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العدد )18(  السنة الثانية  ربيع اول 1444هـ  اكتوبر 2022م

قائد الثورة: يدعو ملواصلة التصدي للعدوان طاملا  استمر
أكد قائد الثورة السـيد عبدامللك بدرالديـن الحوثي، عىل موقف اليمن املبدئـي القرآني تجاه قضايا أمتنا 
اإلسـامية وعىل رأسـها القضية الفلسـطينية واملسـجد األقىص، داعياً شـعبنا العزيز ملواصلة التصدي 
للعدوان طاملا اسـتمر..ويف كلمـة له يوم 12 ربيع االول، بارك السـيد عبدامللك لشـعبنا وأمتنا اإلسـامية 
حلول ذكـرى املولد النبـوي الرشيف، مشـراً إىل أن شـعبنا العزيز كمـا يف األعوام املاضيـة يحيي ذكرى 

املولد النبـوي ويقيم الفعاليـات التي تهدف لاسـتفادة من نور هذه املناسـبة.

وقال السـيد عبدامللك: إن شـعبنا اليوم يحرض يف سـاحات االحتفال حضورا كبرا ومتميـزا ويف صدارة 
شـعوب أمتنا اإلسـامية، مؤكـداً أن شـعبنا يعرب عـن محبته وتعظيمـه ووالئه لرسـول الله مجسـدا 

النتمائه اإليمانـي األصيل.

نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية : رضورة  إعادة تشغيل مطار تعز الدويل والحفاظ على أرايض وحرم املطار من املخالفات والبناء العشوايئ 

رئيس مجلس الوزراء :  وزارة النقل تتعامل مع شبكة نظام عاملي اليمن جزٌء منه، سواء يف مجايل النقل الجوي والبحري واألرصادي 
عضو السيايس الشيخ السامعي: على وزارة النقل رفع مرشوع متاكمل للتحديات اليت تواجهها ليتسىن اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملعالجتها

* بحـث اجتمـاع يـوم 11 سـبتمرب 
برئاسـة عضـو املجلـس السـيايس 
األعىل سلطان السـامعي، جهود وزارة 
النقل وهيئاتها ومؤسساتها للنهوض 
بقطاعـات النقـل املختلفـة وتجـاوز 
العـدوان  التـي فرضهـا  التحديـات 
والحصار.وتطرق االجتمـاع الذي ضم 

وزير النقـل عبدالوهاب الـدرة ووكييل 
الوزارة لشـؤون النقل الجـوي عبدالله 
العنـي والنقـل البحري خالـد النمر، 
إىل االعتداءات عىل حـرم وأرايض مطار 
صنعاء ومطـار تعز، وحجـم األرضار 
بهما جراء اسـتهداف طـران العدوان 
املبارش ملرافقهمـا املختلفة.  *  ص 14

* أكد نائـب رئيس الوزراء لشـؤون 
الرؤيـة الوطنيـة – رئيـس املكتـب 
الوطنيـة  الرؤيـة  إلدارة  التنفيـذي 
محمـود الجنيـد، أهمية إعـادة تأهيل 
وتشـغيل مطـار تعـز الـدويل لـدوره 
مجـال  يف  واملحـوري  االسـراتيجي 

الطـران املدنـي.

وأشـار الجنيـد يف اجتمـاع موسـع 
يوم 17 سـبتمرب بحضـور وزير النقل 
عبدالوهـاب يحيـى الـدرة ومحافـظ 
تعز صـاح بجاش وأمـن عام مجلس 
الوزراء محمـد الكبي، ورئيس الهيئة 
العامـة للطـران املدنـي واألرصـاد 
الدكتور محمـد عبدالقـادر  * ص 14

* قال رئيـس مجلس الـوزراء، الدكتور عبدالعزيـز صالح بن حبتـور، أن وزارة 
النقل من بن أهم الوزارات االسـراتيجية السـيادية التي يُغّطي نشاطها خارطة 
اليمـن الكبر..جاء ذلـك أثناء مشـاركته، اليـوم، يف الفعالية التي نظمتهـا وزارة 
النقل، ممثلـة بالهيئة العامـة للطران املدنـي واألرصـاد احتفاًء باليـوم العربي 
لألرصاد الجويـة تحت شـعار “األرصاد مهمـة يف حياتنا”، بحضـور نائب رئيس 
الوزراء لشـؤون الخدمات والتنمية، .الدكتور حسـن مقبويل     * تفاصيل ص 14

يف اجتماع مهم  لهيئة تنظيم شئون النقل الربي 
والهيئة العليا لالبتاكر برئاسة نائب وزير النقل الهاشمي

تنفيذ املشاريع ذات االولوية والبدء 
بالعمل وفق خطة 1444هـ للهيئة 

العامةلتنظيم شئون  النقل الربي

نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن
 رئيس اللجنة الرئيسية ألرايض وحرم مطار صنعاء يؤكد :

رضورة االنتقال من التخطيط إىل العمل امليداين 
للحفاظ على أرايض وحرم مطار صنعاء الدويل

أكد نائب رئيس الوزراء لشـؤون الدفـاع واألمن رئيس اللجنة الرئيسـية ألرايض 
وحرم مطار صنعـاء الفريق جال الرويشـان، رضورة االنتقال مـن التخطيط إىل 

العمل امليدانـي للحفاظ عىل أرايض وحـرم املطار.

جاء ذلـك يف االجتمـاع الثالـث للجنـة الرئيسـية ألرايض وحـرم املطار يـوم 25 
سـبتمرب، ضم وزير النقـل نائب رئيـس اللجنة عبدالوهـاب الدرة ومسـاعد وزير 
الدفاع اللواء عـيل الكحاني ونائبي وزيري النقل محمد الهاشـمي والعدل الدكتور 
إسـماعيل الوزير ورئيس هيئة الطران املدني واألرصاد الدكتور محمد عبدالقادر.

وقال الرويشـان “عـىل الجميـع أن يدرك أهميـة مطار صنعـاء الـدويل وخدماته 
املاحية الجوية املدنية واإلنسـانية للشـعب اليمني”.

وأكد أن وزارة النقل وهيئـة الطران املدني هي الجهة التنفيذيـة األوىل والجهات 
ذات العاقة مسـاعدة باعتبار أن أرايض وحرم املطار.      * البقية ص 14

نجا ح كبري لوزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة  
لتنظيم شئون النقل الربي وفروعها يف تسهيل 

عمليات تفويج املحتفلني يف املولد النبوي

وزير النقل: تحالف العدوان يريد هدنة جامدة 
ال يكون فيها أي رفع ملعاناة الشعب اليمين و دفع 

املرتبات وإنهاء الحصار  و  )نهب ثروات اليمن(

نائب وزير النقل  الهاشمي :
سنعمل على تحويل

 معهد الطريان املدين
 إىل أكاديمية عليا

الاكتب  املفكر السيايس الربوفيسور  
عبدالعزيز صالح بن حبتور يكتب عن :

ازدواجية املعايري السياسية 
األخالقية يه أساس ِفكر الدولة 
الرأسمالية الغربية االستعمارية

يف مؤتمر صحفي لوزارة النقل بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية ووزير النقل ونائبه الكشف عن:

 اكرث من 12،3 مليار دوالر خسائر أولية لقطاعات النقل جراء العدوان والحصار



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



ى
عل

ل 
ص

توا
ن

شهرية  اقتصادية عامة »تعنى بقضايا النقل«

TRANSPORTATION
العدد )18(  السنة الثانية 

ربيع اول1444هـ

  اكتوبر 2022م

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 
اعالن 2
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TRANSPORTATION 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
3فعالية ومتابعات

اليمن تحتفل باليوم العريب لألرصاد الجوية تحت شعار “األرصاد مهمة يف حياتنا”
الدكتور بن حبتور:  اعترب املساس بصالحيات  الهيئة عماًل مرضًا ومعيقًا لها يف أداء مهامها املنصوص عليها وفقًا للقوانني واللوائح

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن 
حبتور، أن وزارة النقل من بني أهم الوزارات االستراتيجية 
السيادية اليت ُيغّطي نشتاطها خارطة اليمن الكبري..جاء 
ذلك أثناء مشاركته، يوم 23 صفر 1444هت، يف الفعالية اليت 
نظمتها وزارة النقل، ممثلة بالهيئة العامة للطريان املدين 
واألرصاد احتفاًء باليوم العريب لألرصاد الجوية تحت شعار 
“األرصتاد مهمة يف حياتنا”، بحضتور نائب رئيتس الوزراء 

لشؤون الخدمات والتنمية، الدكتور حسني مقبويل.
ونّوه رئيس الـوزراء بالوظائف املهّمة لـوزارة النقل، التي 
تتعامل مع شـبكة نظـام عاملي، اليمـن جزٌء منه، سـواء يف 

مجايل النقل الجـوي والبحري أو األرصـاد الجوية.
وأكد أهميـة أن يعي الجميع، ال سـيما الجهـات املتعاملة 
ومسـؤوليها مـع هـذه املؤسسـة السـيادية، حساسـية 
وظيفتها ومؤسسـاتها، ال سـيما الطران املدنـي واألرصاد 
وطبيعة التزاماتها الفنية واملهنية تجاه املؤسسـات القومية 
والدولية والعامليـة املعنية..واعترب املسـاس بصاحيات هذه 
الجهـة أو تلـك عمـاً مـرضاً ومعيقـاً لهـا يف أداء مهامهـا 
ومسـؤولياتها املنصـوص عليهـا وفقـاً للقوانـن واللوائح 
والنظـم.. الفتـا بهـذا الشـأن إىل توجيهـات قائـد الثـورة، 
السـيد عبدامللك بـدر الديـن الحوثي، الـذي يؤكد باسـتمرار 
عـىل الحفـاظ عـىل النظـام والقانـون ودولة املؤسسـات..
وأشـار الدكتور بـن حبتـور إىل أن اليمن دولة فقـرة، لكنه 
غنُي بـكادره البرشي الـذي جـرى ويجرى تأهيلـه بصورة 
مسـتمرَة يف مختلـف املجـاالت.. مبينـاً أن الحفـاظ عـىل 
هـذا الـكادر، الذي تعـب املجتمـع يف عملية إعداده، مسـألة 

اسـراتيجية وحيويـة مهمة.
وأشـاد باألدوار الوظيفية النوعية والوطنية لهيئة الطران 
املدني واألرصاد، التي تقوم بها يف أداء مهامها عىل املسـتوى 
الوطنـي بحيادية وكفـاءة وبمسـؤولية عالية، ومـا قّدمته 

من نمـوذج علمي صحيح لإلنسـان اليمني.
وقال: “لقـد حظيـت وزارة النقل، خال سـنوات العدوان، 
بثاثـة وزراء أكفاء ومخلصـن، كل واحد منهـم أفضل من 
اآلخر، عـاوة عىل امتاكهـا طاقما فنيـا كفؤا مـر بمراحل 

تأهيلية متعـددة يف مجال عمله الفنـي واإلداري”.
وأضـاف: “ينبغـي علينـا جميعـا أن نحافظ عـىل دولتنا 
ومؤسسـاتنا، كما تـم الحفاظ عـىل العاصمـة صنعاء من 
املرتزقـة ودول العـدوان ومـن الخونـة الذيـن أرادوا باليمن 
رشاً”..كمـا أكـد رئيـس الـوزراء أن “النـر، الـذي تحقق، 
وكما قـال قائد الثـورة، حققه الشـعب العظيـم الذي صمد 

وتعب وسـهر وتحّمل ظنك العيش، وتوقـف املرتبات، وثبت 
يف كل موقـع، ووقـف إىل جانـب الجيـش واللجان الشـعبية 

مـؤزراً وداعمـاً، ومعه كافة املؤسسـات الدسـتورية”.
وحيا بهـذا الخصوص كافة مؤسسـات الدولـة بقياداتها 
ومسـؤوليها وموظفيهـا وعامليهـا رجـاالً ونسـاًء، الذين 
قدمـوا األنموذج السـليم يف خدمـة املواطنـن.. موضحاً أنه 
ال يوجـد يف صنعـاء ومؤسسـاتها أي تمييـز بـن محافظة 
وأخرى، وتقـدم خدماتهـا بروح وطنية شـاملة لـكل أبناء 
الوطـن الكبـر، أينمـا كانوا.ولفـت إىل الثقافـات الفرعيـة 
الهدامـة ومنهـا املناطقية التي تعد من أسـوأ الـرشور التي 

ابتليت بهـا املجتمعـات والدول عـرب التاريخ اإلنسـاني.
واختتـم رئيـس الـوزراء كلمتـه بالتأكيد عـىل أن “جميع 
أبنـاء الوطـن مـا يزالـون ينتظـرون الحلـول القادمـة من 
صنعـاء وليس مـن املجاميـع االنفصالية والعميلـة التي ال 

يهمها إال املشـاريع الشـخصية”.
ويف الفعاليـة االحتفاليـة، التـي حرضهـا وزيـر الزراعة 
والري املهندس عبدامللـك الثور، أكد وزير النقـل عبدالوهاب 
يحيى الـدرة أهمية االحتفـال بهذه املناسـبة العربية بهدف 
الحفاظ عىل حيـاة املجتمـع وممتلكاتهم.. مشـيداً بجهود 
العاملن يف قطـاع األرصاد الجويـة، ودورهم وحرصهم عىل 

تقديـم خدمات األرصـاد بدقـة وتميّز فني.
وحث عـىل بذل املزيـد من الجهـود لتقديم الخدمـات التي 
تسـهم يف الحفاظ عـىل األرواح واملمتلكات.. الفتـا إىل تزامن 
االحتفـال بهـذه املناسـبة مـع احتفـاالت الشـعب اليمني 

بذكرى املولـد النبـوي وثورتي 21 و26 سـبتمرب.
وأشـار الوزير الدرة إىل املسـؤولية املبـارشة، التي يضطلع 
بها قطاع األرصاد الجوية يف رصد تغـرات الطقس، وإصدار 
نرشات جويـة وبحريـة وتحذيـرات الطقس، وإرسـالها إىل 
الجمهور يف الوقت املناسـب، للمسـاهمة يف حمايـة األرواح 
واملمتلكات.كمـا أكـد اهتمـام وزارة النقـل بهـذا القطـاع 
الحيـوي وتقديم الدعـم، انطاقـاً من الحرص عىل تسـهيل 
أداء املهـام، وأبرزها السـعي إلصدار قانـون األرصاد الجوية 
الـذي وصـل إىل مراحـل متقّدمة بعـد اعتماده مـن مجلس 

الوزراء.
وقال: “إن القانون سيُسـهم يف تفعيـل دور قطاع األرصاد 
الجوية من خال تحديد املسـؤوليات واملهام، وحر إصدار 
النرشات، والتحذيرات من الطقس الشـديد عىل جهة وحيدة 

يف الجمهورية اليمنية، وهي قطـاع األرصاد الجوية”.
ولفـت وزيـر النقـل إىل أن قطـاع األرصـاد الجويـة يعمل 
عىل تلبيـة احتياج املؤسسـات الحكوميـة والقطاعن العام 

والخـاص بمعلومـات املنـاخ، لاسـتفادة منهـا يف برامـج 
التنميـة االقتصاديـة والزراعة والثروة السـمكية والصناعة 
الباحثـن  احتيـاج  وكـذا  والبيئـة،  والصحـة  والطـرق 
للمعلومـات، وتقديـم خدمـات األرصـاد للماحـة الجويـة 
والبحريـة والنقل الـربي، وفقـاً للمعاير الدوليـة واملنظمة 
العامليـة لألرصاد الجويـة، واملنظمة الدولية للطـران املدني 
)اإليـكاو(.ويف الفعاليـة، بحضـور عضوي قاسـم حسـن 
حبيش ونجيب الورقي ونائب وزير اإلعام فهمي اليوسفي، 
أشـار رئيس هيئة الطران املدني واألرصـاد، الدكتور محمد 
عبدالقادر، إىل أهمية االحتفال بهذه املناسـبة لتوحيد الرؤى 

العربيـة الهادفـة إىل الحفـاظ عىل العنـر البرشي.
وقال: “يصادف مـرور نصف قرن عىل القـرار الصادر عن 
مجلس جامعة الدول العربية عىل املسـتوى الوزاري بإنشاء 
اللجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية يف 15 سبتمرب 1970، 

لتوحيد الجهود واألهـداف يف هذا املجال”.
وأكد الدكتور عبدالقادر أهميـة دور قطاع األرصاد الجوية 
يف تأمـن سـامة الطـران املدني من خـال النـرشات، التي 
يعتمد عليها يف مجـال الطـران.. معتربا ذلك عنـراً مهماً 
يف تـايف أي أعـراض جانبيـة من خـال االطاع عـىل أحوال 

الطقس والتغـرات املناخية..
ولفـت إىل االرتبـاط الوثيـق بتطـور العوامـل والعنـارص 
الجويـة يف املجـاالت االقتصاديـة واالجتماعيـة، خاصة وأن 
آثـار تغيرات املنـاخ باتت واضحـة يف ظل ما يشـهده العالم 

مـن كـوارث طبيعية.
فيمـا أشـار الوكيـل املسـاعد لقطـاع األرصـاد الجويـة، 
املهنـدس محمد سـعيد، إىل اهتمـام القطاع بتطويـر العمل 
الفنـي واملهنـي ملـا يمتلكـه مـن كـوادر مهنيـة يف تقديـم 
خدمات إرصاديـة جوية نوعيـة رغم إمكانياته البسـيطة.

وقال: “إن سـامة اإلنسـان مرتبطة بالظـروف الطبيعية 
مـن حولـه التـي يشـكل فيهـا املنـاخ أحـد أهـم العنارص 
الرئيسـية”..تخللت االحتفالية، بحضـور وكاء وزارة النقل 
والـوكاء املسـاعدين يف هيئـة الطـران املدنـي واألرصـاد 
ومـدراء عموم وزارة النقـل والهيئة، عـرض خاص لفيلمن 
باملناسـبة، وحاجـة العالـم ألخصائيـي األرصـاد الجويـة، 
وفاشـة توعوية عن مخاطـر الطقس.ويف ختـام الحفل تم 
تكريم رئيـس الـوزراء ونائبه لشـؤون الخدمـات والتنمية، 
ووزراء الزراعة والري واإلعام واالتصاالت وتقنية املعلومات 
بدرع هيئة الطـران املدني – قطاع األرصـاد الجوية، تقديراً 
الهتمامهـم ودعمهم للقطـاع، كما تـم تكريـم العاملن يف 

قطـاع األرصـاد الجوية.

وزير النقل : االحتفال بهذه املناسبة العربية  هدفه الحفاظ على حياة املجتمع وممتلاكته
ونقدر جهود العاملني يف قطاع األرصاد الجوية وحرصهم على تقديم خدمات األرصاد  بتمّي فين

التقـى املشـر الركـن مهـدي محمـد املشـاط رئيـس املجلـس 
السـيايس األعىل اليـوم بالعاصمة صنعاء املبعـوث األممي الخاص 
لليمـن هانـس غروندبـرغ والفريق املرافـق له.جرى خـال اللقاء 
مناقشـة جهود األمـم املتحـدة لتوسـيع الهدنة يف ظـل تعنت دول 
العدوان األمريكي السـعودي عىل املطالب اإلنسانية املحقة للشعب 
اليمنـي والذي تسـعى إىل تفريـغ أي هدنة محتملة مـن محتواها.

وخـال اللقاء قال الرئيس املشـاط "إن الظلم الذي لحق بشـعبنا 
اليمنـي جـراء العـدوان والحصـار كبـر جـداً، مقارنـة باملطالب 
اإلنسـانية البسـيطة التـي يقدمهـا مـن رصف ملرتبـات كافـة 
موظفي الدولة ومعاشـات املتقاعديـن، ورفع الحصـار خصوصاً 
يف ظل النهب املسـتمر للثروة السـيادية من قبل العدوان ومرتزقته 
والتـي يمكـن أن تغطـي املرتبات لسـنوات والـذي يجعـل حل هذا 
امللـف بسـيط جـداً لـوال إرادة دول العـدوان يف اسـتمرار معانـاة 
أبنـاء الشـعب اليمني".وأضـاف" إن عدم تخفيف معاناة الشـعب 

اليمني اإلنسـانية التي صنعهـا العدوان بشـكل متعمـد تعني أنه 
هو من يرفض الهدنـة، وليس مـن يتبنى املطالب املحقة لشـعبنا 
اليمني".وأشـار الرئيس املشـاط "إىل أننـا نريـد أن نحقق مطالب 
شعبنا اليمني بالسـام املرشف والعادل"..وأكد "أن رصف مرتبات 
كافة موظفي الدولة ومعاشـات املتقاعدين مطلب أسايس للشعب 
اليمنـي وإذا لـم يتحقـق ذلـك وتتحسـن مزايـا الهدنة فلـن نقبل 
بتوسـيعها، ألن قبولنا للهدنة بهذه الطريقة يعترب قبوالً باستمرار 
الحـرب والحصار عىل شـعبنا اليمنـي العزيز بطريقـة أرشس من 

الحرب العسـكرية".وتابع الرئيس املشـاط: 
" نحـن لـم نطلب مـن أحـد أن يّمن عـىل شـعبنا اليمنـي وإنما 
نطالـب بحقـه يف ثرواتـه النفطية والغازيـة وغرهـا، وأن ترف 
املرتبـات منهـا، ومـن يمنع شـعبنا مـن حقه فـا يتوقـع منا أن 
نقدم له الورود".حـرض اللقاء رئيـس الوزراء الدكتـور عبدالعزيز 

بـن حبتور.

الرئيس مهدي املشاط: من يرفض حقوق 
الشعب اليمين هو من يعرقل تمديد الهدنة

التقى فخامة املشـر الركن مهدي املشـاط رئيس املجلس السـيايس األعىل 16 ربيع اول، مساعد 
األمن العام للشـؤون اإلنسـانية- نائـب بعثة منسـق اإلغاثة يف حـاالت الطوارئ جويس مسـويا، 
ونائب مدير العمليات مدير قسـم الرشق األوسـط وشـمال أفريقيا يف مكتب األمم املتحدة لتنسيق 
الشـؤون اإلنسـانية يف نيويورك طـارق تاحمة.جرى خـال اللقاء الذي حرضه مسـؤول شـؤون 
اليمن يف قسـم العمليات واملنارصة التابع ملكتب تنسـيق الشؤون اإلنسانية ألكسـاندرا جاكسون، 
مناقشـة األوضاع اإلنسـانية الصعبة التي يعيشـها الشـعب اليمني للعام الثامن عىل التوايل يف ظل 
العـدوان األمريكي السـعودي والحصـار الظالم.وتطـرق اللقـاء إىل العراقيل التـي يضعها تحالف 
العدوان بقيادة أمريكا إلفشـال مسـاعي تمديـد الهدنة وتوسـيعها لحرمان أبناء الشـعب اليمني 
من الحصـول عىل مرتباتهم ورفـع الحصار عنهم بـراً وبحرا ًوجـواً والتي تعد من أبسـط الحقوق 
اإلنسـانية التي تكفلها كل قوانن العالم.وخال اللقاء حث الرئيس املشـاط، مسـاعدة األمن العام 
للشـؤون اإلنسـانية، عىل رفض كل اإلجراءات غر اإلنسـانية التـي تمارس بحق الشـعب اليمني.

وأكـد أنه ال يمكـن القبول بأي طـرح يقيض بمصـادرة حقوق البعض مـن أبناء الشـعب اليمني.. 
الفتاً إىل أن مـن يرفض حقوق الشـعب اليمني العزيـز، هو من يرفـض الهدنة.

وأوضح الرئيس املشـاط، أن الشـعب اليمني هـو املترضر األول من اسـتمرار العـدوان األمريكي 
السـعودي والحصار الظالـم عليه.. مجـددا التأكيد عـىل موقف صنعاء املتمسـك بالسـام العادل 

واملرشف.

رئيس املجلس السيايس األعلى يلتقي املبعوث الخاص لألمني العام رئيس املجلس السيايس األعلى يلتقي املبعوث الخاص لألمني العام 
لألمم لألمم املتحدةاملتحدة ويؤكد  على املطالبة برفع الحصار ودفع املرتبات ويؤكد  على املطالبة برفع الحصار ودفع املرتبات
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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

متابعات4 تتولى إصدار التصاريح

استقبلت مطارات الربتغال 16 مليون مسافر العام الحايل
أفاد املعهـد الوطني الربتغـايل لإلحصاء بـأن مطارات الباد اسـتقبلت حوايل 16 مليون مسـافر خـال الربع 
الثاني من سـنة 2022.وبحسـب معطيات للمعهـد الربتغايل، فإن عـدد الوافدين عىل املطارات الوطنية، سـجل 
نموا نسـبته 299.2 باملائة مقارنة بالفرة نفسـها من العـام 2021 )+ 465.7 يف الربع األول مـن العام 2022(.

وأضـاف املصدر ذاتـه أن حركة نقل املسـافرين حافظت، خال الربـع الثاني من السـنة الجارية، عىل منحى 
تصاعدي يقرب من املسـتويات املسـجلة خـال فرة ما قبـل الجائحة، مع تسـجيل انخفاض بنسـبة 4.3 يف 

املائة مقارنـة بالربع الثاني من سـنة 2019.

بدورهـا، عرفت حركـة نقل املسـافرين عرب القطـار ارتفاعـا ملحوظا، خـال الفـرة ذاتها، حيـث تم نقل 
43.4 مليون مسـافر، و54.9 مليونا بواسـطة املرو، أي بزيـادة 51 باملائـة و67.2 باملائة عىل التـوايل، مقارنة 

بالفرة نفسـها من سـنة 2021.

» بادن فورتمربغ« تسيري أول قطار محلي يعمل بالوقود الحيوي
أعلنـت رشكة السـكك الحديدية األملانية “دويتشـه بـان” ووزارة النقـل يف والية بـادن فورتمربغ،اواخر الشـهر املايض 
سـبتمرب، عن تسـير أول قطار محيل مزود بالوقود الحيوي .وأوضحت الرشكـة ، يف بيان، أن التحول إىل اسـتخدام الوقود 
الحيوي بـدال من الغازوالذي سـيقلل مـن االنبعاثـات الكربونية بنسـبة تقـارب 90 يف املائة، مشـرة إىل أنه مـن املنتظر 
أن يتم تزويد اسـطول الرشكـة البالغ 57 قطـارا بالوقود الحيوي يف محطـة الوقود املعدلـة يف مدينة أولنـدورف، ومن ثم 

سـتصبح أكثر مراعاة للمنـاخ يف املنطقة.

وتعتزم الرشكـة حظر اسـتخدام مـواد الغاز يف أسـطولها بشـكل كامل بحلـول عـام 2040م باالضافـة إىل تعديل كل 
قطـارات املسـافات الطويلة التـي تعمل بالغـاز لتعمل بالوقـود الحيوي يف موعـد أقصـاه 2025، ويتوقع أن يشـمل هذا 

التحـول مناطق أخـرى يف أملانيـا خال العـام الحايل.

اقامة دورتني تدريبيتني يف مجال التحكم الكهربايئ والتصميم الداخلي 
بمركز تدريب العاملني بميناء الحديدة

ينفذ مركـز تدريـب العاملن بمينـاء الحديـدة حاليـاً دورتن 
تدريبيتـن يف مجـال التحكـم الكهربائـي والتصميـم الداخـيل 
)الديكـور( والتـي تنظمهـا عـىل مـدى أسـبوع إدارة التدريـب 
والتأهيـل التابعة لإلدارة العامـة للموارد البرشية ويشـارك فيها 

)26( متدربـاً مـن اإلدارة العامـة للشـئون الفنية باملؤسسـة.

ويتعـرف املشـاركن خـال دورة التحكـم الكهربائـي عـىل 
املفاهيم واملهارات االساسـية للتحكم الكهربائية PLC ومكونات 
وحـدات التحكـم الكهربائي واسـتخداماتها وعمليات التشـغيل 

والسـامة املهنية عند االسـتخدام.كما سـيتعرف املشـاركن يف 
دورة التصميم الداخيل )الديكور( عىل مهـارات التصميم الداخيل 
والتعرق عىل املهـارات الحديثـة يف هذا املجال ..وثمن املشـاركن 
بالـدورات التدريبيـة بالجهود املبذولـة من قبل قيادة املؤسسـة 
ومركز التدريـب والتأهيل يف تنظيم العديد من الـدورات التدريبية 
والتأهيلية لكافة موظفي املؤسسة ..وأشـاد القائمن عىل مركز 
التدريب بحـرص قيادة املؤسسـة عىل تأهيـل الكـوادر البرشية 

بشـتى مجاالت العمل باملؤسسـة.

بحث اجتماع عقـد مؤخراً بالهيئـة العامة للطـران املدني واألرصاد، برئاسـة مدير عـام النقل الجوي 
بالهيئـة الدكتور مـازن غانم، بآليـة تنظيم عمـل وكاالت السـفر وفقا للـرشوط واللوائـح املعتمدة من 
الهيئة..واسـتعرض االجتماع، بحضور ممثـيل عن الخطوط الجويـة اليمنية واالتحاد اليمني للسـياحة 
وعدد من املختصن، املقرحات التي من شـأنها ضمان حقوق املسـافرين وتحسـن مسـتوى الخدمات 

واالرتقـاء بها.

وخـرج اإلجتماع بعـدد مـن التوصيات منها إلـزام وكاالت السـفر تطبيق الـرشوط واملعايـر الخاصة 
بالهيئة، عند فتح وكاالت سـفر جديدة أو تجديد تراخيصها بما يسـهم يف تحقيق معايـر الجودة وإجراء 
بعـض التعديات التي تسـهم يف تنظيم العمل بوكاالت السـفر وتعميـم تلك الرشوط للـوكاالت لتصحيح 

أوضاعها خال شـهرين مـن تاريخه.

وتم االتفاق عىل تشـكيل فريق عمل مشـرك للنـزول إىل وكاالت السـفر لتقييمها والتأكد مـن التزامها 
لاشـراطات واللوائح واألنظمة املعتمـدة من الهيئة العامة للطـران، والرفع بالنتائج التخـاذ اإلجراءات 

الازمة حيال الـوكاالت املخالفة.

اجتماع بني هيئة الطريان ووكاالت السفر اليجاد آليةلتنظيم العمل بينهما

خالل زيارته ملعهد الطريان املدين  والتاكيد على اهمية االرتقاء بعمليات التدريب والتاهيل

نائب وزير النقل سنعمل على تحويل معهد الطريان املدين إىل أكاديمية عليا
أكد نائـب وزيـر النقل محمـد الهاشـمي، عـزم الـوزارة وهيئـة الطران 
املدنـي، تحويل معهـد الطران املدنـي واألرصـاد إىل أكاديمية عليـا للطران 
املدني واألرصاد.وأشـار نائب وزيـر النقل خال زيارته ملعهـد الطران املدني 
يوم 14 سـبتمرب 2022م ، إىل اهتمام قيادة الوزارة بأعمال التدريب والتأهيل 
والتجهيزات الفنيـة والترشيعات باملعهـد والعمل عىل تحويلـه إىل أكاديمية 

عليا تلبـي احتياجات الهيئـة والوطن يف مجـال الطران املدنـي واألرصاد.

ولفـت إىل أهميـة التدريب والتأهيـل النوعي ملا من شـأنه تنميـة القدرات 
البرشية التي تسـهم يف بنـاء وتطوير العمل املؤسـي لبناء الدولـة اليمنية 
الحديثـة .. منوهـاً بالجهـود الفنيـة واملهنيـة التي تبذلهـا قيـادة املعهد يف 

التدريـب والتأهيل، خاصـة يف مجال الطـران املدنـي واألرصاد.

وأبـدى الهاشـمي اسـتعداد وزارة النقل تقديـم أوجه الدعم والتسـهيات 
للمعهد بما يكفـل االرتقاء بالعمليـة التدريبية .. مشـراً إىل أن خطة املرحلة 
الثانيـة من مشـاريع وبرامـج وزارة النقـل وهيئاتهـا ومؤسسـاتها للعام 

الجديـد 1444م، ستسـهم يف االرتقـاء بمجاالت النقـل املختلفة.

وكان نائـب وزيـر النقـل تفقد سـر أعمـال التدريـب والتأهيـل يف مجال 
الطران املدني واألرصاد والسـبل الكفيلة بتطوير وتحديث العملية التدريبية 

ملواكبة املتطلبات الدولية ومنظمة الطران الدويل اإليكاو.واسـتمع من مدير 
املعهد الدكتـور ناجي السـهمي إىل رشح عـن العملية التدريبيـة والتأهيلية 
باملعهد وإنجازات املعهـد خال الفرة املاضيـة يف تأهيل كـوادر وزارة النقل 
وهيئة الطـران املدني وقطاعاتهـا املختلفة طبقاً للمواصفـات واملتطلبات 

الدولية املعمول بهـا يف معاهد الطـران الدولية.

وأوضـح السـهمي أن املعهد نفـذ حتى نهاية أغسـطس املـايض 12 دورة 
وبرنامجـاً تدريبياً لــ240 متدربـاً ومتدربة من ديـوان الهيئـة وقطاعاتها 
املختلفـة .. الفتـاً إىل الخطـط والدراسـات التطويرية للمعهـد والطموحات 
املسـتقبلية لارتقاء بمنهجيـة املعهد..كما اطلـع نائب وزيـر النقل عىل ما 
يحتويه املعهـد من قاعـات وأجهـزة ومسـتلزمات تدريبية ومـا ينفذه من 
أنشـطة يف مجال التدريـب والتأهيل واملناهـج التطويرية عرب كـوادر يمنية 

مؤهلة.

واسـتمع من املختصـن إىل مقـرح ملواكبـة تطوير املعهـد فنيـاً ومهنياً 
ودعـم بنيتـه التحتيـة مـن معامـل ووسـائط وكـذا دعـم الـكادر البرشي 
وتأهيلـه والسـعي لتحويل املعهـد إىل أكاديميـة معتمدة للتدريـب اإلقليمي 

وفقـاً ملصفوفة الرؤيـة الوطنيـة لبنـاء الدولة.

 وكيل الهيئة العامة للطريان املدين واألرصاد
 تلقينا طلبات من رشكات طريان لتشغيل 

رحالتها عرب مطار صنعاء

كشـف وكيل الهيئـة العامة للطـران املدنـي واألرصـاد، رائد جبل، عـن تلّقي 
الهيئة منـذ بداية الهدنة طلبـات من رشكات طـران عربية وأجنبية السـتئناف 
تشـغيل رحاتها من وإىل مطار صنعاء الدويل.. مشـرا إىل أنـه، ونتيجة للحصار، 

تم إعاقـة وصول تلـك الرشكات.

وقال جبـل، إن أي تمديد جديد للهدنـة ال بُد أن تكون مـن أولوياتها فتح مطار 
صنعاء الدويل بشـكل كامل لجميع الرشكات الراغبـة يف الهبوط يف املطار.

وأكـد أن مطـار صنعـاء جاهـز السـتقبال كافـة رحـات رشكات الطـران، 
وفقاً للمعايـر املعمول بها يف املطـارات العامليـة ومنظمة الطـران املدني الدويل 

)اإليكاو(.

واضـاف: »نحتـاج يف الوقت الحـايل إىل عرش رحـات يف اليوم عىل األقـل، لتلبية 
جزء مـن احتياجـات املواطنن«.

وبـّن جبل أن سـتة آالف مسـافر كانوا يغـادرون ويصلـون إىل املطار بشـكل 
يومي، عرب أكثـر من 30 رحلـة يوميا كانت تنطلق مـن مطار صنعـاء.. الفتا إىل 
أن 14 رشكة طـران عربية وأجنبية كانـت تهبط يف مطار صنعاء قبـل العدوان.

ودعا وكيـل هيئة الطـران املدنـي، األمـم املتحـدة إىل تنفيـذ كل بنـود الهدنة 
اإلنسـانية، وفتـح مطار صنعـاء بـدون رشط أو قيد، كونـه مطلبـا قانونيا بما 

يسـهم يف تخفيـف معاناة الشـعب اليمنـي عامـة، واملرىض بشـكل خاص.



www.mot.gov.ye    
www.facebook.com/motyemen1
http://www.youtube.com/motyemen
http://www.twitter.com/motyemen1
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)يعتبر حصار الموانئ أو سواحل دولة من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى
 باإلضافة إلى غزو أو اعتداء قوات دولة ألراضي دولة أخرى جميعها تعتبر 

أعمال عدوان بموجب )ميثاق روما(
5منتدى االستثمار

✍ القبطان
 خالد ابواخلري

وطـرح املنصـور عـىل املشـاركن 
يف املنتـدى، مجموعـة مـن األسـئلة 
واالستفسـارات حـول دور الحكومة يف 
تشـجيع وتحفيز االسـتثمار ومعالجة 
وإزالـة اإلشـكاليات واملعوقـات التـي 
تواجه املسـتثمرين، فضاً عن تطلعات 
القطـاع الخـاص ورؤيتـه فيما يخص 
واقـع االسـتثمار يف الفـرة الراهنـة 
واملتطلبات الازمـة ألحداث نقلة نوعية 
يف البنية املؤسسـية والتحتيـة املتصلة 
بهذا القطاع والنهـوض بدوره املحوري 
يف خدمة التنميـة واالقتصـاد الوطني.

* ويف اللقـاء أشـار رئيـس مجلـس 
الـوزراء إىل أهميـة املنتـدى كمبـادرة 
جديدة وإيجابية عىل مسـتوى اليمن.. 
مبينـاً أن القطـاع الخـاص ال يمكن له 
أن ينجـح دون أجهـزة إدارية حكومية 
تسـتوعب أهميته الكبـرة أو القوانن 
واللوائـح والنّظـم التـي تنظـم جوانب 

الرشاكة.

ولفـت إىل أهميـة أن تعمـل أجهـزة 
الدولـة املعنيـة عـىل تهيئـة أرضيـة 
االستثمار ومقّومات استقراره والتحول 
املشـاريع  لنجـاح  مسـاعدة  أداة  إىل 

االسـتثمارية والعمل عـىل إزاحة تدريجية 
لـكل العوامـل املضيعـة لاسـتثمار أو 

املعيقـة لـه.

وأكـد حـرص قيـادة الدولة عـىل تهيئة 
املقّومـات الترشيعية واملؤسسـية والبنية 
االسـتثمار.. مشـراً  التحتيـة لخدمـة 
لتوجيهـات  املسـؤول  أن اسـتيعاب  إىل 
القيـادة وطبيعة مهامـه، وكيفية تعامله 
بمسـؤولية مـع املوقـع الـذي يشـغله 
مواضيـع مهمـة وأساسـية لنجاحـه يف 
تنفيذ واجباتـه يف خدمة وطنه ومجتمعه.

* بـدوره، اعتـرب رئيـس اتحـاد الغرف 
األعمـال  رجـل  والصناعيـة  التجاريـة 
محمد عبده سـعيد، عـرب تقنيـة الفيديو 
من لنـدن، املنتـدى مبادرة طيبـة لحارض 

اليمن. ومسـتقبل 

الفتـاً إىل أن السـوق اليمنـي مـا يـزال 
متخلفا ليس عـن الدول املتطـورة، وإنما 
النامية منها سـواء من حيـث الترشيعات 
والبنـي التحتيـة أو التكامـل فيمـا بـن 

القطاعـات املعنيـة بإحـداث التطور.

ودعـا إىل إعادة تشـكيل املجلـس األعىل 
للرشاكة بـن الحكومة والقطـاع الخاص 
معالجـة  يف  ودوره  نشـاطه  وتفعيـل 
اإلشـكاليات واملعّوقات إىل جانب االهتمام 
بقطـاع املقـاوالت الـذي يقع عـىل عاتقه 

عمليـة تنفيذ املشـاريع.

مصلحـة  رئيـس  أشـار  بـدوره،   *
الرضائب، عيل الشماحي، إىل أن االستثمار 
يف قطاعـات الطاقـة والطـرق والتعليـم 
ينبغـي أن تحتـل أولويـة يف حـال توّفـر 

مـوارد ماليـة.

وذكـر أن أولويـات الوضـع الراهن الذي 
يمـر بـه الوطـن تختلـف عـن أولويـات 

مرحلـة مـا بعـد العـدوان والحصار.

* يف حـن أفصـح عضـو مجلـس إدارة 
البنـك املركـزي اليمنـي، الدكتـور حمود 
النجـار، عـن رفـع اللجنـة التأسيسـية 
لسـوق األوراق اليمنيـة يف اليمـن، نتائـج 
املركـزي  البنـك  محافـظ  إىل  أعمالهـا 
مشـفوعاً بمنظومـة القوانـن املطلوبـة 
إلنشـاء السـوق، وذلـك بالتنسـيق مـع 

القطـاع الخـاص.

يف  السـوق  هـذا  أهميـة  إىل  وتطـّرق 
خدمـة العمليـة االسـتثمارية وتوسـيع 
حجم املشـاركة يف النشـاط االستثماري.. 
موضحـاً أن السـوق سيُسـهم يف تحقيق 
التوزيع األمثـل للموارد املتاحـة، والتقليل 

مـن مخاطـر التمويل.

وبّن النجـار أنـه “حينما تكـون هناك 
رشاكـة حقيقة بـن مختلـف القطاعات 
الحكوميـة والخاصـة سـتكون هنـاك 

مشـاريع ناجحـة”.

التجاريـة  الغرفـة  * وعّقـب رئيـس 
الصناعيـة يف أمانـة العاصمـة، حسـن 
الكبوس، عـرب تقنيـة الفيديـو، مثمناً ما 
تـم إنجـازه إلقامـة سـوق األوراق املالية.

وأعـرب عـن األمـل يف أن يتـم االنتهـاء 
يف القريـب العاجـل مـن كافـة الخطوات 
التنفيذية النطاق عمل السـوق عىل أرض 
الواقـع.. مطالبـا بتفعيـل نظـام النافذة 
الواحـدة يف الهيئـة العامـة لاسـتثمار 
وإعطائهـا كافـة الصاحيـات املطلوبة، 

للقيـام بدورهـا يف تسـهيل اإلجـراءات 
للمسـتثمرين.

* وزيـر الكهربـاء والطاقـة، الدكتـور 
محمد البخيتـي، اعترب مشـاركة القطاع 
الخـاص يف االسـتثمار بقطـاع الكهرباء 
والطاقـة املتجـددة أمراً حيوياً وأساسـياً 
إلحـداث نقلـة نوعيـة يف توفـر الطاقـة 

ألغـراض التنميـة وحاجـات املجتمع.

وذكـر أن الـوزارة لديها حالياً خمسـة 
ملفـات ملسـتثمرين يرغبون االسـتثمار 
يف قطـاع الكهربـاء والطاقة.. مشـرا إىل 
أن الـوزارة تـدرس تلـك الطلبـات وعقود 
الحكومـة  بـن  التعاقديـة  الرشاكـة 
والقطـاع الخـاص يف هـذا الجانـب وفقاً 
لألنظمـة، واالسـتفادة مـن التجـارب 

الدوليـة يف هـذا املجـال.

* إىل ذلـك أكد وزيـر اإلدارة املحلية، عيل 
القيـي، عـىل الـدور الحيـوي للسـلطة 
عـىل  املسـتثمرين  تحفيـز  يف  املحليـة 

املسـتوى املحـيل.

اسـتثمارات  حمايـة  أن  إىل  ولفـت 
املسـتثمرين هي مسـؤولية الجميع، ويف 
املقدمة قضاء مسـتقل ينصف املسـتثمر 
ويقف بمسؤولية أمام املعتدين والنافذين 
الـذي عطلـوا الكثر مـن املشـاريع خال 

الفـرة املاضية.

* وكيـل وزارة املاليـة، أكـرم األشـول، 
أشـار إىل أهمية وضع اسـراتيجية كاملة 
لتطويـر عاقات الرشاكة بن املؤسسـات 
الرسـمية املختصـة والقطـاع الخـاص 

للنهـوض بالعملية االسـتثمارية.

لدعـم  املتخـذة  الخطـوة  إىل  ولفـت 
املشـاريع الصناعية، املتمثلـة يف إعفائهم 

مـن الرضائـب.

* وتحـدث رئيـس هيئـة االسـتثمار، 
املنصـور، مسـتعرضا الهـدف مـن إقامة 
املنتـدى يف تعزيـز التقـارب والحـوار بن 

كافـة الـرشكاء.

وأعلـن أن املنتـدى يف دورتـه الثانيـة 
سـيكون حول قطاعي الكهربـاء والنقل، 
يف  املتاحـة  االسـتثمارية  واإلمكانيـات 
القطاعـن، وسـبل النهـوض بأدوارهمـا 
القيّمة من كافـة الجوانـب بالرشاكة بن 

القطاعـن العـام والخـاص.

أملانيا تطلق أول قطار هيدروجيين يف العالم
قال املدير العام لرشكة “ألسـتوم” الفرنسـية، يف منطقة ساكسـونيا السـفىل شـمال الباد، إن أسـطوال مـن 14 قطـارا قدمته الرشكة 
سـيحل محل القطارات التقليدية العاملـة بالغازوال يف أملانيا، وأنه سـيعمل عىل سـكك يبلغ طولهـا 100 كيلومر تقريبـا، تربط بن مدن 
كوكسـهافن وبريمرهافن وبريمرفورد وبوكستهود..يف إطار سـعيها لاسـتغناء عن الكربون، أطلقت أملانيا أول قطار يعمل بالهيدروجن 

يف العالم.

كما أكد الخبر ألكسـاندر شـاربانتييه عىل توافـق هذه النوعية مـن القطارات مـع الخطـوط القصرة..وتعد قطـارات الهيدروجن، يف 
املسـتقبل املنظور، وسـيلة واعدة لتحييد أثـر الكربون، وتقليـص االنبعاثات الغازيـة يف القطاع السـككي وتعويض الغازوال الـذي ال يزال 
يشـغل 20 يف املائة من وسـائل النقل يف أملانيا..وأشـارت الرشكة إىل فوائد القطـار الهيدروجيني، املنجـز بتكلفة تقـدر ب 93 مليون يورو، 
حيث سـيُجنب إنتـاج 4400 طن من ثنائي أكسـيد الكربـون كل عام..ويعتـرب مدير املرشوع يف “ألسـتوم”، سـتيفان رشانـك، أن يف أملانيا 

وحدها “قد يتم اسـتبدال مـا بـن 2500 و3000 قطار يعمل بالغـازوال بقطـارات هيدروجن”.

بحضور رئيس مجلس الوزراء  ووزير النقل وعدد من املسؤولني، ورجال املال واألعمال ملنتدى االستثمار يف دورته األوىل بصنعاء

املطالبة بإعادة تشكيل املجلس األعلى للرشاكة بني الحكومة والقطاع الخاص وتفعيل نشاطه
رئيس الغرفة التجارية الصناعية  حسن الكبوس:  نطالب باإلنتهاء من  اجراءات اطالق سوق االوراق املالية

وزير النقل: لدينا العديد من الفرص 
االستثمارية يف مجال النقل الربي

* مـن جهتـه، نـّوه وزيـر النقـل 
عبدالوهـاب الـدرة بالجهد املبـذول من 
ِقبل هيئة االسـتثمار، لتحسني محّفزات 

االسـتثمار.

وتطّرق إىل الفرص املتاحة لالسـتثمار 
يف قطاع النقل الربي، ال سـيما ما يتصل 
بإقامـة الطـرق املوفـرة للوقـت واملـال 

كاألنفاق والطـرق املخترصة.. 

الفتاً إىل الدراسـات املتوّفرة لدى وزارة 
األشـغال العامة والطرق يف هذا الجانب.

شتارك رئيس مجلس الوزراء الدكتتور عبدالعزيز صالتح بن حبتور، 
يتوم 14 ستبتمرب، يف أعمتال منتتدى االستتثمار يف دورتته األوىل، التذي 
تنّظمته الهيئتة العامتة لالستتثمار يف العاصمتة صنعاء..وناقتش 
املنتتدى، التذي أداره رئيتس الهيئة يارس املنصتور، املجاالت واملشتاريع 
التيت ستيتوافق القطاعتان العتام والختاص علتى أولوياتهتا، وتأثريهتا 

اإليجتايب علتى رشائتح واستعة متن املجتمع.
كمتا ناقتش املنتتدى قضايتا الرشاكتة بتني القطاعتني العتام والخاص 
واآلليتات املطلوبتة للوصتول إليها بمتا يخدم تطوير مستار االستتثمار 
واستنهاض األدوار الثنائية يف خدمة مسار تطوير التنمية االجتماعية 

واالقتصادية.

منتدى االستثمار القادم سيكون حول قطاعي 
النقل والكهرباء  واإلماكنيات االستثمارية املتاحة 

السالمة يف بيئة العمل
علتى متر التاريتخ كانتت البرشيتة دائمتا عرضة 
تلتك  تكتون  ان  ويمكتن  والحتوادث  للمخاطتر 
الحتوادث مكلفتة للغايتة لألفتراد او املمتلاكت مع 
انهتا غتري مرغتوب فيهتا او تحتدث عتن غتري قصد 

وذلتك الن ارضارهتا غتري محمتودة .

 وال يخفى عىل احـد بان التطور الذي يشـهده 
العالـم يف جميع الصناعات ومـن ضمنها صناعة 
النقـل البحـري نتـج عنـه الكثـر مـن املخاطر 
التي ينبغي عىل االنسـان ادراكهـا واخذ الحيطة 
والحذر مـن الوقوع يف مسـبباتها وال نضع كامل 

اللـوم عىل التطـور الصناعي .

فقـط فقـد تلعـب ظـروف العامـل الصحيـة 
والنفسـية دورا يف زيـادة املخاطـر فمثـال قلـة 
االهتمـام او اإلهمـال ولـو للحظـات قليلـة قـد 
تكـون كافية لحـدوث اإلصابـة وتعتـرب معدات 
السـالمة الشـخصية مـن اهـم وسـائل الحماية 
واألمـان التـي يمكـن بواسـطتها تامـني حماية 
املوظفـني والعمـال وخاصـة من تكـون طبيعة 
عملهـم تتطلـب تعرضهـم الدائـم او املؤقـت 
للمخاطـر املختلقـة اثنـاء تأديتهـم ألعمالهـم 

وواجباتهـم اليوميـة املختلفـة .

املعـدات  هـذة  طبيعـة  تختلـف  حيـث 
والتجهيـزات حسـب نـوع النشـاط املـزاول، 
فيفـرض مـن ذلـك كلـه إزالـة الخطـر وان لم 

. منـه  فبالتقليـل  نسـتطع 

فقـد اصبحـت للسـالمة أنظمـة وقوانـني يف 
العديـد مـن الـدول يف زمننا هـذا ومنهـا اليمن 
و أنشـئت إدارات للسـالمة يف العديد مـن املرافق 
الحكوميـة  حيث أسـاس عملهـا رفع املسـتوى 
املهنيـة  السـالمة والصحـة  العـام يف مجـال 
والتدريـب وذلـك برفـع كفـأه العامـل وكمـا 
تقوم بتامـني بيئة العمـل املناسـبة  وتهتم برفع 
الوعي بعلوم السـالمة والتدريـب حيث تقوم تلك 
االدارات بالرقابـة عىل الكوادر املؤهلة واملناسـبة 
الحتياجات العمل والتي تعي اساسـيات السالمة 
يف جميع مياديـن عملها والذين يمكـن اعتبارهم 
الثـروة التـي ال تنضب مقارنـة بباقـي الثروات 
التـي يمكـن ان تـزول او تنضـب مـع الزمن او 

تحت أي ظـرف كان .
ويجـب الحـرص كل الحـرص عـىل سـالمة 
االنسـان اليمني وكذا فـان بعـض الجهات ومن 
ضمنهـا جهـات حكوميـة رائـدة مثـل املوانـئ 
فقد كانـت سـباقة يف انشـاء مثل هـذة اإلدارات 
املتخصصـة للسـالمة، الغـرض مـن انشـائها 
تحسـني معاير السـالمة وحماية كال من املنشاة 
واالنسـان الذيـن هـم عمـاد واسـاس التنمية يف 

هـذا الوطـن الغايل.
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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 6

دشـنت وزارة النقل والهيئات واملؤسسـات التابعة لها، 
يف 11 صفـر بصنعاء خطة العام الجديد 1444ه ملشـاريع 
وبرامـج وأنشـطة الرؤيةالوطنيـة لبنـاء الدولـة اليمنية 

الحديثة.

وخـال التدشـن، الـذي حـرضه وكاء وزارة النقـل 
للقطاعـات املختلفة ورئيـس هيئة تنظيم شـؤون النقل 
الـربي، وليـد الوادعـي، ونائـب رئيـس مؤسسـة موانئ 
البحـر األحمـر اليمنيـة، زيـد الوشـيل ، ومديـرا هيئـة 
الشـؤون البحرية يف صنعـاء، صـاح الوزيـر، والحديدة ، 
ابراهيم املوشـكي، ورؤسـاء وأعضاء الوحدات الرئيسـية 
و الفرعية لقطـاع النقل، أكد نائب رئيس الوزراء لشـؤون 
الرؤية الوطنيـة، محمود الجنيـد، اهتمام وتفاعـل وزارة 
النقل وهيئاتها ومؤسسـاتها مع مسـار الرؤيـة الوطنية 
منذ انطاقتهـا يف 2019 حيـث كانت السـباقة واملتفاعلة 

بشـكل كبر.

وقال الجنيـد: "بدأنا يف عـام 2019 2020- بوضع خطة 
بسـيطة عىل مسـتوى كافـة مؤسسـات الدولـة كبداية 
لتنفيـذ الرؤية الوطنيـة، ويف عـام 2020 - 2021 عملنا يف 
املكتب التنفيـذي للرؤيـة الوطنية مـع كافة الـوزارات يف 
تحليل الوضع الراهن عىل املسـتوى املؤسـي والقطاعي 
والـكيل ".وأشـار إىل أن املكتـب التنفيذي للرؤيـة الوطنية 

يعمل مـع كافة الوحـدات التنفيذية يف 
الوزارات و املؤسسـات الحكومية عىل 
تنفيـذ املشـاريع والخطـط والربامج 
وكذلك يف حل االشـكاليات والصعوبات 
من خـال التقارير املرفوعـة للمكتب 
بما يسـهم يف تحقيـق النجاحات عىل 

أرض الواقع..

فيمـا أشـاد نائـب رئيـس الـوزراء 
لشـؤون الخدمات والتنميـة، الدكتور 
حسـن مقبـويل، بالجهـود املتميـزة 
التي قامـت بها وزارة النقـل والهيئات 

واملؤسسـات التابعة لهـا يف تنفيذ املوجهات واإلرشـادات 
املنبثقة عـن الرؤيـة الوطنيـة وآليتهـا التنفيذية.

وقال: "قطاع النقـل من القطاعات املتميـزة الذي يقدم 
خدماتـه املختلفـة للمواطـن بما يسـهم يف رفـع املعاناة 
وتخفيف األعبـاء عليه رغم العـدوان والحصـار والتدمر 

املمنهج الـذي تعرض له هـذا القطـاع الحيـوي الهام".

وأشـار إىل أن وزارة النقل واملؤسسـات التابعة لها تعمل 
عىل تنفيـذ مشـاريعها بالتنسـيق مـع قطـاع الخدمات 

والتكافـل االجتماعي من حيث اعداد الخطط والدراسـات 
ذات األولويـة للمشـاريع الخدمية الهامة.

 من جهتـه أكد وزيـر النقـل ،عبدالوهاب الـدرة، امليض 
قدمـا يف تنفيـذ املشـاريع والدراسـات االقتصاديـة ذات 
األولويـة القصـوى التى مـن شـأنها تحقيـق النجاحات 
و األهـداف االسـراتيجية للنهـوض بقطاعـات النقـل 
الربيـة والبحريـة والجوية..ولفـت إىل أهميـة املشـاريع 
االسـراتيجية النوعية التي سـتنفذ خال العـام الهجري 
الجديد والتي منهـا ما هو تمويـل ذاتي واآلخـر خارجي، 

منوهاً بأن مشـاريع قطاع النقل اسـراتيجية تعتمد عىل 
الدراسـات املنهجية الدقيقة والعمل فيهـا بفنية متناهية 

كونهـا مشـاريع خدمية.

فيمـا أوضح نائـب وزيـر النقل، محمـد الهاشـمي، أن 
تدشـن خطة العام الجديد 1444 ملشاريع النقل بمختلف 
قطاعاته تأتي ترجمة لتوجيهات املجلس السـيايس األعىل 
يف عدد من املسـارات ذات األهمية والتي تسـهم يف تخفيف 

ورفع معانـاة املواطن اليمني.

وأشـار إىل أن وزارة النقل والهيئات واملؤسسـات التابعة 
لها تسـعى من خال خطتها الحالية إىل تحسن الخدمات 
والنهـوض بقطاعاتهـا املختلفـة ، مضيفـا أن التطويـر 
والتحديث لن يتـم اال بتضافر الجهود والتعاون املشـرك.

هـذا واسـتعرض رئيـس الوحـدة التنفيذية الرئيسـية 
لقطاع النقل، املهندس نذير الدبعـي، مكونات خطة العام 
1444 واملشـاريع التـي سـتنفذ يف مجاالت النقـل الجوي 
والبحـري والـربي، والبالغ عددهـا 37 مرشوعـا منها ما 
هو تمويـل ذاتي من الهيئات واملؤسسـات التابعـة لوزارة 

النقل ومشـاريع أخرى تمويـل خارجي.

وخـال التدشـن كـّرم نائبـا رئيـس الـوزراء لشـؤون 
الرؤيـة الوطنيـة والخدمـات والتنميـة ووزيـر النقـل، 
رؤساء الهيئات واملؤسسات والوحدات 
الفرعيـة للرؤيـة الوطنية بشـهادات 
تقديريـة عىل ما حققوه خـال الفرة 

املاضية.

حـرض التدشـن وكاء وزارة النقل 
للقطاعـات املختلفـة ورئيـس هيئـة 
تنظيـم شـؤون النقـل الـربي، ونائب 
رئيس مؤسسـة موانـئ البحر األحمر 
اليمنية ومديرا هيئة الشؤون البحرية 
يف صنعاء، والحديدة ورؤساء وأعضاء 
الوحـدات الرئيسـية والفرعية لقطاع 

النقل.

وزارة النقل  بهيئاتها ومؤسساتها تدشن مشاريع خطة الرؤية الوطنية للعام 1444 هـ
وتكرم رؤساء الهيئات واملؤسسات والوحدات الفرعية للرؤية الوطنية بشهادات تقديرية
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قضايا 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 
7

الاكتب  االكاديمي واملفكر السيايس الربوفيسور  عبدالعزيز صالح بن حبتور يكتب عن :

ازدواجية املعايري السياسية األخالقية يه أساس ِفكر الدولة الرأسمالية الغربية االستعمارية
الوستائل  معظتم  وعترب  بالتغ  باهتمتام  تابعتت 
اإلعالميتة األملانيتة واألوربيتة بشتكٍل عتام النتائتج 
السلبية من زيارة املستشتار/ أوالف شولتز مستشار 
جمهوريتة أملانيتا االتحاديتة، أي رئيتس وزرائهتا، إىل 
عتدٍد متن دول مجلس التعتاون العتريب الخليجتي ويف 

مقدمتهتا اململكتة الستعودية.
جاءت مربرات الزيارة الرفيعة ألهم مسؤول قيادي 
يف أملانيتا االتحادية نتتاج الحاجة امللحتة إىل التعويض 
العاجتل للطاقتة متن غتاز ونفتط التيت خرستته أملانيتا 
بشتكٍل ختاص واالتحتاد األورويب بشتكٍل عتام نتتاج 
موقفهم الجماعي املعادي لروسيا االتحادية بسبب 

األزمة العستكرية واألمنيتة األوكرانية.
الـدول الغربيـة الرأسـمالية االسـتعمارية تسـتخدم كل 
الوسـائل العسـكرية، واألمنيـة، والسياسـية، والثقافيـة 
واإلعاميـة الدعائيـة ملجابهـة الخصـم أٍي كان، لديهـم 
أسـلوب ديماغوجي احرايف لتزييف الوقائـع إليقاع الخصم 
يف الهفوات لكـي يجهزوا عليهـا وبالتـايل االنقضاض عليه 
بهـدف هزيمتـه، مسـتخدمن االدوات املعروفـة والغـر 
معروفـة لتدمـر الخصـم املعـادي لهم، هـذا هـو التكتيك 
االسـراتيجي املتبـع مـن ِقبـل الغـرب الرأسـمايل ُمنـذ أن 
تبلورت فكرة نشـوء الدولة االسـتعمارية االحتالية ملعظم 

دول العالـم.

لنأخذ عىل سـبيل املثـال؛ فـإن الـدول الغربيـة تُركز عىل 
رفـع يافطة حقـوق اإلنسـان عالياً مـع مصاحبـة لعويل 
وضجيج إعامـي مدِو، واملتابـع العادي يتماهـى كثرا مع 
تلـك األطروحـات والشـعارات الرباقـة، متناسـن كـم هي 
الجرائـم املرتكبـة يف حـق الشـعوب واألجنـاس اإلنسـانية 
بدًء من غـرب الكـرة األرضيـة حينما ابـاد األوربيـون أهل 
وسـكان أمريكا األصلين وأسـموها هـم بـ”إبـادة الهنود 
الحمر” مروراً بالقارة اإلفريقية وآسـيا وحتـى رشق الكرة 
األرضيـة، وجريمة الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف اليابان 
وكوريـا وفيتنـام وغرهـا، الزالـت ذاكـرة الشـعوب عـىل 
مسـتوى العالم حيّـه وتذكره بألـٍم بالغ مصحوبـة بالغبن 
التاريخـي للضحية، كل ذلـك اعتربوه أمـراً طبيعي الحدوث 

مـن اجل أن تتحـرض وتتطـور الشـعوب يف العالـم اجمع.

لقـد تـم الركيز عـىل أن فشـل زيـارة املستشـار/ أوالف 
شـولتز بسـبب أن الـدول األوروبية ومنهـا أملانيا قـد ادانت 
وبأشـد املواقف والعبارات قتل اإلعامي السعودي الشهر/ 
جمـال خاشـقجي رحمـة الله عليـه، مـن ِقبل السـلطات 
الُعليا يف دولة اململكة السـعودية ويف قنصليتها يف إسطنبول 
يف تركيـا، نعم هـي جريمة كـربى ارتكبـت من ِقبـل األمر 
محمـد بـن سـلمان ويل عهـد اململكـة السـعودية، ويُعرف 
يف وسـائل اإلعـام الغربيـة بــ ]MBS[، نعـم هـي جريمة 
مكتملـة األركان، والتاريـخ البـرشي لن ينسـاها، والذاكرة 

الحية لإلنسـانية أيضـاً لن تنسـاها ولن تغفـر للمجرمن.

لكن السـؤال األهـم يف هـذا السـياق، ألـم يعـرف اإلعام 
الغربي والرأي العام واملفكرين وجهابذة السياسة والثقافة 
بـأن األمـر محمـد بـن سـلمان قـد شـّن حربـاً عدوانيـاً 
رضوسـاً ومكتمـل األركان عىل اليمـن، وقد بلغـت طلعات 
الطـران الحربـي وملـدة سـبعة سـنوات ونيـف أزيـد من 
)300,000( ثاثمائـة الف غـارة جوية، وسـقط جراء ذلك 
القصف مـن الشـهداء اليمنين مـا يزيد عـىل )100,000( 
مائة الف مواطـن، ويتضاعف عدد الضحايـا من الجرحى، 
مع تدمـر وحيش بربـري للبنيـة التحتية للشـعب اليمني.

وللتذكتري ُهنتا، لهتؤالء الناشتطني والسياستيني واإلعالميتني واملثقفني يف 
الغرب الرأسمايل ببعض جرائم السعودية واالمارات وبقية ِحلف الُعدوان 

الخليجي اإلْعتَرايْب على اليمن على النحتو اآلتي:

مذبحة سوق املوايش يف محافظة لحج.	 
مذبحة عرس سنبان يف محافظة ذمار.	 
مذبحة سوق مستباء يف محافظة حجه.	 
مذبحة سجن الحديدة يف محافظة الحديدة.	 
مذبحة مسجد الحبايب يف مدينة الوهط محافظة لحج.	 
مذبحة سكن العمال يف تعز محافظة تعز.	 
مذبحة الصالة الكربى يف عزاء آل الرويشان يف صنعاء.	 
مذبحة الجنود يف نقطة العلم يف مدخل مدينة عدن.	 
مذبحة أطفال ضحيان يف محافظة صعده.	 
مذبحة سجن احتياطي عام يف محافظة صعده.	 

أليسـت هـذه املذابـح والتـي يتجـاوز يف بعضهـا عـدد 
الضحايا املئـات من الشـهداء والجرحى، والزلـت موثّقة يف 
األرشـيف اإلعامي للقنوات التلفزيونية واإلذاعية وشـبكة 
التواصـل االجتماعـي واملواقـع االخباريـة االلكرونية التي 
تعج بها دوائر االسـتخبارات الغربية عمومـاً، وحتى مراكز 
البحـث لـدى األحـزاب والجامعـات واملعاهد، هل سـمعنا 
يوماً إدانـة من أوروبـا؟!!، كلهـا لجرائم آل سـعود وجرائم 
أشـقائنا مـن دول مجلـس التعـاون الخليجي ضّد شـعبنا 

اليمنـي العظيم؟.

ال لـم نسـمع بأيـة ادانـات رسـمية، ولـم نقـرأ سـوى 
انتقـادات خجولـة مـن الجانـب الرسـمي، والهـدف منها 

مـا هـو إالّ ِلــذْر الرمـاد يف العيـون، إىل جانـب تخدير جزء 
من شـعوبها لتقـول لهـم بـأن حكوماتهـم قد اسـقطت 
الواجـب يف انتقاد العدوان فحسـب، والغريـب حينما تقابل 
الدبلوماسـيون األوروبيـون ُهنا يف صنعـاء ال يحدثونك عن 
العـدوان الخارجـي، بـل أن ما يحـدث يف اليمن وملدة سـبع 
سـنوات مـا هـو إالّ رصاعـاً داخليـاً ينشـب بـن الفرقـاء 

اليمانيـون يف الداخـل فحسـب.

ولهـذا واسـتنادا عـىل معطيـات حقائـق التاريـخ فـإن 
القانون العـام والكتابـة املنهجية وحتـى األكاديمية منها، 
تعود يف جذرها الفكري واألخاقي إىل ثقافتهم االستعمارية 

االحتالية االسـتغالية وتسـتند عليها:

أوالً:  تنقل وسـائل اإلعام العربية واألجنبية الخرب اليومي 
تقريباً لقتل افراد وجماعات من الشـعب الفلسـطيني عىل 
يد جنـود االحتـال الصهيونـي اإلرسائيـيل يف جميـع مدن 
واحياء فلسـطن، ومـع ذلـك يجد هـذا الكيـان العنري 
الصهيونـي دعـم ومسـاندة الـدول الغربيـة ويف مقدمتها 
حكومـات الواليـات املتحـدة األمريكيـة، أليس هـذا نفاقاً 

سـافراً يف التعامل.

ثانيـًا: ترديـد يومـي يف وسـائل إعامهم ألكذوبـة حقوق 
اإلنسـان مـع أنهـم يفرضـون حصـاراً ظاملاً عىل شـعوب 
كوبا االشـراكية، وكوريـا الديمقراطية، والشـعب اإليراني 
وقبلها شـعب جنـوب اليمن، واسـتمر ذلك الحصـار ألكثر 

مـن سـتة عقود.

ثالثـًا: دعمـت الـدول الغربيـة النظـم األكثـر عنرية يف 
العالـم، فباألمس دعمت نظـام جنوب إفريقيا وروديسـيا، 
واليـوم “الكيـان الصهيونـي”، وبالتـايل نفاقهـم فـاق كل 

الحـدود يف الصـورة الذهنيـة للمواطـن يف العالـم أجمع.

رابعـًا: العـداء السـافر للثقافـة األوراسـية وتجلـت تلـك 
املمارسـة العدائية يف حصـار ومحاربة االقتصـاد والثقافة 
والتاريـخ الـرويس، وأظهـروا ذلـك العـداء يف زمـن الحرب 

البـاردة ومـع االزمـة األوكرانيـة الحالية.

خامسـًا: ظلـت الجرائـم العنريـة واحتقـار الجنـس 
البـرشي اإلفريقـي األسـود والسـامي )عـرب ويهـود( يف 
املجتمعـات الغربية مـن بريطانيـا صاحبة الحمـل األثقل 

يف العنريـة اإلنسـانية مـروراً بفرنسـا املثقلة هـي أيضاً 
بأعمالهـا العنريـة املشـينة يف حـق الشـعوب اإلفريقية 
واألسـيوية وبقية الدول األوروبية العنريـة وليس انتهاء 
بالواليـات املتحـدة األمريكيـة بجرائمهـا البشـعة يف عاملنا 
العربي وآسـيا وأمريكا الاتينية، وجرائم النازية والفاشـية 
والعسـكرتارية وتوارثها العنري جيـاً بعد جيل ال يوحي 
بأنهـم قد خجلـوا وتربأوا من تاريخهم األسـود املشـن ضّد 

اإلنسانية.

سادسـًا: يمـارس اإلعـام الغربـي سياسـة غسـل ادمغة 
الرأي الشـعبي العـام لدى شـعوبها وشـعوب العالم أجمع 
لتشـويه قادة ورموز شـعوب العالم النامي املتحـرر حديثاً 
مـن ربقـة وهيمنـة السياسـات االسـتعمارية األوروبيـة 
االحتاليـة القـذرة، ويعمـل عـىل تشـويه صـورة الرمـوز 
الوطنية لحركات التحرر الوطني يف كٍل من إفريقيا وأمريكا 
الاتينيـة وآسـيا، أمثال القـادة والزعمـاء وابرزهـم جمال 
عبدالنارص، فيدل كاسـرو، هوتيش منه، أحمد سـوكارنو، 
معمـر القـذايف، هـواري بومديـن، باتريـس ملمبـا، حافظ 
األسـد، وأرنسـتو تـيش جيفـارا ومنجسـتو هيـا مريام، 
قحطـان محمد الشـعبي، وجـورج حبـش، الحاج قاسـم 
سـليماني، الشـهيد أحمد ياسـن مؤسـس حركة املقاومة 
اإلسـامية بفلسـطن، وحسـن نراللـه سـيد املقاومـة 
اللبنانيـة، وقائـد الثـورة اليمنيـة التصحيحيـة الحبيـب/ 

عبدامللـك بن بـدر الديـن الحوثي.

سـابعًا: لعبـت منظومـة ِحلف شـمال األطلـي واالتحاد 
األوروبـي وصـوالً ملنظمـات األمم املتحـدة دوراً مبـارشاً يف 
ترسـيخ وتثبيـت أركان الهيمنـة السياسـية واالقتصادية 
والعسـكرية واإلعامية للنموذج الغربي للدولة الرأسـمالية 
االسـتعمارية وبالذات بعد الحـرب العاملية الثانيـة، ودارت 
يف فلـك وحول تلـك املنظومـة السياسـية العديد مـن الدول 
يف العالـم بسـبب هيمنة القـوة وجربوتهـا، كقـوة احادية 
القطبيـة تفرض هيمنتهـا عىل ظلـم العالم اجمـع، وربما 
حان اليوم بسـبب اسـتيقاظ الدب الرويس والتنن الصيني 
واملرشوع املقاوم للمشـاريع الصهيونيـة يف منطقتنا لعمل 
التوازن املنطقي يف السياسـة العاملية بـدًء من عقدنا الحايل، 
لكنـه الزال الطريـق وعـر وشـاق ويحتاج لجهـد مضاعف 
ملناهضـة السياسـة العنرية للغـرب واملهيمـن عليه من 
قبل الكارتيـات العاملية واألولجارشـيا العامليـة والرشكات 

العابـرة للقـارات، من يـدري ماذا سـيحدث يـوم غد؟.

الخاصة:
 إن األساس الفكري والسيايس والقانوين للدولة الغربية االستعمارية 
املركزيـة قائـٌم علـى نهـب خـريات الشـعوب يف أمريـاك الالتينيـة وإفريقيـا 
وآسيا، وتدمري ثقافتها وهويتها ودياناتها، وسيستمر ذلك النظام الغريب 
وفيـًا لتقاليـده االسـتعمارية، إىل حـني أن يـربز نظـام عاملي جديـد متوازن 

يحفظ للشـعوب واألقليـات حرياتها وحقوقهـا األصلية.

﴿َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم﴾

*  رئيس مجلس وزراء حكومة اإلنقاذ الوطين تتتت صنعاء

قمنـا بإعـداد املصفوفة املروريـة لغرض حـل الكثر من 
املشـاكل املروريـة وتـايف الكثـر مـن  اإلشـكاليات ، لكن 
لألسـف الشـديد لم يكن التجـاوب بالشـكل املطلـوب من 
قبـل الجهـات املعنيـة ، مـع العلـم أن الكثر من املشـاكل 
واالزدحامـات املروريـة ليـس للمـرور عاقـة بأسـبابها 
الحقيقية ، وإنما مسـئوليتها مشـركة بحسـب اسبابها  
كاألشـغال وهيئة النقل .. ومن ذلك عىل سـبيل املثال وجود 
الكثر مـن املوالت واألسـواق الجديدة والكثر من املنشـآت 
األخرى كاملستشـفيات والبنوك واملطاعم التي يردد عليها 
املئـات وربمـا اآلالف من املواطنـن هذه األماكـن ليس لها 

مواقـف خاصة بالسـيارات .

وقـد تم منـح أصحاب هـذه املنشـآت تراخيـص دون ان 
يعمـل حسـاب ان يكـون لهـا مواقـف للسـيارات او عمل 
حسـاب للجانب املـروري وتاثر وجـود مثل تلك املنشـأت 
عىل انسـيابية حركة السـر  يف الشـوارع املطلة عليها  وقد  

سـعينا لحـل هـذه اإلشـكالية من 
خال التفاهـم مع أمـن العاصمة 
والجهـات ذات العاقـة   واالتفـاق 
املـرور  يكـون  أن  رضورة  عـىل 
أحـد أطـراف املوافقـة عـىل منـح 
تراخيص إنشـاء هذه املنشـآت مع 
ذلك ال تـزال املشـكلة قائمـة حيث 
يتـم إحالـة املواطـن أو املسـتثمر 
إلينـا للحصـول عـىل الرخيـص 
بعـد إنشـاء هـذه املنشـآت التـي 
نقـوم بالنـزول إليهـا ونجدها غر 
مطابقـة للمواصفات فيمـا يتعلق 

بالجانـب املـروري.
 وحـن نمتنع عـن منح الراخيـص ندخل يف إشـكاليات 
مـع أصحاب هـذه املنشـآت الذيـن يكونون قد خـروا يف 
إنشـائها مئـات املايـن ، وبالتـايل نصطدم معهـم ، نحن 

نقـول هـذا الـكام لنوضـح للنـاس 
اسـباب  االزدحامـات واالختناقـات 
اسـباب  ان  ليعلـم  تحصـل  التـي 
املشـكلة املروريـة  ال يتحملهـا جهاز 
املـرور وحـده وإنمـا هنـاك جهـات 
اخـرى معنية بذلـك ايضـا يف معالجة 
اشـكاليات وجودهـا وأسـبابها منها 
مكاتـب االشـغال والنقـل فجهـاز 
املـرور دوره تنظيمـي لحركة السـر 
يف الشـارع ومـن املتعـن ان يتسـلم 
الشـارع او الطريـق بكامـل مكوناته 
مـن  املروريـة  للسـامة  الازمـة 
اشـارات ضوئيـة  وخطـوط ارضيـة 
وشـاخصات وغرهـا مـن متممـات الطريق مـن ارصفة 
ومواقـف مناسـبة وان يكون الشـارع تخطيطـه وتنفيذه 
وفقـا للمواصفـات والقياسـات التـي تراعـي السـامة 

املروريـة مع عمل حسـاب حجـم الحركة املروريـة وقدرة 
الطريق عىل اسـتيعابها وعمل حسابها يف  رؤية مستقبلية 
لتطور حركة السـر يف املسـتقبل عىل اقل حد ملدة خمسـة 
وعرشون عامـا وهذا مـا نرجـوه ونؤمله يف الجهـات ذات 
العاقة ان تراعيه يف دراساتها ومخططاتها واسراتيجيتها  

ورؤيتهـا املسـتقبلية.
ومـن اإلشـكاليات التـي تتسـبب يف بـروز االختناقـات 
واالزدحامـات املرورية أيضـا أن هناك الكثر من اإلشـارات 
املرورية غر شـغالة وليست مسؤلية تشـغيلها عىل جهاز 
املـرور وانمـا عـىل مكاتـب االشـغال العامـة فتلـك ضمن 
مهامهـا وواجباتهـا ونأمل ان تعمـل الجهـات املعنية عىل 
اصاحهـا ملا لها مـن اثر كبـر يف االسـهام يف تنظيم حركة 
السـر.   وبالنظـر اىل عدد الجـوالت االساسـية التي مركب 
فيهـا اشـارات ضوئيـة وتوقفـت عـن العمـل ال تتجـاوز 
ثاثـن جولـة مـن السـهل عـىل الجهـات املعنيـة القيام  
بتشـغيلها واعادتهااىل العمل وهناك اسـباب اخرى تسـهم 
يف االختناقات وعدم انسـيابية حركة السر  ال تتعلق بجهاز 

املرور مثـل تحفرات الشـوارع املعبـدة وعـدم اصاحها.
* مدير عام املرور

املصفوفتة املرورية جاءت نتيجة لدراستة متأنية أرشف عليها شتخصيًا وقترأ بنودها حرفًا حرفًا األستتاذ محمد علي الحتويث وكان لته دور بارز 
يف إختراج هذه املصفوفة إىل حتز النفاذ .. والغرض من هذه املصفوفة هو جمع شتتات الجهات املعنية اليت يه األشتغال واملترور والنقل كجهات 
رئيستية معنية بالستالمة املرورية ال ستيما بعد أن أصبح املفهوم الستائد عند الناس أن أية إشتاكلية يف الشتارع يتحمل مستؤوليتها املرور وهو 
مفهوم خاطئ جدًا يجب على األخوة املواطنني ومستخدمي الطريق أن يعوه بالشكل املناستب وأن يعوا أيضًا أن السالمة املرورية هدف يجب 

أن تتشتارك يف العمل على تحقيقه الجهتات املعنيتة وذات الصلة والعالقة  بما فيها مستتخدمني الطريتق .. ولذلك فقد تم تحديد أبرز املشتاكل 
املتعلقة بالستالمة املرورية يف املصفوفة وتم تحديتد مهام كل جهة بدقتة وعناية »مهام األشتغال ، ومهام النقل ، ومهتام املرور ، ومهتام وزارة 
الربيتة والتعليم ، ومهتام وزارة اإلعتالم ، ومهام صندوق صيانتة الطرق .. مهتام كافة الجهات املشتاركة« كل املهام تم تحديدهتا يف املصفوفة 
وتم عقتد املؤتمر املروري األول بمشتاركة 7 وزراء من الوزراء املعنيني وبرئاستة األستتاذ محمد علي الحتويث ، وكانت النتائج إيجابيتة والحمد هلل.

مصفوفة الخطة املرورية .. والتحديات اليت تواجهها إدارات املرور من الجهات ذات العالقة  »1«

العميد د.بكيل الرباشي

بلغت طلعات الطيران الحربي 
ولمدة سبعة سنوات ونيف أزيد من 

)300,000( ثالثمائة الف غارة 
جوية وسقط جراء ذلك القصف
 من الشهداء اليمنيين ما يزيد 

على )100,000( مواطن
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شهرية  اقتصادية عامة »تعنى بقضايا النقل«

TRANSPORTATION
العدد )18(  السنة الثانية 

ربيع اول1444هـ

  اكتوبر 2022م

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« هيئة النقل الربي8

أكـد نائب وزيـر النقل محمد الهاشـمي، أهميـة الركيز عىل املشـاريع 
االسـراتيجية يف مجال النقل الربي للنهوض بهذا القطاع..وحث الهاشمي 
يف اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم شـؤون النقل الربي يوم 19 سـبتمرب 
2022م ، قيـادة الهيئـة عىل االهتمـام باملشـاريع ذات األولويـة إىل جانب 
املشـاريع التـي تضمنتها خطـة الهيئـة للعـام 1444هـ، بما يسـهم يف 

إحداث نقلـة نوعية يف مجـال النقل الـربي وتخفيف معانـاة املواطن.

وقـال ” تكتسـب مصفوفـة املشـاريع االسـراتيجية واالسـتثمارية 
التطويرية يف مجال النقـل الربي أهمية قصوى لتنميـة االقتصاد الوطني 
ومامسـة احتياجـات املواطن”..وأشـار نائب وزيـر النقـل، إىل تطلعات 
القيادة أن يكون هناك خدمات متقدمة ومشـاريع حديثـة يف النقل الربي 
وإمكانية تنفيـذ نماذج منهـا يف العاصمة صنعاء.. مشـيدا ببدء خطوات 

التحصيـل اإللكرونـي لارتقـاء باملسـتوى الخدمـي وتجنـب التحصيل 
العشوائي..وأن الخطط التطويرية ملشـاريع النقل الربي تنفذ عىل مراحل 
كونها مشاريع اسـراتيجية واسـتثمارية تتضمن موانئ جافة يف محيط 
أمانـة العاصمة ومحافظة صنعـاء لتنظيم النقل وتخفيـف االزدحامات.

فيما أكد رئيس الهيئة وليـد الوادعي، أن الهيئة تعمـل عىل تنظيم النقل 
الربي بالتنسـيق مع الجهـات ذات العاقة باالسـتفادة مـن التكنولوجيا 

وتقنية املعلومات.

وبحـث االجتماع املشـاريع التـي تم تنفيذهـا خال الفـرة املاضية 
والتـي تضمنتهـا الرؤيـة الوطنيـة بتمويـل من هيئـة النقـل الربي، 
واإلنجازات الفنيـة واملهنية التي تحققت يف مجـاالت التدريب والتأهيل 

والبناء املؤسـي.

يف اجتماع مهم  لهيئة تنظيم شئون النقل الربي والهيئة العليا لالبتاكر برئاسة نائب وزير النقل الهاشمي

 البحث يف  اماكنية تنفيذ دراسات فنية واقتصادية ملرشوع »مرتو صنعاء املعلق« واهميته للعمل يف االمانة
بحـث اجتمـاع للهيئـة العامـة لتنظيم 
شـؤون النقل الربي والهيئـة العليا للعلوم 
والتكنولوجيـا واالبتكار، يوم 20 سـبتمرب 
بصنعـاء، برئاسـة نائـب وزيـر النقـل 
محمد الهاشـمي، إمكانية تنفيذ دراسات 
فنيـة واقتصادية ملـرشوع مـرو صنعاء 

باالسـتفادة مـن تجـارب دول العالم.

واسـتعرض االجتمـاع نمـاذج لتجـارب 
عدة دول يف مشـاريع املرو )نقـل الركاب 
املعلق(، وإمكانية االسـتفادة منها يف عمل 
الدراسـات الفنيـة واالقتصاديـة ملحـاور 
وخطـوط النقـل ملـرشوع مـرو صنعـاء 
وبمـا يسـاهم يف التخفيـف مـن االزدحام 
املـروري يف أمانـة العاصمـة.. وتطـرق إىل 
الحلـول واملعالجـات لتجـاوز االختناقات 
املروريـة التـي تشـهدها شـوارع األمانـة 

إضافة إىل الدراسات والخطط االستثمارية 
واألنشـطة والربامـج التطويريـة يف مجال 

النقـل الربي.

وأوضح نائب وزير النقل، أن قطاع النقل 
الربي يلعب دوراً محورياً يف تنمية االقتصاد 
الوطنـي، حيـث يعد مـن أهـم القطاعات 
الرتباطـه بحيـاة ومتطلبـات واحتياجات 

املواطن.

مـن  االسـتفادة  أهميـة  إىل  وأشـار 
التكنولوجيا الحديثة والتجارب الناجحة يف 

املجاالت ذات األهمية الستخدامها يف بادنا 
وخاصـة يف مجـال النقـل الربي .

من جانبه أشـار رئيـس الهيئـة العامة 
لتنظيم شـؤون النقل الربي وليد الوادعي، 
إىل أن مرشوع مرو نقل الـركاب “املعلق” 
إذا مـا تـم تنفيـذه سـيعمل عـىل تخفيف 
االزدحـام والحركـة املروريـة يف األمانـة..

وأوضـح أنه سـتتم دراسـة املـرشوع مع 
هيئة االبتكار والجهات ذات العاقة وعمل 
اإلجـراءات الازمة لوضـع الرؤية النهائية 

. للمرشوع 

فيما أكـد رئيـس الهيئـة العليـا للعلوم 
والتكنولوجيـا واالبتـكار الدكتـور منـر 
القـايض ، أهميـة التطويـر والتحديـث 
وإيجاد املزيد من اإلبـداع واالبتكار يف مجال 

الربي. النقـل 

اجتماع بصنعاء مهم للبحث يف مجاالت التعاون املشرك بني وزارة شئون 
املغربني والهيئة العامة لتنظيم شئون النقل الربي

 وضع  آلية  مشرتكةلتفعيل العمل بينهما
 بما يسهم يف خدمة املغرتبني

بحث اجتمـاع بصنعاء يوم 13 سـبتمرب ضم نائـب وزير شـئون املغربن زايـد الريامي 
ورئيس الهيئـة العامة لتنظيم شـؤون النقل الـربي وليد الوادعـي، التعاون بـن الجانبن 
فيمـا يخـدم قضايـا الهجـرة واملغربن..وتطـرق االجتمـاع الذي حـرضه وكاء الـوزارة 
ومستشـار رئيـس الهيئـة وعدد مـن ممثـيل الجهـات ذات العاقـة، إىل عدد مـن القضايا 
املتعلقـة باملغربـن وما يتعرضـون له يف بعـض املنافـذ الربية، ووضـع الحلول املناسـبة 
ملعالجتها...وأقر وضع آلية مشـركة للتواصل وتفعيل العمل املشـرك بما يسـهم يف خدمة 
املغربن.ويف االجتمـاع، أكد الريامـي، أهمية اسـتمرار التواصل وتبادل املعلومـات وإيجاد 

قاعدة بيانـات للمغربن بمـا يخـدم مصلحتهم الخاصـة ومصلحة الوطـن عامة..

فيما أشـاد الوادعي بدور الوزارة وجهود قيادتها يف رعاية املغربن واالهتمام بقضاياهم 
وفقاً لإلمكانيات املتاحة لها، مبدياً اسـتعداد الهيئة التعاون مـع الوزارة لخدمة املغربن.

برئاسة النائب الهاشمي ورئيس الهيئة الوادعي اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم شؤون النقل الربي التأكيد على : 

تنفيذ املشاريع ذات األولوية و املشاريع اليت تضمنتها خطة الهيئة للعام 1444هـ
االشادة ببدء التحصيل اإللكروين  وتجنب العشوايئ  لالرتقاء باملستوى الخدمي 

توقيع مذكرة تعاون بني هيئة النقل الربي واألكاديمية 
اليمنية  للنهوض بمجال  التدريب والتأهيل

وقعت الهيئة العامة لتنظيم شـؤون 
النقـل الـربي مـع األكاديميـة اليمنية 
للدراسـات العليـا يـوم 19 سـبتمرب 
2022م بصنعـاء مذكـرة تعـاون يف 
مجاالت التدريـب والتأهيل للدراسـات 

. لعليا ا

وقعهـا  التـي  املذكـرة  وتضمنـت 
رئيـس الهيئـة وليـد الوادعـي ورئيس 
األكاديميـة الدكتـور أحمـد الشـامي، 
تقديـم األكاديمية تسـهيات لقيادات 
وكـوادر هيئـة النقـل الـربي لتحضر 
املاجسـتر والدكتـوراه يف تخصصـات 
ونظـم  والقانـون  األعمـال  إدارة 

املعلومات.وأكـد رئيس هيئة النقـل الربي أهمية 
هذه االتفاقية لتشـجيع كوادر الهيئة عىل تطوير 
قدراتهم العلمية واألكاديمية يف مسـاق الدراسات 
العليا وبما يعود بالنفع والفائدة عىل املؤسسـات 
التـي يعملـون بها وبمـا ينعكـس عـىل أدائهم..

وأشـار الوادعـي إىل أن الهيئـة خال الفـرة املاضية 
قد اولـت جانب التدريـب والتأهيل اهتمامـاً كبراً، عرب 
انشـاء املركـز التدريبي الخـاص بالهيئة وفـق معاير 

حديثـة ومتطورة، وإقامـة عدد من الـدورات التدريبية 
والتأهيل وورش العمل وهو ما سـاهم يف تطوير قدرات 

موظفي الهيئة وتحسـن مسـتوى األداء والعمل.

 من جانبه أشـار رئيـس األكاديمية اليمنيـة الدكتور 
أحمـد محمـد الشـامي إىل أن هـذه املذكـرة تعـد بداية 
لسلسـلة من اتفاقيات التعاون خال الفـرة املقبلة يف 
مجاالت التدريـب والتدريس واالستشـارات.. مؤكدا أن 
لـدى األكاديميـة كفاءات متميزة سـتعمل عـىل تأهيل 

الهيئة العامة تنظيم شؤون النقل تكّرم موظفيها املشاركني يف دورة إعداد الخارطة الرقمية

الوادعي: التكريم يأتي يف إطار تدشني الهيئة ملرشوع إعداد الخارطة 
الرقمية لخطوط سري باصات النقل يف أمانة العاصمة

كّرمت الهيئة العامة لتنظيم شـؤون 
النقـل الـربي 17 متدربا مـن مهنديس 
الهيئـة ووزارة النقـل املشـاركن يف 
الـدورة التدريبيـة الخاصـة بنظـام 
 GIS إعداد الخارطـة الجغرافية بنظام
ملرشوع إعـداد خارطة رقمية لخدمات 
النقل الـربي يف أمانة العاصمة..وخال 
التكريـم، الـذي حـرضه نائـب وزيـر 
النقـل محمـد الهاشـمي، أكـد رئيس 
الهيئـة العامـة لتنظيم شـؤون النقل 
الـربي، وليـد الوادعـي، أن التكريـم 
يأتـي يف إطار تدشـن الهيئـة مرشوع 
إعداد الخارطة الرقمية لخطوط سـر 

باصـات النقـل يف أمانـة العاصمة.

وأشـار إىل أن فريـق إعـداد الخارطة 
الرقميـة سـيبدأ نـزوال ميدانيـا لعمل 
اإلسـقاطات ورفـع البيانـات املكانية 
الخاصـة إلنجـاز املرحلـة الثانيـة من 
مـرشوع اعـداد الخارطـة الرقميـة، 
وإخرج البيانات التي سـيتم بموجبها 

معالجة كافة مسـارات خطوط سـر 
باصـات النقـل داخـل األمانة..ونـّوه 
الوادعـي بـأن املـرشوع، الـذي تنفذه 
الهيئـة بالتعـاون مـع املركـز اليمني 
لاستشـعار عن بعـد، أحد املشـاريع 
االسـراتيجية للنقـل الـربي خـال 
املرحلـة الثانيـة مـن الرؤيـة الوطنية 

.2025 - 2022
وأفـاد بـأن هيئـة تنظيـم شـؤون 
النقـل الـربي نّفـذت ورشـة تدريبية، 

يف أبريـل املـايض، حـول كيفيـة إعداد 
لتقييـم  اإللكرونيـة  االسـتمارة 
محطات وفرز وخطـوط كل مديريات 
مـرشوع  ضمـن  العاصمـة  أمانـة 
إعـداد الخرائـط الرقميـة لخدمـات 
النقـل الـربي يف الجمهوريـة اليمنية، 
وبرنامجـه التنفيذي "املرحلـة األوىل" 
للفـرة 2 أبريـل وحتـى 31 ديسـمرب 

2022م.
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العدد )18(  السنة الثانية 
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  اكتوبر 2022م
شهرية  اقتصادية عامة »تعنى بقضايا النقل«

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

9  )اتفاقية شيكاغو( مؤمتر االضرار

كشتفت وزارة النقل أن األرضار والخستائر 
والحصتار  العتدوان  عتن  الناجمتة  األوليتة 
األمريكتي الستعودي اإلماراتتي يف قطاعتات 
النقل الربيتة والبحريتة والجوية منتذ مارس 
2015 حتى يونيتو 2022م، بلغتت 12 مليارا 

و 318 مليونتا و 628 التف دوالر.
وأوضحتت التوزارة ختالل مؤتمتر صحفتي 
نظمته يتوم 6 ستبتمرب بصنعتاء أن الخستائر 
اليت لحقت بقطتاع النقل الجوي ممثال بهيئة 
الطتريان املتدين واألرصاد ورشكتيت الخطوط 
الجوية اليمنية وطريان السعيدة بلغت ستة 

مليارات و621 مليتون دوالر.

فيما بلغـت الخسـائر بقطـاع النقل 
البحـري ممثا بمؤسسـة موانئ البحر 
األحمر اليمنية والهيئة العامة للشؤون 
البحريـة أربعـة مليـارات و872 مليون 
دوالر، كما بلغت خسـائر قطـاع النقل 
الـربي ممثـا بالهيئـة العامـة لتنظيم 
شـؤون النقل الربي واملؤسسـة املحلية 
للنقل الربي 824 مليونـا و595 ألف الر.

وخـال املؤتمـر أكـد نائـب رئيـس 
الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود 
الجنيد أهمية الدور املحـوري والحيوي 
لقطـاع النقـل بمختلـف مجاالتـه يف 
تنمية االقتصـاد الوطني وتحريك عجلة 

لتنمية. ا

وأشـار إىل مـا تعرضـت لـه الـوزارة 
والقطاعـات التابعـة لهـا مـن تدمـر 
مـن قبـل تحالـف العـدوان األمريكـي 
السـعودي اإلماراتـي لتعطيـل الـدور 
الحيوي لهـذا القطـاع ومـا يقدمه من 
خدمـات ماحية جوية وبريـة وبحرية 

عـىل املسـتوى املحـيل والـدويل.

وثمـن جهـود قيـادة وزارة النقـل 
والهيئـات واملؤسسـات التابعـة لها يف 
إقامـة املؤتمـر الصحفـي الهـادف إىل 
فضح وكشـف جرائم تحالـف العدوان 
يف تدمـر مقـدرات وثـروات الشـعب 
اليمنـي.. مؤكـدا أن الصمـت األممـي 
والـدويل عىل جرائـم العـدوان والحصار 
الـذي يتعرض له الشـعب اليمنـي دليل 
عىل التواطؤ واملشـاركة يف تلك الجرائم.

وأشـاد الجنيـد بالجهـود املبذولـة 
للحفـاظ عـىل الجاهزيـة التشـغيلية 
الفنيـة واملهنيـة لقطاعـات النقـل.. 
مؤكدا اهتمام القيادة الثورية واملجلس 
السـيايس األعىل بقطاع النقل كونه من 

أهـم القطاعـات االقتصاديـة.

فيمـا أكـد وزيـر النقـل عبدالوهاب 

يف مؤتمر صحفي لوزارة النقل بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية ووزير النقل ونائبه الكشف عن:

التـي  والخسـائر  األرضار  أن  الـدرة 
لحقت بقطاعات النقـل نتيجة العدوان 
بشـكل مبـارش، شـملت كافـة البنـى 
التحتية واألجهـزة اإللكرونية والتقنية 
الحديثة بكافـة أنواعهـا وتخصصاتها 
واملعـدات واآلليات الثقيلـة واملنظومات 
الكهربائية يف املطارات واملوانئ البحرية 

والربية.

وأوضـح أن مطـارات صنعـاء وتعـز 
والحديـدة وصعـدة تعرضـت لتدمـر 
ممنهـج ومتعمـد مـن قبـل العـدوان 
شملت املباني ومدارج هبوط الطائرات 
واألجهزة املاحيـة والـرادارات وأجهزة 
االتصـال والتواصل وغرها، مـا أدى إىل 
خروج مطارات تعـز والحديدة وصعدة 
عـن الجاهزيـة بشـكل كامـل.. مؤكدا 
اسـتعادة تشـغيل مطار صنعاء الدويل 

بجهـود كـوادر وخـربات يمنية.

ولفت وزير النقل إىل رضورة السماح 
بدخـول التجهيـزات واملعـدات الازمة 
املدنـي واألرصـاد  الطـران  لسـامة 
الجويـة باعتبارهـا مـن أهـم الرشوط 
لسـامة وأمـن املسـافرين والطـران 

املدني.

وجـدد مطالبة األمم املتحـدة برعة 
فتـح مطـار صنعـاء الـدويل وجميـع 
مطارات الجمهوريـة اليمنية وموانئها 
دون رشوط أو قيـود وتحييدهـا مـن 
االسـتهداف باعتبارهـا أعيـان مدنية، 

إضافـة إىل رفـع يـد املحتـل عـن كل 
مطارات الجمهورية وعدم اسـتخدامها 

كقواعـد وثكنات عسـكرية.

وأوضـح أن مينـاء الحديـدة تعـرض 
للتدمـر يف كل مرافقـه الحيويـة وذات 
األهمية يف املاحة البحرية ويف مقدمتها 
الكرينات الجرية واملعـدات واألجهزة 
الفنيـة واألرصفة والهناجر واللنشـات 
التـي كان يعتمـد عليهـا يف اسـتقبال 
السفن املختلفة ومنها سفن الحاويات 

الخاصـة بالبضائع.

وأشـار الوزير الدرة إىل أن النقل الربي 
هـو اآلخـر تـم تدمـر بنيتـه التحتيـة 
وتجهيزاته الفنيـة والذي شـمل منافذ 
الطـوال وشـحن وغرهـا مـن املنافـذ 
الربية الحيوية وناقات الشـحن الثقيل 

والنقـل الجماعي.

مـن جانبـه أكـد نائـب وزيـر النقل 
محمد الهاشـمي أن العـدوان األمريكي 
السـعودي اإلماراتـي سـعى مـن خال 
تكثيـف غاراتـه عـىل قطاعـات النقل 
املختلفة إىل شـل حركة املاحـة الجوية 
النقـل  معتـربا  والربيـة..  والبحريـة 

رشيـان الحيـاة للمجتمع.

وتطرق إىل دور قطاع النقل والخدمات 
التـي يقدمها يف كافة املجاالت.. مشـرا 
الثـورة واملجلـس  إىل حـرص قيـادة 
السـيايس األعىل والحكومة عىل تطوير 
الخطـط  خـال  مـن  النقـل  قطـاع 

والربامج والدراسات النوعية للمشاريع 
االسـراتيجية التـي تضمنتهـا الرؤية 

الوطنيـة للعـام 1444هـ.

بـدوره أفـاد رئيـس هيئـة الطـران 
محمـد  الدكتـور  واألرصـاد  املدنـي 
عبدالقـادر أن النقـل الجـوي كان أول 
هدف لطران تحالف العـدوان حيث تم 
اسـتهداف مطار صنعاء الدويل ليلة 26 
مارس 2015م بتسـع غـارات مبارشة 
شـملت الصـاالت واملـدرج الرئيـي 

لهبـوط الطائـرات.

ولفـت إىل مـا تعرضـت له مطـارات 
تعـز والحديـدة وصعـدة مـن تدمـر 
مبـارش أدى إىل خروجها عـن الجاهزية 

التشـغيلية.

ونـوه بجهود كـوادر الهيئـة يف إعادة 
تأهيـل مطار صنعـاء الدويل وتشـغيله 
فنيا ومهنيـا ليقـدم خدماتـه املاحية 
وفقـا للمتطلبـات الدوليـة ومنظمـة 

الطـران الـدويل اإليكاو.

تنظيـم  هيئـة  رئيـس  أكـد  فيمـا 
شـؤون النقـل الـربي وليـد الوادعي أن 
النقـل الربي مـن أكثر القطاعـات التي 
تعرضـت للتدمـر مـن قبـل تحالـف 
العـدوان، وخصوصـا املنافـذ الربيـة 
الحيوية وتحويلها إىل معسكرات تابعة 

للعـدوان ومرتزقتـه.

واسـتعرض نائـب رئيـس مؤسسـة 
موانـئ البحـر األحمـر اليمنيـة زيـد 

الوشـيل الخدمـات التي يقدمهـا ميناء 
الحديـدة رغـم شـحة وانعـدام املعدات 
واألجهـزة الفنيـة الازمـة السـتقبال 
وتفريـغ السـفن.. الفتـا إىل تعـرض 
التابعـة  املوانـئ  وأجهـزة  معـدات 
للمؤسسـة للتدمـر مـن قبـل طـران 

تحالـف العـدوان.

وطالـب بيـان صـادر عـن الـوزارة 
والهيئـات واملؤسسـات التابعـة لهـا 
املجتمـع الـدويل واملنظمـات األمميـة 
واإلنسـانية إىل االضطاع بمسؤولياتها 
يف رفـع معاناة الشـعب اليمني وإيقاف 
العـدوان ورفـع الحصـار املفـروض 
عليه وتمكينه من اسـتخدام وتشـغيل 

مرافقـه ومنشـآته الخدميـة.

والهيئـات  النقـل  وزارة  أن  وبـن 
واملؤسسـات التابعة لها أعدت الخطط 
الطارئـة السـتعادة الجاهزيـة الفنيـة 
بحدهـا األدنـى باالعتماد عـىل القدرات 
والكفـاءات الوطنيـة، والتـي حققـت 
تقديـم  يف  ومهنيـة  فنيـة  إنجـازات 
خدمات النقل الجـوي والبحري والربي.

وأكـد البيـان عـىل رضورة تمكـن 
اليمنيـة  الجويـة  الخطـوط  رشكـة 
من العمـل بكامـل قدرتها التشـغيلية 
كمـا كانـت عليـه قبـل العـدوان كحق 
تكفله القوانـن واملواثيـق واالتفاقيات 
الدوليـة.. داعيا األمم املتحـدة إىل رسعة 
فتـح األجـواء اليمنيـة كاملـة أمـام 

رشكات الطـران العاملية عـرب مطارات 
الجمهوريـة عامـة ومطـار صنعـاء 
الـدويل خاصـة ومنـع تحالـف العدوان 
مـن االسـتمرار يف ممارسـة القرصنـة 
الجوية والبحرية عـىل الطائرات املدنية 

والسـفن.

وجـددت وزارة النقـل املطالبة بفتح 
الطـرق الرئيسـية واملنافـذ الربية لرفع 
معانـاة أبنـاء الشـعب اليمنـي الذيـن 
يتكبـدون الصعـاب والخسـائر نتيجة 
إغاقهـا.. داعيـة إىل وقـف كافـة أنواع 
االعتـداءات والتقطعـات االسـتهداف 
لحافات النقـل الربي من قبـل تحالف 

العـدوان ومرتزقته.

وأكدت الوزارة والهيئات واملؤسسـات 
التابعـة لها املـيض يف تطويـر وتحديث 
كافة مجـاالت النقل تنفيـذا لتوجيهات 
القيـادة الثوريـة واملجلـس السـيايس 
األعىل لتخفيف معاناة الشـعب اليمني.

تخلـل املؤتمر عـرض حـول األرضار 
والخسـائر التي تعرضت لهـا قطاعات 

النقـل املختلفة.

األرضار  أن  النقـل  وزارة  كشـفت 
والخسـائر األولية الناجمة عن العدوان 
والحصار األمريكي السعودي اإلماراتي 
يف قطاعـات النقـل الربيـة والبحريـة 
والجوية منذ مـارس 2015 حتى يونيو 
2022م، بلغت 12 مليـارا و 318 مليونا 

و 628 الـف دوالر.

وأوضحـت الـوزارة خـال مؤتمـر 
11صفـر1444ه  نظمتـه  صحفـي 
بصنعـاء أن الخسـائر التـي لحقـت 
بقطـاع النقـل الجـوي ممثـا بهيئـة 
الطـران املدنـي واألرصـاد ورشكتـي 
الخطـوط الجويـة اليمنيـة وطـران 
السـعيدة بلغـت سـتة مليـارات و621 

دوالر. مليـون 

فيما بلغـت الخسـائر بقطـاع النقل 
البحـري ممثا بمؤسسـة موانئ البحر 
األحمر اليمنية والهيئة العامة للشؤون 
البحريـة أربعـة مليـارات و872 مليون 
دوالر، كما بلغت خسـائر قطـاع النقل 
الـربي ممثـا بالهيئـة العامـة لتنظيم 
شـؤون النقل الربي واملؤسسـة املحلية 
للنقـل الـربي 824 مليونـا و595 ألـف 
دوالر.وخـال املؤتمـر أكد نائـب رئيس 
الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود 
الجنيد أهمية الدور املحـوري والحيوي 
لقطـاع النقـل بمختلـف مجاالتـه يف 
تنمية االقتصـاد الوطني وتحريك عجلة 

التنمية.

وزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها إحساسًا منها بمسئولياتها استمرت يف القيام 
بواجباتها الوطنية وقدمت الشهداء والجرحى يف مواقع اعمالها املختلفة

 اكرث من 12،3 مليار دوالر خسائر أولية لقطاعات النقل جراء العدوان والحصار
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شهرية  اقتصادية عامة »تعنى بقضايا النقل«

TRANSPORTATION
العدد )18(  السنة الثانية 

ربيع اول1444هـ

  اكتوبر 2022م

ينص قانون الطيران المدني رقم )12( لسنة 1993م والمعدل بالقانون رقم )21( 
لعام 2009م في المادة )26( على: )للجمهورية السيادة الكاملة والمطلقة على 

الفضاء الجوي والخارجي الذي يعلو إقليمها ( وهذا النص مستمد من اتفاقية شيكاغو احصائيات10

إحصائيات  لحركة النقل لحركة النقل الربي والبحري والجويالربي والبحري والجوي سبتمرب 2022م
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العدد )18(  السنة الثانية 
ربيع اول1444هـ

  اكتوبر 2022م
شهرية  اقتصادية عامة »تعنى بقضايا النقل«

TRANSPORTATION

فرض الحصار المطبق على مطار صنعاء الدولي لمنعه من استقبال الرحالت التجارية 
ومؤخرًا من استقبال رحالت اإلغاثة اإلنسانية للطائرات التابعة لمنظمة األمم 

11المتحدة.. وتعد هذه االنتهاكات مخالفة لنصوص التشريعات الوطنية والدولية املولد النبوي

نائب وزير النقل 
يشكر قيادة 

وموظفي
 وزارة النقل

يف برقيـة شـكر ارسـلها نائـب 
وزير النقل محمد أحمد الهاشمي 
قـال فيها “نقـدم خالص الشـكر 
والتقدير لكل من سـاهم يف انجاح 
هذه الفعالية ، من منتسـبي وزارة 
النقـل وهيئاتهـا ومؤسسـاتها. 
وبالـذات يف هيئـة النقـل الـربي 
القطـاع  وممثـيل  والنقابـات 
الخـاص يف األمانـة واملحافظـات.

كنتـم ركنـا أساسـيا يف وصول 
تلـك الجمـوع املؤمنة الغفـرة إىل 
أماكـن االحتفـال يف العديـد مـن 
عودتهـم  وتأمـن  املحافظـات 
،ورشفتم القيـادة وفزتم بحسـن 
الوفـادة. امـام الله وامام رسـول 
ميـزان  يف  اللـه  جعلهـا   . اللـه 

حسـناتكم.

والشـكر موصـول ملعـايل وزير 
النقـل ،عـىل متابعتـه املسـتمرة 
كل  يف  الفعاليـة  هـذه  النجـاح 

مراحلهـا.”

باحتفالية كبرية وزارة النقل والهيئات واملؤسسات التابعة لها تحيي ذكرى املولد النبوي الرشيف للعام 1444هـ
عضو السيايس األعلى النعيمي اليمنيني اعتادوا منذ القدم على االحتفال بذكرى املولد النبوي حبًا واعتزازًا بنيب الهدى

وزير النقل الدرة : االفاكر الوهابية حاولت طمس  إحياء املولد النبوي عن طريق إصدار الفتاوى غري الصحيحة لعدم إحياء املناسبةوزير النقل الدرة : االفاكر الوهابية حاولت طمس  إحياء املولد النبوي عن طريق إصدار الفتاوى غري الصحيحة لعدم إحياء املناسبة
وأوضح النعيمـي يف الفعاليـة التي حرضهـا وزير النقل 
عبدالوهـاب الـدرة، ومحافـظ حرضمـوت لقمـان باراس 
ونائبا وزيري النقل محمد الهاشـمي وشؤون املغربن زايد 
الريامي، ونائـب مدير الرشكـة اليمنية للغـاز، أن اليمنين 
اعتادوا منـذ القدم عىل االحتفـال بذكرى املولـد النبوي حبا 
واعتـزازا وفخـرا بنبـي الهـدى والـراج املنر الـذي أخرج 

األمة مـن الظلمـات إىل النور.

واعتـرب االحتفـاالت بهـذه املناسـبة خطـوة هامـة يف 
طريق صناعـة حارض ومسـتقبل اليمـن والنهـوض به يف 
كل املجـاالت.. مؤكـدا أن الشـعب اليمني بدأ يشـق طريقة 
ليصنـع حـارضه ومسـتقبله بعـزة وثبـات يف ظـل قيادة 
حكيمـة جسـدت معانـي الصمـود والثبات حتـى تحقيق 

النر املـؤزر.

واشـار إىل أن خاصـة مـا أفرزتـه مراحـل الهدنـة هـو 
االنتقـال مـن العـدوان العسـكري إىل العـدوان السـيايس 
واالقتصـادي، إال أن إرادة وعـزم الشـعب اليمنـي سـتحول 
دون تحقيق أهـداف العدوان.. الفتا إىل أن املجلس السـيايس 
األعىل طـرح الخيـارات التي تراعـي مصالح أبناء الشـعب 

اليمني كافـة وتحمـل يف طياتهـا العـزة والكرامة.

وأكـد النعيمـي عـىل رضورة الوقـوف صفـا واحـدا، 
وااللتفـاف خلـف القيـادة الثوريـة واملجلـس السـيايس 
لتحقيق املزيـد من اإلنجازات، وحماية كل شـرب من الوطن.

فيما تطرق وزير النقـل إىل أهمية االحتفـال بذكرى املولد 
النبوي السـتلهام الـدروس العظيمة والعـزة والكرامة التي 
تجـىل بها نـور الهداية وخر الربيـة محمد صـىل عليه وآله 

وسـلم..وقال “إن احفاد االنصار يحيون ذكرى املولد النبوي 
الرشيف يف كل مدينة وقريـة، ويف كافة أعمالهم”.. مؤكدا أن 
االفـكار الوهابية حاولت طمـس هذه املناسـبة عن طريق 
إصـدار الفتـاوى غـر الصحيحـة والتـي لـم تزد الشـعب 
اليمنـي إال إرصارا عىل إحياء هذه املناسـبة الدينية الجليلة.

ولفـت الوزيـر الـدرة إىل أن رفـض دول تحالـف العـدوان 
ومرتزقتهـم تقديـم مطالـب الشـعب اليمنـي الحقوقيـة 
والرضوريـة لتمديـد الهدنـة هدفه البقـاء يف وضعيـة الا 

سـلم والـا حرب.

وأكد ان تحالف العـدوان يريد هدنة جامـدة ال يكون فيها 
أي رفع أو تخفيف ملعاناة الشـعب اليمني ويف مقدمتها دفع 

املرتبات وإنهاء الحصار االقتصادي ونهـب ثروات اليمن.

بـدوره أكد نائب وزيـر النقل أهمية هذه املناسـبة الدينية 
ملا لها من شـأن وأثر عظيم ومكاسـب يف الدنيـا واالخرة.

وأوضح أنه ال توجد شـعرة أو مناسـبة أعظم من ذكرى 
مولد رسـول الله صـل الله عليه وعـىل آله وسـلم الذي كان 
سـببا يف نجاة األمة وعزتها.. داعيا الجميـع إىل التفاعل مع 
إحياء الفعالية املركزية يف الثاني عـرش من ربيع االول يف كل 
محافظات تعبرا عن تمسـك أحفاد األنصار برسـول األمة.

تخلـل الفعاليـة التـي حرضهـا رئيسـا هيئتـي الطران 
املدني واألرصـاد الدكتور محمد عبد القادر وتنظيم شـؤون 
النقل الربي وليـد الوادعي، ووكيل هيئة الطـران رائد جبل، 
ووكيـا الـوزارة عبدالله العنـي وعـادل املدانـي، أوبريت 

وقصائد وأناشـيد معربة عن املناسـبة.

والهيئتات  النقتل  وزارة  نظمتت 
واملؤسستات التابعة لها يتوم 3 أكتوبر 
بصنعاء فعالية خطابية بذكترى املولد 
النبتوي الرشيف علتى صاحبها أفضل 
الصالة والتستليم..وأكد عضو املجلس 
النعيمتي  محمتد  األعلتى  الستيايس 
أهميتة إحيتاء املولتد النبتوي الرشيتف 
كونهتا متن أهتم املناستبات الدينيتة 

العظيمتة.

بمشاركة وزير النقل عبدالوهاب الدرة وموظفي الوزارة ..

 اليمنيون يحيون ذكرى املولد النبوي بمهرجانات مليونية يه األكرب يف املنطقة
أحيا الشـعب اليمني يـوم 12 ربيـع االول ذكرى املولـد النبوي 
الرشيـف بمشـاركة قيـادة وموظفـي وزارة النقـل والهيئـات 
واملؤسسـات التابعة لها ، بفعاليات مليونية يف العاصمة صنعاء 
واملحافظات، هـي األكرب يف املنطقـة والعالم من حيـث االحتفاء 

بهذه املناسـبة.

حيـث اكتظـت سـاحات االحتفـال يف العاصمـة صنعـاء 
واملحافظـات بالحشـود املهيبـة يف مشـهد عـرب عـن التعظيـم 
والتوقر للرسـول الكريم صلوات الله عليه وآله وسلم واالنتصار 
لرسـالته.واحتضنت الحشود الجماهرية أسـم محمد صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم يف لوحة جسـدت مـدى حـب وارتبـاط أبناء 
الشـعب اليمني بالرسـول األعظـم واحتفائهـم بذكـرى مولده 

صىل اللـه عليـه وآله وسـلم.

واعتلـت الفرحة وجوه املشـاركن الذين خرجـوا من كل حدب 
وصوب، بعد أن توشـحوا باأللوان الخرضاء متوجهن إىل ساحات 
االحتفـال بهـذه املناسـبة..وتميزت االحتفـاالت بذكـرى املولـد 
النبوي لهـذا العام بالتفاعل غر املسـبوق واملشـاركة الواسـعة 
التي لفتت أنظـار العالم نظرا لحجم الحشـود البرشيـة الكبرة 

التي خرجت للمشـاركة يف املهرجانـات املركزية.

وتصدر الشـعب اليمني، املشهد عربيا وإسـاميا بإحيائه لهذه 
املناسـبة الدينية عىل نطاق واسع وغر مسـبوق سواء من حيث 
الحشود املشاركة ومظاهر الحفاوة والبهجة واالستقبال لذكرى 
املولد النبـوي والتي جسـدت ارتبـاط اليمنين الوثيق بالرسـول 

الكريم وتمسكهم بنهجه.



www.mot.gov.ye    
www.facebook.com/motyemen1
http://www.youtube.com/motyemen
http://www.twitter.com/motyemen1
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املولد النبوي 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
12

بمشاركة نائب وزير النقل محمد  الهاشمي وحضور املحافظ البخييت ومستشار السيايس األعلي مفتاحبمشاركة نائب وزير النقل محمد  الهاشمي وحضور املحافظ البخييت ومستشار السيايس األعلي مفتاح

حضور كبري يف مهرجان حاشد يف ساحة البحوث البناء محافظة ذمار  إحضور كبري يف مهرجان حاشد يف ساحة البحوث البناء محافظة ذمار  إحتفاًءحتفاًء   باملولد النبوي  الرشيف للعام    باملولد النبوي  الرشيف للعام 14441444هـهـ

رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون 
النقل الربي يشارك أبناء محافظة 

الضالع الفعالية االحتفالية املركزية 
باملولد النبوي الرشيف

شـارك رئيس الهيئة العامة لتنظيم شـؤون النقـل الربي وليد 

عبداللـه الوادعي، أبنـاء محافظة الضالـع يوم 12 ربيـع االول، 
الفعاليـة االحتفالية املركزيـة باملولد النبوي الرشيف يف سـاحة 

الرسـول األعظـم بمديرية دمت.

ويف الفعاليـة التي حرضهـا محافـظ محافظـة الضالع عبد 
اللطيف الشـغدري، وأمـن عام مجلـس الشـورى القايض عيل 
عبداملغنـي، ونائـب وزير شـؤون املغربن زايـد الريامـي، وأبو 
احمـد حطبه وكيـل املحافظة املـرشف العام، والقايض يوسـف 
الشبيبي، شهدت ساحة الرسـول األعظم بمديرية دمت حشوداً 
جماهرية كبرة من مختلف مديريـات املحافظة احتفاًء بمولد 

خـر البرشية.

وخال الفعالية االحتفالية اسـتمع الحارضون إىل كلمة السيد 
عبدامللك بدرالدين الحوثي، بهذه املناسـبة العظيمة.

وأشـاد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شـؤون النقـل الربي وليد 
الوادعـي، بالحشـود الجماهرية الكبـرة التي توافدت لسـاحة 
الرسـول األعظم من مختلـف مديريـات املحافظة.رافقه خال 
الزيارة مدير عـام االدارة العامـة للتخطيط واملشـاريع بالهيئة 
العامة لتنظيم شـؤون النقـل الربي املهندس عبداللـه الغرباني.

مطار صنعاء الدويل ينظم فعالية باملولد النبوي الرشيف
بمشاركة  رئيس هيئة الطريان املدين واألرصاد  ووكيل الهيئة ومدير عام مطار صنعاء الدويل

نظم مطار صنعـاء الدويل يوم 12 ربيـع االول فعالية 
بمناسـبة ذكـرى املولد النبـوي الرشيف عـىل صاحبه 
أفضـل الصـاة وأزكـى السـام.وخال الفعاليـة التي 
حرضها رئيس هيئة الطران املدنـي واألرصاد الدكتور 
محمد عبدالقـادر ووكيل الهيئة رائد جبل، أشـار مدير 
عام املطار خالد الشـايف إىل أهمية إحيـاء ذكرى املولد 
النبـوي ومكانتهـا يف قلوب اليمنيـن، مؤكـداً االعتزاز 
باالحتفـال بهذه املناسـبة الدينية وتصحيـح املفاهيم 
املغلوطـة والثقافات الدخيلة التي تبـدع االحتفال بها..
ودعا الجميع إىل الخروج واملشاركة الفاعلة يف الفعالية 
املركزيـة يـوم الثانـي عـرش مـن ربيـع األول لتعزيـز 
وتجسـيد حب أحفاد األنصار لنبيهـم وتعظيما ألكرم 
خلق الله..بـدوره أكد مديـر تموين الطائـرات باملطار 
نر الرويشـان، أن االحتفال بمولد خـر الربية محمد 
صـىل الله عليـه وآله وسـلم، احتفـاء بالنعمـة املهداة 

رحمة للعاملـن، واسـتلهام العرب والدروس من سـرة 
الرسـول األكرم صلوات اللـه عليه وآله وسـلم..

فيما أشـار مدير مكتـب اإلرشـاد بأمانـة العاصمة 
الدكتور قيـس الطل إىل دالالت االحتفـال باملولد النبوي 

يف تعزيز قيم الراحم والتكافـل واألخاق الحميدة التي 
جاء بهـا النبي الخاتـم عليه وعـىل آله أفضـل الصاة 
والسـام.تخللت الفعاليـة قصائـد شـعرية وفقـرات 

متنوعة.

أٌقيـم يف محافظـة ذمـار،12 ربيـع االول 
مهرجان جماهري حاشـد إحياًء لذكرى 
املولـد النبـوي الرشيـف عـىل صاحبهـا 
وآلـه أفضـل الصـاة وأزكـى السـام.ويف 
املهرجان،الـذي أقيـم يف سـاحة البحـوث 
الزراعيـة – مفـرق حمـام عـيل شـمال 
مدينـة ذمـار بحضـور وزيـر اإلرشـاد 

والحج والعمـرة نجيب العجـي ومحافظ 
ذمار محمـد البخيتي ومستشـار املجلس 
السـيايس األعـىل العامـة محمـد مفتاح 
ونائـب رئيـس جهـاز األمـن واملخابـرات 
اللـواء عبدالقـادر الشـامي ونائـب وزير 
النقل محمد الهاشـمي ومسـؤول التعبئة 
العامة أحمـد حسـن الضورانـي ووكيل 

الهيئة العامة للمـوراد املائيـة عبدالكريم 
السـفياني، عـرّب املشـاركون عـن الفخر 
واالعتزاز بإحياء ذكـرى املولد النبوي الذي 
اختصـه اللـه برسـالته وعّظمـه وكّرمه.

وأكدوا تجديد العهد والوالء لله ورسـوله 
وأعام الهـدى والقيـادة الثورية واملجلس 
السـيايس األعـىل بالسـر عـىل النهـج 

املحمدي الصحيـح يف مواجهـة الطغيان، 
والثبات عىل الحـق ورفض كل اإلسـاءات 
التـي تسـتهدف الديـن اإلسـامي والنبي 

الكريم.

كمـا أكـدوا أن أبنـاء ذمـار كانـوا وال 
يزالون وسـيظلون أكثـر تمسـكاً بالنبي 
محمـد -صىل اللـه عليه وعىل آله وسـلم- 

وأكثـر التزاما وتطبيقـاً ملنهجـه القويم، 
ومواصلـة الصمـود يف مواجهـة العدوان، 
والتمسـك بالقضية الفلسطينية، ورفض 
التطبيـع مـع الكيـان الصهيونـي حتـى 
تحقيـق النر.تخلـل املهرجـان، قصائد 
شـعرية وأوبريت إنشـادي لفرقة الشهيد 

الصمـاد معـرّبة عـن عظمة املناسـبة.

فعالية احتفالية لفرع هيئة النقل الربي بمحافظة صنعاء باملشاركة مع مكتب الزراعة والتمويل الزراعي بمحافظة صنعاء بذكرى املولد النبوي

محمد صوالن: احتفاء الشعب اليمين بمولد رسول اإلنسانيةن يف ظل العدوان والحصار يأتي تأكيدا على حب النيب 
نظم فـرع الهيئـة العامـة لتنظيـم شـئون النقل 
الـربي ومكتـب الزراعـة والـري ووحـدة تمويـل 
املشـاريع واملبـادرات الزراعيـة بمحافظـة صنعاء، 
اليوم، فعالية خطابيـة احتفاء بذكـرى املولد النبوي 
الرشيف.ركـزت الفعاليـة بحضـور وكاء املحافظة 
يحيـى جمعـان ومحمـد الحبـاري وحسـن موفعة 
وعـدد مـن العلمـاء والقيـادات وموظفـي املكاتـب 
املنظمة، عىل املعاني السـامية التي تقتضيها فضائل 

هـذه املناسـبة وأهميـة تعظيمهـا وتوقرها.

وتطـرق الوكيل جمعـان يف كلمـة املناسـبة إىل ما 
يمثلـه املولد النبوي من محطـة إيمانية يتعزز عربها 
االرتباط الروحـي والوجداني الوثيق للشـعب اليمني 

بالرسـول األعظم محمد صىل الله عليه وآله وسـلم.

وأكد أن الشـعب اليمني وهو يحتفـل بهذه الذكرى 
التي يسـتلهم منهـا قيـم الصـرب والثبـات والعطاء 
والتضحيـة والفـداء ليجـدد العهـد بمواصلـة درب 
املسـرة القرآنيـة املسـتمدة مـن مسـرة الرسـول 

األعظـم صـىل الله عليـه وعـىل آله وسـلم.

بـدوره أشـار مديـر فـرع هيئـة النقـل الـربي 
باملحافظة محمد صوالن، إىل أن التمسك بسرة ونهج 
سـيد البرشية، معنى حقيقي إلحياء مولده واالقتداء 
به يف تعاماتـه وأخاقه ونرة دينـه.. مؤكدا أهمية 
تعظيم املناسـبة والتمسـك بما جاء به سيد البرشية 

وتجسـيد املثل والقيم التـي انتهجها.

ولفـت إىل أن احتفاء الشـعب اليمني بمولد رسـول 
اإلنسـانية للعام الثامن يف ظل العدوان والحصار يأتي 
تأكيدا عىل حب النبي واسـتمرار الصمـود والثبات يف 
مواجهة العـدوان، وامليض عىل نهج الرسـول الكريم.

وأشـار صوالن، إىل أن املولد النبـوي محطة إيمانية 
السـتلهام الدروس والعـرب لتعزيز التآخـي والتاحم 
ووحدة الصـف يف مواجهة التحديـات التي تحاك ضد 

اليمني. الشعب 

تخلـل الفعاليـة، بحضـور مديـر مكتـب الزراعة 
والـري املهندس عـيل القـري، أوبريت إنشـادي عن 
حـب النبـي وفقـرات مـن الـراث الدينـي ووصات 

إنشـادية.



www.mot.gov.ye    
www.facebook.com/motyemen1
http://www.youtube.com/motyemen
http://www.twitter.com/motyemen1
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شهرية  اقتصادية عامة »تعنى بقضايا النقل«

TRANSPORTATION تضمن قانون الطيران المدني رقم )12( لسنة 1993م والمعدل بالقانون رقم )21( 
لعام 2009م في المادة )26( ما يلي: للجمهورية السيادة الكاملة والمطلقة على 

الفضاء الجوي والخارجي الذي يعلو إقليمها (( وهذا النص ُمستمد من اتفاقية شيكاغو
13املولد النبوي

نيب الهدى
) رساجًا منريا(

عندمـا وصـف اللـه سـبحانه 
القمـر فقـال : » قمـًرا منـرًا »، 
وحـن وصـف الشـمس قـال: » 
رساًجـا وهاًجا »، أمـا حن وصف 
الرسـول صـىل اللـه عليـه وآلـه 
وسـلم قال: » وداعيًـا إىل اللِه بإذنه 
ورساًجـا ُمنـرًا ».. فجمـع له بن 
الوصفن ليكتمـل الجمال بالجال 
وليلتحـم الضيـاء بالنـور فيرشق 

للعالـم كله .

إن إحيـاء ذكـرى املولـد النبـوي 
الرشيـف للعـام الحـايل 1444ه 
املسـلمن  بـن  العاقـة  يعـزز 
ورسـولهم واالرتباط به واستلهام 
الدروس والعرب من حياته وجهاده 
وشـجاعته طوال حياته ..يف تحرك 
كامل لنرش الدعوة االسـامية بكل 

مبادئها السـامية.

النبـي الخاتـم الهـادي البشـر 
محمد بـن عبداللـه النبـي الخاتم 
عليه افضل الصاة والتسليم وعىل 
آله الكرام بـدأ يف الدعوة  يتلوا  آيات 
اللـه  التي هـي حق وصـدق وعدل 
ليـس فيها مـا يجـايف الحقيقة أو 
يتجـاوز الحقيقـة أو ينقـص عن 
الحقيقة كمـا قال الله جل شـأنه 
ْت َكِلَمـُة َربَِّك ِصْدًقـا وََعْدال ال  )َوتَمَّ

َل ِلَكِلَماِته(.. ُمبَـدِّ

وبالفعل نجحت بادنـا يف إحياء 
مهرجـان االحتفال باملولـد النبوي 
الرشيف لهـذا العام  نجاحـاً كبراً 
بشـهادة الجميع.. بفضـل الله ثم 

بفضل تكاتف جميـع اليمنين.

الثـورة   قائـد  لكلمـة   وكان 
سـماحة السـيد عبدامللك بدرالدين 
الحوثـي، ابلـغ االثـر والتـي تعترب 
عليـه  نسـر  ان  يجـب  منهـج 
جميعـاً ونسـتفيد ونطبـق جميع 
توجيهاته..حفظـه اللـه تعـاىل.

حممد صوال ن
القائم باعمال   مدير فرع هيئة النقل 

بمحافظة صنعاء

بمشاركة محافظ الحديدة  و رئيس مؤسسة موانئ البحر األحمر اليمنية ومديرا هيئة املواصفات إبراهيم محمد الدولة، والشؤون البحرية

بأمسية خطابية كبرية مؤسسة موانئ البحر األحمر والقطاعات العاملة بميناء الحديدة تحتفي باملولد النبوي

نظمت مؤسسـة موانئ البحر األحمر، وجمـرك ميناء الحديدة، 
وهيئتـا املواصفـات واملقاييـس والشـؤون البحريـة بمحافظة 
الحديـدة مسـاء اليـوم االربعـاء 2 ربيـع األول أمسـية خطابيـة 
وثقافيـة حاشـدة بمناسـبة ذكـرى املولـد النبـوي الرشيف عىل 
صاحبه أفضل الصاة وأتم التسـليم للعام 1444هـ تحت شـعار 

“لبيك يارسـول الله”.

ويف الفعاليـة أعتـرب محافـظ الحديـدة محمـد عيـاش قحيـم 
الحتفال باملولـد النبـوي بالتزامن مـع العيدين الثامن والسـتن 
لثورتي 21 و26 من سبتمرب رسـالة للعالم أجمع مفادها أن زمن 
الوصايـة والتبعيـة وىل إىل غر رجعـة وأن تاحم الشـعب اليمني 

ووقوفـه إىل جانب قيادته أسـقط رهانـات األعـداء والعماء.

وأكـد أن الشـعب اليمنـي بإيمانـه بالله واتباع سـنة الرسـول 
الكريـم اسـتطاع أن يقـدم ماهـو شـاهد عـىل عظمة اإلسـام 
واإليمـان من خـال ثباتـه وبوعيـه وصمـوده األسـطوري أمام 
تحالـف العـدوان االمريكـي السـعودي الغاشـم وقدرتـه عـىل 
املواجهة.. موضحاً أن الشعب اليمني استطاع أن يكر شوكتهم 
ويمـرغ انوفهـم بالـراب سـواًء يف معركـة السـاحل او مختلف 

الجبهات.

مشـرا إىل أن احتفاء كافة أبناء اليمن عىل املسـتوين الشـعبي 
والرسـمي باملولد النبوي الرشيـف التي حاول األعـداء وعمائهم 
اعتبارها بدعـة يف وقت يحتفلون بأعيـاد اليهـود والنصارى يعد 
رسـالة قوية توجه إىل صـدور املرشكـن واملنافقـن والوقوف يف 
وجـه الظاملـن واملعتدين بـأن اليمن مـازال هـو األقـوى واألعز 
وقـادر عـىل مواجهة العـدوان بشـتى الوسـائل والسـبل املتاحة 

واملمكنة.

ونوه قحيـم اىل ان العروض العسـكرية التي شـهدتها عاصمة 
اليمن األبية صنعاء واملحافظات رسـائل كافية للعدوان أن يوقف 

عدوانـه ويرفع حصاره. 

وأشـاد بمسـتوى االعداد والتنظيم للفعالية من قبل مؤسسـة 
املوانـئ والجهات العاملة بمينـاء الحديدة.

فيمـا أشـار رئيـس مؤسسـة موانـئ البحـر األحمـر اليمنية 
القبطان محمد أبوبكر إسـحاق إىل أهمية االحتفـاء بذكرى املولد 
النبـوي الرشيف ملـا تحمله هـذه املناسـبة مـن دالالت وأبعاد يف 
قلوب املسـلمن واالبتهاج واالعراف بمنة اللـه العظيمة وفضله 
عىل املسـلمن وعىل العاملن بأن ارسـل منهم نبيـاً رحمة للعاملن 

وخاتم األنبياء واملرسـلن.

الفتـاً إىل أن الحديث عن الرسـول األكرم عليه الصاة والسـام، 
حديـث عـن االسـام واإليمـان وأهـل اليمن هـم منبـع اإليمان 

والحكمـة كما وصفهـم النبـي الخاتم.

ويف الفعاليـة التـي حرضهـا مديرا هيئـة املواصفـات إبراهيم 
محمـد الدولة، والشـؤون البحريـة الدكتـور إبراهيم املوشـكي، 
ونائب مدير جمـرك امليناء عـادل عباس، أشـارت كلمـة العلماء 
ألقاها نائب رئيس جامعـة دار العلوم الرشعيـة درويش الوايف إىل 
دالالت اإلحتفال باملولد النبوي السـتلهام دروس العـزة والكرامة 
والعـرب والعظـات مـن حكمتـه وصـربه وبصرتـه وجهـاده يف 

مواجهـة التحديات التـي تواجـه األمة والشـعب اليمني.

وأكد أن اإلحتفال بمولد النبي عليه الصاة والسـام رغم تكالب 
قوى اإلجـرام يف العالم عىل الشـعب اليمني تجديدا للوالء لرسـول 

الله عليه وآلـه أفضل الصاة وأزكى السـام.

تخللت االحتفالية بحضـور مدراء العمـوم بالقطاعات العاملة 
بمؤسسـة موانـئ البحـر األحمـر ، ومـدراء اإلدارات واملوظفن، 
قصيدة للشـاعر يونـس ابو الحيـا وفقرات إنشـاديه وتواشـيح 

دينيـة عربت عـن املولـد النبوي.

محمد الشهاري: من يصفون االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف بأنه بدعة إنما يخدمون وينفذون أجندات ومؤامرات أعداء األمة

فروع هيئة النقل الربي يف عمران واملحويت وحجة والبيضاء يحيون الفعاليات االحتفائية  باملولد النبوي الرشيف

فرع هيئة تنظيم شؤون النقل الربي باألمانة  و صندوق النظافة والتحسني بأمانة العاصمة ُ  تحييان ذكرى املولد النبوي

* نظم فـرع هيئـة النقل الـربي يف عمـران ، 
وفـرع الرشكـة اليمنية للغـاز وفرع املؤسسـة 
العامـة للمسـالخ بمحافظـة عمـران اليـوم، 
فعالية خطابيـة احتفاء بــذكرى املولد النبوي 
الرشيـف عىل صاحبـه أفضل الصاة والسـام.

* كمـا نظـم مديـر فـرع الهيئـة يف الجـوف 
الشـباب  و  النقـل  الـزكاة  هيئـة  ومكاتـب 
والرياضة واملؤسسـة العامة للخدمات الزراعية 
بمحافظة الجـوف اليوم فعاليـة ثقافية باملولد 

النبـوي الرشيـف.

* كمـا نظـم فـرع هيئـة النقـل الـربي يف 
البيضاء مـع  مكاتب الزراعـة والـري، والنقل، 
والشـباب والرياضـة، والصناعـة والتجـارة يف 
محافظـة البيضـاء، اليـوم، فعاليـة خطابيـة 

بذكـرى املولـد النبـوي الرشيـف.
اشـار مدير مكتـب هيئـة النقـل باملحافظة 
هال الريامي، إىل دالالت االحتفاء باملولد النبوي 

الرشيف.
ولفـت إىل أهميـة إظهـار الفرحـة واالبتهاج 

بقدوم مولد نبي اإلنسـانية، حاثاً عىل املشاركة 
يف الفعاليـة املركزيـة للمحافظـة بمديريـة 

السـوادية يف 12 ربيـع األول.

* كمـا نظم فـرع الهيئة العامـة للنقل الربي  
يف املحويت ومكاتب املؤسسة العامة لاتصاالت 
و والربيـد واإلدارة العامة للشـكاوى بمحافظة 
املحويـت اليـوم فعاليـة بذكـرى املولـد النبوي 
الرشيـف عـىل صاحبهـا أفضـل الصـاة وأتـم 

التسليم.

* كما نظـم فرع هيئـة النقل الـربي يف حجة 
وفـروع املؤسسـة العامـة للكهربـاء والهيئـة 
العامة لألرايض و فعاليـة ثقافية باملولد النبوي 

. الرشيف 

فيمـا أشـار مديـر فـرع مؤسسـة الكهرباء 
باملحافظة، عبدالرحمن ثابـت، يف كلمة املكاتب 
التنفيذية إىل أن االهتمام باملولد النبوي الرشيف 
يأتـي مـن تجليـات الحديـث النبـوي الرشيف 

»اإليمـان يمـان والحكمـة يمانية«.

نظـم فـرع الهيئـة العامـة لتنظيم شـؤون النقـل الربي يف 
أمانـة العاصمة يـوم 9 ربيـع االول، فعالية خطابيـة بذكرى 
املولـد النبـوي الرشيـف عـىل صاحبـه وآلـه أفضـل الصـاة 
وأزكـى التسـليم.ويف الفعالية التـي حرضها املديـر التنفيذي 
لصندوق النظافة والتحسـن بأمانة العاصمـة فضل الروني، 
أشـار مدير فـرع هيئة تنظيـم شـؤون النقل الـربي باألمانة 
محمد الشـهاري أن االحتفال بهذه املناسـبة الجليلة جزء من 
هوية وثقافة أبناء الشـعب اليمنـي الذين كانـت لهم مواقف 

مشـهودة يف نرش الدعـوة املحمديـة منذ فجر اإلسـام.

ولفـت إىل أن االحتفال بهذه املناسـبة هو تعبر عن الشـكر 

واالمتنان لله سـبحانه وتعاىل عـىل منته ونعمتـه عىل الناس 
بـأن أرسـل إليهـم رسـوال مـن أنفسـهم يعلمهـم الكتـاب 

والحكمـة ويهديهم إىل سـواء السـبيل.

وأكـد الشـهاري أن مـن يصفـون االحتفـال بذكـرى املولد 
النبوي الرشيـف بأنه بدعة إنمـا يخدمون وينفـذون أجندات 
ومؤامـرات أعـداء األمة الذين يسـعون بـكل الوسـائل إلبعاد 
الشـعوب املسـلمة عن النبـي محمد ليتسـنى لهم السـيطرة 

عـىل املنطقـة ومقدراتها.

وأوضـح أن الجميـع معني بتمثـل أخاق وقيـم املصطفى 
صىل الله عليه وسـلم يف سـلوكياتهم وأداء أعمالهم وتعاملهم 

مـع الغـر تجسـيدا لارتبـاط واالتبـاع الحقيقـي للنهـج 
املحمدي.

ودعـا الشـهاري كافـة منتسـبي قطـاع النقـل يف أمانـة 
العاصمـة إىل املشـاركة الواسـعة يف الفعاليـة املركزيـة التي 
سـتحتضنها عاصمة كل اليمنن يوم السـبت املقبـل احتفاء 
وابتهاجـا بذكرى مولد سـيد املرسـلن عليه وعـىل آله أفضل 

الصـاة وأتم التسـليم.

تخللـت الفعالية التـي حرضها قيـادة وكوادر هيئـة النقل 
الربي يف األمانـة واملديريـات قصيدة وفقرات إنشـادية معربة 

عـن دالالت وعظمة مناسـبة املولد النبـوي الرشيف.



www.mot.gov.ye    
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بقايا اخبار الصفحة االوىل

رحالت قطارات الشحن بني الصني وأوروبا تسجل ارتفاعا بت18 %
ارتفع عدد رحات قطارات الشحن بن الصن وأوروبا بنسبة 18 يف املائة عىل أساس سنوي خال شهر 
سبتمرب املايض، وذلك حسبما أفادت املجموعة الوطنية الصينية للسكك الحديدية..وذكر بيان صادر عن 
املجموعة أن النسبة املسجلة تمثل رقما قياسيا، إذ بلغ مجموع الرحات خال هذه الفرة 1585 رحلة، 
موضحا أنه تم شحن حوايل 154 ألف حاوية بضائع مكافئة لعرشين قدما عرب قطارات الشحن بزيادة 

بلغت 19 باملائة عن السنة املاضية.
وسـجل البيـان ارتفاع عـدد رحات قطارات الشـحن بـن الصـن وأوروبا، خـال األشـهر الثمانية 
األوىل من العام الجاري، بنسـبة 5 يف املائة عىل أسـاس سـنوي إىل 10575 رحلة، حيـث نقلت القطارات 
ما مجموعـه 1.02 مليـون حاويـة بضائع مكافئـة لعرشين قدمـا، بزيـادة قدرها سـتة يف املائة عىل 

أسـاس سنوي.

السفن السياحية تسعى إىل تحقيق السالمة البيئية
قـال فيبكـي مايـر، رئيـس رشكـة “تـوي” للرحـات البحريـة لصحيفـة “ديـر 
شـبيغل” األملانية، إن صناعة السـفن السـياحية وضعت لنفسـها أهدافا طموحة، 
حيـث يهـدف االسـطول االول للرشكـة إىل تحقيـق السـامة البيئيـة مـع الحيـاد 
املناخـي بحلـول عـام 2030.وأوضحـت الرشكـة أنه بالرغـم من اسـتخدام أنظمة 
التنظيـف واملحـوالت الحفـازة ألكسـيد النيروجن ومرشـحات جزيئات السـخام، 
ينبعـث الكربيت بنسـب أقـل تصل إىل 99 يف املائة، من سـت سـفن تابعة ألسـطول 
رشكـة “تـوي” االملانيـة للرحات البحريـة. كما ينبعـث أكسـيد النيروجن بكمية 
أقـل بنسـبة 75 يف املائة وتنبعـث الجزيئات الضـارة بكمية أقل بنسـبة 60 يف املائة، 

وتتخلـص مـن املخلفات بشـكل صحيـح يف الرب.

عضو السيايس الشيخ لسامعي..
 بقية الصفحة االوىل

واسـتعرض االجتمـاع بحضور مديـري قطـاع املطارات 
أمن جمعـان، ومطار صنعـاء الدويل خالد الشـايف، تقرير 
اللجنة املكلفة بالنـزول إىل مطار الحديـدة وتوصياتها لحل 
اإلشـكاليات الحاصلـة بممتلكاتـه وأراضيـه يف محيطـه 
الجغرايف.وثمـن االجتماع جهود السـلطة املحلية بمحافظة 
الحديدة يف حماية أرايض مطار الحديـدة، مؤكداً عىل أهمية 

إعادة .تأهيـل مطار الحديـدة الدويل.

ويف االجتماع أكد عضو السـيايس األعىل، رضورة الحفاظ 
عـىل حـرم وأرايض مطـاري صنعـاء وتعـز بالتعـاون مع 
الجهـات ذات العاقـة.. الفتـا إىل األهميـة االسـراتيجية 
للمطـارات، ما يحتـم عـىل الجهـات املعنيـة وذات العاقة 
العمـل عـىل معالجـة املشـاكل التـي تواجههـا والتصدي 
لألعمـال الا مسـؤولة مـن قبل بعـض ضعفـاء النفوس.

وثمن السـامعي، جهود الوزارة وهيئاتهـا للنهوض بقطاع 
النقـل وإيجـاد الحلـول العملية لتجـاوز اإلشـكاليات التي 

فرضهـا العـدوان والحصار.

وحث عىل رفع مـرشوع متكامل للمشـاكل التـي تواجه 
وزارة النقـل ليتسـنى اتخـاذ اإلجـراءات الازمـة ملعالجـة 
التحديـات وضمان حمايـة أرايض وحرم املطـارات، خاصة 

يف صنعـاء وتعـز والحديدة.

فيما أكـد وزير النقل أن التمديد القادم للهدنة سـيتضمن 
فتـح وجهـات جديـدة ورحـات يوميـة لتلبيـة االحتيـاج 
للمسـافرين مـن مطـار صنعـاء الـدويل للعـاج ورجـال 
األعمال واملغربـن والطاب.وقـال “تنفيذ الهدنـة األممية 
يخضـع للمزاجيـة والتحكم مـن قبـل دول التحالـف أمام 
مرأى ومسـمع مـن األمم املتحدة، ما يشـر إىل غيـاب النية 
الحقيقيـة للدخـول يف عملية سـام شـامل”.وذكر الوزير 

الـدرة أن الفتـح املحدود ملطـار صنعـاء، ومينـاء الحديدة، 
خـال الهدنة، ال يفـي بأدنـى االحتياجات التي من شـأنها 

تخفيف معانـاة املواطـن اليمني.

كمـا أكـد أن وزارة النقـل تعمـل بالتنسـيق مـع هيئـة 
الطـران املدني واألرصـاد عىل الحفـاظ عـىل أرايض وحرم 
املطـارات يف صنعاء وتعـز والحديدة مـن البناء العشـوائي 

واالسـتحداثات واالرتفاعـات غـر القانونية.

نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن
بقية الصفحة االوىل

 يخص هيئة الطـران املدني..وحث نائب رئيـس الوزراء، 
الجميـع عـىل مضاعفـة الجهـود والتعـاون املشـرك مع 
الجهـات ذات العاقـة وتحقيـق النتائـج عىل امليـدان وفقاً 

ملخرجات اللجنـة الفنيـة التي تم تشـكيلها.

بدوره أكـد وزير النقل أنه تم خال االجتماعن السـابقن 
النـزول إىل أرايض وحرم املطار مع عدد مـن اللجان الفرعية 
لاطـاع وتحديـد املشـاكل عـىل الواقـع وتـم رفـع تقرير 
باإلشـكاليات واملعوقات والحلول لها..واعتـرب نزول اللجان 
الفرعيـة إىل أرايض وحـرم املطـار خطوة إيجابيـة لرجمة 
توجيهـات رئيـس املجلـس السـيايس األعىل باالنتقـال من 

التنظـر والتخطيط إىل الواقـع امليداني.

وأشـار الوزيـر الـدرة إىل أن التنفيذ عـىل الواقـع بصورة 
جماعيـة كل يف مجال اختصاصه، سيسـهم يف الحفاظ عىل 
أرايض وحـرم مطـار صنعاء وتنفيـذ املشـاريع التطويرية 

واسـتكمال تجهيز املبنـى الجديـد للمطار.

من جانبـه أوضح رئيس هيئـة الطران املدنـي واألرصاد 
أن مطـار صنعـاء الـدويل هـو املطـار الرئيـي األول يف 
الجمهوريـة اليمنية..وأكـد رضورة الحفـاظ عـىل املطـار 

والعمل عىل تطويـره وتحديثه وفقاً للمتطلبـات والرشوط 
الدوليـة ومنظمة الطـران املدنـي الـدويل اإليكاو.

وخـال االجتمـاع بحضـور وكيل هيئـة الطـران املدني 
واألرصاد رائد جبل وممثيل الجهات ذات العاقة، اسـتعرض 
رؤسـاء اللجان الفرعية تقارير خططها وبرنامجها الزمني 
ومخرجـات االجتماعـات التـي عقـدت ومسـتوى التنفيذ 

والصعوبات واملعالجـات املقرحة.

وخـرج االجتماع بعـدد من التوصيـات الهادفـة الحفاظ 
عىل أرايض وحرم مطـار صنعاء الدويل والبـدء بالتنفيذ عىل 

امليـدان بالتعاون مع الجهـات ذات خال األيـام املقبلة.

نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية 
 بقية الصفحة االوىل

 إىل رضورة الحفـاظ عـىل أرايض وحـرم مطـار تعـز من 
املخالفـات والبنـاء العشـوائي يف محيطـه الجغرايف.ولفت 
إىل رضورة تكاتـف الجهـود والتعـاون والتنسـيق بـن 
كافـة الجهات للحد مـن البناء العشـوائي و االسـتحداثات 
واالرتفاعـات غـر القانونية يف حـرم املطار .. مشـدداً عىل 
رضورة االلتـزام الكامـل باملعايـر واالشـراطات الدولية.  

ونوه نائـب رئيس الـوزراء بجهـود وزارة النقـل والهيئة 
العامـة للطـران املدنـي واألرصاد بالتنسـيق مـع الجهات 
ذات العاقة يف الحفاظ عـىل أرايض وحرم املطارات وااللتزام 
باشـراطات ومعاير السـامة املاحية يف كافة املطارات .. 
مثمناً جهود األمانة العامة لرئاسـة الوزراء بالنزول امليداني 

واملتابعـة والتقييم لألعمـال يف مطار تعز.

* مـن جانبـه أكد وزيـر النقـل أهميـة تشـغيل وتأهيل 
مطار تعز الـذي يخدم كثافة سـكانية كبرة .. الفتـاً إىل أن 
املحافظـات واملديريات املسـتفيدة من مطار تعـز تصل إىل 

عرشة ماين نسـمة.

وقـال ” أدرجـت وزارة النقـل وهيئـة الطـران املدنـي 
واألرصـاد ضمـن خطتهمـا تأهيـل وتشـغيل مطـار تعـز 
يف إطـار الخطـة املعتمـدة مـن املكتـب التنفيـذي للرؤيـة 
الوطنية”.ولفـت الوزيـر الـدرة إىل أهميـة اللقـاء املوسـع 
لاطاع ومناقشـة الصعوبـات وماحظات األمانـة العامة 
ملجلـس الـوزراء حـول مطار تعـز .. مشـدداً عـىل رضورة 
مضاعفـة الجهـود والتنسـيق مـع الجهـات ذات العاقـة 
للحفـاظ عـىل أرايض وحـرم املطـار بموجـب املعايـر 

واالشـراطات الدوليـة.

بـدوره اسـتعرض محافظ تعز بجـاش الصعوبـات التي 
تواجـه السـلطة املحليـة يف املحافظـة بالتعاون مـع هيئة 
الطـران املدني واألرصاد بمطـار تعز واملتمثلـة يف تعويض 
املواطنن وإيقاف البناء العشـوائي واالستحداثات املستمرة 

واالرتفاعـات يف األبنية بجـوار املطار.

من جهتـه أكد امن عـام مجلس الـوزراء حـرص الدولة 
بكافـة مؤسسـاتها عـىل توحيـد الجهـود والتعـاون مـن 
أجل الحفاظ عـىل أرايض وحـرم املطار واسـتيعاب املعاير 
واالشـراطات الدولية وبما يضمن السامة املاحية وحركة 

الطران.

يف حن أشـار رئيـس الهيئـة العامـة للطـران املدني إىل 
حرص الهيئة عىل تطبيق اإلجراءات واملعاير واالشـراطات 

الدولية ملنظمـة الطران املدنـي “اإليكاو”.

حـرض االجتماع األمـن العام املسـاعد لرئاسـة الـوزراء 
معـن الشـامي ووكيـل وزارة النقـل لقطاع النقـل الجوي 
عبداللـه العنـي والوكيل املسـاعد لقطاع املطـارات بهيئة 
الطران املدني يحيى الكحاني ومديـر قطاع املطارات أمن 

جمعـان وفريق العمـل الهنديس بهيئـة الطران.

كتب جميل القشم: تشـهد منطقة عمقة - املشـهورة بزراعة أجود 
أنواع البُن - يف عزلـة هوزان بمديرية مناخة محافظـة صنعاء جهوداً 
ومبـادرات مجتمعيـة يف طريـق تحقيق التنميـة الزراعيـة، وترجمة 
الـرؤى والتوّجهات لدعم ثـورة البُن.وتمثل املبادرات واملشـاريع، التي 
أُنجـزت والجـاري تنفيذهـا بالتعـاون والتنسـيق بن أبنـاء املنطقة 
ومنظمة »يمـن 30« وعضو املجلس املحـيل أحمد الرميـم، بارقة أمل 

لتحفيـز وتشـجيع املزارعن بعد سـنوات طويلة مـن الحرمان.

وظـل مزارعـو حقـول البُـن مـن أبنـاء املنطقـة يكابدون مـرارة 
وصعوبـة التنقـل وإيصـال الخدمـات صعـوداً وهبوطـاً مشـيا عىل 
األقدام واسـتخدام الـدواب، نظـراً لعدم توّفـر طرق مناسـبة للعبور 
فيها، إذ شـّكل مرشوع شـق الطريـق الجبيل الوعـر للمنطقة -خال 
السـنوات األخـرة- خطوة إيجابيـة، وبرشى ألبنـاء القريـة الذين لم 

يتوقعـوا تحقيـق ذلك.

أثمـرت الجهـود يف طريق دعـم ثـورة البُن بإنشـاء مشـتل لزراعة 
شـتات البُن، يتسـع ألكثر مـن مليوني شـتلة، ويحتوي عىل سـالة 
البُـن اليمنـي األصيلة املسـمى ببُـن »أربيـكا »، يضـم أجـود األنواع 
املسـمى »جعـد جفيني«.حيـث تـم دراسـة موقع املشـتل مـن ِقبل 

خـرباء وزارة الزراعة، وتـم افتتاحه وتكريـم القائمن عليـه، اعرافاً 
بالتميـز يف إنتـاج شـتات البُـن األجود.وتتجـه الجهـود الراهنـة إىل 
أعمـال تنفيذ مـرشوع بناء أكـرب حاجز مائـي عىل مسـتوى حراز يف 
عمقة الـذي تموله منظمـة ›يمن 30« بمشـاركة مجتمعيـة طوعية 
لألعمال اإلنشـائية، ويبلغ طوله أكثـر من 100 مـر، وعرض مرتفع 
الحاجز 70 مراً، وأسـفله يبدأ مـن 15مراً، سيسـهم يف خدمة زراعة 
اآلالف مـن أشـجار البُن.يرافق مـرشوع بنـاء الحاجز مـرشوع آخر 
بمشـاركة مجتمعية، وتعـاون عضو املجلـس املحيل الرميم، يشـمل 
إعادة تأهيل الطريق من أسـفل القريـة إىل أعىل الهرم املـؤدي إىل قرى 
هوزان، باتجـاه مركـز مديرية مناخـة، كمرحلـة أوىل لانطاق نحو 

رص وتعبيـد الطريق.

وأكـد عضو املجلـس املحـيل ورجـل املبـادرات يف املنطقـة، الرميم، 
الحرص عـىل تنفيذ مشـاريع تخدم املصلحـة العامة، وتعـم فائدتها 
زراعة محصـول البُن، ودعم أبنـاء عمقة يف إيجاد الخدمات املسـاندة 
للتنميـة الزراعية.وثمن جهود منظمـة »يمن 30« للتنميـة وأعمالها 
اإلنسـانية يف تقديم الدعم للعمل التنموي املجتمعي، لتشـجيع زراعة 

البُن وترسـيخ ثقافة املبادرة، تجسـيداً لشـعارها التنموي.

عمقة هوزانعمقة هوزان
مبادرات  إيجابيةمبادرات  إيجابية

 لدعم  ثورة   الُب لدعم  ثورة   الُب
وزير النفط  افتتح ووضع حجر األساس لــ9 مشاريع 

نفطية يف الحديدة بـ 3 مليارات و 170 مليون ريال
* كتـب أحمد كنفانـي:    افتتح وزيـر النفط واملعـادن أحمد عبداللـه دارس ومعـه املدير العام 
التنفيذي لرشكة النفط اليمنية عمار األرضعي ووضعا حجر األسـاس لتسـعة مشـاريع نفطية 
بمحافظـة الحديدة بتكلفـة 3 مليـارات و 170 مليون ريال. تتضمن املشـاريع التـي تم افتتاحها 
بالتزامن مع العيد الثامن لثورة 21 سـبتمرب وذكـرى املولد النبوي الرشيف منشـآت فرع الرشكة 

إنشـاء خزان بسـعة 5 آالف و 400 مر مكعب .

بهدف زيادة السـعة التخزينية بنسـبة 27 باملائة، وتأهيل 11 خزانا بسـعة إجمالية 33 ألف مر 
مكعب وإدخالها للخدمة. كما تتضمن إنشاء وتشـغيل منظومة الرقابة اإللكرونية “كامرات”.. 
والصيانة الشـاملة والتحديث الـدوري، وإصـاح الخزانات املتـرضرة من قصف طـران العدوان 

بتكلفة إجماليـة 820 مليون ريال.

ويف االفتتـاح، بحضور نائـب املدير التنفيذي للرشكة للشـؤون الفنية نارص بن حبتـور.. ومدير 
عام فـرع رشكة النفـط باملحافظة عدنـان محمد الجرمـوزي، ومدير دائـرة االسـتثمار باإلدارة 
العامة للرشكة عبدالرحمن السـنهوب، واملتحدث الرسـمي للرشكة عصام املتـوكل أوضح دارس 

واألرضعي..

أن افتتـاح املشـاريع النفطيـة يرجم رؤيـة الـوزارة والرشكـة يف االنتقـال من وضـع تحقيق 
االسـتقرار التمويني للمشـتقات إىل مرحلة بناء ما دمـره العـدوان يف إطار الرؤيـة الوطنية لبناء 

الدولـة الحديثة.

وأشـادا بالجهود التي يبذلها فـرع الرشكة، وكوادرها مـن أجل تأمن احتياجـات املواطنن من 
الوقود، رغم اسـتمرار تحالف العدوان األمريكي السـعودي يف حجز سفن املشـتقات والغاز املنزيل 

قرا يف عرض البحر ومنعهـا من الوصول إىل مينـاء الحديدة رغم خضوعهـا للتفتيش األممي.

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 



www.mot.gov.ye    
www.facebook.com/motyemen1
http://www.youtube.com/motyemen
http://www.twitter.com/motyemen1
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سـنحرص عـىل تنفيـذ الخطط والربامـج والدراسـات التطويريـة التي تسـهم يف النهـوض بقطاعات 
النقـل وتقديـم خدمات ملموسـه للمواطن..وسـنويل عمليات التدريـب والتأهيل وتطويـر القدرات بما 
يكفـل تحسـن جـودة األداء واإلسـهام يف تطوير قطاع النقـل ليقوم بـدوره يف خدمـة املجتمع..واقدر 
كل الجهـود التـي بذلها ومـازال يبذلها قيـادات وموظفـو الوزارة ومؤسسـاتها وهيئاتهـا يف مواجهة 

تحالـف العدوان..واخاصهـم وتفانيهـم يف اعمالهم محـل تقديرنا.

عبدالوهاب حيىي الدرة - وزيرالنقل

كل ماينشر من كتابات ال يُعرب عن وجهة نظر الصحيفة بل يعرب عن ُكتابها

االعانات يتم االتفاق مع االدارة العامة لاعام 
والعاقات العامة -وزارة النقل-صنعاء- حـدة 

خلف عرب مول - أمام السفارة الكويتية 

770781123 * 777987484 * 771142328 * 777352515

املشـرف العام
عبدالوهاب يحيى الدرة 

وزيـر النقل
ادارة التحــرير 

االدارة العامة لالعالم والعالقات العامة بوزارة 
النقل والهيئات واملؤسسات التابعة لها

التجهيز الفني

مكتب ورزان للتنمية الثقافية واملجتمعية

شهرية -اقتصادية »تعنى بقضايا النقل« العدد )18(
  السنة الثانية  ربيع اول 1444ه املوافق اكتوبر2022م

مديرالتحرير

أحمد سعيدفرحان
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الهدنة األممية
 وفتح مطار صنعاء الدويل 

انتهـت الهدنة االمميـة رغـم تمديدها مرتن 
دون ان يحصـل اي تطور فيمـا يتعلق بتنظيم 
الرحات التجارية من واىل مطـار صنعاء الدويل 
باستثاء الرحات اىل االردن فمازال املطار مغلق 
امـام الرحـات التجارية اىل وجهـات اخرى بما 
فيها وجهـة القاهرة رغـم الجهود التـي بذلها 
الوفـد الوطنـي والدعـوة التـي قدمهـا معـايل 
وزير النقل اللـواء عبدالوهاب الـدرة والطلبات 
املقدمة من رشكات الطـران برغبتها يف تنظيم 
رحـات جويـة إىل مطار صنعـاء الـدويل ورغم 
الدعـوات األمميـة وكل الجهـود التـي بذلتهـا 

حكومـة اإلنقاذ الوطنـي إىل اآلن.

 ان تحالـف العدوان ومرتزقتهـم تجاهلوا كل 
تلـك الجهود ولـم يلتزمـوا بتنفيـذ بنـود الدنة 
وظلـوا يماطلـوا ويختلقـوا االكاذيـب واالعذار 
حتى انتهـت الهدنة مما سـبب مـن مضاعفة 
الحـات  خاصـة  املرضيـة  الحـاالت  اعـداد 
االسـعافية التي لـم تتمكن مـن الحصول عىل 
حجوزات عرب الرحات اىل االردن نتيجة للضغط 
الكبر عىل مكاتب السـفر والبعض اليسـتطيع 
الحصـول عـىل مقعـد اال بعـد اكثر من شـهر 
مما يـؤدي اىل تدهور حالتهـم الصحية خاصة 
مـرىض الرطـان بـل ان البعض منهـم فارق 
الحياة قبـل ان يتمكن مـن السـفر اىل االردن. 

اين االمم املتحدة مما يعانية الشـعب اليمني 
مـن اغاق مطـار صنعاء الـدويل فالرحـات اىل 
وجهـة واحـدة هـي االردن ال تلبـي %2 مـن 
الحاجة الفعلية للشـعب اليمنـي مقارنة بعدد 
الرحات قبـل العدوان والتي كانـت تصل اىل 50 

رحلـة يف اليوم 

اننـا نطالب االمـم املتحـدة واملجتمـع الدويل 
برعـة فتـح املطـار دون قيـد أو رشط كونة 
حق مرشوع لكل ابناء الشـعب اليمني  وجانب 

انسـاني اليجوز ربطـه بالجانب السـيايس .

أ. خالد بن أمحد الشايف
مدير عام مطار صنعاء الدويل

أنهـت بنـاء أكـرب محطـة  الصـن 
لتخزين الغاز الطبيعي املسـال يف الباد، 
بسـعة تخزين تقـدر بنحـو 2.5 مليون 
مر مكعب يف سـتة خزانات..تبلغ سعة 
تخزين املحطـة 2.5 مليـون مر مكعب 
وتبلغ سـعة تخزين املحطـة 2.5 مليون 

مـر مكعب

اكتمل بناء أكـرب محطة قيد اإلنشـاء 
املسـال يف  الطبيعـي  الغـاز  لتخزيـن 
مقاطعـة جيانغسـو رشق البـاد، بعد 

تغطية آخـر خزان يف املحطةـ، بحسـب 
ما ذكـرت وكالـة »شـينخوا« الصينية.  

وتقـع املحطـة، األكـرب يف الصـن، 
يف مدينـة يانتشـنغ، بسـعة تخزيـن 
إجماليـة تبلـغ 2.5 مليون مـر مكعب 
يف سـتة خزانات، تصل كل منها إىل 270 
ألف مـر مكعـب، فيما سـعة الخزانات 
األربعـة املتبقيـة تبلـغ 220 ألـف مـر 
مكعب..كمـا تـم رفـع سـقف خـزان 
تخزيـن الغـاز الطبيعـي املسـال، الذي 

يبلغ حجمه نحو حجم ملعـب كرة قدم 
ويزن 1200 طـن، عىل ارتفـاع أكثر من 
60 مراً باسـتخدام ضغط الهواء، وفقاً 
للرشكة الصينية املحـدودة لبناء الطاقة 

الكهربائية.

وسـتكون قاعـدة التخزيـن، املقـرر 
تشـغيلها بالكامل يف العام 2023، قادرة 
عـىل التعامـل مـع حـوايل 6 ماين طن 
من الغاز الطبيعي املسـال سنوياَ، أي ما 
يعـادل نحـو 8.5 مليار مـر مكعب من 
الغـاز الطبيعي، وهـو ما يجعله قـادراً 
عـىل تلبية الطلـب السـكني يف مقاطعة 
جيانغسـو، التـي يبلـغ عـدد سـكانها 
حوايل 85 مليون نسـمة، ملدة 28 شـهراً.

وتكفي قدرة القاعدة لخفض نحو 28.5 
مليون طـن مـن انبعاثات ثاني أكسـيد 
الكربـون كل عام، مـا يعـادل زراعة 60 

مليون شـجرة.

انتقادات الذعة للمغردين:
 ‘آل نهيان يركعون للبقر’ يتصدر الرتند

تصدر وسم #آل_نهيان_يركعون_للبقر الرند عىل 
توير بعد توثيق شيوخ اإلمارات يتوافدون لانحناء 

لبقرة هندوسية.
جاء ذلك بعد أن تم االحتفاء يف اإلمارات بافتتاح 
أول معبد هندويس ضخم يف اإلمارات ووصول أول 
بقرة هندوسية للعبادة وسط تفاعل واسع من 
املسئولن يف أبوظبي.وتم رصد شيوخ اإلمارات 
يتوافدون لانحناء للبقرة الهندوسية، ويف مقدمتهم 
وزير التسامح نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من 

املسؤولن.
وافتُتح أول معبد هندويس يف اإلمارات يف إمارة 
دبي ليوفر مكانا للعبادة ومحطة دعم للجالية 
العمال  آالف  مئات  ذلك  يف  بما  الكبرة  الهندية 
بن  يمزج  الذي  الضخم  املبنى  املهاجرين..يقع 
الهندسة املعمارية الهندية واإلماراتية، يف منطقة 
ميناء جبل عيل جنوبا ضمن مقر يضم العديد من 

الكنائس.

الصني تنتهي من  بناء أكرب محطة لتخزين الغاز الطبيعي املسال

امرياك مقبلة على ركود اقتصادي غري مسبوق
كشـفت صحف غربية عن بـوادر ركـود اقتصادي كبر بـدأ يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، حيث لوحظ 
وجـود عدد مـن املـؤرشات التي تـدل عـىل اقرابه..ونوهـت املصـادر إىل أن مؤرش أربـاح األسـهم األمريكية 
يتحرك عىل نحو مشـابه ملـا كان عليه الحـال يف الفرة التي سـبقت فرات الركود السـابقة، وذلـك بالتوازي 

مع مؤرشات رئيسـية متعـددة تُظهـر أن الواليات املتحـدة يف طريقهـا نحو الركـود االقتصادي.

ووفقـا لوكالـة »بلومـربج« ، التي نـرشت مقاال حمـل عنـوان )دقات الركـود تزداد مـع تباطـؤ األرباح(، 
يرتفع مـؤرش األرباح األسـبوع املقبل، مـع إعان البنـوك األمريكيـة الكربى عـن النتائج، بينمـا تباطأ نمو 
األرباح بشـكل حاد يف األشـهر األخرة حيث تأثر االقتصاد بارتفاع معدالت الفائدة.وعـىل الرغم من أن مؤرش 
»ISM« قدم مفاجـآت حول الصـادرات العاملية واألربـاح، وهي مرتبطة بنمـو أربـاح »S&P«، لكن جميعها 

تشـر إىل وجود ضعف يف األشـهر القادمة.

وأوضـح املقـال أنه ال يوجـد مؤرش واحـد يمكن االعتمـاد عليـه بنسـبة ٪100، ولكن أي مـؤرشات عالية 
سـتظهر سـلوك تغير هذا النظـام وأحد هذه املـؤرشات هو مـؤرش »االنتشـار املتزامن« يف واليـة فيادلفيا، 

حيث انخفـض حاليًا إىل مسـتوى لم تشـهده املنطقـة إال قبل فـرات الركود.

أملانيا: السفن السياحية تسعى
 إىل تحقيق السالمة البيئية

قـال فيبكـي ماير، رئيـس رشكـة “تـوي” للرحـات البحرية لصحيفـة “دير 
شبيغل” األملانية، إن صناعة السفن السـياحية وضعت لنفسها أهدافا طموحة، 
حيـث يهـدف االسـطول االول للرشكـة إىل تحقيـق السـامة البيئية مـع الحياد 
املناخي بحلـول عـام 2030.وأوضحت الرشكة أنـه بالرغم من اسـتخدام أنظمة 
التنظيف واملحوالت الحفازة ألكسـيد النيروجن ومرشـحات جزيئات السـخام، 
ينبعث الكربيت بنسـب أقل تصل إىل 99 يف املائة، من سـت سـفن تابعة ألسطول 
رشكة “تـوي” االملانية للرحات البحريـة. كما ينبعث أكسـيد النيروجن بكمية 
أقل بنسـبة 75 يف املائة وتنبعث الجزيئات الضارة بكمية أقل بنسـبة 60 يف املائة، 

وتتخلص من املخلفات بشـكل صحيـح يف الرب.

وأضاف مايـر أن التحدي الكبر هو مـا إذا كان الوقود الحيوي سـيكون متاحا 
أم ال.وعىل صعيد أخر، تعتمد رشكة “آيدا” للرحات البحرية بشـكل أسـايس عىل 
الغاز الطبيعي املسـال األحفـوري، والذي يمكن اسـتبداله بالوقـود االصطناعي 
أو الحيـوي يف يـوم من األيـام. كما أن هنـاك رشكات أخـرى مثل “هابـاج ليود” 
و”بانتورز”، تسـتخدم الغـازوال البحري..ويُنظـر إىل الطاقة التـي يتم توليدها 
بجانب السـواحل كمصادر للطاقة املتجـددة، عىل أنها بصيص مـن األمل، حيث 
أن توصيـل السـفن يف املينـاء يجعـل العملية خاليـة مـن االنبعاثات خـال ذلك 

الوقـت، كما يقلل مـن الضوضـاء واالهتزازات.

اليمن االوىل يف إحياء  املولد النبوي  عامليًا
شـهد ميدان السـبعن بالعاصمة صنعاء،  يـوم 12 ربيع اول حشـودا برشيـة ضخمة، قدمت 
من عمـوم مديريـات صنعاء العاصمـة واملحافظة احتفـاًء بذكـرى املولد النبـوي الرشيف عىل 
صاحبها أفضـل الصـاة وأزكى التسـليم.ومنذ سـاعات الظهرة األوىل شـهدت جميـع مداخل 
العاصمة صنعـاء طوابر من السـيارات التي تحمـل عىل متنهـا اآلالف من ضيوف رسـول الله 
صلوات اللـه عليه وعـىل آله، الذيـن حرصوا عـىل الحضـور مبكرا إىل سـاحة االحتفـال بميدان 

السـبعن لنيل رشف إحياء هذه املناسـبة الدينيـة الجليلة.

آلية تسجيل النب اليمين آلية تسجيل النب اليمين 
ضمن قائمة الرتاث العامليضمن قائمة الرتاث العاملي

عقـد بصنعاء اجتماع برئاسـة وزيـر الزراعة والري املهنـدس عبدامللك الثـور، وضم الفريـق الفني الخاص 
بتسـجيل البن اليمنـي ضمن قائمـة الراث العاملـي التابعة لليونسـكو.. حيث كـرس االجتماع ملناقشـة آلية 
تسـجيل البن ضمـن قائمة الـراث بناًء عـىل قرار مجلـس الـوزراء رقم 20 لسـنة 2022م الخاص بتسـجيل 

البـن اليمني ضمـن قائمة الـراث العاملي .

وتطـرق إىل الجوانـب املتصلـة بجـودة البن وأصنافـه وأنواعـه يف اليمـن ومناطـق زراعته واملعوقـات التي 
تواجههـا زراعـة هذا املحصـول النقـدي املهم.

وشـدد املجتمعون عـىل رضورة إعداد خرائـط جغرافية ملناطـق زراعة البن وتحديـد األصناف واألنـواع، إىل 
جانب وضع خطـة آللية عمـل الفريق وإعـداد وثيقة مدعمـة بالصور والفيديوهـات لضمان إدخـال البن يف 
قائمة الـراث العاملـي كموروث يجـب الحفـاظ عليه وبما يسـاعد عىل اسـتعادة سـمعته كونه مـن الراث 

الطبيعي .


