
0707 محافظات

ــة ممثلة باألخ،  ــادة محافظة ريم دشنت قي
ــظ املحافظة،  ــري، محاف ــن عبدالله العم حس
ــب التنفيذية  ــدراء املكات ــن الوكالء وم ــدد م وع
والشخصيات االجتماعية..املرحلة الثانية من 

حملة التعبئة والتجنيد بمديرية مزهر.
ــان  اللج ــري  العم ــن  حس ــظ  املحاف ــا  ودع
ــرار نزولها  ــزول امليداني إىل استم ــة بالن املكلف
ــع حملة  ــاد م ــل الج ــق للتفاع ــف املناط ملختل
ــرات  بمعسك ــاق  وااللتح ــي  الطوع ــد  التجني
التدريب التخصصية للدفاع عن الوطن وأمنه 

واستقراره.
ــىل أهمية تنفيذ  ــظ العمري ع ــدد املحاف وش
ــس املجلس السيايس  ــج االجتماع مع رئي نتائ
ــدء بتنفيذ خطة  ــع العميل والب ــىل يف الواق األع
ــد والتعبئة العامة خالل املرحلة الراهنة  الحش
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــات الجي ــع معنوي لرف

املرابطني يف الجبهات ملواجهة العدوان.
ــة  الراهن ــة  املرحل أن  إىل  ــري،  العم ــار  وأش
يف  ــة  الفاعل ــة  الرشاك ــس  أس ــز  تعزي ــب  تتطل
ــل الجميع  ــا الوطن وتحم ــي مع قضاي التعاط
ــدة  ومسان ــدوان  الع ــة  مواجه يف  ــة  للمسؤولي
ــا يف  ــام بواجباته ــة يف القي ــات الرسمي املؤسس
ــداً، عىل أهمية  ــاة املواطنني مؤك ــف معان تخفي
ــالل املرحلة  ــع باملسؤولية خ ــالع الجمي اضط
ــة التي يمر بها الوطن من خالل التحرك  الراهن
ــرشف، داعياً،  ــات البطولة وال الجاد لرفد جبه
ــي  الطوع ــد  بالتجني ــاق  االلتح إىل  ــباب  الش

والوقوف صفاَ واحداَ يف مواجهة العدوان.
ــة، العسكريني االلتحاق  ــث محافظ ريم وح
يف  ــي  الوطن ــم  واجبه ألداء  ــم  بمعسكراته
التصدي للعدوان سيما وان أبناء ريمة يمثلون 

السواد األعظم يف صفوف القوات املسلحة.
ــادات  القي ــة  كاف ــري  العم ــظ  املحاف ــا  ودع
ــة  ــة واملجتمعي ــة والتنفيذي ــة واملحلي الربملاني
ــة  ــز اللحم ــود وتعزي ــر الجه ــة إلىتضاف بريم
ــة الحقيقية بني كافة  ــة، وتعزيز الرشاك الوطني

املكونات السياسية باملحافظة.
ضرورة ملحة

ــد التقت "الثورة"  ويف إطار استمرار الحش

ــد الرشيف،  ــد سع ــم محم ــت األخ، إبراهي التق
مدير مديرية مزهر بمحافظة ريمة:

ــن سيادة  ــاع ع ــيد للدف ــد والتحش التجني
ــه رضورة ملحة خاصة  الوطن وعزته ووحدت
ــل الله، لذا  ــىل االنتصار بفض ــا قاربنا ع وانن
ــد  التجني ــل يف  التسجي ــباب إىل  ــو الش أدع
ــزة والرشف  ــات الع ــاق بجبه ــة االلتح ورسع
ــوى  ــىل ق ــاء ع ــارات والقض ــز االنتص لتعزي

االستكبار إىل األبد بإذن الله.
ويضيف: إن عدم االستجابة إىل هذا النداء 
ــه غالياً،  ــع ثمن ــوف ندف ــاذل كبري س ــو تخ ه
ــباب االستجابة إىل  ــدم عىل الش وحتى ال نن
ــل الله  ــاد يف سبي ــه الجه ــداء ورسع ــذا الن ه

دفاعاً عن األرض والعرض والنفس.
ــة ووفقه  ــرية القرآني ــه قائد املس ــظ الل حف
ــهداء  عىل قيادة هذه األمه والرحمة عىل الش
ــال الرجال  ــرص لرج ــفاء للجرحى والن والش
ــة يف  ــم البطولي ــرون أروع املالح ــن يسط الذي

مختلف الجبهات القتالية.
مسؤولية عظيمة

من جانبه تحدث، خالد البزاز، مدير عام 
مكتب االوقاف باملحافظة،قائًال:

ــة  بالغ ــة  أهمي ــد  والتجني ــد  للحش  
ــب  ــن الواج ــق م ــة تنبث ــة عظيم ومسؤولي
الحتمي، وعىل كل مؤمن أن يتحرك بنفسه 

وماله.
ــاد يف هذه املرحلة  ــال: إن التفاعل الج وق
ــه  ــي املوج ــه القرآن ــة للتوجي ــي استجاب ه
ــه عليه  ــد صىل الل ــد املجاهدين محم لسي
واله وسلم، لذا من منطلق املسؤولية الدفع 
ــباب لاللتحاق بالجبهات للدفاع عن  بالش
ــدوان السعودي  ــة الع ــن غطرس ــم م وطنه

األمريكي.

ــام بدورهم  ــد القي ــا خطباء املساج ودع
ــاد املتمثل  ــباب بالتفاعل الج ــث الش يف ح
ــه للجهاد للدفاع عن الدين والكلمة  بالتوج
ــو  أدع ــا  كم ــرض،  والع واألرض  ــة  والكرام
ــح املجتمع إىل رضورة توحيد  مختلف رشائ

الصف والتحرك بالحشد كل من موقعه.
ضرورة حتمية

وبدوره قال، عضو التالحم القبيل بالجبني، 
عبدالعزيزالبدجي:

ــني البالد  ــة لتحص ــد رضورة حتمي التجني

ــني  واملجرم ــني  الظامل ــة  ملواجه ــداد  واالستع
ــراب  ــى للخ ــدو يسع ــل ع ــن وك واملستعمري
ــال الله تعاىل  ــل والفنت داخل الوطن، ق والقت

ن ُقوَّة). ا اْسَتَطْعُتم مِّ واْ َلُهم مَّ (َوأَِعدُّ
ــداد  ــن اإلع ــزاء م ــد ج التجني ــف:  ويضي
ــايف لتكتمل  ــري والثق ــي والفك ــاء البدن والبن
الشخصية يف االنتماء والوالء للوطن والروح 
ــكلها  ــة بش ــة اليمني ــل الدول ــة ليجع املواطن

الحديث، كما
ــة واملذهبية والحزبية  يقيض عىل املناطقي
ــة  االرهابي ــة  املتطرف ــارات  للتي ــة  والوحدوي
ــد عليهم يف كل  ــة وُيعتم ــارف العسكري باملع
ــب  والتدري ــل  للتأهي ــة  الحاج دون  ــة  لحظ

كونهم جاهزين مسبقاً.
ــن حملة  ــة م ــة الثاني ــي املرحل وأردف: تأت

التعبئة والتجنيد "انفروا خفافاً وثقاًال"
ــباب من استقطابهم بأفكار  لتحصني الش
ــم،  شعبه ــل  وتقت ــم  وطنيته ــدم  ته ــه  هدام

فالتجنيد مصنع الرجال.
جرائم وحشية

ــرادي، املرشف  ــام الج ــو حس ــا األخ، أب أم
األمني بالجبني،قال:

ــني  وتمك ــي  الطوع ــد  التجني ــة  حمل إن 
ــرات التدريب  ــباب من االلتحاق بمعسك الش
ــك سيمكن  ــذي أدركبأن ذل ــدو ال ــت الع أرعب
ــوي كما سيمكنه من  ــن من بناء جيش ق اليم

ــرص املؤزر إن  ــود وتحقيق الن ــة الصم مواصل
شاء الله.

ــط العدوان وتخوفه دفعه  وأضاف: أن تخب
ــة  املحافظ ــاب  شب ــاب  استقط ــة  محاول إىل 
للقتال يف صفوفه يف محاولة لخلخلة الصف 

الوطني الداخيل.
ــن  م ــدو  الع ــن  تمك ــف  واستطرد: لألس
استقطاب العديد من شباب اليمن لاللتحاق 
ــة,  ــرتة املاضي الف ــالل  ــه خ ــوف مرتزقت بصف
ــم  مسؤولياته ــل  تحم ــع  الجمي ــىل  ع ــذا  ل
ــعارها أمام الله قبل كل يشء ومن ثم  واستش
استشعار مسؤولياتهم أمام وطنهم وشعبهم 

الذي يتعرض لجرائم وحشية وحرب إبادة.
الوقوف صفًا واحدًا

األخ، عبدالنارص املنترص،قال:
ــل  ــي  يف ظ ــد يف رأي ــة التجني ــن أهمي وتكم
ــع يف الجبهات؛  ــع الراهن ليس يف التوس الوض
ــي قائمة عىل  ــة أسمى من ذلك وه ــل األهمي ب
ــة  ــداً يف مقارع ــاً واح ــوف صف ــف والوق التكات
ــاألرض واالنسان، فيجب  األعداء املرتبصني ب
ــو بعض ألن  ــد أيدينا نح ــا أن نتحد ونم علين
ــوام عىل بث  ــن ثالثة أع ــل أكرث م ــدوان عم الع
ــاد يف اوساطنا  ــم يف أجسادنا وزرع األحق الس
ــده يجرجرنا نحو  ــة أو ألعوبة بي فأصبحنا آل

االقتتال فنتقاتل فيما بيننا. 
ــإىل فتح  ــدوان الغاشم ــى الع ــاف: سع وأض
ــق الخاضعة  ــات يف املناط ــن الجبه ــد م العدي
ــا  أطفالن ــل  قت ــىل  ع ــد  يعم ــو  وه ــه  لسيطرت
ــي صنعها ومولها  ــريان بينما معاركنا الت بالط
ــى القاتل  ــا بيننا وأضح ــة فيم ــدوان قائم الع

واملقتول يمني.
ــول، الدفاع  ــه بالق ــرص حديث ــم املنت واختت
ــع بأنفسنا لاللتحاق  ــن الوطن يأتي أن ندف ع
األرض  ــن  ع ــاع  للدف ــي  الطوع ــد  بالتجني
ــرب مواجهة  ــص اعت ــىل كل شخ ــرض، وع والع
ــارع العدوان كل يف مكانه  العدوان واجباً أن يق

وقريته.
التحرك الجاد

وبدوره تحدث األخ، عبد الرحمن الزحوي، 
مرشف املربع الغربي ملديرية الجبني،بالقول:

ــه الحث عىل  ــن موقع ــل م ــع ك ــىل الجمي ع
ــي  ، ونتمنى من شبابنا أن ال  ــد الطوع التجني
ــوا بالتجنيد  ــىل هذا الوطن ويلتحق يبخلوا ع
ــن الوطن  ــا دفاعاً ع ــا وأنفسن ــدم أرواحن ونق
ــن العظيم  ــذا الوط ــرص له ــه الن ــاء الل وإن ش
ــل ورسالتنا  ــزي والعار لكل خائن وعمي والخ
ــاذل أو يضع نفسه محايداً نقول لهم  ملن يتخ
ــم فالعدوان ال يستهدف فئة  افيقوا من غفلتك
ــدف اليمن  ــاً ولكن يسته ــة أو شخص أو طائف

أرضاً وشعباً.
وأردف: خالل نزولنا امليداني التقينا العديد 
ــني  ــال واملواطن ــان والعق ــائخ واالعي ــن املش م
ــرياً سيما وان الهدف  ــا منهم تفاعًال كب ووجدن
ــه واستقراره  ــاع عن الوطن وامن ــن ذلك الدف م

وسيادته من الغزاة واملحتلني.
ــذا البلد  ــىل كل احرار ه ــم بالقول:ع واختت
التحرك الجاد واملسؤول لرفد الجبهات باملال 
ــباب إىل مراكز التجنيد  ــد الش والرجال وحش
ــم واجباره عىل  ــردع العدوان الغاش الرسمي ل

إيقاف عدوانه وفك حصاره.
توعية الشباب

ــيل  ــا األخ، ع ــدث إلين ــاق تح ويف ذات السي
مهدي الغرام، بقوله:

ــن يف التجنيد الذي من  يف هذه املرحلة تكم
ــة واملرتزقة  ــة للخون ــه رسالة قوي ــه نوج خالل
ــا يعد  ــوت، كم ــم للطاغ ــوا أنفسه ــن باع الذي
ــن  ــة ان يف الوط ــة ملعرف ــا رسال ــد أيض التجني
ــوا بأنفسهم وأموالهم من اجل  رجال لن يبخل

الدفاع عن الوطن.
ــة  توعي ــة  املعني ــات  الجه ــىل  ع ــاف:  وأض
ــب الجهاد يف  ــباب عىل الجهاد وغرس ح الش
ــا وحب التضحية وبيع  نفوس أبنائنا وشبابن
النفس رخيصة لله ثم للوطن وذلك من خالل 
ــات االجتماعية ومن  ــم يف املناسب ــاء به االلتق

خالل وسائل التواصل االجتماعي املختلفة.

ريمة محافظة  يف  الطوعي  للتجنيد  واسعة  استجابة 
تحت شعار "انفروا خفافًا وثقا":

ــة تتواصل  ــات الجمهوري ــن محافظ ــا م ــة كغريه ــة ريم يف محافظ
فعاليات حملة التجنيد الطوعي التي تنفذها وزارة الدفاع 
تحت شعار "انفروا خفافاً وثقاالً" بعد مرور ثالثة أعوام من العدوان السعودي 

األمريكي عىل اليمن يف ظل صمود أسطوري وانتصارات يف كافة الجبهات.
ــالن يف محافظة ريمة تجاوباً كبرياً للتسجيل يف التجنيد وااللتحاق  والقى اإلع
ــز الصمود واالنتصارات ملواجهة العدوان  ــن سبقوهم يف جبهات العزة لتعزي بم

الغاشم يف مختلف الجبهات.
ــاركة يف  ــخصيات املش ــت عدداً من الش ــورة" التق ــوء أكرث " الث ــط الض ولتسلي
ــد بمديرية مزهر بمحافظة  ــن حملة التعبئة والتجني ــني املرحلة الثانية م تدش

ريمة.. وهاكم الحصيلة:
ريمة/ خالد صالح الجماعي

 املحافظ العمري: 
املرحلة الراهنة تتطلب 
تعزيز أسس الشراكة 

الفاعلة يف التعاطي 
مع قضايا الوطن

 البزاز:
على الشباب االلتحاق 
بالجبهات للدفاع عن 
وطنهم من غطرسة 

العدوان 

 الشريف:
عدم االستجابة لنداء 

التجنيد تخاذل كبري 
سوف ندفع ثمنه 
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إب /سبأ
ــعر  الش ــة  بمديري ــاء  لق ــش  ناق
ــة إب أمس برئاسة املحافظ  محافظ
ــع  املواضي ــالح،  ص ــد  عبدالواح
ودور  ــة  املديري ــاع  بأوض ــة  املتصل
الوجهاء والشخصيات االجتماعية 
ــن  األم ــىل  ع ــاظ  الحف يف  ــال  والعق

واالستقرار.
ــذي حرضه  ــاء ال ــرض اللق واستع
ــني الورايف  ــيل املحافظة أم أمني مح
ــة إسماعيل سفيان  ووكيال املحافظ
وقاسم املساوى ومدير األمن العميد 
ــة  املديري ــر  ومدي ــامي  الش ــد  محم
رضوان النصايف، اإلجراءات الكفيلة 
ــاف  واالصطف ــم  التالح ــز  بتعزي
ــيد  والتحش ــة  العام ــة  والتعبئ
ــال  وإفش ــدوان  الع ــة  مواجه يف 

مخططاته .
ــم عقالء  ــرق اللقاء الذي ض وتط

ــعر  ــاء ومسؤويل مديرية الش ووجه
ــود باملحافظة، إىل سري  ومنطقة الع
التي  ــة والصعوبات  العمل باملديري
تواجه العمل وسبل التغلب عليها.

ــظ صالح  ــن املحاف ــاء ثم ويف اللق
ــعر  الش ــة  مديري ــاء  أبن ــود  جه
ــة  مواجه يف  ــة  الوطني ــم  ومواقفه
ــة الوطن  ــب مصلح ــدوان وتغلي الع

فوق كل االعتبار.
ونوه بدور أبناء مديرية الشعر من 
ــخصيات  والش والوجهاء  ــائخ  املش
ــات  لجبه ــم  ورفده ــة  االجتماعي
ــال والعتاد  ــرشف والبطولة بالرج ال

وقوافل الدعم الغذائية .
وأبدى محافظ إب استعداد قيادة 
ــاور  ــل القضايا بالتش ــة ح املحافظ
ــاء املديرية وبما  مع الجميع من أبن
ــددا  ــة العامة .. مش ــدم املصلح يخ
ــدة الصف  ــز وح ــىل رضورة تعزي ع

ــق  وتعمي ــي  االجتماع ــج  والنسي
ــش بني كافة  ــح والتعاي روح التسام

املكونات.
ــالع  ــىل االضط ــع ع ــث الجمي وح
ــة الراهنة  ــة خالل املرحل باملسؤولي
ــا يراهن  ــن وم ــا الوط ــر به ــي يم الت
عليه العدوان من مخططات تهدف 
 .. ــي  االجتماع ــج  النسي ــق  لتمزي
مشددا عىل أهمية استمرار الصمود 
ــة العدوان حتى  ــات يف مواجه والثب

تحقيق النرص.
فيما أكد مشائخ ووجهاء مديرية 
ــرار  استم ــود  الع ــة  ومنطق ــعر  الش
ــات وتأمني الساحات  الصمود والثب

ورفد الجبهات بالرجال والعتاد .
ــب  جان إىل  ــم  وقوفه ــدوا  أك ــا  كم
ــعبية  ــش واللجان الش أبطال الجي
ــال  وإفش ــدوان  الع ــة  مواجه يف 

مخططاته .

المحافظ صالح يشدد على تعزيز وحدة الصف المحافظ صالح يشدد على تعزيز وحدة الصف 
والصمود في مواجهة العدوانوالصمود في مواجهة العدوان

مناقشة أوضاع مديرية الشعر ومنطقة العود بإب:مناقشة أوضاع مديرية الشعر ومنطقة العود بإب:

عمران-سبأ
ــرك  ــب جم ــاع بمكت ــش اجتم ناق
ورقابة عمران أمس برئاسة املحافظ 
ــل جعمان، سري العمل  الدكتور فيص
باملكتب وخطة العمل للعام الجاري.

ــظ  املحاف ــار  أش ــاع  االجتم ويف 
ــي  ــدور الرقاب ــة ال ــان إىل أهمي جعم
ــز إجراءات الرقابة  للجمارك يف تعزي
ــع  والبضائ ــع  السل ــول  دخ ــىل  ع

واملركبات.
ــذ  بتنفي ــزام  االلت رضورة  ــد  وأك
ــكل  ــا ال يش ــح وبم ــني واللوائ القوان
ــىل املستهلك  ــة ع ــاء إضافي أي أعب
ــة التنسيق بني  ــىل أهمي ــدداً ع .. مش
ــات ذات العالقة ومكتب جمرك  الجه
ــزز من رفع  ــة بما يع ــة املحافظ ورقاب
أداء العمل ويكفل حماية املستهلك 

واملنتج الوطني .
وأشار محافظ عمران إىل أن قيادة 
ــة املحلية ستقدم  املحافظة والسلط
ــرك ورقابة  ــم والتسهيالت لجم الدع
املحافظة يف تنفيذ املهام املوكلة إليه.

ــرك  جم ــر  مدي ــرض  استع ــا  فيم
ــب خطة  ــران عيل محج ــة عم ورقاب
عمل املكتب وآلية الرقابة عىل السلع 
ــة وكيفية  ــات غري املرسم ــذا املركب وك

التعامل معها .
ــري وفق خطة  ــل يس ــد أن العم وأك
ــل مصلحة الجمارك  مرسومة من قب

والتي من شأنها تعزيز األداء وزيادة 
تحصيل اإليرادات.

ــران اطلع عىل  ــظ عم ــان محاف وك
سري العمل يف إدارات وأقسام املكتب 
ــذل الجهود  ــىل ب ــني ع ــث العامل وح
لتسيري العمل وتعزيز األداء وخاصة 
ــة التي  ــروف االستثنائي ــل الظ يف ظ

تمر بها البالد جراء استمرار العدوان 
والحصار.

ــن  أم ــر  مدي ــاع  االجتم ــرض  ح
ــل  ــد املتوك ــد محم ــة العمي املحافظ
ــادل كعيبة  ــة ع ــب املالي ــر مكت ومدي
ــة والتحسني  ــر صندوق النظاف ومدي

املهندس سلطان القراحي..

محافظ عمران يؤكد أهمية الدور الرقابي للجمارك على محافظ عمران يؤكد أهمية الدور الرقابي للجمارك على 
دخول السلع والبضائعدخول السلع والبضائع


