
خالل مؤتمر صحفي نظمته وزارتا النقل والصناعة والتجارة   بحضور الغرفة التجارية والصناعية باألمانة 

وزير النقل: حادثة غرق سفينة الحاويات قبالة جزيان 
ناتج عن الحصار الذي يمارسه العدوان

نائب الوزير : رضورة التحرك مع كافة الجهات ذات العالقة لتعويض التجار املترضرين  من 
رشكات التأمني واملالحة البحرية وإلزام األمم املتحدة برسعة فتح مينايئ الحديدة والصليف

أكـد وزيـر النقـل عبدالوهاب يحيـى الـدرة، أن 
حادثـة غـرق سـفينة TSSpearl قبالـة سـواحل 
جيـزان، ناتـج عـن الحصـار االقتصـادي الـذي 
يمارسـه تحالف العدوان بقيادة السـعودية بهدف 
تجويـع الشـعب اليمنـي الصامد ألكثر مـن ثمان 

سـنوات يف وجه العـدوان.

وأوضـح الوزيـر الـدرة خـال مؤتمـر صحفي 
2022/11/1م نظمتـه وزارتـا النقـل والصناعة 
والتجارة، والغرفـة التجاريـة والصناعية باألمانة 
والغرفـة املاحية، أن سـفينة الحاويـات تعرضت 
لحريق بعد تحركها من ميناء جدة اسـتمر تسـعة 
أيام رغم املنـاداة وطلب املسـاعدة إلطفاء الحريق 

من قبل طاقم السـفينة إال أن فرق اإلنقاذ يف ميناء 
جيزان لم تحرك سـاكنا بل تركت السـفينة تحرتق 
حتى غرقت..ولفـت إىل أن جميع سـفن الحاويات 
وغريها يتـم تفتيشـها يف ميناء جيبوتـي من قبل 
“اليونيفـم” ومـن ثـم يتـم نقـل جميـع بضائـع 

الحاويـات من سـفينة ماحيـة . *البقية ص 12

رئيس الغرفة التجارية والصناعة باألمانة: نطالب بفتح املوانئ اليمنية أمام السفن مبارشة بميناء الحديدة

أهميــة الرشاكــة والتنســيق مــع الجهــات ذات العالقة يف عمــل اإلنذار 
املبكــر، لتجنــب خســائر وأرضار كــوارث الطقس واملنــاخ وامليــاه والبيئة

الدكتور محمد عبدالرحمن رئيس الهيئة العامة للطريان املدين واالرصاد الجوية.
يف  ورشة  “نحو رشاكة فاعلة يف اإلنذار املبكر والعمل املبكر” :

رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل الربي  االستاذ وليد الوادعي يحرض 
ورشة عمل حول توحيد املعلومات والبيانات املاكنية للنقل الربي والطرق ويقول :

سنعمل  على توفري غرفة مالحة وقاعدة بيانات لجميع 
الجهات املعنية وتحسني جودة البيانات لالستفادة

املفكر السيايس الربوفيسور عبدالعزيز بن حبتور يكتب  عن:  ملاذا تغيب »سورية الصامدة« و »اليمن املقاوم«  عن القمة العربية يف الجزائر   ص 4

وزير النقل: ننفذ العديد من املشاريع إلعاد ةتأهيل مطار صنعاء يف البىن التحتية والفنية إبتداًء من املدرج الرئييس  حىت املالحة الجوية
رئيس مجلس الوزراء :  قيادات السلطة العليا معنيون بتكريس العمل املؤسيس املتكئ على احرتام  اللوائح والقوانني رئيس مجلس الوزراء :  قيادات السلطة العليا معنيون بتكريس العمل املؤسيس املتكئ على احرتام  اللوائح والقوانني 

يف اجتماع مهم  برعاية رئيس مجلس الوزراء و نائيب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسني مقبويل، والرؤية الوطنية محمود الجنيد، ونائب وزير النقل محمد الهاشمي 
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شهرية -  اقتصادية  -عامة  »تعنى بقضايا النقل«
العدد )19(  السنة الثانية  ربيع ثاني 1444هـ  نوفمرب 2022م

خالل تدشني الحكومة العمل املشرتك بني أجهزة الدولة ومكونات املجتمع 

قائد الثورة  يؤكد على أهمية إستشعار املسؤولية يف خدمة املواطنني

الرئيس املشاط: على االمم املتحدة العمل على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة  كليًا
التقى فخامة املشـري الركن مهدي املشـاط رئيـس املجلس السـيايس األعىل يـوم 12 اكتوبر، املنسـق املقيم لألمم 
املتحدة للشؤون اإلنسانية “األوتشـا” يف اليمن، “وليام ديفيد غريسـي”.وخال اللقاء تم مناقشة األوضاع اإلنسانية 
يف اليمـن، واألزمة اإلنسـانية املريـرة التي يمر بها الشـعب اليمنـي جراء العـدوان األمريكي السـعودي ضـد اليمن 
والحصار املفروض عليـه، وما ترتب عىل ذلك من تبعات إنسـانية طالت مختلـف مناحي الحياة، مـا أدى إىل انقطاع 
رواتب املوظفـن، وانعدام األدويـة، وإغاق املوانـئ واملطارات، وتـرر القطاعات الخدمية ومختلـف القطاعات يف 

البلد.كمـا جرى خـال اللقاء بحث أوجـه التعاون مع املنظمـات التابعة لألمـم املتحدة، يف املجال اإلنسـاني.
وأكد الرئيس املشـاط عـىل أهمية أن تبـذل األمم املتحـدة كل الجهود لرفع الظلم عن الشـعب اليمنـي، وأن تتحمل 

مسـؤوليتها يف إيقاف العدوان ورفـع الحصار وفتح مطار صنعـاء وميناء الحديـدة. * البقية ص 4

استشعار املسئولية واالمانة يف كل الجوانب. 	
يف . 	 الدولـة  لكـوادر  والتأهيـل  التدريـب 

املهـارات  وإكسـابهم  اإليمـاين  املجـال 
الالزمـة. والخـرات 

االهتمام بتقييم األداء الذي يساعد على . 	
تطوير األداء وتاليف القصور.

االنضباط الوظيفي.. 	
االهتمام بالخدمات والتنمية.. 	
تفعيل املبادرات املجتمعية واالستفادة منه . 	

يف الجانب الخدماتي والجانب التنموي.
االهتمام بالزراعة وخاصة القمح.. 	
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TRANSPORTATION

العدد )19(  السنة الثانية 
ربيع ثاين1444هـ

 نوفمرب 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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العدد )19(  السنة الثانية 
ربيع ثاين1444هـ

 نوفمرب 2022م
شهرية  اقتصادية عامة »تعنى بقضايا النقل«

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
3متابعات

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتـور عبدالعزيز صالح 
بن حبتـور، أن تفاعل املوظف واملسـؤول يف مؤسسـات 
الدولـة املركزيـة واملحليـة مـع املواطنـن والتعاطـي 
اإليجابي مـع قضاياهم ومشـاكلهم ينبغـي أن يأتي يف 

مقدمة املهـام اليومية.
وأشـار رئيـس الـوزراء أثنـاء لقائـه يـوم 2 نوفمرب 
موظفـي وزارة النقـل، بحضـور نائـب رئيس الـوزراء 
لشـؤون الرؤية الوطنية محمـود الجنيد ووزيـر النقل 
عبدالوهـاب يحيـى الـدرة ونائبـه محمـد الهاشـمي 
ومديـر مكتـب رئيـس الـوزراء طـه السـفياني، إىل أن 
الكادر البرشي هو حجـر الزاوية يف العملية املؤسسـية 
واملسـار التطويري لـألداء والقيـام باملهـام والواجبات 
لهذه الجهـة أو تلك يف خدمة الوطـن ومواطنيه.وأوضح 
أن العمـل عىل حل مشـاكل املواطنن خاصـة القادمن 
مـن املناطق والقـرى البعيـدة والتعامل معهـا، يعكس 
صـورة إيجابيـة عـن الجهـة سـواء كانـت مركزية أو 
محلية.. مؤكداً أن الجميع، ويف املقدمة قيادات السـلطة 
العليـا، معنيـون بتكريـس العمل املؤسـي املتكئ عىل 
احرتام النظـم واللوائـح والقوانن، وكذا احـرتام حدود 

الصاحيـات والرتاتبيـة اإلدارية.
ولفـت إىل أن االنتصـار عىل األعـداء يتحقـق بتضافر 
الجهـود وإقدام وشـجاعة الجيش وعزيمـة العامة من 

النـاس وصمودهـم، وثبـات املوظـف البسـيط يف مقر 
عملـه ومحافظته عىل مؤسسـته.

ونـّوه رئيـس الـوزراء بثبـات موظفـي وزارة النقل 
والجهـات التابعـة لهـا، وغريهـم يف كافة مؤسسـات 
الدولـة الذيـن صمـدوا بأقـل اإلمكانـات، وكانـوا خري 
معن إلجهـاض مخطـط وأهـداف تحالف العـدوان يف 

إسـقاط املؤسسـات املختلفـة.
وكان وزير النقل أكد أن قيـادة وزارة النقل والعاملن 

فيها يعملـون بروح الفريـق الواحد لتلبيـة الطموحات 
واألهـداف املرجـّوة للنهـوض بـأداء الـوزارة، وتقديـم 
خدمـات قيّمـة للوطـن واملواطن.وأوضـح أن العـدوان 
لـم ينجـح، طيلـة الفـرتة السـابقة، عـىل شـل حركة 
النقـل بمجاالتـه الربيـة والبحريـة والجوية، بل فشـل 
فشـاً ذريعـاً بصمـود العاملـن يف كافـة قطاعـات 
النقـل املختلفة.بـدوره، اسـتعرض رئيـس الوحـدة 
التنفيذيـة الرئيسـية لقطـاع النقـل، املهنـدس نذيـر 

الدبعي، املشـاريع التي نفذتهـا وزارة النقـل والهيئات 
واملؤسسـات التابعـة لهـا خـال الفـرتة املاضيـة، 

واملشـاريع التـي يتـم تنفيذها.
وأشـار إىل أن عـدد مشـاريع وزارة النقـل والهيئـات 
واملؤسسـات التابعـة لهـا ضمـن الرؤيـة الوطنية 37 

مرشوعـاً يتـم العمـل حاليـاً يف 35 مرشوعـاً.
حـر اللقـاء وكاء وزارة النقـل ورئيسـا هيئتـي 

الطـريان املدنـي واألرصـاد  * البقيـة ص 12

وزير النقل: بفضل صمود   العاملني يف  قطاعات النقل املختلفة فشل العدوان يف شل حركة النقل طوال السنوات السابقة
رئيس مجلس الوزراء :  قيادات السلطة العليا معنيون بتكريس العمل املؤسيس املتكئ على احرتام  القوانني رئيس مجلس الوزراء :  قيادات السلطة العليا معنيون بتكريس العمل املؤسيس املتكئ على احرتام  القوانني 

رئيس مجلس الوزراء و نائبه  لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ونائب وزير النقل محمد الهاشمي يف اجتماعهم مع موظفي الوزارة :

رئيس الوحدة التنفيذية الرئيسية لقطاع النقل: املشاريع اليت نفذتها الوزارة  والهيئات واملؤسسات التابعة لها خالل الفرتة املاضية 		 مرشوعًا يتم العمل حاليًا يف 		 مرشوعًا

أكد قائـد الثورة السـيد عبدامللك بـدر الديـن الحوثي، 
عـىل أهميـة استشـعار املسـؤولية واألمانـة يف خدمـة 
املواطنـن، والعنايـة بإنجـاز وتسـهيل معاماتهـم، 
والحرص املسـتمر عىل تطوير األداء واملهارات والجانب 

اإلداري يف كافـة مؤسسـات الدولـة.

وعـرب قائد الثـورة يف كلمتـه  خال تدشـن الحكومة 
العمل املشـرتك بن أجهـزة الدولة ومكونـات املجتمع، 
عن أملـه يف أن يكون هذا اللقـاء مفيدا ومثمـرا يف إطار 
املسـاعي لارتقاء باألداء العمي يف مؤسسات الدولة ويف 
مقدمتهـا السـلطة التنفيذية التي تضطلع بـدور مهم، 
وعليها مسـؤولية كبرية بحكم موقعهـا يف عاقتها مع 
النـاس يف إدارة شـؤون حياتهـم وأمورهـم املعيشـية 

وظروفهـم األمنية.

وقال :" إن اإلنسـان يف هذه الحياة، مكلف ومنحه الله 
اإلدراك والتمييـز، وعليه مسـؤوليات والتزامات حددها 
الله سـبحانه وتعاىل الذي إليه املصري، والذي سـيجازينا 

ويحاسـبنا عىل ما قدمنا وعملنا".

وأضـاف :" إن القـرآن الكريـم قـد عـرب عـن أهميـة 
مسـؤولية اإلنسـان التي يتهاون بها الكثـري من الناس 
وال يـدرك مسـتوى حجمهـا وعبئها ومـا ينتـج عنها، 
قال تعاىل "إنـا عرضنا األمانـة عىل السـماوات واألرض 
والجبـال فأبـن أن يحملنهـا وأشـفقن منهـا وحملها 

اإلنسـان إنـه كان ظلومـا جهوال".

وقال :"أول مـا ينبغي أن ندركه يف هـذا الجانب هو أن 
املسؤولية ليسـت لعبة أو ممارسـة لهواية أو عبارة عن 
موقع للتسلط واالستغال للجانب املعنوي والصاحيات 
ونحو ذلك، أو ألطماع شـخصية، فاملسـؤولية هي أمام 
الله سـبحانه وتعاىل، واإلنسان بشـكل عام هو يف موقع 
املسـؤولية، ولكنه عندما يكون يف موقع اإلدارة لشؤون 
الناس تكرب مسـؤوليته، ويعظم الوزر عنـد التفريط أو 
الخيانة، مـا يحتم عىل اإلنسـان أن يـدرك أن مصريه إىل 
الله وأنه يخضـع لرقابة الله الذي سيحاسـبه ويجازيه 

إن كان صادقا وباذال لجهوده يف أدائه ملسـؤولياته".

ولفـت إىل أن اإلنسـان يجـب عليـه أن يرجـع إىل اللـه 
لتـايف التقصـري بشـكل مسـتمر، ويسـعى إىل مـا 
يسـاعده يف أداء مسـؤولياته عـىل نحو أفضل.. مشـددا 

عـىل رضورة أن يحرص اإلنسـان يف إطـار أدائه 
للمسـؤوليات عـىل تطويـر أدائـه العمي من 

خـال امتاك مهـارات عملية تسـاعده عىل 
حسـن األداء واكتسـاب الخـربة اإلداريـة 
الازمـة والتغذيـة الروحية املسـتمرة التي 
من خالها ينطلق باندفاع كبري وإحسـاس 
عايل باملسـؤولية بدافع إيماني..ولفت قائد 

الثـورة إىل أهمية أن يسـود التعاون 
فريـق  كل  مسـتوى  عـىل 

عمـل، سـواء يف املحافظـات 
والتكامـل  الـوزارات،  أو 

واالسـتفادة  التنسـيق 
البعـض  بعضهـم  مـن 
عـىل مسـتوى التفكـري 
واالبتـكار والتخطيـط، 
مسـتوى  عـىل  وكـذا 

املجهـود العمـي.

وتابـع :"أما املجهـود الفـردي، فمهمـا كان إخاص 
الشـخص يف موقـع املسـؤولية، ومهمـا كان اهتمامه، 
إذا كان يتجـه بشـكل فردي وشـخيص ويريـد أن يعمل 
لوحـده، وأن يقتـر عىل تفكـريه، دون أن يسـتفيد أو 
يتعاون مع اآلخرين أو يشـرتك معهم يف مناقشة األمور 
والقضايا، فإنه با شـك سـيخفق ويفشـل، وسـتبقى 
نتائجـه وعطـاؤه محـدود جـدا، ألن املجهـود الفـردي 
محدود يف مقابل املجهود الجماعي، حتى عىل مسـتوى 

التفكـري والخطـط واالبتكار".

وأكـد عـىل رضورة تحسـن وتطويـر األداء والعناية 
بالتقييـم.. مبينـا أن هنـاك معايـري يف عمليـة التقييم 
للمحافظـات مـن خـال وزارة اإلدارة املحليـة، يجـب 
االسـتفادة منها.واعتـرب قائد الثـورة، التقييم مسـألة 
مهمـة جـدا وتسـاعد بشـكل كبري عـىل تطويـر األداء 
وتـايف القصـور ومعالجـة جوانـب الخطـأ، ومـا مـن 
عمـل ناجـح إال وكان للتقييـم أثـر فيه..وذكـر أن من 
الجوانـب األساسـية فيمـا يتعلـق بـأداء املسـؤولية 
الدوام، والحضـور، والتواجد والقرب مـن الناس.. وقال 
"يف املراحـل املاضية التـي كثف فيهـا تحالـف العدوان 
للقصف الجـوي كان يتم الرتكيز عىل اسـتهداف املباني 

واملؤسسـات الحكومية بهدف تعطيل عمل الدولة 
وإصابـة العمل الحكومي بالشـلل الكامل، وهذا 
هو أحـد األهداف الرئيسـية لتحالـف العدوان، 
الـذي أراد مـن خـال ذلـك أن ال يبقـى هناك 
شـكل أو حضـور أو عمل رسـمي حكومي يف 
البلـد، وأن يكون الوضـع منفلتـا ليتمكن من 

تحقيـق أهدافه الشـيطانية".

وأشـار إىل أنـه ونتيجـة 
يف  املكثـف  لاسـتهداف 
حصـل  املرحلـة  تلـك 
نقـص كبـري يف الـدوام 
لكـن  والحضـور، 
الهدنـة  فـرتات  يف 

واألوقـات 

التي يحصـل فيها 
نسـبة ال بـأس بهـا 
مـن األمـن أو يقـل 
فيهـا القصـف الجـوي يتوجـب الحضور بشـكل كبري 
لتعويـض املراحـل املاضيـة التـي حصـل فيهـا غياب 
وبعـد كبري عـن املجتمـع، وذلـك مـن خـال الحضور 
املكثـف وتعزيـز الروابـط والتواصـل مـع املجتمـع 
ومعالجة هموم النـاس وإنجاز معاماتهـم، وهذه من 
املسـؤوليات األساسـية، وهي يف نفس الوقت من أبسط 

املسـؤوليات.

وقـال :"هنـاك تقصـري يف هـذا الجانـب وتصـل إلينا 
الشـكاوى من املحافظات يف إنجاز املعامـات".. مؤكدا 
عـىل أهمية معالجة هذا اإلشـكال والحـرص عىل إنجاز 
معامـات املجتمـع، وأن تكـون العاقـة مـع املجتمع 
وثيقة وقويـة ومبنية عـىل التعاون والرشاكـة من أجل 
تحقيـق النجـاح، باعتبـار أن نجـاح املسـؤول مرتبط 

بمدى عاقتـه مـع املجتمع.

ولفت قائد الثـورة، إىل أهمية االسـتفادة من املبادرات 
املجتمعيـة يف الجانب الخدمي والتنمـوي نظرا للظروف 
الصعبـة التـي يمر بهـا البلد جـراء العـدوان.. موضحا 
أن املبـادرات املجتمعية تمثـل حا مهمـا لكنها تحتاج 
إىل التعـاون الوثيـق بـن الجهـات الرسـمية واملجتمع 
وحشـد الجهود الشـعبية والرسـمية إلنجاز الكثري من 

املشـاريع الخدميـة والتنمويـة ومعالجـة الكثـري مـن 
مشـاكل املجتمع وخدمـة املواطنن.

وشـدد عىل رضورة االسـتعداد ملوسـم زراعة القمح، 
يف ظـل التطـورات الخطـرية عـىل املسـتوى الـدويل، 
وتصاعـد التوتـرات التـي يمكـن أن تصـل إىل مـآالت 
خطـرية ويكـون لهـا تأثـري عـىل الجانـب االقتصادي 
واملعيـي..و" إن االعتمـاد عىل االسـترياد مـن الخارج 
لكل االحتياجـات واملتطلبات املعيشـية مشـكلة كبرية 
وخطر اسـرتاتيجي وتفريـط باألمن القومـي للبلد عىل 
مدى العقود املاضية، حيث كان االعتماد عىل االسـترياد 
لـكل الروريـات سياسـة رسـمية، وهذه السياسـة 
خاطئة وفاشـلة وتفريط بكل ما تعنيـه الكلمة باألمن 

القومـي للبلد".

وأكد عـىل أهميـة أن يسـتوعب املسـؤولون يف الدولة 
واملواطنـون والتجـار عـىل وجـه الخصـوص املخاطر 
املوجـودة يف العالـم نتيجـة مـا صنعتـه أمريـكا مـن 
مشـاكل وأزمات وحـروب يف أوروبا وأوكرانيـا، وما نتج 
وينتج عنه مـع التوتر والتصعيد املتزايـد يف املنطقة من 
آثار ونتائج عـىل الجانب املعيي واالقتصادي.. مشـددا 
عـىل أهميـة التوجـه عـىل املسـتوى الداخـي للعنايـة 

بالقطـاع الزراعي.

واعترب الزراعة العمود الفقـري لاقتصاد الوطني ويف 
مقدمتها إنتـاج القمح، ولذلك ينبغي أن يحظى املوسـم 
الزراعـي القادم باهتمـام كبري من الجميـع، وأن يكون 
هناك عناية بحسـب املسـتطاع مـن الجانب الرسـمي 
مـع الجانـب الشـعبي لعمل غـري مسـبوق يف االهتمام 
بالزراعة، عىل مسـتوى كل املحاصيـل التي ينتجها البلد 

بشـكل عام، ويف املقدمـة القمح.

وعـرب قائـد الثـورة عـن أملـه يف أن تلقـى الربامـج 
واألنشـطة املتعلقة برفـع مسـتوى األداء والتـي تقدم 
للمحافظات برعايـة ومتابعة حثيثة مـن األخ الرئيس، 
ومـن خـال وزارة اإلدارة املحليـة والجهـات املعنيـة، 
االهتمـام والعنايـة يف املحافظـات، وأن يكـون هنـاك 
تعـاون مـن الجميـع، وجديـة يف أداء املسـؤولية بمـا 
يريض اللـه تعـاىل، ويحقق النتائـج املرجـوة واملطلوبة 

الواقع عـىل 

خالل تدشني الحكومة العمل املشرتك بني أجهزة الدولة ومكونات املجتمع 

قائد الثورة  يؤكد على أهمية استشعار املسؤولية يف خدمة املواطنني
أهمية إنجاز املواطنني، وأن تكون العالقة مع 

املجتمع وثيقة وقوية ومبنية على التعاون 
والرشاكة من أجل تحقيق النجاح، باعتبار أن 

نجاح املسؤول مرتبط بمدى عالقته مع املجتمع

املبادرات املجتمعية تمثل حال مهماوتحتاج 
إىل التعاون  بني الجهات الرسمية واملجتمع 

إلنجاز الكثري من املشاريع الخدمية والتنموية 
ومعالجة مشاكل املجتمع وخدمة املواطنني

املسؤولية ليست لعبة أو ممارسة لهواية أو 
عبارة عن موقع للتسلط واالستغالل للجانب 

املعنوي والصالحيات أو ألطماع شخصية، 
فاملسؤولية يه أمام اهلل سبحانه وتعاىل

الزراعة العمود الفقري لالقتصاد الوطين
 ويف مقدمتها إنتاج القمح، ولذلك ينبغي

 أن يحظى املوسم الزراعي القادم 
باهتمام كبري من الجميع



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

حوار4 تتولى إصدار التصاريح

اجتماع برعاية رئيس مجلس الوزراء و نائيب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسني مقبويل، والرؤية الوطنية محمود الجنيد، ونائب وزير النقل محمد الهاشمي 

الدكتور عبدالعزيز بن حبتور : وزارة النقل تتحمل عبئًا كبريًا خالل هذه الفرتة االستثنائية، ما يستدعي 
مؤازرتها من كافة الجهات الحكومية ذات الصلة وإعانتها للتغلب على التحديات اليت تواجهها

بحث اجتمـاع يـوم 3 نوفمرب بـوزارة النقل برئاسـة 
رئيس مجلـس الـوزراء الدكتـور عبدالعزيـز صالح بن 
حبتور، سـبل تطوير األداء املؤسـي بالوزارة والهيئات 
واملؤسسـات التابعـة لهـا، بما يعـزز دورهـا يف خدمة 

الوطـن واملواطن.
وتطـرق االجتمـاع الذي ضـم نائبـي رئيس الـوزراء 
لشـئون الخدمـات والتنميـة الدكتـور حسـن مقبويل، 
والرؤيـة الوطنية محمـود الجنيـد، ونائب وزيـر النقل 
محمـد الهاشـمي، ووكاء الـوزارة ورئيـي هيئتـي 
الطـريان املدني واألرصـاد الدكتـور محمـد عبدالقادر، 
وتنظيـم شـئون النقـل الـربي وليـد الوادعـي، ومدير 
مكتب رئيس الوزراء طه السـفياني، إىل مسـتوى إنجاز 
الـوزارة والهيئـات التابعـة لهـا، لخططهـا وبرامجها 
السـنوية، ومشـاريع الخطة املرحليـة الثانيـة للرؤية 
الوطنية..كمـا تطرق إىل سـري تنفيذ املشـاريع الخاصة 
بمطـار صنعـاء والعمليـات املتواصلـة التي تقـوم بها 
الـوزارة السـتعادة دورهـا املحـوري يف تسـهيل سـفر 
املواطنـن وعودتهم، بما يف ذلك السـري يف إعـادة إصاح 
ما خلفه طـريان العدوان مـن أرضار يف البنـى التحتية.

وتم االطـاع عىل جهـود الـوزارة فيما يتصـل بإعادة 
جاهزيـة مينائـي الحديدة والصليـف، واملشـاريع التي 
أنجزتها مؤسسـة موانئ البحر األحمر اليمنية يف ميناء 
الحديـدة، يف ظل تباطؤ األمـم املتحدة يف تنفيـذ برنامج 
إعادة تأهيـل املينـاء وتوفري املعـدات التي تـم تدمريها 
من قبل العدوان رغـم توفر املخصصـات املالية الازمة 

لديها.
واسـتعرض طبيعـة التحديـات التـي تواجه الـوزارة 
والجهـات التابعـة لهـا، خاصـة مـا يتصـل باملوانـئ 
واملطـارات، والحلـول التـي لجـأت إليهـا للتغلـب عىل 
تلك التحديـات، وخاصة مـا يتصل باملشـاريع املوجهة 
للنهـوض بوضـع مطـار صنعـاء الـدويل، والعمل عىل 
الوفاء بكافة االشـرتاطات واملعايري الفنية واللوجستية 
املحـددة مـن قبـل منظمـة الطـريان املدنـي الـدويل 

“ايـكاو”.
كما جـرى التطـرق إىل االسـتحداثات يف حـرم كل من 
مطـارات صنعـاء وتعـز وصعـدة، واإلجـراءات املتخذة 
من قبل اللجنـة الوزاريـة والفنيَة برئاسـة نائب رئيس 
الـوزراء لشـئون الدفـاع واألمـن الفريـق الركـن جال 

الرويشـان، ملواجهة تلـك التحديات.
وأشـاد رئيـس الـوزراء، بكافـة الجهـود التـي تقوم 
بها الـوزارة والهيئات واملؤسسـات التابعة لهـا، وأثرها 

يف التخفيـف مـن معانـاة املواطنـن نتيجـة العـدوان 
والحصـار.

وأشـار إىل أن وزارة النقـل تتحمـل عبئـاً كبـرياً خال 
هـذه الفـرتة االسـتثنائية، مـا يسـتدعي مؤازرتها من 
كافة الجهات الحكوميـة ذات الصلـة وإعانتها للتغلب 
عىل التحديات التي تواجهها سـيما قطاع النقل الجوي 
املسـتمر يف تقديـم خدماتـه عـىل املسـتوى الوطنـي 

بحيادية ومسـئولية وكفـاءة عالية.
وأوضـح الدكتور بن حبتـور، أن زيارته للـوزارة تأتي 
ضمن مخرجات اللقاء املوسـع الذي جمـع قائد الثورة 
السـيد عبدامللـك بـدر الديـن الحوثـي ورئيـس املجلس 
السـيايس األعىل فخامة املشـري الركن مهدي املشـاط، 
بالحكومـة وقيادة السـلطة املحلية يف أمانـة العاصمة 

واملحافظات.
ونـوه باملوجهـات العامة لقائـد الثورة خـال اللقاء، 
والتي أكـد فيهـا عـىل رضورة انتظام العمل املؤسـي 
واسـتقبال ومتابعـة قضايـا املواطنن ووضـع الحلول 
لها.. مقـدرا الجهود التي بذلتها كافة املؤسسـات طيلة 
سـنوات العدوان، واسـتمرار نشـاطها، والـدور الكبري 
ملوظفيها الذيـن حرصوا عـىل التواجد يف مقـار عملهم 

رغم شـحة اإلمكانيات.
وأكد رئيس الـوزراء، أن جهود الجميـع يف هذه الوزارة 
وغريها من الـوزارات والجهات الحكوميـة محل تقدير 

القيادة الثورية واملجلس السـيايس األعىل.
بدوره اسـتعرض وزيـر النقل، املشـاريع واألنشـطة 
التـي نفذتهـا الـوزارة والهيئـات التابعـة لهـا التـي 
تضمنتهـا الرؤية الوطنيـة يف مرحلتها الثانيـة بتمويل 
ذاتـي.. مشـريا إىل أن العمـل جـار يف تنفيـذ املشـاريع 
الهامة حسـب توجيهات رئيس املجلس السيايس األعىل 
الـذي يـويل االهتمام بإعـادة تأهيـل املطـارات واملوانئ 

التـي تعرضـت للقصف مـن قبل العـدوان.
ولفت إىل أن مطار صنعاء تعرض السـتهداف ممنهج 
ومتكرر استدعى تنفيذ مشـاريع طارئة إلعادة تأهيليه 
وتجهيزه، يف البنى التحتية والفنيـة والتقنية، ابتداء من 
املدرج الرئيي لهبـوط الطائرات وإقاعهـا، ومنظومة 
اإلنـارة، والصيانـة املسـتمرة لألجهزة واملعـدات الفنية 

الخاصـة باملاحة الجوية.
وبـن الوزير الـدرة أنه تم تنفيـذ ما يقـارب 65 رحلة 
مدنية بـن صنعـاء وعّمـان، أقلت مـا يقـارب 35 ألف 
مسـافر خال فـرتات الهدنـة الثـاث، وهو عـدد قليل 

جـدا ًمقارنة بما كان عليـه الوضع قبل العـدوان، حيث 
كان يصل العدد إىل ما يقارب سـتة آالف مسافر يوميا.. 
مؤكداً عىل رضورة فتح وجهات جديـدة ومبارشة لعدد 
من الدول، والسـماح لرشكات الطريان العربية والدولية 

بالوصول إىل مطـار صنعاء.

ولفـت إىل الصعوبـات التـي تواجـه مؤسسـة موانئ 
البحـر األحمـر يف تنفيـذ املشـاريع االسـرتاتيجية التي 
دمرها العـدوان، وأهمهـا الكرينات الجرسيـة التي تعد 

عصـب العمـل يف مينـاء الحديدة.
وذكـر أن برنامـج األمـم املتحـدة اإلنمائي لـم يلتزم 
حتى اليـوم باتفاقية السـويد بشـأن ما يخـص تنفيذ 
املشـاريع ذات األهميـة يف مينـاء الحديدة الـذي تعرض 

لتدمـري ممنهج مـن قبـل دول تحالف العـدوان.
وبن وزير النقـل أن هيئة تنظيم شـؤون النقل الربي 
نفذت العديـد من املشـاريع منها إعـداد املرحلـة األوىل 
من الخارطـة الرقمية بأمانة العاصمـة للفرز واملواقف 
الخاصـة بالباصات وتحديد موانـئ جافة لتنظيم النقل 
الـربي، باإلضافة إىل مشـاريع قيد التنفيـذ ضمن خطة 

املرحلة الثانية للرؤيـة الوطنية.

يجب  تطبيق املوجهات العامة لقائد الثورة اليت أكد فيها على رضورة انتظام العمل املؤسيس ومتابعة قضايا املواطنني ووضع الحلول لها

وزير النقل  الدرة : مطار صنعاء تعرض الستهداف ممنهج مما استدعى تنفيذ مشاريع طارئة إلعادة تأهيليه وتجهزيه، يف البىن التحتية والفنية وزير النقل  الدرة : مطار صنعاء تعرض الستهداف ممنهج مما استدعى تنفيذ مشاريع طارئة إلعادة تأهيليه وتجهزيه، يف البىن التحتية والفنية 
والتقنية،ابتداء من املدرج الرئييس لهبوط الطائرات وإقالعها، ومنظومة اإلنارة، والصيانة املستمرة لألجهزة واملعدات الفنية الخاصة باملالحة الجويةوالتقنية،ابتداء من املدرج الرئييس لهبوط الطائرات وإقالعها، ومنظومة اإلنارة، والصيانة املستمرة لألجهزة واملعدات الفنية الخاصة باملالحة الجوية

مكتب الرتبية بالحديدة يكرم مؤسسة موانئ البحر األحمر اليمنيةتقديرًا لدعمها يف إنجاح العملية الرتبوية والتعليمية باملحافظة

الرئيس املشاط  - بقية
الحصـار  أشـكال  وكل  كليـاً 
املفـروض عـىل البلد.وأشـار إىل 
رضورة أن تتحمـل األمـم املتحدة 
مسـؤوليتها يف تمكـن الشـعب 
اليمنـي مـن ثرواتـه، بمـا يحقق 
رصف املرتبـات لـكل املوظفـن 
كونهـا حقـوق إنسـانية طبيعية 
ال تزعـج أحـد وال يتحقق السـام 

بدونهـا.

وأوضـح الرئيـس املشـاط أن 
الشـعب اليمنـي يعاني مـن أكرب 
أزمـة إنسـانية يف العالـم يف ظـل 
والحصـار  العـدوان  اسـتمرار 
الظالـم عليـه، وانقطـاع مرتبات 
كافة موظفي الدولـة، فيما يقوم 
تحالـف العـدوان بقيـادة أمريكا 
بنهـب ثـروات اليمـن النفطيـة 

والغازيـة.

ووجـه الحكومـة بتسـهيل أي 
صعوبات أمـام األمـم املتحدة بما 
يمكنها مـن أداء مهامهـا.. داعيا 
يف الوقت نفسـه األمـم املتحدة إىل 
السعي لتخفيف املعاناة اإلنسانية 
املتزايـدة للشـعب اليمنـي نتيجة 
والحصـار  العـدوان  اسـتمرار 

األمريكـي السـعودي.

كـرم مكتـب الرتبيـة والتعليـم بمحافظـة الحديـدة يـوم 2 
نوفمـرب مؤسسـة موانئ البحـر األحمـر اليمنية بـدرع مكتب 
الـوزارة تقديـراً لدعمهـا وتعاونها يف إنجـاح العمليـة الرتبوية 

والتعليميـة باملحافظة.

ويف التكريـم ثمـن رئيـس املؤسسـة القبطان محمـد أبوبكر 
بن اسـحاق هـذا التكريم وأشـاد بـدور مكتب الرتبيـة والكادر 
التعليمي واالداري باملحافظة وصموده يف أداء الرسـالة الرتبوية 
عىل مدى ثمانية أعـوام رغم التداعيات الصعبـة املفروضة عىل 

الباد جراء اسـتمرار العـدوان والحصار.

وأكـد أهميـة جبهة القطـاع الرتبوي ملـا تمثله مـن أهمية يف 
تعليم األجيـال وكرس رهانـات العـدوان.. الفتاً إىل أن اسـتمرار 
العمليـة التعليمية يف ظـل التحديـات الراهنة دليل عـىل الروح 
الوطنية وااليمانيـة وإرادة وعزيمة منتسـبي وكـوادر الرتبية.

مشـرياً إىل أن ظروف املرحلة التي تعيشـها املحافظة تقتيض 
مـن الجميـع التعـاون وبـذل الجهـود يف مختلـف القطاعـات 

وخاصـة يف القطـاع التعليمي.

ويف التكريـم بحضـور نائـب رئيـس املؤسسـة زيـد أحمـد 
الوشـي أشـاد مديـر مكتـب الرتبيـة باملحافظـة عمـر بحر، 

باإلدارة املتميزة للمؤسسـة برئاسـة القبطان إسـحاق.. مثمناً 
دعم املؤسسـة للمكتب والذي كان لـه االثر االيجابـي يف انجاح 

العمليـة التعليميـة باملحافظة.

وأكد اسـتمرار الصمود والحرص عىل انجاز املهام والواجبات 
بمـا يكفـل إنجـاح رسـالة التعليـم وافشـال رهانـات تحالف 
العدوان وتفويت الفرصة عىل املؤامرات التي تسـتهدف تعطيل 

العمليـة التعليمية وافـراغ املدارس من مضامينهـا وأهميتها.

حـر التكريـم نائـب مدير مكتـب الرتبيـة عـي الطبيي، 
ومديـر عـام مكتب رئيـس املؤسسـة نبيـل عمـر املزجاجي.
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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(
5قضية

 غرق سفينة  غرق سفينة Tss pearlTss pearl للحاويات أمام موانئ جزيان للحاويات أمام موانئ جزيان
وقضية تعويض التجار املترضرين وقضية تعويض التجار املترضرين 

أقر اجتماع موسـع يـوم 29 اكتوبـر بوزارة 
النقل برئاسـة نائـب الوزير محمد الهاشـمي، 
تشـكيل فريق فنـي ملتابعـة تعويـض التجار 
اليمنيـن املترريـن جـراء غـرق سـفينة 
الحاويـات )tss pearl( قبالـة مينـاء جيـزان.

وأكـد االجتماع عـىل رضورة مخاطبـة األمم 
املتحـدة للضغط عىل تحالـف العـدوان بقيادة 
السـعودية لتعويض التجـار اليمنيـن، وفتح 
مينـاء الحديـدة أمـام كافـة السـفن دون قيد 
أو رشط.وناقـش اإلجتماع الـذي حره وكيل 
وزارة النقـل للشـؤون البحريـة واملوانئ خالد 
النمـر ومديـر الغـرف املاحية حسـن عبدالله 
وممثلـو رشكات التأمـن والتجـار املتررين 
مـن غـرق السـفينة، التداعيـات التـي لحقت 
بالتجار اليمنيـن والصعوبات التـي تواجههم 
جراء العراقيل التـي يفرضها تحالـف العدوان 

عىل سـفن الحاويـات والبضائـع التجارية.

ويف االجتمـاع أشـار نائـب وزيـر النقـل إىل 
ما تعرضـت لـه سـفينة الحاويـات التجارية 
tss pearl مـن حريـق اسـتمر عدة أيـام وأدى 
إىل غرقهـا يف منتصـف أكتوبـر الحـايل، نتيجة 
اإلهمـال املتعمـد مـن قبـل تحالـف العـدوان 

بقيـادة السـعودية.

وأشـار إىل أهميـة العمـل الجـاد والجماعي 
من جميـع الجهات يف الغـرف املاحية والغرفة 
التجاريـة والصناعيـة ورشكات التأمـن، يف 
مسـألة تعويـض التجـار اليمنيـن واملطالبة 
بفتـح ميناء الحديدة السـتقبال كافة السـفن 

التجارية.

وأكد اسـتعداد املجلس السيايس األعىل تقديم 
كافـة التسـهيات للتجـار والقطـاع الخـاص 
والسـفن التجاريـة والحاويـات عـرب مينـاء 
الحديـدة، بمـا يسـهم يف تخفيف املعانـاة عن 

الشـعب اليمني.

الجديري بالذكـر ان نائب وزير النقل محمد 
الهاشـمي اكـد مـرراً عـىل مطالبـة االمـم 
املتحـدة الضغط عـىل دول تحالـف العدوان 
بقيادة السـعودية بـرورة تعويض كامل 
للتجـار اليمنيـن نتيجة مـا لحـق بهم من 
أرضار و خسـائر نتيجـة احـرتاق سـفينة 
الحاويـات التجاريـة قبالـة مينـاء جيـزان 
منتصف شـهر أكتوبـر الحـايل..وادان نائب 
وزير النقل ماتعرضت له سـفينة الحاويات 
التجاريـة البنمية من اهمال وتسـيب وعدم 
مبـااله من قبـل دول تحالف العـدوان عندما 
شـب حريـق يف السـفينة ولـم تقـم فـرق 
االنقاذ بواجبها يف اطفاء الحريق بالسـفينة 
قبالـة مينـاء جيـزان السـعودي منتصـف 
الشـهر الحايل. رغـم االسـتغاثة املتواصلة ، 

واسـتمرار الحريـق أليام.
وقال”سـفينة الحاويات التجارية البنمية 
التي كانت تحمـل بضائع تجاريـة مختلفة 
ملجموعـة مـن التجـار اليمنيـن تعرضـت 
لحريق دون ان تتحرك فـرق االنقاذ بواجبها 
االنسـاني يف اخماد الحريق وتـايف البضائع 
التجارية من التلف “..واسـتغرب الهاشـمي 

مـن املوقف السـلبي الـذي تعاملت بـه دول 
تحالـف العـدوان بعـدم القيـام بواجبهـا 
املهني وفقا للمتطلبات والرشوط والقوانن 
املاحية البحرية الدولية تجاه السـفينة مما 
أداء اىل تلف كامل للبضائع التجارية املحملة 
يف السفينة..والذي اسـتمر ملا يقارب ٩ أيام.
وطالـب مجـددا بـرورة بفتـح مينـاء 
الحديـدة لدخـول مختلـف السـفن ومنهـا 
سـفن الحاويـات التجاريـة املينـاء وفقـاً 
للقوانن والـرشوط املاحية البحرية الدولية 
بمـا يسـهم يف تخفيـف معانـاة املواطـن 
اليمنـي واحتياجاتـه للمواد االساسـية من 

غـذاء ودواء.
وحمـل نائـب وزيـر النقـل االمـم املتحدة 
وتحالـف العـدوان بقيـادة السـعودية مـا 
تتعـرض لـه السـفن مـن قرصنـه بحرية 
واحتجازات تعسـفية بشـكل مبارش و غري 
مـربر واقتيادها اىل ميناء جيـزان يف مخالفة 
واضحـة لكل االتفاقيـات واملواثيـق الدولية 
كونهـا مدنيـة تلبـي احتياجـات شـعب 

. كمله بأ

دعا وزير النقـل عبدالوهاب الـدرة، األمم املتحدة إىل إجـراء تحقيق عاجل 
ومشـرتك حول قضية احرتاق وغـرق سـفينة الحاويـات TSSpearl قبالة 

سـواحل جيزان يف البحر األحمر.

واسـتغرب الوزير الدرة، من تجاهل األمم املتحدة وعـدم االهتمام لحادث 
السـفينة التي رفـض تحالف العـدوان بقيادة السـعودية املسـاعدة وعمل 
الازم إلنقاذها أثناء اشـتعال الحريق فيها والذي اسـتمر تسـعة أيام حتى 

غرقـت بما عليها من حاويـات املـواد الغذائية والدوائية للشـعب اليمني.

وأوضح خال لقائـه يوم 31 اكتوبـر رئيس الغرفة التجاريـة والصناعية 
بأمانـة العاصمة حسـن الكبـوس ونائبـه محمد صـاح وأعضـاء الغرفة 
وعـددا من التجـار املتررين، أن السـعودية تجـرب كل السـفن الداخلة إىل 
املوانـئ اليمنية الخاضعة لسـيطرة التحالـف إىل االتجـاه أوالً إىل ميناء جدة 
أو جيبوتـي للتفتيـش قبـل السـماح لهـا باملغـادرة بعـد أيـام طويلة من 

االحتجاز.

وطالـب وزير النقـل، بدخول سـفن خطوط الـرشكات العامليـة املاحية 
مبارشة إىل املوانئ اليمنية دون تحويلها إىل سـفن وخطوط وسـيطة كالتي 
تعرضت للحريـق والغـرق منعا لهـذه الحـوادث والنفقـات اإلضافية التي 

تنعكس عـىل السـلع والبضائع ويتحملهـا املواطن.

وأكـد اسـتمرار تحالـف العـدوان يف القرصنة عـىل السـفن يف ظل صمت 
أممي، معتربا ذلك مخالفة لكافـة القوانن واملواثيـق واالتفاقيات الدولية.. 
مطالبا بالضغط عـىل الجهات املعنيـة برسعة تعويض التجـار املتررين 
مـن غـرق سـفينة الحاويـات والسـماح بدخـول كافـة السـفن إىل ميناء 

الحديدة تنفيـذا التفاقية سـتوكهولم.

فيما طالب رئيـس الغرفة التجارية والصناعيـة باألمانة برسعة تعويض 
مالكي بضائـع الحاويات التي كانت تحملها سـفينة الحاويات التي غرقت 

قبالة سواحل جيزان.

من جانبه أشـار نائب رئيس الغرفـة التجارية إىل معانـاة التجار اليمنين 
عند شـحن السـفن إىل ميناء عدن والتكاليف الباهظة التي يتكبدونها.

وأكد اللقـاء عـىل رضورة مواصلة االجتماعـات ومتابعة اللجنـة املكلفة 
بإنصاف املتررين من الحادث باإلضافـة إىل الرتتيب لعقد مؤتمر صحفي 
مشـرتك والتواصل مع كافة الجهـات ذات العاقة لرفـع مظلوميتهم للرأي 

العام املحـي والعاملي.

نائب وزير النقل الهاشمي : الوزارة شكلت فريق ملتابعةنائب وزير النقل الهاشمي : الوزارة شكلت فريق ملتابعة
 تعويض التجار املترضرين من غرق السفينة تعويض التجار املترضرين من غرق السفينة

وزير النقل الدرة يدعو األمم املتحدة إلجراء تحقيق 
حول غرق سفينة الحاويات قبالة جزيان
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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

الحلقة الثانية

 وكل ذلـك يلقـي اعبـاء كبـرية عـىل حركة 
السـري يف تجنب السـائقن الوقوع فيها حتى 
ال تتأثـر سـياراتهم فيتموجـوا يف حركتهـم 
للهـروب من السـقوط فيهـا فينعكـس ذلك 
عىل حركة السـري وتتسـبب يف عدم انسيابية 
الحركـة وتباطؤهـا أيضـا عندما يتم إنشـاء 
األرصفـة وفتحاتها عىل الشـارع واليوترنات 
املعموله عليها  يتم إنشـاؤها بدون التنسـيق 
مع جهاز املـرور حيث تهتم الجهـات املعنية  
بوضع تشـكيات تهتم بهندسيتها وجوانبها 
الفنية وال تراعى هندسـيتها املرورية فتسبب  
باختناقـات مروريـة  وحـوادث سـري وهذه 

الحـاالت قليلة.

 فمـن الـازم   أن يشـارك جهـاز املـرور يف 
وجهـة نظـره  يف وضـع هـذه التصميمـات 
لرتاعـى الجوانب الهندسـية املروريـة  ، أيضا 
مشـكلة عكـس الخط نجـد أن نسـبة كبرية 
من مشـاكل عكس الخط سـببها الفتحات ، 
وكذلك مشـكلة البسـطات..  عىل سبيل املثال 
يف شـارع هائل وعند سـوق الراعبـي تجد أن 
البسـاطن قـد سـيطروا عـىل الشـوارع ولم 
يعد فيها سـوى مسـار واحد وهذه مسئولية 
مكاتـب االشـغال التـي تقـوم بالرتخيـص 
للبساطن وتؤجر لهم الشارع ملمارسة البيع 
والرشاء فيـه فيصعب عـىل املـرور ضبطهم 
وهـم مرخصن ويسـلمون ملكاتب االشـغال 
ايجار االماكن الذي يمارسـون فيه نشاطهم 
ويلقـى اللـوم عـىل جهـاز املـرور  فاسـباب 
املشـكلة املرورية متعددة ومتشعبة وبحاجة 
اىل تضافر الجهود بن جهـاز املرور والجهات 

ذات العاقة بمختلف مسـمياتها سواء كانت 
تنفيذيـة او اعاميـة او تربوية  .

ومـن اسـباب املشـكلة املروية ايضـاً قيام 
الجهـات ذات العاقـة بعمـل اصاحـات يف 
الطريـق دون تنسـيق مـع جهـاز املـرور 
ويكـون املـرور اخـر مـن يعلـم فاملشـكلة 
املرورية مسـئوليتها ال تقع عـىل عاتق جهاز 
املـرور وحده  ومـن االمثلة الفـرز املخصصة 
للباصـات للنقـل للـركاب داخـل املدينة هي 
مسـئولية مكاتـب   النقـل ومـن املتعن عىل 
مكاتب النقل ايجاد مواقـف للفرز  يف االماكن 
التـي ال تتسـبب يف االختناقـات وان تكـون 
مجهزة بالحمامات حتى ال تتحـول اىل  محل 
للنفايات واالوساخ فيصعب عىل مستخدمي 

الفـرز   التواجـد فيها.

ويتعـن ان تتوفـر فيهـا االضـاءة ليتمكن 
من يسـتخدموا املواصات العامة  من النساء 
والرجـال واالطفال  التواجـد فيها للبحث عن 

الوسـيلة التي يتواصلون فيها.

  وكـذا مكاتـب االشـغال بامكانهـا جمـع  
البسـاطن ويعملـوا  لهـم سـوق يمـارس 
البسـاطن نشـاطهم التجـاري فيـه   وليس 
بالشـوارع حتـى اليشـكلوا ازدحـام آخـر 

للشـوارع.

كذلـك الوحـدة التنفيذية بأمانـة العاصمة 
تشتغل بدون التنسـيق معنا  وحتى يف حاالت 
تنسـيقهم معنا تظل املشـكلة القائمة وهي 
مشـكلة املدة التي يقومون بتنفيـذ أعمالهم 
خالهـا ويفرتض أن يشـتغلوا ثـاث ورديات 
وبالـذات يف الشـوارع التـي تشـهد حركـة 
وازدحام ، فيظل الشـارع مغلـق  مدة طويلة 

اشـهر ويف حاالت قـد تصل اىل سـنوات

حتـى عندمـا يقومـون برتميم الشـوارع 
أو إعادة سـفلتتها ال يلتزمـون باملواصفات  
القياسـية املناسـبة لتحمل الطريق  حركة 
املـرور فرسعان ما تعود لحالها السـابق وال 
يسـتكملوا مكونات الطريق بعـد اصاحها 
من خطوط ارضية وعيـون القطط وغريها 
من مكونات الطريق التي تسـهم يف السامة 
املروريـة  الخاصـة النبتغي بما اسـلفنا ان 
نعفي جهاز املـرور من املسـئولية ونرميها 
عىل عاتق الجهات االخـرى  بقدر ما نوضح 
ان املشـكلة املرورية ليست اسـبابها جهاز 
املرور وحده وانما هي مسـئولية مشـرتكة 
بن جهاز املـرور والجهـات ذات العاقة بما 
فيهـا ابنـاء املجتمـع مسـتخدمي الطريق 
ولزوم  تقيدهم بقواعد واداب السـري املقررة 

يف قانـون املرور والئحتـه التنفيذية. 

* يتبع

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

العميد د.بكيل الرباشي

مدير عام املرور العميد دكتور بكيل الربايش  يكتب عن :

حلمي عبدامللك الشامي
جميعنا سـمعنا كلمة السـيدالقائد عبدامللك بـدر الديـن الحوثي التي 
خصصهـا ملجـاالت عديـدة يف التعـاون فيمـا بيننـا وكيف نكـون عون 
للمواطنـن يف الدوائـر  الحكوميـة وعىل أي مسـؤول أن يكـون مهتم يف 
موظفيه يف ظـل الوضع الـذي اليلتمس املوظـف اإلهتمام من مسـؤوله 

مع االسـف يف بعـض الجهات.

 والننـى.. الفقيـد القائـد اإلنسـان اللـواء الركـن زكريـا يحيـي 
الشـامي الذي كان أب وأخ.ومسـؤول لجميع موظفيه ولـكل من عرفه 
واليوجد أحدا ينكر ذلك رحمة الله تغشـاه.. ويف هـذه األيام نحن نلتمس 
مـن وزيرنا االسـتاذ عبدالوهـاب يحيى الـدرة حفظه اللـه كل االهتمام 
واالدراك والتعـاون مـع جميـع املوظفـن.. والتواضع الجميـل من قبل 
الوزير الـدرة..وأرى يف الوزيـر عبدالوهاب الدرة كثري مـن صفات الوزير 
االسـبق زكريـا الشـامي يف النشـاط واملتابعـة والقـرب مـن املوظفن.
ووجدنـا يف الوزيـر الـدرة إخاصه يف عملـه وتقديمـه لواجبـه الوطني 
وتحمله للمسـؤوليه بالشـكل الصحيـح وفق روى وخطط مدروسـة يف 
ظـل الوضع الـذي تعيشـه بادنا مـن الحصـار..يف زمن تحالفـت علينا 
دول البعـرآن بكل اسـف لكـن النر حليـف بادنا ان شـاء اللـه.. وما 
علينـا إال أن نقول للوزيـر الدرة إال نعاهـدك بأن نكون مخلصـن يف أداء  
واجبنـا الوظيفي بـكل اخاص ونكـون قدوة لـكل الدوائـر الحكومية.. 
ونحمد الله ونشـكره عىل ان سـخر لنـا قائد املسـرية القرآنية السـيد 
عبدامللك بدرالديـن الحوثي الرجـل الحكيم والحريص عـىل اخراج اليمن 
للـرب الصحيـح وتحريـر القـرار الوطنـي مـن االرتهـان للخارج..ومن 
خال محارضاتـه  نلتمس منه القيـم واملفاهيم القرآنيـة وصدق القول 
ومكارم األخاق العظيمة ففيه صفات اإلمام عي عليه السـام يف أقواله 
ويف أفعاله ويف هدايته للناس  سـام الله عىل سـيدي وقائدي عبدامللك بدر 
الدين الحوثي الذي رسـم لنا املنهـج القرآني الصحيح  والسـرية النبوية  
لنبينا محمد صـىل الله عليه وعىل آله وسـلم وعىل أن نكـون أمة منبعها 
واساسـها الثقافة القرآنيـة وعلمنا أن نكـون أمة مرتابطة أمة تعشـق 
الشـهادة  وقول الحـق ونرة الدين واملسـتضعفن ..وندعـو الله لقائد 

الثورة بالنـر الدائم عىل اعـداء اليمن. 

حكمة السيد
قائد الثورة
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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 - رئيس حكومة اإلنقاذ الوطين يكتب عن :

ملاذا تغيب “سورية الصامدة” و”اليمن املقاوم” عن القمة العربية يف الجزائرملاذا تغيب “سورية الصامدة” و”اليمن املقاوم” عن القمة العربية يف الجزائر
ذت الدوائر الغربية الرأسـمالية الصهيونية ملرشوعها األسـود على عاملنا العريب الذي اسـموه بـ)الربيع العـريب( يف العام 2011م، والزال الشـعب العريب من املحيط  ُمنذ أن خططت ونفَّ
ـ “ليبيا، واليمن، وتونس، وجزئيًا سـوريا والعراق، وبـروز الحروب األهلية كظاهرة  إىل الخليج يتجـرع ويالت هذا املخطط االجرامي الدموي، مانتج عنه تدمري دول عربية كانت مسـتقرة ك
شـملت تلك البلـدان، وتحولت هـذه البلـدان إىل مرتع للعنـارص واملليشـيات االرهابيـة يف طول وعـرض تلك البلـدان، وحلَّـت األزمات بمختلـف صورها، بما فيهـا ظاهرة تهجـري املواطنني 
وشـحنهم يف قوارب املـوت والكونتيـرات إىل أوروبا وإنبات اخطر مرشوع يف املنطقة وهو تأسـيس ما اسـموه “الدولة اإلسـالمية” يف سـوريا والعراق وتاريخهم على مسـتوى العالـم )داعش(.

كل هـذه الكـوارث اإلنسـانية تـم تحميلها لشـعوبنا 
العربيـة يف كٍل مـن العـراق، وسـوريا، واليمـن، وليبيا، 
وتونـس، وقبلها أهلنا يف فلسـطن، ولبنـان والصومال، 
نعم إنه مـرشوع ُمصمـم يف دوائـر الغـرب الصهيوني، 
ـذ بخسـة ودنـاءة بـرأس مـال عروبـي خليجـي  ونُفِّ

. لألسف

لكن ارشس فصـول املؤامرة تم تنفيـذه يف الجمهورية 
العربية السـورية والجمهورية اليمنية لسـبب بسـيط 
هـو أن هذان القطـران العربيـان التزما بمبـدأ املقاومة 
ضـّد املشـاريع الغربيـة الصهيونيـة اإلرسائيليـة، ولم 

تنصـاع وتحتمي تحـت املظلـة األمريكية.

لنأخـذ الجمهوريـة العربيـة السـورية كحالـة مـن 
حـاالت تطبيـق وصفـة )الربيـع العربـي( الصهيونية 
عليهـا، مـاذا قـال الشـيخ األمـري حمـد بن جاسـم آل 
ثانـي رئيـس وزراء إمـارة قطـر ووزيـر خارجيتهـا 
الســابق يف احـدى املقابـات التلفزيونيـة، قـال ُكنا يف 
قطر قـد تحملنـا مسـؤولية مـرشوع اسـقاط النظام 
السـوري، وُشـكِّلت غرفـة عمليـات مكونـة مـن دولة 
قطر، واململكة السـعودية، واململكة األردنية الهاشمية، 
وجمهوريـة تركيا، والواليـات املتحـدة األمريكية، نحن 
الـدول الخمس شـكلنا غرفة عمليات إلسـقاط النظام، 
وقدمت قطر لوحدها 137 مليار دوالر يف سـبيل اسقاط 

النظام السـوري.

 لكن السـعودية طلبت اعادة تموضع غرفة العمليات 
واعادة تشـكيل الغرفـة آنـذاك، وعينت األمـري بندر بن 
سـلطان بن عبدالعزيز مديـراً عليها، لكـن األمري رفض 
املهمة وقـال أن املبلـغ املعتمـد للمرشوع  ليـس كافيا، 
وطلب مبلـغ 2 ترليون دوالر لكي ينجـح املرشوع، هكذا 
اورد الشـيخ حمد آل ثاني وزير خارجية قطر وبلسـانه 

تلك البيانـات واملعلومات.

ناهيـك عـن دور الدبلوماسـية القطريـة ووسـائل 
إعامهـا املتعـددة كقنـاة الجزيـرة وبلغاتهـا املتعددة، 
والعديـد من الطرق والوسـائل املوظفة للمـرشوع الذي 
خططـه لهم )جهابـذة البيـت األبيض(، كمـا اصطفت 
الدول العربية واإلسـامية الواقعة تحـت ظال املرشوع 
األمريكـي الصهيونـي من املحيـط إىل الخليـج يف جوقة 
اوركسـرتا سـيمفونية موحـدة خلـف العـازف الغربي 
وجميعهـم صـوب اسـقاط النظـام القومـي العروبي 

السوري.

تذكروا معي أن جميع الدول الواقعـة يف محور معاداة 
الشـعب السـوري البطل قـد وظفـت معظـم طاقاتها 
الدبلوماسـية، والسياسـية، واالقتصاديـة، واإلعامية، 
خلف هذا املـرشوع اللعن بهدف تركيع الشـعب العربي 
السـوري ونظامـه العربـي القومـي املعـادي للحركـة 
الصهيونيـة والرافـض للتطبيـع مع الكيـان اإلرسائيي 
الصهيونـي، ويتذكـر القـارئ اللبيـب كم كانـت حجم 

املؤامـرة عىل سـوريا وحتـى اللحظة:

أوال: تـم فتـح حـدود تركيـا مـن الشـمال، واألردن 
والكيـان الصهيونـي مـن الجنـوب والبحـر األبيض 
ولبنان من الغرب، لتسـهيل مرور املقاتلـن املرتزقة 
من تسـعة وثمانن بلداً حول العالم، بمـا فيها الدول 
األوروبية الغربية وأمريكا، وبلدان القوقاز، لتشـكيل 
فـرق عسـكرية مقاتلـة وصلت لـألرايض السـورية 
لالتحـاق بالخونة السـورين لتشـكيل ألوية وفرق 

عسـكرية لقتـل وتدمري الشـعب السـوري البطل.

ثانياً: تم توفري األمـوال الخليجية العربية 
الازمـة لتمويـل تلـك الجيـوش مـن 

املرتزقـة والخونـة والقتلـة، وتـم 
إغداق تلـك األموال للقـادة واألفراد 
لكـي يستبسـلوا يف القتـال ضـًد 

الجيـش العربي السـوري.

ثالثـاً: تـم تجهيـز جيش آخـر من 
املحللن واإلعاميـن ومراكز التحليل 

االسـرتاتيجي يف العواصـم الغربيـة مثل 
لنـدن، باريـس، واشـنطن، برلـن، أنقـره، 

الريـاض، الدوحـة وأبوظبـي، لتسـهيل صناعـة 
األكذوبـة الخربيـة واإلعاميـة والدعائيـة وتنميقها 

وتسـويقها للـرأي العـام العربـي والدويل.

رابعـاً: لعبت الـدول العربية املطبعـة املتصهينة دوراً 
قـذراً يف إخراج حكومة الجمهورية العربية السـورية 
من جامعة الدول العربية، وكانوا يريدون اسـتبدالها 
بعـدد من املرتزقـة والخونـة التـي موَّلتهـم، وارادوا 

تنصيبهـا بدالً عن السـلطة الوطنية يف دمشـق.

خامسـاً: تعرضـت الجمهوريـة العربيـة السـورية 
لحملـة عـداء وتظليـل مـن ِقبَـل الـدول الغربيـة 
االسـتعمارية القديمة الجديدة لطردها من املنظمات 
الدولية بشـكٍل عام، لوال ثبات وصمود الدبلوماسـية 
السـورية البطلـة يف دحـض جميـع ترهـات الـدول 
املعاديـة للشـعب السـوري، وكذلـك يرجـع للـدور 
اإلنسـاني لدولتـي روسـيا االتحاديـة وجمهوريـة 
الصن الشعبية واسـتخدامهما حق النقض )الفيتو( 
لكانت سـوريا اليـوم خارج تلـك املنظمـات الدولية.

سادسـاً: السياسـة اإلعاميـة املاجنـة للماكنـة 
اإلعاميـة الخليجية املوجهة ضّد الشـعب السـوري 
وحكومته الوطنيـة العروبية البطلـة، والعمل القذر 
لتلـك )االمرباطوريـات( اإلعاميـة التابعـة للـدول 
الخليجيـة املتهالكـة اخاقيـا، مثل شـبكة الجزيرة، 
والعربيـة، والحـدث، وسـكاي نيوز عربيـه جميعها 
رت كل طاقتها ضـّد سـوريا البطلـة املقاومة. سـخَّ

سـابعاً: لعبت جمهورية إيران اإلسـامية، وروسـيا 
االتحاديـة وحركـة املقاومـة اإلسـامية، يف كٍل مـن 
العـراق، ولبنـان، وفلسـطن واليمـن، ومـن جميع 
األحـرار يف العالـم، لعبـوا دوراً هامـاً ومحوريـاً يف 
التضامـن اإلعامـي، والسـيايس وحتـى العسـكري 

مع عنـارص القوة يف الشـعب العربي 
السوري ونظامه املقاوم الوطني، 
الصمـود  ذلـك  حـدث  ولهـذا 
االسـطوري لسـوريا البطلـة، 
وتمت هزيمـة املـرشوع القذر 
للغرب “املتأمـرك” الصهيوني.

وهكذا انتر شـعبنا السوري 
وحكومتـه البطلـة ضـّد املرشوع 

الخليجي املتصهن.

أمـا يف الجمهوريـة اليمنيـة وعاصمتها 
صنعـاء، فقـد قـاد الحبيـب عبدامللـك بـن بـدر الديـن 
الحوثي معركة التحرير واالسـتقال ضـّد دول العدوان 
وعددهـا )17( دولـة عربية وإسـامية ُمنـذ 26 مارس 
2015م، ومـن ضمنها جميـع بلدان التجمـع الخليجي 
اإلْعَرابـي باسـتثناء سـلطنة عمـان، وكل تلـك الـدول 
املعتدية عىل اليمن هـي منضوية تحت مظلـة الواليات 
املتحـدة األمريكيـة ورشيكتهـا يف املنطقة هـي الكيان 

الصهيوني.

خـاض شـعبنا اليمنـي معركتـه املصرييـة غـري 
املتكافئـة مـع دول العـدوان طيلـة ثمـان سـنوات إىل 
يومنا هـذا، ولـم يتبقـى مـن هـذا التحالـف العدواني 
سوى مملكة السـعودية، ومشـيخة اإلمارات والواليات 
املتحـدة األمريكية ومعهـم حفنة من الخونـة اليمنين 
الـذي ارتضـوا أن يكونـوا ضمن اعـداء اليمـن العظيم، 
وحينمـا نضـع ميـزان نسـبي بـن القـوى املعتديـة 
الغاشـمة للسـعودية واإلمارات وبن القوة العسـكرية 
واالقتصاديـة واإلعاميـة اليمنية، نجـد أن هنـاك بوناً 

شاسـعاً وبعيـداً فيمـا بينهما.

 فالسـعودية واإلمـارات تمتلـكان الثـروات املاديـة 
الحديـث  السـاح  ومـن  واالقتصاديـة  والنقديـة 
الدبلوماسـية  والعاقـات  العسـكرية  والتحالفـات 
والسياسـية واإلعامية، ومحاولة مقارنتها بما تمتلكه 
اليمـن وعاصمتهـا صنعـاء، نجد بـأن الفارق شاسـع 
وكبري مثل فـرق املسـافة بـن السـماء واألرض، وكما 
يقولـون يف األمثـال بأن الفـرق ما بـن الثـرى والثريا.

الزلنـا حتـى لحظـة كتابـة مقالنـا هـذا ونحـن يف 
الجمهوريـة اليمنيـة نعيـش العـام الثامـن للعـدوان 
الزالـت  الوحـي،  األمريكـي  اإلماراتـي  السـعودي 
مرتبـات املوظفـن يف الجهازيـن املدنـي والعسـكري 
واألمني منقطعـة ُمنذ ثمان سـنوات متواصلة، والزالت 

مطاراتنـا يف الحديـدة وتعـز وحتـى صنعـاء مغلقة أو 
محـارصة، وهنـاك مطـارات يف شـبوة وحرمـوت 
واملهرة مغلقة سـوى عـىل االرتال العسـكرية اإلماراتية 
والسـعودية، والزالـت اجـزاء مـن وطننـا اليمني تحت 
االحتـال السـعودي اإلماراتـي األمريكـي الربيطانـي 
املبـارش، وجحافلهـم العسـكرية تـرسح وتمـرح يف 
ضواحي املدن وشـوارعها، كمـا تحتل موانئنـا وجزرنا 
يف احتـال فاضـح لـكل املعايـري األخاقية واإلنسـانية 

والوطنيـة.

هكـذا يعيش اليمن هـذه الحالـة املزرية مـن العدوان 
واالحتال والحصار والتجويع، ومـع ذلك فإن العاصمة 
صنعاء صمـدت صمـود األبطـال، وقدمنا مـن هنا من 
صنعاء املبـادرات تلو املبـادرات من اجل الحل السـلمي 
ووقـف العـدوان للوصـول إىل مرحلـة السـام الدائم يف 
اليمن، لكن دول العـدوان السـعودي واإلماراتي املدعوم 
مـن النظـام األمريكي ظلـت تماطـل وتنـاور وتغالط 
إعامياً منطلقة من مبـدأ أن يُفرض علينا سـام هش، 
وأن يفرضـوا رشوطهم عىل الشـعب اليمنـي عرب تمديد 
ازمنـة الُهدنـة التـي انتهت قبـل أسـابيع ولـم يخطوا 
الوسـطاء من مبعوثي األمم املتحدة أي خطوات باتجاه 
تمديد الُهدنـة أو االتجاه نحو الحل السـيايس الذي يقود 

إىل السـام الشـامل الكامل يف اليمن.

الجمهوريـة اليمنيـة وعاصمتها صنعـاء قد عرضت 
واستعرضت قدراتها التسـليحية والتقنية واللوجستية 
يف أكثـر مـن مدينة يمنيـة وميـدان تدريبـي يف أكثر من 
محافظـة، والعقاء مـن اعدائنا قـد عرفوا مـدى القوة 
والتقنيـة التي وصـل إليها جيشـنا اليمني البطـل، وأن 
صمـود الشـعب اليمنـي وقواته املسـلحة طيلـة ثمان 
سـنوات لهـو خـري دليـل عـىل مـدى القـوة والثبـات 
والصمـود، وأن يـد القوات املسـلحة سـتطال أية نقطة 
عسـكرية أو أمنية أو اقتصادية يف الجزيرة العربية، وأن 
املماطلة والتسـويف يف وضع الحلول مـا هو إالّ مضيعة 

للوقت فحسـب.

السـؤال الكبـري )للقـادة األْعـَراب والعـرب( وهـم 
يجتمعـون يف القمـة الحاليـة لعـام 2022م، يف الجزائر 
عاصمـة بلـد األحـرار العـرب، وبلـد املليـون ونصـف 
املليـون شـهيد، والبلـد الداعم لحركـة التحـرر الوطني 
من االسـتعمار و جحافله العسـكرية يف أفريقيا وآسيا 
وأمريـكا الاتينيـة، هـؤالء القـادة األْعـَراب القادمـن 
من معسـكر الحركـة الصهيونية، ماذا سيناقشـون يف 
قمتهـم والشـعب اليمني تعـرض ألكثر مـن 300,000 
غـارة وقذيفـة مـن دولتـن عربيتـن همـا اململكـة 
السـعودية ومشـيخة اإلمـارات وهمـا أعضـاء يف هذه 
القمـة البائسـة، مـاذا سـيقولون للشـعب الذيـن لـم 

يسـتلموا رواتبهـم ألزيـد مـن ثمان سـنوات .

 قال تعاىل ﴿َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم﴾ صدق الله العظيم 

السياسة اإلعالمية املاجنة للماكنة اإلعالمية الخليجية املوجهة ضّد 
الشعب السوري وحكومته الوطنية العروبية البطلة، والعمل القذر 
لتلك )االمراطوريات( اإلعالمية التابعة للدول الخليجية املتهالكة 

اخالقيًا، مثل شبكة الجزيرة، والعربية، والحدث، وساكي نيوز عربيه 
رت كل طاقتها ضّد سوريا البطلة املقاومة جميعها سخَّ

خاض شعبنا اليمين معركته املصريية غري املتاكفئة مع دول العدوان 
طيلة ثمان سنوات إىل يومنا هذا، ولم يتبقى من هذا التحالف 

العدواين سوى مملكة السعودية، ومشيخة اإلمارات والواليات 
املتحدة األمريكية ومعهم حفنة من الخونة اليمنيني الذي ارتضوا 

أن يكونوا ضمن اعداء اليمن العظيم

الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء قد عرضت واستعرضت قدراتها التسليحية 
والتقنية واللوجستية يف أكرث من مدينة يمنية وميدان تدرييب يف أكرث من محافظة، 

والعقالء من اعدائنا قد عرفوا مدى القوة والتقنية اليت وصل إليها جيشنا اليمين البطل



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

العدد )19(  السنة الثانية 
ربيع ثاين1444هـ

 نوفمرب 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« مؤسسة الموانئ8

وفد أممي  زار ميناء الحديدة واطلع على نشاطه الخدمي واإلغايث.. وأبرز احتياجاته من مشاريع التأهيل والتطوير

رئيس املؤسسة القبطان اسحاق : أجرينا اتفاقات وعمل دراسات مع الرنامج اإلنمايئ لتنفيذ برنامج معالجات طارئة عر 	 مسارات 
طارئ ومواكب واسرتاتيجي بتكلفة 			 مليون دوالر وما تم اعتماده  ملوانئ املؤسسة  	 مليون دوالر واضحت بايق املشاريع كوعود فقط! 

ناقـش اجتمـاع عقـد باملركـز الرئيـي 
ملؤسسـة موانـئ البحـر األحمـر اليمنيـة 
يـوم 13 اكتوبـر ضـم وكيـل اول محافظـة 
الحديـدة أحمـد مهـدي البـرشي، والرئيس 
التنفيذي للمؤسسـة القبطان محمد أبوبكر 
بن اسحاق، ومسـاعدة األمن العام للشؤون 
اإلنسـانية – نائبـة بعثـة منسـق اإلغاثـة 
الطارئة جويس مسـويا والوفـد املرافق لها، 
املوضوعـات املتصلـة بالجانـب التشـغيي 
والخدمـي ملينائـي الحديدة والصليـف وأبرز 
احتياجاتهما من مشاريع التأهيل والتطوير 
يف ظـل ما تعرضا لـه من تدمري و اسـتهداف 

مبـارش من قبـل العـدوان.

وتطـرق اإلجتمـاع بحضور املنسـق املقيم 
لألمم املتحدة للشـؤون اإلنسـانية “األوتشا” 
يف اليمـن وليـام ديفيـد غريسـي، واملديـر 
اإلقليمـي ملكتـب االمـم املتحـدة لتنسـيق 
األوسـط  بالـرشق  اإلنسـانية  الشـؤون 
وشـمال أفريقيـا طـارق تاحمـة، ومديـر 
مكتب األمـم املتحـدة باليمن سـجاد محمد 
سـاجد،  ووكيل املحافظة لشـؤون الخدمات 
محمد حلييص، إىل املشـاريع التـي التزم بها 
 )UNDP( الربنامـج اإلنمائـي لألمم املتحـدة
إلعادة تأهيل ميناء الحديدة حسـب اتفاقية 

سـتوكهولم.

ويف اإلجتمـاع أسـتعرض رئيس املؤسسـة 

تلبيـة  يف  املؤسسـة  موانـئ  دور  أهميـة 
احتياجات أبناء الشـعب من املواد األساسية 
والروريـة.. موضحـاً أن مـا نسـبته 90 
باملائـة مـن املـواد واملسـاعدات االنسـانية 
واإلغاثية ملنظمـات االمم املتحـدة تصل عرب 
ميناء الحديدة..وأشار إىل ان اجمايل الخسائر 
واألرضار املبـارشة وغـري املبـارشة التـي 
تعرض لهـا امليناء جـراء العـدوان والحصار 

تجـاوزت امللياريـن دوالر.

ولفـت إىل أن هنـاك العديـد مـن اللقاءات 
التـي عقدتهـا املؤسسـة مـع وفـود أممية 
وتمخـض عنهـا  اتفاقـات وعمل دراسـات 
مـع الربنامـج اإلنمائـي لتنفيـذ برنامـج 
معالجـات طارئـة تـم تحديدها عـرب ثاثة 

مسـارات طـارئ ومواكـب واسـرتاتيجي 
بتكلفـة 713 مليـون دوالر وما تـم اعتمادة 
ملوانـئ املؤسسـة  7 مليـون دوالر واضحـت 
باقي املشـاريع كوعود فقط تنتظر التنفيذ.

وأكـد القبطان اسـحاق أهميـة اإلرساع يف 
تنفيـذ مشـاريع تأهيل مينـاء الحديـدة من 
قبل الربنامج اإلنمائـي لألمم املتحدة.. معرباً 
عن األسـف للتباطـؤ يف التنفيذ كـون امليناء 
يعاني من شـحة كبرية يف املعـدات واألجهزة 
ذات األولويـة مـن الكرينـات “الرافعـات 
الجرسيـة” التي اسـتهدفها العدوان بشـكل 
متعمد إليقـاف العملية التشـغيلية بامليناء.

ونـوه إىل أن تحالـف العـدوان مـا يـزال 
يمارس القرصنة البحرية عىل سـفن الوقود 

رغـم خضوعهـا للتفتيش املسـبق مـا يمثل 
مخالفـة واضحـة التفاقـات جنيـف وكل 

القوانـن الدوليـة وبنـود الهدنة. 

وشـدد عـىل رضورة السـماح للمؤسسـة 
الـازم لآلليـات  الغيـار  باسـترياد قطـع 
واملعـدات الخاصة بمناولـة الحاويات والتي 
تمثل رضورة قصـوى السـتمرارية العملية 
التشـغيلية حيـث وان منـع اسـتريادها من 
قبـل العـدوان يمثـل تهديـداً حقيقيـاً عـىل 
امليناء وتوقف نشـاطه خال الفـرتة املقبلة 
اضافـة اىل احتيـاج املينـاء لتوفـري آليـات 
جديـدة بدال عـن تلك التـي دمرها العـدوان.

وثمـن جهـود البعثـة األمميـة واملنظمات 
اإلنسـانية  يف تخفيف معانـاة اليمنين جراء 

العـدوان والحصار.

العـام  األمـن  مسـاعدة  أعربـت  فيمـا 
للشـؤون اإلنسـانية – نائبـة بعثـة منسـق 
اإلغاثة الطارئة عن الشـكر والتقدير لحفاوة 
االستقبال والتسـهيات التي حظيت بها مع 
زيارتها للحديدة ومينائها وهيئة مستشـفى 
الثورة العام..وأشارت إىل زيارتها للمحافظة 
تعـد الزيـارة األوىل لهـا.. وأوضحـت انهـا 
ستقوم بنقل كل ماشـاهدته عيناها والرفع 

بذلك بـكل شـفافية ووضوح.

بـدوره أكـد املنسـق املقيـم لألمـم املتحدة 
للشـؤون اإلنسـانية “األوتشـا” يف اليمن أن 
الرافعـات الجرسيـة يف ميناء الحديـدة تمثل 
أولويـة كبرية وسـنعمل عـىل حشـد املوارد 
مـن أجـل توفريها..وأشـار وليام غريسـي 
إىل انه تـم ادخـال األجهـزة الخاصـة بهيئة 
الطـريان املدنـي والتـي احتجـزت لثـاث 

سـنوات يف جيبوتـي.

وقـام الوفد األممي ومعه قيادتي السـلطة 
املحلية باملحافظة واملؤسسة بزيارة تفقدية 
إىل أرصفـة املينـاء .. اطلعـوا خالهـا عـىل 
العملية التشـغيلية بامليناء ومـا تعرضت له 
الكرينـات الجرسية مـن تدمري واسـتهداف 

مبـارش من قبل طـريان العـدوان.

مدير مكتب برنامج الغذاء العاملي يزور ميناء الحديدة ويلتقي مع الرئيس التنفيذي  للمؤسسة املوانئ

القبطان اسحاق: نود ان  يكون هناك صوت فعلي ملنظمات األمم املتحدة 
وبرنامجكم حول ما يعانيه اليمنيني من حصار موانئ البحر االحمر اليمنية

التقـى رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة 
موانـئ البحـر األحمـر اليمنيـة القبطان 
محمـد ابوبكـر اسـحاق يـوم 19 اكتوبر 
مديـر مكتـب برنامـج الغـذاء العاملـي 
عاصـف عي..واسـتعرض اللقـاء آليـة 
والربنامـج  املؤسسـة  بـن  التنسـيق 
ملينـاء  والتجـاري  املاحـي  والنشـاط 
الحديدة وحركة السـفن وتفريغ البضائع 
بامليناء ،والتسـهيات التي تقدمها موانئ 
املؤسسـة للسـفن التي تحمل املساعدات 

االنسـانية.   

ويف اللقـاء أوضـح رئيس مجلـس إدارة 
مؤسسـة موانئ البحر األحمـر أن موانئ 

املؤسسـة مدنيـة وأن اسـتمرار حصارها 
يضاعف مـن تداعيات الكارثة اإلنسـانية 
يف اليمـن دعيـاً القائمـن عـىل الربنامـج 
إىل االضطـاع بواجبهـم اإلنسـاني تجـاه 
الشـعب اليمنـي وأن يكـون هنـاك صوت 
فعـي ملنظمـات األمـم املتحـدة حـول ما 

يعانيـه اليمنين.

وأعـرب إسـحاق عـن أملـه يف أن تقوم 
األمـم املتحـدة بـدور فاعـل تجـاه ايقاف 
العـدوان والحصـار , الفتـاً إىل التداعيـات 
املجتمـع  الكارثيـة إلسـتمرار تجاهـل 
الدويل ملأسـاة الشـعب اليمني وما يعيشه 
مـن معانـاة يومية منـذ أكثر من سـبعة 

أعـوام أثـرت سـلباً عـىل حياة ومعيشـة 
اليمنين. كافـة 

بـدوره أعـرب مديـر مكتـب برنامـج 
الربنامـج   تطلـع  العاملـي عـن  الغـذاء 
لتحقيق كل ما تصبو إليه قيادة املؤسسـة 
مثمناً الدور الذي تقدمة موانئ املؤسسـة 
من تسـهيات للسـفن التابعة للربنامج.

مؤكـداً أهميـة ميناء الحديـدة كرشيان 
حيـاة لليمنين يتـم من خاله اسـتقباله 
املـواد االغاثية واملـواد الغذائيـة والدوائية 
واملشـتقات النفطيـة يف ظـل الظـروف 
الحاليـة التي يمـر بهـا الوطـن يف الوقت 

الراهن.

استكمال صيانة  معدات مناولة تداول الحاويات بميناء الحديدة
أنهى فنيو ومهندسـو إدارة صيانـة معدات تـداول الحاويات بـاإلدارة العامة للشـئون الفنية 
بمؤسسـة موانئ البحر األحمـر اليمنية صيانة عدد من معـدات مناولة تـداول الحاويات بميناء 
الحديـدة. وأوضح مديـر إدارة صيانـة معدات تـداول الحاويـات املهندس جعفر فرحـان أن من 

ضمن املعدات التي اسـتكملت أعمـال الصيانة لهـا الحاضنـة “TEREX” رقم )14(.

 ولفـت إىل أنـه يجـري حاليـاً تنفيذ صيانـة وتوضيـب املحـرك االيـرس للحاضنة رقـم )12(، 
وتوضيـب وصيانة شـاملة للمحرك الكمـاش “HYSTER” بقـدرة 40 طنا، وصيانة لاسـربيدر 

40 قدمـا رقـم )1( الـذي يتم تأجـريه لسـفن الحاويات.

 وأشـار إىل أن أعمـال الصيانـة لتلك املعـدات تأتي ضمن أنشـطة الخطـة السـنوية املعدة من 
االدارة الفنيـة والتي تسـتهدف كافة معـدات وآليات مناولـة الحاويات للحفـاظ عليها وضمان 
جاهزيتهـا وزيادة عمرهـا االفـرتايض .. مشـرياً إىل أعمـال الصيانة تتـم بكوادر محليـة تابعة 
لإلدارة.مثمناً اهتمام ودعم قيادة املؤسسـة لربامـج الصيانة التي تنفذهـا اإلدارة ملعدات وآليات 

املؤسسـة للعام الجاري 1444هـ.

تنفيذ صيانة للساحة االسفلتية لرصيف ميناء الصليف..بمساحة )17.400مرت مربع( وبتكلفة )147مليون ريال( بتمويل  مؤسسة املوانئ
يجري حاليـاً تنفيذ صيانة السـاحة االسـفلتية لرصيف ميناء الصليـف بموجب املناقصـة رقم ) 7  للعـام 2021م ( 
والذي تنفذه املؤسسـة العامة للطرق والجسـور وترشف علية اإلدارة العامة للمشـاريع واإلرشاف الهنديس بمؤسسـة 

موانئ البحر األحمـر اليمنية.

 وأوضـح مدير عام املشـاريع واإلرشاف الهنـديس املهندس سـامي عبدالله مقبـويل أن تنفيذ عمليـة الصيانة وإعادة 
التأهيل للسـاحة االسـفلتية لرصيف ميناء الصليف تأتـي بتوجيهات قيادة املؤسسـة ممثلة بالقبطـان محمد أبوبكر 
إسحاق وعىل ضوء الدراسـة املعدة مسبقاً من قبل املؤسسـة وبمسـاحة إجمالية )17.400مرت مربع( وبتكلفة تقارب 

)147مليون ريـال( بتمويل ذاتي من املؤسسـة.

موضحاً أنه لم يتم إجراء عملية الصيانة للسـاحة منذ دخولهـا يف الخدمة يف العام 1997م وأن إجـراء عملية الصيانة 
حالياً سـيكون له األثر اإليجابي يف انسيابية الحركة وسـهولة التشـغيل يف ميناء الصليف حيث وتستخدم هذه الساحة 

لتفريغ وشـحن البضائع من واىل السفن وكذا لتحميل شـاحنات البضائع اىل االسواق.



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

* يف اجتمـاع مهم وزير النقـل عبد الوهاب 
الـدرة يلتقـي مع رئيـس بعثة األمـم املتحدة 
لدعم اتفاق الحديـدة "أُونمها"- رئيس لجنة 
تنسيق إعادة االنتشـار الجنرال مايكل بريي، 
بمحافظة الحديدة، الجوانـب املتعلقة بمهام 
البعثة فيمـا يخص موانـئ الحديدة..وتطرق 
اللقـاء الـذي ضـم رئيـس مؤسسـة موانئ 
البحـر األحمـر القبطـان محمـد إسـحاق، 
وعضـوي اللجنـة اللـواء محمـد القـادري 
والعميـد منصـور السـعادي، مـا أنجزتـه 
البعثة من أنشـطة خـال الفـرتة املاضية يف 
إطار اتفـاق ستوكهولم..واسـتعرض اللقاء 
انتهـاكات دول تحالـف العـدوان األمريكـي 
السـعودي اإلماراتي وأدواتهم املسـتمرة بما 
يف ذلـك اتفـاق سـتوكهولم بوضـع العراقيل 
ومنـع دخول سـفن الحاويـات واملشـتقات 
النفطيـة والغـاز إىل مينـاء الحديـدة، خدمة 
ألهـداف دول العـدوان التي ما تـزال تمارس 
سياسـة تجويـع ممنهجـة بقصـد تأزيـم 
الوضـع االقتصادي اإلنسـاني ألبنـاء اليمن.

وبحـث اللقـاء وضـع املشـاريع التـي تـم 
االتفاق مـع برنامـج األمم املتحـدة اإلنمائي 
عـىل تنفيذهـا ومنهـا مـا يتعلـق بتوفـري 
احتياجـات مينـاء الحديـدة مـن املشـاريع 
التطويريـة وصيانـة اللينشـات واملعـدات 
واآلليـات ورفـده بالكرينات الجرسيـة التي 
تعـد العمـود األسـايس للعمليـة التشـغيلية 
باملينـاء، والـذي عمد العـدوان عـىل تدمريها 
منذ الوهلـة األوىل لعدوانه عىل اليمن..وشـدد 
الوزيـر الـدرة عـىل رضورة اضطـاع األمـم 
املتحـدة بدورهـا يف الجوانـب اإلنسـانية بما 
فيهـا فتـح مطـار صنعـاء الـدويل ومينـاء 
الحديـدة بصـورة دائمـة ومسـتمرة دون 
رشوط أو قيود..وأعـرب عـن أسـفه لتأخـر 
البـدء يف عمليـة اسـتبدال الخـزان العائـم 
صافر، وفقـا ملذكرة التفاهـم، خصوصاً بعد 
اسـتيفاء األمم املتحدة جمع األمـوال الازمة 
للمـرشوع، مؤكـدا أن وضـع الخـزان ينـذر 
بكارثـة يف حالة تأخـر تبديله بخـزان جديد.

وأشـار إىل أن حكومـة اإلنقـاذ الوطنـي ما 
تـزال ملتزمـة بتنفيـذ اتفـاق سـتوكهولم، 
يف حـن يضـع تحالـف العـدوان العراقيـل 
املتعـددة، مـا يؤكد عـدم جديتهـم يف التوجه 
للسـام، رغـم االدعـاءات الكاذبـة لـدول 
العـدوان يف وسـائل اإلعـام حـول توجههما 

للسـام وإنهـاء معانـاة اليمنيـن.

بـدوره اسـتعرض رئيس مؤسسـة موانئ 
البحـر األحمـر القبطـان محمـد إسـحاق، 
االحتياجـات الطارئة ملوانئ املؤسسـة ومنها 
عيـى"  "رأس  القاطـر  اللينـش  صيانـة 
وغريها مـن املعـدات واآلليات التي أوشـكت 
خرجـت  أو  الخدمـة  عـن  الخـروج  عـىل 
بالفعـل، والـذي سـيؤدي إىل توقـف العملية 
التشـغيلية التي سـتلحق الكثري مـن الرر 
بالشـعب اليمني.وأكـد عـىل أهميـة دعـم 
موانـئ املؤسسـة وفـق مـا تـم مناقشـته 
وإقراره مـع الربنامـج اإلنمائي، الفتـا إىل أن 
مـن صميـم مهـام البعثـة األمميـة وفقا ملا 

جـاء يف اتفـاق سـتوكهولم، رفـع الحصـار 
عن موانـئ املؤسسـة وتدفق املعونـات دون 
عراقيـل وتقديـم الدعـم الـازم للمؤسسـة 

للقيـام بأعمالها اإلنسانيــة.

ودعـا القبطـان إسـحاق، البعثـة األممية 
إلـزام الربنامـج اإلنمائـي بتعهداتـه حيـال 
إعـادة نشـاط املؤسسـة للقيـام بدورهـا 
الخدمـي واإلنسـاني الـذي يعتمـد عليـه 
بشـكل كبري أبنـاء الشـعب اليمنـي يف توفري 
احتياجاتهم مـن املواد الغذائيـة الرورية..
وطالب البعثة القيـام بدورهـا يف اتخاذ قرار 
حـازم بمنـع القرصنـة البحريـة واالحتجاز 
للسـفن النفطية والغذائية باعتبار أن اتفاق 
سـتوكهولم إنسـانيا بالدرجة األوىل..واعترب 
الصمت الدويل واألممي الـذي تجاوز الخذالن 
للمعاناة اإلنسـانية للشـعب اليمنـي تغطية 
لجرائم تحالف العـدوان واشـرتاك يف ارتكاب 
املزيد مـن جرائم الحـرب بحق أبناء الشـعب 

. ليمني ا

مـن جانبه اسـتعرض رئيـس بعثـة األمم 
املتحدة لدعـم اتفـاق الحديدة، رئيـس لجنة 
إعـادة االنتشـار، جهـود البعثـة يف تنفيـذ 
متطلبـات اتفـاق سـتوكهولم فيمـا يخص 
موانـئ الحديدة..ولفـت الجنـرال بـريي إىل 
حـرص البعثـة عـىل تنفيـذ االتفـاق مـع 
الربنامـج اإلنمائـي لألمـم املتحـدة إلعـادة 
تأهيل موانئ الحديدة، مؤكـدا إدراكه العميق 
بمـا يقدمـه مينـاء الحديـدة مـن خدمـات 

إنسـانية.

***

* كمـا بحـث يف اجتمـاع يـوم 26 اكتوبـر 
بمؤسسـة موانـئ البحـر األحمـر اليمنية يف 
الحديـدة برئاسـة وزيـر النقل عبـد الوهاب 
الـدرة، آليـة تنفيـذ موجهـات قائـد الثـورة 
ورئيـس املجلـس السـيايس األعـىل فيمـا 

االجتمـاع  املؤسسة..واسـتعرض  يخـص 
الذي ضـم رئيس املؤسسـة القبطـان محمد 
إسـحاق، ما تضمنتـه موجهات قائـد الثورة 
ورئيـس املجلـس السـيايس األعـىل فيمـا 
يخص التقييـم والتطوير لألداء يف املؤسسـة 
واملنشـآت التابعـة لهـا، واإلشـكاليات التي 
تواجه العمـل، والحلول املقرتحة ملعالجتها.و 
ناقش آليـة تطوير وتحديـث العمل بمختلف 
مجاالته، وتنميـة مهارات وقـدرات العاملن 

يف املؤسسـة.

ويف االجتمـاع أكـد الوزيـر الـدرة أهميـة 
االلتـزام بتنفيـذ موجهـات قائـد الثـورة 
ورئيس املجلس السيايس األعىل وترجمتها يف 
سـياق املهام املختلفة لقطاعات املؤسسـة..

وشـدد عىل رضورة االرتقـاء بـاألداء اإلداري 
والفنـي والعمـل بـروح الفريـق الواحـد، 
واالهتمـام بالتدريـب والتأهيـل يف مختلـف 
املسـارات واإلدارات، لتحقيق نقلـة نوعية يف 
عمـل املؤسسة..وأشـار الوزيـر إىل أن الفرتة 
القادمة ستشـهد تقييم أداء كافة املؤسسات 
والهيئات التابعة للـوزارة.. مؤكدا عىل أهمية 
أن يكـون الجميـع عند مسـتوى املسـؤولية 

امللقـاة عـىل عاتقهم.

وحث كافة اإلدارات يف املؤسسة عىل رسعة 
رفـع تقاريـر اإلنجـاز والخطط واملشـاريع 
اآلنيـة واملسـتقبلية.. مؤكـدا أن الـوزارة لن 
تألوا جهداً يف تقديم كافة التسـهيات لقيادة 

املؤسسـة والعاملن فيها.

مـن جانبه أكـد القبطـان إسـحاق حرص 
املؤسسـة عىل تنفيـذ موجهات قائـد الثورة 
ورئيـس املجلـس السـيايس األعـىل والرتكيز 
الرؤيـة  بتنفيـذ  املتعلقـة  املشـاريع  عـىل 
الوطنية، وصيانـة معدات وآليات املؤسسـة 
وتطويـر بنيتهـا التحتية حسـب اإلمكانيات 

املتاحة.

***

* كما دشـن وزير النقل اللـواء عبدالوهاب 
يحيـى الـدرة يـوم 27 اكتوبر أعمـال صيانة 
الساحات االسـفلتية لرصيف ميناء الصليف 
بمحافظـة الحديدة والـذي تموله مؤسسـة 
موانـئ البحـر األحمـر اليمنية بتكلفـة 147 

مليـون ريال.

يسـتهدف املـرشوع البالـغ طولـه 17 ألفا 
و400 مـرتا مربعـا بـإرشاف اإلدارة العامـة 
للمشـاريع واإلرشاف الهنـديس باملؤسسـة 
ترميـم شـامل للسـاحات وردم الفجـوات 
بالطبقـة االسـفلتية لتذليل مـرور املركبات.

 واسـتمع الوزيـر الـدرة ومعـه رئيـس 
مؤسسـة موانـئ البحـر األحمـر القبطـان 
محمد أبوبكر إسـحاق من مدير عـام اإلدارة 
العامة للمشـاريع باملؤسسة املهندس سامي 
مقبـويل، إىل رشح حول مهام فريـق ومعدات 
عمل الصيانة إلنجاز املـرشوع وفق الربنامج 
الزمنـي املحدد بشـهرين. ونوه الوزيـر الدرة 
بجهود قيادة املؤسسـة يف تمويـل ودعم هذا 
املـرشوع وكـذا اهتمامهـا بمشـاريع ترميم 
وصيانـة السـاحات االسـفلتية والتـي تمثل 
أولويـة يف خطـة االدارة باملؤسسـة للعـام 

الجـاري 1444ھ.

وحث عـىل تنفيـذ املـرشوع وفق الدراسـة 
الخاصـة به وااللتـزام بمواصفات االسـفلت 
والكميـات املعتمـدة لصيانة السـاحات ملنع 
حـدوث أي أرضار يرتتـب عليهـا خسـائر 
هـذه  وتأهيـل  ترميـم  اعـادة  يف  جديـدة 

السـاحات. 

وكان الوزيـر الـدرة ورئيـس املؤسسـة 
العمليـة  عـىل  اطلعـا  إسـحاق  القبطـان 
التشـغيلية باملينـاء وتفقـدا اللنـش القاطر 
رأس عيـى وما يقدمـه من خدمـات القطر 

للسـفن الواصلـة اىل املينـاء.

***

* واسـتعرض لقـاء يف مينـاء الصليـف 
بمحافظـة الحديدة يوم 27 اكتوبر برئاسـة 
وزير النقـل اللـواء عبدالوهاب يحيـي الدرة 
خطـة املشـاريع التـي تضمنتهـا الرؤيـة 
مختلـف  يف  املينـاء  لتطويـر  املسـتقبلية 
الجوانب..وبحـث اللقـاء الذي ضـم الرئيس 
التنفيـذي ملؤسسـة موانـئ البحـر األحمـر 
اليمنيـة القبطـان محمـد أبوبكر إسـحاق، 
موجهات قائـد الثـورة السـيد عبدامللك بدر 
الديـن الحوثـي التـي ألقاهـا خال تدشـن 
برنامـج التنميـة املحليـة والعمل املشـرتك 
بـن أجهـزة ومؤسسـات الدولـة كخارطة 
عمـل لتعزيز نشـاط امليناء واالرتقـاء باألداء 

وتوفـري الخدمـات.

ويف اللقـاء أكـد وزيـر النقـل أن الزيـارة 
ملينـاء الصليـف تأتـي لاطـاع عـىل مـدى 
تنفيـذ املشـاريع املدرجة بالخطـط املعتمدة 
ومناقشـة الجوانـب املتعلقة بنشـاط امليناء 
والوقـوف عـىل احتياجاتـه واتخـاذ الحلول 
واملعالجات املناسـبة للصعوبات التي تواجه 

مليناء. ا

وشـدد عىل مضاعفة الجهود للحفاظ عىل 
ما يمتلكـه امليناء مـن معدات وآليـات وبنى 
تحتيـة واالرتقـاء بالخدمـات املقدمـة فيـه 
باعتبارهـا من األولويـات التي يجـب العمل 

عليهـا يف الفـرتة القادمة.

وأشـار اللواء الـدرة اىل رضورة استشـعار 
الجميع للمسـؤولية والعمل التكامي لتنفيذ 
املوجهـات العامة للسـيد القائـد وتوجيهات 
رئيـس املجلـس السـيايس األعىل..كمـا أكـد 
مسـاندة الـوزارة لـكل الجهـود الراميـة إىل 
النهـوض بأوضـاع املينـاء.. وأشـاد بـدور 
قيادة املؤسسـة وإدارة املينـاء يف إعداد خطة 

أولويات املشـاريع.

فيمـا اشـار الرئيـس التنفيـذي ملؤسسـة 
موانـئ البحـر األحمـر إىل مـا يمثلـه مينـاء 
الصليـف مـن أهميـة يف اسـتقبال السـفن 
العماقـة والـدور الـذي سـيلعبه مسـتقباً 
يف دخول السـفن املحملـة بالقمـح بكميات 
كبرية السـيما يف ظل الوضع العاملـي القائم.

بدوره تطـرق نائـب مدير املينـاء املهندس 
حسـن نارص حسـن فارع اىل مـا تضمنته 
مشـاريع الخطة التنفيذية لتحسن وتطوير 
الخدمـات يف املينـاء ومـن ضمنهـا الربـط 
الشـبكي وتفعيل النظام اآليل وانشـاء نظام 
مراقبـة إلكرتونيـة وأعمـدة إنـارة وصيانـة 
أبـراج اإلنـارة الثاثة بالرصيـف وتخصيص 
سـاحة النتظـار القواطـر وصيانـة واجهة 
الرصيـف الغربـي وإعـادة تأهيـل الطبقـة 
االسـفلتية وتركيـب الحاميـات املطاطيـة ” 
الفنـدرات” وتركيب ميزان محوري وانشـاء 
مستودعات لتشوين البضائع ورشاء وتوريد 

عدد اثنـن كرينـات متحركـة وغريها.

منوهـاً بجهـود موظفـي املينـاء واملرافق 
التابعـة لهـا وصمودهـم وأداء أعمالهـم 
الوظيفية رغم اسـتمرار العـدوان والحصار.

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

9  )اتفاقية شيكاغو( زيارة الوزير  للحديدة

وزير النقل  يف زيارة تفقدية ملؤسسة موانئ الحديدة.. ويلتقي  مع رئيس بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة »ُأونمها« ورئيس مؤسسة املوانئ

يبحث تنفيذ آلية موجهات قائد الثورة ورئيس املجلس السيايس األعلى فيما يخص  مؤسسة املوانئ ويدشن 
اعمال صيانة الساحات االسفلتية لرصيف ميناء الصليف ويستعرض خطة مشاريع الرؤية الوطنية للميناء

الوزير : نقدر اهتمام قيادة املؤسسة بمشاريع صيانة الساحات االسفلتية ويه  أولوية يف خطة املؤسسة 
نستغرب التأخر يف البدء بعملية استبدال  خزان صافر بعد استيفاء األمم املتحدة جمع األموال الالزمة 

وزير النقل : بحسب التوجيهات الفرتة القادمة ستشهد تقييم أداء املؤسسات والهيئات التابعة للوزارة

الدرة: على  بعثة األمم املتحدة اتخاذ قرار حازم بمنع القرصنة البحرية  على السفن النفطية والغذائية
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العدد )19(  السنة الثانية 
ربيع ثاين1444هـ

 نوفمرب 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  إحصائيات لحركة النقل    الري الري والبحريوالبحري  والجوي لشهر والجوي لشهر  اكتوبر اكتوبر 		0			0	مم
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فرض الحصار المطبق على مطار صنعاء الدولي لمنعه من استقبال الرحالت التجارية 
ومؤخرًا من استقبال رحالت اإلغاثة اإلنسانية للطائرات التابعة لمنظمة األمم 

11المتحدة.. وتعد هذه االنتهاكات مخالفة لنصوص التشريعات الوطنية والدولية هيئة النقل البري

هيئة النقل الربي تقيم ورشة عمل حول توحيد املعلومات والبيانات املاكنية للنقل الربي والطرق :

نائب الوزير : اهمية الخروج بتوصيات للنهوض بالعمل املؤسيس وفق دراسات اقتصادية
نظمـت هيئـة تنظيـم شـؤون النقـل 
الـربي يـوم 25 أكتوبـر بصنعاء ورشـة 
توحيـد  أجـل  مـن  التنسـيق  حـول 
املعلومات والبيانات املكانية للنقل الربي 
والطرق..وهدفـت الورشـة بمشـاركة 
املختصـن يف الجهـات ذات العاقـة، إىل 
توفـري غرفـة ماحـة شـاملة وقاعـدة 
بيانـات موحدة لجميع الجهـات املعنية، 

وتحسـن جـودة البيانـات.

ويف الورشـة التـي حرهـا وكيـل 
وزارة األشـغال والطـرق لقطـاع الطرق 
املهندس خالد باشـماخ، أكـد نائب وزير 
النقل محمد الهاشـمي ،أهمية الورشـة 
يف وضـع أسـس ومعلومـات وبيانـات 
ثابتـة تسـهم يف تطويـر مجـاالت النقل 
الـربي عـىل مسـتوى أمانـة العاصمـة 

واملحافظـات املختلفـة.

بـرؤى  الخـروج  أهميـة  إىل  وأشـار 
وتوصيـات واقعيـة تسـهم يف النهـوض 
بالعمـل املؤسـي كل يف مجـال عملـه 
وتخصصـه وتطبيقها عـىل أرض الواقع 
يف امليدان..ولفـت نائـب وزيـر النقـل ٍإىل 
أهميـة التطويـر والتحديـث يف منهجية 
العمل امليداني وفقا للخطط والدراسـات 
االقتصاديـة التـي تـم االتفـاق عليهـا 
بالتعـاون والتنسـيق مـع الجهـات ذات 
العاقـة يف كافـة املجاالت ومنهـا مجال 
يلبـي احتياجـات  الـربي بمـا  النقـل 

املواطـن.

بـدوره أشـار رئيـس هيئـة تنظيـم 
شـؤون النقـل الربي وليـد الوادعـي، إىل 
أهمية الورشـة لوضع اللبنات األساسية 
يف توحيـد املعلومـات والبيانـات املكانية 
وحـل  والتحديـث  التطويـر  لعمليـة 

اإلشـكاليات بطـرق علميـة ثابتـة.

ولفـت إىل أن الورشـة تأتـي يف إطـار 
مرشوع البنية التحتيـة للبيانات املكانية 

يف الجمهوريـة اليمنيـة بالتنسـيق مـع 
الجهـات ذات العاقـة.

من جانبـه أكد رئيـس املركـز اليمني 
لاستشـعار عن بعـد ونظـم املعلومات 
الجغرافية الدكتور خالد خنربي، حرص 
املركـز عـىل مواكبـة التقنيـات الحديثة 

واالسـتفادة منها يف عمليـة التنمية.

وأوضـح أن املركـز قـام ببنـاء قاعدة 
بيانـات أولية حول الطرق عىل مسـتوى 
محافظـات الجمهوريـة .. الفتـا إىل أن 
املرحلـة األوىل مـن مـرشوع الخارطـة 
الرقميـة لخدمات النقـل الـربي بأمانة 
العاصمـة تهـدف إىل تطويـر وتحسـن 

خدمـات النقـل الربي.

فيمـا أوضحـت كلمـة الـرشكاء التي 
التنفيذيـة  الوحـدة  رئيـس  ألقاهـا 

الرئيسـية بـوزارة النقل املهنـدس نذير 
الدبعـي أن مـرشوع البنيـة التحتيـة 
املشـاريع  مـن  املكانيـة  للبيانـات 
االسـرتاتيجية التـي تقدمـت بهـا وزارة 
النقـل ضمـن خطتهـا للمرحلـة الثانية 

مـن الرؤيـة الوطنيـة 1444هــ.

وقدمـت يف الورشـة سـت أوراق عمل 
مـن وزارة األشـغال العامـة والطـرق، 
واملركـز اليمنـي لاستشـعار عـن بعد، 
والهيئـة العامـة لـألرايض واملسـاحة 
وصنـدوق  العمرانـي،  والتخطيـط 
صيانـة الطـرق، واإلدارة العامة للمرور، 
واملؤسسـة العامـة للطـرق والجسـور، 
حـول جوانـب التنسـيق والتعـاون من 
أجل توحيد املعلومـات والبيانات املكانية 

للنقـل الـربي والطـرق.

وخرجت الورشـة بعدد من التوصيات 

والنتائج التـي أكدت عـىل رضورة البدء 
بتدشـن العمـل امليدانـي للرفـع بطرق 
النقـل بأمانـة العاصمة كمرحلـة أوىل، 
وكذا توحيد معلومـات البيانات املكانية 
للنقـل الـربي والطـرق للجهـات ذات 
العاقة يف إطـار املرشوع وبما يتناسـب 
مع املعايري الدولية، واملساهمة يف توحيد 
الجيومكانيـة  واملعلومـات  البيانـات 
وتدريـب الكـوادر للرفـع مـن الكفـاءة 
وتحسـن الخدمـات واألعمـال واتخـاذ 

القـرارات املعتمـدة عـىل املوقع.

تخلـل الورشـة عرض قدمـه املهندس 
التخطيـط  مديـر  الغربانـي  عبداللـه 
واملشـاريع بهيئـة تنظيم شـؤون النقل 
الـربي حول مـا تـم إنجـازه يف الخارطة 
الرقميـة يف مجـال النقـل كمرحلـة أوىل 

بأمانـة العاصمـة.

برئاسة نائب وزير النقل ووكيل الوزارة و رئيس  هيئة النقل   استعراض خطةالهيئة العامة 
لتنظيم شئون النقل الربي ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة

الهاشمي: التأكيد على أهمية تنفيذ كافة املشاريع واألنشطة الخاصة 
بالهيئة وفق الخطة الزمنية املحددة  والعمل على  تجاوز الصعوبات

أكتوبـر    18 يـوم  اجتمـاع  ناقـش 
بالهيئـة العامـة لتنظيم شـؤون النقل 
الربي برئاسـة نائب وزيـر النقل محمد 
الهاشـمي، خطة الهيئة ضمـن الرؤية 
الوطنية لبنـاء الدولة اليمنيـة الحديثة، 
ومسـتوى تنفيـذ مشـاريع الهيئـة يف 

الفـرتة املاضية.

واسـتعرض االجتماع بحضور رئيس 
الهيئـة العامـة لتنظيـم شـؤون النقل 
الـربي وليـد الوادعـي، ووكيـل قطـاع 
النقـل الـربي بـوزارة النقـل عبدامللـك 
رشف الدين، األنشـطة واملشـاريع التي 
تـم إنجازهـا بالهيئـة وفروعهـا وفقا 
ملـا تضمنتـه خطـة الرؤيـة الوطنية يف 

مجـاالت النقـل الـربي املختلفة.

وأكـد نائـب وزيـر النقل عـىل أهمية 
واألنشـطة  املشـاريع  كافـة  تنفيـذ 
الخاصة بالهيئـة وفق الخطـة الزمنية 
املحـددة، والرفع أوالً بـأول بالصعوبات 
التي تواجه التنفيـذ ملعالجتها، ورسعة 
انجـاز كافـة مهـام وأنشـطة الهيئـة 

ومشـاريعها بالشـكل املطلـوب.

وأشـاد الهاشـمي بتفاعـل الهيئـة 
العامـة لتنظيـم شـؤون النقـل الـربي 
وفروعهـا يف املحافظـات واملسـاهمة 
الواسـعة يف إنجاح فعاليات واحتفاالت 
الشـعب اليمنـي بذكـرى املولـد النبوي 

الرشيـف.

أعضـاء  الـذي ضـم  االجتمـاع  ويف 

الوحـدة التنفيذيـة الرئيسـية بـوزارة 
النقـل والوحـدة التنفيذيـة الفرعيـة 
بالهيئـة العامـة لتنظيم شـؤون النقل 
الـربي، قـدم رئيـس الهيئـة الوادعـي، 
رشحاً مفصاً ملسـتوى تنفيذ املشاريع 
واألنشـطة الخاصـة بالهيئـة خـال 

الفـرتة املاضيـة.

وأشار الوادعي، إىل الربامج واملشاريع 
التـي تضمنتها خطـة الهيئـة ورؤيتها 
للعام 1444هــ والتي تم اضافتها وفقاً 
لتوجهـات القيـادة الثوريـة واملجلـس 
السـيايس األعـىل والرؤيـة والوطنيـة 
وما تضمنته خطة واسـرتاتيجية وزارة 

النقـل ورؤيتهـا الوطنية .

العمل على توفري غرفة مالحة وقاعدة بيانات لجميع الجهات املعنية وتحسني جودة البيانات
من توصيات الورشة: البدء بتدشني العمل امليداين للرفع بطرق النقل بأمانة العاصمة كمرحلة أوىل، وكذا توحيد 

معلومات البيانات املاكنية للنقل الربي والطرق للجهات ذات العالقة يف إطار املرشوع وبما يتناسب مع املعايري الدولية

هيئة النقل الري تدين قطع مرتزقة هيئة النقل الري تدين قطع مرتزقة 
العدوان الطرق الرئيسية واملخاطرة العدوان الطرق الرئيسية واملخاطرة 

بحياة  املسافرينبحياة  املسافرين
أدانـت الهيئـة العامة لتنظيم شـؤون النقـل الربي، 
بصنعـاء إسـتمرار مرتزقـة العـدوان بقطـع الطرق 
الرئيسـية يف املحافظـات الجنوبيـة الرئيسـية ومـا 
نتج عنـه من سـلوك املسـافرون طرقا فرعيـة وعرة 
تعـرض حياتهـم للخطـر، والتـي كان اخرهـا مـا 
تعرضـت لـه احـدى حافـات النقـل الجماعـي فجر 
يوم 16 أكتوبر، مـن حادث مأسـاوي يف نقيل ظمران 
بمديريـة القبيطة محافظـة لحج، يف الطريـق الرابط 
بـن محافظـات تعز ولحـج ، عـدن، وعـىل متنها 47 
راكبـاً مـا تسـبب بوفـاة عـدد مـن الـركاب وإصابة 
البعـض منهم بإصابـات بالغة ومتوسـطة وخفيفة.

وقالـت الهيئـة يف بيان صـادر عنهـا مؤخـراً، إىل أن 
الحـوادث املتكـررة التـي يتعـرض لهـا املسـافرون 
عـىل الطريـق الرابـط بـن محافظـات تعـز ولحـج 
وعدن، جـاء نتيجة اسـتمرار تعنت مرتزقـة العدوان 
وإرصارهـم عـىل عـدم فتـح الطرقـات والخطـوط 
الرئيسـية الرابطة بن تلـك املحافظات ومـا نتج عن 
ذلك من سـلوك حافـات النقـل الجماعي طرقـاً أكثر 

وعـورة عرضهـا وحيـاة املسـافرين للخطر.

 محملة تحالف العدوان ومرتزقة املسؤولية الكاملة 
عن حياة وسـامة املسـافرين وما يتعرضـون له من 
حـوادث وعمليـات تقطـع وسـلب ونهـب مـن قبـل 
مليشـيا مرتزقـة العـدوان عـىل الطريـق الرابط بن 

محافظة تعـز ولحـج وعدن.

مدير عام فرع هيئة شؤون النقل الربي  أحمد الوادعي:
دشنا حملة طوابع الباصات لتنظيم حركة السري بعمران 

دشـن فرع  الهيئـة العامـة لتنظيم شـئون النقل الـربي بالتعاون والتنسـيق مـع إدارة مرور 
محافظة عمران ، حملة تركيب الطوابع الخاصة بخطوط سـري فرز باصـات األجرة باملحافظة.

وخال التدشـن أوضـح مدير عام فـرع هيئة شـؤون النقل الربي أحمـد الوادعـي ان الحملة 
التي تسـتمر اسـبوع بالتعـاون مع مـرور املحافظة تسـتهدف جميـع باصات االجـرة العاملة 
يف مدينة عمـران بهدف تنظيم عمـل الفرز والحد مـن االختناقـات املرورية. .وبـن الوادعي أنه 
تم تسـهيل اإلجـراءات للجميع ومـا يتطلب من سـائقي الباصات سـوى إحضار وثائـق امللكية 

والرخصة والبطاقة الشـخصية، ودفع رسـوم الطابع.

ودعا سـائقي الباصات يف خطوط السـري بمدينة عمـران اىل رسعـة تركيب الطابـع وااللتزام 
بآليـة العمـل واإلرشـادات املوضحـة ملنـع العشـوائية وتنظيـم عمـل الفـرز وخطوط السـري 
باملحافظة..وأشـاد بالتعـاون الكبري الـذي تقوم بـه االدارة العامـة للمرور باملحافظة ملسـاندة 

جهود املكتـب يف تنظيـم حركة السـري ومنـع االختناقـات املرورية.

بدوره اشـار مدير مـرور املحافظة العقيـد عبد الله الحـوري اىل أهمية الحملـة يف تنظيم عمل 
الفرز ومعالجة االختاالت السـابقة ومنع العشوائية وتسـهم يف التخفيف من االزدحام املروري 
.. موكـدا أن مـا تم تنفيـذه من أعمـال بـن الجهتن مـن منطلق الحـرص عىل تكامـل الجهود 
واألدوار بينهما..حـر التدشـن مديـر الشـؤون املالية بفـرع هيئـة النقل محمد العـزي عدد 
من مسـؤويل وضباط مـرور املحافظة وأعضـاء اللجنة املكلفـة برتكيب طوابع باصـات االجرة



www.mot.gov.ye    
www.facebook.com/motyemen1
http://www.youtube.com/motyemen
http://www.twitter.com/motyemen1
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آراء وافكار 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
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أ. صالح امحد الوزير*

يعـد العمـل يف البحر مهنـه محفوفـة باملخاطـر وتبقـى األحوال 
الجويـه السـيئه وتقلبات الطقـس هي العوامـل األبـرز التي تجعل 
تلـك املهنـه مـن اكثـر املهـن خطـوره إذ يمكـن لألحـوال الجويـه 
وظروف الطقس الصعبه التسـبب يف انقاب السفن أو انحرافها عن 
مسـارها ما قد يؤدي اىل وقوع حوادث وكـوارث ماحيه كالجنوح يف 
املياه الضحله او عىل الشـعاب املرجانيه او اإلصطدام بسـفن أخرى 
مخلفة بذلـك خسـائر ماديه وفقـد لـألروح وتلف وترر السـفن 
ويف أحيان اخـرى غرقها لـذا فقد اصبحـت عملية التنبـؤ بالطقس 
حجـر الزاوية ملاحـة بحرية أكثر أمانـاً كونها تمنح ربابنة السـفن 
وطواقم املاحـة القدرة عـىل اتخاذ قرارات افضل بشـأن املسـارات 
األمنه التي يمكـن عبورها وتجنـب او التقليل من املخاطـر التي قد 

تسـببها عواصف الطقـس املتطرفه.

ونظـراً للتطـور واألزدهـار الـذي شـهدته املاحه البحريـة خال 
العقديـن األخرييـن، وبغـرض تعزيـز موثوقيـة خطـوط املاحـة 
البحريـة التـي تـرشف عليهـا الـدول سـواًء يف امليـاة الدوليـة او 
األقليميـة تعمـل املنظمـة البحريـة الدوليـة )IMO( وبالتعاون مع 
 )IHO( واملنظمـة الهيدروغرافية )WMO( املنظمة العامليـة لألرصاد
عىل توفـري  معلومـات وتنبـؤات وانذارات قياسـية لضمان سـامة 
األرواح واملمتلـكات يف البحر وذلـك دعماً وتلبيًة ملتطلبـات اإلتفاقية 
الدولية لحماية األرواح يف البحـار )SOLAS -1974( والنظام العاملي 
لإلستغاثة والسـامة يف البحار )GMDSS(  املرتبط بها، ويشمل ذلك 
عـىل نحو متزايـد نرش معلومـات عن السـامة البحريـة يف املنطقة 
القطبيـة الشـمالية حيـث يـؤدي تقلـص الجليـد البحري بسـبب 

الذوبـان اىل زيادة حركـة املـرور البحري.

وقد نصت اإلتفاقية الدولية لسـامك األرواح يف البحار لعام ١٩٧٤م 
وتعدياتها ان عـىل الدول األطراف باإلتفاقية تشـجيع سـفنها عىل 
جمـع بيانـات االرصـاد الجويـه بالبحـار والتأكـد من صحـة هذه 
البيانـات وتبادلها بالوسـيله االنسـب لغرض املسـاهمة يف سـامة 
املاحة البحريـة وأن تتعهـد الدول األطـراف باإلتفاقية عـىل القيام 
بالتعـاون فيما بينها بعدد مـن خدمات األرصاد مثل تحذير السـفن 
مـن الواصـف واصدار نـرشات الطقـس للسـفن مرتن يوميـاً عىل 
األقـل كمـا نصت أن عـىل جميـع ربابنـة السـفن الذيـن يواجهون 
خطـر األعاصـري أو الجليـد أو أي خطر مبـارش عىل سـامة املاحة 
البحريه أن يرسـلوا بيانات هذا الخطر بجميع الوسـائل املتاحه لهم 

لجميع السـفن املتواجده باملنطقـه وكذلك للسـلطات املحليه.

ويعد النظـام العاملي ملعالجة البيانـات والتنبـؤات )GDPFS( آلية 
دولية لتنسـيق قدرات األعضاء عىل إعداد نواتج للتحليات والتنبؤات 
باالحوال الجويـه واتاحتها لجميع األعضاء، حيـث يتيح هذا النظام 
تقديـم خدمـات منسـقه بمـا يف ذلـك الخدمـات املتعلقـه بالبحار 
واملحيطات من خال شـبكة من املراكز العامليـه واإلقليمه والوطنيه 
ويوجد اكثر مـن اربعن مركـزاً اقليمياً متخصصـاً لألرصاد ابجريه 
)RSMCS( تقـع عـىل عاتقهـا مسـئولية دعـم الخدمـات املتصله 
باملحيطـات بمـا يف ذلك خدمـات األرصاد الجويـه  البحريـه والتنبؤ 

باألمـواج والطقس واألعاصـري املداريه.

أخـرياً  ال ننى اإلشـادة بقطـاع األرصـاد الجوية بالهيئـة العامة 
للطـريان املدنـي واألرصاد  ملا يقـوم به يف هـذا املجـال ونامل تفعيل  
التنسـيق والتعـاون بينـه وبـن الهيئـة العامـة للشـئون البحرية 
يف سـبيل الحـد مـن كـوارث الطقـس مـن خـال تبـادل الخـربات 
واملعلومـات ودعم انشـاء مركـز وطني لألرصـاد البحريـة وتطوير 
قـدرات الطرفـن يف تقديم خدماتـه يف الوقـت املناسـب للمواطنن 
وهيئات ومؤسسـات الدولة املختلفة ذات العاقـة للتخفيف من آثار 

كوارث الطقـس املتطرفـه كاألعاصـري والرياح الشـديدة.

* ))ورقة مقدمة للورشه الوطنيه األوىل لإلنذار املبكر والعمل املبكر((

أهميه األنذار 
املبكر يف املالحة 

البحرية *

       * مدير عام الهيئة العامه للشئون البحريه - صنعاء

دولية إىل سـفينة نقل ماحية وسيطة ليست 
باملسـتوى املطلـوب.. مطالبـاً األمـم املتحـدة 
برسعة العمل عىل فتـح جميع املوانـئ اليمنية 
ويف مقدمتهـا مينائـي الحديـدة والصليف أمام 
مختلف السـفن التجارية واإلنسـانية واإلغاثية 

وفقـا للقوانـن واملواثيق واالتفاقـات الدولية.
كما دعـا وزير النقـل، األمم املتحـدة إىل توفري 
الكرينـات الجرسية “الرافعات” ملينـاء الحديدة 
حسـب اتفاقيـة سـتوكهولم .. وقـال” األمـم 
املتحدة نفـذت مشـاريع اسـرتاتيجية كبرية يف 
موانئ يمنية أخرى بأكثر مـن 54 مليون دوالر، 
بينمـا لـم تنفـذ أي مـرشوع يف مينـاء الحديدة 
الذي تعرض للتدمـري من قبل العدوان”.وشـدد 
عـىل رضورة دخـول كافـة سـفن الـرشكات 
املاحيـة العاملية إىل املوانئ اليمنيـة مبارشة بما 
فيها ميناء الحديـدة لتخفيف النفقات الباهظة 
التـي يتحملهـا التجـار وتنعكس عـىل املواطن 

اليمني وتافيـا ألي حوادث يف املسـتقبل.
كمـا طالـب بفتـح كافـة مطـارات وموانئ 
الجمهورية اليمنيـة ويف مقدمتها مطار صنعاء 
الدويل وميناء الحديدة دون قيـد أو رشط كونها 
تقـدم خدمـات إنسـانية وحـق مـن حقـوق 
الشعب اليمني تكفله القوانن الدولية واملواثيق 
واألعـراف اإلنسـانية..بدوره أكـد نائـب وزيـر 
النقل محمـد الهاشـمي، عـىل رضورة التحرك 
مـع كافـة الجهـات ذات العاقـة لتعويـض 
التأمـن  رشكات  مـن  املترريـن،  التجـار 
واملاحة البحريـة، وإلزام األمـم املتحدة برسعة 
فتـح مينائـي الحديـدة والصليـف أمـام كافة 
السـفن التجارية بما فيهـا سـفن الحاويات..
وقـال” يجـب أن ال يمر حـادث احـرتاق وغرق 
السـفينة قبالـة مينـاء جيـزان، كـون املعادلة 

اآلن قد تغـريت، وأصبحـت امليـاه اليمنية تحت 
السـيطرة الكاملة”..فيمـا أكـد رئيـس الغرفة 
التجاريـة والصناعـة باألمانة حسـن الكبوس، 
عـىل رضورة تعويـض التجـار املترريـن من 
السـفينة التي احرتقـت قبالة جيـزان.. مطالبا 
بفتـح املوانـئ اليمنيـة أمـام السـفن املاحية 
العامليـة مبـارشة وتحديـداً إىل مينـاء الحديدة.
ولفـت إىل أن فتح مينـاء الحديدة أمام السـفن 
التجارية سيسـهم يف تخفيف أجور النقل كونه 
قريب إىل العاصمة صنعاء ومختلف املحافظات 
ذات الكثافـة السـكانية بما يسـهم يف تخفيف 

معانـاة املواطنن.
وأكد بيـان صادر عـن املؤتمـر الصحفي تاه 
نائب وزيـر النقـل أن وزارتي النقـل والصناعة 
والتجـارة تتابعـان الحـادث الـذي تعرضت له 
سـفينة الحاويـاتtss pearl التـي ترفـع علـم 
بنمـا بعـد مغادرتهـا ميناء جـدة السـعودي يف 
تمـام السـاعة الثانيـة صباحـا يـوم الخامس 

مـن شـهر أكتوبـر املايض.
وقـال” نشـب حريـق يف السـفينة واسـتمر 
تسـعة أيام قبالة ميناء جيزان باملياه اإلقليمية 
السـعودية حيث كانـت تحمل عـىل متنها أكثر 
من 28 الف طـن من البضائع والسـلع الغذائية 
والدوائيـة موزعة يف ألـف و853 حاويـة تابعة 
لتجار يمنين كانت يف طريقهـا إىل ميناء عدن”.
واسـتنكر البيـان اإلهمـال املتعمـد مـن قبل 
سـلطات العـدوان السـعودي التـي لـم تقـم 
بالتزاماتهـا الدوليـة كدولـة سـاحلية وقعـت 
الحادثـة يف مياههـا اإلقليميـة، يف مخالفـة 
لكل األعـراف البحريـة والقوانـن واالتفاقيات 

الدوليـة.
كما أكد عىل رضورة متابعة تحقيق السـامة 

الخاصـة بالسـفينة عـرب القنـوات الرسـمية 
املتخصصـة بحسـب القانـون البحـري والزام 
الجهـات املعنية برسعـة تعويـض املتررين.
وطالـب البيـان، األمـم املتحـدة بوضـع حدا 
لغطرسـة العدوان واسـتمراره يف القرصنة عىل 
السـفن التجارية وعدم االلتـزام بآلية التفتيش 
لألعـراف  مخالفـة  ذلـك  معتـرباً  األمميـة.. 
واملواثيـق الدوليـة ونقلهـا إىل مينـاء الحديـدة 

بحسـب مـا نـص عليـه اتفاقية السـويد.
وشـدد عىل رضورة رفع الحصـار عن جميع 
املوانئ اليمنيـة خاصة ميناء الحديـدة، لدخول 
جميـع السـفن التجاريـة دون اسـتثناء ويف 
مقدمتهـا سـفن الحاويـات التجاريـة، كونـه 
الرشيـان الرئيي ملعظـم سـكان ومحافظات 
الجمهورية..ولفـت البيـان إىل أن الجمهوريـة 
اليمنيـة عضـو يف املنظمـة البحريـة الدوليـة 
وموقعـة وملتزمة بجميـع املواثيـق والقرارات 
والقوانـن الدولية املرتبطـة باملجـال والتجارة 
البحريـة وتأمن طـرق املاحـة الدوليـة بما ال 
يتعارض مع أمن وسامة وسـيادة الجمهورية 

. ليمنية ا
وطالبـت وزارتـا النقـل والصناعـة، بدخـول 
سـفن الخطـوط املاحيـة العاملية مبـارشة إىل 
املوانئ اليمنية دون تحويلها إىل سـفن وخطوط 
وسـيطة كـون ذلـك يضاعـف تكاليـف نقـل 
الحاويات إىل سـتة أضعاف..تخلـل املؤتمر الذي 
حـره نائب رئيـس الغرفة التجاريـة باألمانة 
محمـد صـاح وأعضـاء الغرفتـن التجاريـة 
واملاحيـة والتجـار املتررين، عرضـا لحادث 
السـفينة TSSpearl أثنـاء احرتاقهـا قبالـة 

سـواحل جيزان .

خالل مؤتمر صحفي اليوم نظمته وزارتا النقل والصناعة والتجارة، والغرفة التجارية والصناعية - بقية-

رئيس مجلس الوزراء و نائبه  لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ونائب وزير النقل  - بقية - 

عندمـا ترغـب القيـام برحلـة 
يف  بالصيـد  التمتـع  او  سـياحة 
البحـر، فكيـف سـتعلم طريـق 
الذهـاب والعـودة، أو أيـن موقعك 
بالضبـط يف حـال ضعـت يف هـذا 
البحـر الشاسـع وهـل سـتكون 
ُمتأّكـًدا انـك تبحـر بأمـان دون 
الخوف مـن الصخور أو ما شـابه 
وعليـه يجـب اخـد احتياطـات 
السـامة فـوق كل اعتبـار و اهم 
وسـيله لتضمـن سـامتك هـي 
سـوف  الـذي  الطريـق  معرفـة 

تسـلكه.

وأفضـل طريقـة للتعـرف عـىل 
طريقـك هـي اسـتخدام الخريطة، 
فهـي افضـل رفيـق يف البحـر بـل 
وحتـى يف الـرب و الجـو، حيـث انها 
تعتـرب عيـون البحـار بهـذا البحـر 

الكبـري الـذي ال نهايـة لـه.

وهل تعلـم أّن هناك مئـات األنواع 
من الخرائط املختلفـة والتي يحمل 
كّل منهـا داللـة معينـة؟ ولكـن ما 

يهمنا هـي الخرائـط البحرية.

فعنـد ذكر كلمـة “خريطـة”، قد 
يتبـادر إىل ذهنـك تلك الكـرة الدوارة 
والتـي تتواجد يف العديـد من املكاتب 
والتـي تمكنـك مـن وضـع العالـم 

كله عـىل كفك..ولكـن يمكن وصف 
الخريطـة بعبارة انها رسـم ملنطقة 
معينـة مثـل مدينـة أو بلـد أو قارة 
او بحـار تظهـر معاملها الرئيسـية 
وهي  أفضل طريقـة كي تعرف عىل 
مسـارك اثناء سـريك يف أي مكان يف 

العالم.

 والخريطة  سـتظهر لـك  و كانك 
نظـرت إليها مـن األعـىل، والغرض 
هـو إظهـار ميـزات الجغرافيا مثل 
الجبـال أو البحـار أو الصحـاري  
واملبانـي. و املدن، بمـا يف ذلك البنية 
التحتيـة، مثـل الطـرق والجسـور 
وغريها.والخريطـة البحريـة يمكن 
أن تكـون أفضـل صديـق للماحن 

عندمـا يكونـون يف البحـر حيـث 
يصبـح املخطـط البحـري أسـاًس 
عيـون البحار ألنهـا تعترب السـبيل 
يف التوضيـح للمنطقة البحرية ككل 
وكذلك املناطـق السـاحلية القريبة 
و توضـح كافـة األعمـاق باملنطقة 
واملواقع الخطرة بالنسـبة للماحة، 
ومواقـع وخصائـص مسـاعدات 
مـن  وغريهـا  واملوانـئ  املاحـة 
امليزات، فهي من أهـّم أدوات املاحة 

اآلمنـة التي تسـتخدمها السـفن.

و عليه فـإن جميع الـدول تطلب 
من كل سـفينة بحريـة تركيبها، و 
يتوجـب عـىل كل عائمـة بحرية او 
سـفينة تواجـد تلـك الخرائـط عىل 

ظهرها سـواء ورقيـة ام الكرتونية 
وبموجبـات القانـون البحري. 

هنـا  للسـفينة  اإلبحـار  وعنـد 
يأتـي دور الخرائط البحريـة الازم 
الرجـوع إليهـا يف أية رحلـة بحرية 
النها أحـد أكثـر األدوات األساسـية 
الازمـة للمـّاح يف اإلبحـار والـذي 
يسـتطيع فـك رموزهـا ذلـك املاح 
البحـري وذلك عـرب ما يطلـق عليه 
بمفاتيـح الخريطـة والتـي تكـون 
بداخلهـا وهـي تعطيـه توضيـح  
املوجـودة  والعامـات  ملقياسـها 

بداخـل تلـك الخرائـط. 

و يف الخريطـة مقاييـس خطوط 
الطـول ودوائـر العـرض، والتـي 
يمكـن اسـتخدامها لتحديـد مكان 
أي نقطـة داخـل املنطقة املـرادة و 
تحديـد منطقـة البدايـة والوصول 
وتحديد الفـرتة املتوقعـة لإلبحار و 
تحديد كافـة التكاليـف االقتصادية 

لتلـك الرحات.

فمـع الخريطـة البحريـة يمكنك 
الصعـداء واالسـرتخاء و  تنفـس 
العمـل بطمأنينـة ، النهـا الدليل إىل 
بّر األمـان والبوصلـة للتمتع برحلة 

امنـه وممتعة.

القبطان خالد ابواخلري

اهمية 
الخرائط
 البحرية

، الدكتـور محمد عبدالقـادر، وتنظيم شـؤون النقل الربي، وليـد الوادعي، 
ومدراء عمـوم وموظفـو ديـوان وزارة النقل. ومديـر مكتب رئيـس الوزراء 
طه السـفياني، إىل أن الـكادر البرشي هو حجر الزاوية يف العملية املؤسسـية 
واملسـار التطويري لـألداء والقيـام باملهـام والواجبـات لهذه الجهـة أو تلك 
يف خدمـة الوطـن ومواطنيه.وأوضـح أن العمل عـىل حل مشـاكل املواطنن 
خاصة القادمن مـن املناطق والقرى البعيدة والتعامـل معها، يعكس صورة 
إيجابيـة عن الجهة سـواء كانت مركزيـة أو محلية.. مؤكـداً أن الجميع، ويف 
املقدمـة قيادات السـلطة العليـا، معنيون بتكريـس العمل املؤسـي املتكئ 
عـىل احـرتام النظـم واللوائـح والقوانن، وكـذا احـرتام حـدود الصاحيات 

والرتاتبيـة اإلدارية.
ولفـت إىل أن االنتصـار عـىل األعـداء يتحقـق بتضافـر الجهـود وإقـدام 
وشـجاعة الجيـش وعزيمة العامـة من النـاس وصمودهم، وثبـات املوظف 

البسـيط يف مقـر عملـه ومحافظتـه عىل مؤسسـته.
ونـّوه رئيس الـوزراء بثبات موظفـي وزارة النقـل والجهـات التابعة لها، 
وغريهـم يف كافة مؤسسـات الدولـة الذين صمدوا بأقـل اإلمكانـات، وكانوا 

خري معن إلجهاض مخطط وأهداف تحالف العدوان يف إسـقاط املؤسسـات 
املختلفـة.وكان وزير النقل أكد أن قيادة وزارة النقـل والعاملن فيها يعملون 
بـروح الفريق الواحـد لتلبيـة الطموحات واألهـداف املرجّوة للنهـوض بأداء 

الوزارة، وتقديـم خدمات قيّمة للوطـن واملواطن.
وأوضح أن العدوان لم ينجح، طيلة الفرتة السـابقة، عىل شـل حركة النقل 
بمجاالته الربية والبحرية والجوية، بل فشـل فشـاً ذريعـاً بصمود العاملن 

يف كافة قطاعـات النقل املختلفة.
بـدوره، اسـتعرض رئيـس الوحـدة التنفيذيـة الرئيسـية لقطـاع النقـل، 
املهنـدس نذيـر الدبعـي، املشـاريع التـي نفذتهـا وزارة النقـل والهيئـات 
واملؤسسـات التابعة لها خال الفرتة املاضية، واملشـاريع التي يتم تنفيذها.

وأشـار إىل أن عدد مشـاريع وزارة النقل والهيئات واملؤسسـات التابعة لها 
ضمن الرؤيـة الوطنية 37 مرشوعاً يتـم العمل حاليـاً يف 35 مرشوعاً.

حر اللقـاء وكاء وزارة النقل ورئيسـا هيئتي الطريان املدنـي واألرصاد، 
الدكتـور محمـد عبدالقـادر، وتنظيـم شـؤون النقل الـربي، وليـد الوادعي، 

ومـدراء عموم وموظفـو ديـوان وزارة النقل.



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
13منوعات

الهيئة العامة للطريان املدين واالرصاد الجوية.. تقيم ورشة  “نحو رشاكة فاعلة يف اإلنذار املبكر والعمل املبكر”

رضورة خلق رشاكة متاكملة يف تنسيق عمل موّحد للمعلومات بطرق علمية
املدنـي  الطـريان  هيئـة  نّظمـت 
واألرصـاد قطـاع األرصـاد الجويـة، 
يـوم 12 أكتوبـر، يف صنعاء الورشـة 
الوطنيـة األوىل لإلنذار املبكـر والعمل 
املبكـر بمخاطـر الكـوارث الطبيعية، 
بمشـاركة عـدد مـن الجهـات ذات 

العاقـة الحكوميـة والخاصـة.

ُعقـدت  التـي  الورشـة،  هدفـت 
يف  فاعلـة  رشاكـة  “نحـو  بعنـوان 
اإلنـذار املبكـر والعمـل املبكـر”، إىل 
توحيـد جهـود كافـة الجهـات ذات 
العاقـة باإلنـذار املبكـر بمخاطـر 
الكـوارث الطبيعية، وتعزيـز الرشاكة 
األرواح  عـىل  للحفـاظ  الوطنيـة 
والخاصـة.. العامـة  واملمتلـكات 

وخـال الورشـة، أكـد وزيـر النقـل، 
عبدالوهـاب الـدرة، أهميـة الورشـة 
يف تعزيز التعـاون والرشاكـة الفاعلة 
بن قطـاع االرصاد الجويـة والجهات 
ذات العاقة باإلنذار املبكـر.. مبينا أن 
توحيد الرؤى يف املعلومـات والبيانات 
الخاصة بالتغريات املناخية والطقس 
ونرشهـا بـن املجمتع مبكرا يسـهم 
بشـكل كبـري يف املحافظة عـىل أرواح 
الناس واملمتلكات العامـة والخاصة.

الـوزارة عـىل  وأشـار إىل حـرص 
دعـم جهـود قطـاع األرصـاد الجوي 
والتعـاون مـع جميـع مؤسسـات 
الدولـة الفاعلـة يف هـذا املوضـوع 
الحيوي، الذي يمـس حياة كل مواطن 
وباعتباره من القضايـا املركزية التي 
توليهـا الدولـة اهتمامهـا الخـاص.

ولفت إىل أن املركـز الوطني لألرصاد 
الجويـة لديـه كفـاءات ذات خـربات 
عالية يف مجال األرصـاد الجوية تعمل 
عىل مدار السـاعة يف املتابعة والتقييم 
والرصد بطـرق علمية وعـرب تقنيات 

متطـورة خاصـة يف مجـال االرصـاد 
الجويـة.. منوهـا بالخدمـات التـي 
يقدمها لكافة فئـات املجتمع اليمني 
الجمهوريـة  وملختلـف محافظـات 
اليمنيـة من سـقطرى حتـى صعدة 

بمهنية عاليـة وحياديـة تامة.

مـن جانبـه، أشـاد رئيـس هيئـة 
الطـريان املدنـي واألرصـاد، الدكتـور 
قطـاع  بـدور  عبدالقـادر،  محمـد 
األرصاد الجويـة يف الهيئة يف منظومة 
اإلنـذار املبكـر، مـن خـال تطويـره 
لقدراته وإصداره للنرشات التحذيرية 
بالطقـس السـيئ، الـذي سـاعد عىل 
التخفيف من حدة الكـوارث الطبيعة.

وشـدد عـىل رضورة خلـق رشاكـة 
متكاملـة يف تنسـيق عمـل موّحـد 
املسـتقاة  والبيانـات  للمعلومـات 
بطـرق علميـة دقيقـة تعمـل عـىل 
إنـذار املجتمع مبكـرا مـن أي كوارث 

طبيعيـة.

بدوره، لفت الوكيل املسـاعد لقطاع 
األرصـاد الجويـة، املهنـدس محمـد 
سـعيد، إىل أهمية الرشكة والتنسـيق 
مـع الجهـات ذات العاقـة يف عمـل 
اإلنذار املبكر، لتجنب خسـائر وأرضار 
كوارث الطقس واملنـاخ واملياه والبيئة 
وضع خارطة طريق لنظـام اإلنذار يف 
بادنا تنطلق من قلـب اإلجماع الدويل 
يف تنفيذ آليـات اإلنذار املبكـر الفاعلة 
التي تقوده املنظمـة العاملية لألرصاد 

الجوية.

وبـّن أن انعقـاد الورشـة الوطنية 
لإلنـذار املبكـر يأتـي يف ظـل الحاجة 
إىل تعزيـز القـدرات بصـورة عاجلة، 
وأالستعداد ملواجهة مبادئ االستدامة، 
يف ظل االحتفال املحـي والدويل باليوم 
الـدويل للحـد مـن مخاطر الكـوراث، 

الـذي يصـادف 13 أكتوبر.

ويف الورشة، اسـتعرض املشاركون 
13 ورقة عمل مقدمـة من 10 جهات 
يف مقدمتها، وزارات الصحة والزراعة 
املدنـي  الدفـاع  ومصلحـة  وامليـاه 
والقطـاع الخـاص، ومـن منظمـة 
الفـاو، دعوا مـن خالهـا إىل رضورة 
العمـل املؤسـي يف بنـاء منظومـة 
اإلنـذار املبكـر، التـي تبـدأ بمعرفـة 
الخطـر والتنبؤ به، والنـرش واالتصال 
واالسـتجابة الفورية والفاعلة إلنقاذ 

األروح واملمتلـكات..

تخلـل الورشـة، عـرض فيلـم عـن 
مخاطـر الطقس وفاشـة عن أهمية 
األرصـاد الجويـة يف حياتنـا قدمتهـا 
إدارة النرش والتوثيق يف قطاع االرصاد 

الجوية.

الجديـر بالذكـر أن األمـم املتحـدة 
املـايض،  الشـهر  خـال  أطلقـت، 
“مبـادرة اإلنـذار املبكـر للجميـع” 
للخمـس السـنوات القادمـة، إلظهار 
الدعم للمبادرة التـي تقودها املنظمة 
.)WMO( العامليـة لألرصـاد الجويـة

تخرج 		 متدربًا يف دورة مجال قوانني وترشيعات الطريان املدين
 اختتمـت مؤخـراً يف معهـد الطـريان املدنـي واالرصـاد، الـدورة التاسـعة يف مجـال قوانـن وترشيعـات الطـريان املدنـي.

و يف هذه الفعالية التـي حرها االخ وكيل الهيئة االسـتاذ رائد طالب جبل وعميد املعهد الدكتور ناجي السـهمي ، اشـاد االخ 
وكيل الهيئة بالدورة والطاقم التدريبي القائم عليها منوهاً ألهميتها يف كلمته التي ألقاها أمام املشـاركن الذي بلغ عددهم 31 
 متدربا ومتدربة.متمنيا ان يكونوا قد اسـتفادوا من املعلومات التي تلقوها يف هذه الدوره والتي كانت عىل مدى 10 ايام تدريبية
وقد هدفت الـدورة إىل تعريف املشـاركن بقوانن وترشيعـات الطريان املدنـي ابتداء من اتفاقية شـيكاغوا مـرورا بماحقها 
ووثائقها املختلفة وصـوال اىل الترشيعات املحليـة الخاصة بالطريان املدني واالرصـاد املنبثقة عنها.وأكـد األخ الوكيل رضورة 
اسـتمرار عقد مثل هـذه الدورات لتشـمل عدد اكرب مـن موظفـي الهيئة وذلك لنـرش ثقافـة القوانن والترشيعـات الخاصة 
بالطـريان املدني واالرصاد.وتأتـي هذه الدورة ضمن الخطة التدريبية السـنوية لعـام 2022م للهيئـة ومطاراتها وقطاعاتها.

نائب وزير النقل   زار  قطاع األرصاد الجوية والتقى قيادات القطاع
الهاشمي: قيادة الوزارة  تعمل على إصدار قانون األرصاد الجوية اليمنية  

وتعمل على االرتقاء بتدريب وتأهيل كوادر القطاع بما يضمن تنمية القدرات

الوكيل املساعد لقطاع األرصاد : نعمل على تعزيز عالقات القطاع بالرشكاء من الجهات 
ذات العالقة كالزراعة والصحة والدفاع املدين واملياه والبيئة ومركز االستشعار عن ُبعد

قام نائب وزيـر النقل  محمد الهاشـمي صباح 
يوم 15 أكتوبر بزيـارة إىل قطـاع األرصاد الجوية 

يف الهيئة العامة للطريان املدنـي واألرصاد.

وخـال الزيـارة التقـى نائـب الوزيـر بقيـادة 
ومـدراء عمـوم القطـاع وبحـث معهـم كافـة 
االجراءات املتعلقة بسـري العمل ومسـتوى األداء 
وكـذا الصعوبـات واملعوقـات التـي يواجهونهـا 
يف أعمالهم..حيـث أكـد الهاشـمي عـىل رضورة 
وأهميـة العمـل بمهنيـة عاليـة وبـروح الفريق 
الواحـد بهدف اإلرتقـاء بـاألداء منوهـاً بأهتمام 
قيادة الـوزارة بأصـدار قانـون األرصـاد الجوية 
اليمنية وكـذا تدريـب وتأهيل كـوادر القطاع بما 
يضمن تطوير وتنمية القـدرات يف مجال األرصاد 
الجويـة. مشـدداً عـىل أهميـة التدريـب الداخي 
واالسـتفادة قـدر اإلمكان مـن املدربـن اليمنين 
الذيـن ال يقلـون كفـاءة عـن نظرائهـم يف الدول 

األخرى.

بدوره ثمـن الوكيـل املسـاعد لقطـاع األرصاد 
محمد سـعيد حميد زيـارة نائب الوزيـر وأوضح 

الـدور الذي يقوم بـه القطـاع يف مختلف مجاالت 
الحيـاة من خـال الرصـد والتنبـؤ بالطقس عىل 
مـدار السـاعة، وما يصاحبـه من ظواهـر جوية 
عنيفة مخلفة كـوارث يف األرواح واملمتلكات، التي 
يعمل القطاع من خـال املركز الوطنـي لألرصاد 

بالتحذيـر واإلنـذار املبكر بها.

وأكد الوكيـل حميد عىل تعزيز عاقـات القطاع 
بالـرشكاء املحليـن مـن الجهـات ذات العاقـة 
كـوزارة الزراعة والصحـة والدفاع املدنـي واملياه 
والبيئـة ومركـز االستشـعار عـن بُعـد ونُظـم 
املعلومـات الجغرافيـة ومركـز امليـاه والبيئـة يف 
جامعـة صنعـاء وغريهـا مـن الـرشكاء للعمـل 
معهم يف املسـتقبل بهدف إنشـاء منظومة اإلنذار 

املبكـر يف الباد.

ويف ختـام الزيـارة أشـار نائـب وزيـر النقـل 
إىل أهميـة خدمـات قطـاع األرصـاد يف التنميـة 
االقتصاديـة وتشـجيع االسـتثمار يف املجـاالت 
الزراعيـة والتجاريـة وغريهـا للدفـع بعجلـة 

االقتصـاد الوطنـي نحـو األفضـل.

أهميــة الرشاكــة والتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة يف عمــل اإلنذار 
املبكــر، لتجنــب خســائر وأرضار كــوارث الطقــس واملنــاخ وامليــاه والبيئة

 وضــع خارطــة طريــق لنظــام اإلنــذار يف بالدنــا تنطلــق مــن قلــب اإلجمــاع الــدويل 
يف تنفيــذ آليــات اإلنــذار املبكــر الــذي تقــوده املنظمــة العامليــة لألرصــاد الجويــة

اسـتعرض اجتمـاع يـوم 14 أكتوبـر بقطاع 
األرصـاد الجوية برئاسـة وكيل الهيئـة العامة 
للطـريان املدنـي واألرصـاد رائـد طالـب جبـل  
وبحضـور الوكيـل املسـاعد لقطـاع األرصـاد 
املهنـدس محمـد سـعيد حميـد ومديـر عـام 
القطـاع الدكتـور هادي خـريان خطـة تطوير 

األداء اإلعامـي بقطـاع األرصـاد الجويـة .

بحـث االجتمـاع الـذي حـره مديـر عـام 
كوارث الطقس محمد سـعيد الحكيمي ومدير 
اإلعام بالهيئة سـلطان فرج الخطـة الخاصة 
النـرش  وسياسـة  اإلعامـي  األداء  بتطويـر 
واإلتصال بقطاع األرصاد ومواكبتها للتطورات 

التقنيـة وجـودة املخرجات .

خـال االجتماع أشـاد وكيـل الهيئـة بجهود 
مختـيص اإلعـام والنـرش بقطـاع األرصـاد 
الجويـة وباملسـتوى املتطـور يف األداء اإلعامي 
عـىل مسـتوى املوقـع اإللكرتونـي ومنصـات 
الخاصـة  الرسـمية  االجتماعـي  التواصـل 

بخدمـات األرصـاد الجويـة اليمنيـة.

الفتـا إىل أهميـة تضافـر جهـود الجميـع 
والتنسـيق مـع وسـائل االعـام املختلفـة بما 
يواكـب التطـورات الحديثـة يف هـذا الجانـب 
ويضمن وصـول النرشات الجويـة والتحذيرات 
واإلنـذارات إىل كافـة رشائح املجتمـع يف الوقت 
املناسـب لضمـان مواجهـة الكـوارث واتخـاذ 
اإلجراءات املناسبة لحماية األرواح واملمتلكات.

مؤكدا حرص قيادة الهيئة عـىل اتاحة فرص 
التدريـب التخصيص املناسـب لتطويـر الكادر 
ورفع كفاءاتهـم ملواكبة التطورات املتسـارعة 

يف علوم الطقـس املناخ .

إىل ذلـك أطلـع وكيـل الهيئـة عىل اسـتوديو 
الطقـس ومـا يحتويه مـن أجهزة ومعـدات يف 
املونتاج والجرافكس واإلضـاءة والصوت والتي 
يتم مـن خالها انتـاج النرشة املرئيـة الخاصة 

باألحـوال الجوية.

برئاسة وكيل الهيئة العامة للطريان واألرصاد اجتماع مهم للبحث يف األداء االعالمي بقطاع االرصاد الجوية

رائد طالب : أهمية التنسيق مع وسائل االعالم املختلفة لضمان وصول النرشات 
الجوية لضمان مواجهة الكوارث واتخاذ االجراءات لحماية االرواح واملمتلاكت
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اسرتاتيجية رسيعة  التنفيذاسرتاتيجية رسيعة  التنفيذ
لتوطني صناعة األدوية ومواجهة الحصار   يف   بالدنالتوطني صناعة األدوية ومواجهة الحصار   يف   بالدنا

أمـام اسـتمرار الحـرب والحصار 
الجائـر عىل اليمـن الذي أثر بشـكل 
مبـارش عـىل قطـاع الـدواء تتجـه 
صناعـة  توطـن  نحـو  صنعـاء 
االدويـة يف سـعي حثيـث لتحقيـق 
االمـن الدوائـي حيـث أقـر اجتماع 
ٌعقد مؤخراً برئاسـة وزيـر الصحة 
الدكتـور طـه  العامـة والسـكان 

املتـوكل ، وبحضـور مصنعـي االدويـة 
وضـع اسـرتاتيجية لتوطـن ألـف صنف 
دوائـي تُصنـع محليـاً، خـال الخمـس 
صنـف   300 منهـا  القادمـة  سـنوات 
تخصـيص منقـذ للحيـاة بمـا يسـهم يف 

تحقيـق االكتفـاء الذاتـي .

استهداف التحالف لقطاع الدواء
منـذ بدايـة الحـرب عـىل اليمـن عمـد 
التحالـف اىل إغاق مطـار صنعـاء الدويل 
األمـر الـذي تسـبب بحـدوث كارثـة عىل 
قطـاع الـدواء يف اليمن واختفـاء ” 362 ” 
اسـماً تجارياً مـن مخـازن وزارة الصحة 
والسـوق التجارية والتي تحتـاج لظروف 
خاصـة جـداً للنقـل كالتربيـد ورسعـة 
التوصيـل التـي ال تتسـنى إال عـرب مطار 

صنعـاء ومنهـا أدويـة مشـتقات الـدم 
واألدويـة الهرمونية واملناعيـة واألمصال 
ومخثـرات الـدم ومانـع مخثـرات الـدم 
وبعـض  والتخديـر  اإلنعـاش  وأدويـة 
..اىل  املحاليـل املخربيـة والتشـخيصية 
جانب إغـاق مطـار صنعاء الـدويل عمد 
التحالـف اىل منـع وعرقلة دخـول االدوية 
مـن املنافـذ التي يسـيطر عليهـا وهو ما 
ضاعف معانـاة اليمنيـن نتيجـة انعدام 
وشـحة االدوية خصوصاً االدويـة املنقذة 

للحيـاة .

شحة االدوية
وفـق وزارة الصحـة اليمنيـة بلـغ عدد 
االدوية شـحيحة التوافر بسـبب العدوان 
والحصـار والتي ال تصنع محلياً بحسـب 
االسـم العلمـي ” 98 اسـم علمـي ” لــ  

1630 صنـف ..كمـا بلغت املـواد العلمية 
شـحيحة التوافـر التي تحتـاج اىل ظروف 
نقل خاصـة  38 أسـم علمي ” لــ ” 358 
” صنف .وبالنسـبة للمسـتلزمات الطبية 
والتشخيصية شحيحة التوافر فقد بلغت  

)19 أسـم علمي( لــ 198 صنف .

 إغالق الشركات لسوقها يف اليمن
تسـببت الحالـة غـري املائمـة التـي 
فرضها التحالف نتيجـة الحرب والحصار 
اسـترياد  املسـتوردين عـن  اىل عـزوف 
االدويـة وتوقـف الـرشكات الخارجيـة 
واغـاق سـوقها يف اليمـن .. إضافـة اىل 
رفـض الـوكاالت االصليـة الدخـول اىل 
اليمن حيث تشـرتط هذه الـوكاالت وجود 
رحات منتظمة بن بلدانهـا وبن اليمن .

ووفـق وزارة الصحـة فقـد بلـغ عـدد 

املسـتوردين الذي توقف نشاطهم بسبب 
الحـرب والحصـار ” 83 ” مسـتورد ” لـ 
“1329” صنـف ..كما بلغ عـدد الرشكات 
واملواقـع التصنيعية الخارجية املسـجلة 
التـي أغلقـت سـوقها يف اليمـن بسـبب 
التـي فرضهـا  الغـري مائمـة  الحالـة 
العـدوان والحصار ” 16 رشكـة لـ ” 559 
“صنـف ..وما يؤكـد عزوف املسـتوردين 
عـن اسـترياد االدويـة عـدد املتقدمـن 
للمناقصـات التـي تنزل مـن قبـل وزارة 
الصحة السـترياد االدوية ومنها املناقصة 
التـي أنزلتهـا الـوزارة يف بدايـة اكتوبـر 
الجـاري لتوريـد خمسـة أصنـاف مـن 
االدوية ملركـز االورام والتي لـم يتقدم لها 

سـوى مسـتورد واحـد فقط .

 حجم االدوية املتداولة يف اليمن
نتيجـة للعدوان والحصـار ضعف حجم 
االدويـة املتداولـة يف اليمـن اىل أقـل مـن 
النصـف حيـث تبلـغ االدويـة املتداولـة 
املسـجلة يف الهيئة العامـة لألدوية ثمانية 
الـف صنـف بينمـا املتـداول منهـا حالياً 
3200 صنـف فقـط  وباقـي االصنـاف 

مفقـودة..

 لحقت آثار كارثية بالقطاع الدوايئ نتيجة الحرب العدوانية والحصار الذي يفرضه التحالف على اليمن منذ أكرث 
من ثمانية أعوام ومنع دخول أصناف كثرية من االدوية خصوصًا الخاصة باألمراض املزمنة واليت تسـبب انعدامها 
وشـحتها اىل وفاة االف املرضى يف اليمن خالل السنوات املاضية . أمام اسـتمرار الحرب والحصار الجائر..آثار كارثية 
اصابت القطـاع الدوايئ نتيجة الحـرب العدوانية والحصـار الذي يفرضـه التحالف على اليمن منـذ أكرث من ثمانية 
أعوام ومنع دخـول أصناف كثرية من االدوية خصوصًا الخاصة باألمراض املزمنة واليت تسـبب انعدامها وشـحتها 

اىل وفاة االف املرضى يف اليمن خالل السـنوات املاضية ..

توصلـت دراسـة إىل أنَّ الـزواج السـعيد يسـاعد مـرىض النوبـات القلبية 
عـىل التعايف رسيعـاً، إذ أشـارت إىل أن األزواج الذين لديهـم رشكاء محبون 
وداعمـون هم أقـل عرضة لخطـر عودتهـم إىل املستشـفى أو املعاناة من 

الصدر. يف  آالم 
صحيفة The Daily Telegraph الربيطانية قالت، وفقاً للباحثن بجامعة 
ييـل، إن الـزواج امُلجِهـد يرتبط بتعـاٍف أبطأ، كما وجـد الباحثـون أنَّ هذه 
املسـألة تؤثر يف النسـاء عىل وجـه الخصـوص؛ ألنهن أكثر عرضـة لإلباغ 

عن ضغـوط زوجية حـادة أكثر مـن الرجال.

كما أشـار الخرباء إىل أنَّ النتائـج يمكن أن تمهد الطريـق ألمراض القلب، 
بحيـث تتوقف عـن اعتبارها مرض عضو واحـد، والبـدء يف فهمها بصورة 
شـاملة، وفيما يتعلـق بالصحـة العقلية للمـرىض وظروفهم الشـخصية 
أيضاً.واقرتحـوا أنَّ النظـر إىل الضغـوط اليوميـة ملـرىض القلـب يمكن أن 
يحسـن العاج والرعايـة، بمـا يف ذلك الضغـوط املاليـة وضغـوط العمل، 

وكذلك القضايـا الزوجية.

شذى التوي.. تفوز بجائزة 
املرأة اإلسكتلندية

تمكنـت الشـابة اليمنيـة شـذى التـوي بالفوز 
بجائـزة املـرأة اإلسـكتلندية تكريمـاً ملسـاهمتها 

البـارزة يف مجـال الفـن والثقافـة.

واحـرزت التـوي، املركـز األول، مـن بـن االف 
املشاركات من نسـاء اسـكتلندا، وذلك بعد قيامها 
بالعديد من املعـارض الفنيه والتعريفيـة باليمن، 
ونقلت معانـاة اليمـن واليمنيات بريشـتها خال 
معارضهـا..ويف يوليـو من العـام املـايض 2021، 
فازت شـذى التُوي باملرتبـة األوىل بجائـزة “جون 
بـرين” يف اسـكتلندا، وتـم اختيار لوحتهـا من بن 

300 لوحة مشـاركة.

وال تنحـر هـذه الجائـزة يف الفـن التشـكيي 
وهي متاحة للمقيمن يف اسـكتلندا وتشـمل فنون 

املـرسح والتصويـر وغريها.

الزواج السعيد الزواج السعيد 
يفيد مرضى يفيد مرضى 

القلب؟ القلب؟ 

مناقشـات الدورة الـ 77 للجمعية العامة لألمم املتحدة هذا العام جمعت 
كبار القادة واملسـؤولن يف العالم، ولكن عىل هامش تلـك االجتماعات كان 
يـدور تغيري من نـوع فريد. فقـد تجّمع 150 من الشـباب مـن 90 دولة – 
كل منهـم ينارص البيئـة بطريقته الخاصـة – وشـاركوا يف فعالية جانبية 
من أجل البيئـة. من بن هؤالء شـابتان يمنيتان تقودان تغيـرياً حقيقيا يًف 

بلدهما الذي ينئ بسـبب الحرب والصعوبـات االقتصادية والبيئية.

فقـد شـاركت إرشاق السـويدي )24 عاما( وإيثـار فـارع )24( يف حدث 
جانبي يف نيويورك بعنوان »قوة العمـل« أو Powering Action عىل هامش 
الدورة السـابعة والسـبعن للجمعية العامـة لألمم املتحدة، واسـتضافت 
مبادرة الشـباب من أجل املناخ أو Youth4Climate، التي أطلقتها حكومة 
إيطاليـا وبرنامج األمـم املتحـدة اإلنمائي هذا الحـدث العاملـي الرائد الذي 
يجمـع األصوات العامليـة حول القضيـة األكثـر إلحاحاً يف عرنـا: العمل 

املناخي.

خروج مطار بريطاين عن الخدمة
أقلعـت الرحلة األخرية من مطار دونكاسـرت شـيفيلد الربيطانـي، الذي أعلن الشـهر املايض 
اكتوبـر أنه سـيغلق بشـكل نهائي اعتبـارا مـن 31 أكتوبر، بسـبب نقـص اإليـرادات الكافية 

وارتفاع تكاليف التشـغيل.

وأقلعت الرحلة األخرية يوم السـبت املـايض، ووصلت إىل كاتوفيتي يف بولندا السـاعة 10:55 
مسـاء، عـىل الرغم مـن أن عـددا من الرحـات األخـرى ستسـتمر يف الهبـوط يف املطـار حتى 
4 نوفمـرب. وقالـت مجموعة بيـل، املالكـة للمطـار، إنه لـم يعد قابـا للعمل بسـبب "نقص 

اإليـرادات الكافيـة وارتفاع تكاليف التشـغيل".

وتظاهر مئات األشـخاص األسـبوع املايض إلبقاء املطار مفتوحا، بعد إطـاق حملة تواقيع 
إلبقائـه مفتوحـا، والتي جمعـت أكثر مـن 100000 توقيـع. هذا وسـيؤثر اإلغـاق عىل آالف 

الرحات الجوية سـنويا.

وقالت رشكـة Cirium لتحليـات الطريان، إن املطـار احتل املرتبـة 26 بن أكـرب املطارات يف 
اململكة املتحـدة، حيث سـجل 4609 رحات يف عـام 2019م.

كما تم التصويـت عليه كأفضل مطـار يف اململكة املتحـدة. وتأثر املطار بشـدة خال جائحة 
كورونـا عام 2020م وحـذر الخرباء من أن املطـارات األصغر قد تضطـر إىل اإلغاق نهائياً.

إرشاق السويدي إرشاق السويدي 
وإيثار فارع.. وإيثار فارع.. 

تتصّديان لتغرّي املناخ تتصّديان لتغرّي املناخ 
عرب أفاكر إبداعيةعرب أفاكر إبداعية

قضية املياه تشّكل مصدر قضية املياه تشّكل مصدر 
قلق يف العالم العريبقلق يف العالم العريب

عند السـؤال عن أكرب تحـٍد بيئي يواجـه بادهم، 
صنّف املسـتجيبون يف جميع الدول العربية قضايا 
امليـاه يف مصاٍف أعـىل من املخـاوف األخرى..تعترب 
القضايا املتعّلقة باملياه، بما يف ذلـك التلّوث والندرة 
والشـّح، من االهتمامات الرئيسية يف العالم العربي 
، وفقـاً لدراسـة اسـتطلعت آراء أكثر مـن 26000 

شخص يف 12 دولة.

ووجد بحـث »الباروميـرت العربي«  الـذي أجرته 
جامعـة »برينسـتون« أنه يف حـن أن تغـرّي املناخ 
كان مصـدر قلـق لعامـة املنطقـة ، فـإن القضايا 
ذات التأثري اليومي األكثر إلحاحاً تميل إىل الحصول 
عىل أولوية أعـىل..ويف اإلطار، صـدر تقرير يلخص 
االسـتبيان  بعنـوان »آراء حول البيئـة وتغرّي املناخ 
يف منطقة الـرشق األوسـط وشـمال أفريقيا« قبل 
بـدء قمـة Cop27 يف مدينة رشم الشـيخ املرية.



www.mot.gov.ye    
www.facebook.com/motyemen1
http://www.youtube.com/motyemen
http://www.twitter.com/motyemen1
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االنتهاكات المرتكبة بالحصار المفروض من قبل تحالف الدول لم يعطل
 هذا النص فحسب بل أن دول التحالف عمدت إلى تنصيب نفسها كسلطة بديلة

 تتولى إصدار التصاريح 
15 اعالن
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شهرية -  اقتصادية  -عامة

  »تعنى بقضايا النقل« العدد )19(  
السنة الثانية ربيع ثاني 1444هـ
  املوافق نوفمرب  2022م

سنحرص عىل تنفيذ الخطط والربامج والدراسات التطويرية التي تسهم يف النهوض بقطاعات 
النقل وتقديم خدمات ملموسه للمواطن..وسنويل عمليات التدريب والتأهيل وتطوير القدرات 
بما يكفل تحسن جودة األداء واإلسهام يف تطوير قطاع النقل ليقوم بدوره يف خدمة املجتمع..
واقدر كل الجهود التي بذلها ومازال يبذلها قيادات وموظفو الوزارة ومؤسساتها وهيئاتها يف 

مواجهة تحالف العدوان..واخاصهم وتفانيهم يف اعمالهم محل تقديرنا.

عبدالوهاب حيىي الدرة - وزيرالنقل

كل ماينرش 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« 

مديرالتحرير

أحمد سعيدفرحان
مستشار التحرير

أحمد عباس الوزير
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الهدنة وفتح مطار 
صنعاء الدويل

انتهت الهدنة االممية رغـم تمديدها مرتن 
دون ان يحصل اي تطـور فيما يتعلق بتنظيم 
الرحـات التجاريـة مـن واىل مطـار صنعـاء 
الـدويل باسـتثاء الرحـات اىل االردن فمـازال 
املطـار مغلـق امـام الرحـات التجاريـة اىل 
وجهات اخـرى بما فيها وجهـة القاهرة رغم 
الجهـود التـي بذلها الوفـد الوطنـي والدعوة 
التـي قدمها معـايل وزيـر النقـل عبدالوهاب 
الـدرة  والطلبـات املقدمـة من كثـري رشكات 
الطريان برغبتهـا يف تنظيم رحـات جوية اىل 
مطار صنعاء الـدويل ورغم الدعـوات االممية 
وكل الجهـود التـي بذلتها حكومـة اإلنقاذ إال  
ان تحالف العـدوان ومرتزقتهـم تجاهلوا كل 
تلك الجهود ولـم يلتزموا بتنفيذ بنـود الهدنة 
وظلوا يماطلـوا ويختلقوا االكاذيـب واالعذار 
حتى انتهت الهدنة .مما سـبب من مضاعفة 
اعـداد الحـاالت املرضيـة خاصـة الحـات 
االسـعافية التـي لـم تتمكـن مـن الحصـول 
عىل حجوزات عـرب الرحـات اىل االردن نتيجة 
للضغط الكبري عـىل مكاتب السـفر والبعض 
اليسـتطيع الحصول عـىل مقعـد اال بعد اكثر 
مـن شـهر ممـا يـؤدي اىل تدهـور حالتهـم 
الصحيـة خاصـة مـرىض الرسطـان بـل ان 
البعـض منهم فـارق الحيـاة قبـل ان يتمكن 

من السـفر اىل االردن. 

ايـن االمـم املتحـدة ممـا يعانيـة الشـعب 
اليمنـي مـن اغـاق مطـار صنعـاء الـدويل 
فالرحـات اىل وجهـة واحـدة هـي االردن ال 
تلبي %2 من الحاجة الفعلية للشـعب اليمني 
مقارنـة بعـدد الرحات قبـل العـدوان والتي 
كانت تصل اىل 50 رحلـة يف اليوم ..اننا نطالب 
االمم املتحـدة واملجتمـع الـدويل برسعة فتح 
املطـار دون قيـد أو رشط كونـة حق مرشوع 
لكل ابنـاء الشـعب اليمنـي وجانب انسـاني 

اليجـوز ربطـه بالجانب السـيايس .

أ. خالد بن أمحد الشايف
مدير عام مطار صنعاء الدويل

سلطان فرج *

التوجه نحو املسـتقبل يبدأ مـن االهتمام بالعنـر البرشي وتذليل 
جميـع الصعوبات التـي تقف امامه..ومؤخـراً عقدت الهيئـة العامة 
للطريان املدني واالرصاد ورشـة مهمـة بعنوان  “نحـو رشاكة فاعلة 
يف اإلنـذار املبكـر والعمـل املبكـر” وتهـدف هـذه الورشـة إىل توحيد 
جهود كافـة الجهـات ذات العاقة باإلنـذار املبكر بمخاطـر الكوارث 
الطبيعيـة، وتعزيز الرشاكة الوطنية للحفاظ عـىل األرواح واملمتلكات 

العامـة والخاصة.

وسـعدت يف الشـهر املايض بحضور لقاء مهم يف قطاع االرصاد الجوي 
يتنـاول عملية التنسـيق بيننـا ووسـائل االعـام املحليـة املختلفة بما 
يواكب التطـورات الحديثـة ويضمن وصـول النرشات الجويـة إىل كافة 
قطاعات املجتمع بوقـت رسيع لضمان مواجهة الكـوارث والتمكن من 

اتخـاذ اإلجراءات  الازمـة ملنع اي خسـائر قد تحدث..  

ومـن االنصاف ان نشـيد بقيـادة وزارة النقل ممثلة بمعـايل الوزير 
االسـتاذ عبدالوهاب الـدرة ونائبه االسـتاذ محمـد الهاشـمي اللذان 
شـكا فريق عمـل متناغـم ومتابع لـكل انشـطة الـوزارة والهيئات 
واملؤسسـات التابعـة لها..ونجد منهمـا كل تعاون وتجـاوب يف تذليل 
جميـع الصوبـات التـي نواجههـا.. وملسـنا منهـم اهتمـام خـاص 
بعمليـات التدريب والتاهيـل يف جميع املجاالت..ومتابعـة كل الربامج 
الحديثة بهـدف النهوض بمهـام الـوزارة والتحدث بلغـة العر..اال 
وهي التأهيل والتدريـب واألتمتة يف جميع مجاالت الـوزارة والهيئات 

واملؤسسـات والربط الشـبكي بن جميـع القطاعات.
كمـا تمتلـك الهيئـة العامـة للطـريان املدنـي واالرصـاد الجويـة 
كفـاءات وخربات رائـدة فالدكتور محمـد عبدالرحمن رئيـس الهيئة 
من القيـادات االكاديميـة واالداريـة ذات تاريـخ طويل..دائماً يتطلع 
للمسـتقبل ويدعونا دوماً ملسـابقة الزمن للحاق بالركب رغم االعاقة 
التي اصابتنا جـراء العدوان والحصار الجائر عىل قطاع النقل بشـكل 
اسـايس كانت غارات العدوان مسـتهدفة هذا القطاع الحيوي املهم..
وبالرغم من ذلك اسـتطاعت الكوادر املنتسـبة لهيئة الطـريان املدني 
واالرصـاد بقطاعاتها املختلفـة ان تظل دوماً يف الصـدارة بجاهزيتها 
ومواجهتهـا املسـتمرة لتحديـات تحالـف العدوان..وخـري دليل عىل 
ما اقـول االنسـيابية التـي يعمل بهـا مطار صنعـاء الدويل لسـنوات 
وشـهور الهدنـة بكفـاءة عالية..وكأنـه لـم يتعـرض  ألي عمليـات 
تدمري خـال السـنوات الثمـان..وال انى وكيـل الهيئة االسـتاذ رائد 
طالب الشـاب الطموح والذي يتواجد معنـا يف كل ادارة وقطاع للعمل 
عـىل تذليل جميـع التحديـات التـي نواجهها..واعـود الكـرر التناغم  
املوجود بن مسـئولينا هو رس النجاح والصمود.. والـدورات والورش 
التدريبية هـي الطريق الفعي للولوج نحو املسـتقبل بكفاءة واقتدار.

* مدير االعالم بالهيئة العامة للطريان املدني واالرصاد

التوجه 
نحو

 املستقبل

كشفت رشكة "رويال كاريبيان انرتناشـونال" النرويجية عن مرشوع إلنشاء 
أكرب سـفينة رحات بحرية يف العالم سيطلق عليها اسـم "أيقونة البحار"  وهي 

أول سفينة تستخدم الغاز السـائل كوقود.وبدأ العمل الفعي يف السفية.

يف عـام 2023 سـيتم إنزالهـا إىل املاء، إىل حـن انطاقهـا يف أول رحلـة بحرية 
عـام 2024. .هـذه السـفينة هي عبـارة عـن حافلة كبـرية، حتى أنهـا تحتوي 
عـىل حديقة مائية وقاعـة حفات مع نوافـري و 40 مطعماً، وحسـب التوصيف 
يقال أنها سـتكون "بدياً لسـفينة تايتانيك"، وزنها 250800 طن، عدد الغرف: 
2805، السعة: 5610 أشخاص.."أيقونة البحار" ستضم 18 طابقاً، 7 حمامات، 
9 جاكـوزي، ملهـى ليي، حديقـة مائية بهـا 6 زالّقـات، 40 مطعمـاً و مقهى ، 
مركز التسـوق، قاعة للحفات مـع نوافري، ملعـب تنس، حديقة عامـة وغريه.

تفقد مدير عـام رشطة املرور 
العميـد الدكتـور بكيـل محمـد 
لجـان  عمـل  سـري  الـربايش، 
الرتقيـم يف نقاط الحـزام األمني 
بصنعـاء..ويف زيارتـه اىل نقطة 
إجـراءات  اطلـع عـىل  يسـلح 
الخدمـات املقدمـة للمواطنـن.

واسـتمع مـن العقيـد خالـد 
العطـاب وعـدد من الضبـاط إىل 
تقريـر تقيمـي حـول مسـتوى 
ذات  املاحظـات  وأبـرز  األداء 

الصلـة بالعمـل.

وأكـد مديـر عـام املـرور عىل 
اإلجـراءات  تسـهيل  رضورة 
املقدمـة، بمـا يضمـن رسعـة 
املواطنـن،  معامـات  إنجـاز 
وتوفري جميع متطلبات تسـهيل 

العمـل للجـان املسـتحدثة.

وأشـار إىل حرص قيادة وزارة 

الداخلية بعمل اللجان املشـكلة 
ملالكـي  الخدمـات  لتقديـم 
أمانـة  إىل  القادمـة  املركبـات 
املحافظـات،  مـن  العاصمـة 
خاصـة بعـد اإلعـان عـن منع 
دخـول املركبـات غـري املرقمـة 
إىل أمانـة العاصمة.وحـث عـىل 
رضورة العمـل بـروح الفريـق 

الجهـود  وتضافـر  الواحـد 
لتسـهيل إجـراءات الخدمـات 
املقدمـة، والتعامـل الراقـي مع 
املواطنـن، ومنـع التجـاوزات 
واملخالفـات، ورصـد املاحظات 
ورفع التقاريـر الازمة، وإنجاز 
معامات الرتقيـم يف أرسع وقت.

مدير عام املرور يتفقد سري عمل لجان الرتقيم يف نقاط الحزام األمين بصنعاء

ايقونة البحار ايقونة البحار 
بالغاز املسالبالغاز املسال

ُدشـن بمحافظـة الحديـدة يـوم 3 نوفمـرب 
مـرشوع التحصيـل اإللكرتونـي لرسـوم النقـل 
الربي عرب مكاتـب ومراكز الهيئـة العامة للربيد.

ويف التدشـن أشـار وكيـل املحافظة للشـؤون 
املاليـة واالداريـة، عبـد الجبـار أحمد محمـد، إىل 
أهميـة العمـل بهـذا النظـام اإللكرتونـي الـذي 
سـيعمل عىل ضبط عمليـة التحصيـل والتوريد.

ولفـت إىل أن التدشـن بهـدف توسـيع دائـرة 
التحصيـل االلكرتونـي يف إطـار تنفيـذ توجهات 
الحكومـة ألتمتـة كافة األعمـال وفًقـا لألنظمة 
اآلليـة الحديثـة.. مشـيدا ًبالجهـود التـي قامت 
بها هيئتـي تنظيم شـؤون النقـل الـربي والربيد 
لتدشـن هذا املرشوع والذي سـيكون لـه مردود 

إيجابـي يف تطويـر عمـل شـؤون النقـل الربي.

من جانبـه أوضح رئيس الهيئـة العامة لتنظيم 
شـؤون النقل الربي، وليـد الوادعـي، أن املرشوع 
يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيـادة الثورية واملجلس 
السـيايس األعـىل ألتمتـة العمـل اإلداري واملايل يف 
قطاعات الدولة بصورة عامـة، واإليرادية بصورة 
خاصـة، ومـن ضمنهـا الهيئـة العامـة لتنظيـم 
شـؤون النقـل الربي لتسـهيل إجـراءات تحصيل 

املوارد والرقابـة عليها.

ولفـت إىل أن التدشـن يأتـي يف إطـار الربنامج 
التنفيـذي للرؤيـة الوطنيـة وتنفيذا لقـرار نائب 
رئيس الوزراء للشـؤون االقتصاديـة، وزير املالية 
الذي اعتمد هذه اآللية لتسـهيل إجراءات تحصيل 

املوارد والرقابـة عليها.

وتطرق الوادعي، إىل أن هذه اإلجراءات سـيكون 
لها أثر ملموس عىل سـائقي الشـاحنات الثقيلة ، 

من خال معالجة املشـاكل اإلداريـة واالختاالت 
الناجمة عن استخدام القسـائم وحوافظ التوريد 
اليدوية.. مشـريا إىل أن العمل بهذا النظام سيعمل 
عىل تحسـن أسـاليب التحصيل وتخفيف األعباء 
عن السـائقن وتقليـل الفاقـد من مـوارد الدولة 
وتسـهيل التواصل بـن موظفي النقل وسـائقي 

الشاحنات.

وأعتـرب مـرشوع التحصيـل اإللكرتونـي أحـد 
أسـاليب التطور ، ضمن مشـاريع الشـمول املايل 
وأحد مشـاريع الهيئة املطروحة ضمن خططها.

فيما أشـار، رئيس الهيئة العامـة للربيد، عمار 
وهـان، اىل أن املـرشوع سيسـهم يف تعزيـز آليات 
تحصيـل املـوارد والعمل بشـفافية مع سـائقي 
الشـاحنات وموظفي النقل.. موضحاً أن املرشوع 
سـيتيح تبادل البيانات آلياً ما بـن الربيد والنقل، 
بمـا يف ذلـك السـداد عـرب الهواتـف املحمولـة أو 

مكاتب الربيـد يف املحافظة.

وأكـد اإلسـتمرار يف تطويـر آليـة العمـل بمـا 
يكفـل تقديـم الخدمـات لكافـة السـائقن يف 
الخطوط الطويلة بشـكل سـلس وسـهل ورقابة 
عالية، تكفل حقوق الدولة بشـكل عـام وحقوق 

السـائقن بشـكل خاص.

حر التدشـن رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية 
الوطنيـة يف الهيئـة العامة لشـؤون النقـل الربي 
عبـد اللـه الغربانـي ومديرا فـرع الهيئـة العامة 
لتنظيم شـؤون النقـل الـربي محمد السـويدي، 
وبريـد منطقـة الحديدة محمـد الوجيـه، ونائب 
مدير الربيد حسـن حبيب، ومديـر خدمات الربيد 

عصام الشـوايف.

 رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل الربي  وليد الوادعي ووكيل محافظة الحديدة

يدشنوا مرشوع التحصيل اإللكرتوين لرسوم النقل الري يف الحديدة

الوادعي : مرشوع التحصيل اإللكرتوين أحد أساليب التطور  ضمن 
مشاريع الشمول املايل وأحد مشاريع الهيئة املطروحة ضمن خططها


