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البرلمان يوجه رسائل للمجلس السياسي بشأن قضايا فساد متورط فيها طالل عقالن
رئيس البرلمان يدعو المؤتمر وحلفاءه وأنصار الله وحلفاءهم إلى تنفيذ االتفاق وفقًا للدستور والقوانين

جدد الشيخ يحيى علي الراعي -رئيس مجلس النواب- الدعوة 
عة على اتفاق ٢٨ يوليو إلى تحمل 

ّ
لالطراف السياسية الموق

مسؤوليتهم الوطنية واألخالقية وتنفيذ ما تم االتفاق عليه..
وطالب رئيس مجلس النواب -في دعوته التي يطلقها لالسبوع 
الثاني في سياق مداخلته أمــام اعضاء البرلمان عن األوضــاع 
السياسية القائمة في البالد- األحــزاب والمكونات السياسية 
عة على اتفاق تشكيل المجلس السياسي االعلى 

ّ
الوطنية الموق

برفع مستوى التنسيق والتشاور والتعاون بما يؤدي إلى رص 
الصفوف وتوحيد الجهود إلنــجــاز كــافــة المهام ومواجهة 
التحديات التي نص عليها االتفاق وإدارة شــؤون الدولة بما 
ينسجم والدستور والقوانين النافذة ويحقق األمن واالستقرار 

والمصلحة العليا للوطن .
عين على اتفاق تشكيل المجلس السياسي 

ّ
وقال: "على الموق

األعلى تحمل مسئوليتهم الوطنية واألخالقية أو يترك أحدهم 
تنفيذ المهمة للطرف اآلخر".

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب كان قد دعا -االثنين 
ه وانصار الله وحلفاءهم الى العمل من  الماضي -المؤتمر وحلفاء
أجل وحدة الموقف والرأي والتنسيق والتشاور والتعاون لتحقيق 
ع بينهم وانجاز أهدافه لما من شأنه تحقيق 

ّ
وتنفيذ االتفاق الموق

المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني الذي يتطلع الى إزالة 
كافة معاناته.

هذا وكانت مداخالت أعضاء البرلمان حول الوضع االقتصادي 
والمالي قد أكدت على أهمية إعالء صوت الدستور والقوانين 

النافذة وتطبيقها في واقع الحياة .. وشددوا على ضرورة توحيد 
إيرادات الدولة بكل مؤسساتها ومرافقها إلى وعاء مالي قانوني 

واحد وفقًا لألنظمة والقوانين النافذة في البالد..وأشاد نواب 
الشعب في سياق مداخالتهم في الجانب العسكري واألمني 
بالدور البطولي الذي تضطلع به مؤسسة القوات المسلحة واألمن 
واللجان الشعبية ومؤازرة المواطنين لهم في سبيل التصدي 

للعدوان ودحره واالنتصار للقضايا العادلة للشعب اليمني.
لها 

َّ
وحث رئيس مجلس النواب، اللجان البرلمانية التي شك

المجلس على االضطالع بمسئوليتها وسرعة إنجاز المهام 
التي أوكلت إليها ، ليتمكن المجلس من اتخاذ 
القرارات والتوصيات الالزمة بناًء على نتائج 
التقارير المدروسة المقدمة من تلك اللجان..
وكان المجلس قد أقر في جلسة السبت تكليف 
اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول لتقصي الحقائق 
في سجون أمانة العاصمة بأن تشمل مهامها كذلك 
سجون محافظة صنعاء لتداخل أمانة العاصمة 

ومحافظة صنعاء جغرافيًا.
كما أقــر المجلس تمديد يومين إضافيين للجنة 
البرلمانية المكونة من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة 
المكلفة من قبل المجلس باللقاء مع الجهات المعنية 
بالحكومة لمناقشة الوضع المالي القائم ومعرفة المشاكل 
ات المعالجة لتلك المعوقات وذلك بناًء  والتحديات وإجراء

على طلب اللجنة.

نواب الشعب يؤكدون أن انشاء شركة اتصاالت خاصة يعد مخالفًا للدستور والقوانين
وجه مجلس النواب- األحد- رسائل إلى المجلس السياسي األعلى بخصوص قضايا فساد 
«المؤتمر نت» فقد  يتزعمها القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء طالل عقالن. ووفقًا لـ
ات  تضمنت الرسالة األولى الموجهة لرئيس المجلس السياسي المطالبة بوقف إجراء
إنشاء شركة جديدة لالتصاالت النقالة. وجاءت الرسالة بناًء على مذكرة رفعها القائم 
بأعمال رئيس الوزراء إلى المجلس السياسي أواخر أكتوبر الماضي بشأن الموافقة على 
توقيع عقد شراكة بين المؤسسة العامة لالتصاالت(مؤسسة حكومية) وبين شركة 
ات للتجارة والمقاوالت (شركة خاصة) إلنشاء شركة مناصفة بين الطرفين  كفاء

كمشغل جديد لالتصاالت النقالة "بتقنية الجيل الرابع".
ات المتخذة يعد مخالفًا للدستور والقوانين  وأكد نواب أن إنشاء شركة باإلجراء

واللوائح التنظيمية الخاصة بإنشاء الشركات. 
وكان النواب ناقشوا- أمس- ماتناقلته وسائل إعالم عن توجيهات عقالن 

الجهات المختصة بعدم تسليم إيرادات ضريبة القات إلى خزينة الدولة. 
وفي سياق متصل وجه البرلمان رسالة إلى وزير الداخلية بخصوص مذكرة 
من مدير شرطة محافظة الحديدة إلى مصالح الهجرة والجوازات، واألحوال 
المدنية بالمحافظة تمنعها من توريد أية مبالغ من عائداتها إلى المجالس 

التشديد على أهمية توريد اإليرادات إلى الخزينة العامة وتشكيل لجان لزيارة السجون في العاصمة

الشيخ جليدان يستقيل من لجنة العفو العام 
ــدم الــشــيــخ  جــلــيــدان محمود جليدان  ق
عضو اللجنة العامة للمؤتمر وعضو اللجنة 
الرئيسية للعفو العام، استقالته من عضوية 
لجنة العفو العام احتجاجًا على عدم قيام 
اللجنة بأي خطوات عملية لتنفيذ القرار.. 
حيث قــدم الشيخ جليدان استقالته الى 
رئيس  المجلس السياسي  ونائب وأعضاء 
المجلس السياسي األعلى -السبت- نظرًا 
لمضي وقت طويل منذ إعالن قرار تشكيل 
لجنة العفو العام في ٢٠ سبتمبر الماضي. 
وعلل جليدان استقالته - حصلت "الميثاق 
" على نسخة منها- بأن" اللجنة لم تقم بأي خطوات عملية لتنفيذ القرار حتى يومنا هذا".
متمنيًا لرئيس وأعضاء المجلس التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية في قيادة اليمن 

في هذه المرحلة الحرجة والصعبة.
الجدير بالذكر أن السجون تعج بالمعتقلين بدون تهم ولم يحالوا الى القضاء للبت في التهم الموجهة إليهم حيث إن 

اب الذين ال يجب االستمرار في اعتقالهم. تَّ
ُ
هناك العشرات من الناشطين والصحفيين والك

السعودية تهدد السيسي بثورة «الغالبة».. ووساطة خليجية تتحرك في الوقت الضائع
وصلت أزمة العالقات بين السعودية ومصر الى 
مرحلة حرجة جدًا وتجاوزت الخالفات والتباينات 
الطبيعية وازدادت بعد توجه القاهرة نحو دمشق 
وبغداد وطهران ردًا على إقدام السعودية على 
وقف المنح النفطية التي كانت تقدمها لمصر 
وتغطي ثلث احتياجاتها بناًء على اتفاق لمدة 
خمس سنوات، وثارت ثائرة آل سعود أكثر عندما 
أعلن القضاء المصري رفضه إجراء تعديل على 
اتفاقية الحدود المصرية-السعودية ما يعني 
رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.. األمر 
الــذي دفع السعودية الى محاولة تفجير ثورة 
«الغالبة» لإلطاحة بالرئيس عبدالفتاح السيسي 
في ١١ نوفمبر والتي لم يستجب لها الشعب 
المصري، بعد أن اكتشف أن السعودية وتركيا 
تقفان وراء دعم جماعة االخوان للقيام بأعمال 
الفوضى وتهييج الجماهير في مسعى للتخلص 

من الرئيس السيسي..
وأمام هذه التداعيات الخطيرة كشفت مصادر 
صحفية أن دوًال خليجية منها االمارات والكويت 
والبحرين، تتوسط حاليًا بين القاهرة والرياض 
لحل الخالف بين العاصمتين.. غير أن مصادر 
سياسية أكدت أن هذه الوساطة جاءت متأخرة 
وفي الوقت الضائع، وبعد أن وصلت العالقات الى 

نقطة الالعودة.
ــرأي» الكويتية  الجدير بالذكر أن صحيفة «ال

أكدت وجود مثل هذه الوساطة.. وأشــارت الى 
أن الزيارتين اللتين قام بهما محمد زايــد ولي 
ــى كــل مــن الــريــاض والقاهرة  ــو ظبي ال عهد أب
ه بقيادة البلدين تأتيان في «محاوالت رأب  ولقاء
الصدع»، وأكــدت الصحيفة أنه على الرغم من 
التزام الصوت الرسمي في البلدين لغة التهدئة، 
إّال أن العالقات المصرية السعودية لم تعد على 

حالها كما كانت قبل أشهر.

هزائم العدوان تتواصل

مصرع أكثر من «٦٠» مرتزقًا في مواجهات مأرب والجوف

«الميثاق»- متابعات
إثر صفعة اخرى تلقتها القوات السعودية -االسبوع الماضي- بعد 
بدء عملية االقتحام الواسعة ألبطال الجيش ووحداته الخاصة بمساندة 
اللجان الشعبية لقرى ومدن سعودية، فقد فوجئ تحالف العدوان بفشل 
عدد من زحوفات مرتزقته الذي يغدق عليهم باالموال واالسلحة في 
الصحراء الشرقية الجوف ومأرب.. فيما اطلقت القوة الصاروخية للجيش 
صاروخًا باليستيًا مساء السبت على معسكر البيرق بمارب، فيما لم 
تتوافر معلومات وافية عن الضربة.. حيث نشطت وحدات الجيش من 
القوة الصاروخية الى وحدات القنص والمدفعية ووحــدات االشتباك 
وبشكل كبير خالل االسبوع الفائت ليسقط على اثرها العشرات من 
المرتزقة بين قتيل وجريح على رأسهم مبخوت المعلقي رئيس وحدة 
الرصد واالحداثيات بمحافظة الجوف الذي لقي مصرعه اثناء افشال زحف 
لهم على منطقة صبرين والذي يعد من القيادات المهمة التي يعتمد 
عليها العدوان وطائراته في عمليات تتبع االهداف والتحركات للجيش 
واللجان في الجبهة الشرقية وبالذات في الجوف، لذا فإن قتله يعد صفعة 
تل الى جانبه محمد خربان ومطلق العبيدي.. 

ُ
للعدوان ومرتزقته حيث ق

وفي محافظة مأرب استهدفت مدفعية الجيش واللجان معسكر كوفل 
ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة ، كما 
تم إعطاب آلية عسكرية تابعة للمرتزقة في شمال مديرية صرواح 

بالمحافظة نفسها. 
«أورغان» يحرق جبل صلب بمرتزقته..

وفي تطور المعارك التي تشهدها مارب اطلق ابطال الجيش صاروخًا 
فًا قتلى 

ّ
باليستيًا نوع اورغان على تجمع للمرتزقة في جبل الصلب مخل

وجرحى..
وارتفعت مؤخرًا وتيرة الضربات الصاروخية والمدفعية التي نفذها 
الجيش المسنود باللجان الشعبية على مواقع المرتزقة واحباط عدد 
من هجماتهم وزحوفاتهم محققًا اصابات وخسائر فادحة في االرواح 

والعتاد العسكري..
في غضون ذلك تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من صد محاولة 
زحف فاشلة للمرتزقة باتجاه منطقة صبرين بالجوف أسفرت عن 
سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم, وكذا تدمير آلية عسكرية للمرتزقة 

بمنطقة معيمرة بمديرية المتون ومقتل طاقمها..
وفي محافظة شبوة استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات 

للمرتزقة بمديرية عسيالن، وتم إحراق طقمين تابعين لهم.
وكان مصدر عسكري قد أوضح أن وحدات من الجيش واللجان تصدت 
لمحاولة زحف مرتزقة العدوان السعودي ، مساء  الخميس، باتجاه 
مواقع بمنطقة الصبرين، موقعين أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى 
في صفوفهم وإعطاب آلية عسكرية.. وقد تم التعرف على المرتزقة 

منهم جابر الجهمه النوفي وعلي محمد صالح دخنان من بين القتلى.
وكانت وحدات الجيش واللجان قد تمكنت من تدمير مرابض مدفعية 
العدو في الــجــوف، وحــاول المرتزقة الزحف في مديرية المصلوب 
ماجعلهم عرضة القتل واإلبادة الجماعية بتمكن الجيش واللجان من 

صدهم ودحرهم.
مصادر عسكرية أكدت مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان 
في زحف فاشل لهم على منطقة وقز وسداج في مديرية المصلوب 

في الجوف .
وفي السياق واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان دك 
مواقع وتحصينات مرتزقة العدوان في مأرب، وتحديدًا تجمعاتهم في 
معسكر كوفل وجبل صلب بمديرية صرواح قبل ان يصل اليها صاروخ 

أورغان الذي احرق كل مافي المعسكر.
وأشارت المصادر إلى سقوط عشرات المرتزقة بين قتيل وجريح، 
وكانت قد تعرضت تجمعات المرتزقة في بعض مناطق صــرواح- 
ليل االربعاء- لقصف مدفعي عنيف أسفر عن خسائر بشرية ومادية 

للمرتزقة .


