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ــالم واالســتــقــرار ــس ــادة ال ــع ــت ــالل واس ــق ــت ــتــصــار لــلــســيــادة واالس االن
اليمن ــل  أج مــن  الــخــالفــات  ــي  وط المجتمعي  والــتــآلــف  الــنــصــر   ــام  ع
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ــري الدكتور  ــة وال ــل وزارة الزراع وكي
ــن تطلعاته  ــدث ع ــد الحمريي تح محم
ــد قائال  ــاب العام الجدي ــن عىل أعت ونح
ــون عام  ــادم أن يك ــام الق ــا للع :  تطلعاتن
ــان،  ــن واالطمئن ــالم واألم ــرص والس الن
ــي  الت ــة  ــة الوطني ــدة واملصالح والوح
ــود إلحالل  ــرق التي تق ــا أرسع الط أراه
الطمأنينة واألمن والسالم الذي ننشده 
ــاء  ــل ورج ــوة وأم ــل ق ــه بك ــع إلي ونتطل
ــأن ينرص  ــدق وعده ب ــه وثقة بص ــن الل م
ــل أصحاب  ــن يقاتلون ك ــني الذي املظلوم
ــه وتحالفاته  ــل وزبانيته ومرتزقت الباط
ــة واإلقليمية الظاملة  ــة واألعرابي العاملي

الفاجرة املجرمة.
انتصار الحق

 وأضاف الحمريي قائًال : يعلم الجميع 
ــا بحتمية تحقيقه  ميلنا للسالم وايمانن
ــالح والحاجة  ــق والس ــوة الح ــن بق ولك
ــل الوسائل  ــه بك ــه ولتحقيق ــة ل الحثيث
ــا وسياسيا وإعالميا  املتاحة له عسكري
ــا وقانونيا... ومجتمعيا وثوريا ومنطقي
ــدرك انه حتى  ــك ونحن ن ــخ، نقول ذل ال
ــه باتوا  ــف الشيطان نفس ــا وحل أعدائن
ــالم  ــة للس ــا حاج ــرث من ــوم  أك ــم الي ه
ــا الحبيب،  ــم عىل يمنن ــاف عدوانه وإيق
ــالم ألسباب تختلف  وأنهم يريدون الس
ــا،  وال  ــن املعتدى علين ــن اسبابنا نح ع
ــا، وإنما  ــدون السالم رحمة بن حتى يري
ــم  الظال ــم  عدوانه ــن  م ــم  معاناته ألن 
ــم  اقتصاده ــىل  ع ــه  وانعكاسات ــا  علين
ــاع  وأوض ــم  ونفسياته ــم  وممتلكاته
ــاوز كل  ــوم قد تج ــذي هو الي ــم ال حكمه
ــة  ــم العسكري ــم وقدراته ــدود طاقاته ح
ــم  ــد لديه ــم يع ــة، ول ــة والسياسي واملالي
ــرون يف كربهم  ــة تجعلهم يستم ــن طاق م
ــرب  ــن الك ــم م ــوى مخزونه ــم س وعناده
ــدود الذي  ــاد الشيطاني غري املح والعن
ــم أسباب  ــه هو أحد أه ــون بإذن الل سيك

تعجيل الله لنا بالنرص والظفر عليهم.
ــا  ــال :  ومهم ــه  قائ ــرد يف حديث واستط
ــن  ــا فنح ــا وخسائرن ــت تضحياتن بلغ
ــا  أرضن ــىل  ع ــون  ثابت ــق  ح ــاب  أصح
ــا وأخالقنا  ــا وعىل قيمن ــون عليه مدافع
ــد  ــدة لرصي ــة واملستن ــة العلمي اإليماني
ــي ضارب  ــي وقيم ــاري ودين وإرث حض
بجذوره يف أعماق التاريخ،  ولن نكل ولن 

ــذا الظلم  ــة التصدي له ــل من مواصل نم
ــرص والسالم بكل  ــي لتحقيق الن والسع
ــل  ــة وأم ــود وتضحي ــاد وصم ــة وجه ثق
ــل لنا بما  ــه أن يعج ــاؤل، ونسأل الل وتف
نأمله ونرجوه منه أن يحققه لنا يف العام 
ــا بعد بعده انه  ــادم 2018 وما بعده وم الق

سميع قريب مجيب.
أمن واستقرار 

ــد -  ــة الجني ــول نزيه ــا تق ــن جانبه م
ــة ملناهضة  ــة املستقل ــة اإلعالمي الجبه
ــه عن   ــرج الل ــي أن يف ــدوان:  تطلعات الع
ــب اليمني هذا الغم وأن يكون العام  الشع
ــدوان وبال حرب وبال  ــد عاماً بال ع الجدي
ــن واستقرار لليمن  احتالل يكون عام أم
ــن بالخري  ــب اليم ــه شع ــوض الل وأن يع
ــالل السنوات  ــاه خ ــا عان ــن م ــري ع الكث
املاضية وأن تعم األلفة واملحبة واألخوة 
أبناء شعبنا اليمني الصابر الصامد وأن 
ــم والرخاء  ــن السل ــدا جديدا م نبدأ عه
وتحسني الوضع املعييش واالقتصادي.

عام السالم
ــني بدورها  ــة أروى حسن ياس الرتبوي
ــي والتربيكات يف  ــن منا لم يتلق التهان : م
ــام 2016 ألجل عام سعيد وخري  نهاية ع
يف 2017. ومىض 2017 بنفس رتابة 2016 
ــه قتامة وبؤسا. اختتم  إن لم يكن أكرث من
ــة الرسائيل ويف  ــدس عاصم ــالن الق بإع
خضم كل هذا الظالم والبؤس رأيُت يدي 
ــع ال تشوبها  ــة تلم ــاء ناصع ــي بيض وه
دماء ظلم  إلنسان يشبهني! ويدك أيضا 
تصنع بياضا بالقدر نفسه. هذا بحد ذاته 

انتصار..
ــذا أحب أن أبارك  ــة : من أجل ه مضيف
ــادي  ــذه األي ــي ه ــد ُيبق ــام جدي ــم بع لك
بيضاء ناصعة أتمنى عاما مليئا بجهود 
عميقة لنرش السالم يف كل وطننا  لنجعل 
ــا ال  ــادة منهج ــا والسع ــا حليفن الرض

هدف.. وكل عام وأنتم بخري.
النصر واالستقالل

ــص  ــيل ـ مخت ــده الشلي ــور عب الدكت
ــي يتطلع إىل أن يأتي  نفساني واجتماع
ــل  ــه األم ــال يف طيات ــد حام ــام الجدي الع
املرشق لكل فرد  عىل الناحية الشخصية 
ــن  هنا نأمل  ــة ويقول:  ونح واالجتماعي
وندعو الله أن يكون هذا العام عام األمان 

ــام الخري  ــي  ع ــب اليمن ــالم  للشع والس
ــوات من  ــا عانينا سن ــاء ألنن ــام العط ع
ــن قبل العدوان الذي  الحصار والدمار م
ــة كبرية  ــة وبرشي ــاراً اقتصادي ــف آث خل
ــب الذي خلفه  ــب الخوف والرع إىل جان
ــال والنساء, وهذا ولد حاالت  عىل األطف

صعبة عىل املدى النفيس واالجتماعي.
ــل أن يكون   ــه نأم ــال :  وعلي ــىض قائ وم
ــني والتسامح والخري   السالم لكل اليمني
ــود الحياة ملجراها الطبيعي نحو  وأن تع
ــة يف كل نواحي  ــاء والعطاء والتنمي البن
ــاة, وهذا يتطلب جهوداً من  كل فرد  الحي
ــة أو حكومية لبذل  ــل مؤسسة  خدمي وك
ــن واألمان و  ــق األم ــود لتحقي ــل الجه ك
ــه أن يحقق  ــر وندعو  الل ــاء املستم العط
ــق للشعب  ــه وأن يحق ــي أمنيت ــل يمن لك
ــي  النرص والرخاء واالستقالل من  اليمن

كل غاصب ومحتل ألراضيه.

اصطفاف وطني 
إدارة  ــس  ورئي ــب  كات ــاد  الصي ــؤاد  ف
ــاف  األوق وزارة  يف  ــة  الدولي ــرات  املؤتم
ــالم لكنه يأمل السري  يتطلع كغريه إىل الس
ــذا  ــع يف ه ــًال : أتطل ــه, قائ ــق بلوغ يف طري
ــان يف بالدنا  ــل  السالم واألم ــام أن يح الع
ــوى السياسية  ــن  وأن تتجاوز كل الق اليم
خالفاتها وأن نحيا يف ظل دولة قائمة عىل 
النظام والقانون بكامل مؤسساتها تؤدي 
ــاة الشعب  ــف عن معان ــا يف التخفي دوره
ــط الخدمات  ــل أبس ــىل األق ــق له ع وتحق
ومقومات الحياة وان نتجه هذا العام نحو 
ــس بالحقد  ــح بالعلم ولي ــاء جيل مسل بن
ــة والعصبية الحزبية أو املذهبية  والكراهي
ــن السياسة وأتمنى ان  وتحييد التعليم ع
ــاً وطنياً للبناء وليس للهدم  نجد اصطفاف
ــن شبح هذه العزلة السياسية  والخروج م

ــارج وأن نرسم مستقبلنا  يف الداخل والخ
ــع أساسها  ــة من الجمي ــق رؤية توافقي وف
ــه وحب الوطن وتؤدي باعتزاز  مرضاة الل
ــج دون أن يكون هناك ماهو  ــو هذا املنه نح
ــد مفهوم  ــذا وكذا تجسي ــن كل ه أسمى م
ــل  ــني ك ــش ب ــدأ التعاي ــرأي ومب ــة ال حري
مكونات املجتمع ورسعة استغالل مواردنا 

الوطنية واستثمارها لخري هذا الشعب.
ــه قائًال: أتمنى  ــاد تابع سارداً آمال الصي
ــايض  ــب امل ــوى رواس ــل الق ــاوز  ك أن تتج
ــداث والفوىض  ــل األح ــادة من ك واالستف
ــة التي أهلكها  ــي تجري يف دول املنطق الت
ــة االستعمار وأن  ــف و الدمار ملصلح العن
ــة سياسية متكاملة  ــى إليجاد تسوي تسع
ــل بالحل وتنقذ البالد  ال تقيص أحداً تعج
ــالت  ــالت التدخ ــا وي ــع عنه ــي وتدف ولك

الخارجية واملؤامرات الصهيونية.

اتحاد اليمنيني
الدكتورة األكاديمية وفاء نارش تقول أن 
ــد أن تكون سنة  ــا لهذا العام الجدي أمنيته
خالية من كل ما حدث يف السنوات السابقة 
و أن يتوقف العدوان الخارجي  وان ينتهي 
الفساد والظلم وأن تقدر حكومتنا صمود 
ــل ”الرش  ــول املث ــذا الشعب. ويق ــرب ه وص
ــه“  نتطلع يف  ــن الل ــم والخري م ــن أنفسك م
ــح أنفسنا وأن نحب  ــادم أن نصل العام الق
ــا وأن نحب بعضنا  بلدنا ونعمل من أجله
ــك بعدها لن  ــد ونتماس ــض وان نتح البع

يستطيع أي عدوان أن يهزنا.
محو األحقاد

ــة إيمان أحمد  ــا يف ذلك الرتبوي وتوافقه
ــا نتمناه  ــا : م ــة إىل حديثه ــني مضيف ياس
ــا نتأمل ونبحث  ــن الله فعندم اآلن فرج م
بعقولنا الصغرية نجد أنه ال مفر لكن أملنا 
ــه عظيم وما ذلك عليه بعزيز. ونتطلع  بالل
ــل والحقد من قلوب اليمنيني  إىل مسح الغ
ــم البعض وان يسود التسامح  علی بعضه

والحب.
ــة صنعاء -  ــن إذاع ــدى صرب - م ــا ه فيم
ــا بأمنية واحدة  تخترص وتختزل أمنياته
ــرب)).  بينما اختزلت  وهي ((يمن بال ح
أن  ــا  -أمنياته ــة   موظف  - ــروايف  ال ــدى  ن

((يكون عام 2018 عام الرواتب)).
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ماذا يتمنى اليمنيون يف ماذا يتمنى اليمنيون يف ٢٠١٨

ــد ماذا عام  ــل ال يعلم أح ــام جديد أه ــار أفل وع ــدوان والحص ــت الع ــر تح آخ
ــواري أحزان وكمد ما قبله من ثالثة أعوام عدوان وحصار  يخبىء وهل  ي
ــة وحلفائها من  ــل الغطرسة السعودي ــاء. .بفع ــد ومرض وسفك دم ــع وترشي وتجوي
ــة وسالم وأمن واستقرار يجرب الرضر  ــرب والغرب هل يكون عام نرص وعزة ومحب الع
ــي الكثري.. فماذا  ــم وأمنياتهم تحك ــات الناس وتطلعاته ــراح .... انطباع ويضمد الج

يقولون عن العام 2018..نتابع:
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