
فخامة األخ الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح  المحترم

ــبــطــولــة  ـــشـــرف وال تــحــيــة ال
والفداء .. وبعد:

إن رجــــًال مــثــلــك .. تفيض 
جيناته بحب اليمن .. وتحمل 
كــريــات الـــدم فيه كــل معاني 
البطولة والــفــداء واالستبسال 
ألجــل هــذا الــوطــن العظيم .. 
رجــل عاصر المحن واألوجـــاع 
الــوطــنــيــة الــكــبــرى وكـــان على 

الدوام في مقدمة صفوف البذل والعطاء 
لليمن الغالي .. كجندي .. وكقائد عسكري 

وسياسي .. وكزعيم وطني وقومي.
لمثلك ال حاجة لنا إلطالة الشرح عن 
دواعــــي دعـــم وإســنــاد الــجــيــش اليمني 
الوطني الذي تم تأسيس الجزء األكبر منه 
في عهدك .. وكنت دائمًا المبادر لبناء 
وتطوير المؤسسة العسكرية باعتبارها 
مكسبًا وطنيًا وصخرة تتحطم عليها 
مؤامرات أعــداء الوطن .. وها هي اليوم 
تخوض معارك البطولة والرجولة والفداء 
لدحر أعداء اليمن والمرتزقة من تربته 

الطاهرة. 
الــيــوم أيــضــًا.. وقــد عدت 
إلــى صفوف المواطنين .. 
مازلنا نرى فيك القدوة وما 
زالـــت روح الــمــبــادرة فيك 
متقدة .. فلتضرب لنا مثًال 
آخــر فــي مساندة األوطـــان 
فــي الـــظـــروف الــحــالــكــة .. 
ولتتقدم صــفــوف الحملة 
الوطنية الشعبية إلسناد 
الجيش الوطني فــي حربه 
المصيرية ضد اإلرهــاب بتجهيز قوافل 
اإلمــداد األولــى .. ونثق بأن دعوتك لكل 
أنصارك ومحبيك وكل قواعد المؤتمر 
الشعبي العام وجميع المواطنين لإللتفاف 
حــول الجيش ومساندته بكل األشكال 
والصور سيكون لها األثر العميق واإلجابة 
السريعة الفاعلة .. لننتصر جميعًا لهذا 
الوطن ونجتث اإلرهاب ونستأصله لألبد 
بإذن الله تعالى.. هي محطة أخرى للنضال 
والشرف والبطولة نثق بأن األقدار تحفظ 

لك دورًا رياديًا فيها. 
والله من وراء القصد .

برامج ومسلسالت 
رمضان لهذا العام 

ترقبوا هــذا الموسم 
فــــي رمــــضــــان أروع 
وأجـــــــمـــــــل وأمـــــتـــــع 
ليمنية  ا لمسلسالت  ا
والــتــي ســـوف تظهر 
عـــلـــى الـــفـــضـــائـــيـــات 
لمدعومة  وا ليمنية  ا
من وزارة الكهرباء..... 
الــكــهــربــاء طافية .. 

(وثائقي)
تحت أضواء الشموع... (رومنسي)

أنا وشمعتي.... (اجتماعي)
شغل الماطور..... (أكشن)

متى تولع الكهرباء.. (تشويق)
الديزل خلص.....(رعب)

البحث عن الديزل..( مغامرات)
الكهرباء ولعت...( خيالي)
حكاية شمعة...( دراما)

تحت ظالل الشموع...( تاريخي)
الشمعة سبب الحريق ..( بوليسي)

الحرب على االرهــاب ليست قضية الجيش 
وحــده، يجب أن يكون المجتمع بكامله صفًا 
واحدًا في هذه الحرب إلى جانب جيش الوطن 
وأمنه، فاالرهاب ال يهدد نظامًا حاكمًا بل يهدد 
المجتمع بكامله، أشكك كثيرًا بمصداقية امريكا 
في مواجهتها لإلرهاب لكني اتفق مع االمريكان 

في ان هذا النوع من المواجهات أنك اذا لم تكن 
معي فأنت ضدي...

محاربة االرهــاب ال تقبل الحياد، ومن يريد 
فعًال أن يسد ذرائع التدخالت االجنبية وقصف 
الطائرات االمريكية فعليه أن يقف إلى جوار 

الجيش اليمني في حربه على االرهاب

لتحقيق النصر في اي معركة البد 
ان يستمر الدعم اللوجيستي واالمداد 
للمقاتلين في الصفوف األمامية بشكل 
مستمر , لذلك البد من توفير اكبر 
دعـــم جــمــاهــيــري وشــعــبــي لــلــقــوات 
المسلحة في معركتها ضد االرهــاب 
وان اليتوقف هــذا الدعم حتى يتم 
المراد ويتحقق النصر المبين ويتم 
تطهير آخر شبر من ارض اليمن من 

دنس االرهاب. 

سمعنا بعض الــكــالم عــن مــســاٍع الى 
لعام  لمؤتمر الشعبي ا لتسامح بين ا ا
وبين االخــوان المسلمين عجبي اذا كان 
هذا الكالم صحيحًا فإنها الطامه الكبرى 
وكارثة في حق الوطن وابنائه.. أبعد كل  
هذا الدمار الذي احدثه االخوان المسلمون 
في الوطن وفي الجيش وفي كل شيء يكون 
التسامح.. هل يصح التسامح والتصالح مع 
المتآمرين والمرتزقة؟!.. ال يمكن التصالح 

مع القتلة ومدمري االوطان..

من زرع الشر لن يحصد سوى المصائب على رأسه ..
هاهم أنجاس اليمن بعد أن تآمروا عليه وباعوا االرض واالنسان 
من اجل مصالحهم وقتلوا النفس التي حرم الله وعاثوا في االرض 
فسادًا، ها هم يتلقون اعنف الضربات على ايادي الجيش العائلي 
كما كانوا يسمونه والذي يلقنهم انصع الدروس ويرد كيد كل 

خائن الى نحره فالجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان!!

حين تغمض عينيك اليوم وتنام مرتاح البال وأنت في داخل 
بطانيتك تنعم بالدفء وحرارة اللحاف .. تذكّر أن هناك من 
يقف في العراء يحمل سالحًا بيده كي يحافظ على دفء 

مخدتك ونقاء أحالمك .. 
حين تتبرّم من قطع الكهرباء وهواية وزير الكهرباء في 
لعبة الغميضة معنا تذكّر أن هناك من اليــرون سوى نور 
البندقية واليعرفون معنى الضوء إال في رصاصة غادرة ..حين 
تجوع وتبدأ معدتك في عزف نغماتها المزعجة ويصل 
ضجيجها الى حد االزعــاج تذكر أن هناك من يأكلون علبة 

سردين في الجو البارد والخبز العاري من دون أي نكهة 
مضافة إليه … 

 وتضّجر من الوضع في البلد ويبدأ شعور القرف 
ّ

حين تمل
يتسرّب الى نفسك حتى يوَحى اليك أنك صرت محلًالً سياسيًا 
يفهم أكثر ممن يجلسون على مقاعد القيادة تذكّر أنك 
التعرف كيف تحكم بيتك والتعرف كيف تحل خالفًا بين 
أخوين أو أختين والتعرف حتى كيف تفصل النزاع بين عقلين 
فما بالك ببلد طويلة عريضة فيها ماليين العقول واالفكار 

واآلراء والتوجهات السياسية .

كــان هناك فتاة جميلة، اعــتــادت الــخــروج الــى بحيرة 
صغيرة جدًا، وتتأمل انعكاس صورتها على ماء البحيرة 

لشدة سكونه.
وذات يوم أخذت أخاها الصغير معها ، وبينما هي تتأمل 
وتصفف شعرها على مياه البحيرة ، التقط أخوها حجرًا 
وألقاه في البحيرة ، فتموج ماؤها واضطربت صورة الفتاة.

غضبت بشدة وبدأت تحاول جاهدة أن توقف  تمّوج مياه 
البحيرة ، وظلت تتحرك هنا وهنا لتوقف تموجات الماء 

لكنها لم تستطع.

ومر شيخ كبيرعليها ورأى حالها فسألها : ما المشكلة؟! 
فروت له القصة، فقال لها:

سأخبرك بالحل الوحيد الذي سيوقف تموجات الماء ولكنه 
صعب جدًا، فقالت : سأفعله مهما كلفني الثمن ، فقال لها:

دِعي البحيرة حتى تهدأ..
الخالصة: 

هناك بعض االمور والمشاكل التي عندما نحاول حلها ، 
نزيدها سوءًا حتى ولو كانت نوايانا سليمة.

لذلك علينا أن نصبر وندعها للزمن فهو كفيل بحلها..!!
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اشراف/
كامل الخوداني

- من وصاب العالي مخالف كبود 
- تاريخ الميالد ١-٦-١٩٨٦م مواليد 

صنعاء 

- دبلوم هندسة مدنية جامعة ذمار 
- هويتي: حب الوطن -مواصلة الدراسة 

هندسة مدنية وأكون مهندسًا ناجحًا

معاذ علي معاذ الكبودي 

وع
سب

  األ
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خص
ش

مقتطفات

عبد الواحد منصور 

مانعيش هذه االيــام من ازمات 
في المشتقات النفطية والكهرباء 

والماء واالمن..
ليس إال:

- عــقــابــًا جــمــاعــيــًا مــن حكومة 
الوفاق . او تمهيدًا لجرعة!!

عماد امين راجح

في اليمن أزمــة ضمير واحتكار 
المشتقات النفطية 

واخـــتـــالق األزمــــــات لــلــخــدمــات 
االساسية والضرورية في الشعب 
اليمني من صناعة حكومة الوفاق 

وصخر الوجيه.

ناصر الحياني

لن نتوقف حتى آخــر قطرة من 
دمائنا ..

معًا لــدعــم الجيش اليمني في 
مكافحة االرهاب 

مليار تحية ومليار شكر لهذا 
البطل ...

ماجدة الحداد

قرفت من انتظار الكهرباء عشان 
أقوم بأي عمل، قرفت من ساعات 
الظالم الطويلة، قرفت من صوت 
المواطير التي تشعرني بالتوتر. 
قرفت مــن تلك المخلوقات التي 
بقينا نناديها منذ ثــالث سنوات 
وهم يجيبون لنا األذن الصنجاء وكأن 

الدنيا بخير!!

طلعت الشرجبي

ــــا نــفــســي أعـــــرف كـــم نــفــذت  أن
ــقــاعــده عمليات جــهــاديــة في  ال
فلسطين .وكــم قتلت من جيش 
االحتالل االسرائيلي من أيام أسامه 

بن الدن وحتى اليوم ؟
ـــون يـــا أقــصــى  ـــادم ــارهــم ق شــع

وبيخربوا اليمن!!

نبيله الزبير 

حرب الميدان ال تكفي. إذا كنتم 
جــاديــن ،هــذه الــمــرة، فــي محاربة 
اإلرهاب عليكم البدء من المدرسة، 
بتغيير مناهج التربية والتعليم. 
وجــدوا حــًال مع خطباء الجوامع.. 
ورش عمل وتدريب وإعادة تأهيل 

لثقافة التعايش والتسامح..

امين عزالدين المؤيد

ات  وزارة الكهرباء: انهاء االنطفاء
المتكررة قريبًا

طــبــعــًا الـــكـــالم هـــذا مـــن وزارة 
الكهربا ء انا الله الشاهدني 

عمر عصام

حين سكت أهل الحق عن الباطل! 
توهم أهل الباطل أنهم على حق!

سراج السيد

كم هم سخفاء ومضحكون أولئك 
الذين يمشون في األرض مختالين 

فخورين..

عبداللطيف محمد

ال تنتظر حبيبًا باعك
وانتظر ضــوًء جــديــدًا يمكن أن 

يتسلل إلى قلبك الحزين
فيعيد أليــامــك البهجة ويعيد 

لقلبك نبضه الجميل!!

يوسف االهنومي

الــجــيــش الــعــائــلــي يطهر أوكـــار 
ــيــيــن فــي شــبــوة وأبــيــن..  االرهــاب
اللهم انصر الجيش العائلي الذي 
يرابط في مواقع العزة والشرف 

والبطولة!!

قــال تعالى : (وسيعلم الــذيــن ظلموا أي منقلب 
ينقلبون)

عجيبة يادنيا غريبة .''' الــيــوم نشاهد االخــوان 
المسلمين يتباكون على ما يحدث للجيش من قتل من 

قبل تنظيم القاعدة كما تشير االتهامات ..
يا ايها االخوان الم يكن هذا الجيش هو نفسه التي 
كنتم تقتلونه عام ٢٠١١ م في ارحب ونهم والصمع 

وذبــح الجنود واالستيالء على مواقعهم العسكرية 
وغزوة ذات المجاري ووو....الخ .

رفقا بدموعكم التي هي اشبه بدموع التماسيح رفقا 
بقلوبنا فانها رحيمة وجلة تعطف سريعا , وبين 
الرحمة والعطف تتساءل عقولنا وتقول ما الفرق بين 
جيش االمس وجيش اليوم سوى االسماء التي تغيرت 
اما االفراد فهي تلك االفراد النفس هي تلك النفس التي 

تقتل اليوم بدون حق قتلت في االمس ايضا بدون حق 
الطفل الذي يتم اليوم مثل الطفل الذي ُيّتم باألمس 
واالرملة التي صارت أرملة اليوم هي اخت أرملة االمس.
والله نحن بحاجة الي دراســة كي نفهم نفسياتكم 
ونــتــعــرف عليها جــيــدا النــنــا وبــصــراحــة احــتــرنــا من 

تقلباتكم التي تشبه تقلب المناخ والطقس .

عادل االدريسي

نزيه العماد 

ابو االيهم العيوي

مجاهد المطري

عادل الهرش

عمار الصلوي 

محمد حسين القلعبي

وفاء حنش

خالد عبد الهادي 

حسين عزيز 

منشور األسبوع

كتاباتهم

االصالح والجيش مابين االمس واليوم

صورة وتعليق

عبده مسعد النميري
فليكن يومي األخير.. لن أترك بندقيتي.. سأقاتل حتى آخر قطرة من دمي.. قالها  من قلب المعركة.. جندي مضرج بدمائه.. يقاتل ضد تنظيم القاعدة.. وأنشد قائًال:

(قسمًا بالله وبالثورة.. بلدي لن تحيا مقهورة.. قسمًا يانور توحدنا.. ستعيش بالدي منصورة)..

ليست قضية الجيش فقط

لندعم جيشنا 

ال تصالح مع القتلة 

الجيش العائلي 

إلى جيشنا.. تسلم األيادي

دع البحيرة حتى تهدأ رسالة عاجلة الى الزعيم صالح 

عالقة االصالح بالقاعدة
تكاد جماعات وأحــزاب سياسية تصرح بحنوها على 
مسلحي تنظيم القاعدة ومعارضتها للعملية العسكرية 
التي يشنها الجيش ضد التنظيم في أبين وشبوة، لكن 
ألنها تخشى من وصمة اإلرهاب الذي تخادنه سرًا، تلجأ 
إلى التثبيط ودحرجة مسألة صعدة في طريق القرار 

العسكري إلثنائه عن قتال إرهابيي القاعدة.
ثمة فارق هائل بين انتقادات موجهة لتفاصيل العملية 
العسكرية وعدم التحضير الكافي لها من باب حب أفراد 
الجيش ورجـــاء تقليل الخسائر فــي صفوفهم، وبين 
انتقادات مبعثها حب مقاتلي "القاعدة" وبذل المساعي 

إلطالة إقامتهم الوادعة في اليمن.


