
حيث أعلنت قبائل الحيمة الداخلية بمحافظه صنعاء وقبائل 
مديرية نجرة بمحافظة حجة النفير العام لمواجهة العدوان 

السعودي استجابة لدعوة قبائل خوالن الطيال وسنحان.
وأك��دت قبائل الحيمة الداخلية في لقاء حاشد األسبوع 
الماضي وقوفها صفًا واحدًا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية 
في مواجهة العدوان الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب 

اليمني وآخرها مجزرة القاعة الكبرى.
وأكد بيان صادر عن اللقاء البدء برفد الجبهات بالرجال 
من كافة المناطق للرد على انتهاكات وجرائم العدوان الذي 
انتهك كل الحرمات واستباح الدم اليمني في كافة المحافظات 

بصورة لم يسبق لها مثيل على مر التاريخ .
ولفت البيان إلى استمرار صمود قبائل الحيمة في مواجهة 
العدوان واالستعداد لبذل المزيد من التضحيات في سبيل 
الدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره .. مجددًا التأكيد أن الدم 
اليمني واحد وأن قبائل الحيمة الداخلية تقف إلى جانب كافة 

القبائل في مواجهة العدوان ورفد الجبهات..
كما أعلنت قبائل مديرية نجرة بمحافظة حجة النفير العام 
ورفد جبهات القتال بالمال والرجال تلبية للنكف الموجه من 
قبائل خوالن وسنحان لمواجهة العدوان السعودي األمريكي 
الغاشم ..واستنكر أبناء المديرية في وقفة لهم بحضور وكيل 
المحافظة الدكتور طه الحمزي استمرار قوى العدوان في 
ارتكاب الجرائم البشعة في ظل صمت دولي وتغطية من 

قبل األمم المتحدة .
كما أعلنوا تضامنهم الكامل ومساندتهم ل��ذوي ضحايا 
مجزرة القاعة الكبرى بصنعاء، مؤكدين أن دماء اليمنيين 
لن تذهب هدرًا..إلى ذلك أعلنت قبائل عنس بمحافظة ذمار 
النفير العام في مواجهة العدوان السعودي استجابة لدعوة 

قبائل خوالن.
كما أعلنت قبائل عنس، الصلح العام وانتهاء قضايا الثارات 
والخالفات، واالصطفاف لمواجهة العدوان الذي ارتكب أبشع 
الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني وآخرها مجزرة القاعة الكبرى 

التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.
وأكد مشائخ وأعيان وأبناء قبائل عنس في لقاء قبلي حاشد 
األربعاء بمدينة ذمار، اصطفافهم ووقوفهم مع كافة القبائل 
في مواجهة العدوان والرد على جرائمه التي يرتكبها بحق 

الشعب اليمني ووفاء لدماء الشهداء.
وجددت قبائل عنس- التي تضم مديريات عنس وميفعة 
عنس ومغرب عنس ومدينة ذمار- التأكيد على استمرار 
النفير والجهوزية لمواجهة ال��ع��دوان واالستعداد لرفد 

الجبهات بالمال والرجال والعتاد.

ودعا بيان صادر عن اللقاء، قبائل اليمن إلى االصطفاف 
لمواجهة العدوان الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب 

اليمني وتدمير مقدراته ومكتسباته الوطنية.
وحملت قبائل عنس دول تحالف ال��ع��دوان والمرتزقة 
المسئولية الكاملة عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب 
اليمني..مؤكدة أن هذه الجرائم المروعة لن تسقط بالتقادم.

وشهدت مديرية حفاش بمحافظة المحويت- االربعاء- لقاء 
قبليًا حاشد ألبناء ووجهاء قبائل حفاش تلبية لداعي النكف 
واالستنفار العام في مواجهة العدوان السعودي الغاشم 

والذي دعت اليه قبائل خوالن الطيال.
وفي اللقاء الذي احتشد فية رجال القبائل من مختلف عزل 
وقرى المديرية اعلن ابناء مديرية حفاش النفير العام في 
مواجهة ال��ع��دوان السعودي واستنفارهم الكامل لحشد 
وتجهيز المقاتلين للتحرك إل��ى ميادين العزة والكرامة 

والشرف للذود عن الوطن.
وأكد أبناء مديرية حفاش في بيان لهم استنفارهم للثأر من 
النظام السعودي الغاصب واالقتصاص من كل جرائم االبادة 
البشرية الناقمة التي ارتكبوها بحق اليمنيين والتي كان آخرها 
مجزرة القاعة الكبرى بصنعاء، معلنين تضامنهم الكامل مع 
ابناء قبائل خوالن الطيال وكل القبائل اليمنية في االستنفار 

خفافًا وثقااًل لالنتقام من العدوان الغاصب.
مؤكدين في ذات الوقت على استمرار النفير العام في 
مواجهة العدوان من خالل حشد كل قدراتهم المتاحة من 
المال والرجال والسالح من أجل االلتحام مع بقية القبائل 
اليمنية ورجال الجيش واللجان الشعبية في جبهات القتال 

لكسر شوكة العدوان.
وفي ذات السياق أعلنت قبائل أرح��ب بمحافظة صنعاء 
النفير العام في مواجهة العدوان السعودي استجابة لدعوة 

قبائل خوالن الطيال.
وأكدت قبائل أرحب- في لقاء قبلي حاشد -الخميس- وقوفها 
صفًا واح��دًا إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في 
ميادين العزة والكرامة والشرف دفاعًا عن األرض والعرض 
وردع العدوان إزاء ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني 

وآخرها مجزرة القاعة الكبرى.
كما أعلن مشائخ واعيان وأبناء مديرية أرح��ب- في بيان 
ص��ادر عن اللقاء القبلي- النكف والبدء في تجهيز الرجال 
والتحرك إلى كافة جبهات الصمود لصد الغزاة والمعتدين 

بائعي األوطان، والثأر لدماء الشهداء.
واكد البيان استمرار قبائل ارحب في رفد الجبهات بالمال 
والرجال والسالح حتى تحقيق النصر.. داعيًا كافة قبائل 
اليمن للتحرك إلى الجبهات لدحر العدوان وإفشال مخططاته 

والوقوف في وجه العمالء والمرتزقة.

وحث البيان أبناء الشعب اليمني على المزيد من الصمود 
وعدم االنجرار وراء مخططات العدوان.. مشيرًا إلى أن تحالف 
العدوان الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق األطفال والنساء هو 
من يفرض الحصار على الشعب اليمني ويستهدف االقتصاد 

الوطني.
ودع��ت قبائل أرح��ب إل��ى تعزيز االصطفاف والتكافل 
االجتماعي خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها 

الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.
وندد البيان باستمرار الصمت الدولي واألممي إزاء ما يرتكبه 
العدوان السعودي وأدوات��ه وحلفاؤه من جرائم حرب ضد 
اإلنسانية بحق الشعب اليمني والتي ت��ج��اوزت كل القيم 

والمبادئ واألعراف والقانون الدولي اإلنساني.
إلى ذلك أعلنت قبائل دهم بمحافظة الجوف في لقاء قبلي 
موسع -الجمعة-النفير العام في مواجهة العدوان السعودي.
ودعت قبائل دهم جميع القبائل إلى إعالن النفير العام 
ورفد الجبهات بالرجال والمال لمواجهة العدوان والرد على 

مجازره المروعة بحق الشعب اليمني.
واستنكر بيان صادر عن اللقاء القبلي مجازر تحالف العدوان 
السعودي المروعة بحق الشعب اليمني وآخرها جريمة القاعة 
الكبرى بصنعاء.وأكد البيان أن ما يرتكبه تحالف العدوان من 
جرائم بحق اإلنسانية في اليمن لن تسقط بالتقادم وستتم 

مالحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة.
وندد المجتمعون بالصمت الدولي تجاه ما يرتكبه العدوان 
السعودي من جرائم حرب في اليمن وما يفرضه من حصار 
جائر، على الشعب اليمني يتنافى مع كل األعراف والمبادئ 

والقوانين الدولية.
قبائل الجبوب بمديرية كسمة محافظة ريمة من جانبها 
استجابت في لقاء قبلي لدعوة خوالن الطيال بإعالن النكف في 
اوساطها والبدء بتجهيز المقاتلين من كل منطقة والتحرك 

بصورة عاجلة لكافة جبهات الصمود.
واكدت قبائل الجبوب استمرار النفير العام في مواجهة 
ال��ع��دوان السعودي.. وال��وق��وف إل��ى جانب الجيش واللجان 
الشعبية في ميادين العزة والكرامة والشرف للذود عن اليمن 
واليمنيين.وأشار البيان إلى أن قبائل الجبوب بمديرية كسمة 
بدأت بتجهيز الرجال لدعم جبهات العزة والكرامة والشرف 

للذود عن الوطن ومواجهة الغزاة.
واستنكر أبناء قبائل الجبوب استمرار قوى العدوان في 
ارتكاب الجرائم البشعة بحق ابناء الشعب اليمني والتي كان 
آخرها المجزرة الوحشية بالقاعة الكبرى بصنعاء في ظل 

صمت دولي واقليمي غير مسبوق .
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قبائل الحيمة الداخلية: سنرفد الجبهات 
بالرجال ردًا على جرائم العدوان

قبائل بني منصور وشعف يؤكدون وقوفهم 
صفًا واحدًا لمواجهة العدوان

قبائل عنس تعلن الصلح العام والنفير
لوضع حد لجرائم السعودية

 لدعوة قبائل خوالن تشهد قبائل اليمن استنفارًا عامًا غير مسبوق في مختلف المحافظات وإعالن النفير العام بين أبنائها المقاتلين والذين يحتشدون بكافة أسلحتهم وعتادهم متعهدين بالتوجه إلى جبهات 
ً

استجابة
القتال لمواجهة العدوان الس��عودي ومرتزقته خاصة بعد ارتكاب العدوان مجازر عدة بحق أبناء الش��عب اليمني والتي كان آخرها جريمة القاعة الكبرى بأمانة العاصمة والتي أدت إلى استش��هاد وجرح أكثر من 800 مواطن 

في جريمة يندى لها الجبين ارتكبها العدوان بحق األبرياء الذين حضروا عزاء آل الرويشان..
»الميثاق« رصدت الحشود القبلية والتي أكدت جميعها على التصدي للعدوان السعودي ومرتزقته في كافة الجبهات..

من جانبهم أكد وجهاء وأعيان وأبناء قبائل بني منصور 
وشعف بمديرية كسمة في محافظة ريمة خالل لقاء قبلي، 
الخميس، اصطفافهم ووقوفهم مع كافة القبائل اليمنية 
في مواجهة العدوان السعودي.وفي اللقاء الذي حضره وكيل 
المحافظة محمد الوسد أكد وجهاء وأبناء قبائل مديرية 
كسمة- في بيان لهم- استعدادهم وتضامنهم مع أبناء 
قبائل خوالن الطيال وكل القبائل اليمنية في الرد على جرائم 
العدوان التي يرتكبها بحق الشعب اليمني ومنها مجزرة 

القاعة الكبرى بصنعاء.
وحمل البيان دول تحالف العدوان والمرتزقة المسئولية 
الكاملة عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني، 

مؤكدًا أن هذه الجرائم المروعة لن تسقط بالتقادم.
واستنكر بيان وجهاء وأبناء قبائل بني منصور وشعف 
بمديرية كسمة في محافظة ريمة استمرار صمت المجتمع 
الدولي ومنظماته إزاء ما يتعرض له اليمن من جرائم وحرب 

إبادة من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.

أقيال اليمن تواصل النفير العام في مواجهة العدوان السعودي

قبائل أرحب تعلن النكف والنفير وتدعو للتكافل االجتماعيقبائل حفاش: البد من الثأر من النظام السعودي
قبائل الجبوب بريمة تستجيب لدعوة خوالن الطيال بإعالن النكفقبائل دهم: سنرفد الجبهات لمواجهة العدوان

قبائل المخادر والقفر بإب: مستعدون للمزيد من التضحيات

استجابت قبائل مديريتي المخادر والقفر بمحافظة إب- الجمعة- لدعوة قبائل خوالن 
الطيال في النكف القبلي والنفير العام في مواجهة العدوان.وأكدت قبائل مديريتي المخادر 
والقفر- خالل وقفة حاشدة بحضور وكالء محافظة إب علي بن علي النوعة وعبدالواحد 
المروعي وراكان النقيب وصادق حمزة- استمرارها في النفير العام واستعداد أبنائهما 

للتوجه إلى الجبهات في مواجهة العدوان السافر.
وأشاروا إلى أن دماء اليمنيين لن تذهب هدرًا وأن القبائل اليمنية تتداعى لتلبية نداء قبائل 
خوالن الطيال التي راح كثير من أبنائها ضحية مجزرة العدوان في القاعة الكبرى بصنعاء..
ودعت قبائل المخادر والقفر- في بيان صادر عن الوقفة- كافة أبناء اليمن إلى عدم الركون 
على المجتمع الدولي ومنظماته بعد أن أصبح صمتهم ومواقفهم المخزية غطاء للنظام 

السعودي الرتكاب مزيد من الجرائم والمجازر بحق أبناء الشعب اليمني .
وأشاد البيان بالبطوالت والمالحم التي يسطرها أبناء الجيش واللجان الشعبية في مختلف 

الجبهات دفاعًا عن الوطن وأمنه واستقراره.

قبائل الظبارة تعلن االستجابة للنفير العام

أعلن أبناء قبائل الظبارة في مديرية كسمة بمحافظة ريمةالنفير 
العام في مواجهة العدوان السعودي تلبية لداعي النكف واالستنفار 
العام الذي دعت إليه قبائل خوالن الطيال.وأكدت قبائل الظبارة في لقاء 
حاشد، السبت، وقوفها إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في ميادين 
العزة والكرامة والشرف للذود عن اليمن واليمنيين والثأر للجرائم 
البشعة التي يرتكبها نظام آل سعود وحلفائهم بحق الشعب اليمني 

والتي كان آخرها جريمة القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء.
ودع��ا بيان ص��ادر عن اللقاء قبائل ريمة خاصة واليمن عامة إلى 
االصطفاف لمواجهة العدوان الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق أبناء 

اليمن ويدمر مقدراته ومكتسباته تحت غطاء دولي .

قبائل بني مطر بصنعاء ومجز بصعدة يحشدون لمواجهة العدوان السعودي
أعلنت قبائل بني مطر بمحافظة صنعاء 
النفير العام في مواجهة العدوان السعودي 
استجابة لدعوة خوالن الطيال..وأكدت قبائل 
بني مطر في لقاء قبلي حاشد-السبت- النكف 
والبدء بتجهيز الرجال من كل منطقة ومخالف 
لرفد جبهات البطولة والشرف للدفاع عن 
ال��وط��ن وأم��ن��ه واس��ت��ق��راره إل��ى جانب أبطال 

الجيش واللجان الشعبية.
واكد مشائخ واعيان وأبناء القبيلة- في بيان 
ص��ادر عن اللقاء- استمرار النفير العام في 
مواجهة العدوان الذي ارتكب ابشع الجرائم 
بحق أبناء الشعب اليمني وآخرها مجزرة القاعة 

الكبرى التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى..وأشار البيان 
إلى أن كافة قبائل بني مطر استجابت لدعوة قبائل خوالن الطيال 
وسنحان لمواجهة العدوان والرد على جرائمه المروعة التي تتنافى 

مع كل األعراف والمواثيق الدولية.
ودعا البيان كافة القبائل اليمنية إلى الوقوف في خندق واحد 
لوضع حد لالنتهاكات والجرائم ضد اإلنسانية التي يرتكبها 
العدوان الهمجي.. مشددًا على ضرورة رفع الحصار والحظر الجوي 
والسماح بمعالجة جرحى العدوان..وفي سياق متصل أعلنت قبائل 
مجز إحدى قبائل خوالن بن عامر بمحافظة صعدة النفير العام 

استجابة لدعوة خوالن الطيال في مواجهة العدوان السعودي 
واستنكرت قبائل مجزر خالل وقفة احتجاجية-السبت- الجرائم 

التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحق الشعب اليمني .. 
مؤكدة على وحدة الصف والموقف وخيار المواجهة والتحدي 
وعدم الركون على المجتمع الدولي ومنظماته الصامتة ومواقفها 
المخزية التي شكلت غطاء لجرائم العدوان ومجازره البشعة بحق 

الشعب اليمني .
ون��ددت باألكاذيب واألباطيل التي ي��روج لها تحالف العدوان 
على الشعب اليمني باستهدافهم مكة المكرمة .. مؤكدة أن أبناء 
الشعب اليمني حريصون كل الحرص على المقدسات اإلسالمية 
والمعالم الدينية .وأكد أبناء قبائل مجز استمرارهم في الحملة 
الوطنية لدعم البنك المركزي اليمني استجابة لدعوة قائد الثورة 
وإسهامهم في دعم االقتصاد الوطني وتوفير السيولة النقدية 

للبنك وإسقاط رهانات العدوان .


