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اغتــال مســلحون القيــادي البــارز في 
المقاومة الشــعبية بمدينــة عدن أحمد 
اإلدريسي كما استهدفت محاولتا اغتيال 
كال من قائد المنطقة العســكرية الرابعة 
أحمد ســيف اليافعي فــي عدن وكذلك 
قائد المنطقة العســكرية السادســة في 
الجوف اللواء أمين الوائلي، في عمليات 
تحمــل بصمات االنقالبييــن في محاولة 
لخلط األوراق مع اقتراب قوات الشرعية 

من العاصمة. 

وقــال ســكان ومصــادر إن مســلحين 
مجهوليــن قتلــوا قياديا كبيــرا بالمقاومة 
الشــعبية الجنوبيــة فــي اليمــن وأربعة 
أشــخاص كانــوا برفقته فــي مدينة عدن 

بجنوب البالد.

وفتح مهاجمون في عربة وعلى دراجة 
نارية النار على ســيارة القيادي الكبير في 
المقاومة الجنوبية أحمد اإلدريســي على 
طريق رئيسي في حي المنصورة في وقت 

متأخر أول من امس.

وشــيع أهالــي مدينــة عــدن جثمان 
وســار  ومرافقيــه.  االدريســي  القيــادي 
االهالــي في موكب تشــييع ضخم انطلق 
من منزل االدريســي ناحية المقبرة وهم 
بالتحقيق في  يرددون هتافــات تطالــب 

واقعة االغتيال.

إلــى ذلك، هز انفجــار عنيف أطراف 
مدينة عدن في محاولة اغتيال فاشــلة 

لقائد المنطقة العسكرية الرابعة. وقال 
شــهود إن عبوة ناســفة انفجرت في 
أحد األطقم التابعة للمقاومة الشعبية 
في الشــارع الرئيســي بمدينــة إنماء 
السكنية. وتحدثت مصادر إعالمية أن 
االنفجار استهدف موكب قائد المنطقة 
العســكرية الرابعة اللواء أحمد سيف 
اليافعي، وقتل أحــد مرافقيه وأصيب 

آخرون. 

وفــي الجــوف، نجــا قائــد المنطقة 
العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي 
مــن محاولة اغتيــال نفذها الحوثيون 
العسكرية  المنطقة  إثر استهداف مقر 
السادســة في محافظة الجوف شمالي 

اليمن بصواريخ كاتيوشا.
وقالــت مصــادر عســكرية إن اللــواء 
الوائلــي تحرك على إثــر ذلك إلى منطقة 
آمنة وأبلــغ التحالف العربي الذي تقوده 
السعودية بقصف منصات اإلطالق التابعة 
للحوثيين، بحسب مواقع يمنية. وأوضحت 
أن اســتهداف الوائلي ومقر المنطقة جاء 
بعد تعهد الوائلي قبل أيام بتحرير ما تبقى 

من محافظة الجوف. 
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قال شهود إن مسلحين اختطفوا 
عميــدا فــي جامعة عــدن بعد 
مســلحين  اقتحام  مــن  يوميــن 
لحرم الجامعة ومطالبة الطالبات 
والطــالب بعدم االختــالط أثناء 
المحاضــرات. وقــال محمد عبد 
اآلداب  كليــة  عميــد  الهــادي 
إن العامليــن أغلقــوا الجامعــة 
احتجاجا علــى اختطاف الدكتور 
الحكومة  وطالبــوا  مبارك  صالح 
ببذل المزيد مــن الجهد لتعزيز 

األمن.

 –

حررت قوات الشــرعية مديرية حرض في 
محافظــة حجة الحدودية مع الســعودية 
كمــا ســيطرت علــى مينــاء ميــدي على 
البحــر األحمر في وقت قتل ثالثة قيادات 
بــارزة فــي الميليشــيات خــالل غارات 
للتحالــف العربي علــى مواقع التمرد في 
محافظــة صعدة وســط غمــوض لمصير 
قائــد المتمردين عبدالملــك الحوثي، كما 
ألقــت المقاومة القبض على ثالثة قيادات 
انقالبيــة في محافظة ريــف صنعاء، فيما 
قتل عشرات المتمردين في معارك عنيفة 
اندلعت في شبوة وأطراف لحج تم خاللها 

صد هجمات للميليشيات. 
مديريــة  الوطنــي  الجيــش  وأعلــن   
حــرض الحدوديــة مع الســعودية منطقة 
محــررة بالكامــل وتأميــن اهــم المنافذ 
الحدوديــة البريــة بين اليمــن والمملكة 

كما أكد ســيطرته على مينــاء ميدي على 
البحــر األحمر. وذكــرت مصادر في قوات 
الشــرعية أن االســتعدادات تجري للتقدم 
صوب محافظــة الحديدة التــي يوجد بها 
ثاني اكبر موانئ البالد لتحريرها من قبضة 
االنقالبييــن وقطــع أهم مــورد مالي يتم 
من خاللــه تمويل العمليــات القتالية ضد 
المدنيين والســلطة الشــرعية فــي البالد.  
وذكرت تقارير أن اشتباكات اندلعت على 
أطراف مديرية حرض مع فلول االنقالبيين.  

إلــى ذلك، قتل قياديان بارزان في جماعة 
الحوثي االنقالبية بغارات شــنها التحالف 
العربــي على كهف تختبئ فيــه القيادات 
الحوثيــة في بلــدة بني معــاذ بمحافظة 
صعدة أقصى شــمال اليمن. ووفق مصادر 
الجيــش الوطنــي تمكن طيــران التحالف 
العربــي مــن قصــف مواقــع للمتمردين 
الحوثييــن في أحد الكهوف ما أســفر عن 

مقتــل كل من مســؤول التوعيــة في بني 
معــاذ في صعــدة أحمد البعــران، وأحد 
القيادييــن المقربيــن لعبدالملك الحوثي 

المدعو عبد الرب مشحم. 
وقالت مصادر يمنيــة، إن مصير زعيم 

المتمرديــن عبدالملــك الحوثــي، ال يزال 
مجهوال، بعد استهداف المكان الذي يعتقد 

أنه يختبئ فيه في أحد كهوف صعدة. 
واســتهدفت غــارة جوية أخــرى منزل 
أبو وائل المؤيد المشــرف األمني لجماعة 

الحوثيين في مديريــة خيران في محافظة 
حجة. وكان القيادي فــي جماعة االنقالب 
بمحافظــة مأرب صالح الزايــدي قتل أول 
من أمس في غــارة لطائرات التحالف في 
حين قتل قيادي آخر في محافظة الحديدة. 
المقاومة  وفي صنعاء، ذكرت مصــادر 
الوطنــي  الجيــش  قــوات  إن  الشــعبية 
والمقاومة المتمركزة في البوابة الشرقية 
للعاصمــة صنعــاء في فرضة نهــم  القت 
القبــض على القيادي الحوثي عبدالســالم 
الكبســي والمكنى بأبو حمــزة والقيادي 
أنــور الموشــكى. كما ألقــت القبض على 
ضابــط بالحــرس الجمهــوري كان برفقة 

قيادات الحوثي ويدعى عبدالسالم بهرم

المقاومــة  أعلنــت  إب  محافظــة  وفــي 
الشعبية قتل 13 من المسلحين االنقالبيين 
خالل كمين استهدف رتًال لهم في مديرية 
السبرة كانت في طريقها لمهاجمة مديرية 

قعطبــة التابعة لمحافظة الضالع.  وأكدت 
المقاومة إصابة عــدد اخر من االنقالبيين 
وتدمير سيارتي نقل وناقلة لحمل األسلحة 

والذخائر وفرار من نجا من الهجوم .

كمــا تصــدت المقاومــة لمحاولة تســلل 
االنقالبيــن إلى أحد المواقــع في مديرية 
القبطيــة التابعــة لمحافظــة لحج وقتلت 
أن  المقاومــة  وذكــرت  منهــم.  ســبعة 
مواجهــات عنيفة تدور في مدخل مديرية 
القبيطة شمال محافظة لحج بين المقاومة 
الشعبية واالنقالبيين الحوثيين المسنودين 
بقــوات الرئيــس المخلوع تســتخدم فيها 

المدفعية واألسلحة الرشاشة.
وفــي محافظة شــبوه تخــوض المقاومة 
الشــعبية مواجهات عنيفة مع االنقالبيين 
الذين حاولوا الســيطرة على مرتفع جبلي 
علــى حدود محافظة مــأرب التي حررت 

من قبضتهم وعادت للسلطة الشرعية. 

 يمني يسعف أحد جرحى القصف الحوثي على تعز |  رويترز                        
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شــنت مقاتــالت التحالف العربي عــدة غارات علــى منطقة واحجة، 
جنوب مدينة المخا الساحلية. وقال مصدر محلي إن التحالف استهدف 
بغارتين على موقع في منطقة واحجة كان الحوثيون أطلقوا منه عدة 

صواريخ كاتيوشا على قرى ومدينة ذباب. 
وشــهدت جبهة الشــقب بمديرية صبر الموادم اســتمرارا لالشتباكات 
العنيفــة بين الجيش الوطني والميليشــيات. وقالت مصادر عســكرية 
لـ«البيان» ان قوات الشرعية تدحر الميليشيات وتمنعها من التقدم مع 

تكبيدها خسائر في المعدات واألرواح. 



يــودع اليمنيــون عــام 2015 بذكريات 
مريرة عن حرب شعواء شنتها ميليشيات 
الحوثييــن والرئيس المخلــوع على أبناء 
الشــعب اليمنــي واجتيــاح المحافظات 
الجنوبيــة بعد االنقالب على الشــرعية. 
ويعيش اليمنيــون هاجس إنهاء الحرب، 
إنهائهــا ليــس بــأي طريقــة، ال بتــرك 
االنقالبييــن ومشــروعهم الفئــوي، بــل 
باستعادة الشرعية وإعادة بناء مؤسسات 
الدولــة اليمنيــة بدعــم مــن التحالــف 

العربي. 
فــي هــذا االســتطالع الــذي أجرته 
«البيــان»، تتنوع أمنيات العــام الجديد 
2016 على المســتوى السياســي، إال أن 
اإلجمــاع عام على ضــرورة إنهاء األزمة 
فــي اليمن بعــودة الشــرعية إلى كامل 

اليمن عبر الحوار السياسي. 
ويعبــر الكاتــب الصحافــي طــه بــا 
فضــل عــن تفاؤله بعام مغايــر للجنوب 
بدرجــة خاصــة ولليمن بدرجــة عامة، 
فالنصر المــؤزر لدول التحالــف بقيادة 
المملكــة العربية الســعودية واإلمارات 
العربيــة المتحدة، والهزيمة المســتحقة 
والجماعــات  االنقالبيــة  للميليشــيات 
المســلحة المتطرفــة، وبنــاء الجنــوب 
والتغييــر المتكامل لخريطــة اليمن بما 

يخــدم تطلعات وآمــال دول وحكومات 
حساســة  باعتبارها  المنطقة،  وشــعوب 
ألمــن العالــم برمتــه، ووقوعــه في يد 
الجماعــات الهمجية واالنقالبية ال يمكن 

السكوت أو التغاضي عنه.
وأضــاف: «انتهزهــا فرصــة لتقديــم 
الشــكر للســعودية واإلمــارات على كل 
مــا قدمــوه وســيقدمونه لتحقيق األمن 
واالســتقرار وعملية البناء والنهوض في 
الجنــوب الذي ظل محرومــاً طيلة عقود 

سابقة».
بدوره، يقول الناشط وضاح بن عطية 
إنه يتطلع إلى دور أكبر لقوات التحالف 
العربــي الــذي كان أحد إنجــازات عام 
2015، وتمنــى أن يكون العــام المقبل 
عام تحرير اليمن من ميليشــيات الحوثي 
وصالح. ودعا إلى مســاندة محافظ عدن 
عيــدروس الزبيــدي في تطهيــر مرافق 
الفاســدين، ومحاســبتهم  مــن  الدولــة 
ومســاندة مدير األمن شــالل شايع في 
تفعيــل مراكــز الشــرطة، وتجهيز غرف 
العمليات ونشــر النقــاط األمنية في كل 
مكان، وإنشــاء جهــاز اســتخباراتي من 
المقاومــة وغيــر مخترق يشــرف عليه 

المحافظ ومدير األمن مباشرة.

مــن جهتــه، قــال الصحافــي أديب الســيد 
إنــه يتطلــع في عــام 2016 إلــى أن تكون 
الكلمــة للســالم فــي الفتــرة المقبلة، على 

مســتوى الداخــل اليمنــي والمحيــط، بعد 
الموجــة العاصفة والحروب التي عانينا منها 
خالل ســنوات ماضية. وعبر عن أمنيته بأن 
تكون عدن ومحيطها رمزاً للســالم واألمن، 
باعتبارهــا مدينــة التعايــش والمدنية، وأن 
يتــم تعزيــز أمنها وحمايتهــا، ويتم تخليص 
صنعاء ومحافظات شمالي اليمن من الحرب 
التي شــنتها ميليشــيات الحوثي والمخلوع، 
ويتــم تحريرها، لتعود األمور إلى مســارها 
السياســي، وأي خالفات يجب أن تحل على 
طاولة السياسة والسالم.  كما يتوقع الباحث 
حســن الحاشــدي اجتثاثــاً لفكــر العبودية 

ورحيل عفن فكر سياسي يمتد أكثر من ألف 
عام مضت جثم فيه بغلبة القوة على اليمن.

مــن جانبــه، يتمنــى اإلعالمــي غمدان 
الدقيمــي خالل عــام 2016 أن تعود أوضاع 
البلد إلــى ما قبل الثامن مــن يوليو 2014، 
وهــو اليوم الذي ســيطر فيه الحوثيون على 
معســكر اللواء 310 بعد مقتل قائده العميد 
حميد القشــيبي، وأن تنفذ مخرجات مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل. 

ويعتقــد الصحافــي فــارس الحميري أن 

عــام 2015 كان هــو األكثــر دمويــة في 
حيــاة اليمنيين، إذ ســادت لغــة الحرب، 
وهو ما دفع ثمنــه المدنيون في مختلف 
محافظــات البالد، غابت خالله لغة الحوار 
وكل وسائل الحل السلمي، فيما تم ترحيل 

الحل السياسي إلى العام الجديد 2016.
ومــع كل هذا، يســتدرك الحميري في 
تصريح لـ«البيان»: «تبقى أمانينا أن يكون 
العــام الجديد عامــاً مختلفاً ولــو جزئياً، 
عام تســود فيه لغة التفاهم والحوار بين 
األطراف بمــا يضمن إيقــاف نزيف الدم 
اليمنــي، والتوصل إلــى تفاهمات تفضي 
إلى إيقــاف الحرب وعــودة الجميع إلى 

طاولة الحوار السياسي».
وأضاف: «أتمنى أن تفتح مع بداية هذا 
العــام ممرات آمنة أمام األعمال اإلغاثية، 
ويفــك الحصار عن المدن المحاصرة، وأن 
تتوقــف أعمال العنف، ويعــود النازحون 
والالجئون إلى منازلهم وقراهم ومدنهم، 
وأن تلتئم األسر المشــردة، وتبدأ مرحلة 

مداواة الجراح التي ظلت تنزف أشهراً».

من جهته، يتطلع محمد بن ســعداء، وهو 
موظف فــي القطــاع الخــاص بمحافظة 
مأرب، أن يكــون عام 2016 عاماً للتنمية 
واإلعمــار وتوفيــر المتطلبات األساســية 
والضروريــة، وأن نــرى فيه اليمــن آمناً 

مستقراً وموحداً، يسوده حكم القانون.
ولفت إلــى أن المواطن اليمني يتطلع 

فــي المحافظات المحــررة إلى أن تكون 
نموذجــاً، وأن يتــم رفدهــا بالخدمــات 
األساســية والبنــى التحتيــة وإيالء أســر 
والمصابين  الحــرب  الشــهداء وجرحــى 
الرعايــة الكاملــة، وتقديــم يــد العــون 

والمساعدة لهم.
ويأمل ابن ســعداء أن تستغل القيادة 
الشــرعية الدعــم الكبيــر الــذي يقدمه 
األشــقاء فــي التحالف العربي النتشــال 
البلد مــن الوضع المزري الذي يعيشــه، 
واإلســراع فــي فــرض واقع جديــد على 
األرض، والتســريع بحســم المعركــة مع 
االنقالبييــن حتــى ال نكون بيئــة لصراع 

إقليمي ودولي.
وأضاف: «أتوقــع أن يكون عام 2016 
فاتحة خير على األمة العربية واإلسالمية 
بعــد المخاض الذي عاشــته هــذه الدول 
في العــام الماضي، وما حدث أواخر هذا 
العام من تشــكيل التحالف العربي لدعم 
الشــرعية في اليمن والتحالف اإلســالمي 
لمحاربــة اإلرهــاب دليــل واضــح على 
أن العــام الجديد ســيكون عــام تحقيق 
آمــال وتطلعات شــعوب األمتين العربية 

واإلسالمية».
وختــم بالقــول: «أما على المســتوى 
المحلــي، فأتوقــع أن تحســم األمور في 
بداية هذا العام، وأن تســتعيد الشــرعية 
الدولــة المخطوفة مــن قبضة االنقالبيين 
الحوثيين، وحليفهم الرئيس المخلوع علي 

عبد الله صالح».

يحــاول االنقالبيون مع اقتــراب قوات 
التحالف من المعاقل الرئيسة لمليشيات 
الحوثــي، وصالــح في صنعــاء وصعدة، 
إرباك التحالف فــي المناطق المحررة، 
ومنهــا العاصمــة المؤقتة عــدن، وذلك 
من خــالل تحريــك أدواتهــم في هذه 
عمليــات  تنفيــذ  عبــر  المحافظــات، 
السياســية وقيادات  للقيادات  اغتياالت 
للمواقــع  التفجيــرات  أو  المقاومــة 

الحساسة والمهمة.
يأتــي ذلــك بالتزامــن مــع الهزائم 
المليشــيات في  تتلقاها  التي  المتتالية، 
كل الجبهــات المشــتعلة فــي مختلف 
المحافظات، وذلــك بهدف إرباك قيادة 
الشــرعية والتحالــف، وفتــح جبهــات 

جديدة في المناطق المحررة.

مراقبــون ربطوا بين األحــداث األمنية، 
التي حدثت مؤخراً في عدن، وتصريحات 
الرئيــس المخلــوع، التي قــال فيها إن 
«الحــرب لــم تبــدأ بعد، وعلــى الذين 
يساندونا من تحت الطاولة الظهور فوق 

الطاولة». 
للخاليا  المراقبون ذلك رسالة  واعتبر 
النائمــة التابعــة لــه للظهــور، وتنفيذ 

المقاومة  عمليات، تهــدف إلى إربــاك 
والتحالــف، وهــو ما يحصــل فعًال في 
عــدن من عمليات اغتياالت وتفجيرات، 
تستهدف الشخصيات السياسية وقيادات 
المقاومة المســاندة للشــرعية وآخرها 
عملية االغتيال، التي استهدفت القيادي 
الميداني في المقاومة أحمد اإلدريسي 

ومرافقيه.

تستعد الســلطات في العاصمة المؤقتة 
عــدن لتطبيق خطة أمنيــة، بعد تخرج 
عدد كبير من أفراد المقاومة، الذين تم 
دمجهــم بقوات الجيــش واألمن، حيث 
بدأ تجهيز معســكرات خاصة وتزويدها 
بكل ما تحتاج إليه من آليات ومركبات، 
بهدف تنفيذ انتشــار أمني واســع حول 
عــدن، لذلك تســعى بعــض الجماعات 
المســلحة، التــي لهــا ارتبــاط مباشــر 
باالنقالبيين إلى استباق عملية االنتشار، 
من خــالل إحداث عمليات الفوضى من 
اغتياالت وتفجيرات بهدف إرباك قيادة 

المحافظة، وتأخير عملية االنتشار.

تســعى الســلطات فــي عــدن، وبدعم 
مــن قوات التحالف إلــى ترتيب الجهاز 
األمني، وإعــادة تفعيلة من خالل دمج 
المقاومــة وتدريبهــا، ومــن ثــم إعادة 

نشــرها، وهــذه العمليــة تمــت على 
مراحــل حيث بدأت نتائجهــا تثمر، من 
خــالل عمليــات انتشــار محــدودة في 
المناطق الحيويــة واألكثر أهمية ومنها 
ميناء عدن، حيث تسلمت قيادة السلطة 
المحلية مهام األمن في الميناء بشــكل 
رسمي من أفراد المقاومة، التي أوكلت 
إليهــا مهمة الحفــظ في المينــاء، منذ 

انتهاء الحرب في شهر يوليو 2015.

وقالت مصادر في قيادة السلطة المحلية 
بعــدن لـ«البيان»، إن هنــاك جملة من 
األســباب تقف خلف البــطء في تنفيذ 
عملية الدمج واالنتشــار، وأهمها التركة 
الثقيلــة، التــي خلفهــا نظــام المخلوع 
صالح، من خالل إفراغــه الجهاز األمني 
في عدن من كل مكوناته، لذلك العملية 
ســتأخذ وقتاً حتى يتم بنــاء نظام أمني 
متكامل، ويخضع للســلطة المحلية في 
عدن، بعيداً عن وصاية الرئيس المخلوع 

صالح أو العناصر الموالية له.
وأضــاف أن تعدد فصائــل المقاومة، 
وارتبــاط بعض الفصائل منهــا بأحزاب 
سياســية أو قوى ال تريد تطبيع األوضاع 
في عدن يعد مشــكلة أسهمت في تأخر 
عمليــة الدمــج، إضافة إلى عــدم توفر 
اإلمكانــات وخصوصاً بعد انتهاء الحرب 

مباشرة.

دشــن محافــظ المهــرة محمــد كدة 
توزيــع  أمــس،  الغيظــة  بمدينــة 
المســاعدات اإلغاثيــة المقدمــة مــن 
مركز الملك ســلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنســانية. وثمن المحافظ كدة الدور 
اإليجابــي للمملكة العربية الســعودية 
دول  وكل  وشــعباً  وحكومــة  قيــادة 
مجلس التعاون لــدول الخليج العربي 
علــى دعمهــم ومســاندتهم ووقوفهم 
إلى جانــب أبناء الشــعب اليمني في 
مختلــف الظــروف، وخاصــة في مثل 

هذه الظروف، التي يمر بها اليمن. 
من جهته، أوضح رئيس مؤسسة السبيل 
للتنمية بالمحافظة ســالم الســقاف أن 
هذه الدفعة المقدمــة من مركز الملك 
ســلمان تحتــوي على 14 ألــف كرتون 
من اللحــوم، التي سيســتفيد منها نحو 
120 ألــف أســرة في جميــع مديريات 
المهرة- سبأ نت المحافظة.  

02
عين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
وكيليــن لمحافظــة عدن، ضمــن حزمة 
التغييرات من أجل تســيير حياة السكان 

في العاصمة المؤقتة بصورة أفضل. 
وصــدر اليوم القــرار الجمهوري رقم 39 
وقضــى بتعييــن عبدالله محمــد أحمد 
فضيــل وكيــًال لمحافظــة عــدن لقطاع 
االســتثمار. كما صدر القــرار الجمهوري 
رقــم 40 وقضى بتعيين علوي ناصر علي 
النوبــة وكيــًال لمحافظــة عدن لشــؤون 
الشهداء والجرحى.      عدن ــ الوكاالت

الحوثــي،  االنقالبييــن  مليشــيا  فرقــت 
والرئيــس المخلــوع بالقوة أمــس، وقفة 
احتجاجية نظمتها حركــة مدنية مناهضة 
للقمــع، ومدافعــة عن الطالب وأســتاذة 

جامعة صنعاء.
وقال شهود، إن المليشيا االنقالبية فرقت 
بالقــوة وقفــة احتجاجيــة، نظمتها حركة 
«ســتوب- توقــف» فــي جامعــة صنعاء، 
للمطالبــة بإطالق ســراح المختطفين من 
الطــالب واألكاديمييــن، حيــث دفعــت 
بمسلحين بزي مدني، وعسكري في أماكن 

متفرقة مــن الجامعة، وبالقرب من مكان 
الوقفة قبل االعتداء على المشاركين فيها.

المســلحون  حــاول  المصــادر  وحســب 
االعتــداء علــى طالبتين وتلفظــا عليهما 
بألفاظ نابية، ووصفاهما بالمرتزقات قبل 
أن يفرقــوا الوقفة بالقوة، واالنتشــار في 
مداخل الجامعــة، وقاموا باختطاف بعض 
الطالب، الذين دخلوا معهم في مشــادات 
كالمية، بعد محاولة المليشيا االعتداء على 
صنعاء- البيان الطالبات.  
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يقول الصحافي، من مدينة تعز، محمد السامعي، إن من أمنياته في عام 
2016 أن يعيش اليمن وضعاً آمناً مســتقراً خالياً من كل صنوف المأساة 
واأللم والحرب. وأكد لـ«البيان» أن ثمة تطلعات يتمنى تحقيقها في هذا 
العــام، كإزالة مظاهر العنف، وانتهاء عمليات االغتياالت واالشــتباكات 
في البالد، وعودة مؤسســات الدولة لخدمة المواطن الذي عانى الحزن 
والمأســاة خالل 2015. وأضاف السامعي أن معظم اليمنيين لديهم أمل 
بتغيير على الصعيد األمني والسياســي واالقتصادي في هذه العام، وأن 
يكون عاماً حافالً بالســالم بدالً من الحرب والحوار بدالً من االشــتباكات 
المســلحة. وتابع: «الكثير منــا يأمل أيضاً عودة الحياة المعيشــية، كما 
كانت مع انتهاء األسواق السوداء والغالء المعيشي، وعودة األعمال من 

جديد، ومغادرة ألم البطالة التي يعانينها معظم الشعب».
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