
توزيع مبالغ نقدية على أبناء الشهداء في حجة وكسوة العيد على أيتام الجندية

صنعاء / سبأ 
ــة العملة  ــرية "طباع ــعة يف مس ــاركة الواس ــت لجنة الفعاليات إىل املش دع
ــرص اليوم الجمعة يف باب اليمن بالعاصمة  ــعار أدوات للعدوان" ع وغالء األس

صنعاء.
ــرية للتنديد  ــذه املس ــاد يف ه ــىل أهمية االحتش ــان ع ــة يف بي ــدت اللجن وأك
ــتمرار يف طباعة العملة لتجويع  ــرب االقتصادية لتحالف العدوان واالس بالح

الشعب اليمني.

عمران /سبأ
ــال محافظة عمران  ــا بمدينة حبابة مديرية ث ــا وعروس احتفل 140 عريس
ــذي نظمته لجنة  ـــ 53 ال ــنوي ال ــم يف الحفل الس ــال نصف دينه ــس بإكم أم

األعراس الجماعية يف حبابة.
ــية للمجلس  ــارية السياس ــل الذي حرضه رئيس الهيئة االستش ويف الحف
ــار رئيس اللجنة الثورية العليا  ــيايس األعىل الشيخ مجاهد القهايل .. أش الس
محمد عيل الحوثي ومحافظ عمران الدكتور فيصل جعمان إىل أهمية تنظيم 
ــف الباهظة يف  ــاة املواطنني جراء التكالي ــة لتخفيف معان ــراس الجماعي األع

مناسبات األفراح خاصة يف ظل األوضاع الراهنة.
ــهم يف  وأكدا أن تنظيم األعراس الجماعية تعزز من التكافل املجتمعي وتس

تيسري زواج الشباب والفتيات وإكمال نصف دينهم.
ــل هذه  ــىل دعم مث ــات ع ــات واملؤسس ــان الجمعي ــي وجعم ــث الحوث وح
ــادا  ــراس الفردية، وأش ــن تكاليف األع ــي تخفف م ــة الت ــادرات املجتمعي املب
ــجيع  ــاندة وتش ــة يف حبابة ودورهم يف مس ــة األعراس الجماعي ــود لجن بجه

األعراس الجماعية للشباب.
ــخصيات االجتماعية  ــان والش ــاء واألعي ــن الوجه ــدد م ــرض الحفل ع ح

بمدينة حبابة ومديرية ثال.

صنعاء/ سبأ
ــة العامة للمحافظة عىل املدن  ــر الثقافة عبد الله الكبيس ومعه رئيس الهيئ زار وزي
ــياني أمس رضيح  ــار مهند الس ــة لآلث ــس الهيئة العام ــارس ورئي ــد ف ــة محم التاريخي

الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه بميدان السبعني بالعاصمة صنعاء.
ــهيد  ووضع وزير الثقافة وعدد من قيادات الوزارة، إكليال من الزهور عىل رضيح الش
ــن قدموا حيواتهم رخيصة دفاعا  ــاد وقرأوا الفاتحة عىل روحه وأرواح رفاقه الذي الصم

عن الوطن وسيادته.
ــيايس األعىل  ــة املجلس الس ــا حققه الرئيس الصماد خالل توليه رئاس ــادوا بم وأش
عىل الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها البالد جراء استمرار العدوان والحصار، 

باإلضافة إىل دوره يف أعمال التحشيد والتعبئة ملواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
ــح الصماد  ــهيد صال ــتهدافه للرئيس الش ــور باس ــدوان تص ــف الع ــدوا أن تحال وأك
ــعب اليمني يف حني  ــة وإضعاف إرادة وصمود الش ــل من الجبهة الداخلي ــة الني إمكاني
ــالهم وتدافعهم إىل مختلف الجبهات للدفاع  ــأ بعزيمة وإرصار اليمنيني واستبس تفاج

عن الوطن والتصدي ملخططات العدوان.
ــارع  ــهداء بش ــيس ومرافقوه، أمس، روضة الش ــه الكب ــر الثقافة عبدالل ــا زار وزي كم
ــيدين بتضحيات أبناء الشعب اليمني يف مواجهة  ــني بالعاصمة صنعاء .. مش الخمس

العدوان وإفشال مخططاته اإلجرامية التي تستهدف اليمن أرضاً وإنسانا.
ــهداء  ــح الصماد وكافة الش ــهيد صال ــوىل جلت قدرته أن يرحم الش ــوا إىل امل وابتهل

ويسكنهم فسيح الجنان مع الصديقني والشهداء والصالحني.
تصوير /فؤاد الحرازي

لجنة الفعاليات تدعو للمشاركة بمسيرة "طباعة لجنة الفعاليات تدعو للمشاركة بمسيرة "طباعة 
العملة وغالء ا1سعار أدوات للعدوان"العملة وغالء ا1سعار أدوات للعدوان"

١٤٠١٤٠ عريسا وعروسا يحتفلون بإكمال  عريسا وعروسا يحتفلون بإكمال 
نصف دينهم في عمراننصف دينهم في عمران

وزير الثقافة يزور ضريح الشهيد الرئيس الصماد ورفاقهوزير الثقافة يزور ضريح الشهيد الرئيس الصماد ورفاقه

ــهدت عدد من املدن يف املحافظات الجنوبية مسريات  ش
واحتجاجات غاضبة ومنددة بملك السعودية وويل عهده 

ومحمد بن زايد وغريهم من الغزاة.
حيث تداول نشطاء يمنيون، أمس، فيديو جديدا لحرق 
ــعودية سلمان بن عبد العزبز  الفتات عليها صور ملك الس

وحاكم اإلمارات خليفة بن زايد.
ــدن وعددا  ــإن مدينة ع ــداول، ف ــو املت ــب الفيدي وبحس
ــراق وتمزيق صور  ــهدت عمليات إح ــدن الجنوب ش ــن م م

والفتات تحمل لحكام السعودية واإلمارات.
ــا املحافظات  ــهد فيه ــت املرة األوىل التي تش وهذه ليس
ــور والالفتات  ــق للص ــرق والتمزي ــات الح ــة عملي الجنوبي
ــهدت املنطقة  ــد والدعوة اىل رحيل الغزاة ،حيث ش والتندي
ــات حكومة الفار  ــرات وهتافات ضد الرياض وسياس مظاه
ــلة يف املجاالت  ــه الفاش ــادي وحكومت ــور ه ــه منص عبدرب

االقتصادية واألمنية واإلدارية والعدالة االجتماعية.

صور حكام الرياض وأبو ظبي تحرق وتداس في عدد من المدن اليمنيةصور حكام الرياض وأبو ظبي تحرق وتداس في عدد من المدن اليمنية

صنعاء-سبأ
ــبأ كتاب مسار املفاوضات اليمنية  صدر عن وكالة األنباء اليمنية س

(جنيف1، جنيف2، الكويت1، الكويت2).
ــات ابتداء من  ــذه املفاوض ــار ه ــامالً ملس تضمن الكتاب رصداً ش

ــة واإلقليمية  ــت 2، وردود األفعال املحلي ــاء بالكوي ــف 1 وانته جني
ــدة واملبعوث األممي إىل  ــة إزاءها وكذا مواقف األمم املتح والدولي

اليمن واملنظمات الدولية من املفاوضات.
ــس إدارة الوكالة  ــس مجل ــار رئي ــاب، أش ــة الكت ويف مقدم

ــدوان اتجه  ــامي إىل أن الع ــف الله الش ــس التحرير ضي رئي
بمناوراته إىل ميدان السياسة والدخول يف مفاوضات لعله 

ــكرية.. موضحاً  ــق ما لم يحققه من خالل آلته العس يحق
ــار  ــاخنة من تاريخ مس ــذا الكتاب يوثق ملرحلة س أن ه

السياسة اليمنية يف مواجهة تحالف العدوان.
ــت  ــة تفاعل ــية الوطني ــوى السياس ــت إىل أن الق ولف

ــم الصورة الحقيقية  ــتطاع املفاوضون تقدي لخوض املفاوضات، واس
ــا أنه كلما اقرتب  ــيني فيه.. مبين ــف الالعبني الرئيس للعدوان وتعرية أدواته وكش

ــتمرار الحرب  ــتفيدة من اس ــار املفاوضات من نقطة الحلول النهائية تتحرك القوى املس مس
والحصار نحو عرقلة الحلول.

ــار  ــأناً عن املس ــن أهمية تاريخية ال تقل ش ــك املرحلة م ــا تمثله تل ــه نظراً مل ــامي أن ــد الش وأك
ــاراتها التفاوضية ابتداء من  ــبأ، عىل توثيقها ومس ــكري فقد حرصت وكالة األنباء اليمنية س العس
ــات ومقابالت ومواقف  ــمية وترصيح ــات رس ــاء بالكويت 2، بما تضمنته من جلس ــف 1 وانته جني

وردود أفعال مختلفة.
ــعى من  ــارات ما هي إال مرحلة س ــار رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير، إىل أن تلك املس وأش
ــالم تحقق أمن واستقرار أبناء اليمن الذين يأملون ملفاوضات  ــالة س خاللها املفاوضون إىل نقل رس

الحقة تضمن تحقيق تطلعاتهم من حرية وعزة وكرامة.

ــبب إصابته بالرسطان نتيجة التسمم  ــلطات اليابانية للمرة األوىل بوفاة رجل بس اعرتفت الس
اإلشعاعي الحاد يف محطة فوكوشيما النووية، التي انهارت يف أعقاب زلزال عام 2011.

ــيما لتوليد  ــابق يف محطة فوكوش ــره، عمل يف الس ــينات من عم ــل ياباني يف الخمس ــويف رج وت
الكهرباء، بسبب رسطان الرئة. واعرتفت وزارة الصحة والعمل والرفاهية يف اليابان بأن وفاته نجمت 
ــض، يف أول حالة من هذا  ــول عىل تعوي ــعاعي، وبأن أرسته مؤهلة للحص ــمم إش ــع عن تس يف الواق

القبيل منذ وقوع الكارثة.
ــونامي يف عام 2011، وكذلك  ووفقا للوزارة، فإن املريض عمل يف املصنع الذي رضبه زلزال وتس

يف محطة أخرى للطاقة النووية ألكرث من 28 عاما حتى عام 2015.
ــعاعية إجمالية بلغت حوايل 195 ميليل زيفرت، وهي جرعة تزيد  وُيقال إنه تعرض لجرعة إش

بنحو 4 أضعاف عن تلك التي تؤدي إىل ارتفاع خطر اإلصابة بالرسطان.
وحتى اآلن، اعرتفت الوزارة أيضا بأن 4 عمال يف مصنع فوكوشيما، شهدوا تطور أنواع مختلفة 

من الرسطان، بما يف ذلك رسطان الدم والغدة الدرقية، الناجمة عن التسمم اإلشعاعي.

 / مجدي عقبه 
ــراب يف عزلة  ــي النبيجة ومنزل غ ــايل قريت أطلق أه
ــالً  ــداء عاج ــة إب ن ــدة محافظ ــة الس ــي مديري التويت
ــانية  ــات االغاثية  واإلنس ــة واملنظم ــات املعني إىل الجه
للتحرك العاجل ملنع الخطر الوشيك الذي  يهدد حياة 
ــققات  ــكن القريتني نتيجة التش ــن مائة أرسة تس أكرث م
ــهدها القريتان  ــارات الطينية التي تش ــة واالنهي األرضي
ــرية قد تعيد لألذهان  ــر الذي  ينذر بحدوث كارثة كب األم

ــنوات، فمع  ما حدث يف قرية الظفري يف بني مطر قبل س
ــقاقات وازدياد االنهيارات الطينية يعيش  ــع االنش توس
ــبه الفيلم املرعب، األرض تنشق من  األهايل هناك ما يش
ــتمر يف الرتبة  ــزالق أريض وهبوط مس ــل ان ــم يف ظ تحته

التي ترتكز عليها املنازل والحقول واألشجار.
ــار  ــراب أن االنهي ــزل غ ــة من ــاء قري ــد أبن ــول اح  يق
ــاً جولوجيا  ــنوات وأن فريق ــودا منذ س األريض كان موج
ــققات واالنهيارات  ــني واطلع عىل حجم التش زار القريت

وأوىص حينها بإجالء السكان وتوفري الخيام لهم واليوم 
ــىض فالرشوخ  ــرث من اي وقت م ــدو الخطر محدقا أك يب
ــبه باألخاديد واملفزع أن األرض تنشق شقا  هذه املرة أش
من تحت املنازل وأن هناك حقول انزلقت وطرقاً هبطت 
ــارت مما دفع بعض األهايل للنزوح إىل أماكن  ومنازل انه
ــرث أماناً يف القرى املجاورة بينما مئات األرس ال يزالون  أك
ــل االنهيارات  ــققات وتواص ــع التش يف منازلهم رغم توس

الطينية

وكالة "سبأ'' تصدر كتاب (مسار المفاوضات اليمنية)وكالة "سبأ'' تصدر كتاب (مسار المفاوضات اليمنية)

طوكيو تعترف بأول حالة وفاة بسبب إشعاعات فوكوشيماطوكيو تعترف بأول حالة وفاة بسبب إشعاعات فوكوشيما
االنهيارات الطينية تهدد أكثر من مائة أسرة في محافظة إباالنهيارات الطينية تهدد أكثر من مائة أسرة في محافظة إب

حسن حمود رشف الدين

ما بعد االعرتاف!!

ــر المتحدث  ــعودي األمريكي عب ــف العدوان الس ــرف تحال ــذ ان اعت من
الرسمي للتحالف المالكي بجريمة استهدافه أطفال ضحيان، والمنظمات 
ــياط البيانات  ــعودي ضربا بس ــة الحقوقية تنهال على النظام الس الدولي
ــاجبة وتستخدم مصطلحات أكثر حدة وتنكيال بهذا النظام  المنددة والش

الدكتاتوري المتوحش.
ــعودي أوعز هذا  ــى النظام الس ــات الدولية عل ــت المنظم ــا تكالب عندم
ــأن اللجنة التي  ــأن يطمئن هذه المنظمات ب ــمي ب النظام للمتحدث الرس
ــة أطفال ضحيان قد أوصت بمعاقبة  ــكلها التحالف للتحقيق في جريم ش
المتسببين في الحادث وأن التحالف سيعمل على تعويض الضحايا، كان 
ــعودي يهدف بهذا تخفيف حدة الهجوم الحقوقي عليه وعلى  النظام الس
ــل وبدأ المجتمع الدولي  التحالف الذي يقوده، إال أن توقعاته باءت بالفش
ــيصل إلى مرحلة الرجم، كما يرجم  ــعودي، ويبدو أنه س يجلد النظام الس
ــة إّال بعد أن يجف  ــن يصلوا إلى هذه المرحل ــى الموت، لكنهم ل ــي حت الزان
ــج وتصفر أرصدتهم في  ــعودية والخلي ــرع البقرة الحلوب من أموال الس ض
ــتفيدوا من  ــيذبحونها ليس ــوك العالم، وقبل أن تموت البقرة الحلوب س بن
ــه ابنة ترامب إذا ما  ــا في صناعة جاكت تلتحف ب ــا المتبقي وجلده لحمه

جاء الشتاء.
ــد أو غيره  ــواء عن عم ــكاب الجريمة س ــدوان بارت ــف الع ــراف تحال اعت
يعتبر سيد األدلة، ولن نستمر في إيراد األدلة إلثبات الجريمة، وسنواصل 
ــعودي  ــادات التحالف وفي مقدمته النظامان الس ــير حتى تطال قي المس
ــة  ــد العدال ــم ي ــرائيلي تطاله ــي واإلس ــا األمريك ــن خلفهم ــي وم واإلمارات
ــد العدالة في  ــتحقون.. فإذا لم تطلهم ي ــة لينالوا ما يس ــة الدولي والمحاكم
ــماء والمتمثلة في حكم الله سبحانه  ــتطالهم يد العدالة في الس األرض س
ــم وهو نصير  ــا وال يقبل الظل ــبحانه وتعالى ليس ظالم ــه س ــى.. فالل وتعال
ــعب كامل أطفاال  ــا بالكم بش ــن في األرض؛ فم ــتضعفين والمظلومي المس
ــاني أو أخالقي، هل الله  ــون دون أي وازع ديني أو إنس ــاء وآمنين يقتل ونس
ــتطالهم  ــيتركهم في طغيانهم يعمهون؟.. ال والله.. س ــبحانه وتعالى س س
ــبحانه وتعالى على أيدي المجاهدين من عباده الصالحين،  عدالة الله س
ــال لمواجهة قوات  ــوم في مختلف جبهات القت ــهم الي الذين يبذلون أنفس
التحالف حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بنصره، والنصر قريب ال محالة، 
ألنه وعد إلهي في القرآن الكريم حين قال "َفاْنَتَقْمَنا ِمَن الَِّذيَن أَْجرَُموا َوَكاَن 

ا َعَلْيَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَن" صدق الله العظيم. َحقًّ
ــراف، نريد ما بعد االعتراف، نريد محاكمة المجرمين في  ال يكفي االعت
ــعب اليمني، ليس في جريمة استهداف أطفال ضحيان فقط، بل  حق الش
ــواق  ــتهدفت األس ــي مئات الجرائم التي ارتكبتها قوات التحالف، فقد اس ف
ــازل واألحياء  ــجون والمن ــة والمدارس والمكفوفين والس والمراكز الصحي
ــي منازلهم..  ــاء واآلمنين ف ــا آالف األطفال والنس ــكنية ذهب ضحيته الس
ــه؟.. أيها  ــة هل يكفي أن يعاقب المجرم نفس ــأل المنظمات الحقوقي ولنس
األحرار أيها الشرفاء واصلوا مسيركم حتى تحقيق هدفكم اإلنساني إيقاف 
ــعب اليمني ومحاكمة المجرمين المشاركين في تحالف  العدوان على الش
ــدون في مختلف الجبهات  ــن يقف وراءهم.. أما نحن والمجاه العدوان وم

فال نعول على أحد غير الله سبحانه وتعالى فهو خير حافظ وخير أمل.
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زيد البعوة
يوميات الثورة

ــوم أمس  ــا بدأت من ي ــن المفترض انه ــاورات جديدة م ــة مش جول
ــبتمبر بشأن وقف العدوان  ــتة س كما تم تحديد بدايتها الزمنية من س
ــكان والمحطة التي حصلت فيها  ــرا الم على اليمن في جنيف سويس
مفاوضات بهذا الخصوص في العام األول من العدوان في 2015 والتي 
ــى نتيجة في  ــلت ولم تصل ال ــن المفاوضات فش ــا جوالت عدة م تاله
الكويت ومسقط وخالل السنوات التي مرت رحل األمين العام السابق 
ــن وجاء غيرهم  ــابق لها في اليم ــم المتحدة ورحل المبعوث الس لألم
ــن التصريحات  ــا بي ــالم معلق ــى اليمن وبقي الس ــدوان عل ــي الع وبق
الدولية واألممية وبين جدية المجتمع الدولي ودول العدوان والسؤال 
ــوف تكون  ــاورات الحالية إلى نتيجة أم أنها س ــتصل المش هنا هل س

كسابقاتها؟ سوف نترك اإلجابة للمستقبل..
ــن نوايا دول  ــم يحصل أي مبادرات ميدانية أو عملية تثبت حس  ل
ــاورات  ــف المفاوضات والمش ــي مل ــدم ف ــي تحقيق أي تق ــدوان ف الع
ــة  ــكرية واالقتصادي ــور العس ــي ألن األم ــالم حقيق ــى س ــول ال للوص
ــكل  ــي عليه بل انها تتفاقم بش ــتعمارية ال تزال كما ه ــاع االس واالطم
ــون  ــى درجة أن العدوان واألمم المتحدة بدأوا يلعبون ويمارس أكبر إل
ــا عرقلوا عملية  ــفية تدل على نواياهم الخبيثة حينم تصرفات تعس
نقل الوفد الوطني الى جنيف كمحاولة منهم لفرض ضغوطات نفسية 
ــتعراض عضالت قبل أن يجلس الجميع على طاولة جنيف وهذا  واس

يدل على ان مشاورات جنيف بدأت بداية مخيبة لألمل..
ــوف تؤثر  ــن المتغيرات حصلت س ــرة هناك الكثير م ــن هذه الم ولك
ــيطرة  ــف المفاوضات ومنها أن دول العدوان التي تحلم بالس على مل
على الحديدة بالقوة أو من خالل المفاوضات حصل لها فشل وهزائم 
ــاحل الغربي ربما ان العدوان يريد ان يجعل من  كبيرة في معركة الس
ــروط المفاوضات وهذا مستحيل ثم في  ــرطا من ش معركة الحديدة ش
ــا تم التفاوض  ــية موقفها ثابت حيال م ــادة السياس ــس الوقت القي نف

عليه في السابق مهما كانت التحديات والنتائج في الميدان ..
حصلت أيضاً مستجدات ميدانية وعسكرية قوية قلبت المعادلة 
العسكرية التي كان العدوان قد اعتاد عليها خالل السنوات الماضية 
ــكرية للجيش  ــازات النوعية للقوة العس ــورات واإلنج من خالل التط
ــعبية في مختلف المجاالت العسكرية البرية والبحرية  واللجان الش
ــل ومؤثر ووصل  ــر وفاع ــكل مباش ــة التي دخلت المعركة بش والجوي
ــة  ــكرية حساس ــم دول العدوان وإلى أهداف عس ــا إلى عواص تأثيره
ــوف تأخذ  ــازات والتطورات س ــي ان هذه اإلنج ــدو وهذا يعن ــى الع عل
ــاحة كبيرة في ملف المشاورات والشك أنها سوف تخلق توازناً أو  مس
ــه ويلجأ مرغماً  فرض أمر واقع لجعل العدوان يفكر في مصلحة نفس
ــالم إن تجرد من وساوس الشيطان وجلس مع  إلى صناعة فرصة للس

نفسه من اجل نفسه ..
ــه، عليه  ــاور حول ــوف يتم التش ــوض في تفاصيل ما س ــل الخ وقب
ــي ما حصل  ــي ان نفكر قليالً ف ــعب اليمن ــا أي الش ــدوان وعلين أي الع
ــوالت مفاوضات وتصريحات  ــة من أحداث وج ــالل األعوام الماضي خ
ــن اليمني لما  ــون نظرة المواط ــرات وكيف يمكن أن تك ــم ومتغي وجرائ
ــي الماضي؟ أكثر  ــا حصل ف ــتقبل مقارنة بم ــوف يحدث في المس س
ــلت وأطماع  ــة حصلت في أكثر من دولة فش ــن اربع جوالت تفاوضي م
ــم العدوان  ــن تفاقمت وجرائ ــي احتالل اليم ــتعمارية ف ــدوان االس الع
ــت  ــرت ومصداقية المجتمع الدولي واألمم المتحدة تالش ازدادت وكث
ــعب اليمني  ــيء يمكن ان يراهن عليه الش ــت ولم يتبق أي ش واضمحل
يمكن ان ينقذ طاولة جنيف إالّ شيئاً واحدا هو الرهان على الله تعالى 
ــكرية اليمنية  ــكرية من خالل الصناعات العس وعلى التطورات العس
ــت لمصلحة العدو  ــت المعركة وخلقت أحداثا جديدة ليس التي دخل
ــي لم تكن لمصلحة العدو بل  ــك المعطيات الميدانية اليومية الت وكذل
ــت وال تزال مؤثرة عليه في مختلف الجبهات وكذلك صمود وثبات  كان

وعزيمة الشعب اليمني في مواجهة العدوان..
ــهيد  ــا واضح منذ البداية وال نزال نتذكر ما قاله الرئيس الش موقفن
ــد أو منطقة واحدة لن  ــق لدينا اال مربع واح ــاد لمارتن لو لم يتب الصم
ــقط فقطع  ــف والكويت ومس ــي جني ــمعتموه ف ــا إالّ ما س ــمعوا من تس
ــروطا  ــم في أن يحلموا بتقديم تنازالت أو أن يفرضوا ش الطريق عليه
ــيبقى ألن الشعب اليمني  علينا وال يزال الموقف هو نفس الموقف وس
ــن وطنه ولن  ــه وع ــع عن نفس ــة وعادلة ويداف ــة محق ــب قضي صاح

يستسلم مهما كانت التحديات..
ــم العدوان  ــوص جرائ ــي األخير بخص ــأن التقرير األمم ــك بش كذل
ــن بمواقف األمم  ــى األمام رغم اننا ال نؤم ــذي كان خطوة جريئة إل وال
ــدة ألن مواقفها متناقضة لكن يكفينا أن هذا التقرير هو بمثابة  المتح
ــل أو الركون  ــدوان، وبعيداً عن األم ــي وأممي بجرائم الع ــراف دول اعت
ــى الواقع لفرض عقوبات على  ــى أن يتم اتخاذ خطوات عملية عل عل
ــادة دول العدوان إالّ ان هذا التقرير الذي ال يعدو كونه موقفاً إعالمياً  ق
لكنه عبارة يمثل تعرية وفضحا واعترافا بجرائم العدوان وهذا سوف 

يكون له تأثير في ملف مشاورات جنيف..
ــد األمل فهناك الكثير  ــى قاعدة تفاءلوا بالخير تجدوه لن نفق وعل
ــى الجلوس  ــدوان ومرتزقته عل ــتجبر الع ــرات والدالئل س ــن المؤش م
ــأن  ــف الثابت للقيادة بش ــن أهمها الموق ــة الحوار مجبري ــى طاول عل
ــدول العدوان  ــادي ل ــع االقتص ــار الوض ــرات انهي ــات ومؤش المفاوض
ــارات التي يحرزونها  ــال الله المجاهدين واالنتص وصمود وثبات رج
ــداف العدوان  ــلت أه ــة الجبهات التي أفش ــاحل وبقي ــي جبهة الس ف
ــع بها رجال الجيش  ــكرية األخرى التي اليزال يتمت والخيارات العس

واللجان الشعبية في مختلف المجاالت العسكرية..
ــبيل إركاع  ــراع في س ــائل الص ــدوان جميع وس ــرب الع ــد أن ج وبع
ــكرية  ــا اإلعالمية والعس ــلت جميعه ــي وفش ــعب اليمن ــة الش وهزيم
ــكل  ــة واالقتصادية من خالل الحصار والتي راهنوا عليها بش واألمني
ــالق الموانئ  ــن خالل إغ ــعب والقضاء عليه م ــاف الش ــر في إضع كبي
ــة فلم يجدوا  ــة العملة النقدي ــعب ومحارب ــفن وتجويع الش ومنع الس
ــتمر  ــق لديهم أي خيارات أخرى وإْن اس ــات ولم يتب ــود والثب إالّ الصم
ــبة  ــون هناك أي جديد بالنس ــح المفاوضات فلن يك ــم تفل ــدوان ول الع
للعدو يمكن أن يفعله ويحقق أهدافه من خالله فكل شيء تم تجريبه 

وفشل ..
وبالنسبة لنا كشعب يمني لم نعلق األمل يوماً على األمم المتحدة 
ــت المواجهة  ــا واضح وثاب ــون وموقفن ــي فهم كاذب ــع الدول والمجتم
ــت لدينا ثقة  ــر وفي نفس الوق ــات حتى يتحقق النص ــود والثب والصم
مطلقة بالقيادة أنها سوف تتعامل مع موضوع المفاوضات أو بمعنى 
ــتبق  ــؤولية ولن نس ــة وبمس ــالم بحكم ــاورات وملف الس ــح المش أص
االحداث ولن نحكم على األمور وهي ال تزال في بدايتها ولكننا نتمنى 
من الله وليس من المجتمع الدولي وال األمم المتحدة وال أحد غير الله 
ــي وأن ينتهي الحصار  ــعب اليمن ــف العدوان الظالم على الش ان يتوق
ــعب عافيته ويضمد جراحه ويوحد صفه ويحافظ  وأن يستعيد الش
ــالم واألمن  ــه وينعم بالخير والس ــه وحرية أبنائ ــتقالل وطن على اس
ــوف يحصل طال  ــذا ما س ــزة والكرامة وه ــة والع ــتقالل والحري واالس

الزمان أو قصر بإذن الله.
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