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الزياني: نشكر الرئيس علي عبداهلل صالح 
على حرصه للوصول لحل سلمي لألزمة

مراسيم توقيع آلية املبادرة الخليجية من قبل املؤتمر واملشرتك

جمال بن عمر: حان الوقت للعمل
 من أجل إعادة إعمار وبناء اليمن

على  لتوقيع  ا حفل  ــي  وف
ليتها  وآ الخليجية  المبادرة 
ـــة  ــحــل األزم الــتــنــفــيــذيــة ل
السياسية في اليمن، والذي 
تم في العاصمة السعودية 
الرياض ألقى األمين العام 
لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية عبداللطيف الزياني 

كلمة  قال فيها:

 “إنها لحظة تاريخية فاصلة 
في  هنا  س��وي��ًا  فيها  نلتقي 
المملكة العربية السعودية التي 
طالما احتضنت بكل الود والحب 
لقاءات المصالحة والوفاق بين الفرقاء، 
نلتقي في رعاية قائد حكيم طالما 
برهن على أخالقه وغيرته وحبه ألمته 
العربية واإلسالمية وكانت مساعيه 
الخيرة دائمًا لكل ما يحقق الخير والعزة 
والمنعة لها، نلتقي يجمعنا هدف نبيل 
ساٍم وقلوبنا تنبض بحب اليمن العزيز 
وشعبه األصيل الكريم وأكفنا مرفوعة 
القدير بالشكر  العزيز  المولى  ل��ى  إ
والحمد والثناء على ان وفق الجهود 
الخيرة لمجلس التعاون إلى هذه النهاية 
العظيمة التي نأمل ان توقف إراقة دماء 
الشعب اليمني الشقيق لينعم باألمن 

واالستقرار في ربوعه الغالية .
وأض��اف: “خ��ادم الحرمين الشريفين 
لقد كانت توجيهاتكم وإخوانكم أصحاب 
الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون 

حفظهم اهلل ورعاهم نابعة من حرصكم 
على وق��ف نزيف ال��دم بين األشقاء 
اليمنيين وال��وص��ول إل��ى حل سلمي 
يحفظ لليمن ووحدته وامنه واستقراره 
ويحمي انجازاته ومكتسباته الحضارية”.
وتابع الزياني قائاًل: “وها نحن هنا 
نتوج تلك الجهود ونقطف ثمار ذلك 
العمل المخلص البناء بالتوقيع على 
المبادرة الخليجية واآللية التنفيذية.. 
وبهذه المناسبة البد ان نذكر بالعرفان 
والتقدير المساعي الخيرة ألصحاب 
السمو والمعالي وزراء الخارجية أعضاء 
المجلس ال����وزاري ل���دول المجلس 
بعتهم  متا و ة  يد لسد ا تهم  جيها تو و
الحثيثة والجهود المخلصة التي بذلوها 
ألجل تحقيق هذا االنجاز التاريخي، 
والشكر موصول أيضًا الى االخوة االعزاء 
في الجمهورية اليمنية الشقيقة وفي 
مقدمتهم فخامة الرئيس علي عبداهلل 
صالح وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء 
وف��دي ح��زب المؤتمر الشعبي العام 

وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه 
وكافة االخ��وة اليمنيين على دعمهم 
ومباركتهم الصادقة والمخلصة للمبادرة 
الخليجية وما أبدوه من تفهم وتجاوب 
وما لمسناه منهم من حرص بالغ للحفاظ 

على وحدة وامن واستقرار اليمن..
وعبر عن تطلعه إل��ى العمل سويًا 
في المرحلة المقبلة لكل ما من شأنه 
تحقيق الخير والنماء لليمن الشقيق 
وشعبه العظيم .. مشيدًا بجهود الدول 
الصديقة وخصوصًا الواليات المتحدة 
األمريكية واالتحاد األوروب��ي وروسيا 
االتحادية واألمم المتحدة ممثلة بأمينها 
العام ومبعوثه الخاص  جمال بن عمر 
وسفراء دول مجلس التعاون في صنعاء 
على مساندتهم ودعمهم الالمحدود 
للمبادرة الخليجية وجهودهم المخلصة.. 
مثمنًا جهود رجال االعالم والصحافة 
وتفانيهم في أداء واجبهم االعالمي 

الوطني والقومي .

: “وفي هذا اإلط��ار عملنا بانسجام تام مع امين عام مجلس التعاون الخليجي 
عبداللطيف الزياني للدفع بالعملية السياسية في اليمن من اجل تسوية سياسية 
مبنية على المبادرة الخليجية كما عملنا مع جميع االطراف اليمنية”.. مضيفًا: “أنا سعيد 
انه تم التوصل إلى هذا االتفاق في هذا اليوم التاريخي واآلن حان الوقت للعمل من اجل بناء 
وإعمار اليمن وللمساهمة أيضًا من اجل المصالحة الوطنية وتحقيق األمن واالستقرار، وستبقى 
االمم المتحدة دائمًا تعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس التعاون الخليجي لما فيه مصلحة اليمن”.

الدكتور عبدالكريم علي االرياني
الشيخ سلطان سعيد البركاني

الدكتور أبوبكر عبداهلل القربي
الدكتورة أمة الرزاق علي حمد

الدكتور احمد عبيد بن دغر
الدكتور قاسم سالم سعيد

 عارف الزوكا
محمد الشايف
عبداهلل غانم

عبداهلل مجيديع
مجاهد القهالي
رشاد الرصاص

علي القيسي
عبداهلل أبو غانم

ناصر النصيري
عبدالعزيز البكير

احمد الفتوح

عبدالولي البحر
عبداهلل الكبسي
صالح الصيادي

نبيل الباشا
فايز العوجري

صغير عزيز
جليدان محمود جليدان

محمد علي بن جالل
عوض الوزير

زيدان دهشوش
محمد الحاوري

محمد القاز
عبدالكريم الحيفي

ناجي جمعان
مبخوت بن ماضي

صالح العامري
سالم سلمان

علي مقدشي
حمود الصوفي

محمد علي ياسر
مهدي علي عبدالسالم

احمد العزاني
محمد الجدري

محمد يحيى شذان
ايمان النشيري

جبري حسن ابراهيم
قاسم حبيش
زيد أبو علي
يحيى العابد

علي سعيد القشيبي
عبده الجندي

زيد الذاري
عبده ردمان

 محمد سالم باسندوه
 ياسين سعيد نعمان

 محمد عبداهلل اليدومي
عبدالوهاب احمد االنسي

 علي محمد اليزيدي
 ابو بكر با ذيب

 عبدالحافظ ثابت نعمان
 محمد سعيد السعدي

 حسن محمد زيد
 صخر احمد الوجيه

 عبدالرزاق صالح خالد
 حورية مشهور

علي عبدربه القاضي
 محمد محمد قحطان

 علي محمد علي النعيمي
 عبده غالب العديني

 يحيى منصور ابو اصبع
 يحيى محمد الشامي

 محمد صالح قرعة
 عبداهلل علي عليوة

 صالح سميع
 الظاهري الشدادي

 خالد صالح الوادعي
 محمد الغباري

اسماء المشاركين من المؤتمر وحلفائه
 في توقيع المبادرة الخليجية واليتها في الرياض :

ممثلو أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم المشاركين  
في مراسيم توقيع المبادرة وآليتها التنفيذية

عقب توقيع فخامة االخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية على المبادرة الخليجية جرت 
مراسم التوقيع على اآللية التنفيذية المزمنة 
للمبادرة، حيث قام بتوقيعها عن المؤتمر الشعبي 

العام وحلفائه كل من:
الدكتور عبدالكريم اإلرياني -النائب الثاني لرئيس 

المؤتمر الشعبي العام.
 والدكتورة أمة الرزاق علي حمد االمين العام المساعد 

لقطاع المرأة 
والدكتور أحمد عبيد بن دغر االمين العام المساعد 
لقطاع الفكر والثقافة واالعالم والدكتور قاسم سالم 
نائب رئيس المجلس االعلى الحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي والدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية.

ومن جانب أحزاب اللقاء المشترك وشركائه كل من:
محمد سالم باسندوة والدكتور ياسين سعيد نعمان 
وعبدالوهاب اآلنسي، وحسن محمد زيد وصخر الوجيه.
كما وقعها وزي��ر خارجية دول��ة اإلم��ارات العربية 
المتحدة رئيس المجلس ال��وزاري لمجلس التعاون 
الخليجي الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان واألمين العام 
لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني. 
وفي ختام مراسم التوقيع تحدث خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
قائاًل: “شكرًا فخامة الرئيس وهلل الحمد الليلة ليلة 
سعيدة أن شفنا هذه الوجوه اللينة لخدمة بلد عريق 
هو اليمن الشقيق وأتمنى لهم التوفيق والنجاح وازالة 
كل حقد وان شاء اهلل ما في قلوبهم حقد ابدًا.. الحقد 
قدام االعداء أما هم ان شاء اهلل ما يعملون اال الخير 
لوطنهم والخوانهم ولعقيدتهم االسالمية.. شكرًا 

فخامة الرئيس«.

تالحم الصفوف ووحدة الحركة الوطنية وتضافر الجبهة الداخلية كانت 
وستظل أهم العوامل السياسية التي جعلت اليمنيني يقدمون أفضل ما 

عبدربه منصور هادي لديهم ويحققون أكرب منجزاتهم.
نائب رئيس الجمهورية

األمم المتحدة ستبقى تعمل 
مع دول مجلس التعاون لما 

فيه مصلحة اليمن
من جهته عبر مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن جمال 
بن عمر عن سعادته لهذه اللحظة.. مؤكدًا مساندة األمم المتحدة 

وبشكًل قوي للمبادرة الخليجية.. وقال


