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 رئيس الجمهورية يختتم زيارة تاريخية ناجحة للصين

��د الرئيس عبد ربه منصور هادي أن الزيارة كانت تاريخية 
ّ
وأك

وناجحة بكل المقاييس.
وقال: "نقلت شكر الشعب اليمني إلى القيادة والحكومة الصينية 
أواًل على موقف الصين البّناء واإليجابي تجاه اليمن ومعالجة األزمة 
التي نشبت مطلع العام 2011م وما ترجمه الموقف الصيني في 
مجلس األمن الدولي والمحافل الدولية ذات الصلة لتجنيب اليمن 

الحرب األهلية وويالت التشظي واالقتتال".
ه بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين  وأشار إلى أن لقاء
الشعبية كان إيجابيًا وسيكون له نتائج ملموسة على الواقع العملي 
في القريب العاجل وتم االتفاق على العمل وبصورة سريعة على 
إنشاء محطات كهربائية بمواصفات عالية الجودة في جميع الجوانب 

الفنية وبالغاز صديق البيئة وكذلك بالفحم الحجري.
وفيما يتعلق بتحديث مصافي عدن وإع��ادة تأهيلها وتطوير 
اإلن��ت��اج فيها أوض��ح األخ الرئيس أن وف��دًا من الشركة الصينية 
للبتروكيماويات سيزور اليمن لالطالع على طبيعة أوضاع المصفاة 
لتحديد المستوى المطلوب تحديثه والعمل على التفاوض والتفاهم 
حول ذلك لتقوم بعد ذلك إحدى الشركات الصينية المتخصصة 

بعملية التحديث وفقًا ألحدث المواصفات الفنية.
ع في العاصمة الصينية بكين على اتفاقية توسعة وتعميق 

ّ
ووق

محطة الحاويات بميناء عدن بين مؤسسة موانئ خليج عدن والشركة 

الصينية لهندسة الموانئ المحدودة، وذلك على هامش زيارة األخ 
عبد رب��ه منصور ه��ادي رئيس الجمهورية لجمهورية الصين 

الشعبية.
وينفذ المشروع بتكلفة إجمالية بمبلغ 507 ماليين دوالر، ويشمل 
بناء رصيف إضافي في الجهة الغربية من رصيف ميناء "كالتكس" 
بطول ألف متر وعمق 18 مترًا، وتعميق وتوسعة القناه المالحية 
الخارجية بطول 7400 متر وعرض 250 مترًا وعمق 18 مترًا، 
إضافة إلى تعميق وتوسعة القناة المالحية الداخلية بطول 3800 

متر وعرض 230 مترًا وعمق 18 مترًا.
كما تنص االتفاقية على تعميق وتوسعة حوض استدارة السفن 
وتركيب رافعات جسرية عمالقة ورافعة حاويات متنقلة وقاطرات 
عمالقة لنقل الحاويات للمرحلة األول��ى من الرصيف لرفع قدرة 
المناولة حتى 1.5 مليون حاوية في العام بإضافة 500 ألف حاوية، 

باإلضافة إلى ملحقات أخرى.
وتعد شركة "شينا هاربور" المنفذة للمشروع والمملوكة للحكومة 

الصينية من أعرق وأكبر الشركات الصينية في مجاالت الهندسة 
والموانئ والمطارات وتملك 62 فرعًا في معظم دول العالم.

وأوضح مصدر حكومي أن "إنجاز المشروع سيمثل نقلة نوعية 
للعمل المالحي في ميناء عدن ذي التاريخ الحافل والقريب من خط 
المالحة الدولية الستشراف المستقبل كما سيعزز إنجازه التعاون 

المستقبلي بين اليمن والصين".
وتعّهد الرئيس الصيني شي جين بينغ خالل المباحثات الرسمية 
التي عقدها مع الرئيس عبد ربه منصور هادي في بكين، بتقديم 
الدعم الكامل والمساندة لليمن من أج��ل إع��ادة البناء واإلعمار 

وتقديم مختلف المساعدات االقتصادية والفنية.
وأعلن بينغ عن تقديم 100 مليون يوان كمنحة مجانية بمناسبة 
زيارة الرئيس عبدربه منصور هادي لجمهورية الصين الشعبية 
و50 مليون يوان "هدية" لوزارة الدفاع و 200 مليون يوان قرضًا 

طويل األجل بدون فوائد.
وقال الرئيس الصيني: إن بالده "ستقدم كافة أشكال الدعم لليمن 

ة، وستقدم المساعدة في مجال الطاقة  وتبني عالقة تعاون بّناء
الكهربائية واالت��ص��االت والبنى التحتية وإع��ادة تجديد وتأهيل 
مستشفى الصداقة واستكمال بناء وتجهيز المكتبة الوطنية 
وتقديم المنح الدراسية ودعم جوانب التعليم العام والفني والتقني 

ومنظومة للتحديث واإلسهام في البنى التحتية".
من جانبه رّحب رئيس الجمهورية باالستثمارات الصينية، مؤكدًا 
أن الشركات الصينية بكل تخصصاتها ستحظى بالرعاية واالهتمام.
وأشار الرئيس هادي إلى المجاالت الممكنة لالستثمار في النفط 
والغاز وتأهيل المطارات والموانئ من خالل شراكة استراتيجية 
طويلة المدى، الفتًا إلى أنه سيتم االتفاق على أساليب التنفيذ 

وطبيعة التمويل بصورة مرضية للطرفين.
ونوه إلى أن هناك آفاقًا واسعة للشراكة واالستثمار في مجاالت 

البنى التحتية والصناعية واالستخراجية.
وقال: "اليمن ال تزال بكرًا وهناك كمية تجارية من النفط والغاز 
والحديد واإلسمنت والمعادن والثروة السمكية ومجاالت السياحة 

ومختلف الجوانب األخرى".
مشيرًا إل��ى "الموقع الفريد ال��ذي يحتله اليمن في جنوب شبه 
الجزيرة العربية، حيث يقع أعرق الموانئ وأقربها إلى خط المالحة 

الدولي وهو ميناء عدن".

إنشاء محطات كهربائية تعمل بالغاز والفحم بقدرة تصل إلى 5 آالف ميجاوات
الصين تقدم منحتين وقرضًا لليمن بمبلغ 350 مليون يوان

ه��ادي-  منصور  رب��ه  عبد  األخ  اختتم    
رئيس الجمهورية- زيارة تاريخية ناجحة 
لجمهورية الصين الشعبية الصديقة استغرقت عدة 
لقاءات  الزيارة  هذه  خالل  الرئيس  األخ  أيام.وأجرى 
مقدمتهم  وف��ي  الصينيين  القادة  مع  وم��ش��اورات 
مجلس  ورئيس  بينغ  جين  تشي  الصيني  الرئيس 
شركة  زار  كما  الوطنية،  اللجنة  ورئيس  ال��دول��ة 
البتروكيماويات والتقى برجال األعمال الصينيين من 
واالن��ت��اج��ي��ة  ال��ص��ن��اع��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ات  مختلف 

واالستثمارية.

»الميثاق« - صنعاء

❞  إنشاء محطات كهربائية 
تعمل بالغاز والفحم بقدرة 

تصل إلى 5 آالف ميجاوات

 أج��رى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
 هاتفيًا بفضيلة العالمة 

ً
الشعبي العام مساء االربعاء اتصاال

محمد بن إسماعيل العمراني لإلطمئنان على صحته من 
 المولى عز وجل أن َيمَن عليه 

ً
ت به، سائال الوعكة التي ألمَّ

بالشفاء العاجل.من جانبه طمأن فضيلة القاضي محمد بن 
إسماعيل العمراني األخ الزعيم على صحته، معربًا عن 

شكره الكبير على سؤال واهتمام الزعيم.
مقدرًا تقديرًا عاليًا هذه اللفتة اإلنسانية الكريمة 
والمشاعر الصادقة التي يتحلى بها الزعيم، داعيًا الله له 
عه بالصحة 

ّ
بالتوفيق والنجاح والعون والسداد، وأن يمت

والعافية.
>كما  أطمأن األخ الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس 
المؤتمر الشعبي العام -على صحة األخ المناضل والسفير 

القاضي عبدالجبار المجاهد الذي يخضع للعالج في إحدى مستشفيات العاصمة صنعاء إثر تعرضه 
لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العالج.

جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه األخ رئيس المؤتمر الشعبي العام بالقاضي المجاهد الذي يعتبر 
من الرعيل األول للمناضلين والمثقفين والدبلوماسيين الذين تركوا بصمات ومآثر كبيرة في سفر 
سس الدولة اليمنية الحديثة 

ُ
النضال والعمل الوطني المخلص، وساهم بفعالية في تعزيز وترسيخ أ

في كل مواقع المسئولية التي تسنمها سواء في الجانب اإلداري والمؤسسي أو في السلك الدبلوماسي، 
رها 

ّ
ومن ثم االنتقال إلى مجال التنمية واالستثمار في الوطن بما يمتلكه من حٍس وكفاءة وقدرة سخ

للنهوض باالستثمار المفيد والناجح في الوطن.
 المولى -عز 

ً
وأعرب األخ الزعيم عن تمنياته بالشفاء العاجل للقاضي عبدالجبار المجاهد، سائال

وجل- أن َيَمن عليه بالصحة والعافية، إنه على كل شيء قدير، كما أعرب عن أمله في أن تهتم الجهات 
المختصة في الدولة والحكومة بهذا المناضل والدبلوماسي البارز وفاًء لدوره النضالي وعطائه السخي 

سس الدولة اليمنية الحديثة.
ً
من أجل تقدم وازدهار الوطن وترسيخ أ

من جانبه عّبر القاضي السفير عبدالجبار المجاهد عن جزيل شكره وتقديره لألخ الزعيم علي 

عبدالله صالح على سؤاله عنه واالطمئنان على صحته، 
مؤكدًا أن هذه الصفات اإلنسانية والقيادية التي يتحلى 
بها الزعيم تحظى بتقدير وإعجاب أبناء الشعب اليمني 

األوفياء، متمنيًا له التوفيق والنجاح.
> كما أجرى األخ الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس 
 هاتفيًا باألخ األستاذ 

ً
المؤتمر الشعبي العام- اتصاال

عبدالسالم حسين العنسي عضو مجلس الشورى الذي 
ُيعاني من وعكة صحية أقعدته على ف��راش المرض، 
متمنيًا له الصحة والعافية والشفاء العاجل، ليواصل دوره 
الوطني في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها الوطن 
واإلسهام بفاعلية لما من شأنه الحفاظ على سالمة ووحدة 

وأمن واستقرار اليمن الحبيب.
وأش��اد األخ الزعيم ب��األدوار النضالية لألخ األستاذ 
عبدالسالم العنسي عبر مسيرة النضال الوطني وبما قدمه من خدمات جليلة وما سجله من مواقف 
وطنية صادقة وخدمات جليلة للثورة والجمهورية والوحدة، مشيرًا إلى دوره الريادي في تأسيس 
المؤتمر الشعبي العام والمشاركة الفاعلة في قيادته من خالل مواقع المسئولية التنفيذية كأمين 
سر للمؤتمر الشعبي العام وعضو لجنة عامة، ومساهمته البارزة في إعداد برامج وأدبيات المؤتمر 
وأنظمته وإثرائها بآرائه المستنيرة والهادفة التي ساعدت على تطوير المؤتمر واتساع نشاطه 

على المستوى الوطني.
هذا وقد عّبر األخ األستاذ عبدالسالم العنسي عن شكره وتقديره الجزيلين لألخ الزعيم علي 
عبدالله صالح على سؤاله عنه، وعلى حرصه ومتابعته ألحواله الصحية وعلى المشاعر األخوية 
واإلنسانية النبيلة التي ابداها تجاهه، من منطلق أخوي صادق ومسئول، مؤكدًا أنه لوال حرص وحنكه 
األخ الزعيم لما كان للمؤتمر الشعبي العام أن يصبح التنظيم الرائد والفاعل في الساحة الوطنية.

وقد أعرب األخ الزعيم علي عبدالله صالح عن أمله في أن يحظى األخ المناضل األستاذ عبدالسالم 
العنسي بالرعاية واالهتمام من قبل الدولة والحكومة، وتقدير جهوده الوطنية الكبيرة التي بذلها 

في خدمة الوطن.

رأس الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعًا برؤساء وأمناء احزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي حيث كرس االجتماع لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها القضايا 

المتعلقة بالحوار الوطني وسبل إنجاحه.
وأكد المجتمعون على االلتزام بالحوار الوطني كخيار وحيد للخروج بالبالد من ازمته الخانقة محذرين من اي تجاوز 
لقضايا الحوار او الخروج عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس األمن ذات الصلة ، مؤكدين تمسكهم 

بماء جاء في مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة نصًا وروحًا دون االلتفاف عليها.
مشددين على ضرورة سرعة تنفيذ االستحقاقات وفقًا للتراتيب المزمنة والواردة في المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة ..حضر اللقاء االخوة االمناء العامون المساعدون للمؤتمر الشعبي العام الشيخ يحيى الراعي واالستاذ 

عارف الزوكا والشيخ ياسر العواضي عضو اللجنه العامة للمؤتمر الشعبي العام .

الزعيم يرأس اجتماعًا لقيادات 
احزاب التحالف الوطني

رئيس المؤتمر يطمئن على صحة العمراني والمجاهد والعنسي

بقايا  الصفحة االولى 

»الميثاق«... بقية الدكتور نجيبة ل�
الفتة الى أن لجنة االنضباط تتكون من ثالثة أعضاء ناصريين 
وعضوين من حزب االصالح ومن الطبيعي جدًا أن يقدموا على 
أي شيء من هذا القبيل ولكنهم ال يستطيعون فعل أي شيء، 
لذلك قد يلجأون لمثل هذا التصرف لمجرد التشهير وخاصة 

أننا في االيام األخيرة من مؤتمر الحوار الوطني.
وقالت: لقد تواصلت مع أمين عام مؤتمر الحوار الدكتور 
أحمد بن مبارك وأك��د أنه ال يعلم شيئًا عن هذا القرار وال 
صلة له بما تم نشره.. مشيرة الى أن مواقفها الشجاعة داخل 
قاعة مؤتمر الحوار وتصريحاتها الجريئة ووقوفها في وجه 
المتطرفين والمتطاولين ودفاعها المستميت عن صانع 
ال��وح��دة ورائ��د التغيير الزعيم علي عبدالله صالح جعل 

وسأظل كما كنت مدافعًا شجاعًا عن وطني وصانع وحدته 
المباركة الزعيم علي عبدالله صالح.. وسأترك الرد على هذا 
التشهير للمؤتمر الشعبي العام حزبي الرائد الذي أمثله في 

مؤتمر الحوار.

المسوري يكشف.. بقية
ل المسوري عن أسباب قيام احزاب اللقاء المشترك  وتساء
بمتابعة القضية والمطالبة باالفراج عن بقية المتهمين 

االساسيين في ارتكاب جريمة دار الرئاسة االرهابية.
قائال هل ه��ذا يعتبر اق��رارًا منهم بأنهم مشتركون في 
ارتكاب تلك الجريمة البشعة  خاصة وانهم لم يقوموا باي 

تحرك منذ ارتكاب الجريمة إاّل في هذه الفترة..
واضاف المسوري  : نقول لالخوان واحزاب اللقاء المشترك  

الحاقدين يتصرفون بال وعي وبال تركيز..
واستطردت بالقول: مؤتمر الحوار الوطني أسس على تقبل 
اآلخر واالستماع له والتوافق معه وال يمكن أن نسمح ألحد أن 
ات لعظماء اليمن  ات واالساء يجعل منه منصة للتفاهات والبذاء
وفي مقدمتهم الزعيم صالح، كما أنه ال يمكن ألي متطرف 
أن يحول مؤتمر الحوار الى محكمة تفتيش السكات أصوات 

الحق والوطن..
واختتمت الدكتورة نجيبة مطهر تصريحها قائلة: إذا 
كان البعض يظنون أنهم بأساليبهم االستفزازية والهوجاء 
سيستطيعون تغيير مواقفي أو اثنائي عن مبادئي الوطنية 
فهم واهمون.. فمثلما أنهم لم يستطيعوا أن يهزوا الزعيم 
علي عبدالله صالح بالمتفجرات فمن الصعب ان يهزوني بنشر 

فقاقيع غبية على صفحات المواقع والصحف..

كفى عبثا بدماء االبرياء وكفى تالعبًا بهذه القضية  ونذكرهم 
ومعهم النائب العام بأنه ال يملك صالحيات االفراج عن  اي 
متهم قد أحيل للمحاكمة على الرغم انه احال القضية إلى 
المحكمة مجزأة ولكن لم يعد له دور او اختصاص لالفراج 

عن اي متهم 
مشيرا ال��ى أن اختصاص النائب العام هو القبض على 
من اجل التحقيق معهم الى اجل غير مسمي وهم حميد 
االحمر ومذحج االحمر  وعلى محسن .. اما بالنسبة لبقية 
قرارات النائب العام التي اتخذها مسبقًا فهي منظورة امام 

االستئناف 
وخاصة تلك القرارات التى اصدرها بدعوى عدم كفاية 
االدلة ضد هاشم وحميد القشيبي وصادق االحمر واخرين 
وكذا من وصفهم بعدم معرفة الفاعل اضافة الى من اجل 

التحقيق معهم.. 
وأكد المحامي المسوري ان ما يعيق النظر في ملف جريمة 
دار الرئاسة امام محكمة االستئناف هو القاضي هالل محفل 
الذي قرر التنحي وعدم النظر في القضية منذ اكثر من 
شهرين ولكنه ال يزال يحتجز ملف القضية رافضا ارساله 

الى محكمة االستئناف .. 
وح��ذر المسوري من مؤامرة يتم طبخها في كواليس 
»جماعة االخوان« تهدف الى تعيين  قاضي جديد قد يكون 
منتميًا لتنظيم االخوان بدليل احتجاز الملف لدى القاضي 
محفل واالنتظار حتى ص��دور قانون السلطة القضائية 
والذي سيمكن وزير العدل من لعب دور اساسي في اختيار 
القاضي وه��ذا ما نرفضه رفضًا قاطعًا باعتبار ان الوزير 

ينتمي لتنظيم االخوان.


