
كلمة 

اجتماع مجلس النواب وإقرار غالبية ممثلي الشعب اليمني االتفاق الوطني بين المؤتمر الشعبي العام   
وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، والمجلسي السياسي األعلى المنبثق عنه وتأدية رئيسه ونائبه وأعضائه 
اليمين الدستورية وبحضور أعضاء مجلس الشورى، جسد اإلرادة الوطنية اليمنية التي تعبر عنها الفعاليات 
والمسيرات الشعبية في المديريات والمحافظات والتي ستتوج بمسيرة ماليينية في العاصمة صنعاء -السبت- تؤيد 
وتبارك المجلس السياسي األعلى الذي جاء بعد عام ونصف على الحرب العدوانية البربرية التي يشنها ليل نهار 
 وعسى أن يثوب المعتدون 

ّ
النظام السعودي وتحالفه الباغي على شعب عربي عريق وعظيم مسالم صابر وصامد عل

الى رشدهم ويستجيبوا لدعوات التالقي على كلمة سواء للتفاهم والحوار الصادق واالتفاق الذي ينهي العدوان 
الوحشي ويرفع الحصار الجائر ويضمن استتباب األمن واالستقرار والسالم لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم.

هذا هو سياق االتفاق التاريخي بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم لسد الفراغ السياسي 
دستوريًا وعبر ممثلي الشعب في المؤسسة التشريعية والتي أثبت أعضاؤها انهم عند مستوى ثقة شعبهم 
والمسؤولية التاريخية الملقاة على عواتقهم بحضور غالبيتهم من كل المحافظات اليمنية لالجتماع تحت قبة 
البرلمان متحدين الخطر، غير مبالين بالتهديد والوعيد الذي أطلقه العدوان ومرتزقته.. وتحت قصف طائرات 
العدوان عقدوا جلساتهم مؤكدين للعالم مجددًا إيمان  وشجاعة اليمانيين وعدالة قضيتهم وأن الدولة الوطنية 
اليمانية الموحدة ونظامها السياسي الجمهوري الدستوري الديمقراطي التعددي ُوجد ليبقى عنوانًا لحريتهم 

واستقاللهم وكرامتهم وعزتهم.
 في هذا كله تتجلى عظمة الشعب اليمني المحب للسالم والعدل والخير، الرافض للعدوان والظلم.. المواجه لقوى 

البغي والطغيان الشيطانية الشريرة المعادية لإلنسانية.
إن الصراعات والحروب والغزو واالحتالل لم تكن في يوم من األيام ولن تكون خيارًا للشعب اليمني وعبر تاريخه 
الحضاري الموغل في الِقدم كذلك في الحاضر والمستقبل، فهو دومًا شعب سالم ووئام يحل قضاياه ومشاكله 
س على االحترام المتبادل وعدم التدخل  وخالفاته الداخلية والخارجية من خالل التشاور والتعاون والحوار المؤسَّ
في الشؤون الداخلية، وهذا ما سعى اليه وعمل على تحقيقه مع جيرانه وأشقائه في العروبة واالسالم وكل دول 
وشعوب العالم وعلى رأسها مملكة آل سعود التي كانت ترد على كل ذلك بتكبر وغطرسة وعدوان تعددت وسائله 
وأساليبه ولم تتوقف في أية مرحلة من مراحل التاريخ المعاصر.. والعدوان الوحشي طوال ١٧ شهرًا هو األكثر 

تأكيدًا لطبيعتها االجرامية االرهابية.. 
ما ينبغي فهمه واستيعابه ان الخطوات الوطنية السياسية والدستورية بقدر ما تهدف الى توحيد صفوف 
وجهود أبناء اليمن لمواجهة الحرب العدوانية، بذات القدر تهدف الى تعزيز فرص التفاهم والحوار، واليد ممدودة 

لمن يريد حًال شامًال وعادًال ودائمًا يحفظ لليمن سيادته واستقالله وحريته، وللمنطقة والعالم األمن والسالم.

إرادة السالم في مواجهة العدوان

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..
50 رياالً 20 صفحة
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البرلمان يطوي صفحة الخائن «هادي» إلى األبد
الوفد الوطني: التصعيد العسكري يقلل من فرص 

 والبدائل ستكون مؤلمة للعدو
ً
الحوار مستقبال

ر الوفد الوطني في مشاورات الكويت دول تحالف العدوان السعودي من مغبة  
َّ
حذ

االستمرار في التصعيد العسكري الهمجي على العاصمة صنعاء وعدد من محافظات 
الجمهورية.. وأكد أن التصعيد العسكري وما صاحبه من منع وعرقلة عودة الوفد الوطني من 

مسقط الى العاصمة صنعاء يقلل من امكانية استمرار المشاورات وإقامة جولة ثالثة.
«سبأ» إلى أن قوى العدوان السعودي األمريكي وفي ظل صمت دولي وأممي  وأشار البيان وفقًا لـ
ستجر الشعب اليمني وأبطال الجيش واللجان الى خيارات ميدانية ستكون أشد إيالمًا للعدوان 

ومرتزقته.
ودعــا الوفد الوطني القوى الدولية واألمــم المتحدة الى االضطالع بدورها وإيقاف الصلف 

والعدوان الهمجي على الشعب اليمني.

روسيا: غارات التحالف قصفت أهدافًا مدنية في اليمن وندعو الستئناف المفاوضات
أكدت وزارة الخارجية الروسية- األربعاء- أنها الحظت زيادة في عدد  

الغارات الجوية التي تؤثر على األهداف المدنية في اليمن من قبل تحالف 
العدوان السعودي.

ونقل موقع "روسيا اليوم"- عن بيان للوزارة نشره موقع "سبوتنيك" باللغة 
اإلنجليزية- أن "موسكو الحظت زيادة عدد الغارات الجوية للتحالف بقيادة المملكة 

طلق 
ُ
السعودية، التي تؤثر على األهداف المدنية، وكذا الصواريخ الباليستية التي ت

من اليمن باتجاه المناطق الحدودية السعودية".
ودعت موسكو كافة األطراف إلى االلتزام بوقف النار المعلن مسبقًا، والعودة 
 إلى أن الحوار السياسي بين األطراف اليمنية المتصارعة ال يزال 

ً
للمفاوضات، مشيرة

السبيل الوحيد للخروج من األزمة.

الشعب يستعيد الشرعية عبر ممثليه في البرلمان
 ال شرعية للذين جلبوا العدوان لقتل الشعب وتدمير منجزات الوطن مجلس النواب يبارك االتفاق الوطني وتشكيل المجلس السياسي األعلى

في بيان أصدره المجلس في ختام جلساته:

مجلس النواب: نجدد العهد بالحفاظ على مؤسسات 
الدولة وتعزيز دورها وفقًا للدستور والقانون

تابع الشعب اليمني واألشــقــاء العرب واألصــدقــاء في   
مختلف دول العالم باهتمام كبير جلسات مجلس النواب 
يوم السبت واألحد وما أحدثته من متغيرات سياسية كبيرة 
جسدت إرادة الشعب اليمني بمختلف مكوناته وفتحت آفاقًا 
جديدة في مسار تطوره السياسي ومستقبله باستئناف مجلس 
النواب- السبت- في العاصمة صنعاء جلسات أعماله برئاسة 
الشيخ يحيى علي الراعي كسلطة دستورية منتخبة ديمقراطيًا 

 للشرعية المزعومة.
ً
من الشعب، ليضع البرلمان بذلك نهاية

ه أعضاء مجلس النواب بذلك الحضور الكبير صفعة قوية  ووجَّ
وقاتلة للعدوان ومرتزقته ورسالة واضحة لدول تحالف العدوان 
ر من خاللها اجتماع البرلمان عن إرادة الشعب  وغيرهم، عبَّ
اليمني بمختلف مكوناته الرافض للعدوان والحصار، وجدد 
التأكيد على وحدة الشعب اليمني في الدفاع عن قراره الوطني 
المستقل ورفض أية وصاية أو تدخل في شؤونه الداخلية وعدم 

القبول بأي غاٍز أو محتل لتراب وطنه الطاهر.
تفاصيل ص٢-٣

المجلس السياسي األعلى يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب 

أدى األخـــوة رئيس ونــائــب وأعــضــاء المجلس السياسي األعــلــى اليمين  
الدستورية أمام مجلس النواب خالل الجلسة التي عقدها أمس  برئاسة 
األخ يحيى علي الراعي- رئيس مجلس النواب.. حيث أدى اليمين األخ رئيس المجلس 

السياسي األعلى صالح علي الصماد ونائب رئيس المجلس الدكتور قاسم محمد لبوزة 
وأعضاء المجلس صادق أمين أبو رأس، يوسف عبدالله الفيشي، محمد صالح النعيمي، 

مبارك صالح الزايدي، جابر عبدالله الوهباني، ناصر ناصر النصيري.

حدة مسئولية 
ّ

المؤتمر وحلفاؤه يحّملون األمم المت
الحظر الجوي وتصعيد العدوان

ج بمهرجان مالييني في العاصمة صنعاء السبت توَّ
ُ

انطلقت من الحديدة وذمار وت

االحتفاالت الجماهيرية المؤيدة للمجلس السياسي األعلى تعم محافظات الجمهورية
حّمل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه  

األمم المتحدة مسئولية تصعيد العدوان 
على اليمن أرضًا وإنسانًا وإغالق المطارات وتعليق 
ــى اليمن واعتبرها مشاِركة في  الــّرحــالت من وإل
العدوان من خالل اإلذعان إلرادة النظام السعودي 

اته على األمم المتحدة. وإمالء
واعتبر مصدر إعالمي مسئول، بالمؤتمر الشعبي 
العام، صمت منظمة األمم المتحدة ، تجاه تصعيد 
الــعــدوان الــســعــودي، وجــرائــم اإلبـــادة الجماعية، 
وجرائم العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني، اعتبر 

ذلك، مشاركة في الجريمة ، وتحوًال خطيرًا وغير 
مسبوق في اهــداف المنظمة الّدولية، يتنافى مع 
مهامها األساسية، في حفظ األمــن، وصون السلم 

واألمن الدوليين.
ات  وقال المصدر: إن رضوخ األمم المتحدة إلمالء
الّنظام السعودي يجعلها مشاِركة مشاركة مباشرة 
في العدوان على اليمن، والذي يتم بصورة بشعة 
ووحشية تتنافى مع القوانين اإلنسانية الدولية، وكل 

مواثيق حقوق اإلنسان..
تفاصيل ص٦

لجماهيرية    ا ليات  للفعا لعليا  ا للجنة  ا علنت  أ
ات والترتيبات المتعلقة  استكمالها كافة اإلجراء
بــإقــامــة مهرجانات حــاشــدة على مستوى المديريات 
والمحافظات تتوج بمهرجان مالييني تشهده العاصمة 

صنعاء في ٢٠ اغسطس الجاري.
 وأكــدت اللجنة في اجتماع لها- السبت- على ضرورة 
االستجابة لمناشدات أبناء الشعب والقيادات الميدانية 
ومؤسسات المجتمع المدني بإقامة فعاليات احتفائية 
بمناسبة إعــالن االتفاق التاريخي بين القوى السياسية 
الوطنية ومباركة تشكيل المجلس السياسي األعلى الذي جاء 

تلبية لتطلعات جماهير الشعب اليمني لما له من أهمية في 
توحيد الصف لمواجهة العدوان الغاشم على بالدنا. ودشنت 
محافظتا الحديدة وذمار- صباح األحد- مهرجانات التأييد 
والمباركة، فيما تنطلق اليوم الفعاليات في محافظتي 
المحويت وريمة.وتشهد محافظتا إب وحجة- الثالثاء- 
مهرجانات جماهيرية حاشدة، أما األربعاء فستقام في 
تعز وعمران.  وبحسب قرار اللجنة العليا فإن مهرجانات 
المحافظات والمديريات سوف تتوج بمهرجان مركزي عام 

حاشد في أمانة العاصمة يوم السبت القادم.
تفاصيل ص٤

منسق الشئون اإلنسانية:

٤٠ ألف مصاب بالسرطان حرموا 
من األدوية جراء الحصار

أكد منسق الشئون اإلنسانية في اليمن جيمي   
ماكغولدريك ان أربعين ألــف شخص من 
مرضى السرطان في اليمن لن يتلقوا دعم األدوية 
التي يحتاجون إليها نظرًا لعراقيل التعامالت 

المصرفية التي تعيق استيرادها..
مشيرًا إلى أن عودة األعمال القتالية تتسبب في 
الدفع نحو المزيد من االحتياجات اإلنسانية وأن 
الشعب اليمني هو الطرف الذي يتحمل وطأة المعاناة 
 سياسي للنزاع 

ّ
لعدم قبول األطراف التوصل إلى حل

الذي يتصاعد منذ أكثر من عام ونصف.
ر ماكغولدريك -في بيان صحفي- عن القلق  وعبَّ
جّراء تكثيف أعمال العنف في كافة أنحاء البلد خاصة 
ث تقارير إعالمية عن قتل وتشويه أطفال  بعد تحدُّ
ونساء وتدمير منازل وإلــحــاق األضـــرار أو الدمار 
بمصنع منتجات غذائية وإحدى األسواق خصوصًا 
في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وصعدة وتعز 

والحديدة.
وطالب مجتمع العمل اإلنساني بتسهيل وصول 
المساعدات اإلنسانية على نحو آمن ومستمر دون 
عراقيل إلى السكان الذين يحتاجون إليها، مع حرية 
الحركة الطوعية للمدنيين للوصول إلى المساعدات 

اإلنسانية.
تفاصيل ص١٢

أصدر مجلس النواب في ختام جلساته التي عقدت برئاسة الشيخ/ يحيى علي  
الراعي رئيس المجلس- حيث وقف أمام العديد من القضايا الوطنية المهمة 
والتي كان في مقدمتها مباركته لتشكيل المجلس السياسي األعلى الذي أدى أمامه اليمين 
الدستورية أمس األحد- أصدر بيانًا تناول العديد من القضايا الوطنية الملحة على الساحة 
الوطنية في ظل استمرار تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على بالدنا وشعبنا منذ 

عام ونصف وفرض حصار جائر..
نص البيان ص٤

حكومة الرياض تهدد 
منسق الشئون اإلنسانية

شنت حكومة الفار هــادي المقيمة في 
ــريــاض هجومًا حـــادًا على منسق األمــم  ال
المتحدة للشئون االنسانية في اليمن جيمي 
ماكغولدريك على خلفية بيان أشــار فيه 
ــى جــرائــم قتل وتشويه ألطــفــال ونساء  ال
اليمن وتدمير منازل وإلحاق األضــرار أو 
الدمار بمصنع العاقل للمنتجات الغذائية 

بالعاصمة وسوق شعبية بمديرية نهم..
ووصفت حكومة الفار المسئول الدولي بأنه 
غير منصف وأن عليه تحري المصداقية، 
غير أن بيانها لم يقدم أي معلومات أو 
دالئــل تنفي مسئولية العدوان السعودي 
عن الجرائم التي شهدتها أمانة العاصمة 
وباقي محافظات الجمهورية خالل األيام 
الماضية وأسفرت عن قتل وجرح العشرات 

من المدنيين.
تفاصيل ص٥

الراعـــي: مهام وطنية كبيرة تنتظر المجلسين وسنعمل معًا لمصلحة اليمن
الصماد: تشكيل المجلس السياسي ال يتقاطع مع المسار السياسي السلمي لحل األزمة اليمنية

أبطال الجيش واللجان الشعبية يطّوقون نجران
مصرع ٣٠ جنديًا سعوديًا في المواقع المطلة على المدينة

تهاوت وبصورة سريعة الخطوط الدفاعية  
للعدو السعودي المحيطة بمدينة نجران من 
كافة الجهات بعد عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية 
دحرت الجيش السعودي من نحو٢٠ موقعًا استراتيجيًا 
بعد معارك كبدت العدو عشرات القتلى والجرحى كما 

دمرت العديد من دباباته وآلياته العسكرية.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش واللجان الشعبية 
تــمــركــزت منذ ايـــام فــي الــعــديــد مــن الــتــبــاب الشمالية 
والجنوبية والغربية لمدينة نجران  بعد فرار جنود الجيش 
السعودي من مواقعها على وقع نيران ابطال الجيش 
واللجان التي تمكنت من السيطرة الكاملة على عدة مواقع 

تفاصيل ص١٧سعودية تطل على المدينة..


