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أكد حرصه على تجنب إراقة الدماء وصيانة مكاسب الوطن

بحث مع قادة السعودية والبحرين واالمارات وعمان والكويت جهود حل األزمة

الرئيس: تنفيذ االتفاق كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة واالنتقاء

رئيس الجمهورية: المبادرة منظومة متكاملة غير قابلة لالنتقاء والتجزئة

أجــرى فخامة األخ علي عبداهللا صالح   
رئيس الجمهورية أمس اتصاالً هاتفياً 
بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا 
بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية 

الشقيقة. 
ــاع في المنطقة وفي  جرى فيه بحث األوض
مقدمتها األوضاع في بالدنا والجهود والمساعي 
المبذولة من األشقاء في دول مجلس التعاون 

الخليجي لحل األزمة في اليمن. 
وقد عبر فخامته عن تقديره لتلك الجهود 
الخيرة.. مجددا ترحيبه بالمبادرة الخليجية 
..مؤكدا على ضرورة تنفيذها كمنظومة متكاملة 
غير قابلة للتجزئة واالنتقائية وبحيث يتم تنفيذ 
بنودها بحسب أولوياتها، وينفذ البند التالي بعد 
تنفيذ البند الذي سبقه وبما ال يتنافى مع دستور 
الجمهورية اليمنية وبما يكفل إنهاء األزمة التي 
افتعلها االنقالبيون والمأزومون لجر الوطن إلى 

الفتنة والصراع. 
وأشار فخامته إلى ما يتعرض له العالم العربي 
من تحديات نتيجة تلك المساعي الهادفة إلى 
نشر الفوضى فيه.. موضحاً بأن ما شهده عدد من 
األقطار العربية ومنها تونس ومصر من أحداث 
لن تتغلب على آثارها إال بعد مرور عدة سنوات. 

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين خالل االتصال 
وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن 

في كل ما يصون أمنه واستقراره ووحدته.
كما أجرى فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية أمس اتصاالً هاتفياً باخيه جاللة 

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك 
مملكة البحرين الشقيقة.

جرى فيه بحث العالقات األخوية ومستجدات 
األوضاع في المنطقة ومنها األوضاع في اليمن 

والبحرين.
كما تناول االتصال الجهود والمساعي المبذولة 
من االشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي من 

اجل حل األزمة في اليمن .
وقــد اشــاد فخامة رئيس الجمهورية بتلك 
الجهود األخوية المعبرة عن حرص األشقاء في 
دول مجلس التعاون على أمن واستقرار اليمن 

ووحدته.
وجدد ترحيبه بمبادرة األخوة وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون الخليجي.. مؤكداً التعاطي 
االيجابي معها كمنظومة متكاملة غير قابلة 
لالنتقاء والتجزئة وترجمة كل ماجاء في بنودها 

بنداً بنداً وبحسب أولوياتها.
مشيراً إلى ما يدبر لألمة العربية من مخططات 
تستهدف نشر الفوضى في أقطارها وزعزعة 
أمنها واستقرارها واإلضرار بوحدتها الوطنية 
وهو ما تعاني منه أقطار عربية عدة ومنها» 
اليمن، البحرين، وسوريا، ليبيا، األردن، وماحدث 

في مصر وتونس».
من جانبه اشاد جاللة الملك حمد بن عيسى بن 
سلمان آل خليفة بالعالقات األخوية الحميمة بين 
البلدين الشقيقين .. مؤكداً وقوف البحرين إلى 

جانب اليمن وأمنه واستقراره ووحدته». 
كما أجرى فخامته أمس اتصاالً هاتفياً بأخيه 

سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، جرى خالله 
بحث األوضــاع في المنطقة ومواقف البلدين 
إزاءها باإلضافة إلى االوضاع في اليمن، وجهود 
ومساعي االشــقــاء في دول مجلس التعاون 

الخليجي لحل االزمة التي تمر بها.
كما أجرى فخامته اتصالين هاتفيين بأخيه 
السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة 
عمان الشقيقة، وأخيه الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.. تناول فيهما 
الجهود والمساعي المبذولة من قبلهما لتجاوز 

األزمة في بالدنا..
حيث أعرب فخامة رئيس الجمهورية عن تقديره 
لجهود األشقاء في مجلس التعاون الخليجي 
المنطلقة من حرصهم على أمن واستقرار اليمن 

ووحدته. 
ورحــب مجدداً بالمبادرة الخليجية.. مؤكداً 
ضرورة تنفيذ بنودها بشكل كامل باعتبارها 

منظومة متكاملة غير قابلة لالنتقاء والتجزئة. 
وتطرق فخامة رئيس الجمهورية إلى ما يتعرض 
له العالم العربي من اخطار تحدق به من هنا 
وهناك تحت ذرائع ومبررات واهية بما يتطلب 
من الجميع اليقظة إلحباط أي محاوالت لزعزعة 

األمن واالستقرار في الوطن العربي. 
وقد أكد سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
وقوف دولة االمارات العربية المتحدة إلى جانب 
اليمن وبما من شأنه الحفاظ على أمنه واستقراره 

ووحدته.

أكد فخامة األخ علي عبداهللا صالح- رئيس الجمهورية   
رئيس المؤتمر الشعبي العام- حرصه على كل ما من 
شأنه تجنب إراقة الدماء وصيانة مكاسب الوطن وانجازاته 

ومصالحه العليا. 
وأشار فخامته خالل ترؤسه اجتماعاً موسعاً السبت، بحضور 
األخ المناضل عبدربه منصور هادي- نائب رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام- ضم اإلخوة أعضاء 
الهيئة الوزارية وأعضاء كتلتي المؤتمر في مجلسي النواب 
والشورى وأعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام - أشار 
إلى أن أحزاب اللقاء المشترك ظلت تعمل على التصعيد 
وزرع العراقيل والصعاب من أجل افشال المبادرة الخليجية 
وآخرها ما تم يوم الـ٢٧ من أبريل ٢٠١١م، عندما قامت 
العناصر التابعة ألحزاب المشترك باالعتداء على المواطنين 
المعتصمين المؤيدين للشرعية الدستورية في مدينة الثورة 
الرياضية إلى جانب خلق المزيد من أجواء التوتر واالحتقان 

التي تزيد من التداعيات وتفاقم األزمة .
وقدم فخامة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام خالل االجتماع استعراضاً لألوضاع وما اشتملت عليه 
المبادرة المقدمة من وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي 
ووجهة نظر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه إزاء ما اشتملت 
عليه من بنود وآليات كفيلة بتنفيذ تلك البنود كمنظومة 
متكاملة وبما يضمن نجاحها وتحقيق الغايات المنشودة منها. 
وكان االجتماع وقف أمام تطورات األوضاع في الساحة 
الوطنية في ضوء تداعيات األزمة الراهنة التي تسببت 
فيها أحزاب اللقاء المشترك باإلضافة إلى الجهود والمساعي 
المبذولة لحل األزمة وفي مقدمتها الجهود المبذولة من 
األشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي 

تضمنتها المبادرة الخليجية لحل األزمة في اليمن .
حيث أكد االجتماع على التعامل اإليجابي مع المبادرة 
والعمل على تنفيذ االتفاق باعتباره منظومة متكاملة غير 
قابلة للتجزئة واالنتقاء وفي ظل توافر الضمانات المحققة 
للمبادئ التي أكد عليها االتفاق وفي مقدمتها الحفاظ على 
وحدة اليمن وأمنه واستقراره وإنهاء عناصر التوتر سياسياً 
وأمنياً وبحيث يحقق االتفاق أهدافه في إنهاء األزمة والحفاظ 
على المكتسبات والثوابت الوطنية التي ضحى من أجلها أبناء 
الشعب اليمني وفي طليعتها الثورة والنظام الجمهوري 

والوحدة والديمقراطية والتعددية.
وأشار إلى أهمية أن تحقق الضمانات الواردة في االتفاق 
غاياتها في ان تكون ضمانات وطنية لكافة األطراف في 

السلطة والمعارضة وبما من شأنه تحقيق الوفاق الوطني 
وإنهاء الثأر السياسي منذ قيام الوحدة المباركة في ٢٢ مايو 
١٩٩٠م وما تالها وبما يفتح صفحة جديدة من التصالح 
والتسامح في الوطن ويحقق المصلحة الوطنية العليا ويثري 

واقع الممارسات الديمقراطية التعددية.
وأكد االجتماع على التعامل مع القضايا والموضوعات في إطار 
العمل المؤسسي وبحيث أن اتخاذ أي قرار يهم الوطن تعنى 

به كافة المؤسسات ودون اقتصاره على مؤسسة دون أخرى.
وأكد المشاركون في االجتماع وقوفهم الى جانب القيادة 
السياسة بزعامة فخامة األخ على عبداهللا صالح- رئيس 
الجمهورية- في كل ما يحقق مصلحة الوطن ويصون أمنه 
واستقراره ووحدته.. مشيدين بكافة الجهود والمبادرات التي 
يبذلها فخامته من أجل تجنب إراقة الدماء واالنجرار بالوطن 

نحو أتون الفتنة. 

إلى ذلك التقى رئيس الجمهورية السبت مع كتلة المؤتمر 
الشعبي العام في مجلس الشورى، حيث تم الوقوف أمام 
األوضاع الراهنة في الساحة الوطنية وفي ضوء األزمة التي 
تشهدها البالد سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً 
باإلضافة إلى استعراض بنود اتفاق المبادرة المقدمة من 
وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لحل 

األزمة في اليمن.
وقد أكد االجتماع الحرص على التعامل ايجابياً مع المبادرة 

وبما يحقق المصلحة الوطنية ويصون السلم االجتماعي .
كما أكد االجتماع على ضرورة تفعيل دور المؤتمر الشعبي 
العام وبمختلف تكويناته لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة 
والمستقبلية وكالعب أساسي في الحياة السياسية وبما يعزز 

من الممارسة الديمقراطية التعددية.
وشدد االجتماع على أهمية العمل المؤسسي الذي 
يعزز من دور المؤسسات الدستورية واألطر التنظيمية 
للمؤتمر وبما من شأنه بلورة الرؤى الموحدة في إطار 
تبادل اآلراء واألفكار والوصول إلى مواقف موحدة تخدم 
مصلحة الوطن أوالً وتحافظ على منجزاته ومكاسبه 
وثوابته وفي مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة 

والديمقراطية . 

أعضاء الهيئة الوزارية وأعضاء كتلتي المؤتمر في مجلسي النواب والشورى 
وأعضاء اللجنة العامة يؤكدون وقوفهم إلى جانب القيادة السياسية

أهمية تحقيق المبادئ التي أكد عليها االتفاق وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره

الحرص على التعامل إيجابياً مع المبادرة الخليجية وبما يحقق 
المصلحة الوطنية ويصون السلم االجتماعي

رئيس الجمهورية يجدد التأكيد على 
التعاطي االيجابي مع المبادرة الخليجية

أكد فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية على أهمية   
تنفيذ مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل األزمة في اليمن ، 

كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة واالنتقاء.
وجدد فخامته خالل لقائه السبت أمين عام مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ، ترحيبه بالمبادرة ، 

مؤكداً على التعاطي االيجابي معها .
وعبر رئيس الجمهورية عن تقديره للجهود والمساعي الخيرة 
المبذولة من قبل األشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وحرصهم 

على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
وكان جرى خالل اللقاء بحث الجوانب المتعلقة بالترتيبات الخاصة 
بالتوقيع على اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل االزمة 

في اليمن واآلليات التنفيذية لها .
حضر اللقاء المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس 
المؤتمر الدكتور عبدالكريم االرياني ووزير الخارجية في حكومة تصريف 

االعمال الدكتور ابوبكر القربي. 


