
16

بعد الرفع  التتدريجي لقيود «الجائحة» بعد ١٨ شهرًا من فرضها 

الشحن البحري.. شٌح في الحاويات وأسعار  مرتفعة عالميًا بعد كورونا

وزير النقل عامر المراني يتفقد العمل عن قرب في موانئ مؤسسة البحر األحمر اليمنية بالحديدة لمتابعة التجهيزات الفنية بالموانئ ويؤكد على:

ضرورة  العمل على تحسين خدمات الشحن والتفريغ للبضائع والتكامل بين مختلف المرافق العاملة في الموانئ مع الشركات المالحية

كيف يعيد «طريق الحرير» 
الجديد تشكيل العالقات 

بين الشرق والغرب؟

:(                     ) وزير الصناعة والتجارة  عبدالوهاب الدرة لـ

قائمة ضبط األسعار تشمل أكثر من ٤٣٠ صنفًا وسيتم تحديثها 
         تباعًا وإضافة أصناف جديدة

التنسيق بين الصناعة والنقل متميز

تحرص وزارة النقل على تشجيع القطاع الخاص بإعتباره شريك أساسي في التنمية 
وزير النقل يلتقي رئيس بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ويؤكد على :

فتح مطار صنعاء أمام كافة الرحالت المدنية لرفع معاناة المواطنين

في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر.. الرئيس المشاط: الطريق إلى بناء البلدان 
يبدأ بامتالك القرار الحر والمستقل والشجاعة الكافية للمراجعة والتصحيح.. مقتطفات منه:

تم اعتماد تطبيق الكتروني يمكن للجميع 
تحميله من متجر جوجل بالي واالطالع من خالله 
على القائمة السعرية واإلبالغ عن أي مخالفات 

ادعو كافة التجار إلى االستفادة من التسهيالت 
باالستيراد عبر ميناء الحديدة لتخفيف  
األعباء على المواطن اليمني

الصين وامريكا
سباق  المجهول!
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معاهدة شيكاغو التي تضمنت تنظي�ً دقيقاً لكل شئون الط
ان املد وعىل سبيل املثال ال الحرص :
 سيادة الدول- سالمة الط
ان- امن الط
ان- املطارات- حقوق النقل الجوي 
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املادة االوىل يعد مرتكباً جر¥ة كل من يرتكب اياً من االفعال التالية: من يدمر او يلحق رضراً خط
اً بالتجهيزات يف مطار يخدم 
الط
ان املد الدويل او بطائرة ليست بالخدمة موجودة يف املطار أو يعرقل خدمة املطار )) بروتكول مونرتيال ١٩٨٨م

القائمة السعرية

 

ندعم القطاع الصناعي

49

250

ادعو لالستفادة من التسهيالت

25

نطالب المجتمع الدولي للقيام بمسئوليته

قيادي وإداري ناجح ، حريص كل الحرص على أداء واجبه الوطني واألخالقي واإلنساني 
رغم كثرة المصاعب والتحديات الماثلة في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض 
على شعبنا ووطننا ، يعمل ليل نهار دون كلل أو ملل ويبذل قصارى جهده في سبيل 
تجاوز الصعوبات والتحديات وتحقيق أهداف وطموحات النهوض واالرتقاء بواقع أكثر 
الوزارات حيوية وارتباطًا بحياة المواطن ، يدير ويوجه ويتابع ويشرف ويقوم بزياراته 
الميدانية لجميع اإلدارات والمرافق والجهات المرتبطة بالوزارة ، ويحث العاملين فيها 
على بذل المزيد من جهود التفعيل والتطوير والنهوض واإلرتقاء بالعمل وتحقيق النجاح 
المطلوب ، مشهود له باإلخالص والتفاني في النهوض واإليفاء بالمسؤولية الملقاة على 
عاتقه ، خالل زيارته للوزارة مؤخرًا أشاد المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس 
المجلس السياسي األعلى بجهوده المبذولة والملموسة في قيادة الوزارة ، وكذلك أشاد 
به وبعمليات التحديث المستمر التي تشهدها أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة معالي 
رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ، واعتبره الوزير النموذج الذي يجب أن 

يقتدي به ويحذو حذوه اآلخرون .. إنه األستاذ عبدالوهاب الدرة وزير الصناعة 
والتجارة ، الذي اتاح لصحيفة (النقل) فرصة إجراء هذا الحوار الشيق 

معه ومناقشة جملة من القضايا المتعلقة بعمل الوزارة 
التعاون والتنسيق مع بقية الجهات وكذا  وطبيعة 
ما تقوم به الوزارة من دور وواجب وطني وتقدمه 
من تسهيالت في سبيل خدمة الوطن والمواطن 

فإلى نص الحوار:

وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة لصحيفة (             ):

قائمة ضبط األسعار تشمل أكثر من ٤٣٠ صنفًا وسيتم تحديثها تباعًا وإضافة أصناف جديدة

 أبوابنا مفتوحة للجميع من كافة محافظات الجمهورية اليمنية 
لحل قضايا القطاع الخاص  والمستثمرين

أدعو كافة التجار إلى االستفادة من التسهيالت باالستيراد 
عبر ميناء الحديدة لتخفيف  األعباء على المواطن

- تم اعتماد تطبيق إلكتروني يمكن للجميع تحميله 
من متجر جوجل بالي واالطالع من خالله على القائمة 

السعرية واإلبالغ عن أي مخالفات 

 هناك تعاون استراتيجي مع وزارة النقل لتقديم التسهيالت للقطاع الخاص لالستيراد عبر ميناء الحديدة
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االنتهاكات املرتكبة بالحصار املفروض من قبل تحالف الدول ¶ يعطل هذا النص فحسب بل أن دول التحالف 
عمدت إىل تنصيب نفسها كسلطة بديله تتوىل إصدار التصاريح.

REPORTS | تقارير

الوطنية  الرؤية  التنفيذي إلدارة  المكتب  يختتم 
من  جدا  مهمة  مرحلة  القادمة  القليلة  االيام  في 
-٢٠٢١ الثانية  المرحلية  الخطة  اعداد  مراحل 
لجميع  التشاركي  التخطيط  مرحلة  وهي  ٢٠٢٥م 

محاور الرؤية الوطنية وعددها ١٢ محور .

/19
2021

2025 2021

2030 2019

2025 2021)

29

12
32
52

85
85

1

2

3

 

مواصلة عملية دمج مكاتب النقل التابعة للوزارة بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري 
منع الممارسات الغير قانونية من قبل المتهبشين 

بالتعاون مع مدراء عموم المديريات 
ضبط الباصات العامة دون أرقام وكذا العاملة خارج 

إطار المواقف المخصصة لها 
إزالة كافة البسطات التي تعيق حركة نقل الركاب 

وإعادة تشغيل المواقف الخاصة بوسائل النقل الحضري

حراك كبير في مجال إعداد برامج الرؤية الوطنية بمشاركة جميع الجهات الحكومية

بنجاح اختتام  مرحلة إعداد الخطة المرحلية الثانية ٢٠٢١-٢٠٢٥م ضمن  التخطيط التشاركي لجميع محاور الرؤية الوطنية البالغة ١٢ محور
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(يعترب حصار املوانئ أو سواحل دولة من قبل القوات املسلحة لدولة أخرى باإلضافة إىل غزو أو اعتداء قوات 
دولة ألرايض دولة أخرى جميعها تعترب أع�ل عدوان Æوجب ميثاق روما).

 News|  اخبار

أبرز الناقالت التابعة للعيسي

10 1 1
2015

vesselfinder

23 2
2015

2011

29 2 3
2009 2015

1 4
2017

 2017 23

ناقالت أخرى

 36 2015 1

MHQ SHIPPING CO LTD

2015 27
FOB SHIPPING CO LTD

1
1

2016 2016
2018

كارثة التسرب على البيئة

2021

عــدن.. مخاطر بيئية بحرية و تجاهل دولي 
ميناء  في  المتهالكة  الناقالت  تساؤالت عن  السطح  على  طفت 

حتى   ٢٠١٣ (منذ  سفينة   ١٢ إلى  عددها  وصل  والتي  عدن 

أعقاب غرق  إلى ١١ سفينة في  العدد  أن يتقلص  ٢٠١٨) قبل 

السفينة "ضياء١" خالل يوليو ٢٠٢١. 

يشير تقرير نشره موقع خيوط إلى أن هذه الناقالت المتهالكة 

-التي التزال متواجدة في منطقة تسمى "منطقة رمي المخطاف"- 

كان قد ُنشر سابقًا أنها تابعة لشركة "عبر البحار" التي يملكها رجل 

التجارية  العيسي  مجموعة  رئيس  العيسي"  صالح  "أحمد  األعمال 
ونائب مدير مكتب هادي. 

اثناء بحث آلية تطوير عمل هيئة الطيران المدني برئاسة وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني واالرصاد ..

وزير النقل المراني  يؤكد على ضرورة تنفيذ ما تم إقراره من مشاريع وترجمته عمليًا وأن ال يكون مجرد حبر على ورق

2025 2021

حصول هيئة الطيران على شهادة 
الجودة الدولية لقطاع سالمة الطيران

smg

2014 21

21

21

21

 14 1962 26
2011 11 1963

22
1994 1990

ثورة ٢١ سبتمبر
والتحرر من الهيمنة 

وتطوير الجيش
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املادة الثانية : اإلقليم: ألغراض هذه االتفاقية يعترب إقليم الدولة األرايض الربية واملياه اإلقليمية املتاخمة لها 
الخاضعة لسيادة الدولة أو سلطتها أو ح�يتها أو انتدابها .

lssues | قضية

COV.19

2008

,,

,,

أبصار  وشاخصة  واحدة  قدم  على  واقف  كله  العالم 
الصين  بين  المحموم  والسباق  الفعل  مركز  إلى  سكانه 
في  واضح  هو  كما  تمثل  بلغ حدًا خطيرًا  والذي  وأمريكا، 
التنافس  على  عالوة  البيولوجي،  السالح  استخدام  سباق 
االقتصادي، وأدوات صراعاته، والذي ميز تنافس وتصارع 
 ، الحياة  إلى جوهر  اللجوء  كقطبين..  اللدودتين  الدولتين 
والتالعب بالتركيب النووي والبروتيني واألحماض التركيبية 
للفيروسات مسألة غير آمنة الجوانب والعواقب كما يقول 

بعض علماء البيولوجيا..                  "الحلقة االولى"

 بقلم / أمين العباسي 

الصين وامريكا..  سباق  المجهول! 
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الفقرة (٢) من املادة الثالثة : ال يجوز ألي طائرة من طائرات الدولة التابعة لدولة متعاقدة أن تط
 فوق إقليم 
دولة أخرى أو ان تهبط فيه إال إذا كانت قد حصلت عىل ترخيص بذلك من خالل اتفاقية خاصة ..... الخ .

Econamic |  اقتصاد

2013

19

17
40 1996

.2020

البيع بالوزن يمنع غش المستهلك 
ويخدم المزارعين

25 17

الصين تحظر التداول
 بالعمالت الرقمية

منذ عقود يدور صراع خفي ومعلن بين قطبي القوى العالمية الشرقية والغربية بزعامة الصين والواليات المتحدة 
األمريكية على منطقة الشرق األوسط، فكل منهما يسعى لفرض نفوذه وإسقاط هيمنة اآلخر على بلدان المنطقة 
والحصول على أكبر مكاسب ممكنة من هذه البقعة اإلستراتيجية المهمة، والسؤال هنا: كيف يعيد «طريق الحرير» 
الجديد تشكيل العالقات السياسية بين الشرق والغرب؟.لعل الحرب السياسية واالقتصادية التي شنها الغرب على الصين 
وإيران وروسيا - إبان تولي ترامب - كانت محاولة جادة لتقليم أظافر قوى الشرق ومحاولة وقف خططها الطموحة اقتصاديا 

كيف يعيد «طريق الحرير» الجديد؟ودبلوماسًيا وسياسًيا، لكن هذه الدول أثبتت عملًيا أنها ليست بالعدو الضعيف الذي يمكن هزيمته بسهولة.
 تشكيل العالقات بين الشرق والغرب

"طريق الحرير الجديد" تحّول 
تكتيكي في طبيعة النظام العالمي 

من عالم ثنائي القطب «شرقي 
وغربي فقط» إلى عالم متعدد 

األقطاب ومتعدد الثقافات
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نصت الفقرة الثانية من املادة األوىل من بروتوكول جنيف األول لعام ١٩٧٧ ، عىل أنه " : يحظر مهاجمة أو تدم
 أو نقل أو تعطيل 
األعيان واملواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيÖ، ومثالها املواد الغذائية واملناطق الزراعية التي تنتجها واملحاصيل واملاشية واملرافق

News|  اخبار

وزير النقل عامر المراني يتفقد العمل في مينائي الصليف ورأس عيسى ويؤكد على تلبية المتطلبات العاجلة للمينائين إلنجاز األعمال الموكلة إليهما مستقبًال 

العمل على تحسين خدمات الشحن والتفريغ للبضائع والتكامل بين مختلف المرافق العاملة في الموانئ مع الشركات المالحية

2 6
2021 9 13 1443

2017

خالل  اجتماع موسع بالحديدة .. وزير النقل يؤكد على إستعداد الوزارة والمؤسسة العادة تفعيل نشاط الميناء:

وزير النقل المراني يتفقد العمل عن قرب في موانئ مؤسسة البحر األحمر اليمنية بالحديدة لمتابعة التجهيزات الفنية بالموانئ
من أجل تخفيف األعباء التي فرضتها دول تحالف العدوان برفع الرسوم الجمركية في المحافظات المحتلة على أبناء الشعب اليمني..وتنفيذًا للتسهيالت التي قدمتها القيادة السياسية والتنفيذية في صنعاء

سيتم معالجة كافة االشكاليات التي تواجه الميناء وتوفير احتياجات العاملين 
فيه بإعتبارهم  جبهة اقتصادية في فك الحصار ودحر العدوان 

تحرص الوزارة والمؤسسة على تشجيع القطاع الخاص وتقديم كافة 
المزايا والتسهيالت بإعتباره شريك أساسي في التنمية 

نطالب القطاع الخاص  التوجه لالستيراد عبر موانئ الحديدة واالستفادة 
من التسهيالت واالمتيازات التي أعلنت عنها القيادة السياسية والتنفيذية

2021 9 14 1443 2 7

2019

وزير النقل يتفقد ارصفة ميناء الحديدة

ندعو الوكاالت والشركات المالحية والقطاع الخاص إلى المساهمة بفاعلية لرفع الحصار المفروض على ميناء الحديدة 
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املادة األوىل : السيادة : تعرتف الدول املتعاقدة بان لكل دولة السيادة الكاملة واملطلقة عىل الفضاء الجوي 
الذي يعلو إقليمها .. (اتفاقية شيكاغو)

News | اخبار

اجتماع بمؤسسة الموانئ لغرض تطبيق آلية التنسيق بين القطاعات العاملة بميناء الحديدة لتسهيل دخول سفن الحاويات التجارية

آفاق استثمارالقبطان اسحاق: المؤسسة قدمت حزمة من التسهيالت لكافة الشركات الناقلة لتفريغ سفن الحاويات
 في الطيران

 المدني 

29
2021 9 6 1443

 21

250
49

الجودة والمقاييس: ضرورة التنسيق بين كافة القطاعات العاملة 
في ميناء الحديدة والغرف التجارية والمالحية إلدخال سفن الحاويات 

نعتز باهتمام المجلس السياسي األعلى وحكومة اإلنقاذ ووزارة النقل بميناء الحديدة اإلستراتيجي

2021

80

2021

االدارة الفنية بمؤسسة الموانئ تنفذ اعمال صيانه 
للنشات البحرية والمعدات األرضية بميناء الحديدة

دورة تدريبية في مجال كهرباء وصيانة 
المعدات الثقيلة بميناء الحديدة

15

.. وأخرى حول مهارات األرشفة األلكترونية 

13

B.O.T
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ينص قانون الط
ان املد رقم (١٢) لسنة ١٩٩٣م واملعدل بالقانون رقم (٢١) لعام ٢٠٠٩م يف املادة (٢٦) عىل:
(( للجمهورية السيادة الكاملة واملطلقة عىل الفضاء الجوي والخارجي الذي يعلو إقليمها )) وهذا النص مستمد من اتفاقية شيكاغو

Evens | فعاليات

21

21

2121
21

21

21

21

21

21

21

نظمتها وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها في فعالية خطابية وفنية إحتفاًء بالعيد السابع لثورة ٢١ سبتمبرالمجيدة ..

الدكتور مقبولي: ثورة ٢١ سبتمبر جسدت طموحات الشعب اليمني وتطلعاته في الحرية والسيادة الوطنية
اللواء المراني: ٢١ سبتمبر ركزت على الحاضر والمستقبل في مواجهة العدوان و بناء الدولة اليمنية الحديثة

نص كلمة معالي وزير النقل في الحفل: أصبح يوم ٢١ سبتمبر يومًا وطنيًا بامتياز
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فرض الحصار املطبق عىل مطار صنعاء الدويل ملنعه من استقبال الرحالت التجارية ومؤخراً من استقبال رحالت اإلغاثة 
اإلنسانية للطائرات التابعة ملنظمة األمم املتحدة .. وتعد هذه االنتهاكات مخالفة لنصوص الترشيعات الوطنية والدولية 

opinons and ideas | آراء وأفكار 

1964|4|17

1976

2000

 صالح العامري *

تم  التي  المدني  الطيران  اتفاقية   
بتاريخ   شيكاغو  في  عليها  التوقيع 
حيز  ودخلت   ١٩٤٤ ديسمبر   ٧
التنفيذ بتاريخ ٤|٤|١٩٤٧م وكان من 
تطوير  ديباجتها  في  ورد  كما  انشائها  أهداف 
ة استخدامه  الطيران المدني والحيلولة دون إساء
إليجاد وإبقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم 

وشعوبه. 

الدور الحيوي لقطاع النقل اقتصاديًا واجتماعيًا وامنيًا

نبيل الحمزي  *

يعتبر النقل البحري من المقومات االساسية 
للدول و يرتبط ازدهار و رخاء اي دولة بتوفير 
فال  التجاري  التبادل  تيسر  قوية  اساسية  بنية 

تنمية بدون تجارة وال تجارة بدون نقل .

1100

78
68

 القبطان خالد ابوالخير

لماذا النقل 
البحري ؟؟

منظمة الطيران المدني الدولي ومسؤولياتها تجاه الحصار المفروض على مطاراتنا؟
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مجموعة COSCO الصينية تتغلب على العمالق الفرنسي «CMA CGM» في ترتيب الخطوط المالحية العالمية

الفقرة (٢) من املادة الثالثة .ال يجوز ألي طائرة من طائرات الدولة التابعة لدولة متعاقدة أن تط
 فوق إقليم دولة 
أخرى أو ان تهبط فيه إال إذا كانت قد حصلت عىل ترخيص بذلك من خالل اتفاقية خاصة ..... الخ .

INTERNATIONAL | محطات دولية

COSCO

CMA CGM

COSCO
2.97

3.01
.CMA CGM

MSC

Maersk

OOCL

16000 COSCO

Dalian COSCO KHI Ship Engineering
Nantong COSCO KHI Ship Engineering

158
OOCL

OOCL

 16 14 23
COSCO

585.272
CMA CGM

525.452
2.14 COSCO

2024
1.76 CMA CGM

3.56 COSCO
CMA CGM 2024

3.54

2021

20

5

18

19

19

19

19

ارتفاعات

اللقاحات والمعدات الطبية

19
30% 25

19

19

رسوم إضافية

بعد الرفع  التتدريجي لقيود «الجائحة» بعد ١٨ شهرًا من فرضها 

الشحن البحري.. شٌح في الحاويات وأسعار  جنونية عالميًا بعد كورونا

الشحن والتوريد  العالمية وسلسلة  التجارة  أنشطة  ألقت جائحة «كوفيد ١٩» بظاللها على 
عبر الموانئ البحرية والمطارات الجوية منذ مطلع العام الماضي ٢٠٢٠..وبعد مضي ١٨ شهرًا 
التنقل  لتداعيات «الجائحة» وما رافقها من قيود في حركة  نتيجة  العالمي؛  على شبه اإلغالق 
والشحن والتجارة وتباطؤ سلسلة التوريد، دفع ذلك إلى انخفاض مستويات الطلب على المنتجات 

والبضائع، وخاصة الصينية منها على اعتبار أنها المزود التجاري والسلعي األول عالميًا. أي أنها 
الشريان التجاري الرئيسي لقطاع الشحن واإلمدادات التجارية والسلعية لجميع البلدان، األمر الذي 
عزز من خيارات بديلة كاالعتماد على الشحن الجوي، إلى جانب تبني خيارات رقمية في سلسلة 
التوريد والتصدير، في حين أن الشحن البحري كان السمة األبرز لهذه المرحلة؛ من جّراء محدودية 

السفن الناقلة للحاويات في ظل القيود المفروضة.

بسبب كورونا خرجت مئات اآلالف من حاويات 
الشحن حول العالم من العمل، فباتت غير متوفرة 
عة التي تريد شحن بضائعها من 

ّ
للشركات المصن

الصين ودول التصدير اآلسيوية األخرى

تسعى شركات الشحن إلى تسريع عودة الحاويات 
إلى آسيا من األسواق األخرى، وفي سبيل ذلك، 
ألغت شركات الشحن أيام الراحة التي اعتادت 
تخصيصها لتفريغ حمولة الحاويات وإعادتها

على الرغم من ارتفاع أسعار الشحن إلى الشرق األوسط، فإنها ال تضاهي أسعار الشحن عبر المحيط الهادي أو من آسيا إلى أوروبا 
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تضمن قانون الط
ان املد رقم (١٢) لسنة ١٩٩٣م واملعدل بالقانون رقم (٢١) لعام ٢٠٠٩م يف املادة (٢٦) ما ييل: للجمهورية 
السيادة الكاملة واملطلقة عىل الفضاء الجوي والخارجي الذي يعلو إقليمها )) وهذا النص مستمد من اتفاقية شيكاغو.

intervew |حوار

2016 5

قال مدير عام مطار صنعاء الدولي االستاذ 
مبرر  أي  يوجد  ”ال  الشايف  احمد  بن  خالد 
آمن  المطار  الدولي“..و  صنعاء  مطار  إلغالق 
وكادره الوظيفي الوطني يعمل بمهنية عالية 
المعمول  الدولية  االشتراطات  بجميع  ويلتزم 

بها في جميع المطارات العالمية. 
التي  اليمنية  الدبلوماسية  عن  تحدث  كما 
تحرك  في  وهي  يومي  بشكل  بواجبها  تقوم  
مستمر لكن االموال التي تنفقها دول العدوان 
والتظليل اإلعالمي ال تبلغنا مانريد.والعديد من 

القضايا.. إلى نص الحوار:

42

2019

6

: (                ) مدير عام مطار صنعاء الدولي  األستاذ خالد الشايف لـ

مطار صنعاء الدولي سيفتح إما بالمفاوضات أو بالخيارات التي تراها حكومة اإلنقاذ 

وزير النقل عامر المراني يتابع عمليات االصالحات بمطار صنعاء وذلل لنا الكثير من الصعوبات التي كنا نواجهها
الحملة الدولية التي دعت لفتح مطار صنعاء الدولي وأدارها 

ناشطون عبر االنترنت حققت نتائج جيدة وستستمر
عدد رحالت األمم المتحدة لمطار صنعاء خالل 
الخمس سنوات أكثر من خمسة آالف طائرة أممية

تنظيم وقفة احتجاجية بعنوان ”انقذوا أرواح المسافرين من القتل بفتح مطار صنعاء الدولي

نقوم بعمل العديد من االصالحات في المطار ليكون في افضل حاالته بالرغم من عدم وجود ضمانات الستهدافه
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االنتهاكات املرتكبة بالحصار املفروض من قبل تحالف الدول ¶ يعطل هذا النص فحسب بل أن دول التحالف 
عمدت إىل تنصيب نفسها كسلطة بديله تتوىل إصدار التصاريح .

أكبر سفن الحاويات في عام ٢٠٢١
حسب تقارير مالحية دولية

HMM Algeciras .
24000  

 24000

33.2 399.9

HMM

2020

HMM .
 HMM Algeciras  

HMM Oslo HMM Copenhagen
Samsung Heavy Industries

2020
16.50 61.50 400

23792 HMM
HMM Algeciras 172

MSC Gulsun .
23756

24
62 400

Samsung Heavy Industries

cultural | الثقافية

2020

شركة طاقة أوروبية تعترف 
بدفع الرشاوى في العراق 

والسعودية واإلمارات

7

2017 2011

7

 2012
2015

العثور على كنوز ذهبية 
عمرها ١٥٠٠ عام

 The Irish
Sun

Jelling
Jutland

 43

22

1500

جنود خارقون ”معدلين وراثيا“ ال يشعرون بالخوف واأللم وبقدرات تقنية متطورة!

الصين تطلق مشروعا ضخما لتوليد 
الكهرباء من الهيدروجين األخضر

100
.2030

 100
2050

100 rechargenews 2060
CHA 2030

100
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The Civil Aviation Law No. (12) for the year 1993 21) for the year 2009 AD 
in Article (26

Transport newspaper

The Minister of Transport meets the 
head of the United Nations Mission to 
support the Hodeida  Agreement

The Minister of Transport, Amer Al-Marani, met with the Head of the 
United Nations Mission to Support the Hodeida Agreement- Chairman of the 
Deployment Recoordination Committee, General Abhijit Guha.

The meeting, which was attended by the President of the General Authority 
of Civil Aviation, Dr. Muhammad Abdul Qadir, and the Head of the Technical 

related to the implementation of the Stockholm Agreement and the facilities 
provided by the Government of National Salvation, for the mission to carry 
out its tasks, in return for the other party's repudiation and evasion of 
implementing its obligations.

The meeting touched on the humanitarian situation in Yemen and the 
suffering of the Yemeni people as a result of the continuation of the 
aggression, the siege, the closure of Sana’a International Airport, and the 
prevention of the entry of ships of oil derivatives, food and medicine to the port 
of Hodeida..

He also touched on aspects related to the rehabilitation of Hodeida  port in 
accordance with the Stockholm Agreement, and the port's necessary needs of 
cranes, bridge cranes, equipment and devices.

provide all facilities to the United Nations Mission in Hodeida and to facilitate 
its tasks to implement what was stated in the Stockholm Agreement.

He denounced the deliberate and insistence of the countries of aggression to 

ships loaded with oil derivatives, domestic gas and commercial goods to the 
port of Hodeida.

The Minister of Transport also stressed the need to open Sana'a airport to 

kidnapping they are exposed to while traveling through Aden and Seiyun 
airports.

Member of the German Parliament 
Nastik: Three containers of weapons 
are exported weekly from the port of 
Hamburg to kill Yemenis

German parliamentarian Zacklin 
Nastik denounced the continued 
imposition of the ban on Sana'a 
International Airport for more than 

by the Yemeni community in 
the state of Schleswig-Holstein, 
on Saturday, in front of the US 
Consulate in Hamburg, Germany, 
to demand the opening of Sana'a 
International Airport and to 
denounce the crime of killing Abdul-
Malik Al-Sanabani under the slogan 
"Sana'a Airport .. the safe airport for 

all Yemenis."
Nastik denounced the 

killing of Abdul-Malik al-
Sanabani  in his return to 
his homeland through Aden 
Airport, and said, "Had it 
not been for the closure of 
Sana'a airport, this would 
not have happened."

She referred to the 
hideous method carried out by those 
who call themselves legitimate 
and in their lands that are under 
their control.. She said: "They were 

they were truly legitimate, according 
to international recognition, not to kill 
al-Sanabani and loot his money."

And it demanded the immediate 
opening of Sana'a International 

supervision of the United Nations.
Nastek addressed the German 

people by saying: "Do you not know 
that an average of three containers 

full of weapons are exported per 
week from the port of Hamburg to 
the Gulf countries, and certainly 
they are weapons of death, and we 
have reports from the arms factories 
about that."

She added: "Instead of exporting 
weapons, you can support the 
health system in Yemen, education, 
or even to achieve equitable security 
under the supervision of the United 
Nations, and we can do with the 
value of these arms exports as the 
value of medicine for the Yemeni 
people, especially since the United 
Nations reports that a 
Yemeni person dies 
every ten minutes 
as a result of The 
health situation has 
deteriorated, and I 
have read these reports 
myself."

And the member  in 
the German Parliament 

Hadi as president has expired, 
especially since his people are 
being killed and destroyed, and we 
do not see any media appearance 
condemning this or appealing to 
defend his people, so he is not a 

Words were delivered by the 
Yemeni community, Abdul Hamid 
Al-Ghafri, Muhammad Abu Talib 
and Ayesh Al-Sindi, denouncing the 
continuation of the aggression and 
the closure of Sana'a International 
Airport.

International Civil Aviation Organization(ICAO)
  And its responsibilities towards the blockade imposed on our airports?

*Salah Al-amri  

 The Civil Aviation Convention, which was 
signed in Chicago on December 7, 1944 
and entered into force on 4/ 4/ 1947  A.D. 
One of the objectives of its establishment, 
as stated in its preamble, was to develop 
civil aviation and prevent its misuse 
to create and maintain friendship and 
understanding among the nations and 
peoples of the world.

 Many countries signed this agreement 
and the rest of the world joined it 
successively, including our country, 

1964  Accordingly, our country became a 

General Authority for Civil Aviation and 
Meteorology, which was established by 
law in the year 1976 to replace the Civil 
Aviation Authority, and the authority was 
re-established in the year 2000 to replace 
the authority in Sana’a and the Civil 
Aviation Authority in Aden.

of its responsibilities in accordance with 
the national legislation governing it, it 

requirements stipulated by the Chicago 
Convention and its annexes and all the 

and to which our country is a party. The 

national legislation included 
texts to abide by these 
agreements, believing in 
the international nature of 
aviation and the importance 

an authority responsible 
for evaluating aviation 
activities  and its continuity 
and development.

 When the war broke 
out and the unjust aggression was 
launched against our country, which 
targeted the infrastructure of civil 
aviation and destroyed it completely and 
imposed an unjust siege on the airports 
of the Republic, the authority worked 
with all its energies to rehabilitate the 
possible runways and equipment for the 
continuation of civil aviation activities 
from the capital, Sana’a.

 It was hoped that the Civil Aviation 

and technical responsibilities in taking 
a strict stance towards targeting 
infrastructure and equipment for civil 
aviation and the blockade imposed 
on airports, pursuant to the following 
provisions of the Chicago Convention, 

which is the constitution of 
civil aviation:

  First Article  * 
 The contracting states 

has complete and absolute 
sovereignty over its airspace 
over its territory.

second Article *
 For the purposes of this 

Agreement, the territory of 
the State shall be considered 

the land and territorial waters adjacent 
to it and subject to the sovereignty, 
authority, protection or mandate of the 
State.

Article four * 
 Each Contracting State agrees not 

to use civil aviation for any purpose 
inconsistent with the objectives of this 
Agreement.

these texts that are being violated 

its failure to deal with the Civil Aviation 
Authority in Sana’a with regard to legal 

despite its awareness of the role of 

and managing navigation affairs 

professionally and without discrimination 
for all airlines.

 It is hoped that the Civil Aviation 

the political considerations taken by 
the United Nations in dealing with the 
continuous blockade of the Republic’s 
airports, which has left long-term 
human suffering that is not absent 
from the awareness of the international 

of the deep slumber of the international 
conscience, and what is surprising is the 

Sana’a International Airport has left the 

of torment on long, bumpy and twisty 
roads to reach the departure airports, 
and endangering the lives of patients 
whose illnesses require traveling abroad 
to the risk of aggravating their illnesses 
or death on the roads of death.

 * Adviser to the Chairman of the General 
Authority 

 Civil Aviation and Meteorology



مديرالتحرير
أحمد سعيد فرحان

كل ماينشر من المقاالت بالصحيفة اليعبر بالضرورة
عن رأي الصحيفة بل يعبر عن كتابها

مستشار التحرير

احمد عباس الوزير
االعانات والتوزيع 

يتم االتفاق مع االدارة العامة للعالقات واالعالم - صنعاء الجمهورية اليمنية 
حدة أمام السفارة الكويتية 

٧٧٧٣٥٢٥١٥* ٧٧١١٤٢٣٢٨*٧٧٧٩٨٧٤٨٤*٧٧٠٧٨١١٢٣

ادارة التحرير 

االدارة العامة لالعالم  والعالقات العامة 
بوزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها

المشرف العام

اللواء/ عامر المراني
وزيــــر النقل

تصدر عن وزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها
TRANSPORTATION

تصدر عن وزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها

تداعيات اغالق 
مطار صنعاء 

الدولي 

صحيفةشهرية اقتتصادية تعنى بقضايا النقل
صفر ١٤٤٣هـ - اكتوبر ٢٠٢١م

 السنة األولى-العددالسابع

لها  التابعة  والوحدات  النقل  وزارة  قطاعات  صمود  إّن 
ووظيفي  إداري  بانضباط  المؤسسي  عملها  واستمرار 
بشاعة  وكشف  االقتصادية  العدوان  أهداف  أفشل  قد 

مخططاتهم اإلجرامية.ر
غم استهدافهم للموانئ والمطارات والمنافذ البرية التي 
تعتبرمصالح مدنية مرتبطة بحياة الناس ية، وذلك يؤكد 
اليمن  مقدرات  على  ممنهجًاللقضاء  تخطيطًا  هناك  أن 

االستراتيجية.

2016 _8 _9
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îأ. خالد بن أحمد الشايف
مدير عام مطار صنعاء الدولي

20 330

طائرة إيرباص الجديدة  التابعة لطيران "اليمنية"

رئيس الوزراء : 
األمم المتحدة ومجلس األمن 
يتحمالن مسؤولية استمرار 

إغالق مطار صنعاء

الشــــــرائح الدماغية.. من الخيال إلى الواقع

النائبة في البرلمان األلماني ناستيك: ٣ حاويات سالح تصّدر 
أسبوعيًا من ميناء هامبورغ لقتل اليمنيين

 اإلعالنات والتوزيع

ر


