
أبناء وادي رجام يسّيرون قافلة للجيش واللجان الشعبية
ر أبناء وادي رجام بمديرية بني حشيش بصنعاء  سيَّ
قافلة غذائية دعمًا ألبطال الجيش واللجان الشعبية في 

مختلف الجبهات.
وأكد أبناء وادي رجام في بني حشيش خالل تسيير 
القافلة التي تحتوي على مواد غذائية وزبيب ومواٍش 
وعصائر ومبالغ مالية، استمرار تقديم الدعم للمرابطين 

في مختلف ميادين الشرف والبطولة باعتباره أقل ما 
يمكن تقديمه لحماة الوطن.

وأكــدو ان القافلة سيتبعها عدد من قوافل الدعم 
حتى تطهير البالد من الغزاة والمحتلين .. داعين كافة 
القبائل إلى رفد الجبهات بقوافل العطاء والدعم والرجال 

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

استجابة
متعهدين بالتوجه إلى جبهات القتال لمواجهة العدوان الســعودي ومرتزقته خاصة بعد ارتكاب العدوان مجازر عدة في مختلف ارجاء اليمن راح ضحيتها اآلالف من المواطنين االبرياء مابين شــهيد 

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

كتيبة مقاتلين من بني حشيش
نظمت قبائل بني حشيش بمحافظة صنعاء- الثالثاء الماضي- لقاء قبليًا حاشدًا وعرضًا عسكريًا بكافة انواع 
االسلحة المتوسطة والخفيفة واإلعالن عن توديع كتيبة جديدة من المقاتلين لالنضمام إلى أبطال الجيش واللجان 

الشعبية في ميادين العزة والكرامة والشرف للدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره .
وأكد مشائخ وأعيان ووجهاء بني حشيش في اللقاء أن هذه الكتيبة لن تكون األولى وليست االخيرة وسيتبعها 
المزيد من الكتائب العسكرية المزودة بالسالح والعتاد من أبناء المديرية في سبيل الدفاع عن األرض والعرض 

ودحر الغزاة والمعتدين وتحقيق االنتصار.
وشددوا على أهمية إرسال المزيد من المقاتلين لرفد الجبهات لدعم ومساندة إخوانهم من أبطال الجيش واللجان 
الشعبية لخوض معركة تحرير الوطن..مجددين التأكيد على دعمهم للمرابطين في جبهات الصمود حتى يكتب 
الله النصر.. مؤكدين ان الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء اليمن من نساء وأطفال وابرياء لن تمر بسالم.

قبائل همدان تعرض رفد الجبهات بالمقاتلين
نظمت قبائل همدان بمحافظة صنعاء- 
الخميس- لقاء قبليًا موسعًا وعرضًا لدعم 
أبطال الجيش واللجان الشعبية لمواجهة 

العدوان والدفاع عن الوطن.
وأكدت قبائل همدان الجهوزية الكاملة 
لرفد الجبهات والـــرد على الــجــرائــم التي 
يرتكبها تحالف العدوان السعودي األمريكي 
بحق أبناء الشعب اليمني من األطفال والنساء 
والشيوخ وتدمير مقدرات البالد وبنيته 

التحتية .
وأشاد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد 
علي الحوثي بمواقف أبناء همدان إلى جانب 
الوطن.. الفتًا إلى إدراك مشائخ وأعيان حجم 

المؤامرة التي تحاك ضد الشعب اليمني.
وثمن مــا تقدمه هــمــدان مــن تضحيات 
وقوافل العطاء والكرم ووقوف أبناء همدان 
إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية 
في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان 

ومخططاته اإلجرامية.
مــن جانبه أشـــاد محافظ صنعاء حنين 
قطينة بصمود أبناء همدان واستبسالهم 
في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال 

والعتاد والسالح.
وأكد أهمية تحرك كافة القبائل اليمنية 
لمواجهة الــعــدوان الـــذي يرتكب أبشع 
الجرائم ضد اإلنسانية بحق الشعب اليمني .
فيما أكدت كلمة مشائخ وأعيان ووجهاء 
هــمــدان الــتــي ألــقــاهــا يحيى عــلــي عــارض 
استعداد قبائل همدان لتقديم التضحيات 
في سبيل الدفاع عن الوطن واستقراره 

ودحر الغزاة والمحتلين.
وألقيت كلمات وقصائد شعرية أكدت 
ــعــدوان  أهــمــيــة الــصــمــود فــي مــواجــهــة ال
وجــســدت بشاعة الجرائم التي يرتكبها 
تحالف الــعــدوان وآخــرهــا مجزرة مدرسة 

الفالح بمديرية نهم.

قبائل اليمن في قلب المعركة

قبائل جبل الشرق تؤكد استعدادها لرفد جبهات الشرف والبطولة
ــار-  ــس محافظة ذم ــشــرق- آن أكـــدت قبائل جبل ال
استعدادها لرفد جبهات الشرف والبطولة بالمزيد من 

الرجال للدفاع عن تراب الوطن ضد الغزاة والمرتزقة.
وجدد أبناء قبائل مديرية جبل الشرق- خالل مهرجان 
وعــرض للوحدات بالمديرية- االستعداد للدفاع عن 
الوطن وأمنه واستقراره والتوجه للجبهات لمساندة 
الجيش واللجان الشعبية للرد على جرائم العدوان بحق 

الشعب اليمني.
وخالل المهرجان أكد مدير مديرية جبل الشرق هالل 
المقداد أن المديرية من أكثر المديريات مبادرة إلى رفد 
الجبهات بالرجال والمال.. الفتًا إلى أن أبناء المديرية 
يقدمون كل يوم تضحيات من أجل االنتصار لكرامة 

الشعب اليمني ضد الغزاة والمرتزقة.

ورحب المقداد بعودة مجاميع من أبناء المديرية إلى 
حضن الوطن ممن استفادوا من قرار العفو العام.. داعيًا 
الشباب المغرر بهم للعودة إلى جادة الصوب واالستفادة 

من قرار العفو العام وأن يعودوا مواطنين صالحين.
وحيا جهود رجال القبائل التي تدفع كل يوم بخيرة 
شبابها لتعزيز الجبهات ومساندة الجيش واللجان 
الشعبية.. مشيدًا باالنتصارات التي يحققها أبطال الجيش 

واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة.
ودان بيان صادر عن المهرجان صمت المجتمع الدولي 
إزاء الجرائم التي يرتكبها تحالف الــعــدوان يوميًا في 

مختلف المحافظات .
مؤكدًا استعداد قبائل جبل الشرق آنس لرفد الجبهات 

بالرجال والمال حتى دحر الغزاة والمحتلين .

وقفة نسائية بصنعاء للتنديد باستمرار العدوان
نظمت بصنعاء -الثالثاء الماضي- وقفة نسائية للتنديد باستمرار العدوان السعودي األمريكي على اليمن واستنكارًا 

للتواطؤ الدولي والصمت تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني.
وعبرت النساء المشاركات- في الوقفة التي جاءت ضمن حملة أشداء على الكفار- عن االستنكار الشديد للصمت 
الدولي إزاء جرائم اإلبادة الجماعية التي تطال أطفال ونساء اليمن .. مطالبات بإيقاف العدوان ورفع الحصار الجائر 

الذي تسبب بكوارث إنسانية بحق أكثر من ٢٥ مليون يمني.
وأشادت المشاركات في الوقفة بما يحققه أبطال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات نوعية في مختلف مواقع 

العزة والشرف والبطولة.
وأكدن أهمية الصمود في مواجهة العدوان ومواصلة دعم الجيش واللجان المدافعين عن الوطن واستعدادهن 

لتقديم الغالي والنفيس وإخراج القوافل الغذائية الى كافة الجبهات.

مسور عمران تعلن النفير العام
أعلن أبناء مديرية مسور بمحافظة عمران، النفير العام في مواجهة العدوان 

السعودي األمريكي.
ونــدد أبناء المديرية في لقاء قبلي- األربــعــاء- بحضور القيادات المحلية 
والشخصيات االجتماعية، بالمجازر المروعة التي يرتكبها تحالف العدوان 

بحق الشعب اليمني وتدمير مقدراته في ظل صمت دولي معيب.
وأكـــدوا وقوفهم صفًا واحــدًا إلــى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية 

المرابطين في الجبهات دفاعًا عن الوطن.
وأشار المشاركون في اللقاء إلى أن المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق 

الشعب اليمني جرائم حرب ضد اإلنسانية لن تسقط بالتقادم.
وأكد أبناء مديرية مسور ضرورة االصطفاف والتالحم ورفد جبهات العزة 

والشرف بالمال والرجال للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وقفات بمدارس المخادر بمحافظة إب تندد بجرائم العدوان
نظمت في عدد من مدارس مديرية المخادر 
بمحافظة إب- األربــعــاء- وقــفــات احتجاجية 
للتنديد بجرائم الــعــدوان السعودي األمريكي 

واستهدافه للمنشآت التعليمية.
وفي الوقفات التي أقيمت بمدارس المعرفة 
والشمسي والنهضة والشهيد عنان وصالح الدين 
ومجمع خولة التربوي، بحضور مدير مكتب 
التربية بالمديرية عــادل قشعة، أكــد الطالب 
والمعلمون أن استهداف الــعــدوان للمدارس 
والطالب وآخرها مدرسة الفالح بنهم، جرائم 

حــرب بحق اإلنسانية ووصــمــة عــار فــي جبين 
المجتمع الدولي.

ــد المشاركون أهمية التصدي للتضليل  وأك
االعالمي واألكاذيب التي تروج لها قنوات العدوان 

والتوعية بمخاطر هذه القنوات.
واستنكروا استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء 
ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم حرب بحق 
الشعب اليمني .. مؤكدين أن هذه الجرائم لن تزيد 
الشعب اليمني إال مزيدًا من الثبات والصمود في 

مواجهته.


