
كلمة 

إعالن أسماء أعضاء المجلس السياسي األعلى وانتخابهم رئيسًا ونائبًا، يجسد التوجه الجدي لتطبيق  
ع بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم الذين جعلوه 

َّ
االتفاق الوطني الموق

مفتوحًا أمام أية أطراف سياسية يمنية تقف مع الوطن والشعب ضد العدوان السعودي وتحالفه االجرامي 
الباغي المستمر منذ عام ونصف، مؤمنين بأن مسئولية الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدته ونظامه 
الجمهوري الديمقراطي واستقالله وحرية ومكاسب الشعب هي ثابت اساسي وقضية جامعة لكافة ابنائه 

المنتمين لتربته وتاريخه الحضاري التليد ولحاضره ومستقبله الواعد.
إن ما يضاعف أهمية إعالن تشكيل المجلس السياسي هو اختياره من شخصيات وطنية مشهود لها 
ة  لطالما حملت قضايا الوطن والشعب وكانت طوال تاريخها السياسي التعبير الصادق عن هموم  بالكفاء
ومتطلبات ومصالح اليمانيين وآمالهم وتطلعاتهم الى بناء دولة يمنية مدنية وديمقراطية عادلة قوية 
وقادرة على تطبيق سلطة النظام والقانون المنبثقة من دستور يساوي بين جميع اليمنيين في الحقوق 

والواجبات.
وهنا نتبين لماذا ُصدم العدوان السعودي ومرتزقته بالتوقيع على االتفاق الوطني؟ وأصيبوا بالهيستيريا 
عند الخطوة األولى لتنفيذ هذا االتفاق والمتمثلة بتشكيل المجلس السياسي، وتحولت الهيستيريا الى 
جنون بعد معرفتهم أن اسماء أعضاء المجلس ليسوا من أولئك الذين يمكن أن يسقطوا في مستنقع المال 
النفطي السعودي المدنس وبالتالي ال يمكن ضمهم الى طابور النخاسين وتجار الحروب البائعين لألوطان 

ودماء الشعوب.
من المهم في هذا السياق التأكيد على حقيقة مضمون االتفاق الوطني الذي فرضته ضرورة موجبات 
المرحلة التاريخية التي فيها الشعب اليمني يتعرض ألبشع مؤامرة وأشنع حرب عدوانية سعودية شاملة 
وقذرة تستهدف وجوده، وغايتها تدمير وإبادة ابنائه وغزوه واحتالله ومن ثم تقسيمه الى مناطق 
سيطرة، وتمزيق ما تبقى منه الى كيانات كنتونية مناطقية ومذهبية وطائفية متناحرة، وهذا ما تصدى له 
شعبنا وأسقط رهاناته وأفشله طوال أكثر من ١٦ شهرًا في مواجهة بين الحق والباطل.. بين الخير والشر.. 
بين إرادة الشعب اليمني وقوة المال والسالح المفرطة الحاقدة المستكبرة التي لم تحسب حساب تاريخ 
اليمانيين القريب والبعيد ولم تستوعب الدروس والعبر التي لقنها ألعدائه الذين أرادوا غزوه واحتالله 
افة الخرافة مملكة آل سعود أن شعب اإليمان والحكمة جعل األساطير حقائق  واستعمار أرضه، لتجد عرَّ

ووقائع وأن نهاية خرافتها ستكون على أيدي شعب العزة والكرامة شعب المجد والسؤدد.
وهكذا فإن االتفاق الوطني وإعالن المجلس السياسي خطوة متقدمة على طريق النصر اليماني القريب 

بإذن الله.

مجلس اإلرادة اليمانية

من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 
ــغــاز ومحقق المنجزات  ومــخــرج النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها إعادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية واالستراتيجية 
وبناء الهياكل األساسية، وهو رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..
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ارتياح داخلي وخارجي لتشكيلة المجلس السياسي األعلى
انتخاب الصماد رئيسًا ولبوزة نائبًا في أول اجتماع للمجلس 

المجلس السياسي سيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان

أبوراس: المجلــس ليــــس موجهــــًا ضـــد أحـــد ومــن يعتقـــد غيـــر ذلك مخطــئ

الصماد: استجبنا لصوت الشعب ومضينا لترتيب وضع البلد
مهمتنــا إدارة الدولــة والعودة إلــى الدستـــور والقانـــون

المجلس من الشعب وللشعب ورافد لتعزيز الصمود في وجه العدوان

سياسيون: نتطلع إلصدار عفو عام ينهي الصراع الداخلي

تتواصل ردود األفعال الداخلية والخارجية حول إعالن أسماء المجلس السياسي األعلى للجمهورية   
اليمنية والذي فشلت دول تحالف العدوان بقيادة السعودية في اجهاضه عبر مجلس األمن، في 
تأكيٍد على تجاوز اليمن أخطر مؤامرة كانت تستهدف تقويض الدولة اليمنية لتمكين الجماعات االرهابية 
من التمرد واالنتشار في البالد.. وبحسب مراقبين سياسيين فإن إعالن أسماء المجلس السياسي األعلى يمثل 
انتصارًا يمنيًا على العدوان، كما أنه يمهد الطريق لحل سلمي لألزمة، خصوصًا وأن هناك ارتياحًا خارجيًا 

من تشكيل المجلس وانحصار معارضته على بعض دول تحالف العدوان فقط.
ووجه أعضاء المجلس في جلسة إعالن األسماء- السبت- رسائل سالم للداخل والخارج، حيث أكد االستاذ 
صادق أمين أبوراس أن المجلس السياسي ليس موجهًا ضد أحد ومن يفهم غير ذلك فهو مخطئ. وقال: 
إن أيدينا ممدودة للسالم وبالذات مع اخواننا في الداخل والخارج الذين لم يتورطوا بسفك الدماء.. داعين 

األشقاء واألصدقاء في دول العالم الى تقدير ظروف الشعب اليمني.
من جانبه أكد االستاذ صالح الصماد أن القوى السياسية حرصت على ترتيب وضع البالد السياسي وسد 
الفراغ حرصًا على إتاحة الفرصة للمشاورات التي تدور في حلقة مفرغة في ظل إدارة أممية هزيلة وتواطؤ 

دولي مريب.
تفاصيل ص٢
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الزنم:

دفعة قوية 
إلنهاء الحرب 
وإحالل السالم

دان مصدر اعالمي في المؤتمر الشعبي العام  
ما نشرته صحيفة الـ CNN " العربية" من 
تصريحات على لسان رئيس لجنة العالقات العامة 
الــســعــوديــة األمــريــكــيــة ســلــمــان االنـــصـــاري بــعــنــوان: 
(حــل األزمــة اليمنية ليس سياسيًا وال عسكريًا بل 
استخباراتيًا) والــذي يتضمن تحريضًا واضحًا على 

استهداف وتصفية قيادات المؤتمر الشعبي العام.

وقال المصدر: إن ما أورد، األنصاري في تلك التصريحات 
ات يعبر عن حالة االفالس التي ُمني بها  من مزاعم وادعاء
العدوان بعد فشله في تحقيق اهدافه رغم الحرب التي 
شنها على اليمن والمتواصلة منذ عام ونصف واإلمكانات 
الهائلة التي ُرصدت في محاولة بائسة إلخضاع الشعب 

اليمني وسلب ارادته واإلضرار بمكتسباته.
تفاصيل ص٢

أكـــدت وزارة الخارجية  
الروسية أن حل األزمة في 
اليمن لن يكون إال سلميًا، وجددت 
الــدعــوة إلـــى تــســويــة عــبــر الــحــوار 
الوطني. وأعلنت الخارجية الروسية 
-في بيان- تأييدها لتمديد محادثات 
السالم الجارية في الكويت.. وقال 
البيان" إن موسكو تتابع عن كثب 

وباهتمام سير الــمــفــاوضــات التي 
استؤنفت فــي ١٦ يوليو الماضي 
برعاية األمم المتحدة في العاصمة 

الكويتية ".
وأضاف: "إنه على الرغم من الدعم 
المقدم له من جانب روسيا وغيرها 
من الدول الراعية للتسوية السياسية 
ــــ ١٨ إال أن  ــي إطــــار مــجــمــوعــة ال ف

المفاوضات لم تحرز شيئا ولم يتم 
التوصل إلى أي اتفاق".

وقالت "إنها ما تزال على يقين من 
أن حــل الــنــزاع فــي اليمن سيتم في 
نهاية المطاف بالوسائل السلمية وعن 
طريق الحوار الوطني العريض الذي 
يأخذ في االعتبار مصالح جميع القوى 

السياسية البارزة في البالد".

رئيس مجلس النواب يزور البرلمان ويتفقد قاعة الجلسات
أبوراس: المجلس السياسي وّجه بتسليم البرلمان للجيش

أكد الشيخ صادق أمين أبــوراس- نائب رئيس    
المؤتمر عضو المجلس السياسي األعلى- أن إدارة 
الجلسات بمجلس النواب تسلمت أمس مبنى المجلس وأن 
سندت الى القوات المسلحة.

ُ
مهمة حراسة مقر البرلمان أ

ــــوراس فــي صفحته  وكــتــب الــشــيــخ صـــادق أمــيــن أب
بالفيسبوك: بتوجيه وإشـــراف مباشر مــن المجلس 
السياسي األعلى تم «مغادرة اللجان الثورية مجلس النواب 
وتسليم حراسته للقوات المسلحة، وكذلك  تسليم مبنى 

المجلس والمباني التابعة له إلدارة المجلس الرسمية».
وعلمت «الميثاق» مــن مــصــادر مطلعة أن رئيس 

مجلس الــنــواب الشيخ يحيى علي الــراعــي قــام بزيارة 
المجلس، حيث تفقد القاعة الرئيسية للجلسات، وعقد 
اجتماعًا بمسؤولي المجلس واألمانة العامة للمجلس. 
«الميثاق»  وبهذا الخصوص أكدت مصادر برلمانية لـ
أن المجلس السياسي األعلى سيؤدي اليمين الدستورية 
أمام مجلس النواب خالل جلسة انعقاده المتوقعة خالل 

األيام القادمة..
وقالت المصادر: إن هناك تجاوبًا كبيرًا من أعضاء 
المجلس لحضور جلسة البرلمان في حال توجيه دعوة 

رسمية لهم من رئاسة المجلس.

ارتياح واسع لموقف روسيا الشجاع في مجلس األمن ضد العدوان
المؤتمر يشكر مواقف روسيا الداعمة لقضية الشعب اليمني 

المؤتمر يأسف النحياز مصر واستعجال بريطانيا في مجلس األمن يعم الشارع اليمني ارتياح كبير وشعور متفائل غير  
مسبوق بالسير نحو السالم عقب الموقف الشجاع 
الذي اتخذته روسيا االتحادية من خالل مندوبها في مجلس 
األمن الدولي السيد فيتالي تشوركين في جلسة االربعاء بشأن 
اليمن والــذي ُيعد موقفًا تاريخيًا يضاهي بشجاعته موقف 
الرئيس خربتشوف في خمسينيات القرن الماضي. حيث جاء 
موقف روسيا االتحادية الصديقة في اخطر لحظات من مسار 
األزمة لينقذ اليمن من السقوط في حرب أهلية عبر مؤامرة 

اقليمية ودولية كان قد أعد لها سيناريو بشع لصراع داٍم بين 
أبناء الشعب اليمني, وخطط المتآمرون أن تمرر هذه المؤامرة 

الكارثية عبر أروقة مجلس األمن الدولي لتدمير اليمن..
ر مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام عن شكره  وعبَّ
وتقديره لموقف روسيا االتحادية الذي اتخذته في مجلس 
االمن بشأن اليمن في الجلسة المنعقدة يوم االربعاء الموافق ٣ 

أغسطس ٢٠١٦م..
تفاصيل ص٦

عّبر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام عن أسفه لموقف مندوب المملكة المتحدة،في  
مجلس االمن خالل جلسته يوم االربعاء ٣ أغسطس بشأن اليمن.. واعتبر المصدر أن الموقف 
البريطاني كان مستعجًال، ونابع عن معلومات مغلوطة.. مؤكدًا في الوقت ذاته ان مثل هذه المواقف ال 
تساعد على تحقيق االمن واالستقرار المنشود، وتتعارض كليًا مع مبادئ حقوق االنسان والمعاهدات 

واالتفاقيات الدولية والقوانين المحلية وحماية السيادة الوطنية..

مصدر مؤتمري يدين تحريض مسؤول سعودي 
على تصفية رئيس المؤتمر

روسيا تؤكد أن الحل في اليمن لن يكون إال سلميًا

قرابة ١٠٠ غارة على مناطق مختلفة

ف ٣٥ شهيدًا وجريحًا
ّ

العدو السعودي يقصف سوقًا في نهم يخل
استهدفت غارات لطيران العدوان السعودي -مغرب أمس -سوقًا   

 في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.. وقالت مصادر محلية 
ً
شعبية

«الميثاق»: إن غارات استهدفت سوقًا شعبي جوار قرية «عذر» عزلة عيال  لـ
منصور قرب مركز المديرية. وأشارت إلى أن الغارات أسفرت عن استشهاد 

١٢ مواطنًا وإصابة ٢٣ آخرين وذلك في حصيلة أولية..

وقالت المصادر: إن حرائق هائلة اندلعت في المحالت التجارية التابعة 
للمواطنين.. وكان طيران العدوان قد شن يوم أمس أكثر من ٣٠ غارة على 

مناطق الحثيرة في تهامة بجيزان وكذا منطقتي حرض وميدي..
كما استهدف طيران العدوان جبل الدار في ذوباب القريبة من باب المندب 
بأكثر من ١٥ غارة إضافة إلى استهدافه منطقة نهم بمحافظة صنعاء بأكثر 

من ١٥ غارة خلفت العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.
إلى ذلك عاود طيران العدوان قصف مديرية «خب والشعف» بالجوف بعدة 

غارات، فيما شن ٤ غارات أخرى على صرواح وهيالن في مأرب..
وفي محافظة صعدة استهدف طيران العدوان مديرية آل عمار بـ٤ غارات 

و٤ غارات أخرى على األرقول وسحار.

الوفد الوطني يصل إلى العاصمة العمانية 
مسقط في طريق عودته إلى صنعاء

ــي   ــوطــن وصـــــل الــــوفــــد ال
ــــمــــكــــون مـــــن وفـــــدي  ال
المؤتمر الشعبي العام وانصار الله 
الى العاصمة العمانية مسقط صباح 
االحد قادمًا من الكويت في طريق 
ــى العاصمة صنعاء بعد  عــودتــه ال
رفع جولة مشاورات السالم اليمنية 
التي عقدت برعاية االمم المتحدة 
ــة نتائج  وانــفــضــت دون تحقيق أي

ذكر.
ُ
ت

وكان الوفد غادر الكويت مساء 
ــمــشــاورات  الــســبــت- بــعــد رفـــع ال
بالكويت لمدة شهر حسب ما أعلنه 
المبعوث الخاص لالمين العام لالمم 
ستأنف 

ُ
المتحدة ولد الشيخ على ان ت

في مكان يتم التوافق عليه..


