تصدر عن وزاراة النقل وهيئاتها ومؤسساتها
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صفحة

بارك قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي ،للمؤمنني واملؤمنات
بحلول مناسبة عيد الغدير املباركة ،يف كلمة ألقاها األربعاء املايض ،بمناسبة
يوم الوالية.وأكد قائد الثورة أن الشعب اليمني يحتفل بهذه املناسبة
كموروث إيماني تاريخي عرب األجيال وهو ليس عادة جديدة أو أمرا طارئا..
وأضاف قائد الثورة السيد عبدامللك أن االحتفال بيوم الغدير تعبري عن الشكر
لله وإقرار بنعمته العظيمة بإتمام النعمة وإكمال الدين..وتابع قائد الثورة:
يف إحيائنا ليوم الغدير نشهد للرسول األعظم بأنه بلغ الشهادة التي أمره
الله بها..ولفت اىل انه ،من املساهمة يف حفظ النص النبوي أن نحتفل بيوم
الغدير ونتحدث عن اإلقرار ببالغ رسول الله يف هذه الرسالة.
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السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة ورائد المسيرة القرآنية في خطاب بمناسبة يوم الوالية :

السيد قائد الثورة  :أكبر تهديد لألمة في هذا العصر االختراق الثقافي والفكري والداخلي

كي نحظى برعاية الله ونصره وتأييده ال بد لنا من أن يكون التولي لله مرتكزا أساسيا لتحظى األمة من خالله بنصرالله

َّ
وزير النقل المراني  :أدعو رجال األعمال إلى االستثمار في مشاريع النقل المختلفة ..فهو ما زال قطاعًا واعدًا
في اجتماع برئاسة وزير النقل للبحث في الفرص االستثمارية لموانئ البحر األحمر:

يجب تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص للدفع بعجلة التنمية في قطاع النقل إلى األمام

حسب التوجيهات الرئاسية سنعمل على حل ملكية أراضي وحرم موانئ المؤسسة بشكل عام وأراضي وحرم ميناء الصليف
وكيل وزارة النقل لقطاع الشئون البحرية والموانئ لـ"

)":

ندعو األمم المتحدة االضطالع بدورها
الحقيقي في حماية السلم واألمن
الدوليين وأن تسعى إلى إنفاذ قوانينها
قرصنة تحالف العدوان على ميناء الحديدة هدفها شل الحياة في البلد
الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري تدشن العمل باآللية
الجديدة لنظام الفرزات وخطوط السير في األمانة ومحافظة صنعاء
رئيس الهيئة الوادعي يؤكد ضرورة االلتزام بآلية العمل
المزمنة ومحاربة الفساد ومنع العشوائية في الميدان

رسالة لإلرتقاء بدور
المطارات في تنفيذ
السياسات التنموية للدولة
مبادرة الحزام
والطريق ..محاولة
لصياغة نظام
عالمي قادم
ماهي آفاق استثمار
"فصل المشرع عن
مقدم خدمات"
الطيران المدني
السكة الحديد
واوضاعها
واهميتها
في اليمن

االهتمام بتطوير الخدمات اللوجستية
للنهوض باقتصاديات البلدان النامية

األمن السيبراني
وكيفية حماية أنفسنا في الفضاء الرقمي

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد لـ "

فتح مطار صنعاء الدولي قــرار
سياسي ال يخضع للجانب الفني

:

يجــب علينــا التعامــل بحــذر مــع تطبيــق سياســة
فتــح األجــواء (التــي لن تكــون إال في ظــروف طبيعية
واســتقرار) مــع عــدم اإلضــرار بالشــركات الوطنيــة

أبرز التحديات التي نواجهها الحصار وضعف البنية التحتية وارتفاع كلفة التامين
القبطان أبوبكر إسحاق  :مؤسسة موانئ البحر االحمر اليمنية أحد أهم
الركائز االقتصادية التي عمد العدوان إلى تدميرها بصورة ممنهجة

الحكومة االلكترونية
ضرورة لتحديث آلية
القطاع العام
العقيق اليماني
صناعة محلية
تأبى االندثار

بلغت نسبة اإلنجاز من اجمالي الخطة المشاريعية  " : %40بنية
تحتية  ،إعادة اعمار ما دمره العدوان  ،التدريب والتأهيل  ،األتمتة "

خزان صاف ـ ــر ..وسفينة العيسي

تحالف العدوان وحكومة هادي يدينان نفسهما

البحر االحمر بين الطموح
واألطماع االستعمارية
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معاهدة شيكاغو التي تضمنت تنظيمًا دقيقًا لكل شئون الطيران المدني وعلى سبيل المثال ال الحصر :
 -سيادة الدول  -سالمة الطيران  -امن الطيران  -المطارات  -حقوق النقل الجوي
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اليمنيون يحتفلون بيوم والية أمير المؤمنين علي عليه السالم في  15محافظة

احتفل اليمانيون ،اليوم األربعاء ،في العاصمة
صنعاء و 14محافظة بذكرى يوم والية أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم.
واحتشدت جماهيرية غير مسبوقة
للمشاركة في احتفاالت ذكرى والية أمير
المؤمنين عليه السالم في عشرات الساحات
بالعاصمة صنعاء وفي محافظات صنعاء وصعدة
وعمران والجوف ومارب وحجة والمحويت
والحديدة وإب وتعز وذمار والبيضاء والضالع
وريمة.
ففي العاصمة صنعاء خرج مئات آالف املحتفني
إىل ساحات غرب حديقة الثورة ،وأمام بوابة الجامعة
القديمة يف الدائري والساحة الجنوبية لحديقة السبعني،
فيما احتفت حشود حرائر العاصمة باملناسبة يف
ساحتي جامع الشعب وملعب الثورة.
وشهدت محافظة صنعاء احتفاالت جماهريية
واسعة بيوم الوالية ذكرى والية أمري املؤمنني عليه

السالم يف  18ساحة لالحتفاء هي ،ساحة رأس ِمنْد
بمديرية بني مطر ،بيت نعم بمديرية همدان ،قاع مدر،
رجام بمديرية بني حشيش ،الجامعة بمديرية أرحب،
بني زتر بمديرية نهم ،وساحة الـ 40بمديرية سنحان،
وج َرم
الجامعة بمديرية بالد الروس ،رأس نقيل عمدان ِ
بمديرية الحيمة الداخلية ،بني منصور بمديرية الحيمة
الخارجية.
وكما تم االحتفال باملناسبة يف األعروش وبني شداد
بمديرية خوالن ،سوق الربوع بمديرية الحصن ،شاحك
بمديرية الطيال ،خط الدائري بمديرية جحانة ،غيمان
بمديرية بني بهلول ،ساحة املطار بمديرية مناخة،
متوح بمديرية صعفان ،جوار تعاونية سنحان ملديرية
بني ضبيان.

محافظة الحديدة

واحتفل أبناء محافظة الحديدة بيوم الوالية صباح
اليوم يف ساحة الزيدية للمديريات الشمالية وساحة
باجل للمديريات الرشقية وساحة بيت الفقيه
للمديريات الجنوبية ،وستخرج مسرية جماهريية
حاشدة عرص اليوم يف الساحة املركزية بمدينة الحديدة
احتفاء باملنسابة.

محافظتي إب وعمران
ويف محافظة إب تم االحتفال باملناسبة يف ساحتني
مركزيتني يف (مركز املحافظة يف جامعة إب للمربعات
األوسط والرشقي والجنوبي والغربي – وساحة ملعب
يحصب بمدينة يريم ملديريات املربع الشمايل).
وشارك أبناء محافظات عمران وحجة واملحويت
وريمة يف مسريات جماهريية واسعة محتفية بيوم
الوالية يف املديريات كافة.

محافظات صعدة والجوف والبيضاء ومأرب

ويف محافظة صعدة خرجت ثمان مسريات
جماهريية إىل ساحات بـ (مدينة صعدة – مديرية مجز
– مديرية منبه – مديرية كتاف – مديرية رازح – املرازم
بخوالن عامر – عزلة ذويب بمديرية حيدان – عزلة بني
بحر بمديرية ساقني).
ويف محافظة الجوف خرج أبناء املحافظة إىل
(ساحتي الحزم والعنان) لالحتفاء بيوم الوالية.
وخرج املحتفلون بيوم الوالية يف محافظة مارب إىل
أربع ساحات بمديريات ماهلية ورصواح بدبدة حريب
القراميش.

إدارة حكومة الرياض ّ
تعمق األزمة" :ضياء" و"الريال" شاهدان
فشل آخر يُضاف إىل سجل حكومة الرياض بالتوازي مع ما
تخرسه ميليشياتها من مواقع عىل محور البيضاء ومأرب وبقية
املناطق ،فالنموذج اإلداري الذي تدار به محافظات الجنوب اليمني
أدى إىل كثري من الكوارث واألزمات التي انعكست عىل سعر الرصف
العملة الوطنية وشح املحروقات والظروف املعيشية واالقتصادية..
بعدما تجاوز سعر الرصف الـ 1000ريال مقابل الدوالر ،اعرتفت
حكومة الرياض بمسؤوليتها عن انهيار العملة بمطالبة عدد من
الربملانيني بإقالة جميع مسؤويل وقيادات البنك املركزي يف عدن.
حيث أكدوا "إخفاق الحكومة يف إدارة جميع امللفات وعىل رأسها
امللف االقتصادي ...وهذا ما أدى إىل االنهيار الرسيع واملروع للعملة".
هذه الرسالة التي توجه بها برملانيون تابعون للرياض وعىل
الرغم من أنها لم تتطرق إىل السبب الحقيقي وراء انخفاض سعر
العملة بهذا الشكل وهو طباعة أكثر من  5تريليونات ريال من دون
غطاء ،إال انها تُرجمت عىل انها اعرتاف رصيح بمسؤولية البنك يف
انتهاج سياسات مالية "تدمريية" نتج عنها هذا االنهيار املتواصل
لسعر العملة املحلية.
وعن نهب موارد ومقدرات الدولة من قبل السلطات يف املحافظات
الجنوبية طالب الربملانيون باإلرساع بوقف االجراءات التي كانت تتبع
طيلة الفرتة املاضية "وإلزام جميع محافظي املحافظات املحتلة بتوريد
جميع املوارد املركزية واملحلية إىل الحساب العام يف البنك املركزي".

مصادر مطلعة كشفت عن ان موارد العديد من املحافظات خاصة
مأرب ال يتم تحويلها إىل البنك املركزي يف عدن ،والتي تبلغ أكثر من 169
مليون دوالر شهريًا ،بل تحوّل إىل حسابات خارجية أغلبها يف املصارف
السعودية.

أما أبناء محافظة البيضاء فقد احتفلوا بيوم الغدير
يف ساحات (مدينة البيضاء – ومدينة رداع – ومنطقة
عفار بمديرية املالجم).

محافظات ذمار
وتعز والضالع وريمة
ويف محافظة ذمار فقد تم االحتفال بيوم الوالية يف
ساحة الثورة يف املدينة ويف ساحات مديريات :املدينة،
عنس ،مغرب عنس ،ميفعة عنس ،جهران ،باإلضافة
إىل مراكز مديريات ضوران ،عتمة ،املنار ،وصاب العايل،
وصاب السافل ،جبل الرشق.
فيما خرج أبناء محافظة تعز إىل  4ساحات لالحتفاء
بيوم الوالية يف (مفرق ماوية – دمنة خدير – كلية
املجتمع برشعب السالم – مدرسة مصعب برشعب
الرونة).
ويف محافظة الضالع تجمع املحتفلون بعيد الغدير
ذكرى والية أمري املؤمنني عليه السالم إىل  4ساحات يف
(الحُ شاء – قعطبة – دمت – جُ بَن).
أما يف محافظة ريمة فحددت اللجنة مركز املحافظة،
باإلضافة إىل مراكز املديريات مكانا لالحتفاء بيوم
الوالية.

ن
حكوم افذ
ة
الفار ة مرت على
بالتوازي مع األزمة النقدية
وشحعىل هادي زقة
الوقود والحصار الذي يمارسه التحالف

ترسب النفط من
اليمن منذ سنوات ،كان خرب ّ
إحدى السفن التابعة لنائب مدير مكتب هادي ،أحمد
العييس ،ليزيد من حدة النقمة الشعبية عىل حكومة
الرياض ووزرائها ،فالسفينة "ضياء" والتي بقيت راسية
لفرتة طويلة مقابل ساحل الربيقة رفضت معظم املوانئ
استقبالها نتيجة لوضعها املتهالك.
كما رفض العييس وضع هذا املخزون النفطي تحت ترصف
حكومته لتخفيف حدة األزمة ،رغم ان هذا املخزون النفطي
هو من مقدرات الدولة ومن حق الشعب اليمني ،لكن تغليب
املصالح الخاصة هو نهج متبع وسياسية تنتهجها حكومة
الرياض ،ومثال لسوء اإلدارة واالنفصال عن الواقع.
وكانت السعودية قد شنّت حربًا عىل اليمن يف اذار عام
 2015دعما ً للرئيس املنتهية واليته منصور هادي ،أُطلق
عليها اسم "عاصفة الحزم" ،وقد شارك فيها العديد من
الدول الخليجية والعربية ضمن تحالف تقوده الرياض ،إضافة للدعم
اللوجستي واالستخباري من الثالثي األمريكي -الربيطاني-اإلرسائييل،
حيث انتهك التحالف خاللها القوانني الدولية واإلنسانية ،وارتكب فظائع
وجرائم حرب بحق املدنيني..

المادة االولى يعد مرتكبا جريمة كل من يرتكب ايا من االفعال التالية
من يدمر او يلحق ضررا خطيرا بالتجهيزات في مطار يخدم الطيران المدني الدولي او بطائرة ليست بالخدمة موجودة في المطار او يعرقل خدمة المطار )) بروتكول مونتريال  1988م
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وزير النقل يجتمع مع نائب رئيس لجنة تنسيق إعادة االنتشار بالحديدة

المراني  :الوضع اإلنساني اليمني في تدهور مستمر واألمم
المتحدة لم تحرك ساكنا إلنقاذ الشعب اليمني

عضو السياسي ااألعلى سلطان السامعي يؤكد:

ضرورة تأهيل مطار تعز ألهمية موقعه الجغرافي وإيقاف
االعتداءات والبناء العشوائي الغير مخطط في حرم وأراضي المطار
وزير النقل تسعي الوزارة لتطوير وتحديث قطاع المطارات رغم ظروف العدوان
جمعان :نزلت لجنة من هيئة الطيران والجهات ذات العالقة الى المطار لتحديد العالمات على أراضي المطار لحمايته
عقد اجتماع يف وزارة النقل يوم 2021/7/7م برئاسة
عضو املجلس السيايس األعىل سلطان السامعي ،ناقش
االجتماع اإلعتداءات والبناء العشوائي غري املخطط عىل
حرم وأرايض مطار تعز الدويل.ر ّكز االجتماع الذي ضم
وزير النقل عامر املراني ووكيل الوزارة لقطاع النقل
الجوي عبدالله العنيس ورئيس الهيئة العامة للطريان
املدني واألرصاد الدكتور محمد عبدالرحمن عبدالقادر
والوكيل املساعد لقطاع املطارات يحيى الكحالني
ومستشار الوزارة محمد الرشيفى عىل االعتداءات
عىل أرايض حرم مطار تعز وجهود السلطة املحلية
باملحافظة يف حماية أرايض وممتلكات املطار.
واستعرض املجتمعون تقرير اللجنة املكلفة بالنزول
امليداني إىل املطار وتوصياتها لقيادة الوزارة لحل
االشكاليات الحاصلة بممتلكاته وأراضيه يف املحيط
الجغرايف باملحافظة..ووقف االجتماع أمام حجم األرضار
التي تعرض لها املطار جراء استهداف طريان العدوان
املبارش ملرافقه املختلفة..ويف االجتماع أكد سلطان
السامعي عضو السيايس األعىل عىل اهمية الحفاظ
عىل حرم وأرايض مطار تعز بالتعاون مع الجهات ذات
العالقة..كما شدد عىل اهمية تأهيل املطار ملكانته
اإلسرتاتيجية وموقعه الجغرايف.
وأشاد السامعي بجهود قيادة وزارة النقل وهيئاتها
ومؤسساتها يف النهوض بقطاعات النقل املختلفة.من
جانبه اكد وزير النقل سعي الوزارة لتطوير وتحديث
قطاع املطارات رغم ظروف العدوان والحصار الذي
يسعى إىل شل حركة املالحة الجوية يف اليمن بشكل عام.
واشاد الوزير املراني بدور السلطة املحلية يف تعز

يف الحفاظ عىل ارايض وممتلكات املطار..الفتا ً إىل ما
يتعرض له املطار من عدوان بصفة مستمرة ألهميته
االسرتاتيجية وخدماته املالحية.
فيما أكد رئيس الهيئة العامة للطريان املدني واألرصاد
حرص الهيئة عىل إعادة تأهيل مطار تعز ألهميته يف
تحريك عجلة التنمية يف تعز واملحافظات املجاورة..
مستعرضا ً جهود إعادة تأهيل املطار وحمايته من
االعتداءات والبناء العشوائي الذي يؤثر عىل سالمة وأمن
الطريان واملالحة الجوية بشكل عام.
وطالب رئيس الهيئة الجهات ذات العالقة أن تتعاون
وتعمل بروح الفريق للحفاظ عىل حرم وأرايض املطار.
اىل ذلك ذكر مدير قطاع املطارات أمني جمعان
أن الهيئة ممثلة بقطاع املطارات نظمت ورشتي
عمل لتحديد حرم املطارات والحد من العوائق وقيود
واشرتاطات البناء حولها لحماية حرم وأرايض املطارات.
وقال :لقد تم تشكيل لجنة من هيئة الطريان والجهات
ذات العالقة والنزول اىل املحافظة لتحديد حرم
ارايض مطار تعز وتم خالله وضع عالمات عىل
املنطقة الخاصة به املحرم البناء فيها..
بدوره أستعرض مدير مطار تعز نبيل شمسان
مشاكل حرم وأرايض املطار من االعتداءات
والبناء العشوائي من قبل املواطنيني وعدم وجود
مخططات تفصيلية للمنطقة..ولفت إىل تعرض
املطار لتدمري ممنهج من قبل طريان العدوان
أخرجه عن الجاهزية الفنية منذ أكتوبر 2015
بأرضار طالت الصاالت وأجهزة املالحة واملعدات
وعربات اإلطفاء ومرافقه املختلفة”.

المسؤولة األممية  :نقدر تعاون الوزارة ومؤسسة موانئ البحر األحمر
والسلطة المحلية في الحديدة على ماقدموه من تسهيالت لعمل اللجنة
التقى وزير النقل عامر املراني اليوم يف صنعاء
نائب رئيس بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة
“أونمها” دانييال كروسالك..واستعرض اللقاء
الجوانب املتصلة بتنفيذ اتفاق ستوكهولم ويف
مقدمتها اعادة تأهيل ميناء الحديدة جراء مادمره
تحالف العدوان..وناقش اللقاء التسهيالت املقدمة
من وزارة النقل للبعثة من طرف واحد إلثبات حسن
النية فيما لم يقدم الطرف اآلخر أي تنازالت.
وتطرق اللقاء إىل تزايد خروقات العدوان يف
محافظة الحديدة والقصف عىل موانئ البحر األحمر
اليمنية والقرصنة البحرية التي تمارسها دول تحالف
العدوان وإستمرار احتجاز سفن املشتقات النفطية
وإغالق مطار صنعاء الدويل.
ويف اللقاء أكد وزير النقل أهمية اضطالع لجنة
التنسيق األممية بدورها اإلنساني يف معالجة الوضع
الذي يعيشه الشعب اليمني عامة وأبناء الحديدة
خاصة..وقال:الوضع االنساني اليمني يف تدهور
مستمر واألمم املتحدة لم تحرك ساكنا ً إلنقاذ الشعب

اإلتحاد العربي لالعالم االلكتروني يمنح وزير النقل شهادة لجهوده في دعم حركة رفع الحصار عن الشعب اليمني

ا َّلمراني :التكريم يمثل حلقة وصل بين الكتاب والنخب السياسية اليمنية وكتاب ومفكري دول محور المقاومة
منح اإلتحاد العربي لالعالم االلكرتوني العاملي
اللواء /عامر عيل املراني وزير النقل وحكومة اإلنقاذ
الوطنية شهادة شكر و تقدير نظري جهوده املهنية
يف دعم الحركة الثقافية والفنية والعمل اإلنساني يف
رفع الحصار وتخفيف معاناة الشعب اليمني..وخالل
التكريم اكد وزير النقل ان الجهود التي يقوم بها هي انه
واجب ديني قبل كل يشء ووطني تجاه شعبنا اليمني
األبي الصامد صمود جباله الذي رفض الركوع والخنوع
والذل لقوى العدوان”.
واعرب الوزير املراني عن شكره وامتنانه بهذا
التكريم العربي من رئيس االتحاد العربي لإلعالم
االلكرتوني يف العراق "بالد الرافدين" الدكتور صالح
املياح واملنسق لهذا التكريم الدويل الذي يمثل حلقة وصل
بني ال ُكتّاب والنخب السياسية اليمنية وكتاب ومفكري
دول محور املقاومة العميد حميد عبد القادر عنرت رئيس
الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدويل.
بدوره قال مدير عام مطار صنعاء الدويل االمني
العام لالتحاد العربي لإلعالم اإللكرتوني العاملي

الدكتور خالد الشايف الذي قام بتسليم شهادة التقدير
لوزير النقل”اإلتحاد العربي لإلعالم اإللكرتوني العاملي
“يترشف اإلتحاد العربي لإلعالم االلكرتوني بكل فخر
واعتزاز ان يمنح وزير النقل عامر املراني شهادة شكر
وتقدير عىل جهوده املتميزة والكفاءه العالية واملهنية
والدور الفعال يف دعم الحركة الثقافية والفنية”.
وأشار األمني العام لإلتحاد العربي لإلعالم اإللكرتوني

العاملي إىل أن التكريم يأتي يف إطار توحيد الخطاب
اإلعالمي من قبل دول محور املقاومه واليمن والتصدي
لالعالم املعادي املضلل للرأي العام واملجتمع الدويل.
وقال :ان اإلتحاد العربي لإلعالم االلكرتوني العاملي
يشيد بالدور الوطني والعربي الذي يبذله وزير النقل
بحكومة اإلنقاذ الوطني مهنيا ً وفنيا ً وبحرفية متميزة
يف رفع الحصار عن اليمن بشكل عام ومطار صنعاء
الدويل خاصة بمايسهم يف رفع معاناة اليمنيني وفضح
جرائم العدوان التي يمارسها عىل الشعب اليمني بكل
طوائفهم ورشائحهم عرب كافة الفعاليات واألنشطة
واملؤتمرات الصحفية.
هذا وقد قام مدير مطار صنعاء الدويل االمني العام
لالتحاد العربي لالعالم االلكرتوني بتكريم نائب وزير
الخارجية حسني العزي ورئيس الهيئة العامه للطريان
واالرصاد الدكتور محمد عبدالرحمن عبدالقادر
بالشهادات التقديرية املمنوحه لهم من قبل رئيس
االتحاد العربي لالعالم االلكرتوني العاملي الدكتور
صالح املياح.

اليمني الذي يعاني عدوانا ً وحصارا ً منذ أكثر من
ست سنوات”.وأكد الوزير املراني أن األمم املتحدة
خرجت عن مبادئها وقيمها ومصداقيتها عندما
برأت السعودية واإلمارات من قتل األطفال والنساء
يف اليمن.وأشار إىل إحتجاز السفن النفطية والتجارية
واإلغاثية من قبل تحالف العدوان ومنع وصولها
ملوانئ الحديدة رغم حصولها عىل تصاريح الدخول
من لجنة األمم املتحدة ما يسبب يف قتل األطفال
والحاالت االنسانية يف املستشفيات وتعرضهم للموت
َّ
املحقق..وبي الوزير أن نقل آلية التفتيش من جيبوتي
إىل ميناء الحديدة بحسب اتفاق ستوكهولم الذي لم
يتم العمل عىل تنفيذه ،ضاعف من معاناة الشعب
اليمني.
من جانبها أعربت املسؤولة األممية عن تقديرها
لتعاون الوزارة ومؤسسة موانئ البحر األحمر
والسلطة املحلية يف الحديدة عىل ماقدموه لتسهيل
عمل اللجنة يف تنفيذ مهامها يف امليدان.

تأكيدًا لجاهزية المطار الفنية
وصول طائرة شحن عمالقة
لمنظمة اليونيسف
إلى مطار صنعاء
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من القانون الدويل

االنتهاكات المرتكبة بالحصار المفروض من قبل تحالف الدول لم يعطل هذا النص فحسب بل أن دول
التحالف عمدت إلى تنصيب نفسها كسلطة بديله تتولى إصدار التصاريح.

www.mot.gov.ye  www.facebook.com/motyemen1
http://www.youtube.com/motyemen  http://www.twitter.com/motyemen1
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اجتماع برئاسة وزير النقل للبحث في الفرص االستثمارية لموانئ البحر األحمر

َّ
المراني :أدعو رجال األعمال إلى االستثمار في مشاريع النقل المختلفة فقطاع النقل ما يزال واعدًا

أهمية االلتزام
بإدارة سالمة
المالحة البحرية

حسب التوجيهات الرئاسية سنعمل على حل ملكية أراضي وحرم موانئ المؤسسة بشكل عام وأراضي وحرم ميناء الصليف

نعاني هذه االيام من عدم
تطبيق إجراءات السالمة عىل
السفن ويف املوانئ البحرية ويجب
علينا تطبيق اإلتفاقيات الدولية التي انضمت اليها اليمن وتنفيذ
القوانني والقرارات املنظمة للسالمة البحرية املتعلقة بأمن
السفن وسالمة إبحارها ىف املياه اإلقليمية واملنطقة اإلقتصادية
واملوانئ اليمنية ،وهذه اإلدارة املهمة من أبرز مهامها هو القيام
بتمثيل الدولة ىف املنظمات الدولية البحرية واملنظمات املعنية
بالسالمة البحرية وتبادل املعلومات الفنية مع جميع موانئ
العالم وتقديم املساعدات والخدمات املالحية لجميع السفن أثناء
إبحارها يف املياه اإلقليمية واملنطقة اإلقتصادية وتحديد املمرات
البحرية وإصدار املنشورات واإلنذارات البحرية ملراعاة السالمة
ىف املياه اإلقليمية ،وكذا تبادل الخربات واألبحاث الفنية واملهنية
مع املنظمات والهئيات الدولية واإلقليمية وكذا الدول املتقدمة
ىف مجال السالمة البحرية بهدف رفع مستويات تأمني سالمة
السفن وإبحارها بأمان.
كما يجب العمل عىل تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير
وصيانة املنائر واملساعدات املالحية عىل سواحل اليمن وداخل
املياه اإلقليمية ومنح املوافقات املتعلقة بها وإجازتها...والقيام
بمراقبة درجات السالمة البحرية وجودة الخدمات املنفذة
بواسطة مؤسسة املوانئ والجهات املخولة بذلك والعمل عىل إتخاذ
اإلجراءات الالزمة للتحقيق ىف إستيفاء وسائط النقل البحرى
لرشوط السالمة واألمن وتدقيق وثائقها وشهاداتها..واإلشرتاك
ىف خطط البحث واإلنقاذ ومكافحة التلوث البحرى.
واألهم من ذلك رقابة املستويات الفنية للسفن التى تُشرتى
من الخارج للتحقق من توافر اإلشرتاطات الفنية بها طبقا ً
للمستويات الدولية وإصدار شهادات تسجيلها وكذا إصدار
وتجديد شهادات الصالحية وتراخيص املالحة الالزمة لتسيري
أعمالها بطريقة نظامية..ومن أهم أعمالها هو إجراء االختبارات
وإعطاء شهادات مدة الخدمة البحرية الالزمة ألطقم السفن
البحرية..والتاكد من مستويات كفاءة السفن املحلية والعربية
والخارجية التي ترتدد باستمرار عىل املوانئ اليمنية واملياه
اإلقليمية.
كما تقوم إدارة السالمة البحرية الحديثة بتحديد رشوط
مزاولة املهنة لكل من الربابنة واملهندسني والبحارة والصيادين
والغواصني وغريهم من العاملني ىف البحر وإصدار الرخص لهم
حسب تخصصاتهم..كما يجب االستمرار يف عمليات التاهيل يف
بعقد دورات تأهيلية عرب املعاهد أو مراكز التدريب املتخصصة
ىف تأهيل أطقم السفن وفقا ً للرشوط الدولية الحديثة املعمول بها.
ومن مهامها األخرى وضع خطط ووسائل التنظيم املالحى
وتنفيذها وتحديد املمرات البحرية وإصدار املنشورات والقرارات
البحرية ملراعاة السالمة ىف املياه اإلقليمية وتشغيل املنائر الضوئية
والالسلكية وصيانتها وإستخدامها بما يحقق سالمة املالحة ىف
املياه اإلقليمية..وعىل اإلدارة أن تهتم بربامج التدريب والتاهيل ىف
الداخل والخارج للعاملني باالدارة واألجهزة واملنشآت التابعة لها
وذلك لإلرتقاء بأدائهما طبقا ً للمعايري املطبقة دولياً.
ويف االخري يجب العمل عىل إعداد مرشوعات قوانني اإلنقاذ
البحرى والتلوث ومراقبة تنفيذها والتنسيق بني الجهات العاملة
ىف هذه املجاالت بما يتفق والترشيعات املماثلة املعمول بها عربيا ً
ودولياً..ويف حاالت التصادم البحرى والكوارث البحرية كالحريق
والغرق يجب التحقيق ىف الحوادث باالشرتاك مع الجهات
املتخصصة وتحديد الخلل وأنواع العقوبات املفروضة عىل السفن
التي تسببت يف التصادم أو التي لم توفر عوامل السالمة البحرية
عىل متنها..ومع اتساع أعمالإدارة السالمة يف الوقت الحارض ارى
أن يتم التعامل مع القطاع الخاص عرب إنشاء رشكات مشرتكة
مع مؤسسة املوانئ للقيام باجراءات ومراقبة السالمة البحرية
لتصل السفن بأمان ملرساها األخري.

اكرم رمضاني *

* مدير ادارة العالقات العامة  -مؤسسة موانئ البحر االحمر اليمنية

القبطان إسحاق  :المؤسسة أحد أهم الركائز االقتصادية التي عمد العدوان إلى تدميرها بصورة ممنهجة منذ بدايته 2015م

خطط المؤسسة ترتكز على مسارات مرتبطة باإلنعاش والتعافي االقتصادي التي تتضمنها مصفوفة الرؤية الوطنية

بحث اجتماع يوم 2021/7/6م برئاسة وزير
النقل عامر املراني ،الخطط التطويرية والفرص
االستثمارية ملوانئ البحر األحمر اليمنية وفقا ً ملا
تضمنته الرؤية الوطنية.
وتطرق االجتماع بحضور وكيل الوزارة
للشؤون البحرية واملوانئ خالد النمر ورئيس
مؤسسة موانئ البحر اليمنية القبطان محمد
أبوبكر إسحاق إىل الصعوبات التي تواجه مؤسسة
موانئ البحر األحمر جراء التدمري املمنهج من قبل
تحالف العدوان..
وركز االجتماع عىل أولويات العمل وفقا ً
لتوجيهات رئيس املجلس السيايس األعىل حول
ملكية أرايض وحرم موانئ املؤسسة بشكل عام
وأرايض وحرم ميناء الصليف بوجه خاص وحلها.
كما تطرق االجتماع إىل إمكانية استغالل
الفرص االستثمارية الواعدة يف موانئ البحر

األحمر اليمنية بمشاريع إسرتاتيجية وطنية
تسهم يف تنمية املوارد االقتصادية وتحريك عجلة
االقتصاد.
وأكد وزير النقل أهمية الحفاظ عىل حرم
موانئ البحر األحمر اليمنية ،وأبرزها حرم ميناء
الصليف لكونه من املوانئ اإلسرتاتيجية التي
تتميز بعمق كبري قادرة عىل استقبال بواخر
عمالقة ،فضالً عن تميزه بحماية طبيعية.
وأشار إىل أهمية دور القطاع الخاص الوطني
ورشاكته يف تعزيز وتطوير قطاعات النقل وفقا ً
للقوانني واللوائح واألنظمة التي تخدم املصلحة
العامة.
ودعا الوزير املراني رجال األعمال وأصحاب
رؤوس األموال واملستثمرين إىل االستثمار يف
مشاريع إسرتاتيجية تسهم يف تطوير وتحديث
قطاعات النقل الربية والبحرية والجوية  ..وألن

االستثمار يف قطاع النقل ما يزال واعداً.
من جانبه أوضح رئيس مؤسسة موانئ البحر
األحمر اليمنية أن املؤسسة تمثل أحد أهم الركائز
االقتصادية التي عمد العدوان إىل تدمريها بصورة
ممنهجة منذ يومه األول  ..مستعرضا ً خطط
وبرامج املؤسسة اإلسرتاتيجية لالستثمار خالل
العام الجاري.
ولفت إىل أن خطط املؤسسة ترتكز عىل
مسارات مرتبطة باإلنعاش والتعايف االقتصادي
التي تتضمنها مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء
الدولة اليمنية الحديثة يف مراحلها املختلفة.
واستعرض إسحاق الصعوبات التي تواجه
املؤسسة خاصة ما يتعلق بأرايض وحرم املوانئ
والعمل امليداني واإلنساني للمؤسسة جراء تدمري
املعدات والكرينات والحاويات يف ميناء الحديدة.

رئيس الفريق الوطني إلعادة االنتشار اللواء الركن الموشكي يلتقي رئيس البعثة األممية لدعم اتفاق الحديدة ورئيس البرنامج اإلنمائي

الموشكي  :أهمية قيام األمم المتحدة بدورها في إعالن الطرف المعطل التفاق استكهولم ،وإيضاح الحقائق للمجتمع الدولي
لوتسيما :نعمل على دعم استمرار العمليات اللوجستية في ميناء الصليف وزيادة قدرة استيعاب ميناء الحديدة
التقى نائب رئيس هيئة األركان العامة رئيس
الفريق الوطني إلعادة االنتشار اللواء الركن عىل
حمود املوشكي بصنعاء ،رئيس بعثة األمم املتحدة
لدعم اتفاق الحديدة الجنرال أبهيجيت جوها
ورئيس برنامج األمم املتحدة اإلنمائي واوكي
لوتسيما.
جرى خالل اللقاء ،بحث القضايا ذات الصلة
بإعادة االنتشار وفقا التفاق السويد ،وكذا
احتياجات موانئ الحديدة ،والسبل الكفيلة لتوفري
الدعم الالزم للمركز التنفيذي للتعامل مع األلغام.
ويف اللقاء الذي حرضه مدير املركز التنفيذي
للتعامل مع األلغام العميد عىل صفرة وأعضاء
الفريق الوطني إلعادة االنتشار أكد اللواء املوشكي
أهمية قيام األمم املتحدة بدورها يف إعالن الطرف
املعطل التفاق استكهولم ،وإيضاح الحقائق
للمجتمع الدويل حول منع تحالف العدوان إدخال
أجهزة كشف ونزع األلغام يف ضوء عدم تمكن
فرق نزع األلغام من القيام بواجبها نتيجة تقادم
وتعطل األجهزة واالفتقار لإلمكانات.
وأشار إىل وجود آالف الصواريخ والقنابل
العنقودية املحرمة دوليا ً والتي ألقاها التحالف يف
مختلف املناطق عىل امتداد مساحة الجمهورية
اليمنية،وباتت تهدد السكان وآالف األطفال
والنساء يف املزارع والطرق وأماكن الرعي.
وفيما يتصل بعملية إعادة االنتشار ،أكد اللواء

املوشكي ،أن الطرف الوطني حريص عىل حقن
الدماء وقد نفذ ما يتصل به يف املرحلة األوىل إلعادة
االنتشار من موانئ الحديدة ،فيما يرفض الطرف
اآلخر تنفيذ التزاماته يف ظل صمت األمم املتحدة
وبعثتها يف الحديدة.
ودعا األمم املتحدة إىل إعالن موقف إزاء
التحشيد الذي يقوم به الطرف اآلخر يف الحديدة
وجلب اإلرهابيني وعنارص داعش إىل الساحل
الغربي ،وانعكاس ذلك عىل أمن املمر املالحي
الدويل.
 -من جانبه أوضح رئيس الربنامج اإلنمائي

لألمم املتحدة ،أن الربنامج يعكف حاليا عىل دعم
استمرار العمليات اللوجستية ملنع توقف عمل
ميناء الصليف عرب إصالح قارب السحب وضمان
عودته وزيادة قدرة استيعاب ميناء الحديدة عرب
إصالح الكرينات املترضرة.
ولفت إىل أن الربنامج يقوم حاليا بأكرب عملية
تمويل فيما يتصل بدعم جهود نزع األلغام
ومخلفات الحرب يف اليمن ..مشريا إىل الصعوبات
التي تحول دون توفري أجهزة حديثة لكشف ونزع
األلغام والقنابل العنقودية املصنعة حديثاً.
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من القانون الدويل

المادة الثانية  :اإلقليم :ألغراض هذه االتفاقية يعتبر إقليم الدولة األراضي البرية والمياه اإلقليمية
المتاخمة لها الخاضعة لسيادة الدولة أو سلطتها أو حمايتها أو انتدابها .

www.mot.gov.ye  www.facebook.com/motyemen1
http://www.youtube.com/motyemen  http://www.twitter.com/motyemen1

الرؤية الوطنية | National Vision

في تقرير النصف األول للرؤية الوطنية للمرحلة الثانية من العام الحالي:

بلغت نسبة اإلنجاز من اجمالي الخطة المشاريعية  " : %40بنية تحتية – إعادة اعمار ما دمره العدوان – التدريب والتأهيل – األتمتة "

وتيرة العمل مستمرة رغم العدوان والحصار وبكوادر وخبرات وطنية تمثل صمود الجبهة الداخلية والسير بالتوازي مع النجاحات العسكرية في جميع الجبهات
استكملت وزارة النقل مع الهيئات واملؤسسات
التابعة لها إعداد تقرير النصف األول من العام
2021م بموجب النماذج التي تم اعتمادها من قبل
املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية والوحدة
الفنية للمتابعة والتقييم التابعة لرئاسة الجمهورية
وبالتنسيق مع األمانة العامة ملجلس الوزراء ،حيث
كانت النتائج جيدة جدا يف مستوى التنفيذ لألنشطة
التي تضمنتها خطة املرحلة الثانية للرؤية الوطنية
2021م حيث بلغت نسبة اإلنجاز من إجمايل الخطة
 40%من اجمايل مشاريع الخطة (مشاريع بنية
تحتية – مشاريع إعادة اعمار ما دمره العدوان –
مشاريع التدريب والتأهيل – مشاريع االتمتة ).
إذ وجه وزير النقل الوحدة التنفيذية للنزول
امليداني اىل الهيئات واملؤسسات التابعة للوزارة
للوقوف عىل اهم الصعوبات والعراقيل التي تعيق

واإلجراءات ملا فيه مصلحة املواطن.

إنجاز بعض األنشطة وسبل حلها.
الوحدة
وقد زار رئيس وأعضاء
التخطيط التشاركي
التنفيذية الرئيسة كالً من الهيئة
تشارك وزارة النقل عن
العامة للطريان املدني واالرصاد وكذا
طريق ممثلها يف الفرق املحورية
الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل
للتخطيط التشاركي والذي يعد
الربي وذلك للوقوف عن قرب عن ما
الخطوة الصحيحة نحو التخطيط
تم إنجازه يف النصف األول من العام
االسرتاتيجي والذي سيساهم يف حل
2021م و اهم املشاكل والعراقيل
العديد من اإلشكاالت واالزدواجية
وسبل تجاوزها لتحقيق كل تطلعات
يف املهام بني الجهات الحكومية
الوزارة وهيئاتها ومؤسساتها.
ووزارة النقل ضمن محور االقتصاد
كما تم اعداد تقارير متابعة األداء مهندس نذير الدبعي
والبيئة الذي يراسه األستاذ حمدي
والتي اعتمدت ألول مره لكافة الجهات
الرشجبي –رئيس وحدة التخطيط يف املكتب
الحكومية لتحسني الخدمات واإلجراءات عمالً
التنفيذي وتستمر انعقاد جلسات اللجان بحسب
بتوجيهات السيد القائد وتوجيهات رئيس املجلس الربنامج الزمني حتى 2021/9/22م .
السيايس األعىل والتي ستنعكس عىل تحسني األداء
والذي من خالله سيتم رسم السياسة العامة

للدولة والرتكيز عىل أهم القضايا التي سيتطلب
معالجتها اثناء إعداد الخطة الخمسية -2021
2025م كان أساس هذه القضايا هو تحليل الوضع
الراهن الذي تم إعداده لكافة الجهات الحكومية
ونجاح هذه املرحلة من التخطيط التشاركي
ستنعكس يف إخراج خطة وطنية خمسية تلبي
الطموحات واالهداف .
ومايزيد اعداءنا غيضا ً أن وترية العمل مستمرة
رغم العدوان والحصار الجائر عىل بالدنا وبكوادر
وخربات وطنية تمثل صمود الجبهة الداخلية
والحفاظ عىل مؤسسات الدولة والسري بالتوازي
مع النجاحات العسكرية يف ميادين العزة والرشف
واالنتصارات التي يحققها رجال الرجال يف ميادين
العزة والرشف تحت شعار (يد تبني ويد تحمي).
* رئيس الوحدة التنفيذية الرئيسية لقطاع النقل

َّ
تاريخ وسائل النقل
في الماضي والحاضر
تعترب وسائل النقل واملواصالت
من الركائز األساسيّة التي قامت
عليها العدي ُد من الحضارات
اإلنسانيّة؛ وذلك ألهميّتها يف ربط
املدن والقرى املجاورة مع بعضها
بالسعي عبد الحكيم ابوزيد
البعض ،لذلك أخذ اإلنسان
نحو االبتكار واالكتشاف ُ
منذ آالف السنني من أجل تطوير هذه
الوسائل وتحسينها ،فمن دون وسائل املواصالت ال يكون هناك
ٌ
ترابط وال تواصل بني الناس .وسنتح ّد ُث يف هذا املقال عن وسائل
النقل يف املايض والحارض.
 وسائل النقل يف املايض كان تطوّر وسائل النقل خاللمراحل التاريخ بطيئاً جدا ً وصعباً ،حيث كان الناس يحملون
بضائعهم عىل رؤوسهم أو عىل ظهورهم أو يجرونها عىل األرض،
ويف حوايل سنة  5000ق.م بدأ الناس باستخدام الحيوانات يف
نقل األحمال والبضائع كالبغال والحمري ،وبعد عام  3000قبل
امليالد ُ
اختعت العربات ،حيث ّإنها كانت تتكون من أربع عجالت
ُ
من دون محرك ،كذلك اختعت القوارب الرشاعية فبدأ اإلنسان
باستخدام الحيوانات والعربات واملراكب لنقل األحمال إىل أماكن
أبعد برسعة وسهولة مقارنة مع ذي قبل.يف أواخر القرن الثامن
أنتج املخرتعون أول مركبات ،ثم توالت االبتكارات واالخرتاعات
يف وسائل النقل حتى القرن الخامس عرش امليالدي ،حيث تم
إجراء التحسينات الالزمة يف بناء السفن الضخمة؛ لجعل الرحالت
الطويلة ممكنة عرب البحار واملحيطات املختلفة.
ّ
ويف القرن الثامن عرش تم اخرتاع املحرك البخاري ،األمر الذي
أدى إىل ظهور مركبات وقطارات تعمل بالبخار ،ويف أواخر القرن
التاسع عرش ُ
الطبيعي ،وتم تسخريه لخدمة
اكتشف النفط والغاز
ّ
وسائل النقل املختلفة وتطويرها ،وذلك من خالل بناء سفن
ومركبات تعمل بواسطة محركات الغاز والنفط.
 وسائل النقل يف الحارض شهدت وسائل النقل يف يومنا هذانقلة نوعيّة كبرية ،بحيث حوّلت هذه الوسائل العالم إىل قرية
صغرية ،ومن هذه الوسائل:
 السيارات :شهد التطوّر يف عالم السيارات رسعة كبرية،فأصبحنا نشاهد اليوم العديد من األشكال واألنواع والتصاميم
املختلفة منها ،وأصبحت رشكات السيارات أكثر منافسة؛
لتصنيع أحدث السيارات وأرسعها وأكثرها رفاهية وأماناً.
 القطاراتُ :تعتربالقطارات من أهم وسائل النقل الحديث،حيث يتم من خاللها نقل آالف األشخاص عرب املسافات الطويلة
والشاسعة داخل بلدانهم أو خارجها ،كما يتم من خاللها نقل
العديد من املواد والبضائع املختلفة ،وبسعر أقل مقارنة مع
غريها من الوسائل.
 الحافالت والشاحناتُ :تع ّد الحافالت من أهم طرق النقلالجماعي ،حيث تنقل الكثري من األشخاص من وإىل أماكن
ّ
عملهم ،وتنترش الحافالت كوسيلة نقل عامة ،وهي رخيصة
ّ
وتوفر الوقت والجهد الالزمني للتنقل من مكان آلخر.
الثمن،

األمن السيبراني
وكيفية حماية أنفسنا في الفضاء الرقمي
يف ظل االنتشار الكبري لالنرتنت وكذلك األجهزة
املحمولة والذكية أصبح من الرضوري يف وقتنا
الحايل االنتباه لألمن السيرباني وكيفية حماية
أنفسنا يف الفضاء الرقمي ،ابتدا ًء من املنزل إىل
العمل وعىل مستوى الدولة ككل ،ويُعد األمـن
السيرباني من أكثر املواضيع انتشارا ً يف أيامنا
هذه.
ونظرا ً ألن حياتنا اليومية أصبحت أكثر
اعتمادا ً عىل األدوات والخدمات املستندة إىل
اإلنرتنت ،وبما أن هذه املنصات ترتاكم أكثر
من بياناتنا األكثر حساسية ،فإن الطلب يزداد
للخرباء يف هذا املجال وأصبح تعلمه واإلطالع
عليه رضورة ملحة.
األمن السيرباني والذي يُعرف ً
أيضا باسم
أمن تكنولوجيا املعلومات أو أمن املعلومات
اإللكرتوني حسب تعريف رشكة كاسربسكاي
(  ) Kasperskyهو  " :ممارسة الدفاع عن
أجهزة الكمبيوتر والخوادم واألجهزة املحمولة
واألنظمة اإللكرتونية والشبكات والبيانات من
الهجمات الضارة " .
وكما هو معروف بأن الحلقة األضعف يف أي
نظام أمان هي نفسها دائمً ا ( املستخدم نفسه)
بغض النظر عن مدى شمولية أدوات األمان
املوجودة أو فعاليتها أو تكلفتها يمكن أن تنهار
جميعا ً إذا ارتكب مستخدم مهمل خطـًأ واحدًا
بسي ً
طا  ،ويف كل مرة يقرر شخص ما النقر فوق
رابط غري مألوف أو فتح مرفق بريد إلكرتوني
مشبوه  ،قد يتسبب يف فقدانا ً هائال ً للبيانات
وتعطيال ً كبريًا يف عمله ومؤسسته .
ولتعزيز حماية أنفسنا يف هذا الفضاء الرقمي
الشاسع سأتحدث معكم عن أهم  10نصائح
يمكن أن تساعدنا عىل تأمني أنفسنا أثناء

*عليك عمل نُسخ احتياطي
إستخدامنا لإلنرتنت ،وعلينا أن نُدرك
لبياناتك بانتظام واإلحتفاظ بها
جميعا ً بأننا قد نكون أهدافا ً جذابة
يف مساحة تخزين خارجية ثم
للمهاجمني يف أي وقت ويف أي مكان :
وضعها يف مكان آمن.
*عليك إستخدم كلمات مرور
ُ
*قم بتحميل برنامج مكافح
قوية تتكون من مزيجً ا ً من األحرف
فريوسات قوي ويفضل أن يتم
والرموز واألرقام وال تستخدم نفس
رشائه بشكل رسمي ثم قم
كلمة املرور ملواقع متعددة ،أيضا ً ال
برتخيصه والتاكد من تحديثه
تشارك كلمة املرور الخاصة بك مع
بشكل دوري.
اآلخرين وال تحتفظ بها يف مكان م  /ابراهيم الشرفي *
* ال ُ
يسهل الوصول إليه.
تقم بتحميل أي برامج او
* قم بتطبيق طريقة املصادقة الثنائية ( )2FAتطبيقات من مصادر غري معروفه فقد تحتوي
مع حساباتك لتوفري أمنية أكرب حيث يتم إرسال عىل ملفات ضاره من شأنها أن تجعل جهازك
كود ملوبايلك عند كل محاولة لتسجيل الدخول عُ رضة للتجسس واإلخرتاق.
او طلب إضافة كود عرب أحد برامج املصادقة
* ُ
كن عىل دراية بكل ما تقوم بتوصيله بجهاز
الثنائية مثل (( Authenticatorوبالتايل حتى الكمبيوتر الخاص بك حيث يمكن أن تنترش
لو تمكن املخرتق من الوصول لكلمة املرور الربامج الضارة من خالل محركات األقراص
سيتطلب عليه إدخال كود إضايف.
الصلبة واملحمولة املصابة مثل (CD - DVD -
* كن حذ ًرا دائمً ا عند النقر فوق املرفقات أو  )Memory - flash – Hard Deskوحتى
الروابط التي تصلك عرب رسائل الربيد اإللكرتوني الهواتف الذكية فقد ترغب يف مساعدة شخص
أو عرب الواتساب أو عرب أي وسيلة تواصل أخرى ما يف العثور عىل العنرص املفقود ولكن ينتهي
وخصوصا ً إذا كانت رسالة غري متوقعة أو بك األمر يف الفخ.
مشبوهة حتى لو بدا لك األمر وكأنه من الرئيس
* وكن حريصا ً عىل معلوماتك التي تشاركها
التنفيذي لرشكتك!يمكن للمحتالني البحث عىل الشبكات اإلجتماعية حيث يمكن إستغاللها
عن هذه املعلومات عرب اإلنرتنت واستخدامها يف الوصول إليك.
الستهداف األفراد يف رشكتك.
* ُ
كن حذ ًرا من الهندسة االجتماعية،حيث
* إذا ً تحقق مرة أخرى من الروابط التي قد يحاول شخص ما الحصول عىل معلومات
تستلمها ملعرفة ما إذا كانت تبدو سليمة فغالبًا منك من خالل التالعب ببعض املعلومات فعىل
ما يتم إستغالل األخطاء اإلمالئية لتوجيهك إىل سبيل املثال قد يرسل إليك بريدًا إلكرتونيًا يدعي
مجال آخر مزيف وضار.
أنه يمثل جهة معينة ويطلب منك معلومات
* ال تقم بعمليات الدفع اإللكرتوني من شبكة حساسة مثل معلومات تسجيل الدخول أو
عامة أو جهاز غري خاص بك فقد يتم نسخ كلمات املرور.
بياناتك أو رسقتها.
* مسؤول الويب والجرافكس

من القانون الدويل

الفقرة ( )2من المادة الثالثة  :ال يجوز ألي طائرة من طائرات الدولة التابعة لدولة متعاقدة أن تطير فوق إقليم دولة
أخرى أو ان تهبط فيه إال إذا كانت قد حصلت على ترخيص بذلك من خالل اتفاقية خاصة  .....الخ .

الرؤية الوطنية | National Vision
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استعراض مصفوفة الموجهات واإلرشادات الخاصة بخطة المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية في قطاعات النقل المختلفة:

وزير النقل يؤكد على أهمية تنفيذ المشاريع والبرامج واألنشطة الخاصة بقطاعات النقل البرية والبحرية والجوية
بما يعزز األولويات والمسارات الخاصة بالرؤية الوطنية وخطتها االستراتيجية في كافة المجاالت
عقد بصنعاء يوم 2021/7/4م اجتماع
برئاسة وزير النقل عامر املراني ،ناقش
مصفوفة املوجهات واإلرشادات الخاصة
بخطة املرحلة الثانية من الرؤية الوطنية لبناء
الدولة الحديثة يف قطاعات النقل املختلفة.
واستعرض االجتماع بحضور رئيس
الوحدة التنفيذية الرئيسية للرؤية الوطنية
لقطاع النقل املهندس نذير الدبعي وأعضاء
الوحدة التنفيذية ،تقرير النصف األول من
الخطة التنفيذية للرؤية الوطنية للعام الحايل
2021م واملشاريع واملبادرات املدرجة ضمن
خطة الرؤية الوطنية.
وخالل االجتماع أكد وزير النقل عىل أهمية
تنفيذ املشاريع والربامج واألنشطة الخاصة
بقطاعات النقل الربية والبحرية والجوية بما
يعزز األولويات واملسارات الخاصة بالرؤية
الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وخطتها
االسرتاتيجية يف كافة املجاالت.
وأشار إىل أن خطة وزارة النقل والهيئات
واملؤسسات التابعة لها بشكل عام تكتسب

أهمية كبرية يف حياة املجتمع اليمني كونها مؤسسات
خدمية تحمل طابعا ً انسانياً.

اجتماع بهيئة الطيران المدني الستعراض الخطة التنفيذية للرؤية الوطنية
العمل على تنفيذ الخطة االستراتيجية للهيئة لتطوير وتحديث الطيران
المدني وفق المتطلبات الدولية ومنظمة الطيران الدولي “اإليكاو”
استعرضت الوحدة التنفيذية
الرئيسية للرؤية الوطنية بوزارة
النقل يف اجتماعها يف 2021/7/ 7م
برئاسة رئيس الوحدة املهندس
نذير الدبعي ،مصفوفة الخطة
التنفيذية للمرحلة الثانية من
الرؤية الخاصة بالهيئة العامة
للطريان املدني واألرصاد.
وتطرق االجتماع الذي ضم
رئيس الوحدة التنفيذية الفرعية
بالهيئة املهندس هاشم عبدالقادر
وأعضاء الوحدة الرئيسة والوحدة
الفرعية ،الخطة االسرتاتيجية
للهيئة لتطوير وتحديث الطريان
املدني وفق املتطلبات الدولية
ومنظمة الطريان الدويل “االيكاو”.
واستعرض اإلجتماع ،تقرير
الخطة التنفيذية للرؤية الوطنية

وشدد الوزير املراني عىل رضورة تنفيذ املشاريع
املدرجة ضمن الخطة وفقا ً لألولوية واألهمية

االقتصادية وتحريك عجلة االقتصاد الوطني
مع التأكيد عىل أهمية استمرار العمل وتنفيذ
األنشطة اليومية لخدمة املواطن بالتوازي
مع إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الرؤية
الوطنية..وحث الوزير عىل رضورة تضافر
الجهود لتنفيذ املشاريع واملبادرات املدرجة
يف مصفوفة الخطة املرحلية الثانية 2021م
– 2025م .
ووجه وزير النقل برضورة املتابعة
املستمرة لتنفيذ املشاريع واألنشطة والربامج
بمايسهم يف خدمة املواطن والتخفيف
من معاناته ويعزز من صموده باإلضافة
إىل رسعة معالجة أوجه القصور وتجاوز
الصعوبات التي تعيق التنفيذ والرفع بها
أوال ً بأول.ويف االجتماع قدم رئيس الوحدة
التنفيذية للرؤية الوطنية ،رشحا ً مفصالً
عما تم إنجازه من مشاريع الرؤية الوطنية
للنصف األول للعام 2021م .
واستعرض الدبعي الصعوبات التي تسببت
يف اعاقة تنفيذ بعض املشاريع واألنشطة.

 ..واجتماع بهيئة تنظيم شؤون النقل البري الستعراض الخطة التنفيذية للرؤية الوطنية

انجاز مشروع مبنى خدمة الجمهور والمشروع االستراتيجي لشاحنات النقل
الثقيل بالحديدة واألتمتة والربط الشبكي ومدونة السلوك
موقف شاحنات النقل الثقيل سيستوعب ما يقارب 1500شاحنة بمساحة إجمالية  217ألف متر مربع

للنصف األول من العام 2021م
واملشاريع واملبادرات املدرجة ضمن
خطة الرؤية للهيئة العامة للطريان
املدني وقطاعاتها املختلفة.

وتطرق اإلجتماع إىل الصعوبات
التي تؤثر عىل سري تنفيذ املشاريع
واألنشطة املدرجة ضمن مصفوفة
خطة املرحلة الثانية للهيئة.

بحثت الوحدة التنفيذية
الرئيسية للرؤية الوطنية بوزارة
النقل يف 2021/7/14م برئاسة
رئيس الوحدة املهندس نذير الدبعي،
مستوى إنجاز خطة املرحلة الثانية
من الرؤية بهيئة تنظيم شئون
النقل الربي.
واستعرض االجتماع الذي
ضم أعضاء الوحدتني التنفيذية
والفرعية بالهيئة ،إنجاز الهيئة
للمشاريع والربامج التي نفذتها
وفقا ً للموجهات املنبثقة عن خطة
الرؤية الوطنية يف مراحلها األوىل
والثانية وخطة هيئة النقل الربي
للعام 2021م.وتطرق االجتماع إىل
نسبة اإلنجاز بمرشوع مبنى خدمة
الجمهور واملرشوع االسرتاتيجي

لشاحنات النقل الثقيل بالحديدة
واألتمتة والربط الشبكي ومدونة
السلوك.وتناول االجتماع تقرير
النصف األول من الخطة التنفيذية
للرؤية الوطنية للعام الجاري

 ..مؤسسة موانئ البحر األحمر اليمنية تبحث نماذج متابعة وتقييم األداء في إطار مصفوفة خطة المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية

القبطان محمد أبوبكر :الرؤية الوطنية جاءت تلبية للظروف اإلستثنائية التي يمر بها الوطن جراء الحصار والعدوان

ضــرورة تضافــر الجهــود لتنفيــذ المشــاريع والمبــادرات المدرجــة فــي مصفوفــة الخطــة للعــام الجــاري

بحث اجتماع يوم االربعاء املوافق -14
2021-7م برئاسة رئيس مؤسسة موانئ
البحر األحمر اليمنية القبطان محمد
أبوبكر إسحاق  ،نماذج متابعة وتقييم
األداء يف إطار مصفوفة خطة املرحلة
الثانية من الرؤية الوطنية باملؤسسة.
وأستعرض اإلجتماع بحضور نائب
رئيس املؤسسة املهندس يحيى عباس
رشف الدين ومدير عام مكتب رئيس
املجلس ورئيس الوحدة التنفيذية الفرعية
للرؤية الوطنية باملؤسسة الدكتور وضاح
عبدالله مجمل وعضوية املهندس حسني
أبوبكر غرامة واملهندس محمد إبراهيم
الصعفاني تقريرا حول أداء وتقييم تنفيذ
املشاريع املدرجة يف خطة العام الجاري
ضمن الرؤية الوطنية للمرحلة الثانية.
ويف اإلجتماع أكد القبطان إسحاق

أهمية الدور اإلسرتاتيجي الذي تضطلع به
املؤسسة ومنشآتها خالل املرحلة الراهنة
يف ظل العدوان والحصار.
مشريا إىل أن الرؤية الوطنية جاءت تلبية
للظروف اإلستثنائية التي يمر بها الوطن

جراء الحصار والعدوان.
وشدد عىل رضورة تنفيذ املهام
والسياسات و املشاريع املدرجة ضمن
الخطة وفقا ً لألولوية واألهمية يف الجوانب
املتعلقة بتحفيز النمو اإلقتصادي واالرتقاء

بالخدمات ،مع الرتكيز عىل التنمية البرشية
كمرتكز أسايس للنهوض بواقع العمل..
وحث عىل رضورة تضافر الجهود لتنفيذ
املشاريع واملبادرات املدرجة يف مصفوفة
الخطة للعام الجاري.

واملشاريع واملبادرات املدرجة ضمن
خطة الرؤية لهيئة تنظيم شئون
النقل وصعوبات تنفيذ املشاريع
واألنشطة املدرجة يف خطة املرحلة
الثانية من الرؤية بالهيئة”.
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نصت الفقرة الثانية من المادة األولى من بروتوكول جنيف األول لعام  ، 1977على أنه "  :يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان
والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ،ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية والمرافق.

تقارير | REPORTS
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القبطان عبدالسالم العريفي ..يكتب عن :

األحمر وفق الرؤية املعلنة 2030م
ومحاولة جذب السياحة و تطوير
البنى التحتية للنقل البحري و إنشاء
مدن اقتصادية عىل طول الساحل
إضافة إىل إنشاء موانئ جديدة وتذليل
كل الصعوبات لجذب الخطوط املالحية
العاملية لالستثمار يف تلك املوانئ مع
العلم أن مجموعة رشكة موانئ دبي
إكتسب البحر األحمر أهمية استراتيجية على مر العصور لما له من مميزات جغرافية بين مضايق العالم ابرزها ولتوسطه قارات العالم ليصبح
العاملية مستثمر رئييس ملنشآت
حلقة وصل بين الشرق والغرب وممرًا مائيًا اقتصاديًا زادت اهميته الكبرى منذ افتتاح قناه السويس عام  1869م .و يمر من خالله من  ٪ 13الى
مينائية وارصفة ومحطات عديدة يف
السعودية أبرزها جزء كبري من ميناء
٪ 15من التجاره العالمية .إلى جانب  ٪ 40من إجمالي حركة النفط العالمية بما يقارب  5ماليين برميل نفط يوميا .االمر الذي فتح الباب أمام
جدة االسالمي.
ولكن تلك الطموح
مستغلين
االطماع الجيوسياسية بين القوى العالمية لكسب النفوذ والهيمنة وتحقيق طموحاتهاالغبر مشروعة تحت مسميات وشعارات مختلفة
وتم مؤخرا ً إلغاء عقود تشغيل
والفرص عادة ما
استحكامهم بالقرار األممي العالمي لحوكمة البحر األحمر عبر شركائهم من الدول المطلة على سواحله..
مجموعة رشكة موانئ دبي العاملية من
يقابلها مخاطر
بعض موانئ املنطقة يف اليمن وجيبوتي
وتحديات كاالمن
والصومال وهذا يُفرس طبيعة التعاون
البحري ،و البيئة
بني االمارات والسعودية.
البحرية و تطوير
البنئ التحتية ملنشات النقل البحري ،و القرصنه ،و
مع االخذ باالعتبار تدخل اإلمارات بشكل مبارش
ادارة االزمات والرصاعات .وكل قوة عاملية تحاول
ودعم ميليشيات مسلحة يف اليمن للسيطرة عىل
سواء
إيجاد موطئ قدم لها يف منطقة البحر االحمر
الساحل الغربي لليمن و التحكم بموانئ عدن ،بلحاف،
بشكل مبارش او عرب دولة مطلة .فتارة بإسم التعاون
نشطون ،املكال ،املخا ،والخوخة والسيطرة عىل الجزر
االقليمي وتاره باسم أمن البحر االحمر و مكافحة
اليمنية مستغلة نفوذها املايل و االقتصادي إلضعاف
القرصنة و أسماء اخرى كاملبادرات والتجمعات
الحركة املالحية من وإىل اليمن وتدمري االقتصاد اليمني
واالتحادات واللجان والتي يعرتيها التشكيك والغموض.
بشكل كيل وبالتايل سهولة السيطرة عىل املمرات
والخطوط املالحية لضمان التحكم بحركة املرور يف
فاململكة العربية السعودية تملك ساحل بطول 930
خليج عدن وباب املندب االسرتاتيجي و البحر األحمر
ميل بحري يف البحر االحمر من اجمايل  2855ميل بحري
بالتعاون مع ارسائيل الذراع الرئييس المريكا يف املنطقة
وهذا الرقم الكبري ليس له اهمية اسرتاتيجية مقارنة
وبالتايل فرض واقع جديد عىل الصني إما باالتفاق مع
بدول اخرى مطلة عىل البحر االحمر بسبب توسط
امريكا و االمارات والسعودية إلستكمال مرشع خط
سواحل اململكه للبحر االحمر من جهه الرشق .وتكمن
الحرير الصيني عرب باب املندب وبالرشوط االمريكية او
االهمية الرئيسية يف دولتني هما اليمن والذي يملك
تغيري مسار الخط حول رأس الرجاء الصالح و افريقيا
ساحل بطول  300ميل بحري عىل البحر االحمر إضافه
شكل مبارش
ومنها إىل اوروبا وهذا يُعد مغامرة اقتصادية نظرا ً للبعد
اىل مضيق باب املندب الطبيعي من جهة  ،.و جمهورية
تدخل اإلمارات ب حة يف اليمن
الجغرايف و زيادة تكاليف النقل مما سيقلل فاعلية خط
مرص العربية بطول ساحل مبلغ  750ميل بحري عىل
ودعم ميليشيات مسلحل الغربي
الحرير الصيني.
البحر االحمر إضافة اىل قناة السويس الصناعية من
للسيطرة عىل السا وانئ عدن،
جهة أخرى.
وبالنسبة مليناء "جوادر الباكستاني" والذي سيؤدي
لليمن والتحكم بم كال ،املخا،
مل
تشغيله بكامل طاقتة التصميمية عىل ركود موانئ جبل
األمر الذي زاد من حدة التصارع والتسابق االقتصادي
بلحاف ،نشطون ،ا عىل الجزر
عيل ،وسيتم إنشاء ميناء مواز وقريب مليناء جوادر
بني القوى االقتصادية العاملية (امريكا والهند ودول
والخوخة والسيطرة وذها املايل
سيرضب االقتصاد الخليجي عموما ً قريب من الحدود البحرية بني الهند و باكستان لتفادي
اوروبية) من جهة عرب وكالئهم يف دول الخليج العربي بمشاركة دولتي السودان اليمنية مستغلة نف ف الحركة
دي إلضعا
واالماراتي عىل وجه الخصوص نظرا ً االنهيار االقتصادي ملوانئ دبي (جبل عيل) بشكل كامل
صا
متمثالً يف السعودية وحليفاتها مرص وارسائيل ،وبني والصومال إضافه اىل زعيم شطر
ن.
و االقت من وإىل اليم
ي بشكل لبعد املسافة بني االمارات و ميناء او استئجار ميناء "بندر عباس االيراني" او بالقرب منه
الهدف
(الصني و باكستان و دول الربيكس) من جهة اخرى اليمن الجنوبي آنذاك وكان
ة
املالحي
من
وتدمري االقتصاد الي طرة عىل جبل من الخطوط املالحية العاملية وهذا إحتمال ضعيف .ومن اإلجراءات األولية املتخذة من
املياة
عىل
عرب اليمن بشكل غري مبارش ومرور خط الحرير حماية السيادة الوطنية
سي
قبل االمارات سيطرتها عىل جزر يمنية عديدة ابرزها:
الصيني االقتصادي الربي و البحري من خاللها.
بمسافة  110ميل بحري تقريباً.
االقليمية يف حوض البحر االحمر
كيل وبالتايل سهولة ال حية لضمان
ود عم مينا ء  :جوا د ر جزيرة سقطرى ملوقعها اإلسرتاتيجي الهام وقربها من
ولذا قامت السعوديه ممثلة عن دول الخليج وبدعم واستقالل ثروات البحر االحمر
املمرات والخطوط املال خليج عدن
كم بحركة املرور يف و البحر الباكستاني" ليحل محل "جبل الخطوط املالحية العاملية بمسافات قريبة..وكذا تأجري
االمارات العربية املتحدة بمبادرة تشكيل تحالف يضم ملا فيه خري شعوبها ،و تقرر يف
ح
ي
ثمان دول مشاطئة للبحر االحمر هي :السعودية -املؤتمر تشكيل لجنة فنية للتواصل الت ب املندب االسرتاتيج رسائيل عيل" كمحطة نقل بحري و ايران ميناء "جابهار للهند" والذي لم يتم استكمال
ع ا
وبا
عبور( ترانزيت) يربط الرشق تشغيله إىل اآلن بالكامل رغم أن الهند هي من انشأته
مرص -اليمن -الصومال (مشاركة هامشية) -مع الدول املطلة من اجل عقد لقاء
األحمر بالتعاون مكا يف املنطقة
ي
الصيني بالرشق االوسط ويعود ذلك اىل التجاذبات واإلرضابات السياسية بني
اريترييا -جيبوتي -االردن-السودان والهدف املعلن هو موسع يضم كافة الدول املطلة عىل
الذراع الرئييس المر جديد عىل
رض واقع
واوروبا و االمريكيتني وبالتايل طهران و واشنطن .
حماية حركة التجارة واملالحة الدولية و حماية مصالح البحر االحمر ،وكانت بعض القوى
وبالتايل ف
الدول االعضاء.
للمؤتمر
االقليميةوالدولية تتوقع
االماراتي
االقتصاد
انهيار
* مدير عام سياسيات واقتصاديات املوانئ والنقل البحري
و ترجع فكرة تشكيل هذا التحالف إىل العام 1956م الفشل فكانت السعودية من الدول
بدبي املعتمد عىل رأس املال
عندما إلتقى الرئيس املرصي جمال عبد النارص مع الرافضة للمشاركة فيه آنذاك.
العقاري وااليراد املينائي وستصبح االمارات دولة
اإلمام احمد بن يحيى حاكم اليمن وملك السعوديه امللك
وقد جاء التحرك السعودي بالرشاكة مع مرص ذات رأس مال نفطي مهدد باالنقراض يف اي وقت
سعود بن عبد العزيز و تكررت املحاولة يف مارس من لتأسيس تحالف أو تجمع دول البحر االحمر لعدة مع مرور الزمن ،وبالرديف اآلخر العمل عىل إضعاف
العام  1977م من قبل الرئيس اليمني الراحل ابراهيم أسباب ،سياسية و اقتصادية و تنفيذا ً ألجندة عاملية الدور الرتكي املتنامي يف الدول االفريقية كالسودان
الحمدي حني استشعر أهمية البحر االحمر كممر غري معلنة ،متوهمني أن هذا التحالف يمكن ان يُضعف والصومال باعتبار تركيا عدوهم املشرتك مع امريكا
دويل فدعى إىل إنشاء تجمع أُطلق عليه " تجمع الدول الصني واقتصادها والقادم بقوة ،والحيلولة دون كقوة اقتصادية عاملية عظمى.
املطلة عىل البحر االحمر " فعقد مؤتمر تعز الرباعي إستكمال خط الحرير خصوصا ً بأن هذا الخط الصيني
فبدأت السعودية بزيادة و تنمية جزرها عىل البحر

البحر االحمر بين الطموح الوطني واألطماع الدولية

◆
◆
◆

مارات في اليمن
اجندات اال

الخزان العائم صافر ..واألخطار المتوقعة من التسرب النفطي
يسعدني أن أقدم هذا املقال
املتواضع للصحيفة الصادرة
من وزارة النقل (إصدار شهري)
باملشاركة الفاعلة مع اإلخوة/
محرري ومعدي الصحيفة .
هنا حديثي عن الخزان صافر – أو
ما يسمى بميناء رأس عيىس العائم
أو بامليناء العائم سمي بهذا االسم
نسبة إىل املنطقة التي تم اكتشاف
النفط فيه ألول مره يف اليمن (منطقة انسجام علي
صافر  -مأرب).
أوال :الباخرة صافر مملوكة لرشكة
صافر اليمنية لالستكشاف واإلنتاج النفطي ويعد
احد اكرب املوانئ العائمة يف العالم بحسب املواصفات
الفنية التالية -:
الحمولة ( )409طن مرتي  -.الطول ()362
مرت باإلضافة إىل املعدات امللحقة بها لتصل إجماال
( )400مرت طويل  -.العرض ( )70مرت .
عدد الخزانات ( )34خزان ارتفاع كالً منها ()30

مرت تقريبا ً  -.السعة ( )3مليون
برميل
دخلت الخدمة سنة 1988م
صناعة يابانية كناقلة نفط عمالقة .
ثانيا ً  :بدأت عملية تدفق النفط
الخام إىل امليناء العائم عرب خط
أنبوب من مأرب شمال رشق عرب
جبال اليمن إىل ساحل تهامة يف
غربها بمسافة تتجاوز ( )450كم
الحرازي * من القطاعات النفطية من كالً من
(صافر  ,جنه  ,هنت قطاع  5واوكيس
 , TGقطاع  )siوكالتايل وهي مزودة
بكافة املعدات الالزمة الستقبال وتخزين ومن ثم
تصدير النفط الخام عن طريق منظومة عدادات
دقيقة والواقعة قبالة منطقة رأس عيىس عىل البحر
األحمر ومثبتة عىل مسافة ( )8كم من الساحل ,
ونظرا ً ملا يحتويه الخزان العائم من كمية النفط
الخام واملقدرة بحوايل ( )1,140,000مليون ومائة
وأربعون ألف برميل نفط خام واملخزن بداخلة منذ

مارس 2015م وتوقف الصيانة الدورية الالزمة
وعدم تزويده باملازوت لعمل املربدات والغاليات ,
وكذا تعرض جسمها للتآكل وتأثري العوامل املناخية
والجوية السيئة للغاية حيث تشتد درجة الحرارة
وترتفع الرطوبة ويف حال ترسب كميات النفط آو
حدوث انفجار يف الخزان سيؤدي ذلك إىل أسوء كارثة
بيئية واقتصادية وإنسانية عىل مستوى منطقة
البحر األحمر واإلقليم املجاور لها يف كل من قناة
السويس ومضيق باب املندب وخليج عدن وصوال ً
إىل أجزاء كبرية من املحيط الهندي .

اآلثار الكارثية :

يف حال حدوث الترسب النفطي او انفجار الخزان
وبحسب توقع كثري من الخرباء بأن املنطقة التي
ترسو فيها الباخرة منطقة شبة مغلقة وستتجاوز
البقعة النفطية للمياه اليمنية كسمية كما يتسبب
الترسب بكارثة عىل البيئة البحرية وتنوعها ويموت
الكثري منها بشكل مبارش وتراكم للسمية عىل املدى
البعيد يف أنسجتها وإذا ما تناولها اإلنسان ستؤدي
إىل أمراض مزمنة كالفشل الكلوي والرسطان لرتكز

السمية يف الكبد كما تسبب بدمار الشعب
املرجانية والتي تعترب ثروة سياحية وجمالية.
ويف الجانب االقتصادي سيؤدي الترسب إىل
حرمان الكثري من الصيادين اليمنيني من مزاولة
مهنة الصيد والذي سيلغي بتبعاته عىل حياة
ومصدر عيش هؤالء الصيادين عىل املدى القصري
والبعيد يف الحديدة واملناطق الساحلية  ,وكذا التأثري
عىل حركة السفن الدولية املارة عرب مضيق باب
املندب والتكاليف الباهظة للقيام بعملية التنظيف
والسيطرة عىل البقع النفطية لفرتة زمنية طويلة .
ويف الختام نسأل الله أن يحمي بالدنا اليمن من
أي مكروه وكوارث  .والله املوفق ,,,
* مدير عام سياسات واقتصاديات الشئون البحرية

من القانون الدويل

المادة األولى  :السيادة :
تعترف الدول المتعاقدة بان لكل دولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها ( .اتقلقية شيكاغو)
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www.mot.gov.ye  www.facebook.com/motyemen1
http://www.youtube.com/motyemen  http://www.twitter.com/motyemen1
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فتح مطار صنعاء الدولي قرار سياسي ال يخضع للجانب الفني
التحديــات التــي تواجهنــا عديــدة ابرزها الحصار وضعــف البنية التحتية وارتفــاع كلفة التأمين

◆ حـ ــوار:
◆
◆ احمد فرحان
اشــرف شنيف



الهيئة تقوم أوال بأول اصالح وصيانة ما تســتطيع
دون تأخيــر ليكــون مطــار صنعــاء الدولــي جاه ـزًا
الســتقبال جميــع الرحــات التجاريــة واالغاثيــة

يجــب علينــا التعامــل بحــذر مــع تطبيــق سياســة
فتــح األجواء (التــي لن تكون إال في ظروف طبيعية
واســتقرار) مــع عدم االضــرار بالشــركات الوطنية

الدكتور محمد عبدالقادر-رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد ..خبير
استراتيجي في مجال الطيران ..حرصت صحيفة (النقل) على االلتقاء به ووضع العديد من القضايا
التي تهم الطيران في بالدنا ودور الهيئة في مواجهات غارات العدوان المستمرة على قطاع
المطارات واوضاع الطيران المدني على مستوى العالم ..وبرؤيته خرجنا بحصيلة متميزة:

◆
◆
◆

يتجه العالم تدريجيا إلى استهالك الطاقة النظيفة عوضًا عن الوقود األحفوري
* يف البداية ،ما هو وضع قطاع الطريان يف
ظل الحرب املفروضة عىل بالدنا؟

** لقد كان يوم  26من شهر مارس للعام 2015
شديد القتامة يف تأريخ الطريان املدني واألرصاد
بالجمهورية اليمنية ،حيث كان نقطة بدء انطالق
غارات عدوان "عاصفة الحزم" عىل اليمن برضب مطار
صنعاء الدويل فكانت أول الصدمات التي تلقها قطاع
الطريان املدني واألرصاد ،تبع ذلك إغالق تام للمجال
الجوي للجمهورية اليمنية بحظر جوي يستهدف اإلقليم
الجوي للدولة "إقليم صنعاء الجوي" بما يحتويه من
نقاط دخول وخروج ومطارات ،وهذا حرم الهيئة العامة
للطريان املدني واألرصاد إيرادات خدمات املالحة الجوية
وتقدر بعرشات املاليني من الدوالرات حتى اليوم.

انخفاض النقل الجوي بنسبة %95

كما توقفت رشكات الطريان الوطنية واألجنبية من
التشغيل ملطارات الجمهورية األمر الذي أدى إىل عزل
اليمنيني عن العالم ومنها أزمة العالقني التي دامت
ألشهر ،وذلك أدى النخفاض نشاط النقل الجوي يف اليمن
بنسبة  95يف املائة..عىل نفس الصعيد ،لقد استهدف
العدوان بالقصف مطارات الجمهورية واألجهزة املالحية
وأجهزة اإلتصاالت واملنظومة الرادارية وأجهزة الرصد
الجوي فيها ،فقد تم تدمري ثمانية مطارات تدمريا ً كليا
منها مطارات الحديدة وصعدة.
كما قامت دول العدوان باحتالل جميع املطارات
الواقعة يف نطاق الرشعية وعىل رأسها مطارات عدن
واملكال وسيئون والغيضة وسقطرى ،فصارت تلك
املطارات تخضع لسلطة تحالف العدوان بصورة مطلقة
وبعضها مغلق حرصيا ألغراض عسكرية وهذا يفقد تلك
املطارات التشغيل التجاري وخدمة مواطني تلك املناطق،
تشغيل بعضها جزئيا ال يلبي الطلب املحيل لسوق النقل
الجوي..وقد كانت حركة النقل الجوي قبل العدوان
تقارب  2مليون وستمائة وسبعون ألف بينما حاليا
تقارب  500ألف راكب فقط وذلك يوضح حجم الفارق
بني الطلب الكبري والعرض الضعيف ،وهذا أدى الحتكار
بعض رشكات الطريان وارتفاع اسعار التذاكر بصورة
مبالغ فيها يصل إىل خمسة أضعاف السعر الفعيل وهو
معدل الفارق بني الطلب العرض الذي يعادل نفس الرقم
تقريبا.

تدمير  14محطة رصد جوي

منذ إغالق مطار صنعاء الدويل أمام التشغيل التجاري
يف بداية العدوان كان نشاطه متذبذبا ً بني حركة النقل
الجوي التجاري حتى هبطت إىل أكثر من  %99يف 19
أغسطس 2016م من حركته مقارنة ملا قبل العدوان،
وكانت خسائر قطاع الطريان املدني بمقدار  5مليار 277
مليون دوالر أمريكي حتى عامنا الحايل بحسب تقديرات
الهيئة .لقد حاولت قوى العدوان جاهدة وقف نشاط
الطريان املدني وإفشاله بالرضبات العسكرية املبارشة
للمطارات واألجهزة املالحية وأجهزة الرصد وتعطيل
املالحة الجوية فكانت الحصيلة تدمري  14محطة رصد
جوي،ومن هنا تأثرت الهيئة بانخفاض حاد يف عدد
الرحالت الجوية بسبب الحصار والحظر لتنخفض من
أكثر من  33ألف رحلة سنويا قبل العدوان إىل أكثر من 5
ألف رحلة سنوية بعد العدوان.

عن أبرز التحديات
* حدثنا دكتور محمد ٍ
التي تواجه قطاع الطريان يف اليمن ؟

** التحديات التي تواجه قطاع الطريان يف الجمهورية
اليمنية كثرية وعديدة ،وكما أوضحت سابقا ،العدوان
والحصار املفروض عىل اليمن كان هو محور التحديات
الحالية بما يحتويه من تفرعات وتفصيالت يطول
رشحها ،يأتي قبل ذلك ضعف البنية التحتية ملا تبقى
من مطارات الجمهورية ،وأتت جائحة كورونا لتزيد من
التحديات التي يواجها قطاع الطريان املدني يف اليمن
والعالم وما حدث من إغالقات ملطارات العالم ،ورشوط
السفر التي تزداد لتواجه جمهور املسافرين ،باإلضافة
إىل لتأثر قطاع السياحة يف اليمن والذي تأثر بالعدوان
والرصاع والحصار وكورونا..فالتحديات كبرية
وعظيمة وتحتاج إىل وقت طويل لحلها.

اليمنية ،واالسرتاتيجية املتبعة هي يف الحفاظ عىل ما
يمكن الحفاظ عليه من مكتسبات ماضية ،والعمل عىل
تذليل الصعوبات والتحديات ،والعمل بعقلية برجماتية
أي واقعية للحد من تدهور الوضع ،ازدهار قطاع
الطريان املدني يف العالم مرتبط ارتباطا ً تاما ً بدرجة
األمن واالستقرار والنهوض االقتصادي ألي دولة وهذا
لن يكون إال يف حال السلم ال الحرب.

* هل قطاع الطريان قادر عىل مواجهة
الطلب املتزايد عىل الرحالت ؟

** لألسف يف الوقت الراهن هناك احتكار من قبل
الرشكات الوطنية وهذا فرضته الظروف الراهنة ،وهذا
أدى الرتفاع الطلب عىل العرض الذي أدى بدوره عىل
ارتفاع أسعار تذاكر السفر ،هذه الظروف فرضتها
حالة عدم االستقرار والرصاع والعدوان
والحصار ،فالرشكات
استهالك الطاقة النظيفة
الوطنية محدودة
قطاع
هل
* من وجهة نظرك
املوارد وال تستطيع
ال قامت دو
ل
ال
ع
د
النفط؟
الطريان يتأثر بأزمة
وا
ن
أن تلبي الطلب املتزايد
** الطريان املدني يعترب أحد وسائل مطارات الواقعة ف باحتالل
ج
م
ي
ع
عىل النقل الجوي يف
النقل الهامة يف العالم ،وأي وسيلة نقل وعلى رأسها مطارا ي نطاق الش
رعية الجمهورية ،كما أن
بحاجة إىل وقود أو طاقة لتتحرك وتنقل وسيئون والغيض ت عد
ن والمكال رشكات الطريان األجنبية
جمهور املسافرين ،وبالطبع لقد تأثر تلك
ة وسقط
ال تمتلك الحق يف التشغيل
قطاع الطريان املدني من تلك األزمة العد المطارات تخضع لسلرى ،فصارت
وتواجه تحديات الحصار
سواء بالزيادة أو النقصان يف أسعار مغ وان بصورة مطل طة تحال
ف وعدم االستقرار وارتفاع
لق حصريا أل قة وب
الوقود علما ً بأن أسعار وقود الطريان
عضها تكاليف التأمني عىل الرحالت
غ
را
و
ه
ض
ذا
ي
ع
ف
يف مطارات اليمنية يعترب من
ق
س
كرية املسرية نحو اليمن من
أعىل التجاري د تلك ال
م
ط
ا
را
بحركة
األسعار يف املنطقة وهذا
ت
ال
رشكات التأمني كونها منطقة
يرضبالوقود تشغ وخدمة مواطني تل تشغيل
التزود
النقل الجوي لغرض
رصاع ويف املنطقة الحمراء ،زد
الم يل بعضها جزئيا ك المناط
يف مطارات اليمن.
ق ،عىل ذلك تدمري بعض مطارات
حلي لسوق النقل ال ال يلبي ال
تدريجيا
العالم
يتجه
يف املقابل،
طلب الجمهورية واحتاللها وحصارها
جوي.
إىل استهالك الطاقة النظيفة
ومنها مطار صنعاء الدويل الذي
واملتجددة عوضا عن الوقود االحفوري ،وتلك من
يخدم  70يف املائة من السوق املحيل
النقل الجوي لليمن.
أحد متطلبات منظمة الطريان املدني العاملي مستقبالً لحر كة
كونه توجه دويل للحد من االنبعاثات الكربونية ،ولقد
وال حل إال بمزيد من الرشكات الوطنية املشغلة
فرضت رسوم كبرية يف بعض الدول مثل دول أوروبا ملطارات اليمن أو بمزيد من الطائرات لتلك الرشكات يف
عىل رشكات الطريان بسبب االنبعاثات الكربونية من الوضع الراهن حتى استقرار الوضع وابرام اتفاقيات
الطائرات ،ولهذا يجب علينا يف الجمهورية اليمنية ثنائية مع دول أخرى للتشغيل من و إىل مطارات اليمن
مواكبة ذلك املتطلب الدويل عرب سن قوانني تحد من نحوها.
الزلنا نمارس صالحياتنا دوليًا
االنبعاثات الكربونية وتنفيذها وفرض رسوم عىل
رشكات الطريان املشغلة ملطارات الجمهورية أو عرب
* ما هي إجراءات السالمة التي تطبق يف
االقليم الجوي للجمهورية اليمنية.
الطريان اليمنى ؟
* ما هي اآلليات املتبعة لتحسني أوضاع
** الزالت الهيئة العامة للطريان املدني واألرصاد
سواء يف صنعاء أو عدن أو باقي مطارات الجمهورية
القطاع ؟
** يف ظل استمرار العدوان والحصار والرصاع من تمارس صالحيتها يف مجال الفحص ومنح الرتاخيص
الصعب تحسني قطاع الطريان املدني يف الجمهورية الالزمة كونها متطلبات دولية وإال سوف يتم وقف منح
الرشكات الوطنية حق التشغيل إىل مطارات اقليمية
ودولية مثل القاهرة وعمّ ان والخرطوم ومومباي ..

اوضاع ا
لمطارات ا

ليوم:

* هل الطائرات املوجودة حاليا يف حالة جيدة من
حيث الصيانة والتحديث ؟

** بالتأكيد هي يف حالة جيدة وإال ما منحت تصاريح
العبور والهبوط إىل مطارات العالم ،حتى وإن كانت
تعاني من بعض املشاكل فهي مشاكل غري جوهرية
أي شكلية ،لكن املشكلة التي سوف تطرأ مستقبالً
هي يف االشرتاطات الشكلية أيضا ويف مجال النظافة

والتعقيم خصوصا يف ظل بروز جائحة كورونا والتي
ستلقي بظاللها عىل النقل الجوي يف املستقبل القريب
وستكون اشرتاطات بدال عن كونها توصيات.

التعامل بحذر في فتح االجواء

* كيف ترى وجود بديل استثماري يف قطاع
الطريان انشاء رشكات خاصة وتأثريه عىل
الرشكة الوطنية؟

** لقد بدأت الجمهورية اليمنية منذ بداية عام
 2010تقريبا بتطبيق سياسة فتح األجواء التدريجي
وبصورة حذرة كي ال ترض باملشغل الوطني ،وهذه
السياسة صارت منترشة حولنا يف االقليم وحول العالم،
ولها ايجابيات كبرية لجمهور املسافر وعليها سلبيات
كبرية عىل الرشكات الوطنية الضعيفة ،ولهذا يجب
تطبيقها تدريجيا مع حث الرشكات الوطنية عىل تطوير
وتحديث اساطيلها وتقديم أسعار منافسة للرشكات
األجنبية األخرى ،وهذا ما ملسناه منذ عام  2011وحتى
انطالق العدوان عىل الجمهورية اليمنية حيث كانت
أسعار التذاكر منخفضة جدا بسبب التنافس الشديد
مع الرشكات الوطنية.
ولهذا يجب علينا التعامل بحذر مع تطبيق سياسة
فتح األجواء (التي لن تكون إال يف ظروف طبيعية
واستقرار) مع عدم االرضار بالرشكات الوطنية والسعي
معها ومع الحكومة لحل هذه املعضلة مع فتح مجال
التنافس الذي بدروه سيؤدي إىل توازن العرض مع الطلب
أو حتى زيادة العرض عىل الطلب وهذا ملصلحة جمهور
املسافرين بالطبع.

* أخرياً ،هل فتح مطار صنعاء الدويل بات
وشيك كما هو متداول؟ وهل هو جاهز
الستقبال الحركة التجارية؟

** سؤال مهم ،ويجب أن تتضح إجابته للقارئ
الكريم ،بالنسبة لفتح مطار صنعاء الدويل هو قرار
سيايس ال يخضع للجانب الفني مطلقا ،فمتى ما تم
االتفاق عىل فك الحصار عىل املطار من قبل التحالف
فإن ذلك بحاجة لرتتيبات فنية تليها ،كما تعلمون لقد
انطلق العدوان عىل الجمهورية اليمنية باستهداف مطار
صنعاء الدويل ومطارات الجمهورية كما أسلفت ،منذ تلك
اللحظة كانت الهيئة تقوم أوال بأول اصالح وصيانة ما
تستطيع دون تأخري ليكون مطار صنعاء الدويل جاهز
الستقبال جميع الرحالت التجارية واالغاثية كونه املطار
الرئييس للجمهورية اليمنية ،ويخدم أعىل كثافة سكانية
يف اليمن.
ولكن مع سنوات العدوان تعرض املطار للتدمري
املمنهج وذلك باستهداف مدرجه واألجهزة املالحية
فصار يعمل يف النهار فقط ،وصار بحاجة لصيانة شاملة
كي يستقبل رحالت الطريان التجاري والطائرات الكبرية.
ومن ذلك يتضح لكم أن قرار فتح مطار صنعاء الدويل
أمام الرحالت التجارية بحاجة لخطة شاملة لصيانته
وإعادته للجاهزية كما كان قبل العدوان عىل أقل تقدير
وذلك بحاجة لوقت وتكاليف واسترياد ألجهزة مالحية
بديلة عن املدمرة وإعالن دويل عن جاهزية املطار (نوتام)
والعديد من الخطوات الفنية من أجل تطبيق معايري
األمن والسالمة لتلك الرحالت.
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من القانون الدويل

ينص قانون الطيران المدني رقم ( )12لسنة 1993م والمعدل بالقانون رقم ( )21لعام 2009م في المادة ( )26على:
(( للجمهورية السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي والخارجي الذي يعلو إقليمها )) وهذا النص مستمد من اتفاقية شيكاغو.

www.mot.gov.ye  www.facebook.com/motyemen1
http://www.youtube.com/motyemen  http://www.twitter.com/motyemen1
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البحث في آلية تنظيم عمل الفرز وخطوط السير بأمانة العاصمة التي دشنتها الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري

رئيس الهيئة يؤكد على ضرورة االلتزام بآلية العمل المزمنة ومحاربة الفساد ومنع العشوائية
وكيل األمانة  :ستتعاون السلطة المحلية مع الهيئة بما يخدم المصلحة العامة وااللتزام بالنظام والقانون
عبدالله زكـريا *

يعترب النقل الربي أحد اهم قطاعات التنمية الشاملة
يف أي دولة من دول العالم املتقدم ..ويعترب تخطيط
النقل داخل املدن (ما يسمى النقل الحرضي)قضية
متعددة الجوانب وينظر اليها عىل اعتبارها جزء ال
يتجزأ من عملية التخطيط الحرضي ككل الرتباطه
الوثيق بالتكوين العمراني واستعماالت األرايض التي
تعترب أحد أهم العوامل املولدة للرحالت .
ويُعد اإلرتقاء بمستوى قطاع النقل الربي يف وقتنا
الحارض أحد املعايري واملؤرشات الدالة عىل مستوى
التنمية العمراني والتطورالحرضي،حيث يتم قياس
تقدم الدول بتقدم وسائل ونظم النقل فيها وذلك
بموجب العالقات التكاملية فيما بينه وبني جميع
قطاعات التنمية األخرى  ،خاصة اذا ما ارتبط
بوجود أنظمة النقل املتطورة القائمة عىل تطبيقات
تكنولوجية وأنظمة ذكية وحديثة .
وهنا يأتي دور النقل الربي يف احداث التغيري االجتماعي :
كون النقل الربي من البنى األساسية لالقتصاد
ومؤثر يف الوقت نفسه بصورة مبارشة أو غري مبارشة
يف الحياة االجتماعية لألفراد من خالل ما يحققه من
عملية اتصال وتغيري يف السلوك االجتماعي والحضاري
لهم ..لذا نجد النقل الربي يساهم إىل حد كبري يف احداث
تغيري اجتماعي بني االفراد واملجتمع عموما ً (االتصال
بني الريف واملدينة) األمر الذي يسهم بشكل فعال يف
زيادة تحقيق التطور االجتماعي .
ومن خالل ما تقدم تستطيع القول بأن أية تنمية
اقتصادية ترتبط اساسا ً بتوفري تسهيالت وامكانيات
تنظم النقل الربي املناسبة ،األمرالذي يتطلب ان
تقوم عملية تخطيط النقل الربي عىل أساس علمي
سليم انطالقا ً من الواقع الفعيل وعىل التوازن بني
التطور الرسيع لنظام النقل الربي من جهة والظروف
االقتصادية واالجتماعية من جهة أخرى .
* مدير سياسات واقتصاديات النقل الربي

أهمية تنامي
قطاع النقل ودوره
في نمو الناتج
المحلي اإلجمالي
إن الدور الذي يلعبه
قطاع النقل عىل املستوى
االقتصادي واالجتماعي
نبيل الحمزي
والعمراني لكل دولة ال
يمكن تغافله أو التغايض
عنه ،فالنمو واالزدهار اللذان يتحققان يف هذا القطاع يمتد
تأثريهما ليشمل جميع القطاعات األخرى ،وبالتايل هناك
ارتباط قوي بني النمو الذي يحصل يف هذا القطاع وبني
نمو النشاط االقتصادي للبلد بمجمله ،وينعكس هذا كله
يف املساهمة الكبرية التي يقدمها هذا القطاع يف نمو الناتج
املحيل اإلجمايل ويف زيادة العوائد املالية للدولة سواء كان
ذلك بشكل مبارش أو غري مبارش ،وتتجىل مساهمة قطاع
النقل يف التنمية االقتصادية يف أنه يساعد بشكل فعال يف
ربط مناطق اإلنتاج بمناطق االستهالك ويف تأمني انتقال
األفراد ونقل املواد الخام والبضائع من مناطق االستثمار
وإليها ،كما أنه يعترب عامالً مساعدا ً يف استغالل املوارد
الطبيعية وخصوصا ً فلزات املعادن ،التي غالبا ً ما يرتكز
وجودها يف مناطق نائية وقليلة الكثافة بالسكان ،وال
يمكن بأي حال من األحوال التقليل من أهمية قطاع النقل
يف تشغيل األيدي العاملة وتوفري فرص العمل لرشيحة
كبرية من السكان سواء كان ذلك يف مجال النقل ذاته أو يف
مجاالت أخرى ترتبط به أو تتأثر بتطوره
* مسؤول املتابعة الخارجية بالوزارة

ناقش اجتماع بالهيئة العامة
لتنظيم شؤون النقل الربي برئاسة
رئيس الهيئة وليد الوادعي ،آلية تنظيم
عمل الفرز وخطوط السري بأمانة
العاصمة.
واستعرض اإلجتماع الذي ضم
وكيل األمانة لقطاع الخدمات
عبدالفتاح الرشيف ورئيس نقابة
السائقني عبدالله الغرباني ومندوبي
الفرز  ،آلية العمل املزمنة لتنظيم الفرز
والحد من االختناقات املرورية ومنع
التحصيل العشوائي.
وأكد الوادعي رضورة االلتزام بآلية
العمل املزمنة بما يخدم املصلحة
الوطنية ومحاربة الفساد ومنع
العشوائية واالرتقاء بمجاالت النقل
الربي.

وأشار إىل أن دمج مكاتب النقل
بالهيئة حقق نجاحات كبرية يف عملية
التنظيم وإنهاء العشوائية يف عملية
تحصيل الرسوم.
وحث رئيس الهيئة عىل تضافر
الجهود والعمل بروح الفريق الواحد

وتنظيم عمل فرز األمانة واملحافظات
األخرى ،بحسب الطاقة االستيعابية
وبما يسهم يف الحد من االختناقات
املرورية.
بدوره أكد الرشيف ،تعاون السلطة
املحلية باألمانة مع الهيئة بما يخدم

برئاسة وليد الوادعي  :اللجنة الفرعية تناقش سير تنفيذ النقاط العشر بمحافظة الحديدة

رئيس الهيئة  :قريبًا سنتتهي عشوائية الوقوف
لشاحنات النقل الثقيل في شوارع محافظة الحديدة

وكيل المحافظة  :نقدر جهود هيئة النقل البري باهتمامها
بمحافظة الحديدة وسنقدم لهم جميع التسهيالت
عقد إجتماع يف 2021/7/13م للجنة
الفرعية املكلفة لتنفيذ النقاط العرش للرؤية
الوطنية بمحافظة الحديدة تنظيم النقل وإزالة
العشوائية السيما فيما يخص شاحنات النقل
الثقيل ..ويف اإلجتماع الذي ضم رئيس الهيئة
العامة لتنظيم شؤون النقل الربي األستاذ
وليد عبدالله الوادعي ووكيل املحافظة األستاذ
عبدالجبار أحمد ومدير أمن املحافظة العقيد
عمر مقبيل..أكد االستاذ وليد الوادعي عىل
أهمية تنظيم النقل يف محافظة الحديدة
باإلشرتاك مع السلطة املحلية والجهات
األمنية ..وأن عشوائية الوقوف لشاحنات النقل
الثقيل يف شوارع املحافظة ستنتهي يف القريب
العاجل وبحسب الخطة املعدة من قبل الهيئة
واملدة الزمنية املحددة.
مشيدا ً بتعاون السلطة املحلية يف املحافظة
والجهات ذات العالقة لتنفيذ رؤية الهيئة
للمشاريع املدرجة ضمن الرؤية الوطنية لبناء
الدولة اليمنية الحديثة.
من جانبه أكد وكيل املحافظة عبدالجبار

أحمد عىل رضورة رفع املخلفات وكذا سيارات
الخردة من شوارع املحافظة وتعاون السلطة
املحلية مع الهيئة ملا فيه الصالح العام.
مثمنا ً جهود الهيئة يف تنظيم النقل الحرضي
يف املحافظة والجهود املبذولة للبدء بإنشاء
مرشوع موقف شاحنات النقل الثقيل الذي
سينقل املحافظة نقلة نوعية ستعمل عىل
إنهاء العشوائية من خالل تنظيم حركة
ووقوف شاحنات النقل الثقيل.
الجدير بالذكر أن موقف شاحنات النقل
الثقيل سيستوعب ما يقارب 1500شاحنة
بمساحة إجمالية  217الف مرت مربع شامل
للمكاتب اإلدارية ومراكز الصيانة وتزويد
الوقود ومصىل ومرافق خدمية أخرى
حرض اإلجتماع مدير عام فرع الهيئة
بمحافظة الحديدة محمد السويدي ونائب
مدير عام التخطيط واملشاريع بالهيئة
املهندس عبدالله الغرباني ومدراءمكتب
االشغال و الصناعة و املرور وصندوق صيانة
الطرق باملحافظة.

املصلحة العامة ،مشددا ً عىل رضورة
االلتزام بالنظام والقانون.
فيما أبدى رئيس نقابة السائقني
ومندوبو الفرز استعدادهم للتعاون
مع الهيئة والعمل بآلية العمل املزمنة
لتنظيم الفرز"

الشــهاري يطلع علــى تركيب طوابع
خطوط ســير فرز باصــات األجرة باألمانة

أطلع مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل الربي
بأمانة العاصمة محمد الشهاري،عىل سري حملة تركيب الطابع
الجديد للباصات األجرة بخط فرزة التحرير -الجامعة.
واستمع الشهاري من رئيس اللجنة الفنية باسل فاضل إىل
رشح حول مبارشة الفرق امليدانية إجراءات تركيب الطابع
للباصات يف خط سري فرزة التحرير-الجامعة ،بعد االنتهاء
من تطبيع  200باص يف خط فرزة الحصبة-التحرير األسبوع
املايض .وأشار إىل أن تركيب طوابع خطوط سري فرز الباصات
األجرة يتم بحسب الطاقة االستيعابية املحددة من قبل لجان
ميدانية من النقل واملرور ،يف إطار الحملة التي تستهدف تطبيع
أكثر من  16ألف باص يف  59خط سري بمديريات األمانة.
وأكد مدير فرع الهيئة الشهاري ،أهمية الحملة يف تنظيم عمل
الفرز ومعالجة االختالالت السابقة ومنع العشوائية وتنظيم
النقل الحرضي وتحسني آلية تحصيل رسوم النقل ،يف إطار
خطة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل.
وحث سائقي الباصات يف خط سري فرزة التحرير-الجامعة،
عىل رسعة تركيب الطابع الجديد وإحضار الوثائق املطلوبة
وااللتزام بآلية تنظيم عمل الفرز وخطوط السري.

فرع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بمحافظة صنعاء يحقق نموًا في تحسين أداء الفرز
حقق فرع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل الربي
بمحافظة صنعاء خالل النصف األول من العام الجاري
نموا ً بنسبة  90باملائة يف تحسني أداء فرز النقل ورسوم
تحصيل اإليرادات..وأوضح مدير عام فرع الهيئة
باملحافظة أحمد حجر  :أن خطة فرع الهيئة أثمرت
بعد عملية دمج مكاتب النقل مع الهيئة يف تحسني
آليات العمل اإلداري وامليداني عىل مستوى املحافظة
واملديريات ومعالجة اإلشكاالت وتصحيح اإلختالالت.
وأشار إىل أن فرع الهيئة باملحافظة ،حقق زيادة
بنسبة  46باملائة يف رسوم تحصيل إيرادات النقل بكافة
أنواعها مقارنة مع نفس الفرتة من 2020م.

وذكر أن فرع الهيئة سيعمل بالتنسيق مع قيادتي
هيئة النقل ومحافظة صنعاء خالل الفرتة املقبلة
عىل حل اإلشكاالت املتبقية لعدد من الفرز التي لم يتم
تسليمها ومواقع بعض الكسارات ونقاط تحصيل
الرسوم وفقا ً لإلجراءات والضوابط القانونية.

وأكد حجر استمرار حمالت الرقابة وضبط املخالفات
يف أداء الفرز الداخلية ملنع العشوائية وتعزيز االلتزام
باللوائح والتعليمات يف نقل الركاب دونما ازدواج
وعرقلة لحركة السري..ونوه بجهود وتعاون قيادة
املحافظة يف تنفيذ مهامها القانونية ملا فيه املصلحة
العامة يف تنظيم فرز وخطوط نقل الركاب ،خاصة بعد
دمج مكاتب النقل مع الهيئة العامة لتنظيم شئون
النقل الربي..ودعا املجالس املحلية يف املديريات إىل
التعاون لتذليل الصعوبات التي تواجه الهيئة لضمان
تعزيز دورها يف تنظيم عمل الفرز وتحصيل الرسوم
القانونية.

من القانون الدويل

فرض الحصار المطبق على مطار صنعاء الدولي لمنعه من استقبال الرحالت التجارية ومؤخرًا من استقبال رحالت اإلغاثة اإلنسانية
للطائرات التابعة لمنظمة األمم المتحدة  ..وتعد هذه االنتهاكات مخالفة لنصوص التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية .

قضايا | lssues

www.mot.gov.ye  www.facebook.com/motyemen1
http://www.youtube.com/motyemen  http://www.twitter.com/motyemen1

مبادرة الحزام والطريق ..محاولة لصياغة نظام عالمي قادم
يف هذا السياق قامت الصني بإنشاء وتفعيل
عدد من أدوات العمل التي تخص هذه املبادرة،
حيث رصدت مبدئيا ً ما يقرب من املائتي مليار
دوالر لتمويل بناء مداميك املبادرة واملرشوع ،
ابرز هذه اآلليات هو البنك االسيوي لالستثمار يف
البنى التحتية  ،والذي تجاوزت املبالغ املرصودة
لالستثمار فيه الخمسني مليار دوالر.
هذه املبادرة ـ كما اسلفت ـ قديمة الجذور ،
حديثة األدوات والتصورات  ،فهي تستهدف إعادة
تنشيط ماعُ رف تاريخيا ً بطريق الحرير  ،الذي كان
يربط أهم منطقتني تجاريتني عرب التاريخ  ،هما :
جنوب رشق آسيا وشمال غرب أوروبا  ،كما تبحث
وتسعى لتطوير شبكة مواصالت
عرصية فاعلة وآمنة ونوعية.
واالبعاد من خالل انشاء منظمات
تبدو املبادرة من وثائقها
دولية كاألمم املتحدة وتفرعاتها ،
وأ د بيا تها كمبا د رة ا قتصا د ية
أومن خالل بناء منظمات موازية
بحتة،وهي كذلك يف املنشأ
داعمة لها كمجموعة (بلدربريغ)
واألساس ،لكنها تخدم وتحقق
أهداف سياسية ،وتبلور تكتالً
واللجنة الثالثية  ،وغريها الكثري
من املنظمات ذات الطابع واألهداف
اقتصاديا ً سياسيا ً  ،وتعيد صياغة
املتعددة ،جعلت من امريكا مركزا ً
النظام العاملي عىل هذا األساس
اقتصاديا ً وسياسيا ً قويا ً متفردا ً
مخالفا ً لسابقه الذي كانت روسيا
أحيانا ً ومتشاركا ً أحيانا ً أخرى يف
ومنظومتها االشرتاكية أحد
أطرافه ،وكان التنافس فيه عىل بقلم  /أمين العباسي
إدارة شئون العالم .
اساس عسكري بحت .
اآلن ومن خالل عدد من الظروف
الصني بهذه املبادرة  ،ومن خاللها  ،تحاول التي تهيأت للصني  ،جعلتها تسابق الخطى لتكون
بناء نماذج ألدوات الرصاع ومحاولة التفوق ندا ً بل ومركزا ً لصياغة نظام عاملي قادم يقوم عىل
 ،كالتي تبنتها أمريكا عقب الحرب العاملية قطبني أو أقطاب متعددة  ،فلجأت ـ مستفيدة
الثانية  ،حيث قامت بإنشاء مؤسستي استثمار من تجربة أمريكا عقب الحرب العاملية الثانية ـ
وتمويل هما (صندوق النقد والبنك الدوليني) ،إىل إنشاء منظمة شنغهاي  ،ومجموعة الربيكس
وعملت عىل صياغة تحالفات متعددة الوجوه وعدد من مؤسسات االستثمار  ،ومراكز الدراسات

مهدت الصين لمشروع استعادة ألق
إمبراطوريتها القديمة  ،ودمجه في سياق
بعدد من اإلجراءات العلمية
حضورها العصري ٍ
والعملية التي توجت في  2013بمشروعها
الطموح والمعروف بمبادرة الحزام والطريق (حزام
بري  ،طريق بحري) كما ورد في وثائق المشروع .
يستهدف هذا المشروع ربط الكوكب بشبكة
مواصالت بحرية برية تسهل حركة نقل البضائع
من الصين وإليها  ،والتي ستكون الصين بدورها
بؤرة تلك المبادرة  ،باعتبارها تمسك بزمامها ،
وتخطط لكل جزئية فيها .

االقتصادية والتسويقية  ،وبرامج ومشاريع
البنى التحتية  ،والتي كان من ضمنها هذه
املبادرة" :الحزام والطريق"طبعا ً العرب خارج
هذه املبادرة بسبب الرصاع يف منطقتهم  ،منطقة
الرشق األوسط رغم أنهم كانوا حارضين يف النسخ
األوىل من تصوراتها ،ورغم أهمية بعض موانئ
املنطقة تاريخيا ً واسرتاتيجياً ،كميناء عدن مثالً ،
الذي ظل ملئات السنني وسيطا ً تجاريا ً بني جنوب
رشق آسيا وشمال غرب أوروبا ما جعله هدفا ً
لقوى استعمارية متعددة إال أن فرص كثرية كهذه
وغريها لم تستغل من قبل دول املنطقة وقياداتها
ماجعلها تراوح مكانها يف دور املتفرج فقط يف
نسخ مبادرة الحزام والطريق الحالية ،سقطت
كل موانئ وخطوط النقل يف املنطقة العربية التي
كانت مستهدفة يف النسخ األوىل  ،ولم يتبق سوى
مينائي السويس يف مرص و الحمدانية يف الجزائر
ألسباب موضوعية تتعلق بدورثقل مرص والجزائر
من ناحية ،وذاتية تتعلق بالصني ومبادرتها
الجبارة  ،من ناحية أخرى .
يمكن لبعض العرب االسرتاتيجيني تدارك
املوقف  ،واالنخراط يف هذه املبادرة الجبارة ولو
متأخرين  ،فكما قيل  :مالم يدرك كله  ،ال يرتك
كله .هذا التدارك ايضا ً يجب أن يكون مدروسا ً
ومخططا ً له  ،ومدخله االسرتاتيجي والحيوي  ،هو
عملية رصد مراحله األوىل  ،وتكويناته الالحقة،
وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات حوله  ،وطبيعة
أهدافه ،وتهيئة الظروف ،واألسباب الجاذبة
واملغرية للفت إدارة املبادرة ذاتيا ً وموضوعياً،
والتي أرى أن تكون أوىل خطواتها قرارات ايقاف
الحرب يف املنطقة  ،وما سييل ذلك .

مدير عام وحدة السكة الحديد..خالد عبد القوي يكتب عن :

السكة الحديد و أوضاعها واهميتها في اليمن
وتعترب السكك الحديدية أحد الرشايني
السكة الحديد نظام نقل بري يستخدم
القطارات التي تسري عىل قضبان سكة الحديد الرئيسية لنقل حركة الركاب والبضائع بني
(قضبان حديدية) ..يستخدم النقل بالسكك املدن للمسافات البعيدة حيث تكون األفضل
الحديد يف نقل الركاب والبضائع بواسطة قطارات اقتصاديا ً مقارنة بمحاور الطرق وقبل البدء يف
تنفيذ هذا املرشوع االسرتاتيجي
وعربات مصممة خصيصا ً للسري
والحيوي املهم يجب القيام
عىل قضبان من الحديد  ،والسكة
بإجراء دراسة جدوى اقتصادية
الحديد تربط املدن ببعضها البعض
للتأكد من الفائدة التي ستعود
يف البلد الواحد  ،كما تربط بني
عىل املستخدم من ناحية وعىل
الدول وتشابك شبكات دولة ما
االقتصاد القومي من ناحية
مع شبكات جريانها .
أخرى ويمثل الطلب عىل مثل هذه
أيضا ً يطلق عليه القضبان
الخدمات أحد العوامل الرئيسية
الفوالذية التي يتم وضعها عىل
املؤثرة عىل أحد كفتي ميزان
املركبات ذات العجالت الحديدية،
الجدوى االقتصادية واملتمثلة يف
ويستخدم مصطلح السكة
التكلفة والعائد .
الحديدية اليوم من حيث املركبات
خالد عبـد القوي
وبنا ًء عىل طلب وزارة النقل يف
واملحطات والجسور واألنفاق.
من املؤكد أن النقل بالسكك الحديدية يتفوق الجمهورية اليمنية قامت األمانة التنفيذية للجنة
عىل غريه من وسائل النقل خاصة يف مجال نقل االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا بإعداد
البضائع فالنقل بالخطوط الحديدية يعد األفضل دراسة الجدوى االقتصادية إلنشاء شبكة سكك
من حيث األمان واألرخص من حيث تكاليف حديدية يف الجمهورية اليمنية  ،وذلك بالتعاون
النقل للمسافات املتوسطة والطويلة كما يعد أقل مع وزارة النقل اليمنية وكافة الجهات املعنية
الوسائل استهالكا ً للوقود بمعدل خمسة أضعاف يف اليمن.
ولقد قام فريق الخرباء املكلفني من قبل
أقل من استهالك وسائل النقل عىل الطرق .
كما أن النقل بالخطوط الحديدية صديقا ً اإلسكوا بإعداد الدراسة بإجراء زيارات
للبيئة فهو أقل من حيث التأثري السلبي عىل ومسوحات ميدانية يف اليمن ومن ثم اجراء
البيئة  ،وللسكك الحديدية دورا ً فعاال ً يف النقل عمليات التنبؤ والتحليل املايل واالقتصادي الالزمة
بني الدول عن طريق نقل كميات كبرية من إلنجاز الدراسة .
أهداف الدراسة  :من واقع مراجعة الدراسة
البضائع وبرسعات عالية وتكلفة منخفضة
الربيطانية واللقاءات التي تمت بني فريق الدراسة
نسبيا ً مقارنة بغريها .

واملسئولني يف اليمن ومن واقع دراسة حجم
الطلب املستقبيل عىل كل من الركاب والبضائع
عىل املحاور الرئيسية يف اليمن فقد تحددت أهداف
الدراسة يف إعداد دراسة جدوى مالية واقتصادية
ألربعة خطوط حديدية يف اليمن وهي :
خط عدن ـ حرض يمر بكل من تعز  ،املخا ،الحديدة باجمايل طول (729كم)
خط عدن ـ بلحاف ويمر بشقره بإجمايلطول ( 386كم)
خط بلحاف ـ حزم (خط الثروات املعدنية)ويمر بكل من عتق ومأرب باجمايل طول (578
كم).
خط بلحاف ـ شحن ويمر بكل من املكالوالغيظة بإجمايل طول ( 766كم).
والجدير بالذكر أن الخطوط محل الدراسة
ال تربط العاصمة صنعاء وذلك لصعوبة ربط
العاصمة بخط سكك حديدية بسبب موقعها
الجغرايف عىل مرتفعات تصل إىل (2300م) مما
يجعل الوصول إليها بخط حديدي ذو كلف عالية
بسبب األعمال الصناعية الكبرية (جسور ،أنفاق)
أو التفكري بكهربة الخط للتغلب عىل امليول
الكبرية وقد أجلت الدراسة هذا الجزء من الشبكة
إىل مرحلة الحقة ..واعتمدت الدراسة فرتة زمنية
محددة لتنفيذ واكتمال مرشوع الربط السككي
للخطوط املقرتحة يف اليمن إىل مدة ترتاوح ما بني
 4ـ  6سنوات تبدأ من عام 2011م ولكنها لم تنفذ
بسبب األوضاع التي مرت بها البالد .
* مدير عام وحدة السكة الحديد
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وزير النقل
واالهتمام
باالستثمار
عندما جاء معايل وزير النقل
اللواء عامر امل َّراني لتويل القيادة
يف الوزارة الحظت أنه يحمل
محمد علي حج *
مرشوع كبري للنهوض بأعمال
الوزارة والهيئات واملؤسسات التابعة لها والرتكيز عىل افساح
املجال أمام االستثما رات الوطنية يف مؤسسة موانى البحر
األحمر وموانئها والهيئة العامة للطريان وكذلك قطاع النقل
الربي وقد وجه معايل الوزير بانجاز الئحة النقل الزراعي
الربي يف االجتماع األخري مع قيادة النقل الربي وكل ذلك تحت
ارشاف الوزارة ،وكذلك قدم يف االجتماع االخري مع قيادة
مؤسسة موانئ البحر االحمر دعوة للمستثمرين اليمنيني
لالستثمار يف قطاع النقل البحري وأنه قطاع واعد بالفرص
االستثمارية ..نتمنى التجاوب مع هذه الدعوات من قبل رجال
املال واالعمال اليمنيني ملافيه مصلحة الوطن .
وبالرغم من وجود معضالت أبرزها إعتداء بعض املواطنني
واملتنفذين عىل أرايض وحرم مؤسسة املوانئ ومطارات
صنعاء وتعز والحديدة ..وسيتم معالجتهاباذن الله.
وقد حرضت ملعايل الوزير اكثر من اجتماع يؤكد فيه عىل
اسرتجاع االرايض وأمالك الدولة أوال ً ويجب عىل من اعتدى
عىل هذه األرايض إرجاعها ما لم فالوزارة ستعمل بكل الطرق
القانونية السرتجاعها ..وللعلم فإن أغلب عمليات االستيالء
عىل األرايض تمت أواخر أيام النظام السابق فمسؤليه وزعوا
االرايض بسخاء ..وهي أرايض شاسعة يجب عودتها لوزارة
النقل..ويف األخري هي ملك الدولة.
اما الحرب املفروضة عىل بالدنا حتما ً ستنتهي وسنتجه
لتنفيذ مرشوعنا الطموح إلعادة االعمار والقيام بمشاريع
عمالقة يف مجال النقل البحري والجوي والربي فهي قطاعات
واعدة واالستثمار فيها الزال محدود جداً.
والجمهورية اليمنية أرض بكر وواعدة بالخري فيها املوقع
االسرتاتيجي املطل عىل البحر االحمر والبحر العربي واملحيط
الهندي وملتقى الطرق التجارية ..ومن ضمن املشاريع
التوسعة الكربى يف منياء الحديدة والصليف لتصبح منطقة
كربى اسرتاتيجية الستقبال الحاويات وغريها ..وباإلمكان
بناء مدينة صناعية كاملة لتصنيع السيارات ومركز تجاري
هام داخل مدينة الحديد عروس البحر االحمر اليمنية وكذلك
يف عدن التي ستتحرر قريباً ..باذن الله.
فمهما تكالب األعداء عىل اليمن من قبل امريكا وبريطانيا
والسعودية واالمارات فإن مشاريعهم وأطماعهم إىل زوال ولن
يقبل املواطن اليمني أن تُحتل ارضه وتُصادر ثرواته وما تزال
وروح املقاومة مشتعلة يف املحافظات املحتلة.
فموقع الحديدة يجعلها تنافس اكرب الدول املجاورة بكل
إمكانياتها وكذلك مطار صنعاء القديم والجديد سيشمل
توسعة كبرية وسيسمح لرأس املال الوطني باالستثمار
جنبا اىل جنب مع الدولة طاملا توفرت اإلرادة الصادقة
والعمل املخلص والجدي سنحقق كل مانصبو إليه بعون
الله..وسنستفيد من تجارب الدول األخرى التي سبقتنا
بالنهوض ببلدانها مثل سنغافورة وماليزيا والهند وايران
وتركيا..فكما نجحنا بالتصنيع العسكري الذي بدأناه من
الصفر اىل الصاروخ الباليستي والطريان املسري وإعادة بناء
الدفاع الجوي سننهض يف املجال املدني باذن الله واملستقبل
مبرش بالخري .
* نائب رئيس التحرير
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آفاق استثمار "فصل المشرع عن
مقدم خدمات" الطيران المدني
يعد توجه "فصل املرشع عن مقدم
الخدمات" يف الطريان املدني رضورة
حتمية لالرتقاء بجودة الخدمات
والسري يف تيار الخصخصة التي
ستعود بالنفع ملستهلكي خدمات
الطريان املدني يف الجمهورية اليمنية.،
قد تكون للخصخصة سمعة سيئة
لدى الكثريين ،لكنها يف مجال الطريان
بقلم  /أشرف شنيف املدني إيجابية بحسب التجارب
الرائدة عامليا وإقليميا وبحسب ما
سيتم توضيحه الحقا ،فالغالبية العظمى لدول الجوار ذهبت
للخصخصة وفصل املرشع عن مقدم الخدمات بغرض النهوض
بقطاع الطريان املدني وقد نهض بالفعل رغم أننا كنا السباقني
فيه ،كما أن غالبية الدول الرائدة حول للعالم -إن لم يكن جميعها-
قد قامت باملثل قبلها ومنذ عقود طويلة ولهذا نرى فارقا ً شاسعا ً
بيننا وبينهم يف هذا مجال.
يف املقابل ،هناك أشكال عديدة للخصخصة انتهجتها تلك
الدول ،فهناك نموذج الرأسمايل التام الذي جعل جميع الخدمات
بيد القطاع الخاص منذ عقود باستثناء الجانب الترشيعي ،وهناك
من خصخص تدريجيا ً برشاكة القطاع الخاص ،هذا باإلضافة
إىل القلة القليلة التي الزالت لم تقم بعملية الفصل ،ولو قارنا
بني النماذج لوجدنا بأن النموذج األخري -والذي نحن منه -هو
أسوأها عىل اإلطالق يف ظل تردي الخدمات وارتفاعها واالنغالق
والعزلة وبإيرادات ضعيفة مقارنة بباقي النماذج التي ساهمت
يف النهوض باالقتصادات العاملية.
فقطاع الطريان املدني منظومة اقتصادية متكاملة ،وبحاجة
السرتاتيجية وطنية تنهض به ،فالخدمات املالحية تتكامل مع
التأهيل والتدريب يف مجال الطريان املدني ووجود رشكات طريان
عمالقة والتي تخدمها بنية تحتية تتناغم معها وذلك بمطارات
متطورة وقرى شحن ورشكات الخدمات األرضية مع رشكات تدير
األسواق الحرة والعديد من املرافق الفنية والخدمية للطريان املدني.
والبد من بنية تحية يف الدولة مثل شبكة الطرقات والسكك الحديد
واملوانئ واملناطق الصناعية ،باإلضافة إىل البنية السياحية مثل
الفنادق واملطاعم واملنتزهات والقرى السياحية وكلها تخدمها
حركة النقل الجوي ومنها تزداد حركة الركاب والسياحة الداخلية
والخارجية.كل ما سبق يسهم يف زيادة الحركة الجوية ،ولن يتم
ذلك إال يف وجود بيئة مشجعة لالستثمار وتقدم التسهيالت الالزمة
وإستقرار وتقديم اعفاءات وتمتلك ترشيعات تحد من الفساد
والبريوقراطية باإلضافة إىل منظومة مالية تسهل عملية التبادل
النقدي وخصوصا ونحن يف عرص الرقمنة والدفع اإللكرتوني،
أي أنها منظومة اقتصادية متكاملة تتناغم مع باقي املنظومات
االقتصادية يف اليمن ويف العالم وبدون عزلة.
وهذا يؤسس لجودة أفضل وانتعاش اقتصادي كبري وإتاحة
فرص عديدة للتنمية واالستثمار وللحد من البطالة وترفد الخزينة
العامة للدولة بالعملة املحلية والصعبة ،وذلك يواكب ما تسعى له
منظمة الطريان املدني الدويل واتحاد النقل الجوي العاملي لالرتقاء
بقطاع النقل الجوي وصناعة الطريان املدني ،لن يكون إال بكرس
االحتكار ،وتحرير األجواء ،وخصخصة املطارات وبناء بعض
املطارات بنظام  B.O.Tوكذا خصخصة الخدمات املالحية وبقية
الخدمات التي تقدمها سلطات الطريان املدني حول العالم لتكتفي
بدور املرشع واملنظم واملراقب.
مما ال شك فيه ،أن قطاع الطريان املدني حول العالم يمر بفرتة
صعبة بعد أزمة كورونا والتي أدت إىل انهيار الطلب بسبب اإلغالق
العام وركود السياحة وهذا دفع بتلك الدول للبحث عن مصادر
إيراديه أخرى ،ولبحث حلول تكنولوجية للحد من عملية انتشار
األوبئة ،وهذا بدوره يؤكد أهمية الخصخصة لتخفيف الخسائر
التي قد تنجم من تلك من البيئة الخارجية ،لتكتفي الحكومات
بتقديم التسهيالت للحد من تحمل تلك االعباء املالية ،وذلك يدفع
بالرشكات بالبحث عن أفضل الحلول لتخفيض التكاليف املالية
عليها.
يف األخري إن فصل املرشع عن مقدم الخدمات يف مجال الطريان
املدني يتيح للحكومة التفرغ تحصيل اإليرادات من حقوق االمتياز
دون الحاجة لإلدارة الذي سيكون عبء عىل كاهل القطاع الخاص
أو القطاع املختلط أو كالهما ،كما يمكن للقطاع العام املشاركة
يف اإلدارة عرب "رشكة قابضة" تكون لها النصيب األكرب إن رأت
الحكومة ومنها فتح باب االكتتاب للقطاع الخاص وذلك بغرض
تلقيح االداء العام للرشكة والرشكات التابعة لها بنوع من
الخصخصة بهدف رفع الكفاءة ورأس املال والجودة مع احتفاظ
الحكومة بحق اإلدارة وتحصيل اإليرادات.
والنماذج عديدة يف هذا املجال يمكن بحثها بحسب مطلبات
البيئة الداخلية ،ويظل السؤال املهم ،متى ستبدأ اليمن بهذه
الخطوة الهامة واملحورية يف تأريخ الطريان املدني بالجمهورية
اليمنية؟!
* مدير عام التسويق واالستثمار بالهيئة العامة للطريان
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الفقرة ( )2من المادة الثالثة  .ال يجوز ألي طائرة من طائرات الدولة التابعة لدولة متعاقدة أن تطير فوق إقليم دولة
أخرى أو ان تهبط فيه إال إذا كانت قد حصلت على ترخيص بذلك من خالل اتفاقية خاصة  .....الخ .

الحكومة اإللكترونية من الدعائم األساسية
الضرورية لتحديث آلية القطاع العام في
تقديم خدمات ترقى إلى مستوى تطلعات
المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات
العامة “ المشتركين والعاملين ” .وهذا ال يتأتى إال بإعادة
هندسة إجراءات وطرق العمل لدى إدارات القطاع العام لتتوافق
مع التطورات التكنولوجية والمعلومات ووسائل االتصال الحديثة.
أن إعادة النظر في آلية األداء في هذه المؤسسات أضحى أمرًا
حتميًا نظرًا للتحوالت السريعة في الثالث المتغيرات السالفة
الذكر “التقنية المعلومات ،االتصال” ولكي تحدث المؤسسات
العامة موازنة داخلية في المجال اإلداري والمالي وفيما يتعلق
بمنسوبيها والسياسات وطرق العمل بها لكي تتكيف مع معطيات
بيئتها الخارجية من مستفيدين من الخدمة و مشتركين وموردين
وجهات رقابية ال بد لها من أتمتة هذه العالقات.

أهمية الحكومة اإللكترونية
من املالحظ أن هناك جهات
حكومية حققت نجاحا ً ملحوظا ً
تعود أهمية تطبيق استخدام
يف هذا الصدد وإن كان بمستويات
التكنولوجيا يف األعمال الحكومية،
متفاوتة .ما ننشده هو إحداث
أو ما أصبح يسمى “الحكومة
تغيري تحويل يف أداء القطاع
اإللكرتونية” ،إىل ما يصحب ذلك
العام من حيث طريقة وأسلوب
من تطور يف كافة النشاطات
تقديم الخدمة باملنهج التقليدي
واإلجراءات واملعامالت الحكومية
البريوقراطي إىل نظام اتصايل
الحالية وتبسيطها ونقلها نوعيا من
عبدالله العصري
بني األطراف املعنية “إدارات
األطر اليدوية أو التقنية اإللكرتونية
ومواطنني” يجعل من نظم تقنية
النمطية الحالية إىل األطر التقنية
املعلومات أسس لها.
اإللكرتونية املتقدمة باالستخدام األمثل ألحدث
مفهوم الحكومة االلكترونية
عنارص التكنولوجيا ونظم شبكات االتصال والربط
بدأ هذا املفهوم بالظهور عىل املستوى العاملي اإللكرتوني الرقمي الحديث.
وذلك تحقيقا ً للتميز حيث يقدم خدمات أفضل
يف منتصف التسعينات امليالدية حيث بدأت هيئة
الربيد املركزي يف إحدى الواليات األمريكية تطبيقه بإذابة جليد تعقيدات اإلجراءات البريوقراطية
عىل إداراتها .لكن امليالد الرسمي لهذا املفهوم كان والروتينية واالرتقاء بكفاءة العمل اإلداري وارتفاع
يف مؤتمر نابويل بإيطاليا املنعقد يف شهر مارس مستوى جودة األداء الحكومي عن طريق إنجاز
لعام 2000م .والحكومة اإللكرتونية تعني استغالل املعامالت الكرتونية وتوفري الوقت والجهد.
تكنولوجيا املعلومات واالتصال لتطوير وتحسني
بناء الحكومة اإللكترونية
أداء املؤسسات الحكومية .ويتمثل ذلك يف إنجاز
لبناء حكومة إلكرتونية فاعلة هناك العديد من
الخدمات الحكومية الرسمية ،سواء بني الجهات
الحكومية أو بني هذه الجهات واملتعاملني معها ،املتطلبات تقنية وإدارية وقانونية وبرشية ونشري
بطريقة معلوماتية تعتمد يف املقام األول عىل خدمات إىل أهم هذه األساسيات يف النقاط التالية:
 فهم واقع املنظمات العامة من ناحية اإلجراءاتالشبكة العاملية “اإلنرتنت” وفق ضمانات أمنية
معينة تحمي املستفيد والجهة صاحبة الخدمة .والسياسات وطرق العمل والنماذج املستخدمة
ويتم التمييز بني ثالث مستويات من هذه الخدمات :والتوثيق واملعلومات والكيفية التي من خاللها يتم
 مستوى إعالمي يتم فيه توفري ونرش البيانات نقل كل هذه األنشطة إىل بيئة الكرتونية.واملعلومات.مستوى تفاعيل بني الجهة الحكومية
 توفري البنى التقنية الالزمة من اآلالت واملعداتوطالب الخدمة كملئ استمارات طلب الخدمة من والتجهيزات واألنظمة الحاسوبية والشبكات والتي
قبل املستفيد وتسديد الرسوم…الخ.
من خاللها يتم توفري الخدمات للمواطنني واملقيمني.
 مستوی معامالتي يتمثل يف إنهاء إجراءات بناء رؤية اسرتاتيجية واضحة لالنتقالتقديم الخدمة من قبل الجهة..ويمكننا يف ضوء والتحول التدريجي يف الطرق التي تتبعها الحكومة
ما تقدم القول أن الحكومة اإللكرتونية من حيث ملبارشة أعمالها من النهج التقليدي إىل الرقمنة.
مفهومها هي البيئة التي تتحقق فيها خدمات
تهيئة الواقع النهار لدى منسوبي مؤسسات
املواطنني واستعالماتهم وتحقق فيها األنشطة الدولة للمساهمة يف بناء نظام خدمي معلوماتي
الحكومية أهدافها.
يف مجال التعامل بني اإلدارات الحكومية واملواطنني

وبني الحكومة وقطاع األعمال بني الدوائر الحكومية
بعضها البعض.
 بناء مجمعات الدوائر الحكومي اإللكرتونيةحيث تجمع كافة األنشطة والخدمات املعلوماتية
والتفاعلية والتبادلية يف موقع حكومي رسمي واحد
عىل الشبكة.
 تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهور مع القدرةعىل تأمني كافة االحتياجات االستعالمية والخدمية
للمواطنني ..وتحقيق رسعة وفاعلية الربط
والتنسيق واألداء واإلنجاز بني الدوائر الحكومية
ذاتها ولكل منها عىل حدة.
فوائد تطبيق الحكومة اإللكترونية
تعم التعامالت الحكومية كل فئات املجتمع
من مواطنني ومقيمني ومؤسسات وغريها وهي
تعامالت متعددة يف نوعيتها ووسائلها وكيفيتها
وإجراءاتها ونماذجها وخطوات تنفيذها.
ونتج عن الرغبة امللحة لالستفادة من تقنية
املعلومات تغريات جذرية يف املفاهيم واألساليب
وطرق العمل .حيث عمدت كثري من املؤسسات
العامة إىل تسخري اإلمكانيات الهائلة لتقنية
املعلومات واالتصال الزيادة قدرة القطاع العام من
خالل:
توفري الخدمات عىل مدار الساعة..و املعلومات
الالزمة بيرس وسهولة..واختصار الوقت وتوفري
الجهد الالزمني للحصول عىل الخدمة.وتوفري
النفقات باستخدام آليات جديدة لتقديم الخدمة.
وتخفيف الضغط البرشي عىل مراكز توفر الخدمات.
تبسيط اإلجراءات واختصارها
تحقيق مبدأ املوضوعية والشفافية والعدالة من
خالل توفري املعلومات الالزمة عن الخدمة للجميع
دون تمييز..واإلبداع يف إحداث قنوات جديدة لتقديم
الخدمات..وتحقيق مبدأ الجودة الشاملة والتحسني
املستمر.واستحداث وسائل رقابية جديدة لكل
مرحلة من مراحل تقديم الخدمة.ودعم متخذي
القرارات بمعلومات محدثة تنعكس عىل فاعلية
القرار املتخذ.وتحقيق مبدأ االندماج والتكامل مع

نجاح الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في تطبيق آلية تنظيم عمل الفرز وخطوط السير في االمانة وبقية المحافظات
بدأت الهيئة العام لتنظيم شئون النقل الربي
العمل بارشاف مبارش من رئيس الهيئة االستاذ
وليد الوادعي بتطبيق القانون الذي طاملا انتظاره
لسنوات لريى النور ..ولكي نسلسل االحداث
فقد صدر قانون النقل الربي رقم ( )33بالقرار
الجمهوري سنة  2003م..والئحتة التنفيذية بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم ( )319سنة ..2003
تىل ذلك ثم صدور القانون رقم ( )14لسنة 2010
بتعديل قانون النقل الربي رقم (.)33
ثم تىل ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ( )207سنة  2011بتعديل قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم ( )319لسنة  2003بشأن الالئحة
التنفيذية لقانون النقل الربي رقم ( )33لسنة
2003م.
وبناء عىل رفع اللجنة املكلفة من املجلس
السيايس االعىل بشأن دمج مكاتب النقل يف أمانة
العاصمة وبقية املحافظات الخاضعة لسيطرة
حكومة االنقاذ الوطني عىل النحو التايل:

ـ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير املالية
ـ وزير االدارة املحلية
ـ وزير النقل
ـ رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل
الربي نهاية العام 2020م.
وعىل ضوءه تم بقرار وزير النقل تشكيل لجان
الدمج من وزارة النقل والهيئة العامة لتنظيم
شؤون النقل الربي وعضوية ممثل عن السلطة
املحلية..وقد بارشت اللجان مهام الدمج نهاية
شهر ديسمرب من العام املايض واستمرت حتى
انتهت من اعمالها نهاية يناير عام  2021من العام
الحايل.
بالفعل ووفقا ً ملحارض الدمج تم التسليم الفوري
من قبل مكاتب النقل الخاضعة للسلطة املحلية
ماليا ً واداريا ً لسلطة الهيئة العامة لتنظيم النقل
الربي وبدأ العمل وفقا ً لسندات التحصيل املالية
بفئاتها املحددة القيمة التي تحمل ختم وزارة
املالية وهيئة النقل الربي وتوريد سندات التحصيل

املعتمدة من قبل السلطة املحلية بختم مكاتب النقل
مخازن الهيئة.
ومسالة ممارسة فرع الهيئة باالمانة وفروعها
باملحافظات حق الضبط ومحاسبة املخالفني
ماتزال الهيئة تالقي صعوبات لعدم تعاون السلطة
املحلية وتمرد العديد ممن يسمون انفسهم
مندوبني الفرز ولكن األمر نوعا ً ما مقبول يف الوقت
الحايل..
أمابالنسبة للمتهبشني املتواجدين يف عموم
شوارع املحافظات وعىل وجه الخصوص امانة
العاصمة قتم ضبطهم والزامهم بالقانون..
اما بقية فروع الهيئة يف بعض املحافظات مثل
الحديدة ريمة املحويت حجة مايزال املتهبشني
يمارسون الجباية االجبارية عىل سائقي الباصات
دون رادع وسيخضعون للقانون بفضل املتابعة
الحثيثة ملكاتب الهيئة هناك ثم التعاون الوثيق
من قبل ادارة السلطة املحلية واالمن..يف تلك
املحافظات ..والهيئة لهم باملرصاد.

من القانون الدويل

تضمن قانون الطيران المدني رقم ( )12لسنة 1993م والمعدل بالقانون رقم ( )21لعام 2009م في المادة ( )26ما يلي:
للجمهورية السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي والخارجي الذي يعلو إقليمها )) وهذا النص مستمد من اتفاقية شيكاغو.
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وكيل هيئة الطيران :تحالف العدوان مستمر بفرض الحصار على المطارات
أكد وكيل الهيئة العامة للطريان املدني واألرصاد رائد طالب
جبل أن تحالف العدوان مستمر بفرض الحصار الكامل عىل
مطارات الجمهورية اليمنية..وأشار الوكيل جبل يف ترصيح
لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) إىل أن دول تحالف العدوان سعت
إىل شل حركة املالحة الجوية يف مطارات الجمهورية ويف
مقدمتها مطار صنعاء الدويل منذ  26مارس .2015
وقال "إزاء هذا اإلجرام تقوم الهيئة العامة للطريان املدني
بشكل مستمر باإلجراءات الالزمة التي من شأنها سالمة
الحركة الجوية يف إطار املنظمة العاملية للطريان املدني
االيكاو".
وأضاف" من تلك اإلجراءات إعالن الطيارين الذي تنرشه

الهيئة كل ثالثة أشهر بأن كل مطارات الجمهورية مفتوحة
أمام الرحالت التجارية واألممية باستثناء مطاري تعز
والحديدة نتيجة تدمريهما بشكل كامل من قبل العدوان
وكان آخر إعالن نرشته الهيئة بتاريخ  11أبريل . "2021
وأكد جبل أن الهيئة العامة للطريان املدني واألرصاد لم
تعلن إغالق أي من مطارات الجمهورية بما فيها مطار صنعاء
الدويل باستثناء مطاري تعز والحديدة جراء تدمريهما من
قبل طريان تحالف العدوان بشكل كيل وممنهج وإخراجهما
تماما ً عن الجهوزية الفنية.
وأشار إىل أن تحالف العدوان بقيادة السعودية ،من يفرض
الحصار وإغالق املطارات ضاربا ً عرض الحائط بكل القوانني

رسالة لإلرتقاء
بدور المطارات في
تنفيذ السياسات
التنموية للدولة

الخدمات اللوجستية

امين جمعان *

لقطاع النقل ودورهافي النهوض باقتصاد أي بلد من العالم الثالث إلى العالم األول
قطاع النقل قطاع أساسي لتطوير البنية التحتية وكذلك داعم رئيسي لرفد خزينة الدولة بالعمالت
المحلية و الصعبة ،حيث أن التطور والحداثة في قطاع النقل في الجمهورية اليمنية بمجاالته المختلفة
الجوية والبحرية والبرية من شأنه أن يؤثر سلبًا على اقتصاديات البلدان المجاورة نظرًا لما يتمتع به
موقع اليمن الجغرافي االستراتيجي الذي يتوسط حركة التجارة العالمية بين قارة آسيا وأفريقيا و أوروبا.
وهذا يشجع الرشكات يف سائر سلسلة
الخدمات اللوجستية عىل العمل من
سنغافورة حيث توقن بأنها تستطيع
التعويل عىل شبكات الربط املتواترة
واملوثوقة للوصول إىل األسواق العاملية
رسيعاً ..يف الحقيقة يتيح التواتر العايل
لرحالت الربط أحيانا ً وصول البضائع
إىل مقصدها عرب سنغافورة بأرسع من
وصولها يف رحالت مبارشة!

والتطور يف قطاع النقل هو مؤرش
أسايس لقياس تطور أي دولة من عدمه
وهذا ما تدركه دول تحالف العدوان األمر
الذي دعاها إىل شن حرب عىل اليمن يف
محاولة للسيطرة عىل منافذ وموانئ
اليمن الربية والجوية والبحرية و هي
ميزة لقطاع النقل ال يمكن أنن تتوفر يف
قطاعات الدولة األخرى .وأفضل تجربة
تثبت ما تم ذكره أعاله هو تجربة دولة
سنغافورة يف الرتكيز عىل الخدمات
م /يحيى حبيش
البنية التحتية واإلجراءات المبتكرة
اللوجستية لالنتقال بها من دولة فقرية
مع مرور الوقت ،أقام قطاع الخدمات
من العالم الثالث سنة 1965م إىل دولة غنية حاليا ً يف
اللوجستية يف سنغافورة بنية أساسية ومنظومة إجراءات
مصاف دول العالم األول حيث ركزت يف نهضتها عىل ثالثة
عاملية املستوى .هذا البلد يفكر تفكريا مستقبليا عىل
عوامل رئيسية حوّلت سنغافورة إىل مركز عاملي للخدمات
الدوام ،كما تؤسس العديد من املبادرات للمستقبل يف كل
اللوجستية حيث كانت سنغافورة بلدا منخفض الدخل
جزء من سلسلة الخدمات اللوجستية.عند استكمال ميناء
محدود املوارد محروما من البنية التحتية واالستثمارات
الجيل القادم  ،2030سيصبح ميناء سنغافورة قادرا عىل
وفرص العمل .وبعد عقود قليلة ،تغريت الصورة تماما.
التعامل مع ما يعادل  65مليون حاوية شحن ،مما يجعله
أصبحت سنغافورة واحدة من أغنى بلدان آسيا ،يعود هذا
أكرب منشأة متكاملة يف العالم .يدرس امليناء استخدام
يف جانب كبري منه إىل ظهورها كأعىل مراكز الخدمات
املركبات األوتوماتيكية التي تسري بدون سائق ،وأجهزة
اللوجستية أدا ًء يف املنطقة.
الفحص الذكية لرصد مخالفات الشحن كالقرصنة،
املدينة
تلك
أصبحت
اليوم،
نفسها.
األرقام تتحدث عن
وأيضا استخدام أحدث األدوات لتحليل البيانات للرصد
يف
العابرة
للحاويات
ميناء
ألكرب
حاضنة
والدولة الصغرية
املبكر ملواقع التكدس املروري.
العالم ،حيث ترتبط بأكثر من  600ميناء يف العالم .واختري
يف قطاع الطريان ،يجري وضع خطط ملضاعفة سعة
ميناء تشانجي السنغافوري أفضل ميناء يف العالم يخدمه
املطار .ويتم تشجيع رشكات الشحن الجوي عىل استخدام
نحو  6800رحلة جوية أسبوعيا إىل  330مدينة .ويف
سنغافورة من خالل بنية تحتية وإجراءات متخصصة.
النهاية ،أصبحت قيمة التجارة لتلك الدولة الجزيرة تعادل
ومن ثم أقيم مجمع الخدمات اللوجستية باملطار
 3.5مثل إجمايل ناتجها املحيل..لم تكن اإلنجازات التي
الستقبال ومناولة الشحنات العاجلة ،ومراكز التربيد
حققتها سنغافورة من قبيل الصدفة .بل هي نتيجة مزيج
الستقبال البضائع املعرضة للتلف ،واملرافق اإلقليمية
من السياسات العامة بعيدة النظر واملشاركة الواسعة
الرسيعة للتعامل مع أنشطة التجارة اإللكرتونية
من القطاع الخاص .هذه التجربة يمكن أن تقدم بعض
املتزايدة .كما يتلقى العمال التدريب املنتظم الذي يمكنهم
الدروس ألي بلد نام يسعى إىل تحسني شبكة خدماته
من مواكبة التقنيات الجديدة وامتالك املهارات الالزمة
اللوجستية .دعونا نتأمل ثالثة عوامل رئيسية للنجاح:
للتعامل مع مختلف أنواع الشحنات.
بناء الربط
عىل سبيل املثال ،كان أحد مراكز الشحن البارد يف املطار
ً
يُعد سوق سنغافورة صغريا ً
بمراكز
باملقارنة
ا
نسبي
هو أول مركز يف العالم يحصل عىل شهادة املعتمدين
ربط
شبكات
إقامة
تأت
النقل الرئيسية األخرى .ولم
املستقلني يف الخدمات اللوجستية الدوائية Pharma
كثيفة مع املئات من املوانئ يف مختلف أنحاء العالم جزافاً CEIV ،التي يمنحها االتحاد الدويل للنقل الدويل IATA
بل كانت نتيجة سياسة توسعية استباقية.
للمتميزين يف التعامل مع الشحنات الدوائية..ولتيسري
ويف إطار هذه الجهود ،أبرمت هيئة الطريان املدني التجارة ،أطلقت سنغافورة عام  1989أول نافذة وطنية
السنغافورية اتفاقيات للخدمات الجوية مع  130دولة موحدة يف العالم ما لبثت فيما بعد أن وحدت إجراءات
وإقليم لزيادة عدد رحالت الربط الجوي .كذلك ،عمل منح األذون التجارية وحولتها إىل إجراءات رقمية .مع
امليناء عن كثب مع خطوط الشحن لبناء واحدة من أكثر وجود أكثر من  35جهة حكومية يف هذا الربنامج ،اقتىض
شبكات النقل البحري كثافة يف العالم .إذ تمتلك سنغافورة هذا أن تغري الحكومة كلها نمطها الفكري من "التحكم
شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من  30يف التجارة" إىل "تيسري التجارة ".واليوم ،يمكن التصديق
رشيكا ً تجاريا ً لتعزيز سبل دخولها إىل األسواق الرئيسية ..عىل األذون التجارية إلكرتونيا خالل دقائق باستخدام

واالتفاقيات واألنظمة واملواثيق الدولية بما فيها اتفاقية
شيكاغو التي تنص عىل عدم إغالق املطارات حتى يف الحروب.
وقال" ال عالقة للهيئة العامة للطريان املدني واألرصاد بما
يتم تداوله عن إعالن فتح أو إغالق مطار صنعاء أو غريه من
مطارات الجمهورية".
وجدد وكيل الهيئة املطالبة برسعة فتح مطار صنعاء
أمام كافة الرحالت دون قيد أو رشط  ..وأَضاف" ما تزال
املطالبة بفتح مطار صنعاء مستمرة وإعالن فتحه من عدمه
مرهون بإلغاء الحظر الذي تفرضه قوى العدوان عىل املطار
الذي يمثل الرشيان الرئييس للشعب اليمني والبوابة األوىل
للجمهورية اليمنية".

استمارة إلكرتونية واحدة .ومع هذا ،فإن كل شحنة
يمكن أن تنخرط فيها العديد من الجهات وتطلب املزيد من
املستندات خالل مجمل سلسلة اإلمدادات ،من ا ُملصنّعني إىل
رشكات الخدمات اللوجستية ،فرشكات التمويل التجاري
واملستهلكني .ويجري حاليا إنشاء نافذة وطنية موحدة
ومحسنة لدمج أكرب عدد ممكن من املعامالت يف برنامج
رقمي واحد.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص

تدرك الحكومة أهمية إرشاك القطاع الخاص يف
القرارات الخاصة بالسياسات .ومع مرور الوقت ،شكل
مشغلو امليناء واملطار مؤسسة واحدة لضمان استمرارهم
يف تلبية متطلبات هذه الصناعة،ومنذ تحولهما إىل
مؤسسة ،زاد حجم الشحن لدى هيئة ميناء سنغافورة
 PSAأضعافا ً مضاعفة ،واستثمرت املؤسسة فيما يقرب
من  40محطة للشحن يف مختلف أنحاء العالم .وقد شجعت
منافسة القطاع الخاص أطراف الصناعة الفاعلني عىل أن
يصبحوا أكثر مهارة من الناحية التجارية ،وجعلت قطاع
الخدمات اللوجستية يف سنغافورة أكثر كفاءة.
كما جذبت الحكومة املستثمرين إىل سنغافورة من
خالل توفري املناخ املواتي لالستثمار ،وتقديم الحوافز
املالئمة إلرشاك القطاع الخاص .واليوم ،أصبح هناك 20
من أكرب  25رشكة للخدمات اللوجستية يف العالم تدير
عملياتها العاملية أو اإلقليمية من سنغافورة .وقد حفز
وجود العديد من الرشكات ذات الثقل الكبري هنا الرشكات
املحلية عىل محاكاة املعايري الدولية.
كما يوىص بإجراء مشاورات مكثفة مع القطاع
الخاص قبل التصديق عىل االستثمارات العامة وذلك
للتيقن من تلبية البنية التحتية التي يجري إنشاؤها
لالحتياجات الفعلية للنشاط .كما تشجع الحكومة القطاع
الخاص عىل االستثمار يف البنية التحتية التكميلية .عىل
سبيل املثال ،استثمرت رشكة خدمات مطار سنغافورة
املحدودة  SATSورشكة فيديكس يف مرافق الشحن الجوي،
كمراكز الشحن البارد ومرافق الشحن اإلقليمي الرسيع،
مع مساعدة الحكومة يف تشجيع اإلقدام عىل مثل هذه
االستثمارات .ويتم التصدي الجماعي للتحديات حتى
يكون لالستثمارات معنى وجدوى للقطاع الخاص.
و الرشاكة القوية مع القطاع الخاص تضمن استدامة
املبادرات من الناحية التجارية عىل املدى الطويل ،وعدم
تحولها إىل عبء عىل األموال العامة.
هذه العوامل الثالثة :شبكات الربط ،البنية التحتية
واإلجراءات ،ومشاركة القطاع الخاص تشكل منظومة
متكاملة تساعد عىل نجاح الخدمات اللوجستية ويثبت
النجاح الذي حققته سنغافورة أن أي بلد نام محدود
املوارد يمكنه من خالل الرؤية الثاقبة واملزيد من العزيمة
أن يصبح مركزا ً متقدما ً للخدمات اللوجستية فما بالك
بموقع اليمن الجغرايف املتميز واالسرتاتيجي لتقديم مثل
هذه الخدمات اللوجستية  .ويحدونا األمل يف أن تلهم قصة
سنغافورة النمور الصاعدة األخرى!
* مدير عام النظم واملعلومات بالوزارة

تُعد املطارات وجهة الدولة وعنوانها واملؤرش األول عن
مدى تقدمها ورقيها ومستوى حضارة وثقافة شعوبها ،
وتعد املطارات من أهم مقومات السياحة واإلقتصاد للدول
نظرا ً إلسهاماتها الكبرية يف رفد عجلة التنمية املستدامة
 ،لذا تويل كثري من الحكومات اهتمامها البالغ بتطوير
مطاراتها وتزويدها بأحدث الوسائل والتجهيزات الفنية
واألنظمة املتطورة ورفدها بالكوادر املدربة وتطبيقها
للمعايري الدولية وأفضل املمارسات يف مجال تشغيل وإدارة
املطارات .وقد بذلت الهيئة العامة للطريان املدني واألرصاد
أقىص جهودها الفرتة املاضية لتحقيق تلك الرسالة السامية
للمطارات إال أن سنوات الحرب األخرية وما ألحقته من
أرضار بالغة بالبنى التحتية يف جميع مطارات الدولة
أنهت دور املطارات وحالت دون تحقيق أهدافها الخدمية
والتنموية  ،ويف إطار الوضع الراهن ومتطلبات املرحلة
القادمة تتضاعف اليوم املسؤوليات امللقاة عىل عاتق
هيئة الطريان املدني واألرصاد نحو املطارات فلم تعد
األدوار املطلوبة منها تقترص عىل إعادة البناء والتشغيل
فقط وإنما مواكبة كافة التطورات واملستجدات الدولية
يف مجال املطارات والتحول بها إىل التشغيل عىل أسس
تجارية وتعظيم القيمة اإلقتصادية لتلك املطارات من خالل
نرش ثقافة اإلستثمار وتشجيع رؤوس األموال و تفعيل
الرشاكة اإليجابية مع املجتمعات املحلية واستغالل الفرص
اإلستتثمارية املتنوعة التي توفرها املطارات اليمنية،
فمطار الحديدة يمثل قرية للشحن الجوي ونقل وتصدير
البضائع واملنتجات الزراعية والسمكية ومطار تعز وسط
البالد مع كثافة سكانية أغلبها من املهاجرين يوفر حاضنة
رئيسية لنقل الركاب واملغرتبني ..بينما مطار صنعاء محطة
كبرية لنقل الركاب وكذا لرحالت الرتانزيت وتحويل الرحالت
الدولية واإلقليمية ،باإلضافة اىل رضورة االرتقاء بمعايري
األمن والسالمة والنهوض بجميع الخدمات والتجهيزات
يف تلك املطارات والوصول بها إىل أفضل املستويات العاملية
واإلنتقال بمطارات الدولة إىل مطارات املستقبل ومطارات
الجيل الجديد وبما يتناسب وحضارة اليمن وموقعها
اإلقليمي ومقوماتها السياحية.
وقد ادركت قيادة الهيئة متطلبات املرحلة القادمة
ووضعت ضمن أولوياتها تحقيق تلك الغايات واألهداف
وبدأت يف إعداد الخطط واإلسرتاتيجيات املدروسة ملواجهة
تلك املتطلبات من خالل التخطيط ملشاريع إعادة اإلعمار
والتأهيل والسعي إىل تأمني حرم املطارات وتحديد
اإلحتياج من التجهيزات الفنية والقوى العاملة املؤهلة
ووضع الخطط املتعلقة بتطوير البناء الهيكيل واملؤسيس
وإعداد دراسات التشغيل االقتصادي ونرش وترسيخ ثقافة
االستثمار والرشاكة وتطبيق أفضل التجارب املعتمدة يف
مجال تشغيل وإدارة املطارات ،والذي يتطلب من الحكومة
تقديم كافة أوجه الدعم الالزم للهيئة ومساندتها من أجل
تأمني وتخصيص املوارد الكافية لتنفيذ تلك الخطط
واإلسرتاتيجيات املتعلقة باملطارات الفرتة املقبلة وفقا ً
لتوصيات منظمة الطريان املدني حتى تستعيد املطارات
دورها املحوري يف تحقيق األهداف والسياسات االقتصادية
والتنموية للدوله ومن أجل الحفاظ عىل نظام طريان مدني
آمن وفعّ ال ومستدام يعزز من وضع اليمن عىل خريطة
الطريان املدني يف العالم.
* مدير عام قطاع املطارات -هيئة الطريان املدني واالرصاد
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من القانون الدويل

االنتهاكات المرتكبة بالحصار المفروض من قبل تحالف الدول لم يعطل هذا النص فحسب بل أن دول
التحالف عمدت إلى تنصيب نفسها كسلطة بديله تتولى إصدار التصاريح .

www.mot.gov.ye  www.facebook.com/motyemen1
http://www.youtube.com/motyemen  http://www.twitter.com/motyemen1

حديث كمال الدين "يوم الوالية"

الثقافية | cultural

من سجل الخالدين
تسببت 2020العدد 4185
األربعاء  28تشرين األول
سكك حديد ألمانيا :الفيضانات
رياضة
في أضرار بقيمة  1.3مليار يورو

الحديث عن والية أمري املؤمنني اإلمام
عيل عليه السالم ليس حديثا ً مذهبيا ً
قدرت رشكة السكك الحديدية ترضرت بسبب الفيضانات.
أوطائفيا ً ،إنما هو حديث عن توجيه وأمر
الوطنية يف أملانيا أن الفيضانات
وقال فولكر هينتشل ،عضو
الهي ،حديث عن إقرار العبودية والطاعة
التي حدثت األسبوع املايض تسببت مجلس إدارة يف قسم البنية التحتية
والتسليم املطلق لله عزوجل ملك السموات
يف أرضار لشبكتها بقيمة  1.3مليار لرشكة "دي بي نيتس"" :لم يتم
واألرض،خالق هذا الكون واملتحكم بشؤنه
يورو ( 1.5مليار دوالر) ،مما يوفر تدمري بنيتنا التحتية من قبل إىل
،حديث األمتثال لتوجيهات الله الخالق
ملحة جديدة عن مدى الدمار..ولقي هذا الحد دفعة واحدة" مضيفا
الحكيم يف أمره .
 177شخصا عىل األقل حتفهم يف أن تقديراتها األولية تشري إىل أن
املبني
كتابه
يف
الحق
أليات
حديث إإلتباع
أملانيا جراء الفيضانات ،وتم اإلبالغ الفيضانات ألحقت أرضارا بشبكة
والصالة
والصوم
الحج
آيات
التي مثلها
عن  31حالة وفاة أخرى يف بلجيكا ،السكك الحديدية ومحطاتها بنحو
والنهي
باملعروف
واألمر
والزكاة
واألنفاق
تطبيع
اتفاق
توقيع
عقب
الصهيوني،
ما رفع إجمايل عدد القتىل إىل  1.3 ..208مليار يورو.
يأتي
..عندما
والرباء
والوالء
املنكر
بعد السياسة واالقتصاد جاءعن
العالقات بني اإلمارات وكيان االحتالل
وقالت رشكة السكك الحديدية
وتابع هينتشل أن "األمر
للرسول وهو
األلهي
آب/أغسطسيفاملاضي.
منتصف
دور الرياضة لتدخل ضمن التوجية واألمر في
األملانية "دويتشه" إن أكثر من  50سيستغرق شهوراً ،إن لم يكن
ـاس «ت ـط ـب ـيــع
قولهـعـ ـك ـ
يفـورة انـ
الحقـاكـ ـ
منـانـ ــت بـ ـ
الوداع بالبالغ للناس بما أنزل وكـ ـ
تعاىل
عودته من
حجهالتطبيع
اتفاق
«سلة»
ً
جرسا ،و 180معربا مستويا ،وما سنوات ،الستعادة كل يشء ،عىل
رساالتهــري ــاض ــي»،
بلغتال ـجــانــب ال
ـات ع ـلــى
تفعلـالق ـ
ياأيها الرسول بلغ ما أُنزل اليك من ربك وإن لم ال ـع ـ
فما
بين اإلمارات والكيان
يقرب من  40صندوق إشارة ،وأكثر الرغم من أن الرشكة واثقة من
ت ـع ــاق ــد ن ـ ــادي ال ـن ـص ــر اإلم ـ ــارات ـ ــي مــع
والله يعصمك من الناس .
من  1000عمود كهربائي وإشارة ،إصالح  80٪من البنية التحتية
تأخرـذي ي ـح ـمــل
منب ــع ال ـ ـ ـ
وينترضـاء سـ ـ
تقدمع ـ ــب ض ـ ـيـ ـ
عن مسريه وينادي بمن ال ـ ــال
إماراتية
أندية
الصهيوني.
الرسول
يتوقف
عندها
جــواز سفر الكيان الصهيوني ،قادمًا
باإلضافة إىل أنظمة الطاقة املترضرة بحلول نهاية هذا العام".
كيان
من
أندية
دعت
؟؟؟
ذالك
يدل
ماذا
عىل
والضليل
الضل
رمضاء
منطقة
يف
وهم
الحجيج
من
واإلضاءة ومصاعد املحطات،
م ــن غــوان ـغ ـجــو اي ـف ــرغ ــران ــد الـصـيـنــي،
ويسمعه
يراه
لكي
الرسول
عليها
يصعد
منصة
األبل
أقتاب
له
ترص
ثم
مباريات
لخوض
االحتالل
ليصبح أول العــب «إسرائيلي» يلعب
عنوانأن يبلغ بحديث الوالية املشهور تواتره ألكثر
أمرة الله
فيبلغ ما
الجميع
تحت
أبوظبي
في
من سبعني طريق يروى له يف جميع كتب املسلمني بمذاهبهم .
لتحضير
ًا
د
تمهي
«السالم»،
وأتممت عليكم
لكم دينكم
ّ ثم ينزل قول الحق تعاىل اليوم أكلمت
نعمتي أن
الحقوقية
المنظمات
تؤكد
فع
ومسابقاتدينا .
الياتلكم األسالم
ورضيت
رياضية أندية المستوطنات تعتدي على
مشتركة
القرأن
بنص
األسالم
نعمة
وتمام
الدين
كمال
عن
حديث
ماهو
أليس
يأتي التعاون الرياضي ضمن اتفاقية التطبيع بين اإلمارات وكيان االحتالل
وأرضهم
الفلسطينيين
األسالم .
الدين ورشوط
وقول الحق و بدون الواليه معناه نقص يف فرائض
حجة
عام
يف
نزلت
أنها
سورة املائده بأجماع كافه املسلمني يقرون
الرياضي والكروي ،إلى جانب تطوير وتــأك ـيــد ال ـت ـعــاون بـمــا ي ـعــزز الـجــانــب
ـاراتـيفـي لكرة
ـدوري اإلمـ
الوداعرابـطــة ال ـ
أعلنت
اإلماراتي.نزلت
وتاريخها انها
االجماع
وكذالك
أسباب نزول أية التبليغفي الدوري
ال ـع ـمــل ال ـف ـنــي ف ــي ق ـطــاع ك ــرة ال ـق ــدم» .االق ـت ـصــادي وال ـت ـجــاري والــريــاضــي».
وأكـ ــدت راب ـطــة الـ ــدوري اإلم ــارات ــي في وقــال رئيس رابـطــة ال ــدوري اإلمــاراتــي مـ ــن ج ـه ـت ــه ّ
الرسولثــاء
عودةم ــس ال ـثــال
أثناء ي ــوم أ
ال ـق ــدم
توقيعالوداع .
منعــنحجة
رحـ ـ ــب «رئ ـ ـيـ ــس االتـ ـح ــاد
ـدوري
ـ
ل
ا
ـة
ـ
ط
ـ
ب
«را
ـع
ـ
م
ـاون»
ـ
ع
ـ
ت
«اتفاقية
وتنكريـوأ َ
وأستكرباتـفــاقـيـ
نفـا أن ب ـنــود
ـان لُـهـ
بـ
ألياتـة الـتـعــاون عبدالله الجنيبي« :االتفاقية ستسهم الصهيوني» ايريز خيلفون باالتفاق،
فال أبايل بكل بمن سعى وتنصل وأول وبدل
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي» ب ـ ـهـ ــدف م ـ ــا وص ـف ـت ــه
ال ـ ـتـ ــي أقـ ـ ـ ــرت عـ ـب ــر ت ـق ـن ـي ــة االت ـ ـصـ ــال في تعزيز فرص السالم وتأكيد أواصر ك ـمــا أمـ ــل تــوق ـيــع ات ـف ــاق ـي ــات م ــع دول
الحقـاتالواضحات .
الله البينات وتوجيهات
ب ـت ـبــادل ال ـخ ـبــرات وتـنـظـيــم م ـبــاريـ
بالفيديو «تتضمن إقــامــة
للهورش عمل التعاون والصداقة ملا فيه مصلحة كرة عربية أخرى.
العبوديه
يف
يعاند
اليوم
اىل
منا
الكثري
الزال
الحق
آياتم ــارات والكيان
منـديــة اإل
فكثريـني أنـ
مشتركة بـ
مـشـتــركــة مــن أج ــل بـحــث سـبــل تطوير ال ـقــدم فــي الـبـلــديــن ،وك ــرة ال ـقــدم كانت وب ـع ـي ــد اإلعـ ـ ــالن ع ــن االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،أك ــد
و
األنفاق
وأيات
واألرحام
لألخوات
املوريث
أيات
لذالك
ومثال
بها
والتسليم
الصهيوني .وستكون اتفاقية التعاون
الـ ـج ــان ــب ال ـت ـس ــوي ـق ــي والـ ـت ــرويـ ـج ــي دائمًا السبيل األهم واألســرع للتقارب نـ ّـادي «ماكابي حيفا اإلسرائيلي» أنه
الزكاة
باملعروفاألول ـ ــى مـ
األمرـرة الـ ـق ــدم،
ص ـعوـيــد كـ ـ
ع ـلــى
والتقوىـاف ــة إلـ ــى
والرباءــوالت ،إض ـ
والنهيـنعن املنكر والوالء ل ـل ـب ـط
Khalid
shuba
من نــادي العني اإلمــاراتــي
تلقى دعــوة
 alshuba@khalid_shubaإلــى
والجهادم ــواك ـب ــة كــل ب ــني ال ـش ـع ــوب» .وت ــاب ــع« :ن ـه ــدف
أمرتنا ــا ال ـت ـط ــور تنظيم ّ
نتوالكوال ـك ـي ـ
إناع ــرب ـي ــة
..اللهملـ ـ ــة
...الخـا بـ ــني دو
ن ــوع ـه ـ
ونتوىلـانرسولك ونتوىل
منـول ــوج ـي
ونتوىلت ـك ـن ـ
عيلـع ـل ــق ب ـ
اإلمامــا ي ـت
مـ
فعاليات مشتركة بني الدولتني ،ل ـخ ــوض مـ ـب ــاراة ودي ـ ــة ف ــي أبــوظ ـبــي،
الباخرة ضيا  Diaالتابعة لهامور الفساد #احمد_العييس ومحاولة
بتوليه سيدي وموالي السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي .
انقاذها قبل الغرق قبالة ساحل الحسوة يف الربيقة بالعاصمة #عدن ..
الناس تخرج للبحر هاربة من لهيب الحر بسبب انقطاع الكهرباء
يعني حارمنا من الكهرباء كمان بيحرمنا من الهواء الطبيعي النقي
اللهم ِأرنا يف هذا الفاسد عجائب قدرتك .
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الشهيد البطل ابوفاضل طومر
ّ
الرياضة اإلماراتية في «واجهة» التطبيع الذي اوفى بوعده لرفاقه
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خالف أبشع –  -7متشابهان – هرب من السجن – أجود أنواع الورود جميل الشكل
وعطر الرائحة – ّ -8
رسام إسباني راحل عاش حياته في فرنسا واعتمد اتجاهات
حديثة في رسمه أهمها التكعيب – صفة –  -9في العود – حرف أبجدي – ّ
صوت
الرصاص –  -10صحيفة مصرية

عموديًا

ّ
 -1قاعدة بحرية أميركة في جــزر هــاواي خــالل الحرب العاملية الثانية –  -2ما رز
من خشب أو نحوه – مدينة إيطالية –  -3سقي النبات – ناب
في الحائط أو األرض ُ
الفيل – من الفاكهة –  -4نصب تذكاري لشخص – ماركة صابون – ُ -5حب – محطة
لنقل املوجات الى أجهزة ُاإلستقبال –  -6إنتفاخ في الجلد من جراء صدمة – رمى
ّ
يضم ويخلط – إسم بوذا
الشراب من فمه – وريث امللك –  -7سهل ونهر إيطالي –
ّ
مصور – صفة الشيء وهيئته من البياض والسواد والحمرة – -9
في الصني – -8
دولة آسيوية – دم يخرج من األنف –  -10من أشهر مراكز التزلج في سويسرا قرب
الحدود اإليطالية

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

 -1سد القرعون – ْ -2
وجد – ريق – فم –  -3ال – جامايكا –  -4النورس –  -5أيوب – ربو –

سيطلق عليها «مباراة السالم» ،يحدد

الحقًا.يظهر املقاتلون األبطال بصورة خارقة للعادة وأقرب إىل أن
كالعادة
موعدها
حتما ً
سوى عىل التأييد اإللهي لهم ،ووثقت هذه
معجزة
تدلي ــان
ـاراتالوالـ ـكـ ـ
ـني اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ
تكونـي ــة ب ـ ـ
االتـ ـف ــاقـ
نفذها املجاهد الشهيد أبو فاضل طومر لفك
بطوليةتــواصــل
عمليةف ــي وق ــت
املشاهدـي ت ــأت ــي
ال ـص ـه ـيــونـ
الضغطالدحيظة بجبهة املرازيق وإجالء الجرحى
الصهيونيمنطقة
االحتاللرفاقه يف
الحصار عن
سلطات
الفلسطينية.
أماكنضـيــة
إىليــة الــريــا
منهمنــد
على األ
طريق تحارصه نريان األعداء من كل صوب.
آمنة عرب
فاضل مــن
أبوال ـع ــدي ــد
البطلـؤك ــد
الشهيد 2016ت ـ
وم ـن ــذ عـ ــام
فبعد أن حارص األعداء مجموعة من أبطال
بينهم«هيومن
واللجان بينها
الجيش الحقوقية،
املنظمات
جرحى يف منطقة الدحيظة تحرك الشهيد يف
رايتس ووتــش» ،أن سلطات االحتالل
بمدرعة عسكرية مكنته من الوصول إىل رفاقه
املعجزة
من
األوىل
املرحلة
ّ
الفلسطينية املحتلة
تستخدم األراضي
متنهاـونعتاد عسكريا لهم وأثناء عودته بها حامال
حامال
عىلـتــوط ـنـ
ـارس امل ـس
املحارصينيـ ـم ـ
ب ــال ـق ــوة ،ل ـكــي
الفلسطينيني.إعطاب املدرعة ،لكنهم عجزوا عن إعطاب
استطاع األعداء
الجرحى
حـســاب
معهضــة على
الــريــا
والتأييد اإللهي له ،إذ أوصلها ورفاقه الجرحى
الشهيدمــالعــب
وبسالةـوم ب ـهــدم
شجاعةح ـت ــالل ي ـقـ
كـمــا أن اال
الفلسطينينيآمن.
إىل مكان
لبناء املستوطنات .وفي
بذلك،رايـإذتــس
الشهيديــومــن
يكتفهـمــت «هـ
وق ــتلمســابــق اتـ
قرر العودة وإجالء البقية مستقالً هذه املرة
اجتازلـقـ
عادياـي ل ـكــرة ا
عسكرياال ــدول ـ
ـش» االت ـح ــاد
ووت ـ
ـدم متنه الطريق حتى وصل إىل رفاقه الجرحى
عىل
طقما
ـري في
نريان ت ـجـ
رغمبــاريــات
املحارصينيــة م ـ
«ف ـي ـفــا» ،بــرعــا
الكثيفة ،وأثناء العودة انهالت عليه رصاصات
العدو
عنســاس
عاجزةـي األ
بغزارةــي هــي فـ
املستوطنات ،والـت
إصابة إرصاره الذي أوصل به زمالءه الجرحى
األعداء
أراض مـ ـحـ ـتـ ـل ــة .ودع ـ ـ ــت امل ـن ـظ ـم ــات
الطقم.
إىل منطقة آمنة رغم إعطاب
الـحـقــوقـيــة فــي أك ـثــر مــن مـنــاسـبــة إلــى
ترك طومر يف املرة الثالثة سيارة أخرى بعد
فاضل
ـواديالشهيد
استقل
أبو على
الصهيونية
إجبار الـنـ
الطقم العسكري ،عائدا إىل رفاقه الجرحى
ومرتزقته
العدو
أعطب
أراأن
الفلسطينيني وع ــدم االعـتــداء
ض ــي
الرياضية .وصل إىل مقربة منهم أصابت رصاصات
إلجالئهم ،وحينما
املحارصينونشاطاتهم
على مالعبهم
وبعضها ّ
يشوه
سيارتهأن «الفيفا
العدو املنظمة،
وتعتبر
قيمإىل جسده ولم تستطع النفاذ إىل شجاعته.
وصلت
ـة،
ـ
ل
ـ
ي
ـ
م
ـ
ج
البطلـرة ال ـق ــدم الـ
ترجلـعـبــة ك ـ
ومـفــاهـيــم ل
ً
الجريح من السيارة وواصل طريقه سريا عىل قدميه،
األعداءمبارياتها
أياديبإقامة
إلسرائيل
بسماحه
ومرتزقتهم من هول املشهد وفتحوا عليه النريان
فارتعشت
بحسب
ـك
ـ
ل
وذ
ـة»،
ـ
ق
ـرو
ـ
س
ـ
م
أرض
عـلــى
بغزارة لريتقي شهيدا ويسقطوا مهزومني أمامه بعد أن سطر ملحمة
ت ـص ــري ـح ــات ص ـ ــدرت ع ـن ـه ــا فـ ــي ع ــام
العسكري عىل مر العصور.
بطولية لم يشهدها التاريخ
 .2016وتـعـتـبــر املـنـظـمــات الـحـقــوقـيــة
رفاقه من أبطال الجيش واللجان الشعبية
نفذـدي ــة
وجيزةل ــأن ـ
بفرتةـ ـفـ ـيـ ـف ــا»
بعدهادع ـ ــم «ال
أي ـ ـضـ ــًا ،أن
ً
اقتصاديةبها وخالل ساعات من السيطرة عىل كامل
نوعية تمكنوا
عملية
عسكريةأشـكــاال
الصهيونية يتخذ
بالعدو ومرتزقته هزيمة أخرى بعد الهزيمة
الدحيظة
وألحقوا ومن
الفلسطينيني.
منطقة حساب
أيضًا على
االح ـتــالل
بهمـوم بـهــا
ألحقهاـي ي ـقـ
التيســات ال ـتـ
امل ـمــار
طومر.
الشهيد

أيـضــًا ،منع الرياضيني الفلسطينيني
مــن املـشــاركــات الـخــارجـيــة عبر تقييد
حركتهم ،كما تأخير بعثات رياضية
ّ
تتحضر للمشاركة في أحداث رياضية
5
4 3
8 1
خارجية...
القدم ،ضجة يف الساحة السياسية الربيطانية.
وكان االتحاد الفلسطيني لكرةتحدث
أثارت الربملانية الربيطانية املسلمة ناز شاه
بدأ حملة في أيار/مايو من عام ،2015
موضوع السخرية من 4
9 5
اإلسالم والنبي محمد
وسألت شاه زمالءها يف الربملان عن مشاعر
لتعليق عضوية «االتحاد اإلسرائيلي»
صىل الله عليه وسلم يف الربملان الربيطاني ،وذلك
في االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»،
املسلمني ،ورضورة احرتام ارتباطهم بالنبي
9
مناقشة مرشوع قانون 7
 6خالل جلسة8 3
جديد،
ب ـس ـب ــب ال ـت ـق ـي ـي ــدات الـ ـت ــي ي ـفــرض ـهـ
محمدـاعليه السالم ،وما يمثله من أهمية يف حياة
يشدد العقوبات عىل من يعتدي عىل تماثيل
ـني
ـ
ي
ـ
ض
ـا
ـ
ي
ـر
ـ
ل
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ـ
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ـ
ـ
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ـ
ـ
ت
ـ
ـ
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ـ
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ـ
ـ
ج
كل مسلم ،قائلة:
خلفية انتشار
الـفـلـسـطـيـنـيــني ،وب ـس ـبــب إدخ ـ ــال فــرق
الرموز 8الوطنية الربيطانية7،عىل 6
“باعتباري مسلمة واملاليني من املسلمني يف
هذه الظاهرة يف عدد من املدن باململكة املتحدة..
مستوطنني فــي م ـبــاريــات ك ــرة الـقــدم،
البالد وربع سكان العالم من املسلمني ،فإنه
هذه
وجذبت كلمة النائبة عن حزب العمال الكثري
إال أن الفيفا دائمًا ما يدعم االستيطان
من 8 5
9 4
وفييوم ومع كل نفس ليس هناك من شخص
الفلسطينية .كل
يف
على حساب األندية
االنتباه ،بالنظر إىل مضمونها القوي وطرحها غري
نقدره3ونحيي سريته مثل حبيبنا النبي محمد”.
جـلـســة أقـ َيـمــت فــي الـهـنــد قـبــل نـحــو
املسبوق ،املطالب بوضع اإلساءة للرموز الدينية
َ َ ّ
س ـن ــوات ،أع ــل ــن االت ـح َــاد ال ــدول ــي لكرة
الصالة والسالم4 -
محمد عليه 8
- 9ويف مقدمتها النبي 5
وأكدت الربملانية الربيطانية أنه عندما “يقوم
ـوق ــف ــه ال ـن ـهــائــي مــن
الـ ـق ــدم َ«ف ـي ـف ــا» ،م ـ ِ
السخرية
عدم
يجب
التي
للرموز
يف خانة اإلساءة
املتعصبون والعنرصيون بتشويه النبي صىل الله
ّ
قضية أندية املستوطنات ،وهو وقوفه
 8منها أو اإلساءة لها.
3
عقوباتوسلم أو اإلساءة إليه ،مثلما يقوم البعض
فرض ّأي عليه
ورفضالنائبة
الحياد دفع
اآلن ،مما
حتى
يغلق
لم
الجدل
لكن
على
ّ
بتشويه ونستون ترششل يف بريطانيا ،فإن
الربملان..وتشغل
علىيف
ويأتي هذا املقرتح يف سياق جدل متزايد يف ناز شاه لطرحه وألول مرة
بدعم من
تلعب
ة
صهيوني
أندية
ََ
األذىهاالذي يلحق بقلوبنا ال يطاق ،ألنه بالنسبة
االندماج
وزيرة
كرتونية الربملانية الربيطانية
بنيــم مخالف ِت
ـالل رغ
كيان االحـتـ
منصبحــاد
اتـ
رسوم 1
بعرض 4
بريطانيا ،بعد قيام أستاذ 6
مللياري مسلم ،هو القائد الذي نحتفل به يف
كماض ــت الـفـيـفــا
العمال،وت ـغ ــا
لحزبلـ ــدولـ ــي.
الظلقــانــون ا
للنبي محمد عىل التالميذ ،مما أدى الحتجاج املجتمعات ،يف حكومة ل ـل ـ
قلوبنا ،ويشكل أساس هويتنا ووجودنا ذاته”.
للجدل،
وأحيانا
توصيات رفعتها
املثريةثالث
القرار عن
أولياء األمور ،لتقدم بعدها املدرسة يف منطقة عرفت بمواقفها القوية بهذا
ّ َ َ
6
9
2 3 4
أنـر مــن سنتني
دونألكـثـ
تمرِـمــلــت
ترصيحاتهادولـالـيــة عـ
لجنة
باتيل اعتذارا عن هذا “الخطأ غري املقصود” ،لكن األكيد أن كل
ع ـل ــى امل ـ ـلـ ــف ،وط ــالـ ـب ــت ح ـي ـن ـهــا ه ــذه
الـلـجـنــة بمعاقبة األنــديــة الـتــي تلعب
الجبال بطريقة يدوية وجهد ذاتي عن طريق
الفلسطينية من
ُستخرج العقيق
املحتلة عام
علىياألراضي
ّ
هذا األمر
اعتبار
1967
مخالفمصوغات وخواتم وأحزمة وسالسل للزينة
تحويله إىل
أنأنيتم
علىقبل
الحفر،
هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
9 3 1 7 8 6 4 5 2
للرجالالدولي.
للقانون
والنساء
كبيرة وكل مربع كبير ّ
مقسم إلى
5 7 2 4 3 1 6 8 9
لكرة القدم
الدولي
تحاولاالتحاد
وعزا رئيس
اليماني البقاء “عىل قيد الحياة” وسط ظروف
العقيق
صناعة
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
ـرار
ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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4 8 6 5 2 9 1 3 7
صعبة للغاية بسبب الحرب ّالطاحنة التي تشهدها البالد منذ أكثر من ست
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
«معقدة
هذهالقضية
إلى أن
حينها
الفيفا
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
العريقة يف “سمرسة النحاس” ،وهي مجموعة
الصناعة
ترتكز
سنوات
2 1 9 8 7 4 5 6 3
ب ـش ّـك ــل اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي» ،ورأى أن
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
«أييمتلكها النحاسون الذين يصنعون األدوات
صغرية
من املحالت أو الدكاكني
8 5 7 6 1 3 2 9 4
تــدخــل فــي الستاتيكو القائم فــي هذه
خط أفقي أوعمودي.
املدينة التاريخية يف العاصمة صنعاء
وسط
النحاسية،
والزين
األراض ــي ،فــي كــل املنطقة ،بما يتعلق
3 6 4 9 5 2 7 1 8
ً
ـم»ا كريمة ،فإنها بعد ست سنوات من حرب
أحجار
من
كونهاـر مـفــاقـ
ـون ل ــه أث ـ
الرغمي ـكـ
عىلق ــدم ،س ـ
ب ـك ــرة الـ ـ
1 4 8 2 9 5 3 7 6
ّ
قيمتها تكمن فقط يف الجهد الكبري الذي يبذله
باتت
كريمة
ضـ ّـيــة لن
ـذه الـقـ
غري إن «ه ـ
وحشيةوق ــال
للمشكلة.
6 9 5 3 4 7 8 2 1
يتغير وبطون الصخور.
حتىالجبال
عمق
نقاش من
مستخرجوها
إضافي
تخضع ألي
القانوني/الفعلي».
إطار العمل
العقيق اليماني ،وهو من أنواع األحجار الكريمة التي
تحاول صناعة
7 2 3 1 6 8 9 4 5
البلد،ك ـيــان
هذاب ــني ال ـ
بصناعتهي ــدة
اشتهرـاق ـي ــة الـ ـج ــد
إذًا االت ـف ـ
البقاء “عىل قيد الحياة” وسط ظروف صعبة
ـارات تـ ــأتـ ــي فـ
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
للغايةــون ــي
الـ ـصـ ـهـ ـي
الطاحنةـيالتي تشهدها البالد.
الحرب
بسبب
مشاهير 3583
وقـ ــت ي ـس ـت ـمــر ت ـش ــدي ــد ال ـخ ـن ــاق عـلــى
الفلسطينيني مــن الـبــوابــة الرياضية
11 10 9
8
7
6
5
4
3
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أيضًا ،ومــن املتوقع أن تستفيد أندية
الـكـيــان الـصـهـيــونــي مــن أم ــوال طائلة
شاعر أميركي ( )1963-1874شارك في تنصيب الرئيس جون كينيدي.
ج ـ ــراء املـ ـب ــاري ــات امل ـش ـت ــرك ــة ،ع ـل ــى أن

برلمانية تطالب بتجريم اإلساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم"

شروط اللعبة

حل الشبكة 3582

العقيق اليماني
صناعة محلية
تأبى االندثار

TRANSPORTATION

صحيفة شهرية اقتتصادية تعنى بقضايا النقل
أغسطس2021م -ذو الحجة 1442هـ
السنة األولى -العدد الخامس

تصدر عن وزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها
ّ
إن صمود قطاعات وزارة النقل والوحدات التابعة لها واستمرار عملها املؤسيس بانضباط إداري
ووظيفي قد أفشل أهداف العدوان االقتصادية وكشف بشاعة مخططاتهم اإلجرامية..رغم استهدافهم
للموانئ واملطارات واملنافذ الربية التي تعتربمصالح مدنية مرتبطة بحياة الناس اليومية ،وذلك يؤكد أن
هناك تخطيطا ً ممنهجا ً للقضاء عىل مقدرات اليمن االسرتاتيجية.
عامر علي المراني  -وزير النقل

كاريكاتير عالمي ُيجسد تناقض امريكا وحصار اليمن

األهمية االنسانية
لمطار صنعاء
الدولي

سخر موقع “اهلوبايت” مؤخرا ً من تناقض أمريكا يف إدعاءاتها
بحث سبل السالم يف اليمن وإنهاء الحرب املفروضة عليها منذ
سبع سنوات..جاءت سخرية املوقع يف ” كاركتري” ّ
جسد وحشية
الواليات املتحدة ضد الشعب اليمني ،من خالل استمرار فرض
الحصار واحتجاز سفن النفط ومنعها من الوصول إىل املدنيني..
وقال التعليق املذيل تحت الكاركتري ” من يريد أن يعرف مستوى
الوحشية األمريكية فكل ما عليه فعله هو متابعة جرائم أمريكا
وعمالئها بحق الشعب اليمني  ،خاصة الحصار املفروض عىل
املوانئ واملطارات وعىل قرابة  25مليون شخص”.

أ .خالد الشايف

مدير مطار صنعاء الدولي

شركة "تسال" لصناعة السيارات الكهربائية ..ارباح خيالية
أعلنت رشكة "تسال" لصناعة السيارات الكهربائية عن أرباح وإيرادات للربع الثاني من
العام فاقت توقعات "وول سرتيت" ،إذ بلغت  11.96مليار دوالر.وقالت الرشكة ،التي يقودها
امللياردير ،إيلون ماسك ،إن اإليرادات قفزت  98.1باملئة إىل  11.96مليار دوالر يف األشهر الثالثة
حتى نهاية يونيو  ، 2021من  6.04مليار دوالر يف الفرتة نفسها من العام املايض..وكان محللون
قد توقعوا إيرادات عند حوايل  11.3مليار دوالر.

وجود  12سفينة متهالكة تنذر بكارثة جديدة على البيئة البحرية اليمنية

التحذير من كارثة السفينة "ديا" في عدن
عبدالملك العجري :التحالف يستغل ملف خزان
“صافر” سياسيًا ويسعى لتعطيله نهائيا
أفاد عضو يف وفد صنعاء للمفاوضات السياسية بأن األمم
املتحدة تراجعت عن تنفيذ ما أتفق عليه بشأن خزان صافر.
وقال عبدامللك العجري خالل ترصيحات أدىل بها لقناة
“املسرية” التابعة لحركة أنصار الله إن “األمم املتحدة تراجعت
عن اإلطار العام الذي تم التوصل إليه للصيانة العاجلة
والتقييم الشامل لسفينة صافر”.
واضاف العجري أن “تحالف العدوان يسعى لتعطيل سفينة
صافر حتى ملا بعد الحرب ،وابقاء وضعها دون صيانة تنفيذا
لسياسة الحصار” ،مؤكدا ً أن ” تحالف العدوان يستغل سياسيا
ملف سفينة صافر وال مربرات منطقية لعدم صيانتها”.
واعترب العجري “الصمت الدويل تجاه الترسب النفطي قبالة
عدن أنه يعود إىل اقتصاره عىل اإلرضار باملياه اليمنية وعدم
امتداده إىل دول الجوار”.

حمّ لت صنعاء حكومة الفار هادي مسؤولية
تلوث شواطئ عدن جراء غرق سفينة هامور
النفط املوايل له أحمد العييس،محذر ًة من
التداعيات املرتتبة عن ترسب كميات النفط
عىل البيئة البحرية..وقال رئيس لجنة البيئة يف
مجلس الشورى يف صنعاء خالد أحمد محمود:
إن ترسب النفط من سفينة "ديا" أصبح عىل
مسافة  40كم وباتت شواطئ عدن ملوثة
بالكامل واألحياء البحرية مهددة ،وتنظيف
الشواطئ امللوثة يتطلب جهودا ً مضنية.
وأضاف أن السفينة الغارقة متهالكة وغري
مسموح لها بالرسو يف أي ميناء من أي موانئ
العالم ،وحكومة هادي التي لم توضح كمية
حمولة السفينة ومساحة املنطقة امللوثة

تتحمل كامل املسؤولية  .كاشفا ً وجود 12
سفينة متهالكة تنذر بكارثة جديدة عىل البيئة
البحرية اليمنية .وحملت هيئة البيئة التحالف
مسؤولية التلوث البيئي،
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تصدر عن وزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها

اللواء /عامر المراني
وزير النقل

يعترب مطار صنعاء الدويل املطار األول والرئييس
للجمهورية اليمنية باعتبارة مطار العاصمة وتتوفر
فيه كافة الخدمات الخاصة بجمهور املسافرين
والطائرات الواصلة او املغادرة.
ويعترب املطار الرشيان الرئييس الذي يخدم اكثر
من  % 80من سكان الجمهورية ويسافر عربه
معظم سكان إحدى عرش محافظة من محافظات
الجمهورية(محافظة صنعاء_الجوف_ مارب_ صعدة_
عمران_ حجة _ املحويت _ ذمار _ ريمة_ البيضاء _
إب _ شبوة ) بحكم موقعه الجغرايف الذي يتوسط تلك
املحافظات ،باإلضافة إىل الوجهات التي تصل اليها
الرحالت الدولية إىل مختلف دول العالم.
كما كان يسافر عرب مطار صنعاء الدويل أكثر من
خمسة آالف مسافر يوميا ً إىل مختلف دول العالم منهم
حوايل مائة مريض لغرض العالج يف الخارج بسبب
ضعف القطاع الصحي قبل العدوان .
باالضافة إىل الرحالت الداخلية اىل معظم املحافظات
اليمنية مثل :عدن _ سقطرة _ الغيضة_ املكال _ سيئون
_ تعز _ الحديدة _ ..الخ.
كما كان يستقبل املطار الشحن الجوي من
مختلف السلع املستوردة وخاصة األدوية واملحاليل
واملستلزمات الطبية والبضائع الغالية الثمن مثل
االجهزة االلكرتونية وملحقاتها وغريها من السلع.
وكان يعمل يف املطار أكثر من خمسة آالف موظف
وعامل من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة
وكان يُعد مصدر دخل لكثري من األرس.

ّ
تطور كاميرا
تحاكي الدماغ البشري

تقوم الكامريات التي نستخدمها
بمعالجة املزيد من البيانات ،وتستهلك
املزيد من الطاقة ،ولكنها تفتقر إىل
“الذكاء” لتتبع األشياء إذا تغريت الخلفيات
أو أصبحت مزدحمة.
لكن يمكن للبرش القيام بذلك بشكل
جيد ألن الدماغ قد ّ
حسن العملية من خالل
معالجة اإلشارات فقط عندما يتغري يشء
ما. .وتعتزم وكالة “داربا” تكرار هذه
العملية يف نهجها الجديد الذي اتبعته يف
كامريتها ،حيث يريد الربنامج تطوير
كامريات ذات شكل عصبي -شبيهة
بالدماغ -تلتقط األحداث عن طريق نقل
املعلومات يف املشاهد (البكسالت) التي
تتغري فقط..وسيؤدي هذا النهج إىل تقليل
كمية البيانات التي تعالجها هذه الكامريات
بشكل كبري ،وتقليل زمن وصول البيانات،
أو التأخري يف نقلها ،مع تقليل استهالك
الطاقة أيضا ً يف هذه العملية.

معايل نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية االستاذ القدير محمود الجنيد القيادي
الوطني البارز يف حكومة االنقاذ الوطني اثناء تصفحه لصحيفة (النقل) يف عددها الرابع..
ننوه بأن صحيفة ( النقل) ستنرش حوار خاص مع معاليه يف العدد القادم ..باذن الله.
المشرف العام

حمطات

رئيس التحرير

معين عبود باحجاج
نائب رئيس التحرير

محمد علي حج

مستشار التحرير

احمد عباس الوزير
مديرا التحرير

أحمد سعيد فرحان
خالد الروقي

نواب مدير التحرير

سلطان فــرج
ماجد عبود
صادق فرحان

ُ
إيران تفتتح أول مرفأ نفطي لها على خليج عمان
أعلنت إيران افتتاح أول مرفأ نفطي عىل خليج عُ مان ،بعيدا ً عن مضيق هرمز
الذي ش َّكل لعدة عقود ،بؤرة لتوترات إقليمية.
وقال روحاني :إن “افتتاح املرفأ يعد يوما ً تاريخيا ً كبريا ً للشعب اإليراني ،والعالم
ٍ
مصاف
بات يدرك أن إيران اتخذت خطوة وطنية مهمة؛ حيث إن تصدير النفط عرب
جديدة ليست عىل الخليج بل يف بحر عُ مان ،يحظى ببالغ األهمية”.
وافتُتح املرفأ الجديد يف ميناء جاسك إىل الجنوب من مضيق هرمز ،الخاضع
لرقابة أمريكية يف إطار عقوبات أعاد الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب
بأنبوب
فرضها عىل طهران منذ  3سنوات..وأوضحت القناة ،أن املرفأ الجديد يرتبط
ٍ
طوله نحو ألف كيلومرت؛ “لنقل النفط الخام املنتَج من خوزستان (جنوب غربي)،
ً
خاصة حقول كارون الغربية ،من أجل التصدير خارج الخليج”.
وقالت :إنه “مع بدء تصدير النفط الخام من جاسك يف بحر عمان ،فإن إيران
ستكون لديها الفرصة لتنويع محطات تصدير النفط بمزيد من األمن واالستقرار،
إضافة إىل تقليل عدد السفن الناقلة له”.
بدوره ،قال وزير النفط ريجني زنغنه :إن “نسبة التقدم يف املرشوع بلغت ،82%
وهو أكرب خطة اسرتاتيجية تم تنفيذها يف حكومة روحاني”،حسبما نقلت القناة.
وأوضح زنغنه أن  250رشكة محلية شاركت يف املرشوع وعمل فيه أكثر من
 10آالف شخص.

العالقات العامة

اكرم رمضاني
عبدالله غالب
ايمن الولي

سكرتارية التحرير

ابراهيم الروني  -محمد الذرحاني
ماجد صوفان  -منال شـيبان
أحمد المحاقري  -عبدالحكيم ابو زيد
وليد االثوري

االعانات والتوزيع

يتم االتفاق مع االدارة العامة للعالقات واالعالم

صنعاء الجمهورية اليمنية -حدة أمام السفارة الكويتية :
777987484*771142328 * 777352515

