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أو يطعن في هذه المؤسسة الوطنية والدستورية العظيمة 
وفي دورها الوطني الفاعل السيما في هذه المرحلة التي يواجه 
فيها الشعب اليمني العظيم والصابر عدوانًا ظالمًا وحصارًا جائرًا 
وغير مبرر ومؤامرات داخلية وخارجية تسعى إلى زعزعة أمنه 
وتمزيق نسيجه االجتماعي والمّس بوحدة أراضيه واستقالله 

وسيادته الوطنية .
وقــال رئيس المجلس السياسي األعــلــى: "إن على العالم أن 
يدرك أننا من على هذا المنبر الدستوري من على تراب عاصمة 
الجمهورية اليمنية صنعاء نؤكد أنه هنا اليمن كل اليمن هنا 

الشعب هنا الديمقراطية هنا الشرعية".
ودعا من قاعة البرلمان المؤسسة التي ال ينازع المجتمع الدولي 
في شرعيتها، المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب اليمني 
وخياراته السياسية، كما دعاه إلى مراجعة مواقفه من العدوان 
على اليمن والتي تتعارض مع المرجعيات والمواثيق األممية التي 

يزعم تمثيلها والقيام على رعايتها.
وأضاف: "لقد حرصت القوى الوطنية في الداخل كما تعلمون 
جميعًا على ايالء الجانب السياسي والسلمي لحل األزمة في بالدنا 
سواء قبل العدوان أو خالله كل االهتمام وسخرت كل اإلمكانات 
وقدمت التنازالت تلو التنازالت من أجل التوصل إلى حل سياسي 
شامل وعادل مستدام فكان أن توصلنا في وقت مبكر كما تعلمون 
إلى اتفاق السلم والشراكة الذي قدم حلوًال موضوعية وجذرية 
لالزمة اليمنية في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واألمنية 
عت عليه كافة القوى والمكونات التي شاركت 

َّ
والعسكرية ووق

في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ونال قبول وتأييد المجتمع 
الدولي بمن فيهم دول العدوان التي حاولت فيما بعد أن تقوض 
هذا االتفاق بكل الطرق والوسائل بما فيها اللجوء إلى العدوان 

العسكري المباشر".
وتابع مستطردًا: "ومع احتفاظنا بحقنا في التصدي للعدوان 
فقد قبلنا رغم ذلك  مسار الحل السياسي وخضنا وخاض وفدنا 
الوطني مشكورًا الجوالت تلو الجوالت في مسقط وجنيف وبييل 
وصوًال الى مباحثات الكويت التي استمرت ألكثر من شهرين 
وقدمنا فيها تنازالت ملموسة ولكنها مع ذلك تعثرت لألسف 
بسبب تعنت الطرف اآلخر ومن خلفه قوى العدوان، وكان لعدم 
مصداقية وجدية وحيادية الجهة الراعية للمباحثات وبعض 

القوى الدولية األخرى دور في وصولنا إلى ما وصلنا إليه" .
وقال األخ صالح الصماد: "فكان البد من اتخاذ الخطوات التي 
تعزز من التالحم الوطني على المستويين الشعبي والسياسي 
وتكتل كل القوى وتنظم كل الجهود والطاقات في إدارة مشتركة 
تضم كل القوى الوطنية لتحمل مسؤوليتها في حماية الشعب 
اليمني ودفــع جائحة الــعــدوان البربري بكل السبل والوسائل 
الممكنة والمشروعة والخطوات التي تلبي اإلرادة الشعبية 
وتستجيب لضغوط ومناشدات الفعاليات الشعبية والسياسية 
واالجتماعية للدخول في شراكة واسعة إلدارة البلد وسد الفراغ 
اإلداري القائم والتي كان رغم إدراكنا ألهميتها نرّحلها ونعمل 
على تأجيلها إلعطاء فرصة كافية لمشاورات السالم ولسحب 

ذرائع تحالف العدوان المجرم وإسقاط معاذير المجتمع الدولي 
وإبالغ الحجة أمام شعبنا وأمام العالم أن ايدينا ممدودة للسالم 

إن كانوا أهل سالم" .
وأضاف: "لقد شاهدتم وشاهد العالم على مدى أكثر من مائة 
يوم من المشاورات انهم يبحثون عن االستسالم ال عن السالم 
...عندها كان البد من اتخاذ خطوات قوية ورادعة تلبي رغبة 
وإرادة الشعب اليمني وتعزز حالة الصمود في مواجهة العدوان 
على كافة المستويات وذلك بإعالن التوافق على إنشاء المجلس 
السياسي األعلى كسلطة عليا تتولى إدارة البلد في هذه المرحلة 
العصيبة، ترافق مع ذلك عودة البرلمان لالنعقاد ومعاودة عقد 
جلساته واالستفادة من هذه المؤسسة الدستورية باعتراف 
ات  العالم في تنفيذ برنامج واسع لمواجهة العدوان واتخاذ اإلجراء
الممكنة والمتاحة إلبــطــال الــذرائــع التي يرفعونها لتبرير 
عدوانهم وتحقيق مصالحهم ومعاقبة اليمن على خياراته 

السياسية والثورية واالستقاللية والوطنية" .
وجــدد األخ صالح الصماد التأكيد على أن تشكيل المجلس 
السياسي األعلى والــذي حظي بمباركة ودعــم ممثلي الشعب 
وقواه الحية قد أملته ضرورات المرحلة ومتطلبات الوقوف في 
وجه العدوان والحصار وأولوية تماسك الجبهة الوطنية وتوحيد 

الجهود والطاقات الرسمية والشعبية في هذا اإلطار.
كما جدد التأكيد باسم كل القوى والمكونات الوطنية على أن 
هذه الخطوة ال تشكل بأي حال من األحوال قطيعة مع المسار 
السياسي والسلمي لحل األزمة في بالدنا بل إن التئام مجلسكم 
الموقر ودعمكم المجلس السياسي األعلى سيعطي زخمًا أكبر 
لمسار التسوية والوصول إلى حل سياسي عادل وشامل يلبي 
طموحات ابناء شعبنا وصموده وتضحياته الجسام وسنظل 

بطبيعة الحال نؤيده ونتطلع إليه.
ودعــا األخ صالح الصماد القوى الوطنية بكافة أطيافها إلى 
المشاركة في هذا المجلس وكل األطر المتفرعة عنه وتحمل 
مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الدقيقة 

والمفصلية التي يعيشها وطننا الحبيب.
وأكــد حرص الجمهورية اليمنية والتزامها بالنهج السلمي 
والديمقراطي الــذي أقــره الشعب اليمني منذ اعــالن وحدته 
المباركة وكذلك احترام حقوق االنسان والمعاهدات والمواثيق 
الدولية التي صادقت عليها بالدنا واحترامنا لمبدأ العيش 
المشترك وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وبالمثل 
ــعــدوان والعمليات  نشدد على حقنا الكامل فــي الــرد على ال
الحربية التي تتعرض لها بالدنا كما أننا لن نتهاون في اتخاذ 
ات والتدابير الرامية لمكافحة القاعدة وداعش  كافة اإلجــراء
والتنظيمات المتطرفة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة والعالم.
وقال مخاطبًا دول العدوان: "نؤكد لدول العدوان أن رهانكم 
على هادي ومجموعة المنتفعين والمرتزقة في فنادق الرياض 
رهان فاشل فأنتم تعلمون علم اليقين انهم فشلوا حتى في 
أن يكونوا خونة جديري بالتبني وتعلمون انهم لو تسلموا 
البالد لسلموها للقاعدة وداعش ،واستمرار تواطؤكم معهم 

يعني انكم موافقون على تسليم اليمن للقاعدة وداعش، وقد 
رأيتم ورأى كل العالم كيف ان كل مدينة يعلن تحالف العدوان 
السيطرة عليها فورًا تعلن القاعدة وداعش عن وجودها، وما 

دخل التحالف مدينة إال قالت داعش خذنا معك".
ودعا رئيس المجلس السياسي األعلى دول تحالف العدوان إلى 
مراجعة حساباتها الخاطئة والتوقف فورًا عن عدوانها الغاشم 
وغير المبرر على بالدنا ومراعاة المصالح التاريخية التي تجمع 
شعوبها بالشعب اليمني واعتماد نهج الحوار المباشر والصادق 
الــذي يفضي الى تحقيق االستقرار واألمــن لشعوب المنطقة 
ودولها كافة.وأكد األخ صالح الصماد أن اليمن دولة مستقلة ذات 
نظام جمهوري ووطن قومي لكل اليمنيين يخضعون فيه لحكم 
النظام والقانون، ودولة تسعى الن تكون عالقاتها الثنائية مع 
دول الجوار ومحيطها العربي واإلسالمي وجميع دول العالم قائمة 
على أساس الندية واالحترام المتبادل واحترام السيادة والتعاون 
وتبادل المنافع االقتصادية وتعزيز االمن والسلم الدوليين، 
ات  لكنها لن تكون والية داعشية وال إمارة سعودية وال ذات والء

شرقية أو غربية بل يمنية خالصة.
وقال: "هذا هو العقد االجتماعي بيننا وبين شعبنا أوًال وبيننا 
وبين المجتمع الدولي وجميع دول العالم، فمن أراد أن يتعامل 
مع اليمن على هذا االساس مددنا له أيدينا، ومن أراد اليمن والية 

تابعة له او خاضعة إلرادته فهذه مشكلة تخصه".
وتابع مستطردًا: "كما نؤكد لشعبنا اليمني الصامد أن ١٧ 
شهرًا من العدوان حتمت أن تكون اولوية األولويات هي مواجهة 
العدوان اال أنه ومع تكاتف كل القوى لمواجهة العدوان فإن 
المجلس السياسي االعلى سيكون امامه فرصة سانحة بل ستكون 
اولوية من اولوياته هي تمثيل الشراكة الوطنية لكل أطياف 
الشعب بحيث نكون جميعًا شركاء في القرار شركاء في التنفيذ 

شركاء في محاربة الفساد شركاء في مواجهة العدوان".
وأضاف: "كما ستكون من أولوياته اتخاذ كافة الوسائل التي من 
شأنها تعزيز وحماية الفئات الضعيفة وحقوقها كاألطفال الذين 
يتعرضون ألبشع الجرائم على يد العدوان كان آخرها ما حصل 
يوم أمس بحق مدرسة في مديرية حيدان راح ضحيتها عشرات 
األطفال ما بين شهيد وجريح، والنهوض بالمرأة وتعزيز دورها 
في العمل السياسي واالداري وعقد لقاء تشاوري لكافة القوى 
والفعاليات السياسية والشبابية والمرأة واالحزاب والتنظيمات 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الوجاهات وشرائح 
المجتمع لإلسهام في بناء اليمن والحفاظ على وحدته وأمنه 
واستقراره والنظر في القضايا المختلفة ذات البعد الوطني 

ومعالجة أسباب التوتر في جميع محافظات الجمهورية" .
وأشار األخ صالح الصماد إلى أنه " وفي هذا الوضع االستثنائي 
ــدرك الجميع اهمية مضاعفة الجهود لمواجهة  يجب أن ي
التحديات وفي مقدمتها التحدي االقتصادي الذي يراهن عليه 

العدوان لتركيع شعبنا من خالله" .
وأكد أن المجلس السياسي األعلى سيسعى بكل جهد لالستقرار 
االقتصادي وتحسين إيرادات الدولة لمواجهة التحديات الراهنة 

وقــال رئيس مجلس الــنــواب" باألمس باركنا وأيدنا االتفاق 
السياسي بين المؤتمر الشعبي الــعــام وحلفائه وأنــصــار الله 
وحلفائهم، وباركنا لهم الثقة التي ُمنحت لهم في تحمل هذه 

المسؤولية الوطنية".
وأشــار رئيس مجلس النواب إلى أن رئيس وأعضاء المجلس 
السياسي اليوم يــؤدون اليمين الدستورية .. الفتًا إلى أن هذا 

يعني أن مهامًا وطنية كبيرة تنتظر المجلس السياسي األعلى.
وأكد على أن الجميع سيعمل معًا وبتعاون جماهير الشعب 
اليمني من أجل مصلحة اليمن أرضًا وإنسانًا.. معبرًا عن تمنياته 
لرئيس وأعضاء المجلس السياسي األعلى التوفيق والنجاح، داعيًا 

طى الجميع على طريق الخير.
ُ
الله سبحانه وتعالى أن يسدد خ

بعد ذلك دعا األخ يحيى علي الراعي، األخوة رئيس وأعضاء 
المجلس السياسي األعلى ألداء اليمين الدستورية.

وهم :
١- صالح علي محمد الصماد -رئيس المجلس السياسي األعلى

٢- قاسم محمد غالب لبوزه -نائب رئيس المجلس السياسي 
األعلى

٣- صادق أمين حسن أبو راس -عضو المجلس السياسي األعلى
٤- يوسف عبدالله حسين الفيشي -عضو المجلس السياسي 

األعلى
٥- محمد صالح مبخوت النعيمي -عضو المجلس السياسي 

األعلى
٦- مبارك صالح المشن الزايدي -عضو المجلس السياسي األعلى
٧- جابر عبدالله غالب الوهباني -عضو المجلس السياسي 

األعلى
٨- ناصر ناصر عبدالله النصيري عضو المجلس السياسي األعلى
وتغيب اثنان من أعضاء المجلس السياسي األعلى عن أداء 
اليمين الدستورية ألسباب موضوعية هما : خالد سعيد محمد 

الديني وسلطان أحمد عبدالرب السامعي.
عقب ذلك ألقى األخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي 
األعلى كلمة أعرب في مستهلها عن سروره بالوقوف أمام نواب 

الشعب وتحت قبة مجلسهم الموقر.
وقــال: "هــذه المؤسسة الدستورية الوطنية العظيمة التي 
تمثل إرادة شعبنا األبي وقواه الحية والتي قالت باألمس كلمتها 
اته وأبت رغم كل   عن الشعب بمختلف توجهاته وانتماء

ً
نيابة

الظروف والتحديات والتهديدات من قوى العدوان إال أن تكون 
حاضرة وفي مقدمة صفوف أبناء الشعب للقيام بدورها الوطني 
والدستوري الفاعل إلى جانب مؤسسات الدولة المختلفة في 
مواجهة تحديات المرحلة وصلف العدوان السعودي األمريكي 

على وطننا الحبيب وأهله الكرام" .
وأضاف: " كما تعلمون وكما عايشتم لحظة بلحظة فإن بالدنا 
نَّ عليها دون أي 

ُ
تمر بظروف استثنائية في ظل عدوان غاشم ش

مبرر قانوني أو سند واقعي وعلى مسمع ومرأى من العالم أجمع، 
لم تكتِف قوى العدوان بما اقترفته من خطايا وآثام وجرائم بحق 
شعبنا الكريم نساء وأطفاًال وشيوخًا بل أخذت تمارس حصارًا 
جائرًا على اليمن وطنًا وشعبًا في محاولة يائسة لتركيعه وإذالله 
وإجباره على االستسالم ولكن هيهات لهم ذلك فكيف لهم أن 
يهزموا هذا الشعب األبي الصابر الموغل في حضارته والتليد 
بتاريخه معدن العروبة وظهير اإلســالم منذ الحت تباشيره 

على البشرية جمعاء".
وتابع األخ صالح الصماد: "إننا أمام هذا الصلف وفي ظل استمرار 
العدوان نعاهد الله ونعاهدكم ونعاهد شعبنا بأن نظل أوفياء 
لهذا الوطن المعطاء محافظين على كرامة أبنائه ووحدة أراضيه 
واستقالله وسيادته، باذلين في ذلك كل الجهود والطاقات ولن 
نيأس ولن نذل ولن نركع ولن نستسلم ولن نهان ولن نقبل ضيمًا أو 
حيفًا أو جورًا ينال من عزمنا وعزتنا وكرامتنا وعرضنا وديننا هذا 
لن يكون، والله معنا وشعبنا معنا وكل شريف وحر في العالم معنا 
رضت علينا ان طالت وتطاولت 

ُ
سننتصر في هذه المعركة التي ف

ألننا على درب الحق وأهله وألننا ندفع عن أنفسنا وعن شعبنا 
الظلم والبغي والعدوان وسيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون" .
وأوضح أن انعقاد مجلس نواب الشعب الموقر يوم أمس األول 
ومباركته وتأييده االتفاق السياسي بين القوى الوطنية ممثلة 
في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم والذي 
بموجبه تم اإلعالن عن تشكيل المجلس السياسي األعلى إلدارة 
شئون البلد والذي بكل اعتزاز وتقدير أدى رئيسه وأعضاؤه 
اليمين الدستورية أمام المجلس الموقر، لهو انتصار كبير لإلرادة 
عي الشرعية  الوطنية الحرة وأبلغ رد على بعض األطراف التي تدَّ

وتتباكى ليًال ونهارًا عليها.
وأكد أن اجتماع مجلس النواب ومباشرتكم جلسات انعقادكم 
فيما سيأتي يمثل رسالة قوية للعالم بأسره بأن الشرعية ال 
ستمد إال من الداخل ومن المؤسسات الدستورية التي تمثل 

ُ
ت

الشعب اليمني وإرادته الحرة وهي كذلك رسالة لكل من يشكك 

وتقديم الخدمات للمجتمع .. وقال: "كما ال ننسى دور رجال المال 
واألعمال الذين أسهموا بدور كبير في هذا الظرف االستثنائي، 
ونهيب بكل أجهزة ومؤسسات الدولة تقديم كل التسهيالت 
المشروعة لما فيه مصلحة البالد ونأمل أن يدركوا ان المرحلة 
مرحلة استثنائية يجب ان نغلب مصلحة الوطن فوق كل المصالح 
وسيسجل التاريخ كل موقف حر شريف أسهم بدور ايجابي في 

تماسك الوضع الداخلي في كل المجاالت".
كما أكد رئيس المجلس السياسي األعلى أن مؤسستي الجيش 
واالمن هي عماد االستقرار الذي ترتكز عليه كل مقومات البالد 
وان هاتين المؤسستين التي تعمدت دول العدوان ومن يقف 
ها على انهاكهما وتفكيكهما ثم القضاء عليهما من خالل  وراء
العدوان وبالرغم مما تعرضت له هاتان المؤسستان قبل العدوان 
وبعده إال أنهما مازالتا تمثالن ركنًا أساسيًا لحماية الوطن 

والحفاظ على كرامة ابنائه واستقالله.
وأشاد بالدور البطولي للمؤسستين العسكرية واألمنية .. مؤكدًا 
أن المجلس السياسي األعلى سيعمل على تعزيز دور هاتين 
المؤسستين اللتين وقفتا بكل فخر جنبًا إلى جنب مع اشاوس 
اللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وتحسين أوضاع المنتسبين 
لهاتين المؤسستين وتكريم كل من بذل ووقف وضحى من بقية 
ابناء الشعب باالنضمام لهاتين المؤسستين وايالء اسر الشهداء 

والجرحى كل الرعاية واالهتمام.
وأشــار إلى ان المجلس السياسي األعلى سيعمل على احالل 
الــســالم فــي كافة ربــوع الــوطــن بكل الوسائل ســواء مــن خالل 
استعداده لمد يد السالم والــحــوار مع كل القوى في الداخل 
والخارج، سالم ال استسالم، او من خالل المصالحة الداخلية بين 
ابناء الشعب اليمني الواحد وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء 
السياسيين.. وقال: "فالوطن يتسع للجميع سعيًا للوصول إلى 
وضع مستقر نستطيع من خالله االنتقال إلى ترتيب وضع البالد 
للوصول إلى االنتخابات العامة التي نأمل ان يتعاطى المجتمع 

الدولي بإيجابية إلنجاحها".
ودعــا رئيس المجلس السياسي األعلى دول العالم واألمــم 
المتحدة وكل المنظمات الدولية والعربية واإلسالمية إلعادة 

فتح سفاراتها ومقرات بعثاتها بصنعاء.
كما وجه الشكر والتقدير للجنة الثورية العليا التي عملت في 
ظروف استثنائية وحافظت على مقدرات البلد وكرامته، وكل 
رجاالت الدولة الذين وقفوا وقفة صامدة مع شعبهم، محييًا 
كل أبناء الشعب اليمني على صمودهم وصبرهم رغم المعاناة 
والحصار..مزجيًا الشكر لألخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب 
معربًا عن األمــل في استمرار عطاء المجلس في هذا الظرف 
االستثنائي ومضاعفة الجهود في ترجمة برنامج المرحلة القادمة 
سواء فيما يتعلق باإلصالح االقتصادي او المصالحة الوطنية 

وتمثيل اليمن امام برلمانات العالم.
وأعرب رئيس المجلس السياسي األعلى عن أسمى معاني 
الشكر والعرفان والتقدير واإلكــبــار ألبناء الشعب اليمني 
المجاهد والصابر في كافة ربوع الوطن الحبيب على ما بذلوه 
من تضحيات بكل ما هو غــاٍل ونفيس في سبيل مواجهة 

العدوان والتصدي له.
وقدم الشكر والثناء الخاص لكل فرد من أبطال قوات الجيش 
واللجان الشعبية الذين يتقدمون الصفوف االولــى في جميع 
جبهات الدفاع عن الشرف والعرض والكرامة والعزة الوطنية..

مؤكدًا العهد على الوفاء لكل ما بذلوه ويبدلونه من تضحيات في 
ساحات الفداء وميادين الكرامة وإيالء الجرحى والمصابين منهم 

وأسر الشهداء كل الرعاية واالهتمام.
كما أعرب األخ صالح الصماد عن الشكر لكل الدول الشقيقة 
والصديقة التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني وقدمت الدعم 

لتحقيق السالم في بالدنا.
فيما أوضح رئيس مجلس النواب أن المجلس السياسي األعلى 
تنتصب أمامه مهام وطنية كبيرة وعليه أن يتناسى انه يمثل 
أحزابًا معينة بل يمثل اليمن بكل محافظاته وشرائحه االجتماعية 
وإعطاء األولوية في نشاطه لتثبيت األمن واالستقرار والسكينة 
العامة، والحرص على الجانب االقتصادي واالهتمام بأسر الشهداء 
ومعالجة الجرحى باعتبار ذلك قضايا تهم المواطنين في عموم 
الساحة اليمنية. وكان المجلس قد استعرض محضرًا تقريريًا 

عن جلسته الماضية وصادق عليه.
واستمع مجلس النواب عبر تسجيل مصور إلى مجموعة من 
أعضاء مجلس النواب الذين أرسلوها يوم أمس ولم يستطيعوا 
الحضور إلى الوطن بسبب الحصار وحظر الطيران المدني من 
قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية، والذين أكدوا مباركتهم 
وتأييدهم لالتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي وحلفائه وأنصار 

ات. الله وحلفائهم، وكل ما يتخذه المجلس من إجراء
وأجرى المجلس نقاشًا عامًا حول األوضاع القائمة في البالد.

رئيس وأعضاء المجلس السياسي األعلى يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب :

نؤكد احترامنا لحقوق اإلنــســان والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بالدنا
ــن اليمن ــــراءات بحق التنظيمات اإلرهــابــيــة الــتــي تــهــدد أم لــن نتهاون فــي اتــخــاذ كــافــة اإلج
ندعو دول تحالف العدوان لمراجعة حساباتها والتوقف فورًا عن عدوانها الغاشم على بالدنا
ــل الــشــعــب اليمني

ّ
ــي تــمــث ــت ــة ال ــوري ــت ــدس ــمــؤســســات ال ــســتــمــد إّال مــن ال

ُ
الــشــرعــيــة ال ت

ــي مقدمتها الــتــحــدي االقــتــصــادي على الجميع مضاعفة الــجــهــود لمواجهة الــتــحــديــات وف
العسكرية واألمنية وسنعمل على تعزيز دورهما للمؤسستين  البطولي  بــالــدور  نشيد 
ــة بصنعاء ــاســي ــوم ــل ــدب ــح مـــقـــرات بــعــثــاتــهــا ال ــت ـــــادة ف ــم إلــــى إع ــال ــع نــدعــو دول ال
سنعمل على إحـــالل الــســالم فــي كــافــة ربـــوع الــوطــن بكل الوسائل

الصماد: نعاهد الشعب بأن نحافظ على كرامته ووحدته واستقالل الوطن
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اختتم مجلس النواب جلسات أعماله لدورة انعقاده غير العادية -أمس األحد- برئاسة رئيس مجلس النواب األخ الشيخ/ يحيى علي الراعي.

فتتحت الجلسة بالسالم الجمهوري ثم ألقى رئيس المجلس كلمة رحب في مستهلها بنواب الشعب ورئيس وأعضاء المجلس السياسي األعلى وممثلي 
ُ
حيث ا

المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وممثلي أنصار الله وحلفائهم وممثلي األحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورئيس وأعضاء مجلس الشورى 
والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس القضاء األعلى والقائمين بأعمال الوزراء وممثلي عدد من السفارات والقنصليات للدول الشقيقة 

والصديقة المعتمدين لدى اليمن ورئيس وأعضاء حكومة األطفال.

ل قطيعة مع 
ّ
تشكيل المجلس السياسي األعلى ال يمث

المسار السياسي والسلمي لحل األزمة اليمنية
أدعــو القوى الوطنية بكافة أطيافها للمشاركة في 

المجلس وفي األطر المتفرعة عنه

ندعو المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب اليمني 
وخياراته ومراجعة مواقفه من العدوان

قدمنا تنازالت من أجل السالم رغم العدوان على بالدنا 
ت الطرف اآلخر ومن خلفه قوى العدوان قوبلت بتعنُّ


