
حيث أعلنت قبائل مديرية بعدان محافظة إب النفير 
العام استجابة لدعوة قبائل خوالن الطيال وسنحان في 

مواجهة العدوان السعودي األمريكي.
وأكــد المشاركون في لقاء حاشد- األربــعــاء- بحضور 
وكيلي محافظة إب عبدالواحد المروعي وراكان النقيب، 
استعدادهم رفد الجبهات بالرجال في مواجهة العدوان 
ومخططاته اإلجرامية ..وشددوا على ضرورة االصطفاف 
والتالحم بين أبناء وقبائل اليمن في مواجهة العدوان 
ووضع حد للجرائم التي يرتكبها وآخرها مجازر القاعة 

الكبرى بصنعاء والصلو بتعز والزيدية بالحديدة .
وأكد بيان صادر عن الوقفة وقوف أبناء قبائل مديرية 
بعدان إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة 

العدوان والتصدي للغزاة والمحتلين والمرتزقة.
وأشادوا بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من 
انتصارات وبطوالت في مختلف ميادين الشرف والبطولة 
.. مؤكدين أن مواجهة العدوان وخاصة في جبهات ما وراء 
الحدود كفيل بإيقاف التحالف السعودي عدوانه ورفع 

الحصار الجائر.
من جانبها أعلنت قبائل مديرية ذي السفال بمحافظة 
إب النفير العام استجابة لدعوة قبائل خوالن الطيال 

وسنحان في مواجهة العدوان السعودي األمريكي.
وأكــدت قبائل مديرية ذي السفال في لقاء حاشد- 
الخميس- بحضور وكيل محافظة إب علي بن علي النوعة، 
استعدادهم التوجه إلى الجبهات للرد على جرائم تحالف 
العدوان الــذي ارتكب أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب 

اليمني وسط صمت دولي مخجل ومعيب .
واستنكر بيان صادر عن اللقاء الجرائم التي يرتكبها 
تحالف العدوان بحق الشعب اليمني .. مشيرًا إلى أن من 

يبرر جرائم العدوان شريك في قتل اليمنيين .
وأشاد البيان باالنتصارات التي يسطرها الجيش واللجان 
الشعبية في مختلف ميادين الشرف والعزة والبطولة .. 
مؤكدًا استعداد أبناء مديرية ذي السفال لرفد الجبهات 
بالرجال والعتاد في مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن 

وأمنه واستقراره.

إلى ذلك أعلنت قبائل مديرية الظهار بمحافظة إب 
النفير العام في مواجهة العدوان السعودي استجابة 
للنكف القبلي ودعــوة قبائل خــوالن الطيال. وأكــد أبناء 
مديرية الظهار في لقاء قبلي حضره وكيال المحافظة 
راكان النقيب وقاسم المساوى، وقوفهم صفًا واحدًا في 
مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضًا 
وإنسانًا.واستنكروا الصمت الدولي واألممي إزاء استمرار 
جرائم العدوان السعودي األمريكي بحق الشعب اليمني.

وأكد بيان صادر عن اللقاء أن الجرائم والمجازر التي 
ارتكبها تحالف العدوان في اليمن ومنها مجزرة القاعة 
الكبرى والزيدية بالحديدة جرائم حرب ضد اإلنسانية 

لن تسقط بالتقادم.
وقال البيان: "بالرغم من هذه الجرائم الوحشية التي 
ارتكبها العدوان لم نَر تحركًا دوليًا إليقاف العدوان 

والدمار وسفك دماء اليمنيين".
ودعا البيان كل القبائل إلى رفد الجبهات بالرجال والمال 
لمواجهة العدوان وردعــه على ما يرتكبه من جرائم 

مروعة بحق الشعب اليمني.

من جانبهم نظم مشائخ وعقال وأبناء زرانيق "الطرف 
اليماني" بساحة منطقة الحسينية بمديرية بيت الفقيه 
بالحديدة -الخميس- وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار 

جرائم العدوان السعودي األمريكي الغاشم.
واستنكر المشاركون في الوقفة الجرائم الوحشية 
التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني والتي 
استهدفت المواطنين وارتكب مجازر بحق أبناء تهامة 
وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني وفي مقدمتها 
مجازر القاعة الكبرى بصنعاء وســوق الهنود وزبيد 
والضحي وباجل والخوخة وسجن األمن بمديرية الزيدية 

بالحديدة.
وأكد مدير عام مديرية بيت الفقيه حسين سهل زين 
أن جرائم العدوان الغاشم لن تسقط بالتقادم عاجًال أم 
آجًال.وأشاد بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية 
من بطوالت وانتصارات في مختلف الجبهات دفاعًا عن 

الوطن وأمنه واستقراره.
وأكد بيان صادر الوقفة االحتجاجية أهمية التكاتف 
والتالحم الوطني في مواجهة العدوان والتصدي للغزاة 

والمحتلين.وأكد البيان استعداد أبناء الزرانيق لتقديم 
الغالي والنفيس في سبيل عزة وكرامة الوطن.

واستنكر أبناء الزرانيق الصمت الدولي واألممى حول 
ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان غاشم وجرائم 
يندى لها جبين اإلنسانية وتجرمها الشرائع والمواثيق 

واألعراف الدولية.
وفي محافظة البيضاء أعلنت قبائل مديريات المالجم 
ـــان ونــاطــع النكف  والــســواديــة والطفة ونعمان وردم
استجابة لدعوة قبائل خوالن الطيال وسنحان في مواجهة 
العدوان السعودي األمريكي .وأكــدت قبائل مديريات 
البيضاء في لقاء قبلي- الخميس- وقوفها صفًا واحدًا إلى 
جانب قبائل اليمن في مواجهة العدوان والرد على جرائمه 
التي تتنافى مع كل األعراف والمواثيق الدولية والقانون 

اإلنساني الدولي .
وأكد بيان صادر عن اللقاء استعداد قبائل مديريات 
المالجم والسوادية والطفة ونعمان وردمــان وناطع 
لرفد الجبهات بالرجال والمال مهما بلغت التضحيات في 
سبيل كرامة وعزة الوطن الذي يتعرض ألبشع عدوان 

لم يعرف له التاريخ مثيًال.
ودان اللقاء المجازر الوحشية والجماعية التي يرتكبها 
تحالف العدوان في مختلف المحافظات وآخرها مجزرة 
القاعة الكبرى بصنعاء والصلو بتعز وسجن الزيدية 
بالحديدة وخميس بني سعد بالمحويت وراح ضحيتها 

المئات من أبناء الشعب اليمني.
ودعــا البيان كافة القبائل إلــى التالحم واالصطفاف 
في مواجهة العدوان السعودي األمريكي الظالم الذي 
ارتكب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني واستهدف كل 
مقومات الحياة .وحمل البيان تحالف العدوان السعودي 
ومرتزقته مسؤولية الجرائم البشعة التي ارتكبها بحق 
الشعب اليمني والحصار المفروض على بالدنا واألعباء 

االقتصادية التي تتفاقم يومًا بعد آخر.
وأشاد بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من 
بطوالت في مختلف جبهات الشرف والبطولة وتكبيد 

العدو هزائم نكراء في األرواح والعتاد.
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 لدعوة قبائل خوالن تشــهد قبائل اليمن اســتنفارًا غير مســبوق في مختلف المحافظات إلعالن النفير العام والنكف بين أبنائها المقاتلين والذين يحتشــدون بكافة أسلحتهم 
ً

< اســتجابة
وعتادهم.. متعهدين بالتوجه إلى جبهات القتال لمواجهة العدوان السعودي ومرتزقته خاصة بعد ارتكاب العدوان مجازر عدة بحق أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات..

«الميثاق» رصدت الحشود القبلية والتي أكدت جميعها على التصدي للعدوان السعودي ومرتزقته في كافة الجبهات..

قبائل المالجم والسوادية والطفة ونعمان وردمان وناطع بالبيضاء تعلن النكف وزرانيق الحديدة.. جاهزون لرفد الجبهات

أبناء مديرية حفاش يعلنون النفير
  في مواجهة العدوان

أكد مشائخ ووجهاء وأعيان وأبناء حفاش في لقاء حاشد -السبت- 
استعدادهم لرفد الجبهات والتحرك إلى ميادين الشرف والبطولة 
لمواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره والرد على 
جرائم تحالف العدوان الذي يرتكب يوميًا أبشع الجرائم والمجازر 

بحق الشعب اليمني.
كما أعلنوااستجابتهم وتضامنهم الكامل مع قبائل خوالن الطيال 
وسنحان وكل القبائل اليمنية في االستنفار والرد على جرائم العدوان 
.. مؤكدين استمرار النفير العام وحشد الرجال والسالح وتقديم 
الدعم في مواجهة العدوان إلى جانب القبائل وأبطال الجيش واللجان 

الشعبية .

وقفات احتجاجية في أمانة العاصمة 
للتنديد بجرائم العدوان

نظمت بأمانة العاصمة -عقب صالة الجمعة- وقفات احتجاجية 
للتنديد باستمرار جرائم تحالف العدوان السعودي األمريكي على 

اليمن.
حيث نظم أبناء حي السالمي بمديرية السبعين وقفة احتجاجية 
أعلن خاللها مشائخ وأعيان وأبناء المنطقة النفير العام .. مؤكدين 
استعدادهم التوجه للجبهات ورفد الجيش واللجان الشعبية بالرجال 

وقوافل العطاء في مواجهة العدوان ودحر الغزاة .
ونــددوا بجرائم العدوان السعودي األمريكي بحق المدنيين في 
محافظة الحديدة وصعدة وصنعاء.كما نفذ أبناء حي البليلي أمام 
مسجد البليلي بمديرية الوحدة وأبناء حي الجراف أمام جامع الفسيل 
بمديرية الثورة وأبناء حي بغداد أمام جامع الرحمن وأبناء حي الملعب 
الرياضي بأمانة العاصمة بعد صالة الجمعة وقفات احتجاجية للتنديد 

بجرائم العدوان السعودي األمريكي على اليمن.
وأعلن مشائخ ووجهاء وأبناء عــدد من مناطق مديريات أمانة 
العاصمة النفير العام في مواجهة العدوان ومخططاته اإلجرامية 

الهادفة تمزيق النسيج االجتماعي في اليمن.
وأكدوا استمرارهم في النكف والنفير العام في مواجهة العدوان 

والتصدي للمرتزقة والدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره.

وقفة احتجاجية بمديرية مناخة
 للتنديد بجرائم العدوان

نظم أبناء وأهالي مديرية مناخة بمحافظة صنعاء -الجمعة- وقفة 
احتجاجية للتنديد بالمجازر البشعة التي يرتكبها العدوان السعودي 

األمريكي في اليمن.
واستنكر المشاركون في الوقفة استمرار العدوان في استهداف 
اليمنيين وتدمير مقدرات البالد وبنيته التحتية واستهداف الطرق 
والجسور وتعطيل الحياة بصورة همجية والتي كان آخرها خط صنعاء 
الحديدة بمنطقة برتان التي راح ضحيتها ١٤ شهيدًا وجريحًا.
ونــددوا بصمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المطبق إزاء 
الجرائم الوحشية التي يرتكبها تحالف العدوان بحق األبرياء والنساء 
واألطفال، وارتكاب جرائم الحرب واإلبادة الجماعية بشكل ممنهج 
ومتعمد.وأكد أبناء مناخة استمرار الصمود في مواجهة العدوان 
واالستعداد لدعم الجبهات بالمال والرجال مهما بلغت التضحيات.. 
مشيدين باالنتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية 

في ميادين الشرف والبطولة.

قبائل مديريات تعز تعلن النفير في مواجهة العدوان السعودي

أعلنت قبائل مديريات شرعب السالم والرونة والتعزية وماوية بتعز النفير 
العام استجابة للنكف القبلي لقبائل خوالن الطيال وسنحان.

وأشاد محافظ تعز عبده محمد الجندي في اللقاء القبلي الحاشد -السبت- 
بمواقف أبناء قبائل مديريات شرعب السالم والرونة والتعزية وماوية 
المشرفة والحية والتي تجسد الــدفــاع عن الوطن ضد تحالف العدوان 
ن الجندي دور الجيش واللجان الشعبية البطولي في مواجهة  المتغطرس.وثمَّ

العدوان ومرتزقته والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
وألقيت في اللقاء- الذي حضره نائب مدير مكتب األوقاف بالمحافظة طالل 
الصوفي وعدد من الشخصيات االجتماعية والسياسية والقبلية- كلمات أكدت 

إصرار الجميع على التصدي للعدوان ومرتزقته.
وأشارت إلى أن من يتحدث باسم أبناء اليمن عمومًا وتعز خصوصًا، وهم 

في فنادق الرياض واسطنبول ال يمثلون إال أنفسهم.
واستنكر المشاركون في الوقفة استمرار جرائم العدوان وحرب اإلبادة 
التي يرتكبها العدوان السعودي ومرتزقته بحق أبناء الشعب اليمني منذ 

نحو ١٩ شهرًا.

أقيال اليمن .. المــــدد

بعدان والظهار وذي السفال بإب.. يستجيبون لدعوة خوالن

قبائل مديريات إب:سنرفد جبهات القتال بالمال والرجال
أعــلــنــت قــبــائــل مــديــريــات 
ــن  ــعــدي ـــحـــزم والــــفــــرع وال ال
ومذيخرة بمحافظة إب النفير 
العام الى جبهات القتال ضد 

العدوان .
وفــي الوقفة التي نظمتها 
ــائــل الــمــديــريــات االربــــع  قــب
ــل محافظة  ــي وحــضــرهــا وك
إب قاسم المساوى وقيادات 
ـــيـــة فــي  ـــمـــحـــل ـــطـــة ال ـــســـل ال
الــمــديــريــات، أكـــدت القبائل 
استجابتها لداعي النكف القبلي 
من قبل قبائل خوالن الطيال 
وسنحان للثأر واالقتصاص 
ـــعـــدوان الــــذي ارتــكــب  مــن ال

الكثير من الجرائم الكبار بحق 
اليمنيين خاصة تلك الجريمة 
البشعة التي استهدفت المئات 
في عزاء آل الرويشان بالقاعة 

الكبرى. 
وأكـــدت قبائل المديريات 
األربــع أن العدوان تمادى في 
ــح لــزامــًا  غــيــه وبــطــشــه واصــب
على كل اليمنيين مواجهته 
ــتــصــدي لــه واالقــتــصــاص  وال
لكل الــدمــاء التي سفكها من 
ــســاء  ــيــيــن اطـــفـــاًال ون ــمــدن ال

وشيوخًا.
واعـــــرب الــمــشــاركــون في 
الـــحـــشـــود الــمــســتــنــفــرة عن 

اعــتــزازهــم بصالبة وصمود 
ــاء الــشــعــب اليمني  ــن كــافــة اب
الذين يمارس عليهم العدوان 
حصارًا خانقًا منذ اكثر من ١٨ 

شهرًا.
وحيوا التضحيات العظيمة 
التي يقدمها ابطال الجيش 
والــلــجــان الشعبية واجــتــراح 
بطوالت وانتصارات في كافة 
الجبهات والتي احرجت دول 
تــحــالــف الـــعـــدوان واظــهــرت 
عجزهم عــن الــمــواجــهــة في 
ــهــات فـــلـــجـــأوا لقصف  ــجــب ال
المدنيين وتشديد الحصار 

على كل ابناء الشعب.

يواصلون التحشيد لمواجهة العدوان


