمة تعشقه وتواليه وتأكيداً وتعبرياً عن 
حبنا وولئنا للرسول الكريم وتمسكنا بهويتنا اإليمانية التي نستمدها من النبي صل الله عليه وآله وسلم.

إحياء ذكرى مولد خري البرش وسيدها عليه افضل الصلوات والتسليم جاء متزامناً مع اساءة القرد والخنزير 
الفرنيس ماكرون لنبي الرحمة املهداة فجاء الرد عل هذا الخنزير عرب أبناء اليمن األحرار من ساحات إحياء 

هذه املناسبة العظيمة منارصين لرسولهم األعظم ضد اعداء الدين السالمي الحنيف.

ان الحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف هو تجديد الولء لله ورسوله والتمسك بمبادئ السالم ويجب 
علينا استلهام الدروس والعرب حيث واألمة العربية اإلسالمية اليوم تتعرض ملؤامرة تستهدف هويتها 

ووحدتها.. وإحياء ميالد املصطفى عليه افضل الصلوات هو إحياء للثقافة والهوية اإليمانية ومحطة إلحياء 
الرسالة املحمدية والتعريف بشخصية النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم وتعميق حبه يف وجدان األمة 
واحتفالنا بهذه املناسبة العطرة هي تجسيد لألخالق الكريمة التي استمدها اليمنيون من الرسول العظم 

الذي جاء ليتمم مكارم األخالق.
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