اجتماع برئاسة مهدي املشاط وبحضور وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطريان املدين واألرصاد ،ووكيل الهيئة

استعراضأنشطةوزارةالنقلواملؤسساتوالهيئاتالتابعةلهاوتنفيذخطتهاللعام1444هـ

التقى فخامة املشير الركن مهدي املشاط
رئيـس املجلـس السـيايس األعلى يـوم14
أغسـطس بالعاصمة صنعـاء وزيـر النقل
عبدالوهـاب الـدرة ،ورئيـس الهيئـة العامة
للطريان املدنـي واألرصاد محمـد عبدالقادر

ووكيل الهيئـة رائد جبل.جرى خلال اللقاء
استعراض أنشـطة وزارة النقل واملؤسسات
والهيئـات التابعة لها وتنفيـذ خطتها للعام
 ،1444وأداء وأنشـطة هيئـة الطريان.
واطلـع الرئيـس املشـاط على تقرير عن

الرحالت التي تم تسـيريها إىل عمّان بموجب
الهدنة األوىل والثانية..وأكد الرئيس املشـاط
أن على األمم املتحدة االلتـزام بفتح وجهات
جديـدة عبر مطـار صنعـاء الـدويل وفقـا ً
ملقتضيـات الهدنـة  * .البقية ص 12

رئيس مجلس الوزراء  :الدكتور بن حبتور رضورة أن يشمل تمديد الهدنة فتح
وجهات جديدة وخاصة إىل الدول اليت يتجه املرضى والطالب واملغرتبون إليها

التقى رئيـس مجلس الوزراء الدكتـور عبدالعزيز
صالح بـن حبتـور يـوم  2محـرم 1444هــ وزير
النقـل عبدالوهـاب الدرة..واسـتعرض اللقـاء،
املالمـح الرئيسـة لخطـط وبرامج وأنشـطة وزارة
النقـل والهيئـات واملؤسسـات التابعـة لهـا للعام

1444هــ ،يف مجـاالت النقـل املختلفـة واالرتقـاء
بهـا لتقديـم خدمـات متميـزة وآمنـة وذات جودة
تسـاهم يف تخفيف معاناة املواطـن ..وخالل اللقاء
أكد رئيس الوزراء أهميـة دور وزارة النقل وهيئاتها
ومؤسساتها يف تنمية االقتصاد الوطني * ..البقية

رئيس مجلس النواب  :رضورة رفع الحظر الجوي عن املطارات والسماح بتسيري رحالت إىل كافة بلدان العالم ص3
16صفحة
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اثناء لقائه مع املمثل املقيم لألمم املتحدة منسق الشؤون
اإلنسانية يف اليمن وليام ديفيد غريسلي

وزير النقل الدرة يؤكد أهمية اضطالع
األمم املتحدة بدورها يف معالجة خزان
صافر وتمويل اعادة تأهيل ميناء
ص 11
الحديدة ومطار صنعاء الدويل

نائب رئيس الوزراء الدكتور مقبويل ووزيرا النقل الدرة و وزيراألشغال مطلق يتفقدون األرضار اليت خلفها العدوان يف مرشوع مطار صنعاء الجديد ..وزيارة الوزيرالتفقدية الدرة ملطار صنعاء الدويل:

الدكتور مقبويل :مرشوع املطار الجديد تعرض ملائة غارة بشكل مبارش من قبل طريان تحالف العدوان واليت تعترب من جرائم الحرب
الوزير الدرة  :نطالب برسعة اعتماد املبالغ الخاصة الستكمال بناء مطار صنعاء الجديد تماشيًا مع تزايد العدد الساكين الكبري

وزير النقل  :فتح وجهات جديدة للرحالت الجوية القادمة والواصلة عرب مطار صنعاء الدويل خالل الفرتة املقبلة
اطلع نائـب رئيـس الـوزراء لشـؤون الخدمـات والتنمية
الدكتور حسين مقبويل ومعه وزيرا النقـل عبدالوهاب الدرة
واألشـغال غالب مطلـق ،يـوم 1صفر1444هــ  ،عىل حجم

األرضار والدمـار بمرشوع مطار صنعاء الـدويل الجديد جراء
اسـتهدافه من طريان تحالف العـدوان األمريكي السـعودي
اإلماراتي..وتفقـدوا حجم األرضار يف املبنـى الرئييس للمطار

وملحقاته الخدمية املصممة بحسـب املواصفات واملتطلبات
الدوليـة املعمول بهـا يف املطـارات العاملية.واسـتمع مقبويل
والدرة ومطلـق من الفريـق الفنـي للمرشوع التابـع لهيئة

احصائياتلحركة
النقل الربي والبحري
والجوي لشهر يوليو
2022م

ملف شامل عن زيارة وزير النقل
عبدالوهاب الدرة و نائبه محمد الهاشمي
لالطالع على اوضاع املؤسسة وموانئها
«الحديدة وراس عيىس»
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مرشوعًا
استثماريًا

تقدمهم وزارة النقل
والهيئات التابعة لها لعرضها
يف مؤتمر االستثمار القادم

الطيران املدنـي واألرصـاد إىل إيضـاح عـن حجـم األرضار
والخسـائر بمشروع املطار الجديـد واإلشـكاليات الناجمة
عن االسـتحداثات الخاصة بالبناء العشـوائي..القية ص12

واشنطنتنشئ
قوة عسكرية خاصة
للتواجد يف باب املندب
وخليجعـــــدن

وزير النقل يحذر من تداعيات تلوث البيئة البحرية جراء الترسبات النفطية

ندعو األمم املتحدة لإلرساع يف استبدال الخزان العائم صافر الذي يُعد قنبلة
معرضة لالنفجار..ومخاطره ستصل لجميع الدول املطلة على البحر االحمر
حـذر وزيـر النقـل
عبدالوهـاب الـدرة ،مـن
التداعيـات الكارثية لتلوث
البيئـة البحريـة نتيجـة
الترسبـات النفطيـة مـن
الناقالت املحملـة بالوقود
يف ميـاه الجمهوريـة
اليمنيةوأوضـح وزيـر
النقـل خالل اجتمـاع عقد
يـوم  23محـرم لبحـث
الخطـة الوطنيـة للطـوارئ ملواجهـة

تلوث البيئة البحرية بالنفط ،أن البيئة
البحرية تتعرض للتلوث نتيجة ترسب

النفـط مـن الناقلات التي تعبر املياه
اليمنيـة ممـا يؤثـر  *.البقيـة ص 12

شهرية اقتصادية عامة «تعنى بقضايا النقل»
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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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يعد مرتكبًا جريمة كل من يرتكب ايًا من االفعال التالية :من يدمر او يلحق ضررًا خطيرًا
بالتجهيزات في مطار يخدم الطيران المدني الدولي او بطائرة ليست بالخدمة موجودة
في المطار أو يعرقل خدمة المطار )) بروتكول مونتريال 1988م
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رئيس مجلس النواب يلتقي وزير النقل ورئيس هيئة الطريان املدين واألرصاد للتباحث حول إنجاز مرشوع قانون األرصاد الجوية

الراعي  :رضورة رفع الحظر الجوي عن املطارات اليمنية والسماح بتسيري رحالت إىل كافة الوجهات بمختلف بلدان العالم

التقـى رئيـس مجلـس النـواب األخ يحيـى
عيل الراعـي اليـوم 13اغسـطس ،وزيـر النقل
عبدالوهـاب الـدرة ،ورئيـس الهيئـة العامـة
للطريان املدنـي واألرصـاد الدكتـور محمد عبد
القادر.تطـرق اللقـاء إىل جملـة مـن املواضيع
املتعلقـة بأوضـاع األرصـاد والطيران املدنـي،
ومنها إنجاز مشروع قانون األرصـاد الجوية.
كما تطرق اللقاء إىل اسـتمرار الخروقات التي
يرتكبها تحالف العـدوان وعـدم التزامه بتنفيذ
بنود الهدنـة املعلنة برعايـة االمم املتحدة.
ويف اللقـاء أشـار رئيـس مجلـس النـواب إىل
أهميـة دور الهيئـة العامـة للطيران املدنـي
واألرصـاد يف تنبيـه املواطنين لتفـادي األرضار
والخسـائر الناتجـة عـن السـيول واألمطـار.
وحث وسـائل اإلعلام والناشـطني بوسـائل
التواصـل االجتماعـي على تحـري الدقـة يف
نقـل األخبـار التـي تتعلـق باألرصـاد الجوية،
وعـدم املبالغـة والتهويـل وتخويـف املواطنني،

والحرص عىل نشر التوعية بأخـذ االحتياطات
واالبتعاد عن مجاري ومصبات السـيول لتفادي
الخسـائر يف األرواح واملمتلـكات.
وأشـار رئيس مجلس النـواب اىل رضورة رفع
الحظر الجوي عـن املطارات اليمنية والسـماح

بتسـيري رحلات إىل كافـة الوجهـات بمختلف
بلـدان العالـم ،وإنهـاء كافـة أشـكال العدوان
والحصـار املفـروض مـن قبـل دول تحالـف
العـدوان على اليمن.
بـدوره تطرق وزيـر النقـل إىل أهمية مرشوع

مسـؤولياتهم يف فتح املوانئ اليمنية أمام سفن
الوقـود والغـذاء والـدواء ،وفتح مطـار صنعاء
أمـام الرحالت بشـكل كامل ،وتوسـيع وجهات
الرحالت اليمنيـة إىل مختلـف دول العالـم التي
يرغـب املـرىض والطلاب واملغرتبـون بالتوجه
إليها.
وتطـرق إىل موضـوع الخـزان العائـم صافر
وتباطـؤ املانحني واألمم املتحـدة يف البدء بتنفيذ
خطة اسـتبدال الخزان العائـم ،لتفادي املخاطر
املرتتبة عىل حـدوث أي تسرب نفطي.
فيما أشـار رئيـس هيئـة الطيران املدني إىل
أن قانـون األرصـاد الجويـة يهـدف إىل توحيـد
آليـة وطـرق الرصـد الجـوي لضمـان تحقيق
قانون األرصـاد الجويـة من مختلـف النواحي نتائج علميـة حقيقية ألي دراسـات وبحوث يف
االقتصاديـة واالجتماعيـة وخدمـة التنميـة املجـاالت املتعلقة بالتغيرات املناخيـة ..معتربا
املسـتدامة ،والحفـاظ على سلامة األرواح اليمـن من الـدول القليلة التي تبنـت إصدار هذا
القانـون الـذي حظي باهتمـام الحكومـة وتم
واملمتلـكات العامـة والخاصـة.
إحالتـه إىل مجلـس النواب للبـت فيـه وإقراره.
وطالب األمم املتحـدة واملجتمع الدويل بتحمل

وزير النقل وأمني عام املجلس األعلى الدارة الشؤون االنسانية والتعاون الدويل:

املطالبة بتمويل مشاريع مهمة بمطار صنعاء وإعادة تأهيل ميناء الحديدة وميناء رأس عيىس عرب الربنامج اإلنمايئ لألمم املتحدة
اسـتعرض إجتمـاع عقـد يـوم  26محـرم
بصنعـاء ضم وزيـر النقل عبدالوهـاب الدرة
وأمين عـام املجلـس االعلى الدارة الشـؤون
االنسـانية والتعـاون الدويل إبراهيـم الحميل،
مصفوفه االحتياجات واملتطلبات الرضورية
لوزارة النقـل والهيئات واملؤسسـات التابعه
لها بمـا يسـهم يف تقديـم خدمات إنسـانية
للشـعب اليمني.
وبحث االجتماع بحضور نائـب وزير النقل
محمـد الهاشـمي ورئيـس هيئـة الطيران
املدني واالرصـاد الدكتـور محمدعبدالرحمن
عبدالقادر ووكيـل وزارة النقـل لقطاع النقل
الجـوي عبدالله العنيس مشـاريع مؤسسـة
موانئ البحر االحمر اليمنيـة الخاصة بإعادة
تأهيل وتفعيل مينـاء الحديـدة ورأس عيىس
التـي التـزم بتمويلهـا وتنفيذهـا الربنامـج
االنمائـي لالمـم املتحـدة وفقـا التفاقيـة
اسـتوكهولم الدولية حيث تم اعداد الدراسات
االقتصاديـة مـن قبـل فريـق فنـي هولندي
متخصـص باملوانـئ البحرية.
واشـار اإلجتماع اىل االحتياجات الرضورية
لتنفيـذ مشـاريع استراتيجية هامـة ذات
اولويـة قصـوى بمطـار صنعـاء الـدويل
وتجهيـزات مالحيـة وأمنيـة واتصـاالت
ومعـدات وأجهـزة اتصـال وتواصـل وفقـا
للمتطلبات واالشتراطات الدولية من منظمة
الطيران املدنـي الـدويل االيـكاو.
وتطرق االجتماع اىل االحتياجات واملتطلبات
الرضوريـة والخاصة لتنفيذ خطـة الطوارئ
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نائب الوزير  :دول تحالف العدوان تعمدت شل حركة املالحة الربية والبحرية والجوية من خالل تكثيف الغارات الجوية عليها
ملواجهـة اي تلوث للبيئـة البحرية ببالترسب
النفطـي يف ميـاة الجمهوريـة اليمنية تجنبا
الي تداعيات كارثية بيئيـة .وخالل االجتماع
شـدد وزيـر النقـل على الربنامـج االنمائي
لألمـم املتحـدة رضورة االرساع والتنفيـذ
بما التـزم به العـادة تأهيـل وتفعيـل ميناء
الحديـدة مشيرا اىل اهميـة االرساع يف رشاء
وتوفير الكرينـات و الرافعـات الجرسيـة
حسـب املواصفـات والتـي دمرهـا العـدوان
باإلضافة اىل توفري األجهـزة و صيانة املعدات
الخاصة وقوارب القطر واالرشـاد والخدمات
املالحية بامليناء..واشـار اىل ان ميناء الحديدة
يقدم خدماته حاليا بجهـود ذاتية متواضعه

برشيـة بـدال عـن الرافعـات واالجهـزة التي
تعمد العدوان عىل تدمريها ملعرفته بأهميتها
يف مجال املالحة البحرية..واشـاد الوزير الدرة
بدور املجلس االعىل إلدارة وتنسـيق الشـؤون
االنسـانية والتعـاون الـدويل يف عـدد مـن
مجاالت التنميـة والبناء واالعمار للمشـاريع
االسرتاتيجية ذات االهمية من خالل التنسيق
مع املنظمـات الدوليـة العاملـة يف اليمن.
وقال”نشـيد بجهـود املجلـس األعلى مـع
وزارة النقـل من خالل توفري سـيارتي اطفاء
ملطار صنعـاء الدويل ومؤسسـة موانئ البحر
االحمر بالحديدة ويف كافـة املجاالت التنموية
واالقتصادية”.واكـد أهميـة تعزيـز التعاون

املشترك مـع املجلـس األعلى والعمـل على
تعزيـز التعاون والتنسـيق يف مجـال التعامل
مع املنظمـات لتوفري االحتياجات اإلنسـانية
لقطـاع النقل..وقال”مـن الضرورة بمكان
تعزيـز سـبل التنسـيق بين املجلـس األعىل
والـوزارة واملنظمـات والعمـل على تنفيـذ
املشاريع”.
بدوره أكـد االمين العـام للمجلـس االعىل
الدارة وتنسـيق الشـؤون االنسـانية رضورة
توفير املشـاريع التـي التزمـت بهـا األمـم
املتحدة عرب الربنامـج االنمائي وفقا التفاقية
استوكهولم..واشار اىل أهمية استمرار قطاع
النقـل يف تقديم خدماته االنسـانية للشـعب

اليمنـي ملـا الفتـا إىل أهميـة التنسـيق مـع
املجلـس األعىل..ولفـت الحميل على رضورة
توفري الدراسـات الفنية للمشـاريع الخاصة
بوزارة النقـل ذات اولويات االحتياج..واوضح
الحملي ان املجلـس سـيعمل على متابعـة
األمـم املتحدة مـن خلال توفير احتياجات
الـوزارة من اجهـزة ومعدات وفقـا ألولويات
االحتيـاج وباالمكانيات املتاحة..وقـال وزارة
النقل والهيئات واملؤسسـات التابعه لها رغم
العدوان والحصـار والتدمري يف بنيتها التحتية
االساسـية اال انهـا تقـدم خدمات انسـانية
ذات أهمية للشـعب اليمني يف املجاالت الربية
البحريـة والجوية.
فيمـا لفـت نائـب وزيـر النقـل اىل اهميـة
تنفيـذ املشـاريع وتوفير املعـدات واألجهزة
ذات االهميـة ملطـار صنعـاء الـدويل ومينـاء
الحديدة معتربا مشـاريع النقـل بانها وطنية
استراتيجية تقدم خدمـات انسـانية لكافة
املجتمـع اليمني.
وقال :العـدوان والحصار تعمد شـل حركة
املالحـة الربيـة والبحرية والجويـة من خالل
تكثيف الغارات الجوية عليها بشـكل مبارش
ولم ينجـح يف تحقيق مآربه بصمـود االوفياء
العاملين املجاهديـن الوطنيين يف مجـاالت
النقـل املختلفة.وخـرج االجتمـاع بقـرار
تشـكيل لجنة مشتركة مـن املجلـس األعىل
ووزارة النقـل للتنسـيق والتحضير لعقـد
االجتماعـات املشتركة ومناقشـة األولويات
والرفـع باملقرتحات.

مرشوعًا استثماريًا تقدمهم وزارة النقل والهيئات التابعة لها لعرضها يف مؤتمر االستثمار القادم

قدمـت وزارة النقـل والهيئات واملؤسسـات التابعة لهـا اليوم ،للجنـة التنفيذية
ملؤتمـر الفرص االسـتثمارية الذي سـيعقد يف صنعـاء خالل أغسـطس الحايل20 ،
مرشوعا اسـتثماريا يف مجـايل النقل البري والجوي.
حيث سـلم رئيس الفريـق الفنـي ،رئيس الوحـدة التنفيذيـة الرئيسـية للرؤية
الوطنيـة بـوزارة النقل املهنـدس نذير الدبعـي وأعضـاء الفريق الفني ،املشـاريع
النهائيـة للفـرص االسـتثمارية بقطـاع النقـل لرئيس اللجنـة التنفيذيـة ملؤتمر
الفـرص االسـتثمارية املهنـدس محمـد الفرزعـي ،لعرضها خلال املؤتمر.
وأوضح رئيـس الهيئـة العامة لتنظيـم شـؤون النقل البري وليـد الوادعي ،أن
إجمـايل الفرص االسـتثمارية بقطاع النقـل الربي املقدمـة من الهيئـة بلغت ..17
وأشـار إىل أن الفـرص واملشـاريع االسـتثمارية بقطاع النقـل الربي ،التي سـيتم
عرضهـا يف املؤتمر تأتـي يف إطار مشـاريع وخطط الهيئة السـنوية وفقـا ً للرؤية
الوطنية التي تضمنت مشـاريع استراتيجية لتطوير وتحديث قطاع النقل الربي.
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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

هيئة الطيران

حفل تخرج الدورة التدريبية الثالثة يف مجال الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب اآلىل بمشاركة  15متدربة ومتدربًا من مختلف إدارات ديوان وزارة النقل يف معهد الطريان املدين واالرصاد

ابرزأهدافالتدريبهوبناءالقدراتالبرشيةلالرتقاءبمستوىاألداء واملساهمةيفتطويرخدماتالطرياناملدينواالرصاد
اختتمـت يف معهـد الطيران املدنـي
واألرصـاد ،يـوم 15أغسـطس الـدورة
التدريبيـة الثالثة يف مجـال الرخصة الدولية
لقيادة الحاسـوب اآلىل بمشاركة  15متدربة
ومتدربـا ً مـن مختلـف إدارات ديـوان وزارة
النقـل..
ويف االختتام ،أكد وزيـر النقل ،عبدالوهاب
الـدرة ،أن من أولويـات خطـط وزارة النقل
والهيئـات واملؤسسـات التابعـه لهـا للعام
الهجري الجديد 1444هـ االهتمام بالتدريب
النوعي.
َّ
وحث املتدربين عىل تطبيق مـا تلقوه من
مفاهيـم ومهـارات علمية وتقنيـة حديثة،
خالل الـدورة ،على الواقـع العملي ،ملا من
شـأنه تطوير وتحديث مجـاالت عمل النقل
املختلفة..وخلال الـدورة ،التـي حرضهـا
رئيـس هيئـة الطيران املدنـي واالرصـاد
الدكتـور محمـد عبدالقـادر ووكيـل الهيئة
رائد جبل ،أشـار مدير معهد الطيران املدني
واألرصاد ،الدكتور ناجي السهمي ،إىل تنفيذ

املعهد -خالل الفرتة املاضيـة -عرش دورات
تدريبية لـ 173متدربا ومتدربة من موظفي
الهيئة وقطاعاتهـا املختلفة.
ولفـت إىل أهـداف التدريـب يف بنـاء
القـدرات البرشية لالرتقاء بمسـتوى األداء،

دشـنت اإلدارة العامة للمرور خطتهـا للعام 1444هـ
بفعاليـة خطابيـة وتكريميـة لعـدد مـن الجهات.يـوم
 1صفر1444هـويف الفعاليـة تـم اسـتعراض التقريـر
السـنوي إلنجـازات رشطة املـرور خالل العـام املنرصم
ومالمـح مـن الخطـة السـنوية للعـام 1444هـ وفقـا ً
لخطط البنـاء والتطويـر لـوزارة الداخليـة املنبثقة عن
الرؤيـة الوطنية لبنـاء الدولـة اليمنيـة الحديثة.
ويف الفعاليـة أشـاد نائـب وزيـر الداخليـة اللـواء
عبداملجيـد املرتضى ،بمـا حققتـه إدارة املـرور مـن
نجاحـات وإنجـازات خلال العـام 1443هــ ،رغـم
الصعوبـات وشـحة اإلمكانيـات.
وعرب عن األمل يف أن تحـذو إدارات وزارة الداخلية حذو
رشطـة املـرور يف تحقيـق النجاحـات وتنفيـذ مختلف
املهام واألعمـال املناطـة بها  ..مؤكـدا ً أن النجـاح الذي
حققتـه رشطـة املـرور كان ثمـرة للتخطيـط الجيـد
واألهـداف الواضحة..واعتبر نائـب وزيـر الداخليـة،
السلامة املرورية مسؤولية مشتركة بني رشطة املرور
والجهـات ذات العالقـة لتحقيـق السلامة املرورية.

التنمر
الوظيفي
مرض اداري

✍ القبطان خالد ابواخلري

واملسـاهمة يف تطويـر خدمـات الطيران
املدنـي واالرصـاد.
مـن جانبـه ،أوضـح مديـر التدريـب
والتأهيـل يف وزارة النقل ،ميثاق حسين ،أن
املتدربني تلقوا ،خلال  37يوما ،محارضات

نظريـة وتطبيقيـة حـول طـرق وآليـات
اسـتخدام الحاسـوب اآليل وبرامج التشغيل
ومعلومات عن أساسـيات عمـل اإلنرتنت..
وذكـر أن الـدورة تأتـي ضمـن برامـج
التدريـب املعتمـدة لخطـة العـام الحـايل يف

رشطة املرور تدشن خطتها للعام الحايل وتك ّرم
عددًا من الجهات كرشكاء اسرتاتيجني منهم النقل الربي
وقـال" إن املشـكلة املروريـة ال تقتصر على رشطة
املـرور ،وإنمـا يتـم معالجتها بتعـاون الجهـات املعنية
" ..مشـددا ً على أهميـة تأهيـل وتدريب رشطـة املرور
واسـتمرار العمل عىل تغيري الصـورة األنموذجية لوزارة
الداخلية ورشطـة املرور التي تشـهد تحسـنا ً ملحوظاً.
ونـوه اللـواء املرتىض بدور وسـائل اإلعلام يف التعاون
مع رشطـة املـرور من خلال برامـج التوعيـة املرورية
للمجتمع وااللتـزام بـآداب وقواعد املـرور.ويف الفعالية
بحضور وكييل وزارة الداخليـة لقطاعي األمن والرشطة
اللواء أحمـد جعفر واملـوارد البرشية واملاليـة اللواء عيل
سـالم الصيفي ورئيس أكاديمية الرشطـة اللواء دكتور
مسـعد الظاهـري ورئيـس هيئة تنظيـم شـئون النقل
الربي وليد الوادعي ،اسـتعرض مدير عـام رشطة املرور

ً
جميعنا نقضي أوقاتـا ً
طويلـة يف العمـل ،وأحيانا تكون
أطول من الوقت الذي نقضيه يف منازلنـا؛ لذا فمن الطبيعي
أن تبحـث كل إدارة ،وكل موظـف ،عـن بيئـة عمـل هادئة
ومناسـبة لتحقيـق النجـاح واإلنتـاج ،غير َّ
أن كثيرا ً من
املشـكالت قد تحـدث فجـأة وتعرقل سير األمور.
ومـن تلك املشـكالت التي يمكـن ان يواجههـا أي موظف
هو التنمـر الوظيفي يف العمـل والذي يعطي أجواء سـلبية،
فيكفي تعرضـك ملوقف واحد خالل يومك؛ لكي تشـعر بأنك
غري قـادر عىل اسـتكمال عملك بسـبب شـعورك بالغضب
من ذلك السـلوك.
والتنمر مـرض إداري وسـلوك يسء يعد من أنـواع العنف
والعدوانيـة التـي يتعـرض إليهـا اإلنسـان ومـن صورهـا
املعاملـة السـيئة من موظـف لزميلـه املوظف يكـون معه
يف العمـل او يف مسـتوى اداري اعلى منـه بسـلوك عدواني
غير اخالقـي يحدث بشـكل متكـرر أو على فترات ،وهو
سـلوك يمكـن أن يأخذ أشـكاال عدة مـن بينهـا :التهديد أو
اإلهانـة أو الرتهيـب أو عرقلة وتخريـب العمل أو اإلسـاءة
اللفظيـة وتصيد أحد األشـخاص أخطاءك ويلفـت انتباهك
لهـا بشـكل متواصـل فقـط كـي ينتقـدك ،أو ينشر عنك
أكاذيب وشـائعات بين زمالئك يف العمـل .وغالبًـا ما يكون
مـن الصعـب عليـه رد تلـك اإلسـاءة أو الدفاع عن نفسـه؛
وسـبب عدم الـرد ليـس بالضرورة ضعف الشـخصية بل
بسـبب ظـروف خاصة او ظـروف اخـرى تقيّـده كالخوف
مـن فقـدان وظيفته.
وال يقتصر التنمر على الزملاء يف العمـل فقـط ،بل قد
تجد نفسـك تتعرض لـه من قِ بـل مديـرك؛ يف الوقـت الذي
ينتظر فيـه الجميـع أن يكون ذلـك املدير مصـد ًرا للتحفيز
على إنجـاح األعمال.
حيث يمارسـه بعـض رؤسـاء العمـل بهدف السـيطرة

العميد الدكتـور بكيل محمد الربايش أنشـطة وإنجازات
العـام املايض وأبـرز مالمح العـام الحايل ،للوقـوف أمام
نقاط القوة والضعف ورسـم الخطـوط العريضة لذلك.
وأشـار إىل أن النجاح يف أي عمل مرهون ببذل املساعي
والجهـود الحثيثة وهو ما ملسـناه من منتسـبي رشطة
املـرور يف مواقع عملهـم وأماكن انتشـارهم وتواجدهم
املستمر.
وقال" :مهما كان األداء أو مستوى االنضباط والنجاح
إال أنـه البـد من إخفاقـات ومالحظـات وأوجـه قصور،
مـا يتطلـب مضاعفـة الجهـود لتجاوزهـا والنهـوض
باألداء املـروري" ..الفتا ً إىل أن املشـكلة املرورية ليسـت
مسـؤولية جهة بعينهـا ،لكنها مسـؤولية جماعية بني
كافـة الجهـات املعنيـة بالسلامة املروريـة التـي بدأت

والهيمنـة على مرؤوسـيهم ،يكـون على شـكل ضغوط
نفسـية حيث يتعـرض املوظـف للأذى النفسي بالتهديد
بالخصـم مـن الراتـب أو النقـل أو الفصل املؤقـت وغريها
من األسـاليب القاسـية ،لدرجة يجبر املوظـف قهريا ً عىل
تـرك العمـل او ان يطلـب نقله ملـكان اخر.
فمثل هـذه األسـاليب تؤثر سـلبًا عىل املوظـف وتضعف
حالة الرضا الوظيفي التي يشـعر بها اتجـاه العمل ،وربما
تزيد مـن درجة نفـوره من العمـل ،وعزوفـه تدريجيًا عنه
حتـى تركه للعمـل نهائيًـا ،وذلك أن اإلنسـان ال بسـتطيع
يعمـل يف ظل بيئة يتعـرض فيها لإليذاء النفيس والجسـدي
بشـكل متكرر بسـبب يشء معني ،فيشـعر بالنقص يف ذلك
العمل،
ومن األسـباب الرئيسـية للتنمر الوظيفي هو عدم وجود
قوانين صارمة تحمـي املوظف ،وعـدم وجـود الرقابة من
اإلدارة العليـا على اإلدارة الداخليـة .عـدم معرفـة املوظف
بقانـون العمـل وبالحقـوق التي لـه ،وعدم وجـود وصف
وظيفي واضـح للموظف ملعرفة
واجباتـه وتحديدها.
ويمكـن أن تكـون ظاهـرة
التنمّ ـر رسيـة أو علنيـة ،لكنّها
دائمًـا سـيئة وتؤثر على الحياة
املهنيـة والشـخصية والصحيّة،
ويف بعـض الحـاالت القصـوى
يمكـن أن تـؤدي إىل مـاال تحمد
عقباهـا.
فاملتنمريـن ضعفـاء مـن
الداخـل ،وغالبـا ً مـا يترصفـوا
بهذا الشـكل لكـي ينفسـوا عن
ضغـوط نفسـية وكبـت كبير

إطار التعاون والتنسـيق مع معهد الطريان
املدنـي واألرصـاد..ويف االختتام ،كـ ّرم وزير
النقل ورئيـس ووكيل هيئة الطيران املدني
واألرصـاد املتدربين ،بشـهادات الرخصـة
الدوليـة لقيـادة الحاسـوب التـي حصلـوا
عليهـا يف نهاية الـدورة.

تشـهد نوعا ً من التنسـيق واالنسـجام يف تنفيـذ املهام.
وتطـرق العميد الربايش إىل أن مـا تحقق لرشطة املرور
مـن نجاحـات وإنجازات خلال العـام املـايض ،يأتي يف
إطـار دعم ومسـاندة قيـادة وزارة الداخليـة ومتابعتها
والتعاون البنـاء من قبل الجهات ذات العالقة بالسلامة
املروريـة..ويف ختـام الفعاليـة بحضور رئيـس مصلحة
التأهيـل واإلصلاح اللـواء عبدالحميـد املؤيـد ومـدراء
القيـادة والسـيطرة اللواء عيل حسين الحوثـي والقوى
البرشيـة اللـواء إبراهيـم املؤيـد وأمـن األمانـة اللـواء
الركن معمر هـراش ،كرمت رشطة املـرور الجهات ذات
العالقة عرفانـا ً بجهودها املبذولة والتنسـيق مع رشطة
املرور يف تعزيـز السلامة املرورية.
كما تـم تكريـم عـددا ً مـن قيـادات ومـدراء اإلدارات
برشطـة املـرور املربزين بـدروع وهدايـا رمزيـة تقديرا ً
لجهودهـم املبذولـة خلال العـام املايض.
وك ّرمت قيادات وضبـاط وأفراد رشطة املـرور العميد
الدكتـور بكيل الربايش بدرع إدارة املـرور تقديرا ً لجهوده
ومتابعته يف تحقيـق اإلنجازات املرورية.

يتعرضـون له خـارج مـكان العمـل ،وغالبـا ً ما يجـدوا يف
الضعفـاء والصامتين واملنعزلين اجتماعيـا ً غايتهم ،فهم
فريسة سـهلة لهم ومادة دسـمة للتنمر والسـخرية ،فمن
املهم جـدا ً أن تُظهـر قوتك هـذه أمامـه سـواء يف كالمك أو
أفعالـك أو ترصفاتـك وأيضـا ً يف نبرة صوتـك وإيقافه عند
حـده.
إذا لـم تعـد عليـك الخطـوات السـابقة بالنفع ولـم يتم
انصافـك من قبـل رؤسـاءك ،فسـتكون مضطـ ًرا إىل طلب
نقلك لقسـم آخـر يف العمل لتجنـب التعامل مـع من ييسء
التعامل معـك والعمل يف هـذه يف ظل هذه األجواء السـلبية.
وقـد تسـاعدك الوثائـق واألدلـة على تعرضـك للتنمر يف
عملية نقلـك ،أخبر املختصين بأنك لن تكـون قـاد ًرا عىل
االسـتمرار والحفـاظ على مسـتوى إنتاجـك العميل.
إن املوظـف ال ينجز وال يمـارس مهامه ويـؤدي األعمال
املنوطة به بكل سـهولة وجودة؛ إال إذا كان يشـعر بالراحة
النفسـية ،واالنتماء إىل العمل.
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نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد يُك ّرم الوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية يف وزارة النقل

محمود الجنيد :يحرص املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية على استنهاض
أجهزة ومؤسسات الدولة للبدء يف تنفيذ خطة العام 1444هـ املقرة من الربملان
الهيئةالعامةلتنظيمشئونالنقل
الربي تدين قصف طريان العدوان
اإلمارتي حافلة للنقل الجماعي
أدانت هيئة تنظيم شـؤون النقـل الربي قصف طيران العدوان
اإلماراتـي إحـدى حافلات النقـل الجماعـي يف الخط الـدويل بني
محافظتي حرضموت وشـبوة..وأوضحت الهيئـة  ،أن حافلة نقل
جماعي تعرضت لقصـف من قبل الطيران اإلماراتـي املوافق 16
اغسـطس أثناء مرور مجموعة من الحافالت يف الخـط الدويل بني
حرضموت وشـبوة.
وأكـد البيـان أن الغـارة أدت إىل وفـاة سـائق الحافلـة (يمنـي
الجنسـية) فيما أصيـب مسـاعده (مصري الجنسـية) وطفلة
بجروح بليغة .وأشـار إىل أن العـدوان يتعمد وبشـكل مبارش قتل
املدنيني األبريـاء بدم بـارد يف مختلـف املحافظات دون اسـتثناء،
منوها ً إىل أن االعتـداء عىل املدنيني خرق واضح للهدنة اإلنسـانية.
ودعا البيـان املجتمـع الـدويل ويف املقدمـة األمم املتحـدة راعية
الهدنه اإلنسـانية يف اليمن إىل تحمل مسـؤوليته تجـاه ما يتعرض
لـه املدنيـون األبريـاء مـن إرهـاب ومجـازر وقتـل يف ظـل هدنة
يُفرتض أنهـا وجدت مـن أجل تخفيـف معاناة الشـعب اليمني..
وشـددت الهيئـة على أن ماتعرض لـه املواطنـون لن يمـر مرور
الكـرام إذا لـم تتحرك األمـم املتحـدة إزاء هـذه الجريمة.

كـ ّرم نائـب رئيـس الـوزراء لشـؤون الرؤيـة
الوطنية محمـود الجنيـد  3أغسـطس الوحدات
التنفيذيـة للرؤيـة الوطنيـة يف عدد مـن الجهات
واملؤسسـات لتميز جهودهـا يف متابعـة وتنفيذ
خطط العـام 2021م.حيـث تم تكريـم الوحدات
التنفيذيـة بـوزارات النقـل والصحـة العامـة
والسـكان وامليـاه والبيئـة واملؤسسـة العامـة
للتأمينـات االجتماعيـة واللجنة الوطنيـة للمرأة
إلنجازها ملشـاريع الخطة املخصصـة لها خالل
العـام املايض.
ويف التكريـم بحضـور نائب وزيـر النقل محمد
الهاشـمي ورئيس املؤسسـة العامـة للتأمينات
االجتماعيـة رشف الكحالنـي ورئيسـة اللجنـة
الوطنية للمـرأة الدكتـورة غادة أبوطالب ،أشـاد
الجنيـد بجهـود الوحـدات التنفيذيـة للرؤيـة
الوطنيـة يف مختلف الجهات الرسـمية املبذولة يف

إعداد ومتابعة وتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية
للرؤيـة الوطنيـة خالل العـام 2021م.
واعتبر التكريـم ،حافـزا ً ودافعـا ً معنويـا ً
لالسـتمرار يف بـذل املزيـد مـن الجهـود وإنجازا ً
للخطـط واملشـاريع املوكلـة للجهـات املكرمـة
وتشـجيعا ً لبقية الوحـدات التنفيذيـة بالجهات
ملتابعة تنفيذ املشـاريع املخصصة لها يف الخطط
التنفيذيـة واملرحليـة للرؤيـة الوطنية.
وأكـد حـرص املكتـب التنفيـذي إلدارة الرؤية
الوطنية ،رضورة اسـتنهاض أجهزة ومؤسسات
الدولـة إمكانياتهـا يف بـدء تنفيـذ خطـة العـام
1444هـ التي تـم إقرارهـا بمجلـس النواب.
وشـدد على رضورة التعـاون والتنسـيق بين
الجهـات وقطاعـات الرؤيـة الوطنيـة واملكتـب
التنفيـذي إلدارة الرؤيـة الوطنيـة خلال مراحل

الرؤيـة الوطنية.
ويف التكريـم بحضـور رئيـس املركـز الوطنـي
لبنـاء القـدرات ودعـم القـرار يحيـى املحاقري
ونائب رئيـس املكتب التنفيـذي إلدارة الرؤية عيل
املتميـز ووكيـل وزارة الصحة الدكتـور عبدامللك
الصنعاني.
أشـار رئيس وحـدة املتابعة والتقييـم باملكتب
التنفيذي علي الحكيمـي إىل أن تكريـم الوحدات
التنفيذية بالوزارات املذكـورة يأتي نظري الجهود
املبذولـة يف متابعـة تنفيـذ مشـاريع الخطـة
التنفيذيـة للعـام 2021م مـن الخطـة املرحلية
الثانيـة لتنفيـذ الرؤيـة الوطنية.حضر التكريم
رؤسـاء الوحـدات باملكتـب التنفيـذي إلدارة
الرؤية الوطنيـة والوحدات التنفيذيـة يف عدد من
مؤسسـات وأجهـزة الدولة.

مركزتدريبالعاملنيبميناءالحديدةينفذدورتنيتدريبيتني
يف مجال قواعد البيانات وتوضيب محركات السيارات
نفـذ مركـز تدريـب العاملين بمينـاء الحديـدة دورة تدريبيـة يف مجـال قواعد
البيانات أكسـل  /أكسـس املجموعة الثانية والتي تسـتمر عىل مدى أسـبوع يتم
خاللهـا تزويد ( )13من كـوادر اإلدارات العامة باملؤسسـة على مزايا وخصائص
الربنامجني بشـكل عام والتطبيق العميل عىل تصميم قواعد البيانات وأنشـاءها و
معاجلة الجداول االلكرتونية وعمل املخططات و الرسوم البيانية يف كال الربنامجني
والتعـرف عىل كيفية اجراء العمليات الحسـابية لتلـك الجداول التي تم انشـاءها
وحفظها واسرتدادها.
كما ينفـذ مركز التدريـب والتأهيل وعلى مدى أسـبوع دورة تدريبيـة يف مجال
توضيب محركات السيارات يتم خاللها تنفيذ التطبيق العميل لــ ( )10مهندسني
من كوادر اإلدارة العامة للشـئون الفنيـة يتم خاللها التدرب على عملية توضيب
محركات السـيارات والتعرف على مكوناتهـا وأنواعها و طريقـة عملها.وتهدف
هذه الدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريـب والتأهيل التابعة لإلدارة العامة
للموارد البرشية باملؤسسـة اىل تطويـر أداء جميع العاملني باملؤسسـة يف املجاالت
اإلداريـة والفنية والهندسـية والبحرية مـن خالل تأهيلهـم واكسـابهم املهارات
واملعـارف الجديدة التي تسـاعدهم يف تطويـر العمل بصورة أكثـر فاعلية وكفاءة
.وثمن املشـاركني بالـدورات التدريبية بالجهـود املبذولة من قبل قيادة املؤسسـة
ومركـز التدريب والتأهيل يف تنظيم الـدورات التدريبيـة والتأهيلية لكافة موظفي
املؤسسة.
وأشـاد القائمني عىل مركز التدريب بحرص قيادة املؤسسـة عىل تأهيل الكوادر
البرشية بشـتي املجـاالت املهنية واإلداريـة واملاليـة والفنية والبحريـة وتأهيلهم
وفقـا ً ملوجهات وخطط وبرامـج الرؤية الوطنيـة لبناء الدولة اليمنيـة الحديثة.

تدشني املرحلة الثانيةمنمرشوعتركيب الحاميات املطاطية“الفندرات”بأرصفةميناء الصليف
دشـنت اإلدارة العامة للمشـاريع واإلرشاف الهنديس بالتعـاون مع اإلدارة العامة للشـئون الفنية بمؤسسـة موانئ البحر األحمـر اليمنية يف -20
1444-1هـــ تنفيذ املرحلة الثانيـة من مرشوع تركيـب الحاميات املطاطية “الفنـدرات” بمينـاء الصليف..وأوضح مدير عام املشـاريع واإلرشاف
الهنديس باملؤسسـة املهندس سـامي عبدالله مقبويل أن تدشين املرحلة الثانية من املرشوع تأتي بالتزامن مع العمل باملرحلـة األويل بميناء الحديدة
ولرضورات التشـغيل يف ميناء الصليف.
وأشـار إىل أن املرشوع بمرحلتيه األوىل والثانيـة ينفذ عرب الكوادر الهندسـية والفنية باإلدارتني وفقـا ً للخطة املعدة من قبـل اإلدارة برفد األرصفة
العامة بموانئ املؤسسـة بكافة التجهيزات الالزمة السـتقبال مختلف السـفن وتراكيها بكل سـهولة وسالسـة دون حدوث اي أرضار خارجية عرب
املصـدات التي تم توريدها إىل مخازن املؤسسـة بموجـب املناقصة العامة رقم ( )5لسـنة 2021م.
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اإلقليم ..ألغراض هذه االتفاقية يعتبر إقليم الدولة
األراضي البرية والمياه اإلقليمية المتاخمة لها الخاضعة لسيادة الدولة
أو سلطتها أو حمايتها أو انتدابها

إعــالن

واشنطن تنشئ قوة عسكرية خاصة
للتواجد الدائم يف باب املندب وخليج عدن

ثـــروة حرضموت السمكية
بني النهب و التدمري املمنهج من قبل سفن ا لعدوان
عبدالحكيم الجابري
طاملا نظـر الناس إىل حرضمـوت بأنها عبـارة عن خزان
من النفـط فقط ،ووقع كثير من الحضارمـة ايضا يف ذلك
الخطـأ ،حتى بتنـا نسـمع البعض يفاخـر بالثـروة وكرب
املسـاحة ،ونيس هؤالء أن حرضموت اكرب بكثري من مجرد
كونهـا ارض تحـوي يف باطنها كميـات هائلة مـن النفط،
فحرضموت انقطعت عن أداء أدوارها اإلنسـانية ألسـباب
سياسـية قاهـرة .،واليزال مسلسـل النهب مسـتمر حتى
اليـوم مـن جهـات معلومة وغير معلومـة ،يف ظـل غفلة
أهلهـا وغياب الدولـة العادلة.
مـا أود الوقـوف امامـه هـو الكنـز الثمين املتمثـل يف
الثـروة السـمكية ،فحرضمـوت التـي تمتلـك سـواحل
تمتد ملئـات الكيلومترات ،تتميـز بجـودة انواع االسـماك
والحيوانـات البحريـة فيها ،حيث تعـد أسـماك التونة من
مياه حرضموت عىل سـبيل املثال ،مـن اجود انـواع التونة
عىل مسـتوى العالم ،ونجـاح مصنع الغويـزي التونة دليل
سـاطع عىل ذلـك ،إىل جانـب باقـي األسـماك والحيوانات
البحريـة التي تحظـى بقابلية كبيرة يف األسـواق العاملية،
وهـي ذات طعـم وجـودة كبريتني.
خالل العقود املاضيـة تعرضت هذه الثـروة لالهمال ولم
تستغل االسـتغالل األمثل ،ولم توظف التوظيف الصحيح يف
التنمية والبنـاء ،ناهيك عن التدمري املمنهـج الذي تعرضت

له ،سـوى باالصطيـاد الجائـر الـذي ظلت تمارسـه كثري
من الرشكات غير القانونيـة ،أو بتدمري املراعـي ومواطن
عيش األسـماك والحيوانات البحرية ،عرب اسـتخدام طرق
وأسـاليب ممنوعة ومحرمة دوليا ،كالجـرف أو التفجريات
وغريها من طـرق التدمري.
وحرضمـوت ال تـزال غير قـادرة على االسـتفادة من
ثرواتها السـمكية ،فالوضع الذي أفرزته الحرب وسـيطرة
التحالـف عىل البحار ،جعـل اهل حرضمـوت يعانون ايضا
من حرمانهم مـن االصطياد بحرية ،فهـم ممنوعون حتى
من املـرور يف بعـض املواقع التـي اعتادوا االصطيـاد فيها،
كمـا أنهـم مهددون مـن قبـل البـوارج والسـفن األجنبية
قبالـة الشـواطئ خوفا مـن االعتـداء أو االعتقـال دون أي
سـبب ،وهكـذا تسـتمر املعانـاة وتسـتمر معهـا حرمان
حرضموت مـن االسـتفادة مـن ثرواتها.
و مـا يؤلـم اكثـر هـو وجـود بواخـر اصطيـاد تقـوم
باالصطيـاد غير القانوني من أمـام سـواحل حرضموت،
وهنـاك مصادر عـدة تحدثـت عن وجـود مصانـع عائمة
تقـوم بتصنيع وتغليـف التونة عىل بعض تلـك البواخر ،بل
إن هنـاك مـن يتحدث عـن قيام بعضهـا وهي آسـيوية يف
األغلـب ،بتقليد رشيط مصنع الغويزي اسـتغالال لسـمعة
هذا املصنـع ،دون أن تحـرك السـلطات سـاكنا ،وال قوات
التحالـف املنتشرة يف امليـاه املقابلـة لحرضموت.

قال قائد القوات البحرية يف القيـادة املركزية األمريكية
قائد األسـطول الخامس ،الفريق بحري تشارلز برادفورد
كوبر ،إن بلاده سـتزيد مـن تركيزها عىل ضمـان األمن
البحـري ،واسـتقرار املالحة يف البحـر األحمر عبر «باب
املندب» وخليج عدن..وأوضح قائد األسطول الخامس ،يف
حوار مطول مع صحيفـة «األيام» البحرينيـة ،يف عددها
الصادر ،مؤخراً ،أن قواته سـتويل منطقـة البحر األحمر،
بالتحديد باب املنـدب وخليج عدن ،تركيـزا إضافيا.
وأضـاف« :لقد رأينـا ما حـدث عندما جنحت سـفينة
واحـدة يف قنـاة السـويس ملـدة أسـبوع ،ولنـا أن نتخيل
تأثيرات حـدوث أي أمـر مزعـزع للمالحـة يف البحـر
األحمـر».
وتابـع« :لذلك انشـأنا قـوة الواجب املشتركة الجديدة
للرتكيـز عىل هـذا الجانـب ،وهـذه هـي أول قـوة واجب
مشتركة يتم إنشـاؤها منـذ  13عامـا وتعنـى بمنطقة
البحـر األحمر وخليـج عـدن ،وتقودهـا حاليًـا الواليات
املتحـدة ،ومـن املقـرر أن تنتقـل قيادتهـا وفـق اإلطـار
الزمنـي يف أكتوبـر القـادم ألحـد الشركاء اإلقليميني».
وأشـار إىل اسـتعداد قواته لنرش أحدث أسطول طائرات
دون طيار لضمان األمن البحـري اإلقليمي يف املنطقة.
وقـال :إن الهـدف «هـو تطويـر وتنميـة مـا يمكـن
تسـميته بأحدث أسـطول طائرات دون طيـار يف العالم.
عبر نشر  100مـن املنصـات املتطـورة غير املأهولة،

بحلـول صيـف .»2023
وذكر أن هذه الخطـوة هدفها رصد أي نشـاط مزعزع
السـتقرار املنطقة ال سـيما يف املناطـق واملمـرات املائية
الحيويـة .ورسعة االسـتجابة لردع هذه األنشـطة ،وذلك
من أجل ضمـان األمـن البحـري اإلقليمي».
ولفت كوبـر إىل ضبط تسـعة أالف قطعة سلاح خالل
العام املـايض  2021جميعها كانـت قادمة مـن إيران إىل
اليمـن ،وذلـك ضمن جهـود القـوات املشتركة مكافحة
ّ
الرشعية.وبين أن الكميات من األسـلحة
األنشـطة غري
املهربـة املضبوطـة خلال العـام املـايض ،تشـكل ثالثة
أضعـاف كميات السلاح التي ضبطـت يف العـام .2020
وتقدر قيمـة املخـدرات التـي ضبطت منـذ مطلع هذا
العام وحتـى اآلن بنحو  200مليـون دوالر ،وفـق كوبر.
ومنتصـف أبريل املنصرم ،أعلنـت البحريـة األمريكية
عن تأسـيس «قوة مهام» جديدة مـع دول حليفة لتنفيذ
دوريـات يف البحر األحمر قبالـة اليمن.
وأطلـق عىل هـذه القوات اسـم «قـوة املهام املشتركة
 ،»153ومهمتهـا وفقا لـ «كوبـر» هي «تعزيـز التعاون
بني الشركاء البحريني اإلقليميني ،لتعزيـز األمن يف البحر
األحمـر ومضيق بـاب املندب وخليـج عدن».
وتتكـون القوات البحرية املشتركة يف الرشق األوسـط
مـن  34دولة ،ويشرف عليهـا األدميرال األمريكي كوبر
من قاعـدة يف البحرين.

نتواصل على

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



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
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اجتماع بميناء الحديدة برئاسة وزير النقل ونائبه ورئيس مؤسسة موانئ البحر االحمر ونائبه والقيام باالطالع على سري العمل بمراكز االطفاء واملعلومات والتدريب والتأهيل واملزنلق البحري
وهنجري صيانة معدات املناولة األرضية والحاضنات والعمليات البحرية ومصلحة خفر السواحل لتدارس خطط ومشاريع مؤسسة موانئ البحر األحمر اليمنية للعام 1444هـ

الوزير الدرة  :خاطبنا األمم املتحدة برضورة دخول سفن الحاويات والبضائع إىل ميناء الحديدة دون اي قيود أو رشوط
نؤكد أهمية تنفيذ الخطط املتصلة باملشاريع والتدريب والتأهيل لضمان تطوير
عمل املؤسسة واإلرتقاء بأداء كوادرها تماشيًا مع الرؤية الوطنية للعام 1444هـ
تـدارس اجتمـاع بمؤسسـة موانـئ البحـر
األحمـر اليمنيـة برئاسـة وزيـر النقـل اللواء
عبدالوهـاب الدرة يـوم  10أغسـطس ،خطط
ومشـاريع املؤسسـة للعـام 1444هـ.
وأسـتعرض اإلجتمـاع الذي ضـم نائب وزير
النقـل محمـد الهاشـمي ،والرئيـس التنفيذي
للمؤسسـة القبطان محمد أبوبكر بن إسحاق
ونائبـه زيـد أحمـد الوشلي ،ومـدراء عمـوم
اإلدارات العامة باملؤسسـة ،الخطط التنفيذية
واملشـاريع املنفذة وقيد التنفيذ يف مجال البناء
واإلكتفاء الذاتي واإلرتقـاء بها لتقديم خدمات
متميزة وذات جودة تسـاهم يف تخفيف معاناة
املواطن.
ويف اإلجتمـاع أشـاد الوزيـر الـدرة بالجهود
التـي بذلتهـا قيـادة املؤسسـة والعاملين يف
موانئهـا للمحافظـة على جهوزيتهـا الفنية
واملهنية وتقديم خدماتها للشـعب اليمني رغم
الحصـار والعـدوان  ..حاثـا ً املؤسسـة وعموم
اداراتها على التطويـر والتحديث املسـتمرين
ملختلـف مهامهـا وأنشـطتها بمـا يسـهم يف
تعزيـز دورهـا االقتصـادي وخدمـة الشـعب

 7سنوات
من العدوان على

ميناء الحديدة

نقدر جهود قيادة املؤسسة والعاملني يف موانئها للمحافظة على جهوزيتها
الفنية واملهنية وتقديم خدماتها للمواطنني رغم الحصار والعدوان

املؤسسة نفذت مشاريع الصيانة وإعادة التأهيل اليت نفذتها املؤسسة بميناء الحديدة خالل العام املايض
بتكلفة  291مليون ريال وشملت صيانة طريق الحاويات “ب” ،واملستودعات العامة واعادة تأهيل هنجر
الحاضنات وبناء مظلة للمولدات بمحطة الكهرباء ،وتأهيل مبىن مركزي التدريب والتأهيل واملعلومات
اليمنـي الصامـد يف وجه العـدوان.
وشـدد عىل أهمية ترجمـة توجهـات قيادة
الثـورة والقيـادة السياسـية بمـا يتوافق مع
الرؤيـة الوطنيـة بمختلـف مراحلهـا  ..الفتـا ً
إىل رضورة أن تسـهم خطط وبرامـج اإلدارات
يف تحقيـق مـؤرشات ايجابية يف ظـل تداعيات
اسـتمرار العـدوان والحصار.
وأكـد أهميـة تنفيـذ الخطـط املتصلـة
باملشـاريع والتدريب والتأهيل لضمان تطوير
عمـل املؤسسـة واإلرتقـاء بـأداء بكوادرهـا.
وتطـرق إىل مـا قامـت بـه الـوزارة مـن
مخاطبـة لألمم املتحدة برضورة دخول سـفن
الحاويات والبضائع إىل مينـاء الحديدة دون اي
قيود أو رشوط يف ظل جهوزيـة ميناء الحديدة
السـتقبال كافة السـفن التجارية.

بدوره أستعرض الرئيس التنفيذي للمؤسسة
مـا تـم تنفيـذه خلال الفترة املاضيـة مـن
مشـاريع وبرامـج وفقـا ً لتوجهـات الـوزارة
والحكومة يف إطـار الرؤية الوطنية لبناء الدولة
اليمنيـة الحديثـة 2030م  ..الفتـا ً إىل جهـود
املؤسسـة يف تطوير أداء املنشـآت التابعة لها.
وأوضح إسـحاق أن املؤسسـة تعمل بجهود
ذاتية لتسـهيل وصول املسـاعدات اإلنسـانية
للشـعب اليمنـي رغـم اإلسـتهداف املبـارش
والعراقيـل التـي فرضها العـدوان على ميناء
الحديدة.
وتطـرق إىل مالمـح خطـة العـام الجـاري
لتعزيـز اإلنجـازات املحققـة التـي تتطلبهـا
املرحلـة الراهنـة خاصـة مـا يتعلـق بدعـم
وتحسين أوضـاع املؤسسـة ..منوهـا ً بجهود

موظفـي املؤسسـة واملرافـق التابعـة لهـا
وصمودهـم وأداء أعمالهـم الوظيفيـة رغـم
اسـتمرار العـدوان والحصـار.
فيمـا أسـتعرض مـدراء عمـوم اإلدارات
باملؤسسـة مـا سـيتم تنفيـذه مـن خطـط
وبرامـج عمل خلال العـام الجاري لتحسين
األداء الخدمـي.
* إىل ذلـك أطلـع وزيـر النقـل ونائبـه على
مشـاريع الصيانـة وإعـادة التأهيـل التـي
نفذتها املؤسسـة بميناء الحديدة خلال العام
املـايض بتكلفـة  291مليـون ريـال وشـملت
صيانة طريـق الحاويات “ب” ،واملسـتودعات
العامـة واعادة تأهيل هنجـر الحاضنات وبناء
مظلة للمولـدات بمحطـة الكهربـاء ،وتأهيل
مبنى مركـزي التدريب والتأهيـل واملعلومات،

واسـتمعا مـن رئيـس املؤسسـة القبطـان
إسـحاق ومدير عام االدارة العامة للمشـاريع
واالرشاف الهنـديس املهنـدس سـامي مقبويل
إىل رشح حـول أبـرز مكونـات تلـك املشـاريع
وأهميتها يف تحسين البنيـة الفوقيـة للميناء
والتي تعرضـت معظمها لالسـتهداف من قبل
العـدوان ،وأشـاد الـدرة بتنفيذ تلك املشـاريع
بحسـب املواصفات والفترة الزمنيـة املحددة
لها .
* كما تفقـد وزيـر النقـل ونائبـه ومعهما
الرئيـس التنفيـذي للمؤسسـة سير العمـل
بمراكز االطفاء واملعلومات والتدريب والتأهيل
واملنزلـق البحـر وهنجـري صيانـة معـدات
املناولـة األرضيـة والحاضنـات والعمليـات
البحرية ومصلحة خفر السـواحل ،وأسـتمعوا
مـن املختصين فيهـا إىل رشح حـول مهامها
وآليـة العمـل فيها.
وثمـن وزيـر النقـل جهـود العاملين يف تلك
املرافـق الخدمية باملينـاء واسـتمرار العمل ،يف
ظل العـدوان األمريكي السـعودي وتفانيهم يف
أداء الواجـب امللقى على عاتقهم.

يف بيان صادر عن مؤسسة موانئ البحر األحمر بشأن الذكرى السابعة الستهداف العدوان مليناء الحديدة ..تطالب األمم املتحدة ،رفع الحصار عن موانئها وإنهاء احتجاز جميع انواع السفن

مازال الحصار وإعاقة عمل املؤسسة وموانئها “الحديدة ،الصليف ،املخاء ،رأس عيىس” ومنع دخول أكرث من  600صنف وسلعة للميناء
ملاذا لم تنقل اآللية األممية ( )UNVIMالخاصة بالتفتيش على
ملاذا لم يتم السماح بدخول قطع الغيار للمعدات واالليات
السفن من جيبوتي إىل ميناء الحديدة حسب اتفاق ستوكهولم
و الكرينات الجرسية لخاصة بميناء الحديدة

تؤكد املؤسسـة أن الذكرى السابعة السـتهداف العدوان
األمريكي السـعودي مليناء الحديدة “يف اليـوم الثامن عرش
من شهر أغسـطس 2015م” ،تحل هذا العام يف ظل هدنة
ثالثـة معلنـة تـم تجديدها لشـهرين ،ولـم يلتـزم طرف
العدوان تنفيذ بنودها كسـابقاتها ومازالـت دول العدوان
تمارس إجرامها يف حصار وإعاقة عمل ونشـاط املؤسسة
واملوانـئ التي تشرف عليهـا “الحديدة ،الصليـف ،املخاء،
رأس عيىس” ،ومنع دخـول أكثر من  600صنف وسـلعة،
وكـذا لـم يتـم السـماح بدخـول قطـع الغيـار للمعدات
واالليـات و الكرينـات الجرسية يف مخالفـة رصيحة لكل
املعاهـدات واالتفاقيـات واملواثيـق الدوليـة التـي تنـص
عىل ايصـال املواد اىل السـكان اثنـاء فرتات الحـروب ،كما
تواجه سـفن الحاويات منعـا ً باتا ً من الدخـول عرب ميناء

الحديدة منذ العـام2017م ،باإلضافـة اىل النواقل النفطية
التـي شـملتها الهدنة يتـم احتجازهـا لفترات متفاوتة،
وكـذا ميناء املخـاء الـذي ما يـزال يقبـع تحـت االحتالل
اإلماراتي وال يسـتفيد مـن خدماته أبناء الشـعب اليمني،
ناهيـك عـن التوقـف الـكيل ملـرىس رأس عيسى النفطي
بالصليـف عن العمـل ومنع دخـول النواقـل النفطية اليه
منذ اسـتهدافه مـن قبل العـدوان منتصف العـام 2017م
أي موانـئ املؤسسـة لم تسـتفد مـن الهدنـة وان ما قبل
الهدنـة كما هـو بعدها.
تنـوه املؤسسـة اىل انـه ويف الجانـب الفنـي لـم تلتـزم
األمـم املتحـدة ومنظماتهـا بالتعهـدات الخاصـة باتفاق
اسـتوكهولم والذي أبرم يف  13ديسـمرب من العام 2018م،

ونـص عىل تقديـم الربنامـج اإلنمائـي الدعم للمؤسسـة
لتحسين كفاءة وإنتاجية موانـئ البحر األحمـر اليمنية
بموجب قـرار مجلس األمن رقـم “ ”2245لعـام 2019م،
وعدم نقل اآلليـة األمميـة ( )UNVIMالخاصـة بالرقابة
والتفتيـش عىل السـفن مـن جيبوتـي إىل مينـاء الحديدة
حسـب اتفاق سـتوكهولم.
تشير املؤسسـة إىل أن اسـتهداف دول العدوان للموانئ
أسـلوب رخيـص دأبـت عليه منـذ إعالنهـا العـدوان عىل
اليمـن ،ويعـد جريمـة حـرب واضحـة ومعلنـة وعلى
مرأى ومسـمع مـن املجتمـع الـدويل املتواطئ مـع العدو
واملتنكر لكل القيم اإلنسـانية ولجميع القوانين واملواثيق
واملعاهـدات ذات الصلة.

تجـدد املؤسسـة تأكيدهـا أن موانئهـا تقـوم بدورهـا
اإلنسـاني واإلغاثي وفق القوانني واألعراف الدولية وتمتثل
للمنظومة الدوليـة ألمن املوانئ ،وتخضع السـفن املرتادة
إليهـا إلجـراءات رقابية من األمـم املتحدة.
تحمـل املؤسسـة األمـم املتحـدة ومبعوثيهـا إىل اليمن
واملنظمـات الدوليـة ذات الصلـة املسـؤولية القانونيـة
واألخالقيـة الكاملـة تجـاه مـا يتعـرض لـه أبنـاء اليمن
من عدوان وحصار.تطالب املؤسسـة يف الذكرى السـابعة
السـتهداف مينـاء الحديـدة مجلس األمـن الـدويل واألمم
املتحـدة ،رفـع الحصـار عـن موانئهـا وإنهـاء القرصنة
واحتجاز سـفن الغـذاء والـدواء واملشـتقات النفطية من
قبـل تحالـف العـدوان دون اي قيـد او رشط.
 20محرم 1444هـ – 2022/8/ 18م
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نصت الفقرة الثانية من المادة األولى من بروتوكول جنيف األول لعام 1977م على 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»

مؤسسة الموانئ

يف اجتماع برئاسة
وزيري النقل والنفط
وحضور نائب وزير
النقل ورئيس
املؤسسة العامة ملوانئ
البحر االحمر ونائبه
زيد الوشلي يبحثون

أوضاع موانئ املؤسسة ورشكيت النفط والغاز فرعي الحديدة وآلية إستمرار أنشطتهم يف ظل العدوان والحصار

وزيري النقل والنفط يؤكدان الحرص على تقديم التسهيالت الالزمة بما يسهم يف معالجة الصعوبات اليت تواجه أنشطة املؤسسة
والرشكتني لضمان االستمرار يف تقديم خدماتهم والتخفيف من معاناة املواطنني نتيجة استمرار العدوان والحصار
بحـث اجتماع عقد بمؤسسـة موانـئ البحر
األحمـر اليمنيـة يف مينـاء الحديـدة برئاسـة
وزيري النقل اللـواء عبدالوهاب الـدرة والنفط
واملعادن أحمـد دارس يوم  9أغسـطس أوضاع
موانـئ املؤسسـة ورشكتـي النفـط والغـاز –
فرعي الحديدة وآلية إستمرار أنشطتهم يف ظل
العدوان والحصار األمريكي السعودي الغاشم.
وتطرق اإلجتمـاع بحضـور نائب وزيـر النقل
محمد الهاشـمي والرئيس التنفيذي ملؤسسـة
موانـئ البحر األحمـر القبطان محمـد أبوبكر
إسـحاق ونائبي املديريين التنفيذيني لرشكتي
النفـط املهندس نـارص أحمـد حبتـور والغاز
محمـد أحمـد القديمـي إىل ابـرز اإلحتياجـات
والصعوبـات التـي تواجه سير العمل.
ويف اإلجتمـاع أشـار وزيـري النقـل والنفط
إىل أهمية التنسـيق وتطوير العمـل يف مختلف
الوحدات واملؤسسـات التابعة لقطاعي املوانئ
والنفـط واملعـادن كأحـدي أهـم القطاعـات
االقتصاديـة يف البالد.
وأكدا الحرص عىل تقديم التسـهيالت الالزمة
بما يسـهم يف معالجة الصعوبـات التي تواجه
أنشطة املؤسسة والرشكتني لضمان االستمرار
يف تقديـم خدماتهم للمواطنين والتخفيف من
معاناتهم نتيجة اسـتمرار العدوان والحصار.
وأشـاد الوزيران الـدرة ودارس بجهود قيادة
مؤسسـة موانئ البحر األحمر ورشكتي النفط
والغـاز اليمنيـة فرعـي الحديـدة والعاملني يف
الحفاظ عىل أداء املؤسسـة والرشكتيني يف ظل
إسـتمرار العدوان والحصار.

وأوضحـا أن اإلجتمـاع يأتـي ضمـن مهـام
قيادتـي الوزارتين لتلمـس أوضـاع وانشـطة
القطاعـات التابعـة لهـا بمـا يكفـل تفعيـل
دور املؤسسـة والرشكتين وتطويـر أداءهم يف
املراحـل القادمـة.
فيما أسـتعرض الرئيس التنفيذي للمؤسسة
والنائبين التنفيذيـن لرشكتـي النفـط والغاز
الوضـع العـام للمؤسسـة والرشكتين يف ظل

حصار العـدوان القائم..مثمنني دعـم وتعاون
وزيري النقل والنفط يف تسـهيل عمل املؤسسة
وفرعي الرشكتين باملحافظة.
حضر االجتمـاع مديـري رشكتـي النفـط
بالحديـدة عدنـان الجرمـوزي والغـاز محمـد
شـعلل ونائـب رئيـس املؤسسـة زيـد أحمـد
الوشلي ومـدراء مكتـب رئيـس املؤسسـة
نبيل عمـر املزجاجـي وعمـوم اإلدارات العامة

باملؤسسـة ورشكتي النفـط والغـاز وعدد من
مسـؤويل الجهـات ذات العالقـة.

زيارة ميناء الحديدة

إىل ذلـك زار وزيـري النقـل والنفـط
ومعهمـا الرئيـس التنفيـذي للمؤسسـة
مينـاء الحديدة واطلعـوا عىل آليـة تفريغ

السـفن االغاثيـة والنفطيـة الواصلـة اىل
ارصفـة املينـاء.
وثمنـا الـدرة ودارس جهـود املؤسسـة
امللموسـة يف تقديـم التسـهيالت لدخـول
سـفن الوقـود والغـذاء على الرغـم ممـا
يعانيـه امليناء مـن حصـار من قبـل دول
العـدوان.

وزيـري النقـل والنفط والنائـب الهاشـمي ومعهما الرئيس
التنفيـذي للمؤسسـة ميناء الحديـدة واطلعوا علـى آلية تفريغ
السـفن االغاثيـة والنفطية الواصلـة اىل ارصفة امليناء

وزير النقل ورئيس مؤسسة املوانئ يطلعان على نشاط هيئة الشئون البحرية بميناء الحديدة

الوزير الدرة يؤكد استعداد الوزارة لتقديم التسهيالت الالزمة إلنجاح خطط وبرامج ومشاريع املؤسسة والهيئة ..ويدعو للحفاظ على مستوى املشاريع القائمة
أطلـع وزيـر النقـل اللـواء عبدالوهـاب الدرة
يـوم 11أغسـطس على نشـاط الهيئـة العامة
للشـئون البحريـة بمينـاء الحديدة.وأسـتمع
الدرة ونائبه محمد الهاشـمي ،ومعهما الرئيس
التنفيـذي للمؤسسـة القبطـان محمـد أبوبكر
بن إسـحاق ،من مديـر الهيئة الدكتـور ابراهيم
رشف الدين املوشـكي إىل رشح حـول املهام التي
تؤديهـا الهيئـة للحفـاظ على البيئـة البحرية
وأبـرز معوقـات العمـل واإلجـراءات التي يمكن
القيام بهـا لالرتقاء باألداء خلال الفرتة املقبلة.
وأشـار وزيـر النقـل إىل أن هـذه الزيـارة تأتي
لالطالع عىل مسـتوى األداء وتقييم األنشـطة يف
موانـئ مؤسسـة البحـر األحمر والهيئة وسير

العمل فيها وخططها ومشـاريعها املسـتقبلية
وكـذا الصعوبـات التـي تواجههـا ودراسـة
مقرتحات الحلول بما يرتقي باألداء إىل املسـتوى
األفضل.
وأكد اسـتعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيالت
الالزمـة إلنجـاح خطـط وبرامـج ومشـاريع
املؤسسـة والهيئـة ..مشـددا على مضاعفـة
الجهـود السـتمرار النشـاط والحفـاظ على
مسـتوى املشـاريع القائمة وتوسـيع أنشطتها
واسـتثماراتها.
رافقه خلال الزيـارة نائب الرئيـس التنفيذي
للمؤسسـة زيـد أحمـد الوشلي ،ومديـر مكتب
الرئيـس التنفيذي نبيـل عمـر املزجاجي.
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البدء يف تركيب الحاميات املطاطية
لرتاكي السفن بميناء الحديدة
ينفـذ فريـق املختصين والفنيين مـن اإلدارة
العامة للمشـاريع واإلرشاف الهنـديس بالتعاون
مع اإلدارة الفنية بمؤسسـة موانئ البحر األحمر
اليمنيـة أعمـال تركيـب الفنـدرات “حاميـات
مطاطية – مصـدات ” يف أرصفة البضائع العامة
ومحطـة الحاويـات رقمـي ( )6و( )7بمينـاء
الحديدة.
وأوضـح مديـر عـام املشـاريع واإلرشاف
الهنـديس باملؤسسـة املهنـدس سـامي عبدالله
مقبـويل أن تركيب الفنـدرات الجديـدة والتي تم
رشاؤهـا وتوريدهـا بتمويل ذاتي من املؤسسـة
يأتـي يف مـا توليـه قيادة املؤسسـة مـن حرص
واهتمام يف توفير كل املتطلبـات الالزمة لرتاكي
السـفن وحمايتها مـن اي أرضار خارجية وبما
يتواكـب مع رؤية املؤسسـة يف تحقيـق اإلكتفاء
الذاتـي وتطويـر العمل باملؤسسـة ..
وأشـار إىل أن تركيب الفندرات سيشـمل أيضا
رصيفي مينـاء الصليف.
ولفت إىل أن الشروع يف تركيب هـذه الفندرات
كان بالعادة تقوم به رشكات دولية عاملية إال انه
يتم حاليـا ً بجهود ذاتية وبأيـد يمنية متخصصة
وعىل مسـتوي عال من الكفاءة.
مـن جانبهـا ثمنـت قيـادة املؤسسـة دعـم
القيـادة الثوريـة والسياسـية ووزارة النقـل يف
توفير هذه اإلحتياجـات واملتطلبـات الرضورية
ملوانـئ املؤسسـة لتعزيـز دورهـا الخدمـي
وجهودها يف تعزيز كفـاءة العمل واألداء بمينائي
الحديـدة والصليـف.

استمرار عملية تنفيذ وتجديد
بوج ارشاد السفن يف القناة
املالحية بميناء الحديدة
يجـري حاليـا ً عمليـة تنفيـذ وتجديـد بوج
إرشاد السـفن يف املمر املالحي بميناء الحديدة.
حيث تنفذ اإلدارة العامـة للعمليات البحرية
“قسم املسـاعدات املالحية “بمؤسسة موانئ
البحر األحمـر اليمنية هذا النشـاط الذي يأتي
يف اطـار تأهيل البني التحتية ملوانئ املؤسسـة
وتحقيـق اإلكتفـاء الذاتـي ملواكبـة العمليـة
التشـغيلية يف امليناء.
ووفقـا ً للإدارة العامـة للعمليـات البحرية
باملؤسسـة فـإن أهمية هـذا العمـل يكمن يف
تحسين كفاءة القناة املالحية بميناء الحديدة
وضمان أمان وسالسـة مرور السفن خاللها.



السيادة  :تعترف الدول المتعاقدة بان لكل دولة السيادة الكاملة
والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها..

(اتفاقية شيكاغو)

مؤسسة الموانئ

العدد ( )17السنة الثانية
صفر1444هـ
سبتمرب 2022م
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وزير النقل ونائبه ورئيس املؤسسة ونائبه يتفقدوا سري العمل بميناء الصليف واحتياجاته التشغيلية ووضع منشأة رأس عيىس يف محافظة الحديدة

ميناء الصليف من ممزيات وأعماق طبيعية تمكنه من استيعاب السفن ذات الحموالت الكبرية
اليت يصعب استقبالها يف ميناء الحديدة واليت يجب استغاللها االستغالل األمثل

الـدرة  :الصليـف منطقـة واعـدة يف املجـال االسـتثماري وهنـاك توجـه لتنفيـذ
ضمـن خطـة الـوزارة واملؤسسـة تنفيـذ العديـد مـن املشـاريع الخدميـة
للمنطقـة عندمـا ينتهـي العـدوان والحصـار علـى بالدنـا

تحـرص الـوزارة علـى اعـادة تأهيل املينـاء من خالل توفير االحتياجـات الالزمة
ودعـم الجهـود واملشـاريع التطويريـة التي تسـعى إىل تنفيذهـا مؤسسـة
موانـئ البحـر األحمـر بمـا يخـدم العمـل التنمـوي واإلقتصـاد الوطني

الوزير  :نقدر جهود قيادة املؤسسة والعاملني يف تنشيط ميناء الصليف وأعمال التفريغ وتقديم
املزيد من الخدمات والتسهيالت للرشكات املالحية ورجال األعمال واملستثمرين
عقـد لقـاء بمينـاء الصليـف بمحافظـة
الحديـدة يـوم 1444-01-13هـــ برئاسـة
وزير النقل اللواء عبدالوهاب الدرة اسـتعرض
مجمل القضايا املتصلة بجوانب نشاط امليناء
وأبـرز احتياجاتـه ومتطلباتـه التشـغيلية
والصعوبـات التـي يواجههـا املينـاء جـراء
العـدوان والحصار..وأسـتعرض اللقـاء الذي
ضم نائـب وزيـر النقـل محمـد الهاشـمي،
التصـورات بشـأن املشـاريع التطويريـة
وتفعيـل نشـاط املينـاء بمـا يسـهم يف
تحسين خدماته وتنشـيط الحركة التجارية
واالسـتثمارية باملحافظـة.
ويف اللقـاء أوضـح الوزيـر الـدرة أن الهدف
مـن الزيـارة االطلاع على وضـع املينـاء
ومـا يقدمـه من خدمـات ومـا يواجهـه من
صعوبـات  ..مشـيدا ً بجهود قيادة املؤسسـة
والعاملين لالرتقـاء بآليـة العمـل يف امليناء.
وأشـار إىل مـا يمتلكـه مينـاء الصليـف
مـن مميـزات وأعمـاق طبيعيـة تمكنـه من
استيعاب السـفن ذات الحموالت الكبرية التي
يصعب اسـتقبالها يف مينـاء الحديـدة والتي
يجـب اسـتغاللها االسـتغالل األمثل.
ولفـت إىل أن الصليـف منطقـة واعـدة يف
املجـال االسـتثماري وهنـاك توجـه لتنفيـذ
العديـد مـن املشـاريع املسـتقبلية سـيما يف
املجـال الصناعـي.
وأوضح أن ضمن خطة الوزارة واملؤسسـة
تنفيذ العديد من املشـاريع الخدمية للمنطقة
عندما تنتهـي الظروف الراهنـة التي يمر بها
الوطن جراء العـدوان والحصـار وجعلها من

نائب رئيس مؤسسة املوانئ الوشلي  :دراسات تطويره
وتشجيع القطاع الخاص لالستثمار فيه ودور امليناء
يف تنمية وخدمة املجتمع املحلي بالصليف
املناطـق املتطورة..وأكـد حرص الـوزارة عىل
تعزيز نشـاط امليناء وتأهيله من خالل توفري
االحتياجات الالزمة ودعم الجهود واملشـاريع
التطويرية التي تسـعى إىل تنفيذها مؤسسة
موانـئ البحـر األحمـر بمـا يخـدم العمـل
التنموي واإلقتصـاد الوطني.
الفتـا ً إىل أن النشـاط التجـاري للمينـاء
سيشـهد خالل الفرتة املقبلة تطورا ً ملحوظا ً
سيسـهم يف االرتقاء بمسـتوى النشـاط عىل
كافـة األصعدة.
وحـث وزيـر النقـل العاملني عىل تحسين
األداء وتعزيـز التعـاون والتنسـيق بين إدارة
امليناء والجهات ذات العالقة واملتعاملني معها
ومعالجة القضايا التـي تواجه امليناء يف تنفيذ
وتحسني وتسـهيل خدماته.
بدوره اسـتعرض نائـب الرئيـس التنفيذي
للمؤسسـة زيد احمد الوشلي رؤية املؤسسة
لتطوير املينـاء واملنطقـة والصعوبـات التي
تقـف أمام املؤسسـة حيـال ذلك.
ً
وأشار إىل أن املؤسسـة تنفيذ حاليا مرشوع
تأهيل األرصفة والسـاحات بامليناء وتزويدها
بالفندرات ” مصدات حماية”.
وتطرق اىل اإلجراءات املتخـذة للحفاظ عىل

تواصل تنفيذ مرشوع تأهيل مدرج الدوار الرئييس وسارية العلم بميناء الحديدة
يتواصـل حاليا ً تنفيـذ مرشوع تأهيل مـدرج الدوار الرئييس وسـارية العلم ضمـن مرشوع تأهيل الطريق االسـفلتي
(ب) و الـدوار الرئيسي بمينـاء الحديـدة والذي تنفذه املؤسسـة العامـة للطرق والجسـور بتمويل ذاتي من مؤسسـة
موانـئ البحر األحمـر اليمنيـة ومتابعـة وارشاف اإلدارة العامـة للمشـاريع واإلرشاف الهنديس..ووفقا للإدارة العامة
للمشـاريع باملؤسسـة أن املرشوع يتضمـن معالجة وإزالـة األجزاء املتضررة من كافـة نواحي مدرج الـدوار الرئييس
بحسـب الدراسـات املعدة من قبل اإلدارة واملواصفات القياسـية املعتمدة..وأشـارت إىل أن تنفيذ املشروع يأتي يف اطار
حزمة من مشـاريع التطويـر والتأهيـل للبنية التحتيـة بموانئ املؤسسـة يف إطار موجهـات وخطط الرؤيـة الوطنية
لبنـاء الدولة اليمنيـة الحديثة.ونوهت بما تحظـى به هذه املشـاريع من دعم اهتمـام مبارش من قبل قيادة املؤسسـة
ومتابعة وتوجيهـات الفريق االرشايف التابـع لإلدارة العامة للمشـاريع واالرشاف الهنديس باملؤسسـة.

حـرم املينـاء ودراسـات تطويـره وتشـجيع
القطاع الخاص لالسـتثمار فيـه ودور امليناء
يف تنميـة وخدمـة املجتمع املحلي بالصليف.
مؤكـدا ً حـرص املؤسسـة على تشـجيع
القطـاع الخـاص ومنحـه كافـة املزايـا
والتسـهيالت باعتبـاره رشيـكا ً أساسـيا يف
التنمية..مثمنا ً تعاون ودعـم القيادة الثورية
والسياسية والوزارة يف تذليل الصعوبات التي
تقف أمـام موانـئ املؤسسـة يف أداء مهامها
اإلنسـانية والخدميـة.
فيما رحب مدير املينـاء فؤاد الكبيس بزيارة
الوزيـر ونائبـه للميناء وقيـادة املؤسسـة ..
مستعرضا ً النشـاط العام للميناء يف استقبال
سـفن السـكر والقمـح والـذرة والصويـا
وغريهـا العام املايض ..ولفـت إىل االحتياجات
التـي يتطلـب توفريها للمينـاء مـن الكوادر
العاملـة واملياه.

زيارة املرافق التابعة مليناء الصليف

* إىل ذلك اطلع وزير النقـل ونائبه ومعهما
نائـب الرئيـس التنفيـذي للمؤسسـة على
خدمـات عـددا ً مـن املرافـق التابعـة ملينـاء
الصليـف واألنشـطة التجاريـة واملالحيـة يف
األرصفة والسـاحات باملينـاء وحركة مناولة

وتفريغ السـفن والخدمات املقدمة للسـفن.
وأشـاد الوزيـر الدرة بما ملسـه مـن جهود
يف تقديـم خدمـات تفريـغ البضائـع وتقديم
التسـهيالت والتكامـل بين مختلـف املرافق
العاملـة يف املينـاء مـع الشركات املالحية.
ونـوه بجهـود قيـادة املؤسسـة والعاملني
يف تنشـيط ميناء الصليـف وأعمـال التفريغ
وتقديـم املزيـد مـن الخدمـات والتسـهيالت
للشركات املالحيـة ورجـال األعمـال
واملسـتثمرين وتمكينـه مـن تعزيـز دوره يف
النشـاط االقتصادي والتجاري واالستثماري
يف املحافظـة.
كما تفقدوا أوضاع مينـاء رأس عيىس الذي
توقف العمل فيه بعد تعرضه السـتهداف من
طريان العدوان االمريكي السـعودي منتصف
2017م والـذي تسـبب يف خسـائر اقتصادية
كبرية..واسـتمعوا من مدير املنشـأة إبراهيم
مقبـل رشحـا ً تفصيليـا ً عـن األرضار التـي
لحقـت بـه جـراء التدمير الـذي تعـرض له
من قبل العـدوان.
رافقهم خالل الزيارة مديـر مكتب الرئيس
التنفيذي للمؤسسـة نبيـل عمـر املزجاجي،
ومـدراء عمـوم إدارات التخطيـط الدكتـور
وضاح مجمل والشـئون الفنية فهد الجبوبي
والعمليات البحرية القبطان محمد السـايس
واملتابعـة ابراهيم إسـحاق وادارة املشـاريع
الهندسـية املهنـدس حسين غرامـة ،ومدير
الشـئون البحرية الدكتور ابراهيم املوشـكي
ومدير مديريـة الصليف عبدالرحيم الشـامي
وأمـن امليناء املقـدم صـادق الوجيه.
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ينص قانون الطيران المدني رقم ( )12لسنة 1993م والمعدل بالقانون رقم ()21
لعام 2009م في المادة ( )26على( :للجمهورية السيادة الكاملة والمطلقة على
الفضاء الجوي والخارجي الذي يعلو إقليمها ) وهذا النص مستمد من اتفاقية شيكاغو
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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 والدولية

متابعات اخبارية
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اجتماع مهم برئاسة وزير النقل الدرة وحضور نائب وزير النقل ورئيس ووكيل هيئة الطريان والقائم بأعمال رشكة الخطوط الجوية اليمنية واملدير التنفيذي لرشكة النفط اليمنية

وزير النقل  :نطالب باإلرساع يف فتح وجهات جديدة لتسيري رحالت جوية تجارية وم ّدنية لتخفيف معاناة اليمنيني
أكد وزيـر النقـل عبدالوهـاب يحيـى الدرة،
أهميـة اإلرساع يف فتح وجهات جديدة لتسـيري
رحلات جويـة تجاريـة ومدّنيـة عبر مطار
صنعاء الـدويل لتخفيـف معانـاة اليمنيني.
جاء ذلك خالل لقـاء ،ضم نائـب وزير النقل
محمد الهاشـمي ورئيس هيئة الطريان املدني
واألرصـاد الدكتور محمـد عبدالقـادر والقائم
بأعمـال رشكـة الخطـوط الجويـة اليمنيـة
عبدامللـك مطهـر واملديـر التنفيـذي لرشكـة
النفـط اليمنية املهنـدس عمـار األرضعي.
وأشـار إىل أن فتـح وجهـات جديـدة عبر
مطـار صنعـاء سـيعمل على تسـهيل حركة
وحرية النقـل للمسـافرين اليمنيين ،خاصة
املرىض الذيـن يحتاجون السـفر لتلقي العالج
يف الخـارج  ..منوهـا ً بجهود وخدمـات رشكة
الخطـوط الجويـة اليمنيـة التـي تقدمهـا
للمسـافرين باملطـارات اليمنيـة.
ولفـت وزيـر النقـل إىل رضورة توفري رشكة
النفـط اليمنيـة للوقـود الخـاص بالطائـرات
التجاريـة وطائـرات األمـم املتحـدة بمطـار
صنعـاء الـدويل حسـب مـا تـم االتفـاق عليه
واملوافقة مـن املبعوث األممـي يف اجتماع أثناء
زيارتـه للعاصمـة صنعـاء مؤخراً.
وشـدد على رضورة التزام رشكـة الخطوط
الجويـة اليمنيـة بالعمـل وفقـا للخطـط
والدراسـات التطويريـة واملواكبة التي تسـهم

العوامل املؤثرة
على نظم النقل

عبداهلل غالب محيد الدين*

يُعَ ـ ُّد النقل بـكل قطاعاته قطاعا ً أساسـيا ً
للتنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة يف جميع
البلـدان ،وللتعـاون واالقتصـادات اإلقليمية
والعاملية..وتتراوح قيمته املضافة بالنسـبة
إىل الناتـج املحلي اإلجمـايل العاملـي ما بني
 6و  12يف املائـة ،وعـاد ًة ما يوفـر النقل من
 5إىل  8يف املائـة من متوسـط إجمايل العمالة
الوطنيـة املدفوعـة األجر.
تؤثـر عوامـل عـدة على ن ُ ُ
ظـم النقـل يف
جميع البلدان وتشـمل الجغرافيا الطبيعية،
واألوضاع االجتماعية واالقتصادية ،والبيئات
الترشيعية والهياكل املؤسسـية ،والسـياقات
والتوجُّ هات السياسـية ،فضالً عن مستويات
التطـور التكنولوجي.
كماتؤدي التطبيقات التكنولوجية يف النقل
البري دورا ً هاما ً يف إدارة الركاب والشـحن،
ولها آثـار إيجابية عىل كفـاءة خدمات النقل
وسلامتها وموثوقيتهـا وسـهولة ُّ
التنقـل
عربها.
ومـن شـأن التكنولوجيـات الرقميـة
الناشـئة ،مثـل إنرتنـت األشـياء والبيانـات
الضخمـة والبيانـات املفتوحـة والحوسـبة
السـحابية والـذكاء االصطناعـي ،أن تجلب
املزيد من التحوالت إىل قطـاع النقل الجوي
والبحري والربي..مما سـيؤدي إىل تحسين
إدارتـه ،وتعزيـز كفاءتـه وسلامته ،والحد
من انبعاثـات الكربـون واسـتهالك الوقود
مسـتقبالً يف جميـع البلـدان املتطورة.
* مدير عام العالقات العامة بالهيئة العامة للطريان املدني

يف االرتقاء بخدماتها يف مجـال الطريان املدني.
وحث الوزيـر الدرة رشكة الخطـوط الجوية
اليمنية عىل مضاعفة جهودها لتحسين األداء
وتطويـر الرشكـة باعتبارها الناقل الرسـمي
للجمهورية اليمنية.واسـتمع اللقاء من القائم
بأعمال رشكـة الخطـوط الجويـة اليمنية إىل
رشح مفصـل عـن االنجـازات التـي حققتها
الرشكة والتحديات التـي تواجهها والعمل عىل
حلها  ..وقال “إن الرشكـة تقدم خدمات النقل
الجـوي بكل مهنيـة وحرفية عرب كـوادر فنية
مؤهلة تأهيالً عاليا ً يف مجـال الطريان املدني”.
بـدوره أبدى املديـر التنفيذي لرشكـة النفط
اليمنيـة ،اسـتعداد الرشكـة توفير الوقـود

للطائـرات املدنية واألممية التـي تهبط بمطار
صنعـاء الـدويل بشـكل منتظم.
وأكـد أن الرشكـة تسـعى لتوفري املشـتقات
النفطيـة لتخفيـف معانـاة املواطـن اليمنـي
رغم اسـتمرار دول تحالـف العـدوان يف أعمال
القرصنـة البحريـة لسـفن النفطية.
وناقـش اللقاء بحضـور وكيلي وزارة النقل
لقطـاع النقل الجـوي عبدالله العنسي وهيئة
الطيران املدنـي واألرصـاد رائد جبـل وناطق
رشكـة النفـط اليمنية عصـام املتوكل ،سير
العمل برشكة الخطوط الجويـة اليمنية وفتح
وجهـات جديـدة عبر مطـار صنعـاء الـدويل
وتوفير رشكة النفـط اليمنيـة الوقـود الالزم

للطائـرات التجاريـة وطائـرات األمـم املتحدة
بمطـار صنعاء.
مـن جهـة اخـرى اعتبر وزيـر النقـل
عبدالوهـاب الـدرة ،تمديـد الهدنة اإلنسـانية،
فرصـة إلثبات مـدى الجدية لتخفيـف معاناة
الشـعب اليمنـي إنسـانيا واقتصاديـا ورفـع
الحصار..وطالـب وزيـر النقل بتسـيري جميع
الرحلات عبر مطـار صنعـاء الـدويل ودخول
سـفن الحاويات والبضائع إىل مينـاء الحديدة
وفتـح الطـرق يف جميـع املحافظـات.
وطالـب األمـم املتحـدة ،بـاإلرساع يف جدولة
الرحلات التجاريـة لتكـون بشـكل يومـي
عرب مطـار صنعـاء الـدويل ليتسـنى للمرىض

واملغرتبني والطالب السـفر بكل سهولة ..الفتا
إىل أن املواطن يريـد أن يلمس نتائج الهدنة عىل
الواقع.ودعـا األمـم املتحدة إىل تنفيـذ كل بنود
الهدنـة وتكثيـف الرحلات التجاريـة واملدنية
بشـكل يومـي وتسـيري الرحلات إىل وجهات
جديدة ،والسماح لسفن الحاويات واملشتقات
النفطية بالدخـول إىل ميناء الحديـدة دون أي
عرقلـة أو احتجاز.وجدد وزير النقـل ،التأكيد
على جهوزية مطـار صنعاء السـتقبال كافة
الرحلات التجارية واملدنية عىل مدار السـاعة،
وفقـا للمتطلبـات والشروط املعمـول بها يف
املطارات العاملية باإلضافـة إىل جهوزية ميناء
الحديدة السـتقبال كافـة السـفن التجارية.

وزير النقل يلتقي بمنسق الشؤون اإلنسانية باليمن ويؤكد على :

أهمية االرساع بتنفيذ مشاريع تأهيل ميناء الحديدة من قبل الربنامج االنمايئ لالمم املتحدة
التقى وزير النقـل عبدالوهـاب يحيى الدرة اليـوم بصنعاء
منسق الشـؤون االنسـانية يف اليمن ديفيد غرسيل.
وناقـش اللقـاء بحضـور رئيـس هيئـة الطيران املدنـي
واألرصـاد الدكتـور محمد عبدالقـادر املوضوعـات والقضايا
املتصلـة بالجانب االنسـاني يف بالدنا ورفع معانـاة املواطنني
جراء العـدوان والحصارواسـتعرض اللقاء اسـتمرار احتجاز
سـفن املشـتقات النفطيـة مـن قبـل تحالـف العـدوان رغم
حصولها على التصاريـح يف جيبوتـي وكذلـك املواضيع ذات
األهميـة يف مسـألة تفريغ الخـزان صافـر واسـتبداله بآخر
حسـب التوقيـع املتفق عليـه بين األمـم املتحـدة وحكومة
اإلنقـاذ الوطنـي مؤخرا .
وتطرق اللقاء اىل املشـاريع التي التزم بها الربنامج االنمائي
لألمـم املتحدة بشـأن اعـادة تأهيـل مينـاء الحديدة حسـب
اتفاقيـة سـتوكهولم الـذي طـال انتظاره ولـم ينفـذ منه اال
اشـياء ثانوية باإلضافة أهمية فتح وجهـات جديدة لرحالت
جوية عبر مطار صنعـاء الـدويل وتوفير اجهـزة مالحية و
أمنيـة للمطار.
وخلال اللقاء أكـد وزير النقـل أهميـة االرساع والعمل عىل
تنفيـذ مشـاريع تأهيـل مينـاء الحديدة مـن قبـل الربنامج
االنمائـي لألمم املتحـدة معربا ً عن اسـفة الشـديد للتباطء يف
التنفيذ كون املينـاء يعاني من شـحة املعـدات واالجهزة ذات
األولويـة مثل الكرينـات (الرافعـات الجرسيـة) واللنش التي
من شـأنها تقديم خدمات مالحية بحرية وانسـانية للشـعب
اليمني.
وقـال” ان الربنامـج االنمائـي لـم ينفـذ اال جزءا ً يسيرا ً ال
يتعدى هنجـر حاويات ال غري مع انه كان من املفرتض تسـلم
الكرينـات او تجهيزهـا من قبـل الربنامـج خالل عـام واحد
لكنه لـم ينفـذ ذلك”
وأشـار اىل ان تحالف العدوان مازال يمارس عملية القرصنة
البحرية لسـفن املشـتقات النفطيـة رغم تفتيش السـفن يف
جيبوتي وهـي من ضمن بنـود تمديد الهدنة اإلنسـانية.
وشـدد الوزير الـدرة رضورة ترسيع العمل السـتبدال خزان
صافر إلنقـاذ العالم من الكارثـة البيئية التي سـتؤثر يف حال
انفجـرت السـفينة وقـال” تأثير خـزان صافر سـيعم عىل
الجميع وتالفيها صعب جدا عىل البحر االحمـر والدول املطلة
حتى قناة السـويس”.
ولفـت إىل جهـود وزارة النقل التـي تبذلها يف الوقـت الراهن
فيما يتعلـق بصيانة السـفينة صافـر ودور االمـم املتحدة يف
هـذا الجانب مبينا ان السـفينة صافـر موضـوع عاملي والبد
مـن تدخل الجميـع وتحالـف العـدوان اول من سـيترضر به

وزيـر النقـل يمنح املنسـق املقيـم لألمم
املتحـدة ديفد غرسلي شـهادة تقديرية
والدول املطلـة عىل البحـر االحمر حـال ترسب كميـة النفط
الخام املوجـود بداخلها .
واشـار اىل اهمية فتح وجهات جديـدة للرحالت الجوية عرب
مطار صنعـاء الـدويل خلال الفترة القادمة وتوفير احدث
االجهزة املالحيـة للمطار.
مـن جانبـه أكـد رئيـس هيئـة الطيران املدنـي واألرصاد
رضورة توفري أجهـزة ومعدات مالحية وامنيـة ملطار صنعاء
لتقديـم خدمات مالحيـة وانسـانية بما يسـهم يف تأمني أمن
وسلامة الطيران املدني محليـا ودوليا.
وقـال” مطـار صنعـاء كان يعمـل قبـل العـدوان بأجهزة
اتصـال وتواصل مالحية متطـورة اال أن معظمهـا دمرت من
قبل العـدوان بطريقة ممنهجـة ومتعمـدة واالن يعمل املطار
بخربات فنيـة مهنيـة ذات كفـاءات عالية رغم قلـة االجهزة
مـن جانبه اكـد املنسـق املقيـم للربنامـج االنمائـي التابع

لألمـم املتحـدة ديفيـد غرسلي ان الربنامـج سـيقوم بدوره
إلدخال األجهـزة املطلوبـة لتطويـر املالحة الجويـة يف مطار
صنعـاء  ..والعمـل عىل ادخـال اجهـزة االنـذار املبكر .
وبخصوص ميناء الحديدة اكد غرسلي انه سـيتم مناقشة
هذا االمـر يف االجتمـاع الـذي سـيعقد يف العرشين من شـهر
سـبتمرب مع املانحني من اجل ايجاد الحلول وتخفيف معاناة
املواطنني اليمنيني.
وعـن السـفينة صافـر قـال غرسلي ان هنـاك  15دولـة
سـاهمت يف دعم صيانة السـفينة ..مؤكدا انه يتم اآلن العمل
عىل وضـع اللمسـات االخيرة لتنفيـذ الخطة املتفـق عليها.
هـذا وكان وزير النقل قد منح املنسـق املقيـم لألمم املتحدة
ديفد غرسلي شـهادة تقديريـة ..نظير جهـوده يف تخفيف
معاناة اليمنيين جراء العـدوان والحصـار وادخـال األجهزة
الخاصـة بهيئة الطيران املدنـي واألرصاد.
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بقايا اخبار الصفحة االوىل
نائب رئيس الوزراء الدكتور مقبويل ووزيرا النقل عبدالوهاب الدرة  -بقية -

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

بقايا

اجتماع برئاسة مهدي املشاط وبحضور وزير النقل ورئيس هيئة الطريان  -بقية -
وذلك لتخفيف معاناة املواطنني املسافرين للعالج واملغرتبني والطالب ورجال األعمال ،وصوال ً إىل الفتح الكامل
ملطار صنعاء الدويل دون أي قيود.وأكد رضورة االهتمام بالتدريب ورفع مستوى كفاءة العاملني باملالحة
الجوية واألرصاد ،حاثا ً عىل تقديم .كافة الخدمات والتسهيالت الالزمة للمسافرين من وإىل مطار صنعاء.
من جانبه أكـد رئيس هيئة الطيران املدني ،أن املطـار يعمل وفق املعايير الدولية ويقدم كافة التسـهيالت
الالزمة للمسافرين.

رئيس مجلس الوزراء  :الدكتور بن حبتور رضورة  -بقية -

وخلال الزيـارة التـي رافقهم فيهـا رئيـس هيئـة الطريان
املدني واألرصاد الدكتور محمد عبدالقـادر ،ووكيل وزارة النقل
لقطاع النقـل الجـوي عبدالله العنسي ،ووكيل هيئـة الطريان
املدني رائـد جبـل ،والوكيل املسـاعد للهيئـة لقطـاع املطارات
يحيـى الكحالنـي ،ومدير قطـاع املطـارات أمني جمعـان ،أكد
الدكتـور مقبـويل أن مرشوع املطـار الجديد تعـرض ملائة غارة
جوية بشـكل مبـارش من قبـل طريان تحالـف العـدوان والتي
تعتبر من جرائـم الحرب كـون املطـار مرفق مدنـي وخدمي.
وقـال” شـاهدنا آثـار الدمـار املمنهـج الـذي لحـق بمبنـى
مرشوع مطار صنعـاء الجديد الذي يمثل واجهـة وبوابة اليمن
األوىل للعالم”..وحمـل مقبـويل دول تحالف العدوان مسـؤولية
قصف هـذا املبنـى املدنـي الخدمـي ..داعيـا األمم املتحـدة إىل
رسعة استكمال إنشـاء مرشوع مطار صنعاء الجديد لتشغيله
ليقـدم خدماته اإلنسـانية لليمنيني.
بدوره اعتبر وزير النقـل مرشوع مبنـى املطـار الجديد من
املشاريع الوطنية االسرتاتيجية..وأوضح أنه كان املؤمل افتتاح
هـذا املشروع ليكـون واجهـة للوطـن وللعاصمـة التاريخية
صنعاء كمطار دويل مـن حيث التطوير والتحديـث واملتطلبات
والرشوط املعمـول بها عامليـا ،واملعتمدة من منظمـة الطريان
املدني الـدويل “االيكاو”.
وأكـد الوزيـر الـدرة أن املطـار الجديـد يواجـه الكثير مـن
اإلشـكاليات نتيجـة تعرضه للقصـف من طيران دول تحالف
العدوان بشـكل متعمد ومبارش ..مطالبا برسعة اعتماد املبالغ
الخاصة السـتكمال هذا املرشوع الهام الذي يتناسـب مع تزايد
العدد السـكاني يف اليمن.
فيمـا أكـد وزيـر األشـغال العامـة والطـرق أن املشروع
بتصاميمه الحديثة وسـعته الكبرية كان هدفا لتحالف العدوان
بهدف تدمريه وحرمان الشـعب اليمني مـن خدماته..ولفت إىل
أن جرائم العدوان التي ال تحىص بحق الشـعب اليمني ،كشفت
حجم الحقد الذي يكنه لليمن وشـعبه.إىل ذلك تفقد وزير النقل
ومعه رئيس هيئـة الطريان املدني ووكيل الـوزارة لقطاع النقل
الجـوي ووكيـل الهيئـة أرايض وحرم مشروع مطـار صنعاء
الـدويل الجديـد ،واملواقع املخصصة ملرافـق املطار.
* من جهة اخرى أكد وزيـر النقل ،عبدالوهـاب يحيى الدرة،
فتح وجهات جديـدة لرحالت جويـة عرب مطار صنعـاء الدويل
خالل الفرتة القادمـة ،وفقا ً ملا تضمنته الهدنة اإلنسـانية.
وأوضح الوزير الـدرة ،يف اجتماع عُ قد يف مطـار صنعاء الدويل
يـوم 29محـرم  ،ضـم رئيس هيئـة الطيران املدنـي واألرصاد
الدكتـور محمـد عبدالقـادر ووكيـل الهيئـة رائد جبـل ومدير
املطار خالد الشـايف ،أن توسـيع الوجهات الجديـدة للرحالت
الجويـة عبر مطـار صنعـاء ،حسـب مـا تضمنتـه الهدنـه

اإلنسـانية ،أمـر مطلـوب ،وعىل األمـم املتحـدة راعيـة الهدنة
تنفيـذه على الواقـع لتخفيـف معانـاة اليمنيين املسـافرين
بصـورة عامة واملـرىض بشـكل خاص.وأشـار إىل أن الوجهات
الجديـدة للرحلات الجوية تشـمل دوال ً عـدة إىل جانـب األردن
والقاهـرة  ..مبينـا ً أن أي تمديـد لهدنـة أخـرى وملـدة أطـول
مرهون بمسـتوى مـا تـم تنفيذه على الواقـع ،خاصـة فتح
وتوسـيع وجهات ورحالت لـدول أخرى ،وتوفري رحالت سـفر
متعـددة للمـرىض ،والطلاب واملغرتبين ،ورجـال األعمال.
كمـا أكـد جاهزيـة مطـار صنعـاء التشـغيلية السـتقبال
الرحلات والوجهات الجديـدة فنيا ً ومهنياً ،بما يضمن سلامة
وأمـن الطيران املدنـي وفقـا للمتطلبـات الدوليـة ومنظمـة
الطيران املدنـي الـدويل “اإليـكاو” ..مشـددا ً عىل قيـادة هيئة
الطيران املدنـي رفع طاقـة العمـل السـتكمال مـا تبقى من
الجوانب الفنيـة والتقنية نتيجة القصف املتكـرر للتحالف عىل
مطـارات صنعـاء وتعـز والحديدة.
وقـال الوزيـر الـدرة” تفاءلنـا بمغـادرة الوفـد العسـكري
للمملكـة األردنيـة الهاشـمية لعقـد مفاوضـات ومناقشـات
مبكرة ،لتوسـيع وتمديـد للهدنة ،لتشـمل بنودا جديـدة ،وكذا
توسـيع رحلات جديـدة إىل دول أخـرى جديدة ،وفتـح الطرق
الرئيسية لتخفيف معاناة الشـعب اليمني”..وناقش االجتماع،
بحضور الـوكالء املسـاعدين لهيئة الطيران املدنـي واألرصاد
والجهـات األمنيـة واملنتدبـة يف املطـار واملختصين الفنيني يف
املجاالت املالحية الجويـة ،املواضيع ذات الصلة بجهوزية مطار
صنعاء الـدويل الفنيـة واملهنيـة والتقنية السـتقبال الوجهات
والرحالت الجديدة ،التي ستشـملها الهدنة اإلنسانية مستقبالً.
واسـتمع وزير النقل من رئيس ووكيل هيئـة الطريان املدني
واألرصاد إىل رشح مفصل عمّ ا تم إنجـازه خالل الفرتة املاضية،
ومسـتوى التنفيـذ على الواقع وفقـا ً للمالحظـات الـواردة يف
االجتمـاع السـابق.إىل ذلـك ،ا ّ
طلـع وزيـر النقـل ومعـه رئيس
ووكيـل هيئة الطيران املدني ومديـر مطار صنعـاء الدويل عىل
مرافـق املطار وجاهزيتهـا الفنية واملهنيـة والتقنية..
حيـث ا ّ
طلعـوا على األجهـزة الجمركيـة يف صـاالت املطـار
املختلفـة ،ومبنـى التمويـن التابع لرشكـة الخطـوط الجوية
اليمنيـة يف املطـار ،ومسـتوى الخدمـات التـي يقدّمهـا
للمسـافرين..كما تفقدوا العمل مبنى جمرك املطار والتوسعة
الجديـدة للمبنـى ،وما يحتويـه مـن إدارات ذات صلـة بالعمل
الجمركي ،سـواء ما يخـص املسـافرين والبضائع أو الشـحن
الجـوي.
واطلـع الوزير الدرة عىل سير العمل يف هنجر الـوارد الخاص
بشـحنات البضائـع واألدويـة واملسـاعدات املختلفـة بمطـار
صنعاء.

وأشـار إىل أن النقل بمختلـف مجاالته الربيـة والبحرية والجوية رشيـان حياة املواطـن اليمني من حيث
توفري احتياجاته األساسـية أبرزهـا الغذاء والدواء وتسـهيل تنقالته .وأشـاد رئيس الـوزراء بالجهود التي
بذلتها قيـادة الوزارة والهيئات واملؤسسـات التابعة لها للمحافظة عىل جهوزيتهـا الفنية واملهنية وتقديم
خدماتها للشـعب اليمني رغم الحصار والعـدوان  ..حاثا الـوزارة عىل التطوير .والتحديث املسـتمرين
ملختلـف مهامها وأنشـطتها بمـا يسـهم يف تعزيز دورهـا يف خدمـة الشـعب اليمني الصامـد يف وجه
العدوان.وشـدد عىل رضورة أن يشـمل تمديد الهدنة فتح وجهـات جديدة للرحلات الجوية من مطار
صنعـاء الدويل ،وخاصة إىل الـدول التي يتجه املرىض والطلاب واملغرتبون إليها .بدوره اسـتعرض وزير
النقـل ماتم تنفيذه خلال الفترة املاضية من مشـاريع ومبـادرات الرؤية الوطنيـة  ..الفتـا ً إىل جهود
الـوزارة وهيئة الطيران املدنـي واألرصاد يف تطويـر أداء املطـارات وفقـا ً لالشتراطات الفنية ملنظمة
الطريان الـدويل ( االيكاو ).
وأشـار إىل مـا تـم تنفيذه مـن بنـود الهدنـة يف الجانب اإلنسـاني خاصـة ما يتعلـق بالنقـل الجوي
والبحـري والربي وفتـح املطـارات واملوانئ والطرق الرئيسـية لتخفيـف معاناة أبناء الشـعب اليمني.
وأكـد الوزير الدرة ،رضورة السـماح لسـفن الحاويـات بالدخول بصورة مسـتمرة إىل مينـاء الحديدة
وفتح الطرق الرئيسـية أمام املسـافرين والشـاحنات التجارية حتى التتعرض للحوادث والتأخري أثناء
مرورهـا بالطرق الفرعيـة وممـرات السـيول.ولفت إىل أن الطرق الرئيسـية التي يجـب فتحها طريق
الضالع قعطبـة وطريـق الراهدة كرش عـدن وطريق مـأرب نهـم وطريق الجوبـة البيضاء.

وزير النقل حذر من التداعيات  -بقية-
عىل البيئة واألحيـاء البحرية..وأكد أهمية اعتماد
الخطة الوطنيـة ملواجهة التلـوث النفطي والتلوث
البحري بشـكل عـام سـواء بصـورة متعمـدة أو
غير متعمـدة ،وإقرارهـا ..الفتـا إىل أهميـة قيام
الجهـات املعنيـة وذات العالقة بإجـراءات لحماية
امليـاه اإلقليمية من خطـر التلوث النفطي.وأشـار
الوزير الـدرة إىل الكميات الهائلة مـن النفط واملواد
البرتولية التي تنقل بواسـطة السـفن عبر البحر
األحمر ومضيق بـاب املندب ,ما يتطلب االسـتعداد
ملواجهـة أي خطـر بيئي قـد ينجم عـن ذلك.
ولفـت إىل تأثريات العـدوان والحصـار يف تعطيل
املعـدات واآلليـات البحريـة التـي كانـت بحاجـة
إىل صيانـة دوريـة ،إضافـة إىل عـدم وجـود املـواد
الخاصـة بتشـتيت التلوثـات النفطيـة مـا يؤدي
إىل قصـور يف املواجهـة أو االسـتجابة ألي بالغـات
يف هـذا الجانب..وجـدد وزيـر النقل الدعـوة لألمم
املتحدة للإرساع يف اسـتبدال الخـزان العائم صافر
الـذي يعد قنبلة معرضـة لالنفجار يف أي وقـت. .
ال تقتصر مخاطره على اليمـن وحسـب بل عىل
الـدول املطلـة على البحـر األحمـر مـن جيبوتي
وحتى قنـاة السـويس .
مـن جانبـه أكـد نائـب وزيـر النقـل محمـد
الهاشـمي رضورة العمـل بـروح الفريـق الواحـد
مـع الجهـات ذات العالقـة يف مواجهـة التلـوث
وحمايـة البيئـة البحرية.ولفـت إىل أهميـة اتخاذ
كافـة االحتياطـات الالزمـة والرضوريـة ملواجهة

هـذا الخطر الكارثي على املياه اإلقليميـة اليمنية.
بدوره اسـتعرض مديـر هيئـة الشـؤون البحرية
صلاح الوزيـر مـا تتضمنـه الخطـة الوطنيـة
للطـوارئ ملواجهة تلـوث البيئة البحريـة بالنفط..
مؤكدا حـرص الهيئة على حماية البيئـة البحرية
من التلـوث مـن خلال إصـدار القوانين املنظمة
واإلجـراءات الرادعـة.
فيما أكد مدير هيئة الشـؤون البحرية بالحديدة
إبراهيـم املوشـكي أهميـة املحافظـة على البيئة
واألحياء البحريـة كونها ثروة مهمة تشـكلت منذ
آالف السـنني ..الفتـا إىل أهميـة الخطـة الوطنيـة
ملواجهة التلوث النفطي للحـد من املخاطر املحدقة
بالبيئـة البحرية.
وأكد املشـاركون يف االجتماع مـن ممثيل الجهات
ذات العالقـة العمل كفريـق واحد مـع وزارة النقل
ممثلة بهيئة الشؤون البحرية ..مشريين إىل أهمية
دور املنظمـات الدوليـة يف توفري املعـدات واآلليات
الخاصة بمواجهة التلـوث النفطي.
وناقـش االجتماع الذي ضـم وكيلي وزارة النقل
لقطاع النقـل الجـوي عبدالله العنيس ،والشـؤون
البحريـة واملوانـئ خالـد النمـر ،الخطـة الوطنية
للطـوارئ ملواجهة تلـوث البيئة البحريـة بالنفط،
املقدمة من هيئة الشـؤون البحرية والتي تضمنت
االستراتيجية الوطنية واإلجراءات التنفيذية ودليل
البيانات.

خدمات اإلطفاء واإلنقاذ باملطارات..الحفاظ على درجات السالمة العليا
أ /صاحل حسني االهجري

 -مدير عام االطفاء واالنقاذ

طاهر امحد القفيلي

مدرب اطفاء وانقاذ

تعـد أعمـال اإلطفـاء واإلنقـاذ يف
املطـارات أعمــاآل إداريـة وفنيـه
وتخضـع إلجـراءات تشـغيلية
محـددة ذات معايري دوليـة ومحلية
 ،حيث تقـوم إدارة اإلطفـاء واإلنقاذ
باملطارات بتنفيـذ العديد مـن املهام
واملسـؤوليات اإلداريـة والفنيـة ،
وذلـك مـن أجـل تحقيـق أقصى
كفـاءة تشـغيلية والهـدف هـو  :أن
يتم تنفيذ هذه العمليات التشـغيلية
بـدون خسـائر يف األرواح واملمتلكات
وبأقصى درجات السلامة وذلك عن
طريق متابعة تنفيـذ أنظمة الطريان
املدنـي املحليـة والدوليـة .
ومن هذه االجراءات كالتايل:
.1دور االسـتالم والتسـليم يوميـا ً
للتأكـد مـن الجاهزية
.2توزيـع افـراد الوريـة بشـكل

طقوم للمناوبة عيل مدار  24سـاعة
ملتابعـة اعمـال اإلدارة وسير حركة
الطيران باملطار
.3التنسـيق املسـتمر مـع بـرج
املراقبـة والجهـات ذات العالقـة
بحركـة الطيران باملطـار
.4االسـتعداد بشـكل طقـوم امام
املحطـة للمراقبـة حركـة الطيران
باملطـار عيل مـدار السـاعة
.5االسـتعداد جـوار الطائـرة اثناء
تمويـن وتفريـغ الطائـرة بالوقود
.6االسـتعداد جـوار الطائـرة اثناء
عمليـة فحص الطائرة بعـد الصيانة
.7االسـتعداد بجميع الطقوم امام
املحطة عند هبوط او اقلاع الطائرة
الرئاسية
.8االسـتعداد لتدشـن اول رحلـة
ألى خطوط جويـة جديـدة تصل ايل

ا ملطا ر
.9االسـتعداد بجميع الطقوم امام
املحطـة عند البلاغ بوجـود خلل من
الدرجـة الثانيـة يف طائرة عيل وشـك
الهبوط
.10االسـتعداد بجميع الطقوم عيل
طول املمـر ( االنتشـار ) عنـد البالغ
بوجـود خلـل مـن الدرجـة االويل يف
طائـرة علي وشـك الهبوط
.11االسـتعداد بجميع الطقوم عند
البالغ بوجود هبـوط اضطراري الحد
طائرات العابرة بحسـب درجته
.12االسـتعداد لحركـة الطيران
هبوط او اقالع يف حالة سـوء األحوال
الجوية (تدنى الرويـة  ,رسعة الرياح
 ,االمطار )
.13التصـدي لحرائق الطائـرات او
املبانـي يف حـرم املطار

.14تصنيـف املصابين يف مـكان
الحـادث ونقلهـم ايل املستشـفيات
بحسـب درجـة اإلصابـة
.15اخلاء الـركاب مـن الطائـرة
املنكوبـة ايل منطقـة امنـه (منطقة
االخلاء )
.16عمـل حـزم امنـي ملـكان
الحـادث بهـدف الحفاظ علي األدلة
التـي تسـاعد علي اظهار األسـباب
الحقيقة للحادث وتسـاعد املحققني
اثنـاء إجـراءات التحقيـق
.17املشـاركة يف إجـراءات
التحقيقات يف حـوادث الطريان عامه
وحـوادث الحرائـق خاصـه
.18التعامـل مع البضائـع الخطرة
بحسـب اإلجراءات املتبعـة لكل نوع
منها واخالء املنطقـة ان تطلب االمر
لذ لك

.19إعـادة جاهزية جميـع معدات
وعربـات اإلطفـاء بعد كل حـادث او
حالة طـوارئ
.20التفتيش الدوري عيل منظومة
السلامة يف جميع املبانـي او املعدات
التي تعمل يف مـرىس وقوف الطائرات
.21مـع كل مـا سـبق تقـوم إدارة
اإلطفـاء بجميـع اعمـال الخدمـات
األرضيـة علي سـبيل املثـال وليـس
الحرص (ارشـاد الطائـرات – فحص
املمرات واملـرىس – مطـاردة الطيور
والحيوانـات الربيـة  ...... -الـخ )
.22الرفـع بالتقاريـر الدوريـة او
االسـتثنائية ايل إدارة عـام اإلطفـاء
.23أي اعمـال توكل اليـه بموجب
لوائـح او قوانين دوليـة او محليـة
او بموجـب توجيهـات من السـلطة
ا لعليا .

نتواصل على

www.mot.gov.ye
www.facebook.com/motyemen1
http://www.youtube.com/motyemen
http://www.twitter.com/motyemen1
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يطلـب «محمـود الكفارنة» من أحد عماله إشـعال مزيد من الحطب أسـفل خـزان مأله بنحو
طن من مـادة البالسـتيك ليقوم بصهـره وتحويلـه إىل وقـود يبيعه يف السـوق املحليـة يف قطاع
غزة املحـارص الذي يشـهد أزمة طاقة تـؤدي إىل ارتفاع أسـعارها بينما يعد سـكانه مـن األفقر
يف العالم..يعمـل «الكفارنـة» ( 25عامـا) يف جباليا املحاذية للحدود الشـمالية مـع ارسائيل ،مع
أشـقائه يف املرشوع الـذي تعتمد فكرتـه عىل إعـادة تدوير البالسـتيك عرب صهره تحـت درجات
حـرارة عالية جدا.وتسـتغرق عمليـة الصهر وقتا طويلا خاصة ملـلء الخزان الذي تبلغ سـعته
طنا ونصـف الطن مـن البالسـتيك ،وهي كميـة كافية إلنتـاج ألف لرت مـن الوقود.
وأضاف الشـاب الحاصل على بكالوريـوس يف إدارة األعمال« :نعتمـد يف العمل طريقـة بدائية
ومعدات بسـيطة محليـة الصنع» ،موضحـا أنه اسـتعان باإلنرتنـت لتطوير فكرتـه وخاض يف
و«الخزان ال يسـتوعب أكثر من طن ونصف الطن من البالسـتيك بينما تسـتمر عملية استخراج
الوقود ملدة تتراوح بني  12و 14سـاعة».

قـدرت جمعيـة «حفـظ النعمـة»
البحرينية قيمـة هدر الطعـام يف البالد
سـنويا ً بـ 100مليـون دينـار (265.2
مليـون دوالر) ،بسـبب رمـي  400طن
مـن املأكـوالت يف القمامـة يومياً.
وقـال نائـب رئيـس مجلـس إدارة
الجمعية« ،زياد بن فيصـل آل خليفة»،
يف حوار مـع صحيفة «البلاد» املحلية
نرشته الثالثـاء ،إنه يتم هـدر  400طن
من املـواد الغذائية يومياً ،وخالل شـهر
رمضـان يرتفـع الرقـم إىل  600طـن
يومياً.وأشـار «آل خليفـة» إىل أن األمم
املتحدة صنفت البحريـن األوىل عربيا ً يف
هدر الطعـام والرابعـة عاملياً.

الطاقة األمريكية :ليس لدينا القدرة على توفري الوقود
قالت مسـاعدة وزير الطاقة األمريكية ،كاثرين هـوف ،إن الواليات املتحدة لديها أكرب أسـطول
نـووي يف العالـم ،لكنها حاليـا ً تفتقر للقـدرة عىل إنتاج مـا يكفي مـن الوقود النووي لتشـغيل
مفاعالتها..ويف مقابلـة مـع صحيفـة  ،washington examinerادعت هوف أ ّن “روسـيا لم تعد
مصـدرا ً موثوقا ً بـه لوقودنـا ،ونحن بحاجـة إىل إيجاد بدائـل هنا وبناء سلسـلة التوريـد هذه”،
محذر ًة مـن أ ّن “الواليـات املتحـدة اعتادت الحفـاظ عىل قـدرات إمداد كبيرة باليورانيـوم ،من
التعديـن إىل التحويـل والتخصيب وتصنيع الوقـود ،ولكن سلسـلة التوريد قد انهـارت اآلن”.

ذهبيتان وفضيتان لتايكواندو سيئون يف بطولة خريف ظفار الودية بدولة ُعمان الشقيقة
حقق نادي سـيئون للتايكونـدوا ذهبيتني وفضيتني يف أول مشـاركة خارجيـة له يف بطولة خريـف ظفار الودية
السـياحية األوىل « الكريوجي والبومسي «  2022بدولة عُ مان الشـقيقة خلال الفرتة من  24حتى  26اغسـطس
بصالة مجمع السـلطان قابوس الشـبابي للثقافـة والرتفيه ..
حيث شـارك نادي سـيئون يف االوزان ( تحت  - 45تحت  - 51تحت  ) 55كجم للشـباب والناشئني والتي أستطاع
فيها العبو نادي سـيئون للتايكوندوا من تحقيـق امليداليات الذهبية والفضية يف جميع مشـاركتهم ..
حيث حقق االعـب محمد جـواد العامري العب نـادي سـيئون امليدالية الذهبية لـوزن تحت  55كجم للشـباب ،
فيمـا حقق طه عيل جربـوش امليداليـة الذهبية يف البطولة لـوزن تحت  51كجم للشـباب  ،فيما حقـق العب نادي
سـيئون محمد علي جربوش الفضيـة يف البطولـة بعد أن خسر النهائـي يف وزن تحـت  45كجم للناشـئني فيما
حقق العب نـادي سـيئون حمزة أحمـد خبـاه امليدالية الفضيـة يف البطولـة بعد أن خسر النهائـي يف وزن تحت
وزن  45كجم للشـباب ..

مبارزة اليمن تحقق فضية غرب آسيا يف األردن
أحـرز املنتخب الوطنـي للمبارزة فضيـة بطولة غرب آسـيا لفرقي الشـباب ،بوصولـه إىل النهائي
ملواجهة منتخب سـلطنة عمان الذي نال الذهبية ،يف إطـار البطولة التي تجري منافسـاتها يف صالة
األرينا بمدينة الحسين يف العاصمـة األردنية عمان.
وكان شـباب املبـارزة اليمنيـة بقيـادة املـدرب الوطنـي محمـد مسـعود ،بلغـوا مربـع الذهب يف
منافسـات سلاح اآليبيه بعد تجاوز مبـارزي األردن بنتيجـة " "22/36ليقابلـوا يف النهائي املنتخب
العُمانـي ،ليفـوز األخري بنتيجـة .32/36
ويف ذات السـياق ،اعتبر رئيس الوفد أمني عـام اتحاد اللعبة سـمري بادي يف ترصيـح لوكالة األنباء
اليمنية (سـبأ) اإلنجاز ،تأكيـدا ً عىل حضور املوهبـة اليمنية رياضيـاً ،رغم العـدوان والحصار حيث
تمكـن العبو اليمـن يف لعبـة املبارزة مـن إسـعاد اليمنيني بلقـب آخر يُضـاف إىل سـجالت الرياضة
اليمنية عامـة ،واتحاد املبارزة خاصة.وقال "هذه أول مشـاركة لليمن يف فئتي األشـبال والناشـئني،
بقيادة مـدرب يمنـي " ..مشيرا ً إىل أن االهتمـام بمثل هـذه الفئات العمريـة ،نـواة حقيقة ملختلف
األلعاب الرياضيـة ،وهي الفئات التـي تحتاج للرعاية والدعـم ملواصلة تحقيق مثل هـذه اإلنجازات.
فيما عرب مدرب املنتخـب محمد داحش عن سـعادته بما حققه أبطـال اليمن للمبـارزة  ..الفتا ً إىل
أن هذا اإلنجاز تحقق للوطـن ،بالعبني يُشـاركون ألول مرة يف بطولة خارجيـة ،بقيادته كأول مدرب
ً
مسـتقبل.
يمنـي للعبة ،ما يضع على عاتق االتحـاد تطوير قدرات الالعبني

وداعًا للكهرباء والوقود ..اخرتاع جهاز يدهش العالم يغنيك عن الكهرباء
وتخزين الطاقة الشمسية  ..واملخرتع
قـدم اختراع جديـد بديلا مدهشـا
للطاقـة الكهربائيـة يغني عـن الكهرباء
املولـدة بالوقـود.
ومن ابـرز الشـباب املبدعين اليمنيبن
الذين دفعتهم االزمـة اىل ابتكارات جديدة
هو محمـد محمـد العقاري الـذي تمكن
من صنع جهاز إلنتاج الطاقة الكهربائية
مبـارشة مـن األلـواح الشمسـية بـدون
بطاريات ..سـنجل فـاز 220v~AC5HZ
حيـث أطلـق عىل هـذا املشروع أسـم (
العقـاري دايركت).
وحسـب املهنـدس العقـاري ،فإنـه
بـدء يف تصنيـع هـذا الجهـاز منـذ عـام
 2019عندما .بـدأت أزمة الغـاز الخانقة
ففكـر وبحث عـن أيجـاد بديل لالسـتغناء
الكامـل ألسـطوانة الغاز..وعندها خطرت
لـه الفكرة..بتشـغيل الشـولة الكهربائيـة
مبـارشة مـن األلـواح الشـمية وبـدون
بطاريـات .ألن البطاريات ال تعمـر إىل املدى
البعيـد فاملدة التي تبقى فيهـا أقصاها عام
إىل عامني لكـن األلواح الشـمية تعمر حتى
املـدى البعيد.
وأضاف العقـاري بأن هـذا الجهاز يتميز
بأنـه جهـاز إلنتـاج الطاقـة الكهربائيـة
مبارشة من األلواح الشـمية بـدون بطارية
سـنجل فاز وبمختلف القدارات 2K.W4K.
 WKW.8K.W10K.Wوأكثـر مـن ذلك.
وتابع بـأن هذا الجهاز قادر عىل تشـغيل
األغراض الثقيلة مثل السـخان الكهربائي.
وكذلـك الطبـخ على الشـولة واالسـتغناء
بشـكل كامـل عـن أسـطوانة الغـاز طوال
فترة النهار.

وكذلك تشغيل بعض األجهزة الكهربائية
مثل ( السيشـوار وكاوية املالبس واملكنسة
الكهربائية وشحن السيارة الهايربد املزودة
بخدمـة الكهربـاء وااليرفايـر ) .وتشـغيل
جميع األغـراض مهما كانت قدرتها سـواء
ثقيلة أو خفيفة.
وأكـد العقـاري بأن لهـذا الجهـاز العديد
مـن املميـزات مـن بينهـا أنـه يعمـر مـا
يقـارب 30عامـا وأنه غير ضـار بالبيئة.
وأنـه قـد تـم البيـع من هـذا الجهـاز .
مـا يقـارب  15جهـاز إىل مختلـف
املحافظـات اليمنيـة ومـازال يسـعى إىل
تصنيـع كميـات كبيرة مـن هـذا الجهاز.
مشيرا إىل أنـه بحاجـه إىل حملـة إعالنيـة
وترويجيـة كبيرة لتعريف رشيحـه كبرية
مـن املسـتفيدين بهـذا الجهـاز إضافـة
إىل دعـم هـذا املشروع وإيجـاد حـل لـكل
العراقيـل التـي تقـف عائقـا ً أمامـه.

The Civil Aviation Law No. (12) for the year 1993 AD، as amended by Law No.
(21) for the year 2009 AD in Article (26) included the following: - (The Republic
has complete and absolute sovereignty over the air and outer space that
connects them) and this text is derived from the Chicago Convention
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Minister of Transport
warns of consequences
of pollution of marine
environment due to Oil spills

Minister of Transport in Yemen
meets David Gressly
Minister of Transport, Abdulwahab Yahya
Al-Durra, met with the Humanitarian Coordinator in Yemen, David Gressly.
The meeting, in the presence of CAMA ‘ s
Chariman , Dr. Mohammed Abdul Qadir,
discussed topics and issues related to the
humanitarian aspect in our country and
raising the suffering of citizens as a result
of the aggression and siege.
It reviewed the continued detention of
oil derivatives ships by the coalition of
aggression despite obtaining permits in
Djibouti, as well as issues of importance in
the matter of emptying the Safer tank and
replacing it with another according to the
recently agreed upon signature between
the United Nations and the Government of
National Salvation.
The meeting touched on the projects
committed by the United Nations Development Program regarding the rehabilitation
of the port of Hodeida according to the
long-awaited Stockholm Agreement and
only minor things have been implemented from it, in addition to the importance
of opening new destinations for flights
through Sana’a International Airport and
providing navigation and security devices
for the airport.
During the meeting, Minister of Transport
stressed the importance of expediting and
working on the implementation of projects
to rehabilitate the port of Hodeida by the
United Nations Development Program,
expressing his deep regret for the delay in
implementation, as the port suffers from
a lack of priority equipment and devices
such as cranes (bridge cranes) and launchers that would provide marine navigation
services. and humanity for the Yemeni
people.
“The development program has implemented only a small part, not exceeding
one container hanger, although the cranes
were supposed to be received or equipped
by the program within one year, but it did
not implement that.”Al-Durra said
He pointed out that the coalition of aggression is still practicing the maritime piracy
of oil derivatives ships despite the inspection of ships in Djibouti, which is among
the terms of the extension of the humanitarian truce.
Minister Al-Durra stressed the need to
speed up work to replace the Safer tank
to save the world from the environmental disaster that would affect if the ship
exploded.

He pointed to the efforts of the Ministry of
Transport that are currently being made
with regard to the maintenance of the
Safer and the role of the United Nations
in this aspect, noting that the Safer is a
global issue, and everyone must intervene
and the coalition of aggression will be the
first to be affected by it and the countries
bordering the Red Sea in case the amount
of crude oil inside it is leaked.
He pointed out the importance of opening
new destinations for flights through Sana’a
International Airport during the coming
period and providing the airport with the
latest navigation equipment.
For his part, Dr. Mohammed Abdul Qadir
stressed the need to provide navigational
and security devices and equipment for
Sana’a airport to provide navigation and
humanitarian services in a way that contributes to ensuring the security and safety
of civil aviation locally and internationally.
He said, “Sana’a Airport was working before the aggression with advanced navigational communication and communication
devices, but most of them were destroyed
by the aggression in a systematic and
deliberate way. Now the airport works with
professional technical expertise with high
qualifications, despite the lack of devices.”
For his part, the resident coordinator of
the United Nations Development Program,
David Gressly, confirmed that the program
will, in turn, introduce the devices required
for the development of air navigation at
Sana’a Airport and work on introducing
early warning devices.
Regarding the port of Hodeida, Gressly
confirmed that this matter will be discussed in the meeting to be held on the
twentieth of September with donors in
order to find solutions and alleviate the
suffering of Yemeni citizens.
Regarding the Safer ship, Gressly said that
there are 15 countries that contributed to
supporting the maintenance of the ship,
stressing that work is now being done to
put the final touches to implement the
agreed plan.
Minister of Transport had awarded the
United Nations Resident Coordinator,
David Gressly, a certificate of appreciation
for his efforts in alleviating the suffering of
Yemenis as a result of the aggression and
the siege, and the introduction of special
devices from the Civil Aviation and Meteorology Authority.

Minister of Transport Abdelwahab Al-Durra on
Sunday warned of the catastrophic repercussions
of pollution of the marine environment as a result
of oil spills from tankers loaded with fuel in the
waters of Yemen.
During a meeting held to discuss the national
emergency plan to confront the pollution of the
marine environment with oil, the Minister of Transport explained that the marine environment is
being polluted as a result of oil spills from tankers
crossing Yemeni waters, which affects the environment and marine life.
He stressed the importance of adopting and approving the national plan to confront oil pollution
and marine pollution in general, whether intentionally or unintentionally, pointing out the importance
of the concerned and relevant authorities taking
measures to protect regional waters from the danger of oil pollution.
Minister Al-Durra referred to the huge quantities of
oil and petroleum products that are transported by
ships through the Red Sea and the Bab Al-Mandab Strait, which requires preparation to face any
environmental danger.
He pointed to the effects of the aggression and
the siege on the disruption of marine equipment
and mechanisms that needed periodic maintenance, in addition to the lack of materials for
dispersing oil pollution, which leads to a lack of
confrontation or response to any communications
in this aspect.
Al-Durra renewed the call for the United Nations to
expedite the replacement of the floating tank Safer, which is a bomb liable to explode at any time
and its dangers are not limited to Yemen only, but
also to the countries bordering the Red Sea from
Djibouti to the Suez Canal.
For his part, Deputy Transport Minister Mohammed Al-Hashemi stressed the need to work in a
team with the relevant authorities in facing pollution and protecting the marine environment.
He pointed out the importance of taking all necessary precautions to confront this catastrophic
danger to Yemeni territorial waters.
In turn, Director of the Maritime Affairs Authority
Salah al-Wazir, reviewed the contents of the national emergency plan to confront pollution of the
marine environment with oil, stressing the authority’s keenness to protect the marine environment
from pollution through the issuance of organizing
laws and deterrent measures.
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االنتهاكات المرتكبة بالحصار المفروض من قبل تحالف الدول لم يعطل
هذا النص فحسب بل أن دول التحالف عمدت إلى تنصيب نفسها كسلطة بديلة
تتولى إصدار التصاريح
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سنحرص عىل تنفيذ الخطط والربامج والدراسات التطويرية التي تسهم يف النهوض بقطاعات
النقل وتقديم خدمات ملموسه للمواطن..وسنويل عمليات التدريب والتأهيل وتطوير القدرات
بما يكفل تحسني جودة األداء واإلسهام يف تطوير قطاع النقل ليقوم بدوره يف خدمة املجتمع..
واقدر كل الجهود التي بذلها ومازال يبذلها قيادات وموظفو الوزارة ومؤسساتها وهيئاتها يف
مواجهة تحالف العدوان..واخالصهم وتفانيهم يف اعمالهم محل تقديرنا.

عبدالوهاب حيىي الدرة  -وزيرالنقل
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أ .خالد بن أمحد الشايف

التمديد الثاين للهدنة والرحالت
اىل مطار صنعاء الدويل
بـذل الوفد الوطني جهود كبيرة من اجل
تمديـد الهدنة وكذلك االشـقاء يف سـلطنة
عمـان على امـل ان يكـون مـن ضمـن
رشوط التمديـد تنظـم رحلات تجارية اىل
عدة وجهات وبشـكل شـبه يومي من اجل
تخفيـف معاناة الشـعب اليمنـي وخاصة
املـرىض واملغرتبني .وفعلا تم االعلان عن
تمديد الهدنة يف  2أغسـطس املنرصم وظل
الشـعب اليمنـي ينتظـر بفـارغ الصرب ان
يسـمح بتنظيم الرحالت التجارية اىل دولة
مصر واىل ووجهات جديـدة  .اال ان تحالف
العـدوان ومرتزقتهم كعادتهم اسـتمروا يف
املماطلة وعدم السـماح بتنظيـم الرحالت
التجارية اىل مصر واىل وجهـات جديدة.
ومرت األسـابيع االول والثاني والثالث
ولـم يحضى الشـعب اليمنـي بـاي
مكاسـب جديـدة مـن تمديـد الهدنـة
ممـا دفـع باألسـتاذ محمد عبدالسلام
رئيس الوفـد الوطني املفـاوض ان يعلن
عـن املبـادئ األساسـية لتمديـد الهدنة
مسـتقبال واملتمثلة يف فتح مطار صنعاء
الدويل وتنظيم الرحلات التجارية اىل عدة
وجهات  .فتـح امليناء والسـماح بدخول
سـفن املشـتقات النفطية.
دفـع املرتبات لـكل موظفـي الدولة .
ايقـاف العـدوان ورفع الحصـار ورحيل
املحتـل مالم فلـن تقبل حكومـة اإلنقاذ
بتمديـد الهدنة ويتحمل تحالـف العدوان
ومرتزقتهـم املسـؤولية الكاملـة يف حال
فشـل الهدنـة وسـوف يدفعـون الثمـن
والشـعب اليمنـي على اهب االسـتعداد
ملواجهـة كل التحديات متـوكالً عىل الله
سـبحانه و تعاىل وثقتة الكبرية يف قيادتة
الثورية والسياسـية.

إيرادات النفط اليمين ..اىل جيوب تحالف العدوان؟
كشـف تحقيق ،أن عائـدات إنتـاج النفـط الخام
ومبيعـات الغاز املنـزيل التي نهبهـا تحالف
العـدوان األمريكـي السـعودي منـذ
بدايـة العـام الحـايل تزيـد عـن
ترليـون و 200مليـار ريـال،
بما يغطي فاتـورة مرتبات
املوظفين لعـام ونصف.
التحقيـق الـذي تتبـع
معـدل إنتاج النفـط الخام
والغـاز املنـزيل وعائداتهمـا
خلال الفترة مـن ينايـر إىل
أغسـطس 2022م ،أوضـح أن

إجمايل إنتاج النفط الخام بلـغ  18,299,400برميل،
فيما بلـغ إنتاج الغـاز املنـزيل  337ألف
طـن متري منـذ مطلـع العـام
الجـاري.
وأشـار التحقيـق أن
عائدات صـادرات النفط
ومبيعـات الغـاز املنزيل
خلال  4شـهور مـن
الهدنة بلغت  689مليارا
و 173مليونـا ،وبمـا
يغطـي مرتبـات  9شـهور
لجميـع املوظفين.

االدارة العامة للمرور تكرم رئيس الهيئة
العامة لتنظيم شئون النقل الربي االستاذ
وليد الوادعي كرشيك اسرتاتيجي

تركيب محطة رصد جوية يف محافظة حجة
أسـتكمل الفريق الهنديس الخاص بقطاع
األرصاد الجوية يـوم 1444-01-25هجرية
تركيـب محطـة إرصـاد جويـة يف املوقـع
الجديد بمحافظة حجة ،حيـث تم تجهيزها
برتكيـب محطة رصـد أوتوماتيكيـة جديدة
وأجهزة رصـد تقليدية بموقـع املحطة وكذا
تجهيـز مبنى املحطـة من الناحيـة التقنية.
يأتـي ذلـك يف ظـل حـرص قيـادة الهيئـة
وقطـاع األرصـاد الجويـة على توسـعة
شـبكات الرصد عرب إنشـاء محطات الرصد
الجوية املختلفـة يف كافة أنحـاء بالدنا والتي
من شـأنها تطويـر مسـتوى العمـل يف كافة مجـاالت الرصد الجـوي من خلال إصـدار النشرات التنبيهية
والتحذيريـة عن أحـوال الطقس التـي تعترب مكونـا ً أساسـيا ً من املنظومـة اليمنية الشـاملة لإلنـذار املبكر
بمخاطـر الطقـس لحمايـة األرواح واملمتلـكات العامـة والخاصة.

دشـنت اإلدارة العامـة للمـرور خطتهـا للعـام 1444هــ بفعاليـة
خطابيـة وتكريمية لعـدد مـن الجهـات..ويف الفعالية تم اسـتعراض
التقرير السـنوي إلنجازات رشطة املرور خالل العـام املنرصم ومالمح
مـن الخطة السـنوية للعـام 1444ه وفقـا ً لخطـط البنـاء والتطوير
لـوزارة الداخليـة املنبثقة عـن الرؤيـة الوطنية لبنـاء الدولـة اليمنية
الحديثـة..ويف الفعالية تـم تكريم االسـتاذ وليد الوادعـي رئيس الهيئة
العامة لتنظيم شئون النقل الربي..كرشيك اسرتاتيجي فاعل مع االدارة
العامة للمرور واملشـاركني يف انجاح اعمال املـرور يف خدمة املواطنني.

جمرك مطار صنعاء يتلف  4أطنان أدوية فاسدة

وصول ومغادرة
 559راكبًا عرب مطار
صنعاء الدويل
وصلـت إىل مطار صنعـاء الدويل
اليـوم رحلـة الخطـوط الجوية
اليمنيـة قادمـة مـن مطـار
امللكة عليـاء األردني وعلى متنها
 278راكبـاً.
تلقت الطائـرة الخدمـات املالحية
الجويـة واألرضية بكفـاءة ومهنية
عاليـة ،وفقـا ً ملـا هـو معمـول يف
املطـارات العامليـة.

أتلف جمـرك مطـار صنعاء،مؤخرا ً
كميـات كبيرة مـن األدويـة املهربـة
واملنتهيـة الصالحيـة والطـرود و
املرتوكات التالفة واملرتاكمة يف مخازن
الجمرك منذ عـام  2008حتـى تاريخ
إغلاق املطـار يف العـام 2016م.وقال
" تنفيـذا للتعليمـات الصـادرة مـن
املصلحة تـم اتلاف جميـع األدوية و
الطرود واملتروكات التالفـة واملنتهية
الصالحية املوجـودة واملرتاكمـة يف مخازن
جمـرك مطـار صنعـاء للـركاب منـذ عام
 2008حتـى تاريخ إغلاق املطـار يف العام
." 2016وأوضـح أن الكميـات التـي تـم

اتالفهـا حـوايل أربعة أطنـان تـم تحميلها
ونقلها واالتالف يف مقلـب األزرقني بحضور
رئيس لجنـة اإلتلاف املكونة مـن املعنيني
يف الجمـرك ومندوبي الجهـات ذات العالقة
يف املطار..وأشـار إىل أن الكميـات التـي تـم

اجتماع بفرع هيئة النقل الربي بامانة العاصمة يؤكد على :

آلية جديدة لضبط خطوط سري الباصات يف العاصمة
شهرية -اقتصادية «تعنى بقضايا النقل» العدد ()17
السنة الثانية صفر 1444ه املوافق سبتمرب 2022م

املشـرف العام

عبدالوهاب يحيى الدرة
وزيـر النقل

ادارة التحــرير

االدارة العامة لالعالم والعالقات العامة بوزارة
النقل والهيئات واملؤسسات التابعة لها
مستشار التحرير

مديرالتحرير

أحمد سعيدفرحان
أحمد عباس الوزير
التجهيز الفني
مكتب ورزان للتنمية الثقافية واملجتمعية
االعالنات يتم االتفاق مع االدارة العامة لالعالم
والعالقات العامة -وزارة النقل-صنعاء -حـدة
خلف عرب مول  -أمام السفارة الكويتية
770781123 * 777987484 * 771142328 * 777352515
كل ماينشر من كتابات ال يُعرب عن وجهة نظر الصحيفة بل يعرب عن ُكتابها

عقـد اجتمـاع بفرع هيئـة النقـل الربي
بامانة العاصمة برئاسـة مدير فرع الهيئة
باألمانة االسـتاذمحمد الشهاري مع مدراء
مكاتب الفـرع باملديريـات ومندوبي الفرز
لالطلاع على الخطـط املوضوعـة لضبط
خطـوط السير والتحصيـل القانونـي
لها ..وأكـد االجتماع على االلتـزام بالعمل
بالتسـعرية املمحددة بمائة ريـال لباصات
االجـرة للراكـب وضبـط املخالفين الذين
يقومـون بتجزئـة خطـوط السير ومنـع
اي تحصيـل يف خطوط السير اال بسـندات
رسـمية ومنع آخذ اي مبالغ من السائقني
تحت اي مسـمى يف الخطـوط واعتبار من
يقوم بذلك تحت طائلة املسـاءلة القانونية
وسـيتم ضبطه .
كمـا بحـث االجتمـاع الذي عقـد يوم27
محـرم بصنعـاء العراقيـل التـي تواجـه
العمل يف النقل الحضري بامانة العاصمة.
وخرج االجتمـاع بعدد مـن املعالجات التي
تم االتفـاق عليها منها االلتزام بالتسـعرية
املقـرة املعمـول بهـا وهـي املائة ريـال يف
خطوط السير يف االمانـة تقديـرا ً لظروف

املواطنين والتخفيف مـن معاناتهم ونحن
نعيش حصـار خانـق على بالدنا..وضبط
من بقومـون بتجزئة خطوط السير التي
ابتدعها بعض السائقني مؤخراً..خصوصا ً
وان سـعر الدبـة البترول اصبـح  12ألـف
ريال..
فيمـا اسـتعرض مديـر فـرع الهيئـة
باالمانـة بعـض املعالجـات التـي يطمـح
الفـرع يف تنفيذها مع بدايـة العام الهجري
الجديد مـن خالل اعـادة النظر يف تشـكيل
الفرز واقـرار آلية جديدة يف خطوط السير
واسـتكمال عمليات الطابع لبعض وسائل

النقـل التـي ال تحمـل طابع خط السير..
ومعالجـة التحديـات التـي تواجـه فـرع
االمانـة ذو الكثافـة السـكانية العالية.
وأشـار االجتماع اىل رضورة التزام مدراء
مكاتب النقل باالمانـة ومندوبي الفرز بما
يضمـن ضبـط خطـوط السير للباصات
وعـدم دخـول الباصـات الغير مطبعـة
والتي تعمل يف خطوط السير بشـكل غري
نظامي وضبـط املخالفين لذلك..لضمان
اسـتمرار تقديم خدمات النقل للمواطنني
بكل يرس وسـهولة.

إتالفهـا اليـوم قـد تـم احتجازها من
قبـل جمـرك مطـار صنعـاء الـدويل
والهيئـة العليـا لألدويـة والجهـات
األمنيـة باملطـار نظـرا ملخالفتهـا
للمواصفـات الدوليـة.
فيمـا أشـار مديـر مطـار صنعـاء
الـدويل ،خالـد الشـايف  ،إىل أن
املضبوطـات التـي تـم احتجازهـا
أصبحـت تهـدد البيئـة والعاملين يف
املطار ومر عىل احتجازهـا يف جمرك املطار
ثمان سـنوات ،مشـيدا بدور جمـرك مطار
صنعاء والجهات األمنيـة واملنتدبة العاملة
باملطـار.

باألرقام عدد الضحايا  47081ألف
..وزارة الصحة تكشف ضحايا وتداعيات
العدوان والحصار على القطاع الصحي
خالل مؤتمر صحفـي عقد مؤخرا ً تنـاول آثار
العدوان والحصار وتبعاته على القطاع الصحي
للعـام الثامن عىل التوايل أوضحـت وزارة الصحة
أن عدد الضحايا املدنيني حتـى اليوم بلغ47081
مواطنا منهم  15483شـهيدا و 31598جريحا،
مشيرة إىل أن  25يف املائـة من الضحايـا أطفال
ونسـاء.وبينت الـوزارة أن تحالف العـدوان دمر
 162مرفقـا صحيا بشـكل كامل و 375بشـكل
جزئي وأخرجها عـن العمل.
وكشفت أنه استشـهد  66شخصا من الكوادر
الطبيـة بالقصـف املبـارش مـن قبـل تحالـف
العدوان ،كما دمر القصف  70سـيارة إسـعاف،
فيما يواصل تحالف العدوان قطـع رواتب كوادر
وموظفي القطـاع الصحي.
وبشـأن تداعيات الحصار عىل الوضع الصحي
يف اليمـن ،أكدت الوزارة أن الحصار تسـبب برفع
معدالت سـوء التغذيـة الحـاد إىل أكثر مـن 632
آلـف طفـل دون سـن الخامسـة و  1.5مليـون
امرأه حامـل ومرضعة.

