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 لدعوة قبائل خوالن تشهد قبائل اليمن استنفارًا عامًا غير مسبوق في مختلف المحافظات إلعالن النفير العام والنكف بين 
ً

استجابة
أبنائها المقاتلين والذين يحتشدون بكافة اسلحتهم وعتادهم متعهدين بالتوجه إلى جبهات القتال لمواجهة العدوان السعودي 
ومرتزقته خاصة بعد ارتكاب العدوا ن مجازر عدة في مختلف ارجاء اليمن راح ضحيتها اآلالف من المواطنين االبرياء ما بين شهيد 

وجريح في جرائم يندى لها الجبين.
"الميثاق" رصدت الحشود القبلية والتي أكدت جميعها على التصدي للعدوان السعودي ومرتزقته في كافة الجبهات..

حيث أعلنت قبائل ومشائخ ووجهاء وأعيان قضاء مديرية حجة بمحافظة حجة النفير العام والنكف القبلي في مواجهة العدوان 
السعودي األمريكي . وأكد مشائخ وأعيان ووجهاء قضاء مديرية حجة في لقاء موسع بمديرية بني قيس الخميس بحضور قيادات 

المحافظة والسلطة المحلية ووكالء المحافظة ومسئولي المكاتب التنفيذية، استعدادهم لدعم الجبهات بالمال والعتاد والرجال 
دفاعًا عن الوطن وأمنه واستقراره.

كما أكدوا وقوفهم صفًا واحدًا في مواجهة العدوان السعودي األمريكي ومخططاته اإلجرامية التي استهدفت اليمن أرضًا وإنسانًا.
وأكد وكيل محافظة حجة لشئون األمن استعداد أبناء المحافظة لبذل الغالي والنفيس دفاعًا عن الوطن وأمنه واستقراره وحماية 

مقدراته .. مشيدًا بتضحيات أبناء المحافظة في مختلف الميادين وجبهات العزة والشرف .
وألقيت في اللقاء كلمات من قبل مشائخ وأعيان قضاء مديرية حجة، أكدت أهمية تعزيز االصطفاف والتالحم في مواجهة العدوان 

ومخططاته اإلجرامية .. مؤكدة استمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والمال للدفاع عن الوطن.

بكيل عمران ورياشية الضالع:
 دعم للمرابطين في ميادين الشرف

وفي محافظة عمران أكدت قبائل بكيل في لقاء قبلي حاشد، الخميس بحضور محافظ المحافظة الدكتور فيصل جمعان 
وأمين عام محلي المحافظة الشيخ صالح المخلوس، وقوفهم صفًا واحدًا في مواجهة العدوان واالستعداد لرفد الجبهات بالمزيد 
من الرجال والمال والسالح.وأشاروا الى أن دعم المرابطين في ميادين الشرف والبطولة في مختلف الجبهات وتحديدًا جبهات 

ما وراء الحدود واجب وطني للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره ودحر العدوان.
وأكد اللقاء ضرورة التالحم واالصطفاف الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان والرد على جرائمه التي تستهدف 
أبناء شعبنا منذ 20 شهرًا.وكانت عمران شهدت فعاليات قبلية حاشدة لقبائل حاشد وعلى رأسها قبيلة خارف.. وعيال يزيد.

وفي السياق التحقت قبائل الرياشية التابعة لمديرية دمت محافظة الضالع بالنكف القبلي.وأكدت في لقاء حاشد صباح الخميس 
جهوزيتها لرفد الجبهات بالمقاتلين، وأنها ليست كما يصورها مرتزقة العدوان معقاًل لحزب اإلصالح الذراع السياسي لجماعة 

االخوان المسلمين.وقدمت قبائل الرياشية خالل اللقاء الحاشد قافلة غذائية كبيرة.

»الشهيد العامري« تسمية شارع العشرين بمدينة البيضاء بـ

وقفة احتجاجية بمديرية المراوعة في الحديدة تنديدًا بمجزرة القطيع
نظم ابناء مديرية المراوعة وقفة احتجاجية تنديدًا بجرائم 
العدوان السعودي االمريكي بحق ابناء الشعب اليمني.واستنكرت 
الوقفة التي شــارك فيها الوجهاء والشخصيات االجتماعية 
والمواطنون وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني باستمرار 
العدوان الغاشم على اليمن والتي كان آخرها مجزرة القطيع 
التي استهدفت منزلين لمواطنين وراح ضحيتها 12 شهيدًا 

معظمهم نساء واطفال واصابة عدد آخر بإصابات متفرقة.
واعلن المشاركون في الوقفة رفضهم القاطع الستهداف 
العدوان الغاشم المواطنين والنساء واالطفال في جرائم ال تقرها 
القوانين السماوية وال الدولية وال اعــراف الحروب بين البشر.. 
وطالبوا المجتمع الدولي والشرفاء في العالم بسرعة تبني موقف 
رتكب بحق الشعب 

ُ
جاد وصريح من تلك الجرائم البشعة التى ت

اليمني لياًل ونهارًا.
ودعا المشاركون في الوقفة كافة ابناء اليمن الى الوقوف صفًا 
واحدًا مع رجال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان، 

ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.

عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة- األربعاء- اجتماعًا بمقر فرع المؤتمر بالمحافظة 
برئاسة الشيخ يحيى علي موسي القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر بمحافظة حجة.. عضو اللجنة الدائمة، خصص 
لمناقشة تفعيل آلية العمل وتفعيل عملية االتصال والتواصل. وبارك االجتماع تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني 
التي تعبر عن تطلعات الشعب اليمني العظيم الثابت والصامد في وجه العدوان السعودي المجرم.. داعيًا جميع 
قواعد وقيادات وانصار وحلفاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة إلى االستمرار بالمشاركة القوية في 
الغعاليات واألنشطة التي تدين وترفض وتستنكر العدوان وتدعو للصمود والثبات وتوحيد الجبهة الداخلية 
والوقوف مع الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل للتصدي ودحر العدوان ومرتزقته ودعم 

الجبهات بالمال والرجال والسالح.
وحيا االجتماع االدوار والبطوالت العظيمة التي يقومون بها في كافة الجبهات.. وترحموا على أرواح الشهداء 
األبرار الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن كرامة وعزة وشرف كل يمني حر شريف والدفاع 

عن سيادة الوطن .
وهنأ المجتمعون جميع ابناء شعبنا اليمني العظيم والزعيم الرمز القائد المؤسس علي عبدالله صالح- رئيس 
الجمهورية األسبق.. رئيس المؤتمرالشعبي العام- بالعيد الـ 49 لالستقالل الذي يمثل لكل اليمنيين القدوة 

والمثل األعلى في محاربة المعتدي والعميل والمستعمر.
وأشاد المجتمعون بالتضحيات والصبر والصمود لكل ابناء الشعب وفي مقدمتهم قيادات وقواعد وأنصار 

المؤتمر الشعبي العام في وجه كافة التحديات الداخلية والخارجية.
هذا وقد اتخذ االجتماع عددًا من القرارات ذات الصلة بتفعيل العمل التنظيمي وتنفيذ توجيهات قيادة 

المؤتمر العليا بشأن تقوية التالحم وتعزيز الجبهة الداخلية ووحدة الصف.

مؤتمر الحديدة يدين استهداف 
منزل رئيس فرع الدائرة )185(

ـــرع الــمــؤتــمــر  دانــــت قـــيـــادة ف
بمحافظة الحديدة الجريمة 
الشنعاء التي استهدفت منزل 
لجليل موسى  لشيخ عبدا ا
علي شــامــي- رئــيــس فرع 
المؤتمر بالدائرة)185( 
ــزهــرة- بإلقاء  مديرية ال

قنبلة الحقت اضــرارًا بالغة 
بــالــمــنــزل.واعــتــبــرت أن هــذه 

ـــــــيـــــــس الجريمة الشنعاء التي استهدفت حياة  رئ
مؤتمر الدائرة 185 وأفراد اسرته واحدة من صور اإلرهاب 
الذي يتنافى مع ديننا اإلسالمي وتقاليد شعبنا وقيمه ويعبر 
عن مرض في نفوس اإلرهابيين الذين يستبيحون ما حرم 
الله.وطالبت قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة الجهات المختصة 
بتحمل مسئولياتها عن سالمة وحياة الشيخ عبدالجليل موسى 
شامي واسرته وتعقب الجناة وسرعة تسليمهم للعدالة لينالوا 

ما يستحقون شرعًا وقانونًا.

مؤتمر وتحالف حجة يناقشون تفعيل العمل التنظيمي والجماهيري
البيضاء- محمد المشخر

ه محافظ البيضاء علي محمد المنصوري، مكتب األشغال العامة بتسمية شارع العشرين المتفرع من الشارع العام بمدينة  وجَّ
البيضاء بشارع الشهيد اللواء محمد ناصر العامري رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة االسبق وعضو مجلس الشوري 

الذي استشهد ونجله ناصر وابن شقيقه عبدالله العامري جراء قصف تحالف العدوان السعودي القاعة الكبرى بصنعاء .
وشدد محافظ البيضاء خالل اطالعه على سير أعمال مسح وشق شارع وحدة 20  الفرعي من الشارع العام بمدينة البيضاء، 
على سرعة تنفيذ مشروع الشق والردم والصيانة وردم الحفريات في شارع الشهيد العامري باعتباره أحد الشوارع الرئيسية 
في المدينة والموصل لشارع الزراعة سوق عرمان لتخفيف 
االزدحــامــات المرورية لشوارع المدينة .ومــن أجل إظهار 
المدينة بالصورة الحضارية الالئقة كونها عاصمة محافظة 

البيضاء..
وأكد  المحافظ المنصوري أن تسمية الشارع بالشهيد اللواء 
العامري يأتي تخليدًا ووفــاًء لدمائه الطاهرة والــذي سكن 
قلوب كل ابناء محافظة البيضاء واليمنيين.. ومواقف الشهيد 
العامري عضو مجلس الشوري ومحافظ البيضاء األسبق ورئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة االسبق وتضحياته في 

الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره..
رافقه خالل الزيارة امين عام المجلس المحلي بمدينة البيضاء 
صادق القاضي ومدير عام مكتب االشغال العامة بالمحافظة 

عبدالقوي السوادي وعدد من المسئولين بالمحافظة.

قبائل مخالف المحويت يعلنون النفير العام
أعلن مشائخ ووجهاء وأبناء عزل 
مخالف سارع بمديرية بني سعد 
محافظة المحويت النفير العام 
في مواجهة الــعــدوان إستجابة 

للنكف القبلي.
وأكد أبناء مخالف سارع في لقاء 
حاشد -السبت- وقوفهم صفا 
واحــدا إلى جانب الجيش واللجان 
الشعبية في مواجهة العدوان 
ــه  ــن ـــوطـــن وأم ــــدفــــاع عـــن ال وال

واستقراره.
كما أكــدوا استعدادهم دعم 
الجبهات بالرجال والمال والعتاد 
لمواجهة العدوان ومخططاته 
ــيــمــن أرضـــا  ــي تــســتــهــدف ال ــت ال

وإنسانا.وبارك المشاركون في اللقاء تشكيل حكومة الوفاق الوطني بما يسهم في الحفاظ على النسيج اإلجتماعي وتعزيز 
التماسك الوطني في مواجهة العدوان وتجاوز التحديات التي تواجه الوطن.

أقيال اليمن يواصلون النفير لمواجهة العدوان
قبائل حجة تدفع بالمزيد من المتطوعين إلى الجبهات


