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 لدعوة قبائل خوالن وسنحان تشهد قبائل اليمن استنفارًا عامًا غير مسبوق في مختلف المحافظات إلعالن النفير العام والنكف بين أبنائها المقاتلين والذين يحتشدون بكافة 
ً

استجابة
اسلحتهم وعتادهم متعهدين بالتوجه الى جبهات القتال لمواجهة العدوان السعودي ومرتزقته خاصة بعد ارتكاب العدوان مجازر عدة بحق ابناء الشعب اليمني في كافة المحافظات..

»الميثاق« رصدت الحشود القبلية والتي أكدت جميعها على التصدي للعدوان السعودي ومرتزقته ومد الجبهات بمتطوعي القبائل للمشاركة في الدفاع عن الوطن أرضًا وإنسانًا..
مؤكدين أن ما يرتكبه العدوان من مجازر بحق أبناء الشعب اليمني لن يمر دون حساب وأنهم سيتصدون له بكل قوة..

قبائل القفر والمخادر تعلن رفد الجبهات بالمقاتلين

أع��ل��ن��ت ق��ب��ائ��ل م��دي��ري��ت��ي 
ال��ق��ف��ر وال��م��خ��ادر بمحافظة 
إب- األربعاء- النفير العام في 

مواجهة العدوان السعودي.
وأكد المشاركون في الوقفة 
التي نظمتها قبائل المديريتين 
ب��ح��ض��ور وك��ي��ل��ي المحافظة 

راكان النقيب وحارث المليكي، 
اس��ت��ج��اب��ت��ه��م ل��داع��ي النكف 
القبلي ال��ذي دع��ت إليه قبائل 

خوالن الطيال وسنحان .
وأش������اروا إل���ى أن���ه ال سبيل 
إليقاف العدوان إال التوجه إلى 
الجبهات لمواجهة ال��ع��دوان 

وال������رد ع��ل��ى ج���رائ���م���ه ال��ت��ي 
يقترفها بحق أب��ن��اء الشعب 

اليمني .
ك��م��ا أك������دوا ض������رورة رف��د 
الجبهات بالرجال وال��م��ال في 
مواجهة العدوان والدفاع عن 

اليمن وأمنه واستقراره..

عقد أبناء مديرية الطويلة محافظة المحويت اجتماعًا موسعًا- الثالثاء- لمشائخ ووجهاء المديرية 
كرس للوقوف امام تداعيات استمرار العدوان السعودي ضد اليمن والدور المطلوب من القيادات 

القبلية والمجتمعية لتعزيز قدرات المواجهة ضد هذا العدوان الغاشم.
وفي االجتماع الذي عقد برئاسة وكيل المحافظة احمد قليلة وضم قيادات واعضاء المجلس 
المحلي والمشائخ والوجهاء والشخصيات االجتماعية ندد المشاركون باستمرار جرائم العدوان 

البشعة التي يرتكبها العدوان السعودي الغاشم في حق أبناء الشعب اليمني.
وطالب المشاركون من كافة المشائخ والوجهاء والقيادات المجتمعية وقيادات االحزاب والقوى 
السياسية بالمزيد من الثبات لمواجهة خطر العدوان البربري الغاشم والذي يستهدف تدمير 
اليمن وقتل أبناء الشعب اليمني بال استثناء في مختلف المحافظات برغم كل التنازالت المقدمة 

في سبيل احالل السالم.
وتحدث خالل اللقاء وكيل المحافظة ومدير عام مديرية الطويلة شوقي الصالحي وامين عام محلي 
المديرية مجاهد النصيري ومشرف المديرية عبدالكريم جبهان مؤكدين اهمية دور المشائخ 
والوجهاء في تعزيز دور المواجهة للعدوان وتحشيد الجماهير للتصدي لجرائمه البربرية الناقمة. 
مؤكدين أنه ليس أمام الشعب اليمني العظيم إال أن يواصل باستبسال مواجهة هذا العدوان 

الهمجي والذود عن كرامة وعزة واستقالل اليمن واليمنيين.

 أكد مشائخ وأعيان وأبناء عشر مديريات من قبيلة حاشد، وقوفهم صفًا واحدًا في مواجهة العدوان 
السعودي والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

كما أكدوا في لقاء قبلي حاشد- االثنين- بمدينة خمر بمحافظة عمران، استمرار الصمود والوقوف 
إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواقف العزة والشرف لمواجهة العدوان الذي استهدف 

كل مقدرات الوطن. 
وشددوا في اللقاء الذي حضره محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان وأمين عام محلي المحافظة 
صالح المخلوس، على ضرورة االصطفاف الوطني والتصدي للعدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن 

أرضًا وإنسانًا كون ذلك واجبًا دينيًا ووطنيًا.
وجدد أبناء قبيلة حاشد التأكيد على استمرار الجاهزية لمواجهة الغزاة والمحتلين ودعم المرابطين 

في الجبهات بالرجال والمال.
ر أبناء المديريات العشر قافلة غذائية كبرى تضم موادًا غذائية وإباًل وأغنامًا ودعمًا  إلى ذلك سيَّ
ماليًا وعتادًا لدعم أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع العزة والشرف دفاعًا عن 

الوطن ومقدراته.

أبناء قبيلة حاشد يؤكدون وقوفهم في مواجهة العدوان السعودي

مديرية شعوب : لبيك ياوطن

أع��ل��ن��ت ق��ب��ائ��ل م��دي��ري��ة ش��ع��وب ب��أم��ان��ة 
العاصمة، الخميس، النفير العام والنكف في 
مواجهة العدوان السعودي األمريكي استجابة 

لدعوة قبائل خوالن وسنحان.
وأكد مشائخ ووجهاء وأبناء مديرية شعوب- 
في لقاء حاشد تحت شعار "لبيك ياوطني" 
بحضور رئيس لجنة الشئون االجتماعية 
والعمل بالمجلس المحلي ألمانة العاصمة 
حمود محمد النقيب، صمودهم في مواجهة 
العدوان واستعدادهم وجهوزيتهم للتوجه 
إلى الجبهات والنفير العام ضد العدوان الذي 
ارتكب وال يزال يرتكب أبشع الجرائم بحق 

أبناء اليمن.
كما أعلنوا استجابتهم الكاملة لنداء داعي 
النكف لرفد الجبهات بالرجال والمال حتى 
تطهير الوطن من الغزاة والمحتلين والرد 
على جرائم العدوان السعودي األمريكي وما 
أرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني منذ 

أكثر من 19 شهرًا.
كما أك��دوا وقوفهم صفًا واح��دًا مع كافة 
القبائل اليمنية في مواجهة العدوان وفاء 
ل��دم��اء ال��ش��ه��داء ودف��اع��ًا ع��ن ع��زة وك��رام��ة 

الشعب اليمني وسيادة الوطن.
وخالل اللقاء القبلي أكد حمود النقيب أن أبناء 
شعوب كما عهدناهم رجال الرجال السباقون 
دائمًا لداعي الوطن والدفاع عنه من أي خطر.
ولفت النقيب إلى أن الشعب اليمن مازال 
��ًا وس��ي��ج��اب��ه ال���ع���دوان وتلقينه أقسى  ح��يَّ
ال��دروس نصرة وثأرًا لدماء لألبرياء من أبناء 

الشعب اليمني.. مؤكدًا أن الشعب اليمني ليس 
بالسهل وال يرضى بأي عدوان .

وقال: »هاهم اليوم هبوا رجاال ومددًا ليقولوا 
كلمتهم نصرة للحق بوجه المستكبرين 
الظالمين من دول تحالف العدوان بقيادة 

السعودية«. 
ب���دوره ق��ال م��دي��ر ع��ام مديرية شعوب 
مهدي عرهب " ها نحن مرة أخرى في موطن 
من مواطن الشرف والكرامة نلبي داعي الوطن 
عتدي عليهم في موجب عزاء من 

ُ
إلخوان لنا أ

قبل عدو متغير جبان هو آل سعود وأعوانهم 
ال يفرق بين جبهة قتال أو صالة عزاء جرد 
من األخالق وأصبح أداة للعدوان على اإلسالم 

وبالد المسلمين " .
وأكد بيان صادر عن اللقاء االستمرار في 
رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد لرفد 
ميادين الشرف والعزة في مواجهة العدوان 
والثأر لدماء الشهداء واألبرياء حتى تحرير كل 
شبر من دنس الغزاة والمرتزقة العمالء الذين 

باعوا وطنهم بالمال المدنس .
كما أعلنوا في البيان جاهزية المقاتلين من 
قبائل المديرية وسيتوجهون إلى الجبهات.. 
مؤكدين بالقول: )لرد الصاع صاعين تدفعنا 
قيم اإلسالم في رد العدوان وأخالق الفرسان 

في القتال إما النصر أو الشهادة(.
ون���دد ال��ب��ي��ان بصمت المجتمع ال��دول��ي 
والمنظمات العالمية المخزي إزاء ما يتعرض 

له الشعب اليمني من عدوان وحصار.

قبائل زبيد: اصطفاف ضد العدوان
أعلنت قبائل ومشائخ زبيد بمحافظة الحديدة النفير العام في مواجهة العدوان السعودي 

األمريكي استجابة لداعي النكف القبلي.
وأكد مشائخ وأبناء منطقة الشباريق وعزلة المرشدية وحيل الموقر بزبيد في لقاء قبلي موسع 
-السبت- وقوفهم صفًا واحدًا في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال للرد على جرائم 

العدوان التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني.
وشددوا على ضرورة االصطفاف والتالحم في مواجهة العدوان وفاًء لدماء الشهداء ودفاعًا عن 

عزة وكرامة الشعب اليمني وسيادة الوطن.
وأشادوا بالبطوالت التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين العزة والبطولة 

دفاعًا عن الوطن وأمنه واستقراره. في موكب جنائزي مهيب.. مؤتمريو محافظة المحويت 
يشيعون القيادي المؤتمري الشهيد محمد حزام الروحاني

المحويت - نزار الحفاشي
وس��ط موكب جنائزي مهيب -تقدمه قيادة 
فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت 
ورئيس واعضاء قيادة ف��رع المؤتمر بمديرية 
الرجم واعضاء اللجنة الدائمة وقياديي المراكز 
التنظيمية والقيادة الوسطية للمؤتمر بمديرية 
الرجم وعدد من رؤساء وقياديي فروع المؤتمر 
بمديريات المحويت واآلالف من ك��وادر واعضاء 
المؤتمر بالمديرية والمواطنين وبحضور وكيل 
محافظة المحويت الشيخ فاروق مطهر الروحاني 
وع���دد م��ن م��دي��ري ال��ع��م��وم وق���ي���ادة السلطة 
المحلية بالمحافظة ومسئولي السلطة المحلية 
ّيع 

ُ
واعضاء المجلس المحلي بمديرية الرجم -ش

يوم الجمعة جثمان الناشط والقيادي المؤتمري 
البارز الشهيد االستاذ محمد حزام حزام الروحاني 
عضو القيادة الوسطية للمؤتمر بمديرية الرجم 
الدائرة 240 .حيث تم مواراة جثمانه الثرى بعد 
الصالة عليه بمسقط رأسه بالجامع الكبير بمدينة 
الرجم تاركًا الكثير من المآثر في نفوس جميع 
ابناء مديرية الرجم عامة واعضاء وكوادر المؤتمر 
الشعبي العام خاصة لما كان للفقيد -رحمه الله- من 
الحضور الجماهيري والتنظيمي الفاعل في مختلف 

المجاالت..
وع��ب��رت ق��ي��ادة ف��رع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة المحويت -ف��ي بيان لها- عن اسفها 
العميق لهذا الرحيل المبكر للفقيد الروحاني والذي 
لقي ربه الشهر الماضي في حادثة اغتيال غادرة 

وسط مدينة الرجم.
واكد بيان النعي ان القيادي والناشط المؤتمري 
محمد ح��زام الروحاني عضو القيادة الوسطية 
لمؤتمر مديرية ال��رج��م ك��ان أح��د اب���رز ك��وادر 
وناشطي المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة وكان 

واحدًا من أكثر المثابرين في العمل
التنظيمي والجماهيري واإلعالمي والذين جندوا 
أنفسهم للعمل في صفوف المؤتمر في المجال 
اإلعالمي والتوعوي المؤتمري وال��ذي ُع��رف من 

خالله مؤتمريًا فاعاًل وناشطًا متفانيًا ومخلصًا.

األمين العام  يبعث عددًا من برقيات  التعازي األمين العام يعزي بوفاة الشيخ العزي المقدشي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى عبدالرب العزي أحمد المقدشي وإخوانه، في وفاة الشيخ 
 عن قيادة 

ً
العزي أحمد مثنى المقدشي.. وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

..ويعزي بوفاة القاضي حسين العلفي
 بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ ع��ارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور عبدالحكيم حسين محمد العلفي.. وإخوانه، 
ر الزوكا باسمه شخصيًا  وذل��ك في وف��اة القاضي حسين محمد العلفي.وعبَّ
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص 

ً
ونيابة

العزاء والمواساة..سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله 

وإنا إليه راجعون.

ويعزي بوفاة القاضي العالمة حسن الكبير
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 

عزاء ومواساة في وفاة القاضي العالمة علي حسن الكبير..

ر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام  وعبَّ
وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور 
له بإذن الله.سائاًل العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ْيِه 

َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.إِ

َراِجعوَن

ويعزي بوفاة محمد القادري
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى الشيخ يحيى علي موسى القادري، عضو قيادة فرع المؤتمر، 
وإخوانه، وكافة آل القادري بمحافظة حجة، وذلك بوفاة محمد علي موسى 
ر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي  القادري..وعبَّ

العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه 

راجعون.
ويعزي بوفاة أحمد جحاف

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 

ع��زاء ومواساة إلى األخ يحيى أحمد جحاف عضو قيادة الهيئة التنفيذية 
للمؤتمر، وإخوانه، وكافة آل جحاف بمحافظة حجة، وذلك بوفاة والده أحمد 
ر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي  جحاف..وعبَّ
العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة.سائاًل العلي 
القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 

ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي بوفاة الحاج سعد حجر
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى األخ علي سعد حجر- عضو اللجنة الدائمة.. وإخوانه.. وكافة 

آل حجر بمحافظة ذمار، وذلك في وفاة والده الحاج سعد حجر.
ر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام  وعبَّ
وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة..سائاًل العلي 
القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. 
إنا لله وإنا إليه راجعون.

أخوكم / عارف عوض الزوكا
األمين العام للمؤتمر 

تقدمهم رئيس البرلمان.. 

تشييع البرلماني الصبري إلى مثواه االخير
في موكب جنائزي مهيب تقدمه 
رئيس مجلس النواب الشيخ/ يحيى 
علي ال��راع��ي وع���دد م��ن ق��ي��ادات 
المؤتمر والبرلمان شيع جثمان 
الشيخ/ محمد محمد الصبري عضو 
مجلس النوب عن الدائرة )91( 
بمديرية المخادر بمحافظة إب 
عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر 
وال��ذي انتقل ال��ى ج��وار رب��ه مساء 

الجمعة.
وق��د اش��اد المشاركون ب��األدوار 
ال��وط��ن��ي��ة للفقيد ح��ي��ث ك���ان له 
االدوار البارزة المتوارثة عن آبائه 
وأجداده، فأسرة آل الصبري كانت 
في مقدمة صفوف النضال والعمل 

ة وتقّدم وكرامة الوطن 
ّ
من أجل عز

والمواطنين، وظل المرحوم صامدًا 
وثابتًا على مواقفه المبدئية محبًا 
لوطنه وشعبه، ومضحيًا من أجل 
الثورة والجمهورية والوحدة التي 
س��اه��م م��ن أج��ل تحقيقها كهدف 
وطني استراتيجي للثورة اليمنية 
الخالدة )26سبتمبر و14أكتوبر( 
وشارك مع كل آل الصبري في الدفاع 

عنها وترسيخ انتصارها.
من جهتها نعت الكتلة البرلمانية 
للمؤتمر الشعبي العام في بيان لها 

وفاة عضو مجلس النواب والكتلة، 
وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر محمد 
محمد الصبري ال��ذي وافته المنية 
م��س��اء ي���وم ال��ج��م��ع��ة 25 نوفمبر 

2016م.. 
وأورد البيان مناقب الفقيد وأدواره 
الوطنية على مختلف الصعد التي 
م��ارس��ه��ا رج���ل م��ت��ع��دد ال��ت��ج��ارب 
والخبرات، ولم يكن عمله الناشط في 
البرلمان إال تتويجًا لنضاالت سابقة 
في مديرية المخادر بمحافظة إب 
وف��ي المحافظة كلها إذ ك��ان أحد 
أبرز أعالمها في العمل االجتماعي 

والتعاوني والتنموي حتى صار 
ملهمًا لمن رافقه وتبعه من 
أبناء المحافظة في نشاطه 
ال��م��م��ي��ز. وع���ل���ى ال��ص��ع��ي��د 
التنظيمي كان الشيخ محمد 
الصبري شعلة م��ن النشاط 
والجد حيث انتخب بعد قيام 
ل��وح��دة اليمنية المباركة  ا
ع��ام 1990م رئيسًا لفرع 
المؤتمر الشعبي العام ليقوده 
تنظيميًا في مرحلة تنافسية 
شديدة بين القوى واألحزاب 
السياسية ويثبت جدارة في 
قيادته عبرت عن نفسها في 
االلتفاف الجماهيري ألبناء 
المحافظة حول المؤتمر. وأكد البيان 
أن الفقيد أثبت حتى وفاته قدرته 
ع��ل��ى ال��ت��ع��اط��ي اإلي��ج��اب��ي وال��ف��ع��ال 
مع التجربة الديمقراطية الوليدة 
بصيغتها التعددية وأمضى جل وقته 
حينها في تأسيس فروع للمؤتمر في 
جميع مديريات محافظة إب ليسلم 
الراية الحقًا بنزعته الديمقراطية إلى 
رفاقه في الفرع بعد أن أدى واجبه 
على أكمل وجه في عملية التأسيس 
وال��ت��رس��ي��خ للكيان ال��م��ؤت��م��ري في 

المحافظة.

أقيال اليمن يواصلون النفير العام لمواجهة العدوان

مشائخ ووجهاء الطويلة بالمحويت ينددون باستمرار العدوان والحصار على اليمن


