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في جو فرائحي بهيج وبين سعادة األهل 
واألصدقاء تم الزفاف الميمون لالبن الشاب/

فضل عبداهلل قاسم األسدي
على ربة الصون والعفاف الشابة/

أمرية محمد قاسم األسدي
دعواتنا بحياة زوجية سعيدة وعقبى للبكارى

المهنئون:
عمك/ أبو عصام
عمك/ علي قاسم

أخوالك واخوانك وأبناء عمومتك
صالح مهدي - وجميع األهل واألصدقاء

مبروك يامحمد الطويل

 أجمل آيات التهاني والتبريكات محملة بأريج 
الفل والياسمين نهديها للشاب الخلوق :

محمد الطويل
بمناسبة توديعه لحياة العزوبية دخوله القفص 
الذهبي.. متمنين له حياة زوجية سعيدة، وبالرفاه 

والبنين.. والف مبروك..

األكثر فرحًا :
أحمد فرحان الخالفي - علي زيد المطري

عادل القدسي - علي سيف القدسي

أهاًل »زين العابدين«

باقة ورد ونفحة ند نهديها للزميل/
محمد الحملي

بمناسبة ارتزاقه مولودًا جديدًا أسماه
»زين العابدين«

جعله اهلل قرة عين لوالديه وأنبته نباتًا حسنًا..
فألف ألف مبروك يا أبا زين العابدين

المهنئون:
أسرة تحرير »الميثاق«

أجمل التهاني والتبريكات نزفها لألوالد 

بشير ومحمد
 وبشرى الجحدبي

بمناسبة النجاح والتفوق للعام الدراسي 2011 
/ 2012م

المهنئون:
والدكم الجحدبي عبداهلل الشاوش
، وأعمامكم محمد عبداهلل الشاوش

 وعبده عبداهلل الشاوش
 وجميع األهل واألصدقاء.

كذبة الديمقراطية والحرية عند أحزاب اللقاء المشترك 
تتجلى في تشكيل المجلس االنتقالي

 هذه األحزاب التي في ممارستها الحقيقية 
في الساحة اليمنية لم ترفع في برامجها 
االنتخابية برامج تفصيلية واضحة للقضاء 
على الفقر أو إلقامة دولة حديثة بل كانت 
ترفع خطابات طنانة وتخوض معارك وهمية 
فتارة تهاجم أمريكا وتطالب بالقضاء عليها 
ومرة أخرى تتبنى زواج الصغيرات حتى ولو 
كنا في الرضاعة كما عبرت بعض فتاوي 
أصحاب اللحى الملونة ، وهم يصرون على 
إبقاء ثقافة السالح ويقبلون باالحتكام 
القبلي واألع��راف القبلية ، بل ستجد في 
كل خطاباتهم وتصرفاتهم رفض لمفهوم 
الدولة والحرية والديمقراطية باعتبارها 
شعارات ومبادئ غربية تخالف الشريعة 

اإلسالمية .
 هذه األح��زاب ال تملك تصورا عن حل 
األوض��اع في اليمن وال تؤمن بالتعددية 
والتمايز واالختالف بين القوى والتشكيالت 
في المجتمع بل هي في كل شعاراتها تقدس 
المركزية والحكم الفردي والسمع والطاعة 
لبة  اإلسالمية هو مطا الخالفة  ر  فشعا
بالدولة اإلسالمية الكبرى وشعار »اإلسالم 
هو الحل« فمن يخالفهم من األحزاب األخرى 
يجب القضاء عليه ألنه كافر وشعار طاعة 
ولي األمر والمبايعة شعارات تكرس الطاعة 
العمياء والتعصب الديني ، هذه األحزاب 
ترفض البنك الدولي والتعامل بالربا فما 
هي مشاريعها لتطوير االقتصاد اليمني وهم 
ال يؤمنون بالضرائب والجمارك ويعتبرونها 
مخالفة ل��إس��الم..؟ ث��م كيف سيبنون 
اقتصاد وطني يتعامل مع الغرب والبنوك 
الدولية الن العملة المتعامل بها دوليا هي 
الدوالر األمريكي في السوق ، وهم يعادون 
أمريكا وأوربا والصين ويطالبون بمقاطعة 
هذه الدول عند حصول أي إشكال دون ان 
يبينوا كيف ستعيش الشعوب العربية وهي 
معتمدة بالكل على الغرب في أكلها وشربها 

وصناعتها .
 والمتتبع لمسيرة هذه األح��زاب في ما 

الشباب تجدهم يرفعون  يسمى بثورة 
شعار بان الثورة ثورة شباب وان األحزاب 
داعمة لهم وتمثل تشكيل مساند لهم فإذا 
حانت لحظة الحصاد تناسوا مطالب الشباب 
وهرولوا لجني اإلرباح والمكاسب هذه ما 
بينه مشروع تشكيل ما اسموه المجلس 
االنتقالي الذي شكل من غالبية الثلثين 
من أحزاب اللقاء المشترك وأهمل شريحة 
تمتلك تمثيل انتخابي وشرعي وهم المؤتمر 
كما أهمل المواطن اليمني وقسم الوطن 
بين األحزاب والتيارات السياسية والدينية 
والقبلية ولنقف عند بعض بدع ونقاط هذا 

التقسيم الجائز :
= هذا المجلس االنتقالي غير دستوري 
ويتناقض مع الشرعية والدستورية ومع 
العملية الديمقراطية وهو مرفوض من  قبل 
القوى اليمنية واإلقليمية والدولية وهو يقلد 
النموذج الليبي الفاشل ويريد جر البالد نحو 

الحرب األهلية .
= ج��اء ف��ي بيان للمشترك: »ون��ظ��رًا 
إلعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية.. وعدم 
جدية الوسطاء من األشقاء واألصدقاء في 
ممارسة الضغوط الكافية لإسراع في تنفيذ 
المبادرة والنقل الفوري للسلطة إلى نائب 
الرئيس وفقًا للمادة “116”من الدستور« .. 
أي ان هذا المجلس جاء كردة فعل على عدم 
تعاون الدول اإلقليمية والغربية مع مشاريع 
المشترك ، وفيه استدالل بالدستور وهذا 
المجلس يخالف الدستور وال توجد مادة 

واحدة في الدستور تؤيده أو تقره.
= وفيه : “ البحث عن بدائل أخرى بأسرع 
وقت ممكن وذلك بالتنسيق والتوافق مع 
كافة القوى السياسية واالجتماعية المشاركة 
في الثورة الشعبية السلمية وكذا مع القوات 
المسلحة الداعمة.. لتشكيل مجلس وطني 

انتقالي في أسرع وقت ممكن “..
أين القوى الوطنية أين المواطن اليمني 
وينقلها  ومالكها  السلطة  وه��و صاحب 

بانتخابات تنافسية.

= ج��اء ف��ي التشكيل اآلت���ي: “اللجنة 
التحضيرية للحوار الوطني )140( عضوًا، 
وه��ي اكبر كتلة ف��ي المجلس وتمتلك 
األغلبية وهي من أحزاب اللقاء المشترك 
وال يوجد فيها ال شباب الثورة وال غيرهم 
، فليست هذه عملية ديمقراطية بل هي 
انقالب بطرق غير شرعية وغير دستورية 
وغير أخالقية ، والسؤال األكبر هل هذه 
القوى منتخبة حتى تدير البالد وتحكمها أم 
هي معينة من قبل قوى وأحزاب ال تمتلك 
الشرعية وال تمتلك أغلبية نيابية أو شعبية 

؟!.
= وفيه : “ الحراك السلمي في المحافظات 
الجنوبية )12( عضوًا. “ هكذا تم اختزال 
أبناء المحافظات الجنوبية ومعهم الحراك 
الذي طالما أيدوه ووصفوه بالشرعية ولكن 
عند التقسيم سيكون هذا نصيبهم ، فهل 
12 عضوا يستطيعون تحقيق أي قضية وال 
سيما حول الدستور والرئيس والحكومة بل 

سيكون أولئك مجرد شاهد زور.
= وفيه “ ق��وى ال��ث��ورة المعتصمة في 
الساحات الحرية والتغير في جميع محافظات 
الجمهورية )110( أعضاء بمعدل 5 أعضاء 
لكل محافظة 2 مستقلين و3مشترك. “ 
تكريس ألحزاب اللقاء المشترك حتى على 
مستوى المحافظات مع وج��ود المشترك 
في اللجنة التحضيرية علما بان التقسيم 
استثناء القوى األخرى في اللجنة التحضيرية 
كالحوثيين ولكنه كرس اللقاء المشترك في 

المحافظات وفي اللجنة التحضيرية .
= وفيه “ كتلة العدالة والبناء )3( أعضاء 
“ هذا القرار األفضل في رأيي لمن قدموا 
استقاالتهم وظنوا أنهم سيحصلون على 
المقاعد األول��ى من التربع على السلطة 

والثروة .
= وفيه : “ال��ق��وات المسلحة الداعمة 
والمساندة للثورة )11( عضوًا “.. وفيه 
مخالفة دستورية.. الجيش والقوات األمنية 
ال يجب ان تنخرط في العمل السياسي ومع 

ذلك هذا يشمل ثلة قليلة من الجيش أما 
الباقي فسيقادون إلى السجون والنفي 
السياسي كما عبرت هذه القسمة الداعمة 

للثورة .
= ومن أهداف المجلس جاء : “ تشكيل 
مجلس رئاسة انتقالي مؤقت” هذا تخبط 
واستعانة بمجلس انتقالي أدى إلى نشوب 

حرب 1994م .
= وفيه : “اإلعداد والتحضير لمؤتمر حوار 
وطني شامل يناقش كافة قضايا الوطن 
وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية 
صعدة واقتراح المعالجات الناجمة لهذه 
القضايا.” حتى إذا حدث مؤتمر لمناقشة 
القضية الجنوبية والحوثية فما هي الفائدة 
وأصحاب القضيتين ليس بيدهم الحل أو 
حتى حق االعتراض وإنما الحل بيد أحزاب 

اللقاء المشترك وخاصة اإلصالح .
ومن صالحيات المجلس اآلتي : “ حماية 
وحدة أراضي الجمهورية اليمنية. “ يطالب 
شباب الثورة باستعادة األراض��ي اليمنية 
في السعودية وعمان ، فكيف ستتم حماية 

األراضي اليمنية ؟ .
وفيه : “ إصدار إعالنات دستورية وقوانين 
بقرارات كلما دعت الحاجة لذالك. “ هذا كالم 
غريب جدا ما هي إعالنات دستورية وكلما 
دعت الحاجة ما هي الحاجة مصلحة الوطن 
أو مصلحة الثورة أو مصلحة األحزاب ، كالم 
غامض وفضفاض يدل على النية السوداء 
تجاه الوطن والمواطن واألح��زاب والقوى 

الوطنية .
المحاكم  ل��غ��اء جميع  إ  “  : وف��ي��ه   =
االستثنائية.. “أين هي المحاكم االستثنائية 

؟
= وف��ي��ه : “إط���الق جميع المعتقلين 
السياسيين وإع��ادة من تم إقصاؤهم من 
وظائفهم إلى أعمالهم.. “معتقلي القاعدة 
هل يتم إطالقهم وهم من ناصر ثورتكم ؟ 
= وفيه : “ يكلف مجلس الرئاسة االنتقالي 
لتشكيل حكومة  ء  وزرا رئيس  المؤقت 
انتقالية مؤقتة يتم اختيار وزرائها على 
أساس الكفاءة والنزاهة ومن مختلف القوى 
السياسية وبالتشاور مع مجلس الرئاسة 
االنتقالي المؤقت “ . على أساس الكفاءة 
والنزاهة معناه حكومة تكنوقراط وما سبق 
من تقسيم يناقض ذلك ثم من مختلف 
القوى السياسية ما المقصود به وأكثر القوى 

مبعدة أو مغبونة ؟
= وفيه من مهام الحكومة : “ إعادة الحياة 
إلى طبيعتها وتخفيف معاناة المواطنين 
والعمل على توفير الخدمات وال��م��واد 
األساسية. “ كيف ستتم إعادة الحياة إلى 
طبيعتها ، وإذا أردت بعض القوى التظاهر 
واالعتصام في الشارع كيف ستتعاملون 

معها بأنها خائنة وضد الثورة وضد اليمن ؟

حالة كهـــربائية
 يبدو أن مشكلة الكهرباء سوف تعود من جديد وال أحد يدري 
إذا كان هناك رابط بينها وزيارة اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان 
التابعة لألمم المتحدة، ومغادرة الكهرباء معها أو بعدها بساعات.

يرى الكثيرون بأن »لصي - طفي« صارت حالة مستعصية للغاية 
لدرجة أن كافة قضايا الشرق األوسط أسهل في الحل منها.

 ويحذر البعض من ارتفاع قياسي لمعدل المواليد خالل العام الحالي كون 
عملية النمو السكاني تقاس لدينا بانقطاع الكهرباء ليس إال، ناهيك أن مسألة 
االنطفاء المبكر تفرض على جهات تشريعية ومدنية وحزبية إلغاء نقاشها 
المحتدم منذ سنوات حول قانون يحدد سن الزواج الحتواء خطر الزواج المبكر 
ألن القانون مطالب اآلن بتحديد الوقت بمعنى من الساعة كم بداًل من حساب 
السنوات.. على نفس هذا الخط الذي صنع من نحاس كانت بداية الفكرة ان 
تضيء المنازل بالطاقة النووية اال أن االمر وصل سريعًا الى طريق مسدود، 
كما أن دراسة الرياح لم تولد سوى الغبار ثم أضاءت فكرة الطاقة الغازية 
وبخطوات تتجنب السرعة بل على أقل 
من مهلة وبما يتجاوز 8 سنوات ظهر 
مشروع محطة مارب الغازية وهو يسير 
نحو المرحلة االولى من التنفيذ والثانية 
للتوقف والثالثة لبحث مصادر التمويل 
والرابعة للبدء من جديد والخامسة 

للتعثر وهكذا دواليك.
 تابع المواطن كيف أن مشروع كهرباء 
محطة مارب الغازية التوليدية سيتأخر 
ط��وي��اًل وي��ت��ع��رض ك��ث��ي��رًا لمحاوالت 
اإلجهاض حتى قبل أن يولد حيث أدت 
األعمال التخريبية الى تكبيد الدولة 
خسائر مالية باهظة دفعت للشركات 
المنفذة التي أخذت حقها وزيادة والتزال 
تطالب ب�3 ماليين دوالر كغرامة تأخير.

بعد والدة متعسرة أعلن في منتصف 
العام 2009م تشغيل المشروع وفي 
اليوم  التالي مباشرة أعلن تعرضه لهجوم تخريبي كلف خسائر تزيدعن 70 
ألف دوالر.ومنذ ذلك اليوم تتكرر بمعدل ثالث مرات في الشهر إعالن تعرض 
المحطة العتداء جديد وانقطاع اعتاده الناس وأرقام خسائر جديدة ومتزايدة 

لدرجة يصبح فيها من الصعب وصف هذا المشروع بالحيوي.
وكم من العمر سيحيا إذا كانت الوزارة أعلنت عند إطفاء الشمعة األولى من 
عمر المشروع انها ستطفئ القناديل ايضًا لعدة أيام تستغل لتنفيذ صيانة 

شاملةألدوات المحطة الكهربائية.
 واآلن أثبتت الوقائع أنه ينبغي علينا جميعًا المساهمة في صيانة المحطة 
وحمايتها من هجمات متعددة لعدة جهات تخريبية قالت األخبار إنها تحمل 43 

اسمًا يمكن تلخيص جرائمهم بعبارة »صدق أو ال تصدق!«.
خالل الفترة الماضية من العام الحالي ظل مشروع الكهرباء الغازية يقاوم 
وحيدًا وضرب أروع التضحيات في الصمود حيث تعرض ل�21 اعتداًء تخريبيًا 
وفي االعتداء رقم 22 اثناء االحتفال بذكرى الوحدة المباركة 22 مايو 1990م 
أغمض عينيه وفتحها بعد أسابيع على خسائر بلغت مليارين و100 مليون 
ريال وضعت في فاتورة مستقلة عن الخسائر السابقة وما هو إال أقل من يوم 
حتى تعرض لهجوم آخر تم إصالحه وتم تعطيله وكثف كل طرف من جهوده 
البناءة والهدامة غير أنه أمام وصول العدد الى ثالث ضربات تخريبية في 
اليوم الواحد ال يسع المواطن سوى أن يقول شكرًا ألنه تبقى في االسالك 
4 ساعات تيار كهربائي.علينا أال ننسى أن شهر يوليو يفرض سطوته على 
الجميع من حيث ارتفاع درجة الحرارة وبالذات في المناطق الساحلية التي 
يشكل انقطاع الكهرباء فيها مأساة طبيعية تؤدي أحيانًا لوفاة البعض من كبار 
السن وازدياد سوء الحالة الصحية آلخرين. يحكى أن مواطني عدد من الدول 
األوروبية خرجوا للتظاهر لمطالبة حكوماتهم بإطفاء الكهرباء لمدة ساعة 

على األقل في االسبوع وذلك مساهمة في الحفاظ على البنية من التلوث.
ربما يتم منح حكومتنا شهادة تقدير دولية الهتمامها البالغ بمخاطر ثقب 
األوزون..لعل أكثر ما يبعث على االستياء هو أن تأتيك فاتورة تهديد شهرية 

بفصل التيار المفصول أصاًل.

nageeb2011@gmail.com

نجيب شجاع الدين

فائز سالم بن عمرو

ال يستغرب كل يمني عاصر وشاهد سلوك وتصرفات أحزاب الفيد 
المشترك واالخ��وان تحديدًا الذين طبقوا القاعدة اليهودية الغاية 
تبرر الوسيلة فاالستعانة بالغرب والنصارى وااللتجا إلى اليهود وطلب 
مناصرتهم صار امرأ عاديا ومقبواًل عند هذه األحزاب االسالموية وها هي 
الصورة تتجلى في مصر وستنكشف نتائج الحوار بين اإلخوان والغرب 
وتتضح أكثر في التنسيق مع الملياردير اليهودي “ برنارد هنري ليفي 
“ المرشح النتخابات الرئاسة في إسرائيل الذي يعد القائد الحقيقي لما 

يسمى بالربيع العربي .

نهنئ ونبارك للشاب الخلوق/
مرشد المرشحي

بمناسبة زفافه الميمون ودخوله العش 
الذهبي متمنين له حياة زوجية سعيدة..

وألف ألف مبروك

المهنئون:
أحمد علي زبارة - ابراهيم عباد

علي احمد زبارة - محمد علي زبارة
محمد سحاق

حسين أحمد زبارة
وجميع األهل واألصدقاء

التهاني والتبريكات محفوفة بالفل والرياحين 
نهديها لالخ/ عبدالرحمن حمود المغدوي
بمناسبة ارتزاقه مولودة جديدة اسماها

»روان«
جعلها اهلل قرة عين والديها وأنبتها نباتًا حسنًا.. 

وتتربى في عز والديها.. وألف مبروك.

المهنئون :
النقيب : محمد الخالدي- نبيل الرباط 

أكرم المطري - محمد الهمداني
 فواز المغدوي

وجميع طاقم مستشفى 48 النموذجي


