
اإلخ�����������������������������وان 
لعنف  ا يستخدمون 
ف����ي ش�������وارع م��ص��ر 
المحروسة، وعندما 
ت��س��أل��ه��م .. ل��م��اذا 
تلجأون لهذا العنف 
ف�����ي ت���ص���رف���ات���ك���م 
وتدمرون الممتلكات 

العامة والخاصة..!! 
 ت��ك��ون إج��اب��ت��ه��م 
ال���س���ري���ع���ة ودون 

تفكير أو تردد ،، نريد أحياء المشروع 
اإلس���ام���ي ،، ن��ري��د ان���ش���اء ال��خ��اف��ة 

اإلسامية..
اس��ت��غ��رب ك��ث��ي��رًا.. اال ي��ف��ك��رون.. 
اال ي��درك��ون ان الدين المعاملة وان 
اإلسام انتشر ووصل الى جنوب شرق 
آسيا عن طريق حسن المعاملة.. اال 

يعلمون ان تصرفاتهم 
العنيفة وأف��ك��اره��م 
التي تدعو الى العنف 
والتدمير ليست من 
أخ����اق ال��م��س��ل��م��ي��ن ، 
اال يعلمون ان العنف 
يولد العنف وان الدم 
يجر ب��ع��ده دم���اء وان 
ه���ذا ي��ع��ك��س ص���ورة 
م��غ��اي��رة ع��ن حقيقة 

االسام السمحة..
اإلسام ليس عامة تجارية أو وكالة 
تختص بها جماعة وتنصب نفسها 
حامية ومدافعة عنها دون غيرها 
من المسلمين ، اإلس��ام جاء لكل من 
على ظهر هذه البسيطة ، لألبيض 
واألس���ود.. للغني والفقير.. للجميع 

دون استثناء .

العدد: - )1673(  االثنين : 19 / 8 / 2013م  
16 الموافق :12 / شوال / 1434هـ 

إن شعور أبناء اليمن منذ آالف السنين بأنهم ينتمون إلى شعب واحد له 
كيانه وكرامته وسيادته على أرضه كان من أهم عوامل الوحدة اليمنية.

»امليثاق الوطني«

آخر العالج
فشل االخوان في مصر حتى في ادارة األزمة 

ألك��ث��ر م��ن 40 ي��وم��ًا وال���خ���روج ب��م��ا يحفظ م��اء 
وجوههم

اله��م الذين ضحوا بمرسي لمصلحة تنظيمهم 
ومستقبل شبابهم السياسي، وال تحققت رؤياهم 

واستطاعوا إعادة مرسي الى الكرسي.
ال اشتغلوا سياسة ، وحافظوا على سلطة منحت 
لهم بعد نضال 80 عامًا، والحافظوا على مستقبل 

األهل والعشيرة السياسي ، وال هم اشتغلوا كرجال 
دعوة والتزموا المساجد، وحافظوا على رصيدهم 

الشعبي لدى المواطنين..
)فض(..  مصر كبيرة .. وكأنما كان آخر العاج ال�
وكان الجزاء من جنس العمل أو وكأنما كتب عليهم 
أن يخرج مرسي من السجن الى رأس السلطة  ليعود 
)الشلة( كلها الى السجن .. وال حول وال  بعد عام ب�

قوة اال بالله .. واللهم الشماتة

Love Yemenvi- anwar ali

السنباني عبدالغني

محمد الظاهري

Ameen Alharazi

ماجد العواضي

وت��ذك��ر:- " كما تضع نفسك 
يضعك الناس .. أنت من يبني 
قيمتك عند اآلخرين، فإن بنيتها 
بخير طاب مسلكك .. وإن كان 
ْم 

ُ
غير ذلك فا تلم اآلخرين.. ل

نفسك فأنت البداية..

د.روال احمد

ال تستغربوا لو سمعتم 
اي��م��ن ال��ظ��واه��ري زعيم 
تنظيم القاعدة  يطالب 
ب���ع���ودة " ال��ش��رع��ي��ة ل� 

مرسي " 

وليد العمري

باألبتسامة نتجاوز الحزن 
وبالصبر نتجاوز الهموم

وب���ال���ص���م���ت ن���ت���ج���اوز 
الحماقات

وبالكلمة الطيبة نتجاوز 
الكراهية

نبيل حيدر

يقولون.. ال��ق��رآن منهجهم. 
.فإذا قال القرآن »وال تزروا وازرة 

وزر أخرى«.
قالوا.. التعطيل يجوز لنا و ال يجوز 

لكم. .عندما ال نراه وال نراكم. 
سخطهم نار تهبط و كتاب 

الله على األسنة معلق. 
أليس في كل ه��ذا سر اسمه 
التقوى و إله ال يعلمها سواه؟. 

بالنسبة إلّي ..مؤكد..

د.يوسف الحاضري

السبيل الوحيد إلعادة أو إنشاء 
الخافة اإلسامية هي "تنظيف 
األوط��ان اإلسامية من تنظيم 
االخ�����وان وأف���ك���ار االخ������وان".. 
أم��ا غير ه��ذا اإلج����راء فلينَس 
المجتمع اإلسامي شيئًا اسمه 

الخافة إسامية..

سام الغباري

والمصيبة أن قيادة  اإلخوان 
الحالية لم تكتف بنحر مستقبل 
شبابها بل قادتهم إلى الموت 
وال��ص��راع مع الشعب والجيش 
واألمن وخسران الدعم العربي 

لهم...

Alsalmi Sadek صادق السالمي

أي نظام مهما كان غبيًا عند 
استخدامه للقناصة سيصدر 
لهم اوام���ر ب��إط��اق ال��ن��ار على 
االرج���ل وال��ب��ط��ون ول��ي��س على 
ال��رأس والصدر وسيفعل ذلك 
حتى يبعد ع��ن نفسه شبهة 
اس��ت��خ��دام ال��ق��ن��اص��ة.. وبنفس 
ال���وق���ت ي��ح��ق��ق ال���ه���دف ال���ذي 
استخدمهم من اجله.. اي ارهاب 
المتظاهرين او اعاقة تقدمهم 
او فض اعتصامهم.. اما مسألة 
القنص في الرأس والصدر فهي 
محاولة واضحة اللصاق التهمة 

بالنظام كما يفعل االخوان ....

عادل الهرش

لله درك يال���������زعيم الخالد
عمرت ارضك وبنيت االنسان

ك���ان ال���وط���ن ف��������ي عهدكم 
يالقائد

ينعم بكل الخير واالطمئن�����ان
واليوم حال الناس سار الشاهد

القتل والخ��وف والغا والبهتان
لكن وم��ادامك مع�����اناصامد

ب���ك ي��ال��زع��ي��م اح��ن��ا سنظل 
الشجعان

أبوتميم علوي الحنشلي

تبس��م.........
ف�إن هن��اك
م�ن يحب��ك

ويعتن��ي ب�ك
يحمي��ك وينص��رك ويسمع��ك 

وي�راك
إن��ه )) الل��ه ((

ما أشق�اك إال ليسع��دك
وما أخ��ذ من�ك إأل ليعطي��ك

وما أبكاك إال ليضح��كك
وما حرم�ك إال ليتفضل علي�ك

وما ابت�اك إال ألن�ه يحب��ك
ال إله إاّل الل����������ه
ت�رض�ي ال�رحم�ن

وتسع��د االنس��ان
ت�ذهب االح�زان
وتم��أل المي��زان

صورة
وتعليق

قحطان المصرفي

 صورة لفتاة يمنية جاءت للمشاركة في استقبال الشيخ/ نعمان دويد احتفاء بتشافيه من االعتداء االرهابي على مسجد دار الرئاسة في 3 يونيو 2011م ، ، 
الصورة توضح ما لهذا الرجل من محبة لدى الصغار قبل الكبار  .

مقتطفات

شخصية
الشيخ نعمان احمد صالح دويداألسبوع

ولد الشيخ نعمان احمد صالح دويد بقرية الشعب بني 
شداد عام 1964 م

تلقى تعليمه االبتدائي بمدرسة جمال عبدالناصر 
بالعاصمة صنعاء ومن ثم االع��دادي في مدرسة سيف 
واخ��ذ الشهادة الثانوية في مدرسة الكويت في العام 

1984م
اكمل دراسته الجامعية في الواليات المتحدة االمريكية 

عام 1985م في والية واشنطن
تخرج الشيخ نعمان دويد من الجامعة عام 1989م 

بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف وعاد الى اليمن في عام 1990م
حياته العملية....

بدأ الشيخ نعمان دويد عمله في ديوان عام أمانة العاصمة كمدير عام 
للعاقات الخارجية من عام 1990م الى عام 1994م

ُعين مديرًا عامًا للشؤون الفنية في رئاسة الجمهورية عام 1994م
وفي العام نفسه تم تعيينه مديرًا عامًا لمصنع أسمنت عمران حيث 
استطاع الشيخ نعمان احمد دويد النهوض بالمصنع خال فترة قياسية 
بعد ان كان على وشك الخصخصة ..واستطاع رفع رأس مال المصنع الي 
اكثر من 14مليار ريال ليتم بعدها انجاز اكبر توسعة بتكلفة)200( 
مليون دوالرو بتمويل ذاتي في الوقت الذي كانت كل المشاريع الوطنية 
في اليمن تمول بقروض او تمويات خارجية ..ليكون مصنع اسمنت 
عمران في ظل ادارة الشيخ نعمان دويد هو المشروع االستراتيجي الوطني 
االكبر على مستوى اليمن حيث بلغ االنتاج السنوي للمصنع بعد اعمال 
التوسعة في 2007م مليون ونصف طن سنويًا .. اضافة الى تكفل المصنع 
برفد محافظة عمران بعدد من المشاريع الخدمية والتنموية كالطرق 
والمدارس والمنشآت االخرى مما ساهم في ايجاد بنية تحتية واسعة 

بمحافظة عمران ..
وفي العام 2007م تم تعيينه محافظًا لمحافظة عمران الى عام 

2008م
وفي عام 2008م ترشح لمنصب محافظ لمحافظة صنعاء  فتمكن 
من الفوز بأغلبية كبيرة على منافسيه لما يتمتع به من عاقات واسعة 
وسمعة طيبة لدى الجميع وخال توليه منصب محافظ صنعاء وحتى 
العام 2011م استطاع الشيخ نعمان دويد تحقيق انجازات تنموية 
وتعليمية للمحافظة حيث استطاع اصاح المنظومة التعليمية وانشاء 
المدارس في كافة المديريات اضافة الى بناء السدود والحواجز المائية 

والطرقات والمنشآت الصحية ابرزها مركز معالجة امراض 
الكلى والغسيل الكلوي بالمحافظة .

انشطة اخرى
رئيس مؤتمر الشباب اليمني عام 1994م

رئيس نادي الوحدة عام 1997م
رئيس الجمعية الشعبية ف��ي محافظة ع��م��ران عام 

1996م
رئيس جمعية الهال األحمر في محافظة عمران عام 

1998م
عضو لجنة دائمة في المؤتمر الشعبي العام من عام 1997م

عضو مجلس االدارة في الشركة اليمنية الكويتية من عام 1997م الى 
عام 2007م

النشاط السياسي
يعتبر الشيخ نعمان احمد صالح دويد واحدًا من ابرز القيادات في المؤتمر 
الشعبي العام ويشغل عضوًا للجنة الدائمة الرئيسية وله مواقف سياسية 
واضحة خ��ال ازم��ة العام 2011م حيث يعتبر من اب��رز القيادات التى 
ساعدت على تماسك المؤتمر الشعبي العام خال فترة االزمة ولعب دورًا 
كبيرًا في حشد الشارع اليمني سياسيًا وجماهيريًا واعاميًا لمساندة الشرعية 
الدستورية والخيارات الديمقراطية فكانت كل مواقفه مثًا يحتذى به في 

الوفاء والصمود والتمسك بالقيم والمبادئ الوطنية الصادقة ..
إصابته ..

وفي 3 يونيو 2011 م اصيب الشيخ نعمان دويد في الجريمة اإلرهابية 
التي تعرض لها مسجد دار الرئاسة والتى استهدفت حياة الزعيم علي 
عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة والمؤتمر الشعبي العام وكانت حالته 
الصحية من اصعب واخطر الحاالت بين المصابين الذين عادوا جميعهم 
الى ارض الوطن خال الفترة السابقة بعد استكمالهم للعاج بينما ظل 
الشيخ نعمان دويد يتلقى العاج في اكثر من دولة من بينها السعودية 

والمانيا واالمارات ودول اخرى..
عودته

الخميس 15 اغسطس عاد الشيخ نعمان دويد الى ارض الوطن بعد 
ان قضى 790 يومًا في رحلة عاجية في الخارج حيث جرى له استقبال 

جماهيري تاريخي عبر عن وفاء الشعب ألبنائه المخلصين.

كان خطاب االخوان في كل 
مكان بعد خلع مرسي قولهم 
م��س��ي��ح��ي ي��ع��زل م��س��ل��م��ًا.. 
العزف على وت��ر الطائفية 
ال��دي��ن��ي��ة ال��م��ق��ي��ت��ة، ال��ي��وم 
وبعد حرق الكنائس اتضح 
جليا" المشروع االقصائي 
والعدائي والطائفي والديني 
الذي تتبناه الجماعة واتضح 
كذلك ان ماقام به السيسي 
والشعب المصري والجيش 
المصري لم ياِت من فراغ..  
حكمة بالغة الن��ق��اذ  مصر 
وال��م��ن��ط��ق��ة م��ن ش��ر ه��ذه 
الجماعة التي طوقت مصر  
لعام كامل وكانت في طور 
التمدد   لوال ارادة الله ثم 

ارادة ال��ش��ع��ب ال��م��ص��ري  
ودع��وة الصالحين.. الحمد 
لله الذي انقذ االمة من هؤالء 
ومن شرهم الذي النعلم كل 
لقاتلة التي  مخططاتهم ا
ي��س��ع��ون لتنفيذها خ��ال 

الفترة القادمة...

جميل الجعدبي

كذبة الخالفة االسالمية...
خ���ي���رًا تخبطت ام��ري��ك��ا وحلفاؤها 

ْ
وا

االوروب���ي���ون وال��ذي��ن ص��دم��وا بانهيار 
خططهم الربيعية على اسوار مصر عبر 
كل انواع الهستيريا الدعائية والتهديدات 
في محاولة إلجهاض ثورة ال�30 من يونيو 
عن طريق وصفها باالنقاب العسكري 
وتشجيع ادواتهم االخوان بإثارة الفوضى 

ومواجهة التغيير ...
ال����رأي ال��ع��ام ال��م��ص��ري ب����دوره وج��ه 
دع����وات ل��ف��رض س��ي��ادة ال��ق��ان��ون ضد 
االخ���وان وتطبيق خ��ارط��ة المستقبل 
الثورية ليس لمصر فقط وانما سيكون 
لكل بلدان الربيع العربي ورفض المعونة 
االم��ري��ك��ي��ة.. وق���د ص���در م��ن ال��ق��ي��ادة 

الروسية تصريح مزلزل يحترم ارادة 
الشعب المصري امتألت ميادين مصر 
بصور الزعيم الخالد جمال عبدالناصر 
وجمال القرن الواحد والعشرين الفريق 
ال��س��ي��س��ي م��ع ص���ور ال��رئ��ي��س ال��روس��ي 
بوتين.. وهنا فإن الرسالة واضحة لمن 

يهمه األمر ياسادة!

الرسالة واضحة

سالح االخوان
أهم أسلحة »األخوان« المال....يجب استهدافه ومحاربة أباطرة 

المال األخواني والذي يتبعون من خاله الخطوات التالية:
أواًل: العمل  على السيطرة على منابع الثروة في الباد سواء 
الحكومية أو الخاصة أو باالستثمارات في القطاعات ذات الدخل 

العالي.
ثانيًا: يوجدون حالة من الفقر داخل المجتمع عبر تشريعات 

قانونية وغيرها من الوسائل تحد من رفع دخل المواطن.

ات وذمم وأتباع  ثالثًا:ضخ  األموال للمشائخ والنافذين لشراء والء
من الفقراء الذين اليمتلكون قوت يومهم ويستغلونهم في أي 
عمليات يريدونها من مظاهرات واغتياالت وغيرها.. في استخدام 

فظيع لسياسة " َجوع .... يتبعك..
لهذا فإن محاربة المال األخواني باليمن يعتبر عاجًا استباقيًا 
لتجفيف منابع تمويل اإلرهاب األخواني... أفضل من الحرب الدموية 

والمواجهات المسلحة... اإليمان يماٍن والحكمة يمانية.

شرور الجماعة...


