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ــيس -  ــال العمي ــول كم ــة يق يف البداي
ــط حقوقي: بما أن الشباب  بأمّس  ناش
الحاجة دائما للدعم واألخذ بيده حتى 
يصل إىل مرحلة التأهيل فقد كان العام 
2017م- من أكرث األعوام صعوبة عليهم 
بسبب ما فقدوا فيه من وسائل التأهيل 
ــودا  ــظ صم ــك نالح ــع ذل ــل وم والعم
اسطوريا، وأضاف إن الشباب اليمني 
ــة أنشطته من  ــر صالبة يف مواصل أظه
ــل ودراسة وحتى  تعليم ورياضة وعم
يف جبهات الرشف والبطولة، وبحسب 
اإلمكانيات املتاحة رأينا الطالبة إرشاق 
ــي تعرضت لقصف  العدوان  املعافا الت
ــدي  الزي  ــل حقيبتها وترت وهي تحم
ــدريس، وباألمس رأينا بني األنقاض  امل
ــي والطفلة ممزقة  أرسة الشهيد الريم
ــاب املدريس  ــا الكت ــالء وبجانبه األش
ــو  ــذا ه ــس ه ــة ألي ــة املدرسي والحقيب
ــذا الصمود  ــد ه ــا نشه ــود، وكم الصم
للشباب من مظاهر احتفاالت التخرج 
ــات  ــف الكلي ــا يف مختل ــي نشهده الت
ــل مراحله، وتبادل  ومرافق التعليم بك
التهاني وتكريم االوائل رغم وجود كل 
ــدوان والحصار  الصعوبات بسبب الع
الذي كان فيه للشباب النصيب األوفر 
من املعاناة، أيضا أليس صموداً أن ترى 
هذه الرشيحة املتطلعة للحياة الكريمة 
ــاز وتكوين  ــاح واإلنج ــة بالنج الحافل
الذات مستمرة يف مسارها، ويضيف إن 

ــود الشباب اليمني  من أبرز صور صم
ــداء الذين  ــاب أبناء الشه أولئك الشب
ــد آباؤهم وأمهاتهم ورغم ذلك  استشه
ــون املسؤولية ويقومون  تراهم يتحمل
ــن  ــث ع ــألرسة والبح ــي ل ــدور الراع ب
ــات  متطلب ــة  لتلبي ــب  الكس ــل  وسائ
ــر  مظاه ــرز  وأب ــم  أعظ ــا  أم ــاة،  الحي
ــود فهو مشاركة الشباب اليمني  الصم
ــة، للدفاع  ــات الرشف والبطول يف جبه
عن الوطن بل إن 99 % من املرابطني يف 
ــبابهم.. وقال  الجبهات هم يف ريعان ش
ــن اتجهوا  ــاب الذي ــيس: إن الشب العمي
ــن إرادة وعن  ــالح ذهبوا ع لحمل الس
ــال الشباب اليمني  عزيمة وإرصار، فع
ــدور األبرز يف الصمود واآلباء  كان له ال
ومواجهة الظلم الذي يتجاهله العالم 
ــع إىل أن يكون  ــل ويباركه، وهنا نتطل ب
العام الجديد حافال بتحقق كل آمالنا.

صمود ال يوصف
ــب  ــيخ- محاس ــد الش ــف ولي ووص
ــطوري  الصمود يف العام 2017م باألس
ــن وصفه وتحليله  ألنه صمود عجز ع
ــاب واملؤرخون كيف ال  املحللون والكت
وقد أفشل العالم بتحالفه وإمكانياته، 
ــت تضحياته  ــباب كان ــا كش وصمودن
كبرية فهناك من خرس أخاه وهناك من 
ــا فيه صربا  ــرس عائلته، صمود قدمن خ
ــال  ــود ب ــب، صم ــا يف كل الجوان عظيم
ــباب  مرتبات بال أي مقومات تمكنا كش
ــتندهش  من الصمود لكننا صمدنا وس

ــر التاريخ من  ــال القادمة عىل م األجي
ــم  العظي ــطوري  األس ــود  الصم ــذا  ه
ــل أن تفرج الغمة عن بالدنا  والذي نأم

وتعود أرض اليمن السعيد.
صمودنا يزعج العدو

كما تحدث محيي الدين األصبحي- 
ــًال: منذ ثالث سنوات وهب  إعالمي قائ
ــة  ــان الشعبي ــش واللج ــال الجي أبط
أن  ــل  أج ــن  م ــة  رخيص ــم  أنفسه
ــني يف كرامة  ــني من اليمني ــش املالي يعي
ــا  ــاب من ــن كشب ــادة، ونح ــزة وسي وع
ــا ما يمكن  ــون واملثقفون ومن اإلعالمي
ــا  ــا وثباتن ــدو يف صمودن ــج الع أن يزع
ووقوفنا إىل جانب إخواننا يف الجبهات 
لننقل كل بطوالتهم إىل العالم الصامت 
واملتواطئ، وقال: إن العام 2017م مثل 
ــاد عىل املستوى  مرحلة صمود غري ع
رصف   ــف  توق ــل  ظ يف  ــادي  االقتص
ــات وحتى البحث  املرتبات واملستحق
ــاب وكان  ــة للشب ــل بالنسب ــن العم ع
ــدوان املتمثلة  ــك ناتج عن أوراق الع ذل
ــن، بنقل  ــىل اليم ــاق ع ــق الخن بتضيي
ــي، واغالق مطار  البنك املركزي اليمن
ــدة، واستمرار  ــاء الحدي صنعاء ومين
ــال  ــاء واالطف ــل للنس ــف والقت القص
ــازل  واملن ــات  للمؤسس ــري  والتدم
ــل  عوام ــك  ذل إىل  ــف  أض ــع،  واملصان
ــث روح الهزيمة وزعزعة  االنشقاق وب
ــاوالت  مح ــل  وك ــة  الداخلي ــدة  الوح

ــب اليمني  ــني أبناء الشع ــث الفرقة ب ب
ــا البعض عرب  ــد بعضن والتحريض ض
ــه، مضيفاً إن  ــدوان ومرتزقت أدوات الع
كل هذه األمور لم تمر بسهولة ولم تكن 
ــىل العكس  ــرت بل ع ــرد حوادث م مج
ــدوان األمر  ــذا الع ــريا من ه ــا كث عانين
ــذي جعلنا ندرك حجم املؤامرة عىل  ال
نسيجنا االجتماعي وصمدنا وصربنا 
ــا  ــا طامل ــا وصربن ــل صمودن وسنواص
ــة سننترص بإذن  ــاب قضي وأننا أصح

الله.
ــزءاً كبرياً من  ــي أن ج وأكد األصبح
ــرب استلهمناه من  ــود والص ــذا الصم ه
املجاهدين من أبطال الجيش واللجان 
ــات  الجبه يف  ــني  املرابط ــة  الشعبي
ــة تاريخاً من  الذين يصنعون كل لحظ
الصمود واالنتصارات ، فكان صمودهم 
ــن  ــزز م ــر يع ــًال آخ ــم عام وانتصاراته
صمودنا وصربنا عىل املؤامرة الكبرية، 
ــد أن وعينا أكرب من  ونحن كشباب نؤك
كل املؤامرات التي مضت وسنكون أكرث 
ــا ونحقق  ــى نستقر يف وطنن ــا حت وعي
ــا  ــا وقرارن ــا بأيدين ــا وحريتن سيادتن
ــه  نصنع ــايس  والسي ــادي  االقتص

بأنفسنا.
واجهوا الصعوبات بحنكة

ــة الحجري-  ــن جهتها ترى سامي م
ــف يوم  ــن أل ــرث م ــد أك ــه بع ــة أن موظف
ــه كل  ــودي واستهداف ــدوان السع للع
ــن  املواط ــدا  وتحدي ــن  اليم ــدرات  مق
ــذا  ــالت ه ــرع وي ــذي يتج ــي ال اليمن
ــذ األيام األوىل  ــدوان والحصار ومن الع
ــو يحاول تركيع أبناء  لهذا العدوان وه
ــام 17 دولة  ــب، إال أن صموده أم الشع
ــذار واهية  ــاء بأع ــر وتسفك الدم تدم
ــون صفحات من الصمود  سطر اليمني
ــم العدوان  ــم ورغ ــاء فه ــزة واإلب والع
ــم  ــوا يف بالده ــر ظل الجائ ــاره  وحص

ــات والصعوبات  وواجهوا كل املنعطف
ــاب  ــاع الشب ــل استط ــة، ب ــل حنك بك
ــل تعليمه رغم قصف  اليمني أن يواص
ــه رغم انعدام  ــدوان ومزاولة أعمال الع
ــه  ــوف أمام ــذا الوق ــب وك رصف الرات
ــات وتقديم الروح  ــاب إىل الجبه بالذه
ــن األرض واإلنسان،  ــا ع ــدم دفاع وال
ــد موحد  ــع إىل يمن واح ــت: أتطل وقال
يمن الدولة والقانون وإىل يمن الوحدة 
ــري  ــاء والخ ــن العط ــة يم والجمهوري
ــو  ــن تخل ــوخ، يم ــزة والشم ــن الع ويم
ــة والشتات  ــة والعنرصي ــه الطائفي في
ــي والعرشين من  ــة، ويمن الثان والفرق

مايو وأملنا بالله كبري.
مشاريع مليئة بالتحدي

ــد القباطي - صيدالني:  ويقول احم
ــود يف جبهات  ــن الصم ــدث ع ــن أتح ل
ــتمددنا منها  ــباب اس القتال ألننا كش
ــدوان بربري  ــام ع ــود أم ــى الصم معن
ــة  ــه كاف ــا يف وج ــل صمدن ــم،  ب غاش
ــاف إنه يف هذه  ــات الحياة، وأض منغص
ــباب اليمن  يف  ــة الحرجة برز ش املرحل
العديد من األعمال ونحن يومياً نشهد 
ــاريع شبابية جديدة مليئة  افتتاح مش
ــل وتحركات  ــدي ومرشقة باألم بالتح
ريادية حديثة تحمل الكثري من الثبات 
ــف  ــادي وضع ــار االقتص ــم الحص رغ
ــب، إال أننا  ــوارد والتخويف والرتهي امل
نؤمن بالتوكل عىل الله ونؤمن بالعمل 

الجاد وتوليد الفرصة من رحم املعاناة 
وسنظل كذلك نبتكر املشاريع الجديدة 
ــة احتياج  ــهم يف تعزيز وتلبي التي تس
ــة  ــا الحديث ــنزرع أفكارن ــع وس املجتم
ــن  ــأكل م ــة لي ــا الخصب ــة أرضن يف ترب
ــتضعف  ــا غداً كل نازح وكل مس ثماره
ــن تعرض للترشيد  وكل محتاج وكل م
ــا أي  ــن تثنين ــب ل ــع والرتهي والتجوي
ظروف، وها نحن اآلن نلج عاماً جديداً 
مليئاً باإلنجازات الشبابية التي نأمل 
ــالماً  ــتقراً وس ــا مناخا مس ــد له أن نج

أشمل وتشجيعاً أوسع.
نجاح وتمزي

 – ــاليل  الش ــن  الدي ــالء  ع ــد  ويؤك
ــباب اليمني اثبت قوته  إعالمي أن الش
ــروف  ــاب وال الظ ــه الصع ــه ال تثني وان
ــذ نحو ثالثة  ــر بها من ــية التي م القاس
ــح وتميز يف  ــس نج ــىل العك ــوام وع أع
مختلف املجاالت الرياضية والثقافية 
ــة  والتنموي ــة  واالقتصادي ــة  والفني
ــز يف مختلف  ــرشات الجوائ ــد ع وحص
ــة، وقال:  ــل الدولي ــابقات واملحاف املس
ــباب اليمني مرضب  ــح الش اليوم اصب
ــدي بعد أعوام  ــل يف الصمود والتح مث
مثقلة  بالجراح واآلالم سفكت خاللها 
ــة الطاهرة، فاليوم يجب  الدماء اليمني
أن يسطر التاريخ الصمود االسطوري 
ــل أن  ــم، ونأم ــي العظي ــباب اليمن للش
ــدوان ويعود اليمن منترصا  يتوقف الع

عزيزا سعيدا كما كان يسمى سابقا.

05 اجاطقع

ــة ميالدية جديدة يف  ــة كل سن بداي
ــق  ــو تحقي ــع نح ــع الجمي يتطل
أحالمهم وأهدافهم إال أن شبابنا خالل 
ــرب والعدوان  ــة األعوام من الح الثالث
ــرب  الح ــذه  ه ــي  تنته أن  إىل  ــع  يتطل
ــا غري سفك  ــي ال مربر له ــة الت الهمجي
ــد املواطنني،  ــن الدماء وترشي الكثري م
كما يتطلعون إىل يمن جديد بعيدا عن 
كل املعاناة التي وجدوها يف هذه الفرتة 
ــل سعوا جاهدين إىل تحدي ظروفها  ب
وقسوتها ومرها وكل آالمها وأوجاعها 
.. عىل أمل أن يتوقف العدوان  ويتحقق 
السالم يف هذا الوطن مع مطلع كل عام  
فهل سيتحقق ذلك للعام 2018م ؟، أم 
ــق باألعوام السابقة ليشكو  أنه سيلح
ــم وفقدان  ــدان أعزاء عليه البعض فق
وطن ونزوح دون رجوع ومعاناة وفقر 
ــذا االستطالع وجدنا  ــرض؟ .. يف ه وم
بارقة أمل يف نفوس الكثري من الشباب 
ــزول الكربة عن  ــة وت ــأن تنفرج الغم ب

هذا الوطن، فإىل التفاصيل:

استطالع / رجاء عاطف

تطلعوا فيه للتغلب على قوى الشر والعدوان والحصارتطلعوا فيه للتغلب على قوى الشر والعدوان والحصار
االنتصار وصناعة  الصمود  من  جديد  عام  االنتصار  وصناعة  الصمود  من  جديد  عام   ٢٠١٨٢٠١٨

شباب لـ "ٹ":

العميسي:
-      ٢٠١٧م قدم للعام 

الجديد سج حاف بمشاركة 
الشباب اليمني يف جبهات 

الشرف والبطولة

الشيخ:
صمود الشباب اليمني 

وانتصارهم سزيين العام 
الجديد بنياشني الشرف 

والبطولة 

األصبحي:
٢٠١٨م بوابة جديدة يدخلها 

أبطال الجيش واللجان 
الشعبية املرابطون يف 

الجبهات

الحجري:
أبناء الشعب واجهوا كل 

املنعطفات والصعوبات بكل 
حنكة وعامهم الجديد عام 

النصر

القباطي:
يف هذه املرحلة الحرجة برز 
شباب اليمن بعدة أعمال 
ومشاريع  مليئة بالتحدي 

ومشرقة باألمل.

الشاليل:
أصبح الشباب اليمني مضرب 
مثل يف الصمود والتحدي.. 

والعام الجديد فاتحة 
االنتصار
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