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شهرية -  اقتصادية  -عامة  »تعىن بقضايا النقل«
العدد )23(  السنة الثانية  شعبان  1444هـ  مارس 2023م

مجلس النواب يعيد التصويت على مرشوع قانون األرصاد الجوية
ناقـش مجلـس النـواب يف جلسـته املنعقـدة، يـوم 7 مـارس 2023م برئاسـة رئيـس املجلـس يحـى علـي الراعـي، تقرير لجنـة النقل 
واالتصـاالت بشـأن مذكـرة رئيـس املجلـس السـيايس األعلـى املتضمنـة مالحظـات الهيئـة العامـة لحمايـة البيئـة والهيئـة العامـة 

للمـوارد املائيـة حـول مـرشوع قانـون األرصـاد الجويـة..
وبعـد النقـاش أعـاد املجلـس التصويـت علـى مـرشوع قانـون األرصـاد الجويـة ووافـق عليـه يف ضـوء املالحظات الـي تضمنهـا تقرير 

. للجنة ا

بمتابعة حثيثة من القيادة الثورية والسيايس االعلىوحكومة االنقاذ الوطين توصلنا إىل:

وزير النقل تفقد األرضار بمطار الحديدة الدويل واالطالع على مخططات إعادة 
تأهيله..ودشن العمل يف املطار تمهيدًا الفتتاحه قريبًا

إستعادة نشاط املطار يمثل تحديًا جراء ما يتطلبه من 
تاكليف باهظة حيث يعترب مطار الشحن األول يف الجمهورية

ص 5

قريبًا خطط تفعيل الخطوط املالحية والتهيئة 
ملرشوع النافذة الواحدة لتسهيل اإلجراءات 

الخاصة بتفريغ السفن ونقل البضائع للمحافظات

وزير النقل يشيد بديناميكية العمل يف ميناء الحديدة ويدعو الرشكات املالحية
 واملستوردين إىل االستفادة من التسهيالت املقدمة ويؤكد ان:

وزير النقل يشيد بديناميكية العمل يف ميناء الحديدة ويدعو الرشكات املالحية واملستوردين إىل االستفادة من التسهيالت املقدمة ويؤكد على:

أهمية االستفادة من التسهيالت املقدمة من  السيايس االعلى وحكومة االنقاذ واليت تخدم كافة الرشكات املالحية واملستوردين دون 
استثناء من حيث استقرار الدوالر الجمركي بـ 250 ريال ورسعة دوران العمل وتفتيش البضائع ومزية وسالسة النقل اىل كافة املحافظات

رفع الحصار عن موانئ  مؤسسة موانئ البحر االحمر اليمنية
موانئ الحديدة باكمل الجهوزية  الستقبال كافة السفن التجارية وسفن الحاويات

ملف العدد 11-7

ملف العدد 11-7

 وزير النقل  ورئيس هيئة  الطريان ورئيس  وزير النقل  ورئيس هيئة  الطريان ورئيس 
مؤسسة مؤسسة الطرق والجسور يتفقدون  الطرق والجسور يتفقدون  

التجهزيات التقنية لسالمة وأمن املسافرين التجهزيات التقنية لسالمة وأمن املسافرين 
واملالحة الجوية يف مطار صنعاء الدويلواملالحة الجوية يف مطار صنعاء الدويل
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معاهدة شيكاغو التي تضمنت تنظيمًا دقيقًا لكل شئون الطيران المدني
 وعلى سبيل المثال ال الحصر : سيادة الدول- سالمة الطيران- امن الطيران- 

المطارات- حقوق النقل الجوي 
اعالن 2
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شهرية  اقتصادية عامة »تعىن بقضايا النقل«

يعد مرتكبًا جريمة كل من يرتكب ايًا من االفعال التالية: من يدمر او يلحق ضررًا خطيرًا 
بالتجهيزات في مطار يخدم الطيران المدني الدولي او بطائرة ليست بالخدمة موجودة 

في المطار أو يعرقل خدمة المطار (( بروتكول مونتريال 1988م
3فعالية

ناقـش إجتمـاع بديـوان عـام الهيئـة برئاسـة 
تحديـد  الهاشـمي،  محمـد  النقـل  وزيـر  نائـب 
العامـة  الهيئـة  ومشـاريع  لخطـط  األولويـات 
1445هــ.. للعـام  واألرصـاد  املـدين  للطـران 
مجلـس  رئيـس  بحضـور  االجتمـاع  اسـتعرض 
اإلدارة الدكتـور محمـد عبد الرحمن عبـد القادر 
بـوزارة  الرئيسـية  التنفيذيـة  الوحـدة  ورئيـس 
عـام  ومديـر  الدبعـي  نذيـر  املهنـدس  النقـل 
التخطيط االسـراتيجي وتدقيـق الجودة رئيس 
القـادر  عبـد  هاشـم  بالهيئـة  الفرعيـة  الوحـدة 
برنامـج إعـداد أولويـات مشـاريع خطـة الهيئـة 
العامـة للطـران املـدين واألرصـاد للعـام القـادم 
هـات  واملوجِّ املحـددات  حسـب  هجريـة،   1445

تمويلهـا. وآليـات  اإلرشـادية 
ويف االجتمـاع، أكـد نائـب وزيـر النقـل حـرص 
لهـا  التابعـة  واملؤسسـات  والهيئـات  الـوزارة 
مـا  حسـب  النقـل  قطـاع  مشـاريع  تنفيـذ  علـى 
وفقـا  هجريـة،   1444 العـام  خطـة  تضمنتـه 
يعمـل  الجميـع  أن  املتاحة..وبـنَّ  لإلماكنـات 
مـن  فريـق  تشـكيل  وتـم  واحـد،  مسـار  علـى 
الوحـدة التنفيذيـة يف الـوزارة والهيئـة لتجهـز 
آليـة ونمـاذج واسـتمارات التقييـم خـالل الزنول 
التابعـة  واملؤسسـات  الهيئـات  إىل  امليـداين 
للـوزارة، لتقييـم مسـتوى االداء ومراجعة تقرير 
االنجـاز النصفـي لخطـة عمـل العـام 1444هــ.

يف  العمـل  أولويـات  أن  الهاشـمي  وأكـد 
أرض  علـى  والتنفيـذ  اإلنجـاز  تقتـي  الـوزارة 
الواقـع، بمـا يسـهم يف تعزيـز وتطويـر قطاعات 

النقـل املختلفـة مشـيدا بجهـود الهيئـة العامـة 
يف تطويـر أداء مطـار  للطـران املـدين واألرصـاد 
الفنيـة  لالشـراطات  وفقـًا  الـدويل  صنعـاء 

الدوليـة.
اإلدارة  مجلـس  رئيـس  اسـتعرض  فيمـا 
الهيئـة  نفذتهـا  الـي  والربامـج  املشـاريع 
مؤكـدًا  اإلماكنيـات،  شـحة  رغـم  ذاتـي  بتمويـل 
أنـه تـم تنفيـذ مشـاريع يف مطـار صنعـاء الدويل 
املطـار  عمـل  اسـتمراية  يف  تصـب  أهميـة  ذات 
بحسـب  املطلـوب  بالشـكل  الخدمـات  لتقديـم 
املعايـر واالشـراطات الدولية والتطـورات الي 

املـدين. الطـران  قطـاع  يشـهدها 
وأوضـح أن لـدى الهيئـة مشـاريع وانشـطة 
لكنهـا  القصـوى  األولويـات  لهـا  اسـراتيجية 
الخدمـات  بمسـتوى  لالرتقـاء  للدعـم  بحاجـة 
أن  منوهـًا  االخـرى  الهيئـة  وانشـطة  املالحيـة 
الهيئـة تعمـل وفق املتطلبـات الدوليـة الصادرة 
 ) ايـاكو   ( الـدويل  املـدين  الطـران  منظمـة  عـن 
العـدوان  تحديـات  رغـم  الهيئـة  أن  إىل  مشـرا 

الجويـة  املالحيـة  خدماتهـا  تقـدم  والحصـار 
تطويـر  علـى  وتعمـل  بكفـاءة  املـدين  للطـران 

. املطـارات  وتأهيـل  قطاعاتهـا 
التنفيذيـة  الوحـدة  رئيـس  ق  تطـرَّ فيمـا 
الـي  األساسـية  املحـددات  إىل  النقـل  بـوزارة 
العـام  خطـة  وضـع  أثنـاء  بهـا  العمـل  يجـب 
اختيـار  محـددات  منهـا  هجريـة،   1445
حالتهـا  وتحديـد  وصياغتهـا،  األولويـات، 
ومرجعيتهـا، ومـربرات وضـع األولويـة ودرجـة 

. هميتهـا أ
إىل  وبلورتهـا  صياغتهـا  أهميـة  إىل  ولفـت 
هـات عامـة، وعـدم صياغتهـا  سياسـات أو موجِّ

فقـط. مـرشوع  شـكل  علـى 
التخطيـط  ادارة  مديـر  االجتمـاع  حـر 
االسـراتيجي عضـو الوحـدة التنفيذيـة للرؤيـة 
النهمـي  حـزام  محمـد  بالهيئـه  الوطنيـة 
التنفيذيـة  الوحـدة  عضـو  التخطيـط  ومختـص 

. الصـريف  محمـد  الوطنيـة  للرؤيـة 

 وزير النقل ورئيس هيئة الطريان ورئيس مؤسسة  وزير النقل ورئيس هيئة الطريان ورئيس مؤسسة الطرق والجسور الطرق والجسور 
يتفقدون  التجهزيات التقنية لسالمة وأمن املسافرين واملالحة الجوية يتفقدون  التجهزيات التقنية لسالمة وأمن املسافرين واملالحة الجوية 

يحـى  عبدالوهـاب  النقـل  وزيـر  تفقـد 
مسـتوى  2023م،  مـارس   4 يـوم  الـدرة 
واإلنشـائية  التطويريـة  األعمـال  تنفيـذ 
الوزيـر  الدويل..واطلـع  صنعـاء  بمطـار 
املـدين  الطـران  هيئـة  رئيـس  ومعـه  الـدرة 
واألرصـاد الدكتـور محمـد عبدالقـادر ورئيـس 
عبدالرحمـن  والجسـور  الطـرق  مؤسسـة 
التقنيـة  التجهـزات  علـى  الحرمـي، 
واملالحـة  املسـافرين  وأمـن  لسـالمة  واألمنيـة 
الجويـة والتمديـدات الكهربائيـة باملطار وفقًا 
املعمـول  الدوليـة  واالشـراطات  للمتطلبـات 
الدوليـة  واملنظمـة  الدوليـة  املطـارات  يف  بهـا 

اإليـاكو”.  ” املـدين  للطـران 
واسـتمعوا مـن مدير مطـار صنعـاء الدويل 
اإلجـراءات  عـن  إيضـاح  إىل  الشـايف  خالـد 
والتسـهيالت والخدمات املقدمة للمسـافرين 
ملوظفـي  وكـذا  الوحيـدة  األردن  وجهـة  عـرب 
الـي  لهـا  التابعـة  واملنظمـات  املتحـدة  األمـم 

الـدويل. صنعـاء  مطـار  وتغـادر  تصـل 
سـر  ومرافقـوه  النقـل  وزيـر  تفقـد  كمـا 
الترشيفـات  صالـة  تأهيـل  إعـادة  يف  العمـل 
والرانزيـت  واملغـادرة  الوصـول  وصـاالت 
قبـل  مـن  للتدمـر  تعرضـت  والـي  باملطـار 
األمريكـي  العـدوان  تحالـف  طائـرات 
مـن  واسـتمعوا  اإلماراتـي،  السـعودي 
مـرشوع  عـن  رشح  إىل  املختصـن  املهندسـن 
واملعايـر  باملواصفـات  املطـار  مرافـق  تأهيـل 
املوعـد  يف  بتسـليمها  وااللتـزام  املطلوبـة 

. د ملحـد ا
االلتـزام  رضورة  علـى  النقـل  وزيـر  وشـدد 
األعمـال  إلنجـاز  املحـدد  الزمـين  بالجـدول 
عليهـا  املتفـق  واملعايـر  املواصفـات  حسـب 
واملجلـس  الثوريـة  القيـادة  اهتمـام  مؤكـدًا   ..
الجمهوريـة  بمطـارات  األعلـى  السـيايس 
عامـة ومطـار صنعـاء الـدويل بصـورة خاصـة.

بمطـار  عقـد  اجتمـاع  ناقـش  ذلـك  إىل 

النقـل  وزيـر  برئاسـة  اليـوم،  الـدويل  صنعـاء 
بـن  العمـل  تطويـر  آليـة  الـدرة،  عبدالوهـاب 
واملؤسسـة  واألرصـاد  املـدين  الطـران  هيئـة 
العامـة للطـرق والجسـور يف تنفيـذ املشـاريع 
الدوليـة. والحديـدة  وتعـز  صنعـاء  بمطـارات 

رئيـس  حـره  الـذي  االجتمـاع  وتطـرق 
الدكتـور  واألرصـاد  املـدين  الطـران  هيئـة 
العامـة  املؤسسـة  ورئيـس  عبدالقـادر  محمـد 
الحرمـي  عبدالرحمـن  والجسـور  للطـرق 
ووكيـل الهيئة رائـد جبل ومدير مطـار صنعاء 
الرميـم  أعمـال  إىل  الشـايف،  خالـد  الـدويل 
بمطـارات  األهميـة  ذات  املرافـق  يف  والتأهيـل 

الدوليـة. والحديـدة  وتعـز  صنعـاء 
وتنفيـذ  إنجـاز  أهميـة  النقـل  وزيـر  وأكـد 
املشـاريع يف مطـارات صنعـاء وتعـز والحديدة 
املعمـول  الدوليـة  واملعايـر  للمواصفـات  وفقـًا 
بهـا يف املطـارات الدولية..ولفـت إىل أن إعـادة 
تأهيـل مطـاري تعـز والحديـدة مـن املشـاريع 
اإلسـراتيجية املهمـة الـي تـم إعـداد الخطط 
لهـا مـن قبـل هيئـة الطـران املـدين واألرصاد.

املـدين  الطـران  هيئـة  رئيـس  أشـار  فيمـا 
والدراسـات  الخطـط  أن  إىل  واألرصـاد، 
جاهـزة  والحديـدة  تعـز  ملطـاري  التطويريـة 
لـدى الهيئـة، تـم إعدادهـا وفقـًا لالشـراطات 
واملعايـر الدوليـة واملنظمـة الدوليـة للطـران 

“اإليـاكو”. املـدين 
الطـرق  مؤسسـة  رئيـس  أكـد  جانبـه  مـن 
والجسـور، اسـتعداد املؤسسـة تنفيذ األعمال 
املشـاريع  تنفيـذ  يف  إماكنياتهـا  وتسـخر 
وفقـًا  والحديـدة  وتعـز  صنعـاء  بمطـارات 

الدوليـة. للمواصفـات 

يف إجتماع بديوان الهيئة  العامة للطران برئاسة نائب وزير النقل للبحث يف  تحديد االولويات لخطه الهيئة للعام 1445 هـ

الهاشمي: أولويات العمل يف الوزارة تقتيض اإلنجاز والتنفيذ 
على أرض الواقع بما يسهم يف تعزيز وتطوير قطاعات النقل 

وزير النقل يكشف عن تنفيذ مرشوع النافذة الواحدة ملؤسسة موانئ البحر األحمر اليمنية

قريبًا  خطط تفعيل الخطوط املالحية والتهيئة 
ملرشوع النافذة الواحدة لتسهيل اإلجراءات

الواحـدة  النافـذة  مـرشوع  تنفيـذ  عـن  الـدرة،  يحـى  عبدالوهـاب  النقـل  وزيـر  كشـف 
ملؤسسـة موانـئ البحـر االحمـر اليمنيـة بمـا يسـهم يف ترسيـع و تسـهيل عمليـة تخليـص 

الحديـدة. مينـاء  اىل  القادمـة  التجاريـة  البضائـع 
وقـال وزيـر النقـل خـالل زيارتـه للموقـع الخـاص باملـرشوع يـوم 22 فربايـر 2023م ،ان 
العاملـة  والقطاعـات  اليمنيـة  األحمـر  البحـر  موانـئ  ملؤسسـة  الواحـدة  النافـذه  مـرشوع 
بمينـاء الحديـدة واملزمـع تنفيـذه وفـق خطـة وبرنامـج العمـل التاكملـي ضمـن منظومـة 
انجـازة  اىل  حاليـًا  املؤسسـة  تسـعى  الـي  القصـوى  االهميـة  ذات  االولويـات  مـن  واحـدة 

عاليـة. بدقـه  وتخليصهـا  املعامـالت  وترسيـع  االجـراءات  لتبسـيط 
واسـتمع وزيـر النقـل ومعـه رئيـس مؤسسـة موانـئ البحـر األحمـر اليمنيـة القبطـان 
حـول  رشح  اىل  املـرشوع  مهنـديس  مـن  للمـرشوع  الزيـارة  خـالل  اسـحاق  أبوبكـر  محمـد 
مواصفاتـه الفنية والذي سـيضم مجمع امليناء )الجمـارك، الجودة، املواصفـات واملقاييس، 
الحجـر النباتـي، الرشكات املالحيـة( يف موقع واحد لتسـهيل اإلجـراءات والترسيع بعملية 

تخليـص البضائـع واجـراء التنسـيق بـن كافـة الجهـات يف آن واحـد.

هل تريد ان تحافظ على بضاعتك من اي ارضار و بسعر مناسب ؟
هل تريد ان تضمن وصول بضاعتك باقل رسعة ممكنة مهما كان حجمها ؟

هـل تبحـث عـن طريقـة مناسـبة لنقـل بضاعتـك مـن بلـد املنشـأ او االنتـاج حـى بلـد 
االسـتهالك  دون اي نقـص بالعـدد او املواصفـات املتفـق عليهـا ؟

كل هـذه املـزات و اكـر  تعتمـد علـى الحاويـات  والـي ترتبـط بعمليات نقـل البضائع 
بداخلهـا  ويه تسـتخدم ملـرات عده .

حيـث تـم اخـراع حاويـات الشـحن كتقنيٍة لتسـهيل آليـات الشـحن، ويه عبـارٌة عن 
صنـدوٍق معـدين عمـالق له عدة أشـاكٍل تتناسـب مـع املنتجـات املجّهـزة للنقـل. و هناك 
انـواع منهـا تتناسـب مـع نـوع البضاعـة الـي سـوف يتـم شـحنها فمثـال هنـاك املغلقـة 
الثالجـة  حاويـات  و  الجوانـب  مفتوحـة  هنـاك  و  السـقف  مفتوحـة  وهنـاك  بالاكمـل 

وغرهـا مـن االنـواع.
 وتعتـرب  مـن اهـم وافضـل وسـائل النقـل للبضائـع ألنهـا تحفـظ البضائـع مـن التلف 
او الكـرس او التربيـد او مـا شـابه ذلـك. حيـث يتـم نقـل البضائـع بشـكل مرتـب و منظـم 
مـع العلـم بـان الحاويـة الواحـدة يمكنهـا حمـل اطنـان كبـرة مـن البضائع..وُتسـهل 
عـدد  ُيقلـل  ممـا  البضائـع،  مـن  كبـرٍة  لكميـاٍت  باحتوائهـا  الشـحن  عمليـة  الحاويـات 
الشـحنات املطلوبـة وُيسـاعد يف إيصال الشـحنة برسعٍة أكرب للمسـتورد و ايضـا متانتها 

وسـهولة مناولتهـا مـن قبـل سـفن متخصصـة يطلـق عليهـا سـفن الحاويـات.
ومـن ممـزات النقـل بسـفن الحاويـات  يه انهـا تشـحن وتفـرغ حمولتهـا برسعـة 
فائقـة ممـا يـؤدي إىل خفـض تاكليـف الشـحن والتفريـغ، ويسـاعد علـى رسعـة ومرونة 
بداخـل  البضائـع  رص  وكذلـك  العمـالء.  مـن  كبـر  عـدد  إىل  البضائـع  وانتقـال  تـداول 
الحاويـات ادى اىل اسـتثمار السـفينة علـى أكمل وجـه و التقليل من املسـاحات الضائعة 

داخـل السـفينة.
ادى كل هـذا اىل تقليـل مكـوث السـفينة يف املوانـئ بسـبب سـهولة عمليـات الشـحن 
والتفريـغ للحاويـات وخاصـة ان اغلـب الـدول انشـأت محطـات حاويـات متخصصـة و 
حيـث  العمالقـة  الحاويـات  سـفن  بنـاء  يف  عامليـة  طفـرة  هنـاك  بـان  العلـم  مجهزة.مـع 
بلغـت حمولـة بعـض السـفن اكـر مـن 24000 حاويـة . وهـذا يعتـرب رقـم ضخـم جـدا 
التجهـزات  و  االعمـاق  ناحيـة  مـن  السـتقبالها  تمامـا  مجهـزة  موانـئ  اىل  يحتـاج  و 

واملعـدات. 
الن االربـاح القادمـة مـن وصـول سـفن الحاويـات للموانـئ  تعتـرب رافـد مهـم جـدا 
لخزينـة الدولـة واالقتصـاد الوطـين بشـكل عـام فكلمـا زادت السـفن انتعشـت التجـارة 

بالبلـد وتنوعـت البضائـع باألسـواق و تحركـت عجلـة االقتصـاد.

القبطان خالد ابواخلري

ما مصري التجارة 
بدون الحاويات؟
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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

متابعات اخبارية4 تتولى إصدار التصاريح

نظّمـت وزارة النقـل والهيئـات واملؤسسـات التابعـة 
خطابيـة  فعاليـة  2023م،  فربايـر   26 يـوم  لهـا، 
بالذكـرى السـنوية الخامسـة للرئيـس الشـهيد صالـح 
محافـظ  حرهـا  الـي  الفعاليـة  الصمـاد.ويف  علـي 
أرخبيـل سـقطرى هاشـم السـقطري، اعتـرب نائـب وزيـر 
النقـل محمد الهاشـمي، إحيـاء ذكرى الشـهيد الرئيس 
مـن  والعـرب  الـدروس  السـتلهام  محطـة  الصمـاد 
الوطـن. عـن  الدفـاع  يف  وتضحيتـه  وحكمتـه  شـجاعته 
وكافـة  الشـهيد  الرئيـس  درب  علـى  املـي  وأكـد 
عـن  والدفـاع  العـدوان  مواجهـة  يف  الوطـن  شـهداء 

واسـتقالله. وسـيادته  اليمـن 
رجـل  كان  الصمـاد،  الشـهيد  أن  الهاشـمي،  وذكـر 
قريبـًا  كان  كمـا  بحنكـة،  البـالد  قـاد  الـذي  املسـؤولية 
مـن الشـعب، فهـو رئيـس مـن أجـل الشـعب .. وقـال " 
الشـهيد الصمـاد كان متواضعًا وعاملًا ومثقفًا وسياسـيًا 
الـي  القصـرة  الفـرة  تلـك  يف  يـرُبز  جعلـه  مـا  محنـاًك 

األجيـال". ذاكـرة  يف  محفـورة  سـتبقى 
ولفـت إىل أن الصمـاد قـدم أنموذجـًا راقيـًا يف تحمـل 
املسـؤولية يف ظـل ظـروف اسـتثنائية قاهـرة، اسـتطاع 
مرشوعـه  وتقديـم  التحديـات  تجـاوز  خاللهـا  مـن 

تبـين". ويـد   .. تحمـي  "يـد  النهضـوي 
الطـران  هيئـي  رئيسـا  حرهـا  الـي  الفعاليـة  ويف 
وتنظيـم  عبدالقـادر  محمـد  الدكتـور  واألرصـاد  املـدين 
شـؤون النقـل الـربي وليـد الوادعـي ووكالء وزارة النقـل 
عبـداهلل العنـي وعـادل املـداين وهيئـة الطـران املـدين 
واألرصـاد رائـد جبـل والوكيل املسـاعد للـوزارة عبدامللك 

والتعبئـة  للحشـد  املركزيـة  اللجنـة  عضـو  أشـار  علـي، 
الشـيخ مقبـل الكـديه، إىل أهميـة إحياء ذكـرى الرئيس 
الشـهيد لرسـيخ القيم واملبادئ الي سـعى مـن خاللها 

إىل بنـاء دولـة للشـعب ال شـعب للدولـة.
قيـم  مـن  الشـهيد  الرئيـس  بـه  تحلـى  بمـا  وأشـاد 
مدرسـة  مـن  تخـرج  ألنـه  وتواضـع،  وأخـالق  ومبـادئ 
الشـهيد القائـد حسـن بـدر الدين الحـويث ونهـل منها 

النافعـة. الدينيـة  العلـوم 
الحـج  وشـؤون  اإلرشـاد  وزارة  وكيـل  أكـد  بـدوره 
والعمرة الشـيخ صالـح الخـوالين، أهمية إحيـاء الذكرى 
السـنوية للشـهيد الصماد السـتحضار معاين التضحية 

والفـداء يف الدفـاع عـن الوطـن.
ألنهـا  الصمـاد  الشـهيد  اسـتهدفت  "أمريـاك  وقـال 
خـالل  مـن  باليمـن  النهـوض  يف  الشـهيد  دور  عرفـت 
مرشوعـه الـذي أسسـه تحـت شـعار " يـد تحمـي .. ويد 

الحديثـة. اليمنيـة  الدولـة  لبنـاء  تبـين"، 
وزارة  مستشـارو  حرهـا  الـي  الفعاليـة  تخللـت 
املـدين  الطـران  لهيئـة  املسـاعدون  والـوكالء  النقـل 
واملؤسسـات  والهيئـات  الـوزارة  وموظفـو  واألرصـاد 
التابعـة لهـا، عـرض عـن سـرة حيـاة الشـهيد الصمـاد 
وأوبريـت بعنـوان "صمـاد اليمـن".إىل ذلـك زارت قيـادة 
رضيـح  اليـوم،  ومؤسسـاتها  وهيئاتهـا  النقـل  وزارة 

صنعـاء. بالعاصمـة  ورفاقـه  الصمـاد  صالـح  الشـهيد 
ووضـع نائـب وزيـر النقـل الهاشـمي ووكالء الـوزارة 
وتنظيـم  واألرصـاد  املـدين  الطـران  هيئـي  ورئيسـا 
والـوكالء  الـوكالء  مـن  وعـدد  الـربي  النقـل  شـؤون 
الشـهيد  رضيـح  علـى  الزهـور  مـن  إكليـاًل  املسـاعدين، 
الصمـاد ورفاقـه، وقـرأوا الفاتحة علـى أرواحهـم وكافة 

الوطـن. شـهداء 
الرئيـس  معـرض  النقـل،  وزارة  قيـادة  زارت  كمـا 
الشـهيد الصمـاد الـذي يحتوي علـى صور ومجسـمات، 
والوطنيـة  النضاليـة  حياتـه  سـرة  مـن  جانبـًا  توثـق 

البطوليـة. ومواقفـه 

وزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها  اقاموا احتفالية كبرة بذكرى سنوية الشهيد الرئيس صالح  الصماد

نائب وزير النقل : الصماد قدم أنموذجًا راقيًا يف تحمل املسؤولية يف ظل ظروف استثنائية قاهرة
 استطاع من خاللها تجاوز التحديات وتقديم مرشوعه النهضوي »يد تحمي .. ويد تبين«

رئيـس  املشـاط  مهـدي  الركـن  املشـر  فخامـة  زار 
املجلس السـيايس األعلى يوم 1 مـارس 2023م، رضيح 
الشـهيد صالـح علـي الصمـاد ورفاقـه بميـدان السـبعن 
بالعاصمـة صنعاء..وقـرأ الرئيـس املشـاط ومعـه رئيس 
مجلـس الـوزراء الدكتـور عبدالعزيـز بـن حبتـور، ونائبـا 
رئيـي مجلـي الـوزراء لشـؤون الدفاع واألمـن الفريق 
الركـن جـالل الرويشـان والنـواب عبدالرحمـن الجماعـي 
رشف  الديـن  شـمس  العالمـة  اليمنيـة  الديـار  ومفـي 
وأرواح  الصمـاد  الشـهيد  روح  علـى  الفاتحـة  الديـن، 

رفاقـه وكافـة شـهداء الوطـن.
وأشـاد الرئيـس املشـاط بما سـطره الرئيس الشـهيد 
الصمـاد مـن تضحيـات ومالحـم بطوليـة يف الدفـاع عـن 

األرض والعـرض والسـيادة الوطنيـة.
وأثىن علـى دور الرئيس الشـهيد يف تأسـيس مداميك 
الدولـة اليمنيـة الحديثـة عـرب مرشوعه النهضـوي الذي 

أطلقـه تحـت شـعار ” يد تحمـي .. ويـد تبين “.
وأكـد فخامة الرئيـس أن مواقف وتضحيات الشـهيد 
الصمـاد وكافـة شـهداء الوطـن سـتظل عنوانـًا للصمود 

يف  التضحيـات  وتقديـم  العطـاء  ومواصلـة  والثبـات 
مواجهـة قوى العـدوان األمريكي السـعودي اإلماراتي.

إىل ذلـك زار الرئيـس املشـاط ورئيـس الـوزراء ونائبـا 

واألمـن  الدفـاع  لشـؤون  الـوزراء  مجلـي  رئيـي 
اليمنيـة  الديـار  ومفـي  الجماعـي  والنـواب  الرويشـان 
لشـؤون  والدولـة  القيـي  علـي  املحليـة  اإلدارة  ووزراء 
حليقـة  أبـو  علـي  الدكتـور  والشـورى  النـواب  مجلـي 
محلـي  عـام  وأمـن  املزجاجـي،  حميـد  الدكتـور  والدولـة 
الرئيـس  معـرض  جمعـان،  أمـن  العاصمـة  أمانـة 

الصمـاد. صالـح  الشـهيد 
منوهـن   .. املعـرض  بأجنحـة  الزائـرون  وطـاف 
يـربز  الـذي  للمعـرض  والرتيـب  التنظيـم  بمسـتوى 
ومسـرته  ومواقفـه  الصمـاد  الشـهيد  تضحيـات 
الوطـن  عـن  الدفـاع  سـبيل  يف  والجهاديـة  النضاليـة 

واسـتقالله. وسـيادته 
وعرب الرئيس املشـاط عـن الفخر واالعتـزاز بتضحيات 
الشـهيد الصمـاد الـذي قـّدم روحـه فـداًء للوطـن لينعم 

واالسـتقرار. باألمن 

رئيس املجلس السيايس األعلى ورئيس مجلس الوزراء ونائبا رئيي مجلي الوزراء وعدد من النواب يزورون  رضيح الشهيد الصماد

الرئيس مهدي املشاط:  مواقف وتضحيات الشهيد الصماد   ستظل عنوانًا للصمود والتضحية 
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نؤكد على أهمية اضطالع األمم املتحدة بدور مسئول يف إعادة تأهيل 
املطار وإصالح األرضار الي تعرضت لها مرافقه وإعادة تشغيله 

الستقبال كافة الرحالت  الواصلة واملغادرة

البدء الفعلي يف معالجة االرضار الي لحقت باملطار حيث انه يتمز
 بطاقة استيعابية عاليةتقدر بنحو 800 ألف مسافر سنويًا، إىل عدة 

وجهات دولية للعالج والتجارة وغرها

)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(

إعادة تأهيل
5مطار الحديدة الدولي

وزير النقل يتفقد األرضار بمطار الحديدة الدويل واطلع على مخططات إعادة تأهيله..ودشن العمل يف املطار تمهيدًا الفتتاحه قريبًا

إستعادة نشاط املطار يمثل تحديا جراء ما يتطلبه من تاكليف باهظة كونه يخدم أبناء محافظة الحديدة 
والعديد من املحافظات املجاورة ذات الكثافة الساكنية  باإلضافة اىل كونه مطار الشحن األول يف الجمهورية

الـدرة  يحـى  عبدالوهـاب  النقـل  وزيـرا  اطلـع 
محمـد  الحديـدة  ومحافـظ  النمـر  مسـفر  واالتصـاالت 
األرضار  ..علـى  2023م   --2  20 اإلثنـن  ايـوم  قحيـم، 
بمطـار الحديـدة الدويل جراء قصف العـدوان وخروجه 
عـن الخدمـة منـذ ثمانيـة أعوام..وتفقـد الـدرة والنمـر 
البـرشي  أحمـد  املحافظـة  أول  وكيـل  ومعهـم  وقحيـم 
ورئيـس مؤسسـة موانـئ البحـر األحمـر الاكبـن محمـد 
ابوبكـر اسـحاق، ورئيس الهيئـة العامة لتنظيم شـئون 
النقـل الـربي وليد الوادعـي البنية التحتيـة للمطار والي 
دمـرت كليـًا.. حيث اسـتمعوا مـن مدير قطـاع املطارات 
بهيئـة الطـران املـدين واألرصـاد أمـن جمعـان ومديـر 
املطـار أحمـد طـارش اىل رشح حـول مجمـل األرضار يف 

الصـاالت وبـرج املطـار ومـدرج الطـران .
واطلعـوا على حجم األرضار وبشـاعة مـا تعرضت له 
صـاالت املطـار واملرافـق واملنشـآت الخدميـة التابعة لها 
اسـتهداف  مـن  املالحـي  النشـاط  تشـغيل  ومنظومـة 
العامـة  الهيئـة  مهنـديس  مـن  واسـتمعوا  ممنهـج، 
صيانـة  اعـادة  احتياجـات  حـول  رشح  اىل  للطـران 
خـالل  اطلعـوا  ..كمـا  التنفيـذ  وخطـة  املطـار  وتشـغيل 
لخطـة  الفنيـة  والتصاميـم  املخططـات  علـى  الزيـارة 
تأهيـل مطـار الحديـدة الـدويل والـي تـم اسـتعراضها 
مـن قبـل الفريـق الهنـديس والفـين املعـين واملتطلبـات 

باملطـار. األعمـال  تنفيـذ  تهيئـة  لبـدء  واالحتياجـات 
ترجمـة  تأتـي  الزيـارة  أن  النقـل،  وزيـر  وأوضـح 
السـيايس  واملجلـس  الثوريـة  القيـادة  لتوجيهـات 
صيانـة  إعـادة  الحتياجـات  والتقييـم  لإلطـالع  األعلـى 

مطـار الحديـدة الـدويل، والخطـة الـي تـم اعدادها من 
قبـل مهنـديس الهيئـة العامـة للطـران املـدين لتأهيـل 

املطـار. وتشـغيل 
وأشـار، إىل أنه سـيتم بدء العمل يف مـرشوع الصيانة 
نشـاطه  وإعـادة  املطـار  تشـغيل  السـتعادة  والتأهيـل، 
وخدماتـه، الفتا اىل أن مـا تعرض له هـذا املرفق الحيوي 

الهـام مـن تدمر وحقـد جريمـة بحق االنسـانية.
وأكـد الوزيـر الـدرة أن اسـتعادة نشـاط املطـار يمثـل 
ظـل  يف  باهظـة  تاكليـف  مـن  يتطلبـه  مـا  جـراء  تحديـا 
ظـروف املرحلـة الراهنـة، اال ان ذلـك بـات رضورة ملحـة 
مـن  والعديـد  الحديـدة  محافظـة  أبنـاء  يخـدم  كونـه 
الكبـرة،  السـاكنية  الكثافـة  ذات  املجـاورة  املحافظـات 
مطـار  الـدويل  الحديـدة  مطـار  كـون  اىل  باإلضافـة 

الجمهوريـة. يف  األول  الشـحن 
فيما أشـار وزير االتصـاالت، اىل أن زيارة وتفقد مطار 
الحديـدة يهـدف اىل التخطيـط حـول مـا سـيتم إعادتـه 
فيمـا يخـص قطـاع االتصـاالت مـن بنيـة تحتيـة حديثـة 
والفورجـي،  الضوئيـة  األليـاف  شـبكة  علـى  تعتمـد 
مؤكـدا العمـل اىل جانـب وزارة النقـل والسـلطة املحلية 

بالحديـدة لتأهيـل املطـار.
مـن جانبـه أكـد محافـظ الحديـدة، أن أعمـال صيانـة 
أن  مبينـا  قريبـا..  تبـدأ  سـوف  للمطـار  التحتيـة  البنيـة 
السـلطة املحليـة باملحافظـة تعمل بـكل الجهـود لتنفيذ 
الخدميـة  للقطاعـات  التحتيـة  البـىن  اعـادة  مشـاريع 

العـدوان. مـن  املتـررة 

رافقهـم نائـب رئيـس مؤسسـة موانئ البحـر االحمر 
زيـد الوشـلي والشـئون الفنيـة بمطـار الحديـدة محيـي 
الديـن الدمشـقي ومـدراء األشـغال محمـد مثـىن وفرع 
مؤسسـة االتصـاالت علـي مكـي ونائبـه محمـد املتـوكل 
ونائـب مديـر فـرع هيئـة النقـل نعمـان الـدرواين ومدير 

ادارة االسـتثمار بديـوان املحافظـة زيـد الرميمـة.
- كمـا دشـن وزيـر النقـل عبدالوهاب الـدرة ومحافظ 
الحديـدة محمـد قحيـم، يـوم  2023/2/21م العمـل يف 

صيانـة مطـار الحديـدة الدويل.
واطلـع الوزيـر الـدرة واملحافـظ قحيم ومعهمـا نائب 
رئيـس هيئـة األركان العامـة – رئيـس الفريـق الوطـين 
إلعـادة االنتشـار اللـواء الركـن علـي املوشـكي، ورئيـس 
الجـرال  الحديـدة  اتفـاق  لدعـم  املتحـدة  األمـم  بعثـة 
مايـكل بري، علـى األرضار الـي تعرض لها املطـار جراء 

قصـف العـدوان.
واسـتمعوا ومعهـم عضـوي الفريـق الوطـين إلعـادة 
منصـور  والعميـد  القـادري  محمـد  اللـواء  االنتشـار 
السـعادي، من مدير مطـار الحديدة، أحمـد طارش إىل 
رشح عـن األرضار الـي تعـرض لهـا املطـار جـراء قصف 

العـدوان واسـتهداف 
بالهيئـة  املطـارات  قطـاع  مديـر  مـن  اسـتمعوا  كمـا 
العامـة للطـران املـدين واألرصـاد أمن جمعـان ورئيس 
حـول  رشح  إىل  الـرشيف،  عبدالغـين  الهنـديس  الفريـق 
تأهيلـه  واحتياجـات  املطـار  تشـغيل  إعـادة  خطـة 
إعادتـه  يكفـل  بمـا  بـه  لحقـت  الـي  األرضار  ومعالجـة 

للخدمـة باعتبـاره مطـار الشـحن األول يف الجمهوريـة.
الحديـدة  مطـار  يمثلـه  مـا  إىل  الـدرة،  الوزيـر  وأشـار 
من أهميـة لخدمة أبنـاء املحافظة واملحافظـات املجاورة 
ذات الكثافـة السـاكنية، وبطاقـة اسـتيعابية تقدر بنحو 
دوليـة  وجهـات  عـدة  إىل  سـنويًا،  مسـافر  ألـف   800

للعـالج والتجـارة وغرهـا.
وأكـد أهميـة اضطالع األمـم املتحدة بدور مسـئول يف 
إعـادة تأهيـل املطـار وإصـالح األرضار الـي تعرضت لها 
مرافقـه وخدماته بما فيها صاالت اسـتقبال املسـافرين 
تشـغيله  وإعـادة  واإلقـالع،  الهبـوط  ومدرجـي  والـربج 

السـتقبال كافـة الرحالت.
تشـغيل  إعـادة  أن  قحيـم،  املحافـظ  أكـد  جانبـه  مـن 
املطـار تمثـل رضورة ملحـة لتخفيـف معانـاة املواطنـن 

املرضـى. خصوصـا 
فيمـا أكد اللواء املوشـكي واللواء القـادري، أن الفريق 
الوطين إلعادة االنتشـار حريص على السـالم ومتمسـك 
ببنـود اتفـاق السـويد وقـدم الكثـر مـن التنـازالت مـن 
أشـاكل  كل  ويقـدم  الحديـدة،  يف  السـالم  إحـالل  أجـل 

الدعـم إلنجـاح عمـل البعثـة األمميـة.
هيئـة  رئيـس  ونائـب  وقحيـم  النقـل  وزيـر  وكان 
األركان، دشـنا عمليـة رفـع مخلفات العـدوان من صالة 
واسـتعادة  وتشـغيله  تأهيلـه  إلعـادة  تمهيـدا  املطـار 
الثـورة  قائـد  لتوجيهـات  ترجمـة  املالحيـة  الحركـة 

السـيايس. املجلـس  ورئيـس 
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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

محافظ الحديدة ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل الربي يفتتحان خط الـ90 لتهيئة الطريق للشاحنات من وإىل ميناء الحديدة

الوادعي:العمل على  إعادة تأهيل املوانئ الربية وخطوط النقل الطويلة خصوصًا الطرق الرابطة
 بني الحديدة واملحافظات األخرى واليت تعرضت لتدمري واستهداف تحالف العدوان

افتتـح محافـظ الحديـدة، محمـد عيـاش قحيـم، ورئيـس الهيئة 
العامـة لتنظيـم شـئون النقـل الـربي، وليـد الوادعـي، مؤخـرًا، خـط 
طريـق الـ90 ، بعد إعـادة تأهيلـه، لتذليل مرور الشـاحنات من وإىل 

مينـاء الحديـدة لنقـل البضائع والسـلع الـواردة.
ويف االفتتـاح، أوضـح املحافـظ قحيـم، أن افتتـاح هـذا الخـط بعد 
صيانتـه وتأهيلـه ومعالجـة األرضار الـي لحقـت بـه جـراء العـدوان 
والتصعيـد الـذي تعرضت لـه مدينـة الحديدة، سيسـهم يف تنظيم 
دخـول وخـروج الشـاحنات الثقيلـة مـن وإىل مينـاء الحديـدة لنقـل 

املـواد والبضائـع الـي يتـم تفريغهـا يف امليناء.
علـى  حرصـت  باملحافظـة  املحليـة  السـلطة  قيـادة  أن  إىل  وأشـار 
تأهيـل طريـق الــ90، باعتبـاره منفذ هـام ملـرور القاطـرات الخاصة 
مـن  التخفيـف  يف  يسـهم  وبمـا  الحديـدة  مينـاء  مـن  السـلع  بنقـل 

الحديـدة. مدينـة  وشـوارع  خطـوط  داخـل  املروريـة  االختناقـات 
تنفيذهـا  يجـري  الـي  املشـاريع  إىل  الحديـدة،  محافـظ  ولفـت 
الرئيسـية  الشـوارع  مـن  العديـد  وصيانـة  وترميـم  تأهيـل  إلعـادة 
والفرعيـة بمدينة الحديدة بما يكفل اسـتعادة نشـاطها السـياحي 

واالقتصـادي.
الوادعـي،  وليـد  الـربي،  النقـل  هيئـة  رئيـس  نـوه  جانبـه  مـن 
بتوجيهـات قائـد الثـورة ورئيـس املجلـس السـيايس األعلـى بإعـادة 
الطـرق  خصوصـا  الطويلـة  النقـل  وخطـوط  الربيـة  املوانـئ  تأهيـل 
الرابطـة بـن الحديـدة واملحافظـات األخـرى والـي تعرضـت لتدمر 

العـدوان. واسـتهداف 
واعتـرب إعادة فتح شـارع الـ90 بمدينـة الحديدة أمـام القاطرات 
املوانـئ  خدمـات  لتعزيـز  رافـدا  و  انجـازا  الكبـرة،  والشـاحنات 

البضائـع نقـل  ورسعـة  العبـور  حركـة  وتسـهيل 
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ملف رفع الحصار
عن موانئ البحر االحمر

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

الوزيـر  برئاسـة  يـوم7-2-2023م   النقـل  بـوزارة  اجتمـاع  اسـتعرض 
الخـاص  والقطـاع  الـوزارة  بـن  التعـاون  تعزيـز  آليـة  الـدرة،  عبدالوهـاب 

املالحيـة. والغـرف  والصناعيـة  التجاريـة  والغرفـة 
الهاشـمي،  محمـد  النقـل  وزيـر  نائـب  بحضـور  االجتمـاع  واسـتعرض 
عـرب  إسـحاق  محمـد  القبطـان  األحمـر  البحـر  موانـئ  مؤسسـة  ورئيـس 
تقنيـة الفيديـو مـن الحديـدة ورئيـس الغرفـة التجاريـة والصناعيـة بأمانـة 
الـرشكات  ومسـئويل  صـالح،  محمـد  ونائبـه  الكبـوس  حسـن  العاصمـة 
املالحية ومسـتوردي املواد الغذائية واألساسـية، جوانب التنسـيق يف عملية 
يف  املسـتوردين  للتجـار  املقدمـة  والتسـهيالت  البضائـع  ملختلـف  االسـتراد 

الحديـدة. مينـاء 
ويف االجتمـاع أكـد وزيـر النقـل علـى أهميـة االسـتفادة مـن التسـهيالت 
املقدمـة للتجـار املسـتوردين بشـحن بضائعهـم إىل مينـاء الحديـدة بهـدف 
سـعر  املرتزقـة  رفـع  بعـد  خاصـة  املواطنـن  معانـاة  تخفيـف  يف  اإلسـهام 

ريـال.  750 إىل  الجمركـي  الـدوالر 
االقتصاديـة  التنميـة  عمليـة  يف  الوطـين  الخـاص  القطـاع  بـدور  وأشـاد 
علـى  الحكومـة  حـرص  مؤكـدًا   .. الوطـن  بنـاء  يف  أسـايس  رشيـك  باعتبـاره 
تذليـل الصعوبـات الـي تواجـه هـذا القطـاع بمـا يمكنـه مـن القيـام بـدوره 

املطلـوب. بالشـكل  التنمـوي 

وأكـد وزيـر النقل، أهميـة قيـام رشكات النقـل التجاريـة العامليـة بإيصال 
كل  فيـه  أصبحـت  الـذي  الوقـت  يف  خاصـة  الحديـدة  مينـاء  إىل  البضائـع 

ذلـك. علـى  ومشـجعة  مالئمـة  الظـروف 
بـدوره أكـد رئيس مؤسسـة موانـئ البحر األحمـر الحديدة، انه تـم اتخاذ 
كافـة اإلجـراءات والتجهـزات السـتقبال سـفن الحاويـات التجاريـة بمينـاء 

الحديدة.
الخاصـة  البضائـع  لنقـل  اسـتعدادها  املالحيـة  الـرشكات  أكـدت  كمـا 
بالتجـار إىل مينـاء الحديـدة وبالتاكليف املتفق عليها بن الـرشكات والتجار.

استبشــارًا بالبــدء الفعلــي الســتقبال جميــع الســفن اىل موانــئ مؤسســة البحــر االحمــر اليمنيــة.. خصصــت) الصحيفــة( ملــف لزيــارات وزيــر النقــل وقيــادة املؤسســة..والتواجد 
امليــداين لتذليــل ايــة صعوبــات قــد تواجــه املســتوردين وتكثيــف الجهــود  يف تنظيــم العمــل  لتســهيل االجــراءات ..واعتمــاد نظــام النافــذة الواحــدة.. وايجــاد قاعــدة بيانــات..
بهــدف الترسيــع يف انجــاز معامــالت املســتوردين .. ملافيــه مصلحــة العمــل.. واالســتمرار  يف مطالبــة االمــم املتحــدة ببنــاء مادمــره تحالــف العدوان..من معــدات مينــاء الحديدة.

رفع الحصار عن موانئ  مؤسسة موانئ البحر االحمر اليمنية

أهمية االستفادة من التسهيالت املقدمة من املجلس السيايس وحكومة االنقاذ ووزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر األحمر 
والجهات العاملة به والي تخدم كافة الرشكات املالحية واملستوردين دون استثناء من حيث استقرار الدوالر الجمركي 

بـ 250 ريال ورسعة دوران العمل وتفتيش البضائع ومزة وسالسة النقل اىل كافة املحافظات

يف اجتماع مهم الستعراض آلية تعزيز التعاون بن وزارة النقل والغرفتن التجارية الصناعية واملالحية ..وزير النقل يؤكد:

أهمية قيام رشكات النقل التجارية العاملية بإيصال البضائع إىل ميناء الحديدة  واالستفادة من التسهيالت الحكومية
القبطان اسحاق:  تم اتخاذ كافة اإلجراءات والتجهزات الستقبال سفن الحاويات التجارية  بميناء الحديدة
الرشكات املالحية:  مستعدون لنقل البضائع الخاصة بالتجار إىل ميناء الحديدة وبالتاكليف املتفق عليها بن الرشكات والتجار
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نصت الفقرة الثانية من المادة األولى من بروتوكول جنيف األول لعام 1977م على أنه » : يحظر 
مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، 

ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية والمرافق«
ملف رفع الحصار8

عن موانئ البحر االحمر

وزير النقل عبدالوهاب الدرة  وأمن عام املجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية 
والتعاون الدويل  ومديرتي مكتب األوتشا واملشاريع يف الربنامج اإلنمايئ لألمم املتحدة  ونائب 

مدير برنامج الغذاء العاملي يتفقدوا سر العملية التشغيلية يف أرصفة ميناء الحديدة

تفقـد وزيـر النقل عبدالوهـاب يحى الـدرة وأمن عـام املجلس األعلى 
إلدارة وتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية والتعـاون الـدويل ابراهيـم الحملـي 

8-2-2023م سـر العمليـة التشـغيلية يف مينـاء الحديدة.
البحـر  موانـئ  مؤسسـة  رئيـس  ومعهـم  والحملـي،  الـدرة  وأطلـع 
األحمـر اليمنيـة القبطـان محمـد أبوبكـر بـن اسـحاق ومديرتـي مكتـب 
األوتشـا “برجيـت فلي”، واملشـاريع يف الربنامج اإلنمـايئ لألمم املتحدة 
“هيمـا خـداكا”، ونائـب مدير برنامـج الغـذاء العاملي طارق عـون، على 
األنشـطة التجاريـة واملالحيـة يف أرصفـة املينـاء وحركـة مناولـة وتفريـغ 

السـفن والخدمـات املقدمـة ملختلـف السـفن.
البضائـع  وتفريـغ  شـحن  خدمـات  بتحسـن  الـدرة  الوزيـر  وأشـاد 
وتقديـم التسـهيالت والتاكمـل بـن مختلـف املرافـق العاملـة يف املينـاء 

املالحيـة. الـرشكات  مـع 
 ونـوه بجهـود قيـادة املؤسسـة والعاملـن يف تنشـيط مينـاء الحديـدة 
وأعمـال الشـحن والتفريـغ وتقديـم املزيـد مـن الخدمـات والتسـهيالت 
للـرشكات املالحيـة ورجـال األعمـال واملسـتثمرين وتمكينـه مـن تعزيـز 

دوره يف النشـاط االقتصـادي والتجـاري واالسـتثماري يف املحافظـة.
الفتـًا إىل أن النشـاط التجـاري للمينـاء سيشـهد خـالل الفـرة املقبلـة 
كافـة  علـى  النشـاط  بمسـتوى  االرتقـاء  يف  سيسـهم  ملحوظـًا،  تطـورًا 

األصعـدة.
عـرب  االسـتراد  مـن   املزيـد  يف  اإلقبـال  علـى  الخـاص  القطـاع  وحـث 
موانـئ الحديدة واالسـتفادة مـن التسـهيالت واالمتيازات الـي أعلنتها 
والقطاعـات  اليمنيـة  األحمـر  البحـر  موانـئ  ومؤسسـة  االنقـاذ  حكومـة 

دول  فرضتهـا  الـي  األعبـاء  تخفيـف  يف  يسـهم  وبمـا  فيهـا،  العاملـة 
عـدن. يف  الجمركيـة  الرسـوم  برفـع  العـدوان 

الخـاص  القطـاع  تشـجيع  علـى  واملؤسسـة  الـوزارة  حـرص  مؤكـدًا 
ومنحـه كافـة املزايـا والتسـهيالت باعتبـاره رشيـاًك أساسـيا يف التنميـة.
فيمـا اسـتعرض الرئيـس التنفيـذي للمؤسسـة، اإلجـراءات املتبعة يف 
اسـتقبال وتفريغ سـفن البضائـع الواصلة إىل امليناء.. مؤكـدًا على تعاون 

كافة الجهـات يف سالسـة االجراءات.
 إىل ذلـك قـام الوزير الدرة ومرافقـوه، بجولة بحريـة إىل غاطس ميناء 
الحديـدة علـى مـن اللنش”22 مايـو” .. اطلعـوا خاللها علـى اجراءات 
وربطهـا  الغاطـس  مـن  السـفن  ادخـال  ترافـق  الـي  والسـالمة  األمـن 

امليناء. بأرصفـة 

الوزير الدرة: هناك  تحسن كبري يف تقديم خدمات شحن الوزير الدرة: هناك  تحسن كبري يف تقديم خدمات شحن 
وتفريغ البضائع وتقديم التسهيالت والتاكمل بني مختلف وتفريغ البضائع وتقديم التسهيالت والتاكمل بني مختلف 

املرافق العاملة يف امليناء مع الرشكات املالحيةاملرافق العاملة يف امليناء مع الرشكات املالحية

أشـاد وزيـر النقـل عبدالوهـاب الـدرة، بديناميكيـة العمل من رسعـة تفريغ سـفن الحاويـات التجارية 
الـي تصـل اىل مينـاء الحديـدة واملوانئ األخـرى التابعة ملؤسسـة موانـئ البحر األحمـر اليمنية.

فربايـر   28 يـوم  اليمنيـة،  األحمـر  البحـر  موانـئ  بمؤسسـة  اجتمـاع  ترأسـه  خـالل  الـدرة  الوزيـر  وقـال 
بالحديـدة،” الخدمـات الـي تقدمهـا موانـئ البحـر األحمـر اليمنيـة لسـفن الحاويـات التجارية والسـفن 
التجاريـة األخـرى، متمـزة يف عمليـة ترسيـع وتفريـغ البضائـع التجاريـة باملعـدات الفنيـة البديلـة الـي 
تـم عمـل صيانـة لهـا وجهـود العمـال الكبـرة ” رغـم عـدم وجـود كرينـات جرسيـة الـي دمرهـا تحالـف 

.“ العـدوان 
وأكـد أن مؤسسـة موانـئ البحـر األحمـر اليمنيـة تسـتخدم البدائـل الفنيـة لألجهـزة واملعـدات الـي تـم 
صيانتهـا بخـربات يمنيـة فنيـة ومهنية تابعـة للمؤسسـة، مشـرًا إىل أن االيـدي العاملة اىل جانـب املعدات 
بالبضائـع  املحملـة  التجاريـة  الحاويـات  لسـفن  التفريـغ  عمليـة  ترسيـع  يف  نحـل  كخليـة  تعمـالن  الفنيـة 

والدوائيـة. والغذائيـة  التجاريـة 
وتطـرق الـدرة، إىل مصفوفـة موجهـات لتحسـن وتطويـر العمـل يف اإلدارات املرتبطـة بـرشكات املالحـة 
واملسـئوليات املنوطـة باكفـة إدارات وأقسـام املؤسسـة يف تفعيـل خدماتها إلصـدار الراخيـص وتغير نمط 

العمـل بمـا يتواكـب مـع متطلبـات الوضع الراهـن لنشـاط إدارة املوانئ واسـتقبال السـفن.
ودعـا الـرشكات املالحية واملسـتوردين إىل االسـتفادة من التسـهيالت املقدمـة من مؤسسـة موانئ البحر 

األحمر إليصـال بضائعهم بأقـل تكلفة.

وزير النقل يشيد بديناميكية العمل يف ميناء الحديدة ويدعو الرشكات املالحية واملستوردين إىل االستفادة من التسهيالت املقدمة ويؤكد ان:

مؤسسة املوانئ تستخدم البدائل الفنيةلصيانة األجهزة واملعدات بخربات يمنية فنية ومهنية احرتافية
 مصفوفة موجهات لتحسن وتطوير العمل يف اإلدارات املرتبطة برشكات املالحة باكفة إدارات مؤسسة موانئ البحر االحمر اليمنية  يف تفعيل خدماتها إلصدار الراخيص

وزارة النقل ومؤسسة املوانئ يعمالن  على تشجيع القطاع الخاص 
ومنحه كافة املزايـا والتسهيالت باعتباره رشيك أسايس يف التنمية
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 السيادة : تعترف الدول المتعاقدة بان لكل دولة السيادة الكاملة
 والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها..

9  )اتفاقية شيكاغو( ملف رفع الحصار
عن موانئ البحر االحمر

مينـاء  يف  2023/2/26م  يـوم  الـدرة  عبدالوهـاب  النقـل  وزيـر  التقـى 
الحديـدة، مديـرة مكتـب املبعـوث الخـاص لألمـن العـام لألمـم املتحـدة إىل 
اليمـن “روكسـانة بازرجان”..بحـث اللقـاء، الـذي ضـم الرئيـس التنفيـذي 
ملؤسسـة موانـئ البحر األحمـر القبطـان محمد إسـحاق ونائبه زيد الوشـلي، 
الجوانـب املتصلـة بسـر العمـل يف مينـاء الحديـدة مـع وصـول عدة سـفن إىل 
أرصفته.وأشـار وزيـر النقـل إىل أهميـة هـذه الزيـارة لالطـالع علـى أوضـاع 
مينـاء الحديـدة وآليـة العمل فيـه.. مسـتعرضا الجهود الي تبذل السـتعادة 

تشـغيل املينـاء بالحـد األدنـى مـن املعـدات واآلليـات.
وأوضـح أن مينـاء الحديـدة يخـدم أكـر مـن 70 باملائـة مـن أبنـاء الشـعب 
اليمـين نظـرا ملوقعـه الجغـرايف الهام وتوسـطه ملناطـق ذات كثافة سـاكنية.. 
مبينـا أنـه تـم مؤخـرًا وصـول عـدة سـفن محملـة بالبضائـع والحاويات.وأكـد 
وزيـر النقـل حاجـة املينـاء يف املرحلـة الراهنـة للكرينـات الجرسيـة بديـال عـن 

الكرينـات الـي اسـتهدفها العـدوان.

وتطـرق إىل عـدد مـن املتطلبـات التشـغيلية ملوانـئ الحديدة الي سـبق أن 
تـم تحديدهـا مـن قبـل فريـق الخـرباء الذيـن اسـتقدمهم الربنامـج اإلنمـايئ 
لتقييـم موانـئ “الحديـدة، والصليـف، وراس عيىس” خالل العـام 2019م، 
ومواكبـة..  وإسـعافية  طارئـة  مسـارات  ثالثـة  ضمـن  آنـذاك  جدولتهـا  وتـم 
مـن  جـدا  يسـر  جـزء  سـوى  منهـا  أي  تنفيـذ  اآلن  حـى  يتـم  لـم  أنـه  مبينـا 
االحتياجـات الطارئـة يف حـن لـم تصـل الكرينـات الجرسيـة رغـم أهميتهـا 

لعمـل مينـاء الحديـدة.
السـفن  دخـول  إجـراءات  ترسيـع  علـى  الحـرص  النقـل  وزيـر  أكـد  كمـا 
تخفيـف  يف  يسـهم  بمـا  السـاعة  مـدار  علـى  والعمـل  الحديـدة  موانـئ  إىل 

املسـتوردين. يتكبدهـا  الـي  التاكليـف 
األمـل  عـن  األحمـر،  البحـر  موانـئ  ملؤسسـة  التنفيـذي  الرئيـس  عـرب  فيمـا 
يف التـزام األمـم املتحـدة واملنظمـات التابعـة لهـا يف اسـتعادة موانـئ البحـر 
األحمـر لنشـاطها الاكمـل مـن خـالل توفـر الكرينـات الجرسيـة الـي وعدت 

بتوفرها.بدورهـا ثمنـت مديرة مكتب املبعـوث األممي، الجهـود الي بذلت 
لتسـهيل وصـول السـفن املحملـة بالسـلع.. مؤكـدة أن األمـم املتحـدة تـدرك 
واملحافظـات  املناطـق  يف  السـاكنية  للكثافـة  الحديـدة  مينـاء  أهميـة  جيـدا 
القريبة.وأشـارت إىل أهميـة وصـول سـفن املسـاعدات لهـذا املرفـق الحيـوي 

الهـام .. الفتـة إىل أنـه سـيتم متابعـة موضـوع توفـر الكرينـات الجرسيـة.
وكان وزيـر النقـل ومديـرة مكتـب املبعـوث األممـي ومرافقوهـا، قـد زاروا 
محطـة الحاويـات بميناء الحديدة، واسـتمعوا إىل رشح من رئيس مؤسسـة 
البديلـة  باملعـدات  املحطـة  يف  العمـل  آليـة  حـول  األحمـر،  البحـر  موانـئ 
املتواجـدة بسـفن الحاويـات، والـدور املحـوري الذي كانـت تقوم بـه الكرينات 

الجرسيـة يف مناولـة وتفريـغ الحاويـات.
وأشـادت “روكسـانة” بجهود قيادة املؤسسـة والعاملـن يف امليناء لتجاوز 

الظـروف والتحديات الي تواجـه تنفيذ مهامهم اإلنسـانية.

بالتزامن مع وصول عدة سفن إىل أرصفته ..وزير النقل يلتقي مديرة مكتب املبعوث الخاص لألمن العام لألمم املتحدة

الدرة : امليناء يحتاج املرحلة الراهنة لكرينات جرسية بديال عن اليت استهدفها العدوان..ونحرص على ترسيع 
إجراءات دخول السفن إىل موانئ الحديدة  عرب العمل املتواصل لتخفيف التاكليف اليت يتكبدها املستوردين

األحمـر  البحـر  موانـئ  بمؤسسـة  اجتمـاع  ناقـش 
برئاسـة   , 28-2-2023م  الحديدةيـوم  يف  اليمنيـة 
وزيـر النقـل عبدالوهـاب الدرة، سـر العمل باملؤسسـة 

املرحلـة. متطلبـات  يواكـب  بمـا 
املؤسسـة  رئيـس  ضـم  الـذي  االجتمـاع  واسـتعرض 
القبطـان محمـد إسـحاق، ونائبه زيـد الوشـلي ومدراء 
عمـال  ونقابـة  باملؤسسـة  العامـة  اإلدارات  عمـوم 
تفريـغ  نشـاط  الحديـدة  بمينـاء  والتفريـغ  الشـحن 
و  الحديـدة  مينـاء  اىل  الواصلـة  السـفن  حمـوالت 
الوضـع الراهـن للـرشكات املالحيـة ومسـتوى التزامها 

واللوائـح. باألنظمـة 
الشـحن  عمـال  نقابـة  رئيـس  مـن  الـدرة  واسـتمع 
والتفريـغ علـي راجـح، إىل رشح حـول الصعوبـات الـي 
معالجتهـا،  وسـبل  والتفريـغ  الشـحن  عمـال  تواجـه 
وتفريـغ  بـاألداء  للنهـوض  واملقرحـات  والتصـورات 

بـأول. أوالً  الواصلـة  السـفن 
وأشـاد وزير النقـل، بجهود العمال يف تفريغ السـفن 
الحديـدة  بمينـاء  والتفريـغ  الشـحن  عمـال  دور  مثمنـًا 
 »SHEBELLE« الحاويـات  سـفينة  تفريـغ  رسعـة  يف 
توفـر  عـدم  رغـم  يومـن  خـالل  حاويـة   724 بحمولـة 

الحاويـات. بأنـزال  املتخصصـة  الجرسيـة  الكرينـات 
اإلدارات  أداء  مسـتوى  االجتمـاع  ناقـش  كمـا 
بالتزامـن  األحمـر،  البحـر  موانـئ  مؤسسـة  يف  املعنيـة 
إىل  السـفن  ودخـول  املؤسسـة  نشـاط  اسـتعادة  مـع 
والخطـط  عيـىس،  ورأس  والصليـف  الحديـدة  موانـئ 
والربامـج الـي مـن شـأنها تفعيـل مهـام ومسـئوليات 
هـذه اإلدارات.واسـتمع الوزير من مـدراء العموم ، إىل 
رشح حـول خطـط تفعيل الخطـوط املالحيـة والتهيئة 
ملـرشوع النافـذة الواحدة لتسـهيل اإلجـراءات الخاصة 
وكـذا  للمحافظـات،  البضائـع  ونقـل  السـفن  بتفريـغ 

التحديـات. بعـض  معالجـة 
مصفوفـة  إىل  الخصـوص،  بهـذا  الـدرة  وتطـرق 

املرتبطـة  اإلدارات  يف  العمـل  لتحسـن  املوجهـات  مـن 
إدارات  باكفـة  املنوطـة  واملسـئوليات  املالحـة  بـرشكات 
إلصـدار  خدماتهـا  تفعيـل  يف  املؤسسـة  وأقسـام 
مـع  يتواكـب  بمـا  العمـل  نمـط  وتغيـر  الراخيـص 
املوانـئ  إدارة  لنشـاط  الراهـن  الوضـع  متطلبـات 

السـفن. واسـتقبال 
املنظمـة  اللوائـح  وتحديـث  لتفعيـل  الحاجـة  وأكـد 
يف  ويسـهم  املسـتجدات  يواكـب  بمـا  املؤسسـة  لعمـل 
وتحسـن  اإلداري  الجانـب  يف  املؤسسـة  بـدور  االرتقـاء 

خدماتهـا. مجمـل 
الجاهزيـة  رفـع  رضورة  علـى  النقـل  وزيـر  وشـدد 
علـى كافـة املسـتويات وزيـادة ورديات العمـال لترسيع 
موانـئ  أرصفـة  إىل  الواصلـة  السـفن  تفريـغ  عمليـات 

املؤسسـة.
ودعـا الرشكات املالحية واملسـتوردين إىل االسـتفادة 
البحـر  موانـئ  مؤسسـة  مـن  املقدمـة  التسـهيالت  مـن 

األحمـر إليصـال بضائعهـم بأقـل تكلفـة.

البحـر  موانـئ  مؤسسـة  رئيـس  اسـتعرض  بـدوره 
األحمـر، عـددًا مـن املواضيـع املتعلقـة بسـر العمـل يف 
اإلدارات املعنية وتحسـن مسـتوى األداء بالتنسـيق مع 

النقـل. وزارة  قيـادة 
الفـرة  خـالل  املينـاء  يف  اإلدارات  كافـة  بجهـود  ونـوه 
الجهـود  مضاعفـة  أهميـة  علـى  مؤكـدًا  املاضيـة.. 
لتغطيـة مجمـل األعمـال واملهـام خصوصـا مـع انتقـال 

نشـاطها. اسـتعادة  بعـد  جديـدة  ملرحلـة  املؤسسـة 

اجتماع برئاسة وزير النقل  والقبطان اسحاق ونقابة عمال الشحن  والتفريغ يف امليناء لبحث سر العمل بمؤسسة موانئ البحر األحمر:
خطط تفعيل الخطوط املالحية والتهيئة ملرشوع النافذة الواحدة لتسهيل اإلجراءات الخاصة بتفريغ السفن ونقل البضائع للمحافظات

مصفوفة من املوجهات لتحسن العمل يف اإلدارات املرتبطة 
برشكات املالحة واملسئوليات املنوطة باكفة إدارات املؤسسة 

يف تفعيل خدماتها إلصدار الراخيص وتغير نمط العمل بما 
يتواكب مع متطلبات نشاط إدارة املوانئ واستقبال السفن

الحاجة ماسة لتفعيل وتحديث اللوائح املنظمة لعمل 
مؤسسة موانئ البحر االحمر اليمنية بما يواكب 

ويسهم يف االرتقاء بدور املؤسسة يف الجانب اإلداري 
وتحسن مجمل خدماتها



www.mot.gov.ye    
www.facebook.com/motyemen1
http://www.youtube.com/motyemen
http://www.twitter.com/motyemen1
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العدد )23(  السنة الثانية 
شعبان  1444هـ
شهرية  اقتصادية عامة »تعىن بقضايا النقل« مارس   2023م

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 ملف رفع الحصار10
عن موانئ البحر االحمر

بحضور نائب وزير النقل ورئيس مؤسسة املوانئ ونائبه 
 ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل الربي 

انزال اللنش “حجة” من مزنلق العائمات البحرية يف ميناء 
الحديدة بعد استكمال املرحلة االوىل من صيانته

جـرى يـوم 23-2-2023م، إنـزال اللنـش “حجـة” مـن مزنلـق العائمـات بمينـاء 
العامـة  اإلدارات  قبـل  مـن  صيانتـه  مـن  األوىل  املرحلـة  اسـتكمال  بعـد  الحديـدة، 
اليمنيـة،  األحمـر  البحـر  موانـئ  بمؤسسـة  البحريـة  والعمليـات  الفنيـة  للشـؤون 
محمـد  القبطـان  املؤسسـة  ورئيـس  الهاشـمي،  محمـد  النقـل  وزيـر  نائـب  بحضـور 
أبوبكـر اسـحاق ونائبـه زيـد أحمـد الوشـلي ، ورئيـس الهيئـة العامـة لتنظيـم شـئون 
النقـل الـربي وليـد الوادعي.شـملت املرحلـة األوىل مـن الصيانـة، كافـة أجـزاء البـدن 
التشـغيل  وانظمـة  والدفـة  تربيـد  وشـباكت  محابـس  مـن  املـاء  خـط  تحـت  املطمـور 

والرفاصـات. السـاكن  ونظـام 
 وثمـن نائـب وزيـر النقـل، جهـود قيـادة املؤسسـة واملهندسـن والفنيـن بـاإلدارة 
الفنيـة والعمليـات البحريـة والسـالمة واالمـن الصناعي يف صيانـة اللنشـات البحرية 
وكافـة معـدات واليات املؤسسـة والحفاظ علـى جاهزيتها للعمل على مدار السـاعة 
يف ظـل األوضـاع الراهنـة الـي يمر بهـا الوطن واسـتمرار منع دخـول قطـع الغيار من 

قبـل قوى العـدوان.
التشـغيلية  العمليـة  تتطلبهـا  الـي  املسـتلزمات  كافـة  توفـر  علـى  الحـرص  وأكـد 
للمينـاء وفـق املتـاح بالسـوق املحليـة نتيجـة إلسـتمرار منـع  دخـول قطـع الغيـار مـن 

العـدوان. دول  قبـل 
وشـدد الهاشـمي علـى رضورة مضاعفـة الجهـود واسـتكمال انجـاز كافـة اعمـال 
الصيانـة وفـق الخطـة املعـدة وبالتنسـيق مـع اإلدارات املعنيـة باملؤسسـة عـرب وضـع 
الصيانـة  أعمـال  أن  املؤسسـة،  رئيـس  أكـد  االعمال.فيمـا  لتلـك  محـدد  زمـين  برنامـج 
للنشـات البحريـة يف املينـاء تتـم بكـوادر يمنيـة مـن موظفـي املؤسسـة مدربـة علـى 
يف  تتـم  البحريـة  للنشـات  الصيانـة  اعمـال  كانـت  حيـث  االعمـال  هـذه  مثـل  انجـاز 
الحصـار  نتيجـة  حاليـًا  املؤسسـة  منـه  تتمكـن  مالـم  وهـو  الوطـن  خـارج  احـواض 
املفـروض علـى موانئهـا منـذ سـنوات مـن قبـل دول العـدوان.. مشـرًا إىل أن املرحلـة 
الثانيـة مـن الصيانـة للنـش تتضمن صيانـة بدن اللنـش فوق خـط املاء واعـادة تأهيل 
املحـركات الرئيسـية واملسـاعدة وصيانـة جميـع الطبلونـات والتمديـدات للمنظومـة 

الكهربائيـة.

أختتام ورشة العمل
 يف مجال تحليل عمليات النظام اآليل

النظـام  عمليـات  تحليـل  مجـال  يف  العمـل  ورشـة   . 2-3-2023م  يـوم  اختتمـت 
الحديـدة  مينـاء   – األحمـر  البحـر  موانـئ  بمؤسسـة  العاملـن  تدريـب  مركـز  يف  اآليل 
إيل   الورشـة  هدفـت  و  العامـة  اإلدارات  كافـة  مـن  موظفـًا   40 فيهـا  شـارك  والـي   ..
تحليـل اإلجـراءات باسـتخدام املخططـات اإلنسـيابية.وقد تناولت الورشـة التعريف 
املخططـات  تلـك  تحملهـا  الـي  والعيـوب  املزايـا  و  وأنواعهـا  االنسـيابية  باملخططـات 

اثنـاء العمـل.
وتـم تقسـيم املتدربـن خـالل الورشـة إيل مجموعـات عمـل لتحقيـق أكـرب قـدر مـن 
التطبيـق العملـي لألسـتفادة منهـا  يف تطويـر األنظمـة الخاصـة بموانـئ املؤسسـة.

 وأفـاد مستشـار تقنيـة املعلومات باملؤسسـة املهندس نـادر قائد بأن هذه الورشـة 
تمثـل نـواة العمـل للتحول الرقمـي يف موانئ املؤسسـة من خالل تطبيـق االنظمة ذات 
املعيـار التكنولوجـي الحديـث يف عمـل املوانـئ ..واشـار ان هـذا التوجـه يأتـي لتحقيق 
قيـادة  رسـمتها  الـي  الخطـط  وبحسـب  املعلومـات  ألتمتـه  اإلسـراتيجية  األهـداف 

املؤسسـة لتطويـر االعمـال والـريق بها..
بدورهـا عـربت كلمـة املشـاركن يف أختتـام الورشـة عـن شـكرهم لقيادة املؤسسـة 
علـى إقامـة مثـل هـذه الـورش والربامـج التدريبيـة الـي تصقـل مهاراتهـم وتنمـي 

قدراتهـم.

اجتماع حكومي يناقش مرشوع النافذة الواحدة.. وآليات رفع كفاءة عمل ميناء الحديدة

مؤتمر صحفي يف ميناء الحديدة يستعرض جاهزية موانئ الحديدة 
الستقبال كافة السفن التجارية وسفن الحاويات

نظمـت مؤسسـة موانـئ البحـر األحمـر اليمنيـة يف مينـاء الحديـدة، 
قامـت  الـي  والتجهـزات  االسـتعدادات  السـتعراض  صحفيـا  مؤتمـرا 
“الحديـدة  بموانـئ  السـفن  أنـواع  كافـة  السـتقبال  املؤسسـة  بهـا 
عقـد  الـذي  الصحفـي،  املؤتمـر  عيـىس”..ويف  وراس  والصليـف 
سـفينة  تفريـغ  فيـه  ويجـري  الحديـدة  بمينـاء   )4( رقـم  بالرصيـف 
عبدالوهـاب  النقـل  وزيـر  جـدد  بضائـع،  حاويـة   724 تحـوي  حاويـات 
الـذرة، التأكيـد علـى جهوزيـة موانـئ الحديـدة السـتقبال كافـة أنـواع 
الـي  السـفن  أن  إىل  الحاويات..وأشـار  وسـفن  التجاريـة  السـفن 
مينـاء  مـن  مبـارشة  تأتـي  اليـوم  أضحـت  الحديـدة  موانـئ  تسـتقبلها 
جيبوتـي بعـد التفتيـش إىل مينـاء الحديـدة دون أي عراقيـل أو تأخـر.. 
موضحـا أن هناك 18 سـفينة يف طريقهـا للوصول إىل موانـئ الحديدة.

مثمنـا جهـود مؤسسـة موانـئ البحـر األحمـر يف تقديم التسـهيالت 
ورسعـة اإلنجـاز يف التفريـغ.. مؤكـدا أنـه مـع دخـول هـذه السـفن إىل 
املوانـئ ومنهـا ألول مـرة يتـم لهـا السـماح بعـد فـرض الحصـار تكفـي 

لتغطيـة مـا نسـبته 70 باملائـة مـن احتياجـات الشـعب اليمـين.
مشـرا إىل أحقية املواطـن يف الحصول على احتياجاتـه من الخدمات 

مـن أقرب مـاكن يقطنه باعتبـاره حقا من حقوقـه املرشوعة.
القبطـان  األحمـر  البحـر  موانـئ  مؤسسـة  رئيـس  اسـتعرض  فيمـا 
املؤسسـة  أعدتهـا  الـي  التشـغيلية  الخطـة  إسـحاق،  بكـر  أبـو  محمـد 

عيـىس”. وراس  والصليـف  الحديـدة  موانـئ”  لتشـغيل 
طواقـم  واسـتنفار  املوانـئ  ومعـدات  آليـات  كافـة  تفعيـل  مؤكـدا 
أنواعهـا. بمختلـف  السـفن  وتفريـغ  السـتقبال  التهيئـة  يف  العمـل 

الشـعب  ألبنـاء  مرشوعـا  حقـا  الحديـدة  مينـاء  فتـح  إعـادة  واعتـرب 
الـي  اإلنسـانية  األوضـاع  مـن  للتخفيـف  خـر  بـادرة  ويمثـل  اليمـين 
تفاقمـت بسـبب العـدوان والحصار غر املـرشوع والقانـوين الذي فرض 

وعدوانـا. ظلمـا  والبحريـة  والجويـة  الربيـة  املنافـذ  علـى 
مـن  وعـدد  الوشـلي،  زيـد  املؤسسـة  رئيـس  نائـب  املؤتمـر،  حـر 
ممثلـي وسـائل اإلعـالم املرئية واملسـموعة واملقـروءة ومديـرو اإلدارات 

باملؤسسـة.
مـن جانـب آخـر، ناقـش اجتمـاع حكومـي موسـع يف مينـاء الحديدة 
املركـزي  البنـك  محافـظ  االقتصاديـة  اللجنـة  رئيـس  برئاسـة  مؤخـرًا 
الـدرة  عبدالوهـاب  النقـل  وزراء  ضـم   .. علـي  إسـماعيل  هاشـم 
والصناعـة والتجـارة محمـد املطهر والزراعـة عبدامللك الثـور، ومحافظ 
– مـرشوع النافـذة الواحـدة ملختلـف املاكتـب  قحيـم  الحديـدة محمـد 

اليمنيـة. األحمـر  البحـر  مؤسسـة  موانـئ  يف  العاملـة 
البحـر  موانـئ  مؤسسـة  رئيـس  بحضـور   – االجتمـاع  واسـتعرض 
األحمـر القبطـان محمـد أبوبكـر إسـحاق ونائبـه زيـد الوشـلي وهيئات 
أحمـد،  زيـد  البحريـة  والشـؤون  عبـاس  علـي  الدكتـور  األدويـة 
وهيئـة  مرغـم،  عـادل  الجمـارك  ومصلحـة  املنصـور  يـارس  واالسـتثمار 
املواصفـات  لهيئـة  التنفيـذي  واملديـر  هـزاع،  علـي  تهامـة  تطويـر 
واملقاييـس الدكتور محمد املؤيـد، ووكيل أول املحافظـة أحمد البرشي، 
ووكيـل املحافظـة لشـؤون الخدمـات محمـد حليـي – خطة مؤسسـة 
موانـئ البحر األحمـر والقطاعـات العاملـة بموانئ الحديـدة ورؤيتهم 
ملـرشوع النافـذة الواحـدة وإدخـال البيانـات إلكرونيـا الـذي يهدف إىل 
تحسـن أداء مختلـف املاكتـب واملؤسسـات وتسـهيل تقديـم الخدمات 
العامـة بموانئ الحديدة..وتطـرق االجتمـاع، إىل دور النافذة الواحدة 
شـحن  عـن  واإلفـراج  وتفريغهـا  السـفن  اسـتقبال  عمليـة  تسـهيل  يف 
البضائـع الواصلـة إىل موانـئ املؤسسـة مـن خـالل وجـود قاعـدة بيانات 
املطلوبـة  واالشـراطات  باملوانـئ  العاملـة  الجهـات  لجميـع  موحـدة 
القطـاع  رئيـس  نائـب  أعلـن  االجتمـاع،  املوحـدة..ويف  النافـذة  داخـل 

الحديـدة. موانـئ  يف  جديـدة  مرحلـة  تدشـن  عـن  االقتصـادي 
التضحيـات  حجـم  تـوازي  أن  يجـب  املرحلـة  هـذه  تدشـن  أن  وأكـد 

الوطـن. عـن  الدفـاع  معركـة  يف  الشـهداء  قدمهـا  الـي  والدمـاء 

وأشـار إىل أهميـة عمـل النافـذة الواحـدة لجميـع الجهـات العاملـة 
يف موانـئ الحديـدة مـع تدفـق وصـول السـفن إىل موانئ الحديـدة بعد 
رفـع الحصار عنها لتحسـن مسـتوى األداء وتقديم الخدمـات وتنظيم 

وتنسـيق العمـل وتبـادل املعلومـات والبيانات.
ولفـت إىل أن النافـذة تهدف لخدمـة املتعاملن مع موانئ املؤسسـة 
إجـراءات  تسـهيل  خـالل  مـن  مالحيـة”،  ورشكات  ووكالء  “تجـارا 
عـن  واإلفـراج  حموالتهـا  تفريـغ  وإجـراءات  السـفن  ورسـو  اسـتقبال 

وآمنـة. سلسـة  بطريقـة  الواصلـة  البضائـع 
الفريـق  بـروح  والعمـل  الجهـود  مضاعفـة  رضورة  علـى  وشـدد 
وحديثـة  ودقيقـة  رسيعـة  بصـورة  واألعمـال  املهـام  وإنجـاز  الواحـد 
عـام  بشـكل  الوطـن  بهـا  يمـر  الـي  الراهنـة  املرحلـة  ظـروف  تواكـب 
موانـئ  مؤسسـة  بجهـود  خاص..وأشـاد  بشـكل  املؤسسـة  وموانـئ 
البحـر األحمر السـتقبال السـفن، وتسـهيل اإلجراءات والقيـام بدورها 

املاضيـة. السـنوات  مـدى  علـى  والتنمـوي  الخدمـي 
فيمـا أكـد وزير النقل أن مناقشـة مرشوع النافـذة الواحدة لخدمات 
موانـئ الحديـدة والقطاعات العاملة فيهـا يعد إنجازا كبـرا يف املرحلة 

الراهنـة الي يمر بهـا الوطن.
وأشـار إىل أن هـذا االجتمـاع يأتـي يف إطـار الجهـود الراميـة لتعزيـز 
الواحـدة  النافـذة  بمـرشوع  املعنيـة  الجهـات  بـن  التنسـيق  جوانـب 
اإلجـراءات  تنفيـذ  سالسـة  تضمـن  الـي  العمـل  خطـة  ومناقشـة 
معامـالت  بتسـهيل  يتعلـق  مـا  وكل  املوانـئ  عمـل  خدمـات  وترسيـع 

والتجـاري. املالحـي  النشـاط 
وحـث الوزيـر الدرة علـى العمل الجاد واملسـؤول بن مختلـف املرافق 
االرتقـاء  يف  اإليجابيـة  الصـورة  وتقديـم  الحديـدة،  مينـاء  يف  العاملـة 
الـوزارة  أن  مؤكـدا  حموالتهـا..  ونقـل  السـفن  اسـتقبال  بخدمـات 
حريصـة علـى تفعيـل إدارة عمـل املينـاء والجهـات املشـاركة وكفريـق 
املسـتوردين  معاملـة  وتسـهيل  والجهـد  الوقـت  الختصـار  واحـد 

صعوبـات. أي  ومعالجـة  التجـاري  والقطـاع 
مشـرا إىل جهوزيـة موانـئ الحديـدة “الحديـدة والصليـف، رأس 
كافـة  تفعيـل  تـم  أنـه  إىل  الفتـا  السـفن..  أنـوع  كل  السـتقبال  عيـىس” 
اسـتقبال  يف  التشـغيلية  العمليـة  تتطلبهـا  الـي  واآلليـات  املعـدات 

الحديـدة. موانـئ  إىل  الواصلـة  السـفن  وتفريـغ 
بـدوره ثمن محافـظ الحديـدة ووكيـل أول املحافظة، جهـود القيادة 
الشـعب  لحقـوق  االنتصـار  يف  األعلـى  السـيايس  واملجلـس  الثوريـة 
اليمـين علـى مـدى سـنوات العـدوان والحصـار.. مؤكـدا أن فتـح املوانئ 

واملطـارات ورفـع الحصـار مطلـب أسـايس لرفـع معانـاة اليمنيـن.

 أهمية عمل النافذة الواحدة لجميع الجهات 
العاملة يف موانئ الحديدة مع تدفق وصول السفن 
إىل موانئ الحديدة بعد رفع الحصار عنها لتحسن 

مستوى األداء وتنسيق العمل وتبادل املعلومات 



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 »تعىن بقضايا النقل«

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 ملف رفع الحصار
عن موانئ البحر االحمر

عـام  وأمـن  الـدرة  عبدالوهـاب  النقـل  وزيـر  التقـى 
اإلنسـانية  الشـؤون  وتنسـيق  إلدارة  األعلـى  املجلـس 
-2-18 يـوم   الحملـي  إبراهيـم  الـدويل  والتعـاون 
2023م بمحافظـة الحديـدة، مديـرة مكتـب األوتشـا 
الربنامـج  يف  املشـاريع  ومسـؤولة  فلـي”،  “برجيـت 

خـداكا”. “هيمـا  املتحـدة  لألمـم  اإلنمـايئ 
جرى خـالل اللقـاء مناقشـة مصفوفـة املشـاريع الي 
مؤسسـة  بموانـئ  بتنفيذهـا  املتحـدة  األمـم  تعهـدت 
العـدوان  دمـره  مـا  تأهيـل  إلعـادة  األحمـر،  البحـر 

والصليـف. الحديـدة  بمينـاءي 
واسـتعرض اللقـاء الـذي حـره الرئيـس التنفيذي 
برنامـج  مديـر  ونائـب  إسـحاق،  محمـد  للمؤسسـة 
الغـذاء العاملـي طـارق عـون، الجوانـب الفنيـة بمينـاء 
الحديـدة وجهوزيته التشـغيلية السـتقبال كافة أنواع 

السـفن التجاريـة بمـا فيهـا اإلغاثيـة.
مـن  بهـا  الرفـع  تـم  الـي  املشـاريع  إىل  وتطـرق 
عاجلـة  بصـورة  التنفيـذ  تتطلـب  والـي  املؤسسـة  قبـل 
يف  يسـهم  بمـا  تقدمهـا  الـي  بالخدمـات  لالرتقـاء 

املواطـن. معانـاة  تخفيـف 
مؤسسـة  بجهـود  الـدرة،  الوزيـر  أشـاد  اللقـاء  ويف 
جهوزيتهـا  علـى  الحفـاظ  يف  األحمـر  البحـر  موانـئ 
مـرت  الـي  الصعبـة  الظـروف  رغـم  واملهنيـة  الفنيـة 
بها..وشـدد علـى رضورة أن يشـمل املينـاء جانبـا مـن 
إىل  الفتـا  الراهنـة..  املرحلـة  يف  والتطويـر  التأهيـل 
األعلـى  السـيايس  واملجلـس  الثوريـة  القيـادة  اهتمـام 

بتطويـر أداء مينـاء الحديـدة وفقا لالشـراطات الفنية 
عامليـا. بهـا  املعمـول 

مـن جانبه دعـا الحملـي األمـم املتحـدة إىل االهتمام 
يتعلـق  فيمـا  بتعهداتهـا  والوفـاء  الحديـدة  بموانـئ 
دون  طويلـة  فـرة  مضـت  الـي  التطويـر  بمشـاريع 
والصليـف  الحديـدة  مينـايئ  أن  مبينـا  تنفيذهـا.. 

الدوليـة. للمعايـر  وفقـا  خدماتهمـا  يقدمـان 

بـدوره أكـد رئيـس املؤسسـة علـى أهميـة اضطـالع 
األمـم املتحـدة بـدور فاعـل يف تأهيـل موانـئ الحديـدة 
إثـر مـا لحق بهـا مـن أرضار جراء اسـتهدافها مـن قبل 

العـدوان. دول 
إىل  الراهنـة  املرحلـة  يف  املؤسسـة  حاجـة  إىل  وأشـار 
إجـراء صيانـة لبعـض املعدات مثـل اللنشـات القاطرة.

الربنامـج  ومشـاريع  األوتشـا  مديرتـا  أكـدت  فيمـا 

اإلنمـايئ االسـتعداد لبـذل املزيـد مـن الجهـود والعمل 
علـى كل ما من شـأنه ترسيع وتـرة التأهيـل والصيانة 
خدمـة  يف  يصـب  ذلـك  كـون  الحديـدة،  موانـئ  داخـل 
ذات  الجهـات  تعـاون  اإلنسـاين..وثمنتا  العمـل 
العالقـة مـع األوتشـا والربنامـج يف تنفيـذ أنشـطتهما 

املختلفـة. وبرامجهمـا 

يف اجتماع برئاسة وزير لنقل استعراض مصفوفة مشاريع الربنامج اإلنمايئ الخاصة بتأهيل موانئ الحديدة

الحملي:ندعو  األمم املتحدة إىل االهتمام بموانئ 
الحديدة والوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بمشاريع 

التطوير الي مضت فرة طويلة دون تنفيذها

مديرتا األوتشا ومشاريع الربنامج اإلنمايئ: سنبذل 
املزيد من الجهود  لكل ما من شأنه ترسيع وترة 

التأهيل والصيانة داخل موانئ الحديدة 

رئيس  مؤسسة  موانئ البحر االحمر اليمنية :  املؤسسة 
بحاجة إىل إجراء صيانة لبعض املعدات مثل اللنشات 

القاطرة وغرها للنهوض بالعمل يف ميناء الحديدة

القيادة الثورية و السيايس األعلى مهتمون بتطوير أداء ميناء الحديدة وفقا لالشرتاطات الفنية املعمول بها عامليًا

الـدرة،  عبدالوهـاب  النقـل  وزيـر  اطلـع 
العمـل  سـر  علـى  2023م   2--22 يـوم 
البحريـة  للشـؤون  العامـة  الهيئـة  يف 
يف  املبذولـة  الجهـود  ومسـتوى  بالحديـدة، 
املالحـي  واألمـن  البحريـة  السـالمة  تحقيـق 
اسـتمع  الزيـارة  اليمنية.وخـالل  امليـاه  يف 
زيـد  الهيئـة  رئيـس  مـن  الـدرة  الوزيـر 
أحمـد الوشـلي، حـول دور الهيئـة يف تنفيـذ 
اإلجـراءات املتعلقة بسـالمة السـفن وتأمن 
وصولهـا اىل موانـئ البحر األحمـر والحفاظ 
القوانـن  وفـق  التلـوث  مـن  امليـاه  علـى 
البحريـة. للسـالمة  الدوليـة  واالشـراطات 
كمـا اسـتمع اىل رشح عـن وضـع العمـل 
يف الهيئـة واألنشـطة الـي تقـوم بهـا حاليـًا 
بالتزامـن مـع حركة دخـول السـفن اىل ميناء 

الرقابيـة  االنشـطة  فيهـا  بمـا  األحمـر  البحـر 
الكـوادر  أداء  تفعيـل  وخطـة  واالرشـادية 

واالداريـة. الفنيـة 
الهيئـة  رئيـس  ضـم  الـذي  اللقـاء  وخـالل 
مؤسسـة  إدارة  مجلـس  ورئيـس  الوشـلي 
موانـئ البحـر األحمر القبطان محمد اسـحاق 
الدكتـور  البحريـة  الشـئون  عـام  ومديـر 
النقـل،  وزيـر  اسـتعرض  املوشـكي،  ابراهيـم 
املوجهـات لتحسـن وتطويـر خدمـات الهيئة 
مـع  يتواكـب  بمـا  العمـل  آليـات  وتنظيـم 

القادمـة. املرحلـة  متطلبـات 
وأداء  وصمـود  الهيئـة  بجهـود  ونـوه 

والصعوبـات  التحديـات  رغـم  فيهـا  العاملـن 
الفتـًا  العـدوان،  قـوى  تفرضهـا  الـي  والقيـود 
التلـوث  ملاكفحـة  بهـا  املنـاط  الكبـر  الـدور  اىل 
وحمايـة األحيـاء البحرية وتعزيز نشـاطها يف 
تنظيـم سـالمة وأمـن املالحـة البحريـة يف املياه 

. ليمنيـة ا
وأكـد الوزير الـدرة أن املرحلة املقبلة سـوف 
تشـهد العديـد مـن األعمـال اسـتعدادًا لفتح 
كافـة موانـئ البحـر االحمر، مـا يتطلـب تعزيز 
خدمـات  وظائـف  أداء  وكفـاءة  الجاهزيـة 
السـتعادة  البحريـة  للشـؤون  العامـة  الهيئـة 

نشـاطها وبـذل املزيـد مـن الجهـود.

مـع  الرشاكـة  تعزيـز  أهميـة  إىل  ولفـت 
املالحيـة  والـرشكات  واالعمـال  املـال  رجـال 
القوانـن  وفـق  النقـل  قطاعـات  وتطويـر 
واللوائـح املنظمـة وتوطيـد العالقـة بـن كافـة 

. ت عـا لقطا ا
كما أكد أهمية االسـتفادة من التسـهيالت 
وحكومـة  السـيايس  املجلـس  مـن  املقدمـة 
االنقـاذ ووزارة النقـل ومؤسسـة موانـئ البحر 
تخـدم  والـي  بـه  العاملـة  والجهـات  األحمـر 
دون  واملسـتوردين  املالحيـة  الـرشكات  كافـة 
اسـتثناء مـن حيث اسـتقرار الـدوالر الجمركي 
بــ 250 ريـال ورسعـة دوران العمـل وتفتيـش 
كافـة  اىل  النقـل  وسالسـة  ومـزة  البضائـع 

املحافظـات.
وشـدد وزيـر النقـل علـى التنسـيق الدائـم 
بـن كافـة الجهات العاملـة بامليناء بما يسـهم 
ورسعـة  اإلجـراءات  سالسـة  تحسـن  يف 
مشـيدًا  الواصلـة..  البضائـع  عـن  اإلفـراج 
بـدور السـلطة املحليـة بمحافظـة الحديـدة يف 
الشـاحنات  خـروج  امـام  التسـعن  خـط  فتـح 
مرورهـا  يف  العنـاء  دون  بالبضائـع  املحملـة 

املدينـة. وسـط 
والفتـح  الحصـار  رفـع  أن  التأكيـد  وجـدد 
الاكمـل مليناء الحديـدة، يمثل مطلبًا أساسـيًا، 
نظـرًا ملـا يمثلـه هـذه املينـاء مـن أهميـة كبـرة 

يف تقديـم خدماتـه ألكـر مـن 70 باملائـة من 
الكبـرة. الكثافـة  ذات  املحافظـات  سـاكن 

عبدالوهـاب  النقـل  وزيـر  زار  ذلـك  اىل 
الـدرة ومرافقـوه، املوقـع الخـاص بمـرشوع 
البحـر  موانـئ  ملؤسسـة  الواحـدة  النافـذة 
بمينـاء  العاملـة  والقطاعـات  االحمـر 
خطـة  وفـق  تنفيـذه  واملزمـع  الحديـدة 

العمـل. وبرنامـج 
مهنـديس  مـن  الزيـارة  خـالل  واسـتمع   
املشـاريع  عـام  مديـر  بقيـادة  املـرشوع 
سـامي  املهنـدس  الهنـديس  واالرشاف 
عبـداهلل مقبـويل اىل رشح حـول مواصفاتـه 
املينـاء  مجتمـع  سـيضم  والـذي  الفنيـة 
)الجمـارك، الجودة، املواصفـات واملقاييس، 
الحجـر النباتـي، الـرشكات املالحيـة وغرهـا 
موقـع  يف  باملينـاء(  العاملـة  القطاعـات  مـن 
والترسيـع  اإلجـراءات  لتسـهيل  واحـد 
التنسـيق  واجـراء  البضائـع  تخليـص  بعمليـة 

واحـد. آن  يف  الجهـات  كافـة  بـن 
 كمـا تفقـد املركـز الطـي بمينـاء الحديـدة 
وطلـع علـى مسـتوى الخدمـات الـي يقدمها 
لبحـارة السـفن والعاملـن يف أرصفـة املينـاء، 
وآليـة  بـه  الخاصـة  التجهـزات  علـى  واطلـع 
واالسـتقبال  والجرحـى  املرضـى  معالجـة 
التاكمـل  أهميـة  مؤكـدا  للحـاالت،  الطـارئ 
مـع  املينـاء  يف  العاملـة  املرافـق  مختلـف  بـن 

املالحيـة. الـرشكات 

وزير النقل يطلع على سر العمل يف فرع الهيئة العامة للشئون البحرية  يف ميناء الحديدة ويزور موقع مرشوع النافذة الواحدة وزيارة املركز الطي بامليناء

املرحلة املقبلة سوف تشهد فتح كافة موانئ البحر االحمر  مما يتطلب تعزيز جاهزية خدمات الهيئة العامة للشؤون البحرية 
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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
احصائيات قطاعات12
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TRANSPORTATION

شهرية  اقتصادية عامة »تعىن بقضايا النقل«

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
13آراء وافكار

املحامي واملستشار القانوين منر محمد الجنيد يكتب عن:

وسائل النقل..  وخطورة  الجرائم 
املخلة باألمن واالقتصاد الوطين »1«

والكتابـات  لألخبارواملقـاالت  املخصصـة  املسـاحات  ازدحـام  بسـبب 
النقـل  وزارة  وباهتمـام  وباختصـاص  بعمـل  واملختلفـة  املتنوعـة 
الشـامخ  والثقـايف  اإلعالمـي  املنـرب  هـذا  يف  لهـا  التابعـة  والهيئـات 
)صحيفـة النقـل( و تجـاوزا للقواعـد الـي يجـب اتباعهـا  يف بنـاء وكتابة  
أي مقـال  فإننـا لـن  نتكلـم مـن خـالل هـذا املقـال  عن معـىن الجريمـة  وال 
وال  احاكمهـا  عـن  وال  اركانهـا   عـن  عنارصهـاوال  عـن  وال  انواعهـا  عـن 
عـن االسـباب الـي تسـتبعدها ولكننـا سـوف نتحـدث عـن سـبب واحد 

املهمـة  االسـباب  مـن  يعـد  وخطـر 
والـي تعـرض واحـدة مـن وسـائل 
النقـل  بوسـيلة  واملتمثلـة  النقـل 
الجوي )الطائـرات( للخطـر العام.
املوضـوع  يف  ندخـل  وحـى 
ولكـي  عنـه  التحـدث  نريـد   الـذي 
الكريـم  واملطلـع   القـارئ  نعـرف 
إيصالهـا   نريـد  الـي  رسـالتنا  عـن 
ينبغـي ان نعرج قليال  وبشـكل عام  
الجريمـة  تقسـيم  مفهـوم  نحـو 
والعقوبـة  جسـامتها   حيـث  مـن 

الـي تقـع علـى مـن ارتكبها السـيما  
والربيـة  الجويـة  املختلفـة  بأنواعهـا  النقـل  وسـائل  تعريـض  جرائـم  
والبحريـة للخطـر العـام وذلـك مـن خـالل التعريـف بتقسـيم الجريمـة 
والعقوبـات  الجرائـم  قانـون  نصـوص  مـن  بعـض  علـى  التعـرف  وكـذا 
مـن  ذلـك  وكل  الجرائـم  تلـك  عقوبـات  بينـت  الـي  الفسـاد  وماكفحـة 
أجـل الوصـول اىل السـبب الرئيـي الـذي نهـدف اليـه مـن مقالنـا هـذا 
وحـى ال نطيـل  بالـكالم  فـان  الجريمة تنقسـم مـن حيث جسـامتها اىل 
قسـمن جرائـم جسـيمة وجرائـم غـر جسـيمه والجرائم الجسـيمة يه 
مـا عوقـب عليهـا بحـد مطلقـا أو بالقصـاص بالنفـس أو بإبانـة طـرف أو 
اطـراف وكذلـك كل جريمـة يعزر علهـا باإلعـدام أو بالحبس مـدة تزيد 
عليهـا  يعاقـب  الـي  يه  جسـيمة  الغـر  والجريمـة  سـنوات  ثـالث  عـن 
اصـال بالديـة او بـاألرش او بالحبـس مـدة ال تزيـد علـى ثـالث سـنوات أو 

. بالغرامـة 
ومـن تلـك الجرائـم بقسـميها  جرائـم متعـددة ومنهـا الجرائـم ذات 
املاسـة  والجرائـم  الوطـين  باالقتصـاد  املاسـة  والجرائـم  العـام  الخطـر 
بأمـن الدولـة الداخلـي أو الخارجـي )محـل تفاصيـل املوضوع والسـبب 
الـذي سـوف نتحـدث عنـه تباعا بهـذا املقـال ( وأمـا النصـوص القانونية 
جرائـم  مـن  تعـد  والـي  الجرائـم   هـذه  ملرتكـي  العقوبـات  بينـت  الـي 
اسـلفنا   كمـا  منهـا  ببعـض  نأتـي  وسـوف  كثـره  فهـي  العـام  الخطـر 
ومنهـا املـادة رقـم )138( مـن قانـون الجرائـم و العقوبـات والـي نصت 
علـى أن تكـون العقوبـة بالحبـس مـدة  ال تزيـد علـى عـرش سـنوات ملـن 
الجويـة  أو  البحريـة  أو  الربيـة  النقـل  وسـائل  مـن  وسـيلة  عمـدا  عـرض 
أوعطـل سـرها بـأي طريقـة كانـت  وكذا مـن عطل بـأي طريقة وسـيلة 
من وسـائل االتصال السـلكية والالسـلكية املخصصة للمنفعـة العامة.
وكـذا منهـا املـادة رقـم  )139( والي نصت علـى أن يعاقـب بالحبس 
مـدة ال تزيـد علـى عـرش سـنوات كل مـن احـدث عمـدا غرقـا مـن شـانه 
تعريـض حيـاة النـاس أو اموالهم للخطر وكـذا منها املادة رقـم  )142( 
والـي نصـت علـى أن تكـون العقوبـة بالحبس مـده ال تزيـد على خمس 
سـنوات لـكل مـن خـرب أو اتلـف عمـدا طريقـا عامـا بـأي كيفيـة كانـت 
اذا نشـأ عـن ذلـك خطرا علـى سـالمة الحركة فيـه كمـا ننـوه اىل أن  املادة 
رقـم )141(  نصـت كذلـك علـى أن تكـون العقوبـة بالحبس مـده ال تقل 
عـن ثـالث سـنوات وال تزيـد عـن خمسـة عـرشة سـنه  يف حـال  نتـج مـن 
تلـك الجرائـم املبينـة يف نصـوص املـواد السـابقة وغرهـا كارثـة تعطيـل 
أي مرفـق عـام  أو رضر جسـيم باألمـوال أو حـدوث عـدد مـن االصابـات 

الجسـيمة.
  ويف حـال نتـج أو ترتـب عليهـا مـوت إنسـان تكـون العقوبـة لذلـك 
مـن  وغرهـا  الديـه  يف  الـدم  ويل  بحـق  االخـالل  دون  حـدا  االعـدام 
يرتكـب  مـن  علـى  املختلفـة  العقوبـات  بينـت  الـي  االخـرى  النصـوص 
الجرائـم املاسـة باالقتصـاد القومـي وكذا املاسـة بأمـن الدولـة الداخلي 
أو الخارجـي والـي ال يتسـع املجـال لرسدهـا لألسـباب الـي ارشنـا اليها 
علـى  االعتـداءات  جرائـم  منهـا  تعـد  والـي  اإلطالـة(  خشـية   ( أنفـا 
االرايض املخصصـة للمطـارات والالزمـة لالنتفـاع العام والـي يه محل 

موضوعنـا  ورسـالتنا مـن خـالل مـا سـوف  نـورده ونفصلـه  تباعـًا.

* يتبع

 أهمية خدمات اإلطفاء واالنقاذ يف تأمني سالمة الطريان املدين
الدعامـة  تعتـرب  باملطـارات  اإلطفـاء  خدمـات 
األساسـية لتأمـن سـالمة الطـران املـدين، وتختلـف 
خدمـات اإلطفـاء باملطـارات عن غرها باملـدن، حيث 
لـكل منهـا نشـاط ممـز عـن األخـرى ،والـذي يهمنا 
لهـا  الـى  باملطـارات  اإلطفـاء  خدمـات  هنـا  إبـرازه 
أن  يمكـن  الـذي  الحريـق  بمشـاكل  مبـارشة  عالقـة 
يتعـرض له أي مبـىن من مبـاين املطار أو أي مسـتودع 
لصيانـة  حظـرة  فيـه أو أي  مـن مسـتودعات النفـط 
الطائـرات باملطـار أو أي وحـدة مـن وحـدات املراقبـة 
باملطـار  خدمـات  مبـىن  أي  أو  اإلتصـاالت  أو  الجويـة 
لحركـة  قصـوى  أهميـة  تعطـي  االطفـاء  وخدمـات 
فئـة  وتحـدد  باملطـار  واملقلعـه  الهابطـة  الطـران 
علـى  يتحـدد  الـى  الفصيلـة  حسـب  اإلطفـاء  وحـدة 
ضوئهـا كثافـة الحركـة باملطـار وتوزيع هـذه الحركة 

.....الـخ وبضائـع  ركاب  بـن 
 وفئـة وحـدة اإلطفـاء تختلـف مـن مطـار إىل آخـر 
الطائـرات  طـرازات  وحسـب  الحركـة  كثافـة  حسـب 
اإلطفـاء  وحـدة  فئـة  وتشـمل  للمطـار،  املسـتعملة 
يف  املسـتعملة  الكيماويـة  املـواد  وكميـات  املناوبـن 
املسـتخدمة  والسـيارات  الحرائـق  إطفـاء  عمليـات 
الخاصـة  النقـل  ووسـائل  املتوفـرة  امليـاة  وكميـات 
فئـة  لـكل  املطلـوب  توفـر  الـدول  باالسـعاف.وعلى 
مـن اإلطفـاء باملطـارات ،ويف حـال اإلخـالل بأي رشط 
مـن رشوط أي فئـة ، يجـب اإلعـالن عنـة، عـرب دوائـر 
مـن  للطياريـن  إعـالن  بموجـب   ، الثابتـة  اإلتصـاالت 
الدرجـة األوىل والـى علـى ضوئـه يتحـدد اسـتعمال 
الطـران  وأمـن  لسـالمة  تأمينـا  عدمـه  أو  املطـار 

املـدين وخدمـات اإلطفـاء باملطـارات يجـب أن تقـوم 
املختلفـة  الحرائـق  أنـواع  علـى  وهميـة  بتدريبـات 
اإلطفـاء  بوحـدات  العاملـن  كفـاءة  يضمـن  حـى 
أو  املطـار  حـدود  داخـل  طـارئ  ألي  واسـتعدادهم 
،بـل  تنبـئ  ال  الغالـب  يف  الطـران  وحـوادث  خارجـه. 
اسـتعداد  وأن  باملطـارات  لحظـة  أي  يف  متوقعـة  يه 
الوقـت  يف  وتحركهـا  اإلطفـاء  خدمـات  وكفـاءة 
اهلل  القـدر  الحـادث  مـاكن  إىل  ووصولهـا  املناسـب 
بالرسعـة املطلوبـة ، سـيخفف مـن األرضار الناجمـة 

. الاكرثـة  عـن 
ووحـدات األطفاء باملطـارات يجـب أن تكون على 
ووحـدات  الجويـة  املراقبـة  بوحـدات  مبـارش  اتصـال 
القصـوى  األهميـة  ذات  واملواقـع  واالنقـاذ  البحـث 
مـزودة  اإلطفـاء  سـيارات  تكـون  أن  يجـب  كمـا   ،
غرفـة  ومـع  البعـض  بعضهـا  مـع  إتصـال  بأجهـزة 

العمليات بالوحدة،تسـهيالً لرسعـة التوجيه  واعطاء 
املعلومـات والتعليمـات بالرسعة املمكنة اما بنسـبة 
ألفـراد خدمـات اإلطفاء باملطـارات فيجـب أن يكونوا 
علـى بينة من نشـاطات اإلطفـاء عن طريـق التوعية 
اليوميـة وعـن طريـق األرشطـة املرئيـة الـى توضـح 
إىل  األفـراد  وينقسـم   ، املطلوبـة  اإلطفـاء  خدمـات 
فريقـن : أحدهما إلطفـاء الحرائق وثانيهمـا لالنقاذ 
.والـكل يعمـل بطريقة تكفـل حسـن أداء العمل بما 

يعـود علـى تأمـن سـالمة الطـران املـدين .
 امـا فيمـا يخـص خدمـات البحـث واالنقـاذ فهـي 
ويه   ، الطـران  لتأمـن  كذلـك  قصـوى  اهميـة  ذات 
تعمـل على نطاق أوسـع مـن خدمات اإلطفـاء وهما 
األنشـطة.  جميـع  يف  البعـض  بعضهمـا  مكمـالن 
العالـم  مـن  مـاكن  أي  يف  واالنقـاذ  البحـث  ومراكـز 
الطـران،  سـالمة  لتأمـن  بالغـة  أهميـة  ذات  تعتـرب 
ويه الـى تسـاعد يف كثر مـن االحيان التدخـل إلنقاذ 
طائـرات التدريـب غـر القـادرة علـى معرفـة تحديد 
أي  مـاكن  ملعرفـة  الطاقـات  كل  تسـخر  أو   ، مسـارها 

املتاحـة.  بوسـائلها  مـا  لطائـرة  حـادث 
البحـث  وحـدات  بـن  مسـتمر  تعـاون  وهنـاك 
سـالمة  أمـن  تأمـن  يؤكـد  بمـا  العالـم  يف  واالنقـاذ 
الطـران املـدين . .إن خدمـات اإلطفـاء واالنقـاذ لهـا 
دورًا فعـاالً واهميـة بالغـة يف تأمـن سـالمة الطـران 
واالنقـاذ  اإلطفـاء  رجـال  أن  حيـث  باملطـارات  املـدين 
وهـم  السـالمة  تأمـن  يف  جبـارة  جهـودًا  يبذلـون 
يعملـون ليـاًل و نهـارا فعـاًل انهـم الجنـود املجهولـون 
وهـم يـؤدون رسـالة وطنيـة واجـب وطـين مقـدس 
والصعوبـات  علينـا  املفـروض  الجـوي  الحصـار  برغـم 
واملعوقـات وهـم صامـدون ومسـتعدون ألي طـارئ 
العيـون  انهـم  نعـم  واليقضـة  االسـتعداد  أتـم  ويف 

. املـدين  الطـران  وأمـن  سـالمة  لتأمـن  السـاهرة 
واليـوم مطارتنـا الدوليـة تمتلـك أحـدث االجهزة 
يف  املسـتعملة  الحديثـة  االتصـاالت  مثـل  املالحيـة 
املراقبـة الجويـة ، واالجهـزة واملعـدات املسـتعملة يف 
خدمـات اإلطفـاء واالنقـاذ مثـل السـيارات الحديثـة 
مـا  وهـذا   ، العالـم  إليـه  ماتوصـل  بأحـدث  املصممـة 
املـدين  الطـران  سـالمة  لتأمـن  قويـة  دفعـة  يعطـي 

. الدوليـة  مطارتنـا  يف  الجويـة  واملالحـة 

نائب رئيس نقابة اإلطفاء واالنقاذ

قطاع سالمة الطريان..  بني التطور والطموح

عبداحلميد حممد بنقة *

حممد عقالن الشيباين    

إن قطـاع سـالمة الطـران اليـوم يعمـل جاهـدًا علـى تأمـن سـالمة الطـران 
الـى  واألنظمـة  اللوائـح  تنفيـذ  مسـؤولية  وتحمـل  املسـافرين  تأمـن  خـالل  مـن 
مـن شـأنها تنظـم نشـاط الطـران، ومتابعـة تنفيـذ القواعـد القياسـية لضمـان 
سـالمة الطـران وتطويرهـا واتخـاذ اإلجـراءات التنفيذيـة لتيسـر أعمالـه وفقـًا 
الحـاكم قانـون الطران املـدين والترشيعـات النافذه وبمـا يتماىش مـع املتطلبات 

الدوليـة، وتأمـن وإدارة السـالمة الجويـة بفعاليـة وإيجاد نظم 
وإجـراءات فاعلة ملراقبة السـالمة وضمان مقدمـي الخدمات، 

مثـل رشكات الطـران العاملـة يف بالدنـا .
إن الهيئـة العامـة للطـران املـدين واإلرصاد ممثلـة بقطاع  
يف  الجويـة  السـالمة  تطويـر  علـى  تعمـل  الطـران  سـالمة 
لقـدرة  الصلبـة  القاعـدة  تعتـرب  والـى  اليمنيـة  الجمهوريـة 
إسـتمرار ونمـو وتطور الطـران املـدين، الذين يبذلـون جهودًا 
الحديثـة  التقنيـات  مـن  منظومـة  وتحديـث  تطويـر  يف  كبـرًا 
واملتطـورة يف االجهـزة املالحيـة وأجهزة اإلتصـاالت واألجهزة 
والتدريـب  واالنقـاذ  اإلطفـاء  معـدات  وتجهـزات  األمنيـة 
سـالمة  بخدمـات  واالرتقـاء  الفنيـة  الكـوادر  تأهيـل  وإعـادة 
نرتقـى  حـى  جميعـًا  إليـه  نطمـح  مسـتوى  أعلـى  إىل  الطـران 

ويف  مطاراتنـا  يف  واألرضيـة  الجويـة  السـالمة  مسـتويات  إىل 
الجـوي. اقليمنـا 

إن قطـاع سـالمة الطـران اليـوم يعمل بـكل جدية وجهد 
والذيـن  املـدين  الطـران  وأنشـطة  خدمـات  تطويـر  أجـل  مـن  متواصـل  وعمـل 
الهيئـه  قيـادة  إن   . دوليـًا  األقاليـم  أفضـل  مـن  الجـوي  اقليمنـا  يكـون  أن  نطمـح 
سـالمة  جوانـب  كافـة  تطويـر  يف  كبـرًا  اهتمامـًا  الطـران  سـالمة  قطـاع  تـويل 
الطـران مـن حيـث تزويـد القطـاع بالكـوادر الفنيـة املتخصصـة مـن ذوي الخـربة 
سـالمة  تأمـن  دعائـم  تقويـة  يضمـن  والـذي  املجـال  هـذا  يف  والطويلـة  العاليـة 
الطـران، والتدريـب األمثـل والفعـال لاكفـة مفتـي سـالمة الطـران مـن أجـل 
العامليـة  السـالمة  مسـتويات  ومراقبـة  التفتيـش  علـى  الفـين  مسـتواهم  رفـع 
علـى كافـة رشكات الطـران ومراكـز الصيانـة ومعاهـد الطـران يف الجمهوريـة 

اليمنيـة، حيـث أن قطاع سـالمة الطـران يعمل علـى التفتيش الـدوري واملفاجى 
واالسـتثنايئ علـى رشكات الطـران العاملـة يف بالدنـا  ومراكز الصيانـة واملطارات 
والحركـة الجويـة لتقديـم خدمـات بمسـتويات عاليـة الجـودة للسـالمة، والتأكد 
من ممارسـة نشـاطهم وفقًا للمعايـر الدوليـة، ويحرص قطاع سـالمة الطران 
يف تطبيـق سـالمة جوية صارمـة، مع رشكات الطـران الوطنية العاملـة يف بالدنا 
سـالمة  بقطـاع  ممثلـة  واإلرصـاد  املـدين  الطـران  هيئـة  إن   .
عـن  املسـؤولة  الجهـة  باعتبارهـا  بالدنـا  يف  املـدين  الطـران 
إجـراءات السـالمة، تؤكـد أن الطـران املـدين يف بالدنا يضع 
السـالمة الجويـة يف مقدمـة اهتماماتـه حيـث أنـة يرتقـي 
مجـال  يف  وتحديـدًا  املطـارات  يف  املـدين  الطـران  بخدمـات 
سـالمة الطران إىل أعلى مسـتوياتها وتبـذل جهودًا كبرًا  
جميـع  يف  واألرضيـة  الجويـة  السـالمة  جاهزيـة  رفـع  يف 

. الجمهوريـة  مطـارات 
جميـع  يف  جاهـدًا  يعمـل  الطـران  سـالمة  قطـاع  إن 
تخصصاتـه الفنيـة لتحقيـق السـالمة والتأكـد مـن سـالمة 
اإلجـراءات لتأمن سـالمة الطـران وفقًا للنظـم وتطابقها 
مـع املتطلبـات الدوليـة بهـذا املجـال ، وهـذا يعـود الفضـل 
للقيـادة الرشـيدة برئيـس الهيئـة ممثلـة باالسـتاذ الدكتـور  
محمـد عبدالرحمـن عبدالقـادر ، واالخ الدكتـور  عبدالحميـد 
الطـران  سـالمة  قطـاع  وكيـل  طالـب   ابـو  عبدالقـادر  يحيـي 
.. ووكيـل الهيئـة رائـد عبـداهلل جبـل ..واالسـتاذ معـايل وزيـر النقـل عبدالوهاب 
يحيـي نـارص الـدرة ،الـذي يولـون كل الدعـم والرعايـة واالهتمـام بهـذا القطـاع 
الحيـوي الهـام وكـوادره الفنيـة املتخصصـة بهـذا القطـاع الذيـن يعملـون وفقـًا 
للنظـم واللوائـح الفنيـة وفقـًا للمعطيـات الدوليـة بهـذا املجـال الحيـوي  الهـام 
لضمـان كافـة اإلجـراءات لتأمن سـالمة الطـران برغـم الحصار الجـوي املفروض 
علينـا واملعوقـات والصعوبـات وهـم يعملون ليـاًل  ونهـارًا صامـدون يف كل مواقع 

ومنشـآت الطـران املـدين . 
*قطاع سالمة الطريان
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العدد )23(  السنة الثانية 
شعبان  1444هـ
شهرية  اقتصادية عامة »تعىن بقضايا النقل« مارس   2023م

الذكرى الثانية للرحيل
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

حممد حسن الكبسي
رشف  نلـت  الـذي  الشـامي  زكريـا  املجاهـد/  الركـن  اللـواء  عـن  أتكلـم  عندمـا 
مـن  واقعـا  أعيـش  فـإين  لذلـك  عملـه؛  فـرة  طـوال  معـه  والعمـل  منـه  القـرب 
عـن  تعجـز  بالغتهـا  كانـت  مهمـا  الكلمـات  أن  ذلـك  بفقـده؛  والحـرة  الذهـول 
الوصـف والتعبـر يف حـق هذه الهامـة الوطنية الشـامخة ألن العظمـاء أكرب من 
أن يسـتوعبهم تعريـف أو عبـارات فهـو مـن باع نفسـه مـن اهلل وانطلـق للعمل 
يف كل املجـاالت مـن أجـل إعالء كلمة اهلل فـاكن يف كل عمل وكل خطوة يسـعى إىل 

وتعـاىل... سـبحانه  اهلل  رضـا 
 وعندمـا نتكلـم عـن جهـاده يف سـبيل اهلل فإننـا نقـول إنـه كان مجاهـدا حـرا 
للسـيد  عونـا  بـدوره  وكان  الباطـل  مواجهـة  يف  املياديـن.  كل  يف  شـجاعا  شـامخا 

القرآنيـة. املسـرة  بدايـة  منـذ  اهلل)  (حفظـه  عبدامللـك 

وزارة  يف  وقتهـا  كان  التاريـخ  يف  عـدوان  ألبشـع  اليمـن  تعرضـت  وعندمـا 
امتـص  مـن  هـو  فـاكن  العامـة،  األركان  هيئـة  رئيـس  نائـب  منصـب  يف  الدفـاع 
معهـم  وتواجـده  الجيـش  تجميـع  وجـوده  خـالل  مـن  للحـرب  األوىل  الصدمـة 
ورفـع معنوياتهـم، فـاكن حـارضًا يف جميـع الجبهـات داعمـًا لهم بـكل القدرات 
واملعـدات العسـكرية ملواجهـة العـدوان وكان من أهم الشـخصيات العسـكرية 
الوطنيـة البـارزة يف الوقـت الـذي تنصـل الكثـر مـن املسـئولن العسـكرين عـن 

مسـؤوليتهم...
وعنـد انتقالـه للعمـل يف الجانـب املـدين بتعيينـه وزيـرًا للنقـل وضـع الخطـط 
ولإلبـداع  للموظفـن  مشـجعًا  عملـه  يف  نشـيطًا  فـاكن  للعمـل  اإلسـراتيجية 
واالبتـاكر يسـعى نحـو طريـق النجـاح والنهـوض بهـذا الوطـن يف كل املجـاالت 
أي  يحسـب  أن  ودون  منافـس  بـال  األول  املركـز  إىل  عمـل  أي  يف  يصـل  كان  حـى 
نهـوض  يف  سـبحانه  اهلل  بعـد  الفضـل  لـه  فـاكن  شـخصية  مصلحـة  ألي  حسـاب 

وزارة النقـل إىل أن وصلـت إىل مسـتواها الحـايل الـذي يعرفـه الجميـع وكل مـن 
عمـل معـه يعـرف جيـدا مـاذا أقـول...

كان متواضعـا رحيمـا بتعاملـه مـع كل مـن حولـه مـن املوظفن وعامـة الناس 
واملسـتضعفن منفقـًا كريمـًا من ماله الخاص يف سـبيل اهلل وكان ال يـرد من عنده 
طالـب حاجـة فاكن قريبـًا من كل النـاس يلمـس معاناتهم ويسـندهم يف الوقت 
الـذي فيـه أغلب املسـئولن يبحثـون عـن نفوذهم ومصالحهـم الشـخصية بعيدًا 

الناس... معانـاة  عن 
يكـن  ولـم  األيتـام  لـدور  وتمويلـه  دعمـه  خـالل  مـن  يتيـم  لـكل  أبـًا  كان  لقـد 
يحـب الظهـور ألن كل عملـه بينـه وبـن اهلل سـبحانه وتعـاىل فأحبـه اهلل وأحبـه 
النـاس...إىل أن لقـي اهلل سـبحانه حرًا مؤمنًا شـامخًا وقـد أدى رسـالته يف الحياة 

كمـا يريـد اهلل سـبحانه وتعـاىل منـه ... سـالم اهلل علـى روحـه الطاهـرة.

رجل التواضع والبساطة واإلحسان

الوزير زكريا الشامي .. املسئول اإلنسان 
بقلم املهندس ادريس حيىي الشامي

الثانيـة  السـنوية  الذكـرى  األيـام  هـذه  تصـادف 
لرحيـل فقيـد الوطـن وزيـر النقـل اللـواء الركـن املجاهد 
تركـوا  رحلـوا  إن  العظمـاء  إن  الشـامي.  يحـى  زكريـا 
ورائهـم بصمـات تخلـد ذكراهـم وسـرة عطـرة عند كل 
مـن عرفهـم ومواقـف مرشفـة تمزهـم عـن سـواهم. 
تجسـدت  مثـال  الشـامي  زكريـا  اللـواء  الوطـن  وفقيـد 
أحلـك  يف  وشـجاعته  وبسـاطته  تواضعـه  يف  عظمتـه 

أعمالـه.  كل  يف  وإخالصـه  الراسـخ  وايمانـه  املواقـف 
تمـز عـن أقرانـه منـذ نعومـة أظافـره . نشـأ الفقيـد 
مشـبعا بالقيم واملبـادئ والشـجاعة والثبـات على الحق 
محمـد  يحـى  ركـن  الفريـق  الوطـن  فقيـد  والـده  مـن 
الشـامي فقـد كان لـه أبـا ومعلمـا ومثلـه األعلـى. فسـار 
زكريـا علـى نهـج أبيـه يحـى واختـار السـلك العسـكري 
ألنـه كان يعتربهـا املهنة الـي يسـتطيع أن يخدم وطنه 
بهـا. لم تكن الكلية الحربية بالنسـبة له وسـيلة ليصبح 
العسـكرية  كانـت  بـل  وظيفـة  علـى  ويحصـل  ضابـط 
بالنسـبة لـه فخر وحب وشـغف وهوايـة. كان يحاول أن 
يلـم بـكل ما يتعلـق بالعسـكرية واألمـور الحربيـة إدارة 
العسـكري  تعليمـه  فواصـل  وغربيـا  رشقيـا  وتكتيـاك 
بالتحاقـه بالـدورات واملـدارس العسـكرية حـى حصـل 
علـى درجـة املاجسـتر يف العلـوم العسـكرية. لقـد كان 
لـدى الفقيـد اللـواء زكريـا دافـع وحافـز داخلـي نابـع من 
مبـادئ عليـا وتحز للحـق وأهله مهمـا كان الثمن أضف 
اىل ذلـك أنـه جعـل والـده الفريـق الركـن يحـى الشـامي 
مثلـه األعلـى الـذي كان خـر مثـل ملـن أراد أن ينـال علـوا 
فلقـد كان الفريـق الركن يحى الشـامي معروفا بحنكته 
يف السـلك العسـكري وانجازاتـه العسـكرية الباهـرة يف 
الحـروب واملعـارك وأثبـت قدراتـه اإلداريـة االسـتثنائية 
باالسـتقامة  املواهـب  تلـك  وتـوج  املـدين  السـلك  يف 

والديانـة والتواضـع ومـاكرم األخـالق. ذلـك كان يحـى 
النجـم الـذي كان بـه ابنـه زكريـا يقتـدي. 

عنـد  محبوبـا  الصغـر  منـذ  زكريـا  اللـواء  كان  لقـد 
أقرانـه لتواضعـه وطيبة قلبـة ونقاء رسيرتـه وطبيعته 
عضـدا  للمسـتضعف  فـاكن  للمظلـوم  ونرصتـه  املرحـه 
عطوفـا  وللصغـر  مسـاعدا  وللفقـر  نصـرا  وللمظلـوم 
الطيبـة  يجتمـع  مـن  تجـد  لقلمـا  طائعـا.  وللكبـر 
والبسـاطة والتواضـع مع القـوة والشـجاعة والرصاحة 
مهمـا كلفـه ذلـك، فاكنـت رصاحتـه وشـجاعته ووقوفـه 
مـع الحـق سـببا يف تعرضـه للمضايقـات مـن ِقَبـل رأس 
صعـدة  أبنـاء  علـى  الظلـم  رأى  عندمـا  السـابق  النظـام 
والعـداء واالسـتهداف الغـر مـربر ملـن كان يسـمونهم 
ال  مـن  دينـه  علـى  الثابـت  موقـف  وقـف  “باملتمرديـن” 
يسـاوم وال يبيـع ويشـري مواقفـه بثمن بخـس ولو كان 
ثمـن ذلـك تعرضـه للمضايقـات واألذى وتعـرض حياتـه 
بـأن  اليـه  واملقربـون  اصدقائـه  نصحـه  كلمـا  للخطـر.. 
يسـر مـع التيـار ويهـادن الظاملـن ويغـض الطـرف عـن 
الفاسـدين لكـي ال يعـرض حياتـه للخطـر وأن يفكـر يف 
مسـتقبله كان يقـول ال يمكـن أن أكـون للظاملـن ظهرا.
وعندمـا أصبحـت البـالد يف مفـرق طـرق يف 2011م 
حكمـوا  الذيـن  الفسـاد  يف  الـرشكاء  اختـالف  يف  رأى 
كانـوا  الـذي  الوضـع  مـن  العبـاد  لخـالص  فرصـة  البـالد 
فيـه وبدايـة لصفحـة جديـدة لدولـة عادلـة ومسـتقبل 
صدقـه  الفقيـد  يف  عبدامللـك  السـيد  ملـس  لقـد  أفضـل. 
بعـض  يف  بـه  يسـتعن  فـاكن  وإخالصـه  رسيرتـه  ونقـاء 
امللفـات واملهـام الرسيـة وحن دعـت الحاجـة اىل اختيار 
وضـع  يف  األركان  رئيـس  نائـب  منصـب  يتـوىل  ضابـط 
بـن  عبدامللـك  السـيد  اختيـار  اسـتثنائية  وظـروف  حـرج 
مـن  الشـامي  يحـى  زكريـا  اللـواء  الحـويث  الديـن  بـدر 
الفقيـد  أثبـت  ولقـد  املهمـة،  لتلـك  الضبـاط  مئـات  بـن 
جدارتـه بتلـك الثقـة وقدرتـه علـى ادارة شـئون الجيش 

الـذي كان قـد تعـرض لعمليـات ممنهجـة مـن التدمـر 
وتمـزق بـن الـوالءات والتبعيات ثـم ما لبث وأن كشـف 
فشـل  حـن  الحقيقـي  وجهـه  عـن  األكـرب  الطاغـوت 
وكالئـه يف اليمـن وصب جم غضبـه على الشـعب اليمين 
االبتـالء  ذلـك  وكان  وبشـاعته  حقـده  أظهـرت  حـرب  يف 
األكـرب لقـادة الجيـش وصفـوة النـاس يف البـالد فمنهـم 
مـن فر وهـرب ونئا بنفسـه وصـار متفرجـا ” ومنهم باع 
وطنه وظهرت خساسـته ومذلته للمعتدي السـعودي 
األمريكـي مقابل حفنة مـن الـدوالرات والدراهم فصار 
الذيـن  الشـعب  هـذا  أحـرار  يقاتـل  األوىل  الصفـوف  يف 
الصمـت  زمـن  يف  بالحـق  وصدعـوا  الوصايـة  رفضـوا 

والخنـوع. 
وهنـا بـرز ثلـة مـن القـادة العسـكرين املخلصـن هلل 
وللوطـن وعلـى رأسـهم كان اللـواء الركن زكريـا ووالده 
الفريـق الركـن يحـى الشـامي الذيـن أبـوا أن يخضعـوا 
ويستسـلموا وفضلوا أن يموتوا أعـزة مرفوعي الرؤوس 
ولقـد  للطاغـوت،  راكعـن  أذلـة  يعيشـوا  ال  أن  علـى 
صنفهمـا العـدوان اللـواء زكريـا ووالـده الفريـق يحـى 
ماكفئـة  ووضـع  املطلوبـن  قائمـة  رأس  علـى  الشـامي 
مقدارهـا أربعـن مليـون دوالر ملـن يسـاعد يف قتلهمـا.

موقعـه  مـن  زكريـا  اللـواء  الفقيـد  اسـتطاع  ولقـد   
كنائـب لرئاسـة األركان أن يحافظ على تماسـك الجيش 
يسـاهم  وأن  املجاهديـن  ويعـن  الجبهـات  يدعـم  وأن 
وحـن  املسـر..  والطـران  الحـريب  التصنيـع  نجـاح  يف 
فشـله  علـى  الكثـر  راهـن  النقـل  وزارة  يف  تعيينـه  تـم 
الجميـع  أن  اال  النقـل  مجـال  يف  خربتـه  وقلـة  لرصامتـه 
وزارة  إدارة  علـى  االسـتثنائية  وقدرتـه  بنجاحـه  تفاجـأ 
النقـل.. لقـد كان الفقيد يعرض حياتـه للخطر يف دوامه 
يف الـوزارة واجتماعاتـه العلنيـة ولقاءاتـه مـع الجميـع، 
لـم يكن يخـاف مـن تهديـدات العدو لـه بل كان يسـخر 

للشـهادة. املحـب  بـاهلل  الواثـق  سـخرية  منهـا 

قياديان من الطراز االول

روحية الجهاد ونموذج القيادة
حممد نبيل السوسوة

اللـواء الركـن املجاهد زكريا الشـامي اسـم طاملـا ذاع صيته وكان 
لـه ثقلـه بـكل مـا تعنيـه الكلمـة مـن معـىن. .فعندمـا نذكـر اللـواء 
الركـن املجاهـد زكريا الشـامي فنحن نتحـدث عن القائد العسـكري 
فـاكن  فـرد،  كل  نفسـية  ويف  جبهـة  كل  يف  بصمتـه  تـرك  الـذي  الفـذ 
صاحـب خربة عسـكرية ميدانيـة وإدارة وتنظيم قـل نظرها، حيث 
أن وزارة الدفـاع لـم تعـرف أن يكون املسـئول عنها شـخص بروحية 
الجهـاد  يمثـل  الشـامي(فاكن  زكريـا  وإخـالص  وصـدق  وقيـادة 
زكريـا  املجاهـد  الركـن  اللـواء  نذكـر  العسـكري)وعندما  بجانبـه 
الشـامي فنحـن نتحدث عـن رجل دولـة يمتلك من الخـربة والكفاءة 
ألن  يؤهلـه  الـذي  بالقـدر  واملصداقيـة  والثقافـة  واملعرفـة  والقـدرة 
يشـغل منصـب وزيـرًا للدولـة دافعـه يف عملـه هـو أن يقـدم كل مـا 
بجانبـه  الجهـاد  يمثـل  والشـعب)فاكن  الوطـن  لخدمـة  يسـتطيع 

والسـيايس(. اإلداري 
فنحـن  الشـامي  زكريـا  املجاهـد  الركـن  اللـواء  نذكـر  وعندمـا 
نتحـدث عـن رجـل خـر وتاكفـل اجتماعـي ولكـن ليـس كغـره مـن 
املسـتضعفة  بالفئـات  الخـاص  اهتمامـه  لـه  فـاكن  الخـر  رجـال 
كالفقراء واملسـاكن وأرس الشـهداء والجرحى واألرسى واملرابطن 
فـاكن قريبـًا منهـم حريصـًا علـى بـذل كل مـا يسـتطيع يف سـبيل أن 
يخدمهـم ويسـعدهم، ولـو كان ذلـك علـى حسـاب نفسـه ومـا أكر 
إىل  انتقـل  أن  بعـد  إاّل  وعطائـه  بذلـه  عـن  نعرفهـا  لـم  الـي  األمـور 

االجتماعـي). بجانبـه  الجهـاد  يمثـل  (فـاكن  ربـه  جـوار 
املجاهـد زكريـا الشـامي القائـد العسـكري رجـل الدولـة اإلداري 
السـيايس رجـل الخـر والتاكفل االجتماعـي كان شـاهدًا ومثاالً حيًا 
أثبـت لنـا مـا معـىن جنـدي اهلل وكيـف تكـون مهامـه شـاملة لاكفة 

املجاالت.
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شهرية  اقتصادية عامة »تعىن بقضايا النقل«

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 متفرقات

تحويل بخار املحيطات إىل مياه للرشب 
ميـاه  بخـار  التقـاط  يتيـح  نظامـا  أمريكيـون  باحثـون  ابتكـر 
املحيطـات وتحويلـه إىل ميـاه رشب، لتكـون بذلك مشـكلة ارتفاع 
امليـاه،  نقـص  مسـألة  حـل  يف  سـاهمت  املحيطـات  حـرارة  درجـة 
»نايترش«..ويـرون  مجلـة  يف  نـرشت  دراسـة  بـه  أفـادت  مـا  وفـق 
أن تبخـر ميـاه املحيـط الـذي يعـززه االرتفـاع يف درجـات الحـرارة، 
يمكـن أن يكـون بمثابـة خزانـات مليـاه الـرشب. وبـدل التبخـر يف 
الغـالف الجـوي، سـيجري التقـاط الهـواء املشـبع باملياه مـن خالل 
مرافـق خاصـة مثبتـة قبالـة السـواحل، قبـل تكثيفـه ونقلـه عـر 

أنابيـب ليتـم تخزينـه قبـل إعـادة توزيعـه.

اكتشاف مطعم أثري عمره 5000 عام
بعـد  دمـار،األوىل  موجـي  شـهدت  األثريـة  العـراق  مواقـع 
 ،1990 عـام  البـالد  علـى  فرضـت  الـي  القاسـية  الدوليـة  العقوبـات 
حيـث بحـث العراقيـون اليائسـون عن آثـار ونهبوهـا لبيعهـا كمصدر 
للدخـل، والثانيـة يف 2003 عقـب الغـزو األمركـي »عندمـا انهـار كل 

شـء«.
كشـفت بعثـة أثريـة دوليـة عـن بقايـا مـا يعتقـد أنـه مطعـم شـّيد 
العراق.وقـال  جنـويب  القديمـة  لجـش  مدينـة  يف  عـام   5000 قبـل 
العـرايق:  والـراث  لآلثـار  الدولـة  مجلـس  مديـر  حسـن،  مجيـد  ليـث 
»كان نهـب اآلثـار كبـرًا للغايـة. لألسـف أثـرت الحروب وفـرات عدم 
االسـتقرار بشـكٍل كبـر علـى الوضـع يف البـالد بشـكل عام«..وأضـاف 
أنـه اتيحـت فرصـة ضئيلـة لنقـل املهـارات أو التكنولوجيـا إىل علمـاء 
فائـدة  أي  يجلـب  لـم  الـدويل  »الوجـود  أن  يعـين  مـا  املحليـن،  اآلثـار 

للعـراق«.

كمبيوتر الغد سيصنع من دماغ اإلنسان
املـواد  باسـتخدام  كمبيوتـر  أجهـزة  تطويـر  العلمـاء  يعتـزم 

البـرشي. الدمـاغ  بهـا  يشـتغل  الـي  نفسـها 
الدمـاغ  أداء  محـاكاة  إىل  الكمبيوتـر  مطـورو  سـعى  لطاملـا 
ولكـن،  االصطناعـي.  بالـذكاء  يتصـل  مـا  يف  خصوصـًا  البـرشي، 
متنوعـة  مجموعـة  مضاهـاة  يف  أبـدًا  التقنيـات  هـذه  تنجـح  لـم 
أدمغتهـم  اسـتخدامهم  عـرب  البـرش  حققهـا  إنجـازات  مـن 
العضويـة. ]إشـارة إىل أن دماغ اإلنسـان مكون مـن مواد عضوية 

. ] جيـة لو بيو
بيولوجيـة  كمبيوتـرات  تطويـر  أن  يف  العلمـاء  يأمـل  اآلن، 
Biocomputers، مكونـة مـن مجموعـات ثالثيـة األبعاد من 
خاليـا الدمـاغ، مـن شـأنها أن تقربهـم مـن تحقيـق هـذا الحلـم. 
ويزعمـون أيضـًا بأنها سـتعمل كأجهـزة بيولوجية تتيـح إحداث 

تطـور رسيـع يف صنـع أنـواع جديـدة مـن الحواسـيب.

ملاذا يتجه أثرياء الصن نحو 
حجز الطائرات الخاصة؟

يتعـن علـى الـركاب األثريـاء يف الصـن حجـز طائـرات خاصـة 
قبـل أسـابيع للوجهـات الي يرغبون يف السـفر إليهـا مع ماكفحة 
رشكات تأجـر الطائـرات لتلبيـة الطلـب املتزايـد علـى الطائـرات 
كوفيـد«.  »صفـر  اسـراتيجية  مـن  البـالد  خـروج  بعـد  الخاصـة، 
الصحـي  الحجـر  بإلغـاء  املـايض  العـام  أواخـر  بكـن  قـرار  وأدى 
القيـود  مـن  بعيـدًا  حدودهـا،  فتـح  وإعـادة  للوافديـن  اإللزامـي 
السـتئجار  التدافـع  خلـق  إىل  السـفر،  علـى  السـابقة  املشـددة 
يف  شـوهدت  خاصـة  لرحـالت  صخـب  صـدى  يف  الطائـرات، 

الوبـاء. أثنـاء  األخـرى  األسـواق 
طائـرات  مـن  علـى  والدوليـة  املحليـة  الرحـالت  عـدد  وارتفـع 
ينايـر  يف  املئـة  يف   32 بنسـبة  للصـن  الرئيـس  الـرب  مـن  خاصـة 
مقارنـة بالعـام املـايض، وأعلـى بنسـبة 10 يف املئة من مسـتويات 
مـا قبـل الوباء، عـام 2019، وفقـًا لرشكـة بيانات الطـران »وينك 

أكـس«. 
وكان الطلـب علـى الطائـرات الخاصـة مدفوعـًا أيضـًا بإعـادة 
وبقيـة  الصـن  بـن  البطيئـة  الدوليـة  التجاريـة  الخدمـات  فتـح 
العالـم، يف حـن بـاع بعـض األثريـاء يف البـالد طائراتهـم الخاصـة 

أثنـاء الوبـاء.

بريطانيا يف طريقها لتصبح 
أفقر من بولندا

الـي  الخطـط  عـن  إعالنـه  أثنـاء  سـتارمر  كـر  السـر  زعـم 
وضعهـا حزبـه لتعزيـز النمـو االقتصـادي يف البـالد حـال وصولـه 
إىل الحكـم أن الربيطانيـن يف طريقهـم إىل أن يصبحـوا أكـر فقرًا 

ورومانيـا. وهنغاريـا  بولنـدا  شـعوب  مـن 
إىل  بريطانيـا  يف  الـروة  لراجـع  الحـزب  حسـابات  واسـتندت 
افـراض أن نصيـب الفـرد مـن الناتـج املحلـي اإلجمـايل يف اململكـة 
بالقيمـة  املئـة  يف   0.5 قـدره  بمعـدل  النمـو  يف  يسـتمر  املتحـدة 
2010 و2021.ويقـارن  الحقيقيـة كمـا كانـت الحـال بـن عامـي 
املعـدل بنسـبة 3.6 يف املئة لبولنـدا وثالثة يف املئـة لهنغاريا و 3.8 

يف املئـة لرومانيـا يف اإلطـار الزمـين نفسـه.

تقـرب الجزائـر مـن تحقيق االكتفـاء الذاتي مـن الوقود بعد عقـود من السـعي نحو التحرر من اسـتراد 
مشـتقات النفـط، وتسـتهدف الوصـول إىل التصديـر لخفـض فاتورة الـواردات وتحويـل الوقـود إىل مصدر 

للعملـة الصعبة.
وركـزت الحكومـة الجزائريـة جهودهـا لتحقيق االكتفـاء الداخلي يف إنتاج مشـتقات الطاقـة بداية عام 
2018 حن اسـتحوذت رشكـة »سـوناطراك« الجزائرية للمحروقات علـى مصفاة أوغوسـتا اإليطالية الي 
كانـت مملوكـة لرشكة »إكسـون موبيل« األمركيـة، مقابل 900 مليـون دوالر، بطاقة تكريـر إضافية تقدر 

بنحـو 10 مالين طن سـنويًا.
مـن  بأكـر  مقـدرة  بطاقـة  اإلنتـاج  ورقلـة،  محافظـة  يف  مسـعود  بحـايس   »RHM2« مصفـاة  ودخلـت 
مليـون طـن مـن النفـط الخـام، وتنتـج حاليـًا البزنيـن مـن دون رصـاص وغـره مـن املـواد األخـرى، ال سـيما 
منهـا الكروسـن والديـزل. وتعتـرب املصفـاة ثمـرة رشاكة بـن رشكـي »تيكنيـاكس رونيداس« اإلسـبانية 
إىل  تصـل  مسـتقبلية  بطاقـة  دوالر،  مليـار   3.7 بقيمـة  الجنوبيـة،  كوريـا  مـن  للهندسـة  و«سامسـونغ« 
تأجـل  فيمـا   ،2018 نهايـة  بسـكرة  بمحافظـة  مصفـاة  تسـليم  تـم  كذلـك  سـنويًا.  طـن  ماليـن  خمسـة 

.2024 إىل  الجزائـر  غـرب  تيـارت  محافظـة  مصفـاة  مـرشوع 

الجزائر تعلن أن الجزائر تعلن أن 20232023 عاما  عاما 
فاصال لوقف استرياد  الوقود فاصال لوقف استرياد  الوقود 

أهمية 
إنشاء

 املطارات 
الدولية 
الحديثة

الدوليـة  املطـارات  انشـاء  مـن  االهميـة  إن 
الحديثـة هـو مـن اجـل تحقيـق تنميـة اقتصاديـة 
تخـدم  الـي  لبالدنـا  الوطـين  االقتصـاد  لدعـم 
الحيـوي  املجـال  هـذا  لتطويـر  التنميـة  مسـرة 
الهـام ومـن هـذا املنطلق يجـب تطويـر و تحديث 
اجهـزة و انشـطة الطـران املـدين ليعطـي دفعـة 
ومـن  الحديثـة  الدوليـة  املطـارات  نشـاء  إل  قويـة 
الحديثـه  املطـارات  بنـاء  مشـاريع  إنشـاء  خـالل 
خطـوة  هـذا  ويعتـرب  املجـال  هـذا  يف  االسـتثمار  و 
وتخطيـط  دراسـة  وضـع  خـالل  مـن  جـدا  مهمـة 
تنمـوي  لخدمـة االقتصـاد الوطـين الـذي يعطـي 
الفنيـة  بالدراسـات  القيـام  و  لالسـتثمار  مجـاال 
الالزمـة لهـذا املجـال لتشـغيل املطـارات الدوليـة 
هـذه  تشـمل  أن  جـدا  املهـم  ومـن  الحديثـة 
مـن  لعـدد  ميدانيـا  مسـحا  الالزمـة  الدراسـة 
دراسـات  وكذلـك  العامليـة  أو  الدوليـة  املطـارات 
تنظيميـة يسـاهم فيهـا مجموعـة رشكات عالية 
ووطنيـة متخصصـة يف هذا املجال ومـن هنا يجب 
مـن  حاليـا  املوجـودة  الدوليـة  مطاراتنـا  تطويـر 
حيـث تطويـر السـالمة واجهـزة املالحـة الجويـة 
و التدقيـق يف مراقبـة السـالمة الجويـة و تطويـر 
السـالمة الجويـة حـى الوصول بها إىل مسـتوۍ 

املتقدمـة.  الـدول 
إن انشـاء املطـارات الدوليـة الحديثـة يعطـي 
اهميـة كبـرة لدعـم املسـار االقتصـادي يف بالدنـا 
مثـل اسـتثمار املطـارات و السـياحة و العمل على 
خطـة   يخـدم  بمـا  الجـوي  النقـل  سياسـة  تطويـر 
خـالل  مـن  الوطـين  االسـتثمار  لتشـجيع  الدولـة  
تحديـث اتفاقيـات النقـل الجـوي مـع دول العالـم 
املختلفـة ومواكبـة تطـور املراقبـة الجويـة لتكـون 
يخـدم  بمـا  الجـوي  املجـال  الدارة  قوميـا  جهـازا 
مطاراتنـا واجوائنـا. وقيـادة الهيئة تـويل اهتماما 

املجال..كعادتهـا. لهـذا  كبـر  ودعمـا 

عقالن سيف الشيباين
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اسـتكماالً  ملـا ذكرنـاه يف العـدد السـابق سـوف نتحدث يف هـذا العـدد عن التحـرك الشـعي للمطالبة 
بفتـح املطـار. .كان للتحـرك الشـعي دور كبـر يف املطالبـة بفتـح مطـار صنعـاء الـدويل مـن خـالل تنظيم 
الوقفـات االحتجاجيـة واملسـرات الجماهريـة املطالبـة بفتـح املطـار وكذلـك حملـة التغريـدات ونـرش 
املقـاالت والفيديوهـات املعربة عن حجم املاسـات االنسـانية الناجمـة عن اغالق املطار وكذلك تاسسـت 
عنـر  عبدالقـادر  حميـد  املستشـار  برأسـة  الـدويل  صنعـاء  مطـار  عـن  الحصـار  لفـك  الدوليـة  الحملـة 

وعضويـة الكثـر مـن النشـطاء السياسـين واملفكريـن يف الداخـل والخـارج.
 وكان للحملـة دور كبـر يف املطالبـة يفتـح املطار وكشـف جرائم العـدوان وايصال مظلومية الشـعب 
اليمـين اىل الخـارج واسـتطاعة الحملة تنظيـم الكثر مـن الوقفات االحتجاجيـة يف امريـاك واملانيا وكندا 
والهنـد وايصـال صـوت الشـعب اليمـين اىل مختلـف شـعوب العالـم وكـرس العزلـة الدولية الـي حاول 

تحالـف العـدوان فرضهـا على الشـعب اليمين. 
مـن  كثـر  وبمشـاركة  الـزوم  عـرب  الدوليـة  والنـدوات  املؤتمـرات  مـن  كثـر  بتنفيـذ  الحملـة  قامـت  كا 
الحملـة  وحققـت  املقاومـة  محـور  دول  ويف  الداخـل  يف  السياسـين  والنشـطاء  املقاومـة  محـور  قيـادات 
الدوليـة لفـك الحصـار عن مطـار صنعاء الدويل كثر من املاكسـب اإلنسـانية مـن خـالل التعريف بحجم 
الشـعب  مظلوميـة  وايصـال  العـدوان  جرائـم  وفضـح  املطـار  اغـالق  عـن  الناجمـة  االنسـانية  الاكرثـة 

اليمـين اىل كثـر مـن شـعوب العالـم.

كشـف املركـز الوطين للوثائـق يف بالدنا عـن وثيقـٍة هامٍة عبارة عن دراسـة 
خاصـة بإنشـاء سـكة حديـد تربـط مدينـة الحديـدة بــمدينة صنعـاء حصـل 
عليهـا املركـز بــموجب اتفاقيـة مـع األرشـيف الركـي يقـدر عمرهـا بحـوايل 
)100( عـام، وتتكـون مـن ثالث اتفاقيـات: األوىل: عبـارة عن اتفاقيـة موافقة 
التقريـر  والثانيـة:  العثمـاين،  الربملـان  مبعوثـان  مجلـس  قبـل  مـن  اإلنشـاء 
وقعـت  وقـد  الفرنسـين..  مـع  السـكة  تــمويل  اتفاقيـة  والثالثـة:  الفـين، 

1909م.  4 سـبتمرب  1327هــ املوافـق  19 شـعبان  االتفاقيـة بتاريـخ 
مـن  تبـدأ  األوىل  املـرشوع:  تنفيـذ  دراسـة  يف  أفـاكر  ثالثـة  طرحـت  وقـد 
باشـا  بسـنان  وانتهـاًء  الخميـس  وسـوق  ومناخـة  بباجـل  مـرورًا  الحديـدة 
)متنـة(، والفكـرة الثانيـة تبـدأ مـن الحديـدة مـرورًا بــمحمرة ووادي رسدود 
وشـبام، والفكـرة الثالثـة تبـدأ مـن الحديـدة فباجـل فعبـال فكهـالن فـوادي 
سـهام وانتهـاًء بنقيـل األعشـار، ويبلـغ العـرض مـرًا وخمسـة سـنتيمرات.
صنعـاء،  إىل  الحديـدة  مـن  ليبـدأ  الرئيـي  خطـه  رسـم  الـذي  واملـرشوع 
ويتفـرع إىل فرعن مـن صنعاء إىل عمران، ومـن الحديدة إىل )مينـاء الجبانة( 
علـى أن ينفـذ على أربع مراحل حسـب دراسـة اإلنشـاء الي قدمتهـا الرشكة 

العثمانيـة للسـكك الحديديـة.
وتتكون تفاصيل الوثيقة من ثالث وثائق:

مـن  التقريـر  ويتكـون  املـرشوع:  لتنفيـذ  الفـين  التقريـر  األوىل:  الوثيقـة 
سـت صفحـات وموقع مـن املهندس مصطفـى ويـس بتاريـخ 1322رومي.. 
التـايل:  النحـو  علـى  إنشـاؤه  املزمـع  الخـط  طـول  ذكـر  التقريـر  نهايـة  ويف 
)الحديـدة– صنعـاء )230( كيلومـرًا–  الحديـدة– صنعـاء– عمـران )280(

كيلومـرًا(.  )12( الجبانـة  مينـاء   – الحديـدة  كيلومـر– 
والوثيقـة الثانيـة: ويه وثائـق إقرار الئحـة تنفيذ املرشوع مـن قبل مجلس 
1325 رومـي،   –1324 املبعوثـان )الربملـان العثمـاين( يف دورتـه األوىل لعـام 
وقـد ناقـش مجلـس )املبعوثـان( الئحـة تنفيذ املـرشوع، وتــمَّ إقـراره من قبل 
مدينـة  إىل  الحديـدة  مدينـة  مـن  الحديـد  سـكة  خـط  ينفـذ  بحيـث  املجلـس 
صنعـاء ثم إىل عمران، مع إنشـاء مينـاء يف منطقة الجبانة بــمدينة الحديدة.
* يتبع

بقلم: امني درهم
من الزمن اجلميل

سكة حديد يف اليمن
الحلم املنتظر »1«

رشكات الطريان يف آسيا الوسطى تحقق طفرة يف األرباح 
قـال مسـؤولون تنفيذيـون ومحللـون إّن رشكات الطـران يف آسـيا الوسـطى تغتنـم الفـرص 
مـن املجـال الجـوي الـرويس املغلـق، مـع ازدهـار حركـة الطـران يف املنطقـة منـذ بدايـة العملية 
العسـكرية الروسـية يف أوكرانيـا. ووفقـًا لـ«رويـرز«، ارتفعـت الرحـالت الجويـة داخـل وخـارج 
الوسـطى  آسـيا  عـرب  روسـيا  فـوق  سـابقًا  حلقـت  الـي  الطـران  رشكات  تمـر  حيـث  املنطقـة، 
للوصـول إىل آسـيا والـرشق األوسـط. وظهـرت رشكات طـران جديـدة، مدعومـة حكوميـًا، 

لالسـتفادة مـن حركـة املـرور الجديـدة.
ومنـذ األيـام األوىل للحرب، جرى إغـالق املجال الجوي الـرويس أمام عرشات الـدول الغربية. 
وأوزبكسـتان  األوروبيـة  الـدول  مـن  العديـد  بـن  الجويـة  الرحـالت  عـدد  ارتفـع  ذلـك،  ونتيجـة 

بنسـبة 105.9 % منـذ عـام 2019، و%36 منـذ ينايـر 2022م.

عام 2023.. تاكيس طائر   وهاتف متصل  باألقمار الصناعية وهاتف متصل  باألقمار الصناعية
مختـرب  أضـاء  املـايض،  ديسـمرب  مـن  الخامـس  االثنـن  صبـاح  مـن  دقائـق  وثـالث  الواحـدة  السـاعة  يف 
إطـار  يف  األرض،  كوكـب  علـى  لـزر  شـعاع  أقـوى  األمريكيـة  كاليفورنيـا  بواليـة  الوطـين  ليفرمـور  لورانـس 

املجـاالت. مـن  وغـره  الفزيـاء  عالـم  يف  هائلـة  ضجـة  أحدثـت  تجربـة 
اسـتهدف شـعاع اللـزر كبسـولة طاقـة حجمهـا ال يتجـاوز حجـم حبـة الفلفـل األسـود، ونتـج عـن ذلـك 
درجـات حـرارة ومسـتويات ضغـط أدت إىل اندمـاج نـووي - وهـو نفـس النـوع مـن التفاعـالت الـي تحـدث 

داخـل الشـمس.
كان معهـد اإلشـعال الوطـين )The National Ignition Facility( املتخصـص يف أبحـاث اللزر 
قـد أجـرى تجـارب مماثلـة مـن قبـل، ولكـن يف هـذه املـرة، كانـت الطاقـة الـي أحدثهـا التفاعـل أكـرب ممـا 

اعتـادت قـوة اللـزر أن تنتجـه.

هيمنة »هواوي«  على معرض للتكنولوجيا رغم العقوبات األمريكية
عمـالق  مقدمهـا  ويف  الصينيـة  الـرشكات  مـن  مجموعـة  تحـر 
التكنولوجيـا »هـواوي« )Huawei( بقـوة يف أكـرب معـرض لتجـارة 
األجهـزة الالسـلكية يف العالـم، إذ تسـعى هـذه الـرشكات إىل إبـراز 
عضالتهـا يف مواجهـة إدراج »هـواوي« علـى الالئحـة السـوداء مـن 
قبـل دول غربيـة قلقـة علـى أمنهـا السـيرباين يف ظـل تصاعـد التوتـر 
بـن الصـن والواليـات املتحـدة حـول مسـائل »تيـك تـوك« ومناطيـد 

الكمبيوتـر. ورقائـق  التجسـس 

مـن فايـز مؤنـس :على طريـق تحقيـق االكتفـاء الذاتي مـن محصول قـال مدير وحـدة البـذور باللجنـة الزراعيـة والسـمكية العليا وذمار تحقق نجاحهاتجربة زراعة فول الصويا يف الحديدة  كيلوجرامـًا   70 حـوايل  وزعـت  الوحـدة  أن  و  الصويـا،  واملراوعـة فـول  الزهـرة  مديريـي  يف  مزارعـن  الصويـا  فـول  بـذور 
مناطـق جبلية متعـددة على امتـداد البالد.يف يريـم وذمـار، باإلضافـة إىل وجـود إماكنية لزراعـة املحصول يف كمـا أكـد أن تجربة زراعـة املحصـول حققت نجاحا غـر متوقع بالحديـدة.

معبقي عدن  يعرتف بأن طباعة النقود بدون قيود 
سببت االنهيار الكبري لسعر رصف العملة

قـال محافـظ البنـك املركـزي يف عـدن املرتـزق  أحمـد غالـب املعبقـي، يف مقابلـة 
مـع قنـاة اليمـن التابعـة لحكومـة “املرتزقة”:إنـه تمـت “طباعـة مبالـغ مهولـة 
تفـوق الحاجة”.. مشـرا إىل أن هذه املبالغ سـببت “مشـاكل يف سـحب السـيولة 
وإحضـار املطبوع وسـحب املوجـود يف السـوق”.وأن “طباعة النقود وبـدون قيود 

ومعايـر يه سـبب االنهيـار الكبـر لسـعر رصف العملة”.
انهيـار  سـبب  حـول  صنعـاء  لروايـة  واضحـا  تأكيـدا  الترصيـح  هـذا  ويمثـل 
العملـة، حيـث كانـت حكومة اإلنقـاذ بصنعاء قد كشـفت يف وقت سـابق أن املبالغ 
الـي طبعتهـا الحكومـة املوالية لتحالـف العدوان تجـاوزت أكر مـن 5 تريليونات 
ريـال، مشـرة إىل أن هـذه العمليـة أدت إىل خفـض وتهـاوي قيمـة الريـال اليمـين 

أمـام العمـالت األجنبيـة.

ميناء الحديدة ميناء الحديدة 
يعاود نشاطهيعاود نشاطه

 


