
متابعات العدد:  
(١٨٣١)

 7 / نوفمبر / 2016م  
7 / صفر / 1438هـ

6االثنين: 

أقيـال اليمـن
لّبي النفير العام لمواجهة العدوان السعودي

ُ
 ت

 لدعــوة خوالن وســنحان تشــهد قبائــل اليمن  
ً

اســتجابة
استنفارًا عامًا غير مسبوق في مختلف المحافظات إلعالن 
النفيــر العــام والنكف بيــن أبنائهــا المقاتلين والذين يحتشــدون 
بكافة اســلحتهم وعتادهم متعهديــن بالتوجه إلى جبهات القتال 
لمواجهة العدوان السعودي ومرتزقته خاصة بعد ارتكاب العدوان 
مجازر عدة والتي كان آخرها جريمة القاعة الكبرى بأمانة العاصمة 
ومجزرة الزيدية واللتان ادتا الى استشــهاد وجرح اكثر من ٢٠٠٠ 

من المواطنين االبرياء في جرائم يندى لها الجبين.
"الميثــاق" رصــدت الحشــود القبلية والتي أكــدت جميعها على 

التصدي للعدوان السعودي ومرتزقته في كافة الجبهات..

أبناء المحويت يتعاهدون على الثأر لضحايا جرائم النظام السعودي

قبائل وصاب العالي والسافل تعلن النفير العام

اعلن مشائخ ووجــهــاء واعــيــان مديرية مدينة المحويت- 
السبت- النكف القبلي والنفير العام للتحرك لجبهات القتال 
لمواجهة العدوان السعودي الغاشم تلبية لنداء الواجب الوطني 

ودعوة قبائل خوالن الطيال.
واكد مشائخ ووجهاء ورجــال مديرية مدينة المحويت في 

لقاء جماهيري حاشد استنفارهم للثأر لضحايا جرائم النظام 
السعودي بحق اليمنيين والتي كان آخرها مجزرة القاعة الكبرى 
بصنعاء.. معاهدين الله وقبائل خوالن الطيال والقبائل اليمنية 
ببذل كل قدراتهم من رجال وسالح ومال لدعم جبهات القتال 

للنيل من غطرسة هذا العدوان الناقم.

أعلنت قبائل وصاب العالي ووصاب السافل بمحافظة ذمار- 
السبت- النكف القبلي استجابة لدعوة خوالن للرد على جرائم 

العدوان السعودي.
واكد مشائخ وأعيان وأبناء قبائل وصابين في لقاء قبلي حاشد، 
وقوفهم مع كافة القبائل لمواجهة هــذا الــعــدوان الغاشم 

والذي ارتكب أبشع الجرائم والمجازر بحق أبناء الشعب اليمني 
ومقدراته ومكتسباته.

وحمل بيان صادر عن اللقاء، نظام آل سعود ومرتزقتهم 
المسئولية الكاملة عن كل تلك الجرائم.. مؤكدًا أنها لن تسقط 

بالتقادم.

قبائل الرياشية : مستعدون 
لمزيد من التضحيات

أعلنت قبائل مديرية الرياشية فــي رداع 
بمحافظة البيضاء أمــس في لقاء قبلي موسع 
النكف القبلي استجابة لدعوة قبائل خوالن 
ــرد على جــرائــم الــعــدوان  وسنحان مــن اجــل ال

السعودي االمريكي على بالدنا ..
وفي اللقاء القبلي الموسع اكد ابناء الرياشية 
االستجابة لداعي النكف القبلي تضامنا مع قبائل 
خوالن وسنحان وكافة القبائل اليمنية لمواجهة 
العدوان والرد على جرائمه المروعة التي تتنافى 
مع كل األعراف والمواثيق الدولية … مؤكدين 
ان قبائل الرياشية على اتم االستعداد والجاهزية 
لرفد الجبهات بالرجال والــمــال ومستعدون 
لتقديم التضحيات فــي سبيل كــرامــة وعــزة 
الوطن الــذي يتعرض ألبشع حرب لم يعرف 
لها التاريخ مثيال. داعين أبناء الوطن الشرفاء 
الــى التحرك في مواجهة الــعــدوان ومشيدين 
بالتضحيات التي يقدمها ابطال الجيش واللجان 

الشعبية في مختلف الجبهات.
أعلنت قبائل مديرية مسور بمحافظة عمران النفير العام 
في مواجهة العدوان السعودي األمريكي استجابة لدعوة قبائل 

خوالن الطيال.
وأكد وجهاء وأبناء مديرية مسور في لقاء قبلي- الخميس- 
االستعداد لرفد الجبهات بالرجال والمال استجابة لداعي النكف 

لمواجهة العدوان والرد على جرائمه بحق الشعب اليمني.
وشددوا على أهمية تعزيز االصطفاف الوطني واستمرار 
الحشد لمواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضًا وإنسانًا.

وندد أبناء مديرية مسور باستمرار جرائم العدوان السعودي 
األمريكي وما يفرضه من حصار على الشعب اليمني.. مؤكدين 
أن هــذه المجازر الوحشية التي تتنافى مــع كــل األعــراف 

والقوانين لن تسقط بالتقادم وسيتم مالحقة مرتكبيها.

قبائل السياني تستجيب لدعوة قبائل خوالن

قبائل الرجم يلبون نداء خوالن الطيال

قبائل مسور بعمران: النفير العام للدفاع عن الوطن

استجابت قبائل مديرية السياني -محافظة إب- لدعوة 
قبائل خوالن الطيال للنكف القبلي، وأعلنت النفير العام 

لمواجهة العدوان والرد على جرائمه.
وأكــدت قبائل مديرية السياني في لقاء حاشد-السبت- 
بحضور وكــالء محافظة إب عبدالواحد المروعي وراكــان 
النقيب وقاسم المساوى، استعدادهم رفد الجبهات بالرجال 
والمال والتصدي لجرائم العدوان الوحشية بحق أبناء الشعب 

اليمني .
ونددوا بالتخاذل الدولي إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من 

جرائم ومجازر يندى لها جبين اإلنسانية وسط صمت دولي 
مخٍز ومعيب .. مؤكدين أن الرد على جرائم ومجازر تحالف 

العدوان السعودي هو السبيل الوحيد إليقاف عدوانه.
ودعت قبائل مديرية السياني كافة القبائل إلى االصطفاف 
والتالحم وتلبية النكف القبلي الذي دعت إليه قبائل خوالن 
الطيال لمواجهة العدوان والرد على المجازر والجرائم التي 

يرتكبها يوميًا بحق اليمن واليمنيين.
واستنكرت استمرار جرائم ومجازر العدوان في الصلو 
بتعز والزيدية بالحديدة والمحويت وغيرها من الجرائم 

شــهــدت مــديــريــة الــرجــم بمحافظة المحويت- 
الخميس- لقاء قبليًا حــاشــدًا تلبية لــدعــوة قبائل 
سنحان وخوالن الطيال بإعالن النكف والتحرك العاجل 
لجبهات القتال لمواجهة العدوان السعودي االمريكي 

الظالم.
واعلنت ابناء قبائل مديرية الرجم والذين احتشدوا 
من كل قرى وعزل وقبل ومخاليف الرجم والشاحذية 
وبني حبش النفير العام لمواجهة العدوان السعودي 
واستعدادهم لحشد وتجهيز المقاتلين للتحرك إلى 
ميادين العزة والكرامة والشرف للذود عن اليمن 

واليمنيين. 
واكد مشائخ واعيان ووجهاء قبائل الرجم في البيان 
الصادر عن اللقاء استنفارهم للثأر واالنتقام لضحايا 

جرائم العدوان السعودي الغاشم بحق االبرياء من ابناء 
اليمن الحبيب.

واعلن رجــال قبائل مديرية الرجم استجابتهم 
لدعوة قبائل خوالن الطيال وسنحان وتوجه جموع 
المقاتلين من الرجال الى جبهات القتال للثأر لضحايا 
مجزرة القاعة الكبرى وكــل المجازر البشعة التي 

ارتكبها العدوان الغاشم بحق شعبنا.
مؤكدين ان الجرائم والمذابح الظالمة التي ارتكبها 
آل سعود بحق اطفال ونساء وابناء اليمن االبرياء لن 

تسقط بالتقادم.
مشيرين الــى استمرار النفير العام في مواجهة 
العدوان في اوساط كل مناطق وقرى مديرية الرجم 

عامة.

قبائل مديريتي التعزية وماوية يتعهدون بالثأر من المعتدين
احتشدت قبائل مديريتي ماوية والتعزية في 
لقاء قبلي موسع حضره رئيس اللجنة الثورية 
محمد علي الحوثي ومحافظ المحافظة عبده 
الجندي وقائد المنطقة الرابعة اللواء عبدالله 
يحيى الحاكم باإلضافة إلى عدد من الشخصيات 

االجتماعية والسياسية.
وفي اللقاء الموسع- األربعاء الماضي- الذي 
جاء استجابة لدعوة النكف القبلي التي أطلقتها 
قبائل خوالن الطيال أشاد رئيس اللجنة الثورية 
محمد علي الحوثي بدور أبناء تعز ومواقفهم 

المشرفة في مواجهة العدوان.
من جانبه حيا محافظ تعز عبده الجندي أبناء 

تعز واصفًا إياهم بعشاق الثورات.. موكدًا على وطنية تعز 
وأنها لن تكون دائمًا إال مع الوطن.

فيما أشاد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء عبدالله 

يحيى الحاكم بالمواقف البطولية لرجال الجيش واللجان 
الشعبية في جبهات العزة والشرف وتقدمهم في جبهتي 
الصلو والوازعية.. مؤكدًا ان دماء الشهداء لن تذهب هدرًا 

وستسقط مشاريع العدوان وأدواته.

وأشار إلى ان القبائل اليمنية وشعبنا وقواتنا 
المسلحة واللجان سيأخذون بالثار ردًا على 
مــجــازر المعتدين. وعــبــر الــحــاضــرون عن 
استنكارهم الشديد للمجزرة المروعة التي 
ارتكبها الــعــدوان بحق الحاضرين في قاعة 
العزاء الكبرى ورفعوا الشعارات المعبرة عن 
ذلــك. كما تخلل الوقفة العديد من الكلمات 

والخطابات والقصائد الشعرية.
وصــدر عــن اللقاء القبلي بيان باسم ابناء 
المديريتين أعلنوا فيه النفير العام ورفد 

الجبهات بالرجال والمال .
وأكد البيان تماسك وتكاتف أبناء المديريتين 
إلى جانب بقية أبناء الشعب اليمني في مواجهة العدوان 
باعتبار تعز جزءًا ال يتجزأ من الشعب اليمني الواحد مهما 

حاول المرتزقة واألعداء عزلها أو فصلها.

قبائل بني الحارث تعلن النكف والوفاء لدماء الشهداء
أعلنت قبائل مديرية بني الحارث 
بأمانة العاصمة، النفير العام والنكف 
فــي مــواجــهــة الـــعـــدوان الــســعــودي 
األمــريــكــي استجابة لــدعــوة قبائل 
خــــوالن وســـنـــحـــان. وأكــــد مــشــائــخ 
ووجهاء وأبناء مديرية بني الحارث 
في لقاء حاشد -الثالثاء- صمودهم 
في مواجهة العدوان ورفد الجبهات 
بالرجال والمال حتى تطهير الوطن 
من الغزاة والمحتلين . كما أعلنوا 
استجابتهم الكاملة لــنــداء داعــي 
النكف لرفد الجبهات بالرجال والرد 
ـــعـــدوان الــســعــودي  ــم ال عــلــى جــرائ

األمريكي وما ارتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني منذ ١٩ شهرًا.
كما أكدوا وقوفهم صفًا واحدًا مع كافة القبائل اليمنية في مواجهة العدوان وفاء 

 عن عزة 
َ
لدماء الشهداء ودفاعا

وكرامة الشعب اليمني وسيادة 
الوطن. وأكد بيان صادر عن اللقاء 
البدء بتجهيز الــرجــال والعتاد 
ــمــال لــرفــد مــيــاديــن الــشــرف  وال

والعزة في مواجهة العدوان .
واستنكر البيان جرائم العدوان 
البشعة بحق أبناء الشعب اليمني 
ومنها مــجــازر الــقــاعــة الكبرى 
بصنعاء والصلو بتعز والزيدية 
بالحديدة والــتــي راح ضحيتها 

مئات الشهداء والجرحى.
ونــــدد بــمــا يــــروج لــه الــنــظــام 
السعودي من استهداف الجيش لمكة المكرمة بهدف تغطية جرائمه البشعة 

بحق الشعب اليمني وتدمير مقدراته.

أبناء الخبت يعلنون النفير 
العام لمواجهة العدوان

أعلن أبناء مديرية الخبت بمحافظة المحويت 
النكف القبلي والنفير العام إلى جبهات القتال 
لمواجهة العدوان السعودي الغاشم تلبية لنداء 

قبائل سنحان وخوالن الطيال .
وأكدوا في لقاء موسع - األربعاء- استنفارهم 
الكامل للثأر لضحايا جرائم النظام السعودي 
بحق الشعب اليمني وبذلهم الغالي والنفيس في 
سبيل الذود عن الوطن واالنتصار لكرامة أبنائه 
، كما أكدوا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم .

وأوضح بيان صادر عن اللقاء أن هذا االستنفار 
واستجابة أبناء المحافظة للنكف القبلي دليل 
على ثبات وتماسك أبناء اليمن عامة ورجال 
القبائل على وجه الخصوص وصمودهم في 
مواجهة العدوان الذي يرتكب أبشع الجرائم 
وينتهك اإلنسانية ويدمر كافة مقومات الحياة 

في اليمن .

قبائل سحار تعلن االستمرار في مواجهة العدوان وتقدم قافلة غذائية

قبائل البيضاء: سنرفد الجبهات بالمال والرجال
أعلنت قبائل مديريات محافظة البيضاء- األحد- في لقاء قبلي موسع بمدينة البيضاء 
النكف القبلي استجابة لدعوة قبائل خوالن الطيال وسنحان من أجل الرد على جرائم 

العدوان السعودي االمريكي على بالدنا..
وفي اللقاء القبلي الموسع اكد ابناء قبائل البيضاء تضامنهم مع قبائل خوالن الطيال 
وسنحان وكافة القبائل اليمنية، معلنين النفير العام لموجهة العدوان والرد على 

جرائمه المروعة التي تتنافى مع كل األعراف والمواثيق الدولية..
مؤكدين ان قبائل مديريات البيضاء على أتم االستعداد والجهوزية لرفد الجبهات 
بالرجال والمال ولتقديم التضحيات في سبيل كرامة وعزة الوطن الذي يتعرض ألبشع 
حرب لم يعرف لها التاريخ مثيًال والتي يستخدم فيها العدوان كل االسلحة الفتاكة 

والمحرمة دوليًا ضد الشعب اليمني الصامد..

أعــلــنــت قــبــائــل مــديــريــة سحار 
بمحافظة صــعــدة النفير الــعــام 
ــســعــودي  ــمــواجــهــة الــــعــــدوان ال ل
األمريكي استجابة للنكف القبلي 
الذي دعت إليه قبائل خوالن الطيال.
وأكدت قبائل مديرية سحار في 
وقفة حاشدة- األحد- استعدادها 
ــرجــال والــمــال  ــال لــرفــد الــجــبــهــات ب
والــتــصــدي لــلــعــدوان الــســعــودي.. 
مستنكرين جرائم ومجازر العدوان 
بحق الشعب اليمني ومنها مجزرة 
القاعة الكبرى بصنعاء وجريمتا 

رتكب 
ُ
الصلو في محافظة تعز والزيدية بالحديدة وغيرها من الجرائم التي ت

بحق اإلنسانية.
وأكد بيان صادر عن الوقفة استمرار الدعم ورفد الجبهات بالمال والرجال 

والقوافل المتنوعة.. مجددًا مواقف 
أبناء المديرية الرافضة للعدوان 
ونفيرهم العام إلى مختلف الجبهات 

للدفاع عن الوطن.
وأشاد البيان بالمواقف البطولية 
التي يسطرها أبطال الجيش واللجان 
الشعبية في كافة الجبهات، داعيًا 
ــى سرعة إعــالن حكومة اإلنقاذ  إل
الوطني باعتبارها أحــد المطالب 

الشعبية.
إلى ذلك قدم أبناء مديرية سحار 
قافلة غذائية متنوعة إضافة إلى 
المالبس الشتوية دعمًا ومساندة ألبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين 
في جبهات العزة والكرامة، كما دشنوا المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية لدعم 

البنك المركزي بتقديم المبالغ المالية والمجوهرات والسالح.


