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تزامنًا مع دخول العام الثالث للعدوان الهمجي الذي تقوده السعودية ضد بالدنا طالبت 
شخصيات وطنية ومثقفون وأكاديميون ومشائخ ووجهاء، طالبت القبائل اليمنية في عموم 
محافظات الجمهورية بترجمة نتائج مهرجانات النفير بإعالن كل قبيلة عن مقاتليها الذين 
سيتوجهون الى ميادين الشرف والكرامة في مختلف الجبهات لمواجهة جحافل قوات العدوان 

ومرتزقته والذود عن حياض الوطن والدفاع عن سيادته ووحدته واستقالله.
«الميثاق»: يجب ان نجعل من ذكرى مرور عامين مناسبة لتعلن  وقالت الشخصيات الوطنية لـ
كل القبائل اليمنية(أولو القوة والبأس الشديد) النفير العام على امتداد الساحة الوطنية 
والزحف الى ساحات البطولة والمشاركة في الجبهات المشتعلة للدفاع عن حرية شعبهم 

واستقالل وطنهم ، والثأر لدماء االطفال والنساء والشيوخ من ابناء اليمن الذين يتعرضون 
للقتل ظلمًا وعدوانًا من قبل الغزاة والمعتدين والخونة والذين يواصلون بغطرسة وتجبر 

حربهم العدوانية الشاملة والقذرة في محاولة إلذالل واستعباد الشعب اليمني الحر االبي .
مؤكدين ان الوقت قد حان الن يلبي الجميع نداء الوطن وان تستنفر القبائل وابناء اكثر من 
٣٣٣ مديرية في الجمهورية مقاتليهم واالنتقال بهم من ميادين العرض الى ساحات الوغى 
جنبًا الى جنب مع ابطال الجيش واللجان الشعبية الميامين لحماية منجزات الثورة والجمهورية 
والوحدة وحسم المعركة مع عدو حاقد يسعى وبكل عنجهية للنيل من كرامة وعزة الشعب 
اليمني العظيم ، خاصة وان هذا العدوان يستهدف اليمنيين جميعًا في وجودهم التاريخي 

والجغرافي والسياسي واالجتماعي من خالل مخططه االنفصالي التقسيمي المناطقي والطائفي 
والمذهبي .

الفتين الى وجوب انتقال القبائل اليمنية العصية واالبية على مدى التاريخ من التحشيد في 
الساحات والميادين الى المشاركة في صناعة االنتصار التاريخي الذي يؤكد ان اليمن كانت 
وستظل مقبرة للغزاة والمعتدين، وان الشعب اليمني الحضاري العظيم ال ينام على ضيم 
وال يستكين للغزاة والطامعين في ارضه وثرواته، وأنه يتسامى في اللحظات التاريخية التي 
تشتد فيها النوائب والمحن عن الصغائر، ويتحرك صفًا واحدًا لمواجهة الخطر المحدق 

بحاضره ومستقبل اجياله .

قبيلة نهم تستجيب لنكف أرحب وتعلن النفير العام 
استجابت قبيلة نهم بمحافظة صنعاء لنكف مشائخ وأعيان ووجهاء أرحب للرد 

على جرائم ومجازر العدوان السعودي األمريكي بحق أبناء الشعب اليمني.
وأكدت قبيلة نهم وقوفها إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية واستجابتها 
لداعي النكف للرد على جريمة استهداف مجلس عزاء للنساء بمديرية أرحب وكافة 

الجرائم التي طالت النساء واألطفال.
واعلن أبناء نهم استمرار النفير العام في مواجهة العدوان ومخططاته اإلجرامية 
مهما كانت التضحيات.. مؤكدين أن جرائم تحالف العدوان لن تزيد الشعب اليمني 
إال مزيدًا من الصمود والثبات حتى تطهير كل شبر من تراب الوطن من دنس 

الغزاة والمعتدين.
ودعا مشائخ ووجهاء وأعيان نهم كافة القبائل للوقوف صفًا واحدًا إلى جانب أبطال 

الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى الغزو واالحتالل.
إلى ذلك قدم مشائخ واعيان وأبناء ووجهاء قبائل نهم قافلة غذائية دعمًا للجيش 
واللجان الشعبية المرابطين في ميادين الصمود.. مؤكدين أن القافلة التي شملت 
موادًا غذائية وعصائر ومبالغ مالية سيتبعها العديد من القوافل حتى دحر الغزاة.
واعتبروا أن قوافل الدعم أقل ما يمكن تقديمه للمرابطين في جبهات العزة 

والكرامة والشرف للذود عن الوطن.

قبائل عيال سريح و جبل يزيد تعلن استعدادها  لرفد جبهات القتال

أعلن أبناء مديريتي عيال سريح 
وجبل عيال يزيد بمحافظة عمران 
النفير الــعــام فــي مواجهة الــعــدوان 
السعودي ووقوفهم صفًا واحــدًا إلى 
جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية.
ــنــاء المديريتين  واكـــد مشائخ وأب
استعدادهم لرفد الجبهات بالرجال 

ــوطــن وأمــنــه  والــمــال لــلــدفــاع عــن ال
واستقراره والرد على جرائم العدوان 
وما يرتكبه من مجازر مروعة بحق 

األطفال والنساء.
ـــعـــدوان  ونــــــــددوا  بـــاســـتـــمـــرار ال
السعودي وما يرتكبه من جرائم بحق 
الشعب اليمني.. مشيرين إلى أن تلك 

الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إال 
مزيدًا من الصمود والثبات.

واكــدوا ضرورة تعزيز االصطفاف 
الوطني ورفد جبهات العزة والشرف 
بالمال والــرجــال للدفاع عــن الوطن 

ومواجهة الغزاة والمعتدين.

دعوة قبائل اليمن لالنتقال من ساحات االستعراض إلى متاريس مواجهة العدوان

قبائل ريمة تعلن النفير العام
من جانبها اعلنت قبائل سنحان وبني  في مواجهة العدوان

بهلول بمحافظة صنعاء  االستجابة لنكف 
قبيلة أرحــب للرد على مــجــازر الــعــدوان 
البربري الوحشي بحق النساء واألطــفــال 

واالبرياء. 
وأكدت في لقاء قبلي حاشد -الخميس- 
تخلله اســتــعــراض بــاألســلــحــة الخفيفة 
والمتوسطة وعرض عسكري، جاهزيتها 

لدحر الغزاة وتحقيق النصر.
كما أكدت رفد الجبهات بالرجال تلبية 
لنكف قبائل أرحب للوقوف إلى جانب أبطال 
الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة 
والكرامة والشرف للذود عن اليمن والثأر 
من مجازر العدوان والتي كان آخرها جريمة 
استهداف عزاء ال النكعي بمنطقة شراع. 
ودعت قبائل سنحان وبني بهلول كافة 
القبائل اليمنية للوقوف في خندق واحد 
إلى صف الوطن والمرابطين في جبهات 

الصمود دفاعًا عن اليمن واليمنيين. 
ودان مشائخ وأعيان وأبناء ووجهاء القبيلة 
الجرائم التي يرتكبها طــيــران الــعــدوان 

بحق النساء واألطفال واالبرياء في جميع 
المحافظات وتــدمــيــر مــقــدرات الوطن 

وبنيته التحتية. 

أبناء شرس يعلنون جهوزيتهم 
لمواجهة العدوان

ندد أبناء مديرية شرس بمحافظة حجة، باستمرار العدوان السعودي 
الهمجي وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني وآخرها استهداف مجلس 

عزاء للنساء بمديرية أرحب بصنعاء.
وأعلن مشائخ وأعيان ووجهاء وأبناء المديرية -األربعاء- النفير العام في 
مواجهة العدوان واستعدادهم لرفد جبهات العزة والكرامة والشرف بالرجال 

والعتاد للدفاع عن الوطن.
واستنكروا في الوقفة االحتجاجية الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان 
بحق أبناء الشعب اليمني والتي تتنافى مع كل األعــراف والقوانين الدولية 
واإلنسانية.. مؤكدين أن هذه الجرائم والمجازر جرائم حرب ضد اإلنسانية 

لن تسقط بالتقادم.
وأكدوا الحرص على استمرار تسيير قوافل الدعم للجيش واللجان الشعبية.. 
مشيدين بالمالحم البطولية التي يسطرها المرابطون في كل مواقع العزة 

والشرف.
تخلل الوقفة عرض لوحدات رمزية من الجيش واألمن واللجان الشعبية 
للتأكيد على جهوزيتهم للدفاع عن الوطن وااللتحاق بجبهات العزة والشرف.

قبائل سنحان تؤكد جاهزيتها لدحر العدوان

أعلنت قبائل محافظة ريــمــة، النفير 
العام في مواجهة العدوان السعودي الذي 
يرتكب أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب 

اليمني وإستجابة للنكف القبلي.
وشدد بيان صادر عن اللقاء الذي حضرته 
القيادات المحلية والتنفيذية والمجتمعية 
والقيادات الحزبية وقــادات الفكر والرأي 
ــخ وأعـــيـــان ووجـــهـــاء مــديــريــات  ومــشــائ
المحافظة، على كافة قبائل ريمة خاصة 
والــيــمــن عــامــة، تــعــزيــز اإلصــطــفــاف في 
ـــذي يــرتــكــب أبشع  مــواجــهــة الـــعـــدوان ال
الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني وتدمير 

مقدراته.

وحملت قبائل ريمة دول تحالف العدوان 
والمرتزقة، مسئولية كــل الجرائم التي 
ارتكبت بحق الشعب اليمني.. مؤكدة أن 

هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.
واستنكر البيان إستمرار صمت المجتمع 
الدولي ومنظماته إزاء ما يتعرض له اليمن 
من جرائم وحشية وحــرب إبــادة من قبل 

تحالف العدوان.
ودعــت قبائل ريمة األمــم المتحدة إلى 
الــخــروج عن صمتها وعــدم التواطؤ مع 
العدوان كونه يشجع العدوان في إرتكاب 
المزيد من الجرائم التي تتنافى مع القوانين 

واألعراف والمواثيق الدولية واإلنسانية .

أبناء مذيخرة يؤكدون وقوفهم صفًا واحدًا لمواجهة العدوان
حيا أبناء مديرية مذيخرة بمحافظة إب االنتصارات التي يسطرها أبطال 
الجيش واللجان الشعبية في كافة ميادين الشرف والبطولة في مواجهة 

العدوان السعودي األمريكي الغاشم.
وأكد أبناء مذيخرة خالل لقاء قبلي -الثالثاء- بالمديرية وقوفهم صفًا واحدًا 

في مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره.
واستنكر المشاركون في اللقاء الجرائم البشعة التي يرتكبها طيران 
العدوان بحق أبناء الشعب اليمني وخصوصًا استهداف األطفال والنساء 

والشيوخ.
ودعا أبناء مذخيرة كافة أبناء الشعب اليمني إلى مزيد من الصمود ورفد 

الجبهات بالرجال والمال للرد على جرائم العدوان.

قبائل بالد الروس تؤكد استمرار 

النفير العام في مواجهة العدوان

أكدت قبائل بالد الروس بمحافظة صنعاء االستجابة لنكف 

قبيلة أرحــب للرد على جرائم تحالف الــعــدوان السعودي 

رتزقته على اليمن.
األمريكي وم

ي لقاء قبلي حاشد -السبت- 
وأعلنت قبائل بالد الــروس ف

دوان ورفد الجبهات 
ر النفير العام في مواجهة الع

استمرا

بالرجال والعتاد والسالح والتصدي للعدوان الذي تجرد عن 

ق والقوانين الدولية 
ف والمواثي

ف كافة األعرا
اإلنسانية وخال

ود والوقوف 
واإلنسانية. وجددت التأكيد على مواصلة الصم

إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة 

ب للرد على 
ف، تلبية لداعي نكف قبائل أرح

كرامة والشر
وال

ي وكافة الجرائم 
ف عزاء للنساء في آل النكع

مجزرة استهدا

ن أبناء اليمن.
التي طالت المواطنين م

 وأبناء ووجهاء 
ن اللقاء، صمود مشائخ

وأكد بيان صادر ع

المال والرجال .. 
دوان ورفد الجبهات ب

القبيلة في مواجهة الع

 ودائرة التصنيع العسكري 
ته القوة الصاروخية

مشيدًا بما أنجز

ستمرار العدوان والحصار.
في ظل ا

برفد الجبهات بالمقاتلينأبناء الحداء يتعهدون 
ا واحًدا والرجال والسالح، مؤكدين أن أبناء مديرية وأعلنوا النكف القبلي لرفد الجبهات بالمال جرائم العدوان بحق أبناء الشعب اليمني.-األربعاء- لقاء قبليًا استنكروا فيه استمرار عروة في مديرية الحداء بمحافظة ذمار عقد أن قبائل عزلتي كومان المحرق وبني 

ً
مدنسة وأن قبيلة الحداء بريئة من كل خائن لن يسمحوا أليٍّ كان أن يبيع وطنه بأموال المنافقين وصد الغزاة والمعتدين، وأنهم مع أبطال الجيش واللجان الشعبية لردع الحداء بكل قراها وعزلها واقفون صف

أو عميل.


