
الوزير •  معايل  أطلعتنا  هــال  بــدايــة    
قطاعات  ــع  واق عن  مختزلة  بإحاطة 
والعدوان  الحصار  ظل  يف  النقل  وزارة 

السعودي الصهيوأمريكي... ؟!
املطارات  من  الحيوية  قطاعاتها  بكل  النقل  وزارة   -
واملوانئ ومحطات الرصد املدني، هي الوزارة التي بادر العدوان 
باستهدافها يف أول  لحظة.. يف محاول للتدمري املمنهج لكافة 

قطاعاتها الربية والبحرية والجوية..
فمطار صنعاء الدويل، كان هدفاً رئيسياً ألول غارة يشنها 
وعىل  عامة  بصفة  اليمني  الشعبي  عىل  السعودي  العدوان 
من  الـ26  صبيحة  خاصة  بصفة  اليمنية،  الجوية  الخطوط 
مارس 2015م.. ومن لحظتها وصواريخ  العدوان مصوبة عىل 
مطار صنعاء الدويل، ورضب املرافق التابعة له واملناطق الحيوية 
، ورضب خزانات الوقود وخزانات املياه ، وخزانات األكسجني 
ورضب كل يشء يف املطار حتى أنهم حاولوا أن يخرجوه نهائيا 
عن الجاهزية لكن بفضل الله وبفضل األيدي وبفضل صمود 
الشعب اليمني ، كلما رضب كان يعاد ، كلما دمر كان يعاد .فقد 
رضب املدرج عدة مرات وحاولوا كثريا تحييده وإخراجه عن 
الجاهزية ، لكن الشعب اليمني الصامد البطل يظل عىل مدار 

الساعة إلعادة ما يدمره العدوان..
مشكلة كبرية

الخطوط •  وضــع  اليوم  أصبح  كيف    
العدوان  هــذا  ظل  يف  اليمنية  الجوية 

والحصار.. ؟
كبرية  مشكلة  اليوم  تواجه  اليمنية  الجوية  الخطوط   -
بخصوص بنيتها التي طالها العدوان وبخصوص مقدراتها، 
التي طالها العدوان واستغل بعضها، ألن الطائرات أصبحت 
العدوان  قبل  اليمن وتستخدم وتستغل من  غري موجودة يف 
بشكل كبري، فقد منع طريان اليمنية من الهبوط عندما أقفل 
والطائرات موجودة يف مطار عمان يف  الدويل..  مطار صنعاء 
األردن أو يف مطار القاهرة أو يف مطار جدة أو يف مطار الرياض 
ويدفعون تكلفة الرسو يف املطارات املذكورة فهناك تدمري ممنهج 
لرشكة الخطوط الجوية اليمنية ومحاولة تدمريها بشكل كامل 
رشكات  استنساخ  العدوان  يف  وأشخاص  العدوان  ويحاول 
طريان أخرى مثل رشكة أسموها رشكة اليمن تتبع جالل هادي 
من أجل استنساخ اليمنية وتدمري اليمنية، ومحاولة، عرقلة 
الرحالت فاآلن يفرض عليها عىل سبيل املثال 40 % مقاعد 
مجانية تذهب ألشخاص يف دول العدوان وتستقطع أجزاء من 
اإليرادات وحقوق املوظفني والعاملني.. ولم تعد ترصف بتلك 
النفقات ولهذا أصبحت اليمنية تعاني كثريا من هذه الترصفات 

التي سوف تؤدي يف األخري إىل تدمريها بشكل كامل..
تقدم خدمات باستمرار

  إذا ما تحدثنا عن عمل الهيئة العامة • 
كيف  ..ترى  واألرصــاد  املدني  للطريان 
الحايل وبالتحديد  الوقت  العمل فيها يف 

بعد توقف مطار صنعاء ؟
- فيما يخص الهيئة العامة للطريان املدني واألرصاد نحن 
ملركز  توسعة  شهرين  حوايل  قبل  القريب  املايض  يف  افتتحنا 
األرصاد الجوي لتسهيل حركة الطريان والعبور فالهيئة العامة 
للطريان تؤدي خدمة إىل اآلن عىل أكمل وجه بالرغم من منع 
الطائرات من فوق األرايض اليمنية وهي إحدى الخدمات التي 
الذي يمتد من  إقليم صنعاء  ، ولكن هناك ما يسمى  تؤديها 
سقطرى إىل حدود 35 ميًال بحرياً، حدود الهند، وبهذا فالهيئة 
م خدمات من خالل أبراج املراقبة  العامة للطريان واإلرصاد تقدِّ
لجميع رشكات الطريان العاملية بما فيها الخليجية واإلماراتية 
بشكل مهني وكذلك الهيئة العامة للطريان تقوم برصف مرتبات 
العاملني فيها يف جميع املطارات وجميع مراكز املراقبة بشكل 
بشكل  دورهــا  وتــؤدي  حثيث  بشكل  عملها  وتعمل  منتظم 
الهيئة  استنساخ  اآلن  العدوان  محاولة  من  بالرغم  إيجابي 
العامة للطريان وإصدار القرار واحد لعام 2017م بإنشاء هيئة 
يف عدن وهذا مخالف لقانون إنشائها كما أنه مخالف للقانون 
والدستور ولكل القوانني ألن مركزها هو صنعاء بحسب قرار 
اإلنشاء اآلن استنسخوها وعينوا رئيساً للهيئة هناك وعينوا 
موظفني هناك لكن املشكلة أن هناك شهادات جودة ومواصفات 
محددة للطريان الذي يسمح له بالرسو يف مطارات الجمهورية 
العدوان يف عدن يعملون عىل إصدار  الشديد عمال  ولألسف 
تراخيص وشهادات لطائرات تعترب خارج الجاهزية وقد حدثت 
سوف  كانت  الخرطوم  مطار  يف  السعيدة  لطريان  مشكلتان 
تؤدي إىل كارثة وأيضا طائرة أخرى يف مطار عدن بسبب هذه 
الرتاخيص التي أصبحوا يعطوها تراخيص بدون أن تخضع 
ملواصفات الكشف والفحص الفني وشهادة الجودة وحصولها 

عىل شهادة مزاولة املهنة..
افتتاح مركز جديد

ــىل ذكــر افــتــتــاح مــركــز املالحة •    ع
للطريان  العامة  للهيئة  التابع  الجوي 
املدني واألرصاد.. هال أعطيتمونا فكرة 
ظل  يف  جديد  مركز  إنشاء  لــدالالت  أكرث 

العدوان؟
املدني  للطريان  العامة  الهيئة  املركز هو أحد قطاعات   -
واإلرصاد وهو من القطاعات الهامة والحيوية فيها ويف ظل هذا 
العدوان ويف ظل هذا الحصار ويف ظل الصلف السعودي الصهيو 
أمريكي ضد اليمن وشعبه بجهود العاملني استطعنا أن نطور 
الجوية  املراقبة  وتسهيل  لتقديم  جديدا  مركزا  ونفتتح  املركز 
لطريان العاملي بشكل عام ويعترب ذلك يف ظل هذا الوضع خطوة 

كبرية جدا ومتقدمة لتقديم كافة الخدمات وطبعا هذا املركز اآلن 
لديه أقسام لرصد األمطار ورصد التلوث وملراقبة الريح ورسعة 
الطاقة  استغالل  وأماكن  الشمسية  والطاقة  الشمس  الرياح 
الشمسية وطاقة الرياح بمتابعتها لديه أقسام كثرية اآلن بدأت 
تفعل وتعمل عىل مدار الساعة بالرصد واملراقبة ونرشة األحوال 
الجوية التي تذاع يف التلفزيونات وتأتي بعد نرشات األخبار 
هي من ضمن أعمال قطاع مركز األرصاد واملالحة الجوية وكذا 
التغريات املناخية ترصدها واملتغريات البيئية ترصدها وتقدم 
املركز  وبافتتاح  هذا  بالتطور  و  وواسعة  جدا  كبرية  خدمات 
تقدمها  كانت  التي  الخدمات  عىل  أكرث  خدمات  تقدم  سوف 
الهيئة وسوف يكون يف الصدارة أكرث من بعض مراكز الدول التي 

لديها إمكانيات أضعاف أضعاف إمكانياتنا .
العمل مستمر 

  مع توقف مطار صنعاء ما الذي عملته • 
الطارئة  الحاالت  لسفر  الوزارة  وتعمله 
هذا  يف  ونحن  السفر  تستوجب  التي 

الظرف.. ؟
بشكل  نسعى  ونحن  الدويل  صنعاء  مطار  توقف  منذ   - 
حثيث إىل إعادة فتح مطار صنعاء الدويل وتسيري الرحالت فيه 
وقد تم التواصل مع منظمات األمم املتحدة واملنظمات الدولية 
وعقد مؤتمر صحفي يف وزارة الخارجية ، بحضور مجموعة من 
الوزراء الذين تأثرت قطاعات وزاراتهم إثر توقف مطار صنعاء 
الدويل وسلمت رسالة ملمثل األمم املتحدة املقيم يف اليمن بهذا 
الخصوص لرسعة فتح مطار صنعاء الدويل، ألن مشكلة مطار 
صنعاء ومعاناة اليمنيني يف الخارج معاناة كبرية وأيضا معاناة 
املحتاجة إىل إسعاف وسفر  اإلنسانية  املوجودين والحاالت 
إىل الخارج ال نستطيع أن نقدم لهم شيئاً، بعضهم يسافر عن 
طريق مطار سيئون ومطار عدن لكن هذا يكلفهم الكثري جدا 
من الجهد وبعضهم يوفق والبعض اآلخر ال يوفق، وبعضهم 
الناس  إىل  تيسء  ترصفات  وهناك  للعالج  ذاهب  وهو  يعتقل 
عندما يحاول أحدهم السفر عن طريق مطار عدن، أو مطار 

سيئون، ونحن نسعى بشكل حثيث لفتح  مطار صنعاء الدويل 
بالتواصل مع الداخل والخارج، ومؤخرا تم إنشاء هيئة وطنية 
الدويل  صنعاء  مطار  عن  الحصار  برفع  للمطالبة  مستقلة 
وسائل  يف  وأيضا  والهيئات  املنظمات  جميع  مع  وتواصلوا 
عامليا  األوىل  املرتبة  عىل  حصلوا  وقد  االجتماعي  التواصل 
من حيث عدد التغريدات عىل تويرت، حول رفع الحصار عن 
مطار صنعاء الدويل وال زلنا نتابع بشكل مستمر لفتح املطار 
ولكن صلف العدوان السعودي الصهيوأمريكي يرفض رفضاً 
قاطعاً فتح مطار صنعاء حتى يرفض التجاوب مع املنظمات 
الدولية التي تتواصل معهم من أجل فتح مطار صنعاء ألجل 
جانب  عن  تحدثنا  ما  وإذا  اليمني،  الشعب  وتركيع  إذالل 
األدوية التي كانت تصل عرب مطار صنعاء الدويل لم تعد تصل 
كون تلك األدوية تتطلب وسيلة نقل خاصة وطريقة خاصة 
يف حفظها وبشكل عاجل عىل طائرات مثل عالجات الفشل 
الكلوي واألمراض املزمنة واألمراض الرسطانية وأدوية السكر 
وغريها ألنها تتطلب عملية نقل خاصة وعملية حفظ خاصة 
هذه لألسف الشديد بإغالق مطار صنعاء الدويل يعاني كثري من 
املرىض معاناة شديدة ولكننا نحاول بشكل مستمر العمل عىل 
فتحه وهناك طائرات األمم املتحدة تعمل فقط لصالح طواقمها 

العاملة داخل اليمن فقط. .
نداء عاجل

ـــداء الــــذي مــمــكــن أن •  ـــنِّ   مــا هــو ال
هذا  يف  اإلنسانية  للمنظمات  تطلقه 

الخصوص..؟
والحقوقية  الدولية  املنظمات  جميع  نناشد  نحن   -
واإلنسانية ، أن تعمل باملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ومن 
إىل  يأتي  كان  عندما  الطريان  طبعا   ، التنقل  حرية  ضمنها 
مطار صنعاء كان يمر بمطارات عدة أوال يمر من مطارات دول 
أو  األردن  ومطار  القاهرة  مطار  ضمنها  ومن  العدوان  تحالف 
مطارات الخليج وهي طائرة من ضمن تحالف العدوان وتفتش 
هناك وتهبط يف مطار "بيشة" وأيضاً ُيَعاد تفتيشها من جديد 
ويعاد الروتني من جديد وتتأخر ثالث إىل أربع ساعات يف مطار 
صنعاء  مطار  إىل  وتصل  باإلقالع  لها  يسمح  حتى  "بيشة" 
الدويل ، وتعطى لها فرتة زمنية محددة ال تتجاوز الساعة عىل 
وبالرغم من هذه  الركاب وتحمل آخرين وتعود  تنزل  أساس 
اإلجراءات لم يكتفوا بها وقاموا باإلغالق الكامل ملطار صنعاء 
الدويل ولهذا نحن نناشد املنظمات الدولية أن تطبق املواثيق 
األممية واملعاهدات الدولية بهذا الخصوص يف حرية التنقل 
وحصار،  عدوان  من  العدوان  يمارسه  ما  اعتبار  منهم  ونريد 

جرائم حرب .
إجراءات تعسفية

  إذا ما تحدثنا عن النقل البحري..كيف • 
الناتجة  األرضار  وما  فيه  العمل  يجري 
النقل  جانب  يف  والحصار  العدوان  عن 
السلع  يخص  فيما  وبــالــذات  البحري 

الغذائية واملشتقات النفطية..  ؟
- يف مجال النقل البحري ..رضبت املوانئ وبشكل دائم 
ومستمر وبعضها خرجت بنسبة 100 % عن الجاهزية مثل 
مثل   % 80 بنسبة  الجاهزية  عن  وبعضها خرج  املخا  ميناء 
بسبب  عيىس  رأس  وميناء  الصليف  وميناء  الحديدة  ميناء 
البضائع  تخزين  مناطق  واستهداف  "الكرينات"  استهداف 
ولكن  العدوان،  طريان  بواسطة  املوانئ  يف  املوجودة  واملعدات 
بالرغم من هذا ، فإن العاملني يعملون عىل مدر الساعة لتقديم 
أمام  العدوان  يضعها  الذي  العراقيل  من  بالرغم  الخدمات 
دخول السفن ، فقبل دخولها تحصل عىل ترصيح وتحصل 
امليناء  اتجاه  إىل  تدخل  أن  قبل  السفن  وأغلب  تفتيش  عىل 

ينادى عليها ان تعود وانها ممنوعة من الدخول وإال سوف 
وبعض   " أوتشا   " منظمة  فمثال  السفن  بعض  وتعود  ترضب 
من  رافعات  بـ"كرينات"  اليمن  دعمت  الدولية  املنظمات 
الحجم املتوسط بدال عن الرافعات التي رضبها العدوان، فقد 
ظلت يف دبي شهرين وبعد السماح لها وأخذ الترصيح لها من 
دول تحالف العدوان الذهاب إىل مينا الحديدة تصل إىل قرب 
ميناء الحديدة وتمنع من الدخول وتعاد إىل جيبوتي بالرغم 
من أنها مساعدة أممية، أيضا دول العدوان تعمل عىل عرقلة 
النفطية والسفن املحملة  السفن املحملة باملشتقات  دخول 
بالسلع الغذائية وسفن القمح وتؤخر وتعرقل والهدف إيجاد 
عندما  وبالتايل  السفن  عدد  وتراكم  السفن  عدد  يف  ازدحام 
تؤخر السفينة ترتفع اإليجارات والغرامات عىل التاجر ومن 
عىل  دائما  العبء  يكون  أيضا  وبالتايل  املواطن  عىل  ترفع  ثم 
كاهل املواطن بسبب اإلجراءات التي يتبعها العدوان لدخول 
السفن بأنواعها ومثل هذه العوامل هي التي تؤدي إىل الرفع 
يف األسعار للمواد الغذائية واملشتقات النفطية حتى أن دول 
العدوان تأخذ عموالت عىل كل سفينة تدخل اليمن  ، فهناك 
الف   700 إىل  الف   300 من  عموالت  يأخذون  فاسدون  أناس 
دوالر عىل كل سفينة كي تمنح الرتخيص وهذا طبعا امتصاص 
لدماء الشعب اليمني ، ألن ذلك العبء يتحمله املواطن يف آخر 
املطاف ، فكلما تراكمت اإليجارات والغرامات تكون تكلفتها عىل 

املواطن يف زيادة أسعار السلع ..
محاوله إلغالقه

  ماذا لو أطلعتمونا عىل ميناء الحديدة • 
يف  ــان  ــع اإلم بعد  ــذات  ــال ــه..وب ــل ــم وع

استهدافه من قبل العدوان ؟
- الجميع تابع ويتابع يف الفرتة األخرية السعي الحثيث من 
قبل دول العدوان السعودي الصهيو أمريكي ، واإلمارات إلغالق 
ميناء الحديدة بشكل كامل والسيطرة عليه ، ويف الفرتة األخرية 
وما أطلقه العسريي يف أنه يريد نقل العرس إىل اليمن ، بإقفال 
امليناء وهم يحاولون السيطرة عليه ويناشدون األمم املتحدة 

بالتدخل ، بالرغم من أي سفينة ال تدخل ميناء الحديدة إال 
املتحدة وتفتيش  التفتيش من قبل األمم  بعد أن تخضع إىل 
تحالف قوى العدوان لكنهم لم يكتفوا بهذا بل يريدون إقفاله 
بشكل نهائي ، إىل اآلن مازال ميناء الحديدة يستقبل السفن 
ولكن ليس بالحجم السابق الذي كان يحدث سابقا ويحاولون 
العمل عىل إقفاله بعدما رضبوا "كرييناته" ومخازنه ومعداته 
وعندما فشلوا يف إقفاله اآلن يحاولون إقفاله بيد األمم املتحدة 
واملنظمات الدولية والسيطرة عليه سيطرة كاملة وإن شاء الله 

هذا لن يتسنى لهم ذلك أبدا .
  كيف يجري العمل يف مؤسسة موانئ • 

استثنائية  ظــروف  يف  األحمر،  البحر 
كهذه ..وما األرضار التي لحقت يها جراء 

العدوان والحصار ؟
- املؤسسة اآلن تعمل عىل قدم وساق عىل مدار الساعة 
الخدمات لكل سفينة تستطيع  تناوب مستمر يف تقديم  ويف 
الوصول إىل ميناء الحديدة وتقدم أيضا يف بعض األوقات الدعم 
تزودها  أو  باملياه  تزودها  أن  يف  املحملة  للسفن  اللوجستي 
بالوقود وتقدم كذلك خدمة تفريغ البضائع التي تأتي بواسطة 
"الكونتينارات" والعمل عىل تفريغ املواد الغذائية مثل القمح 
والدقيق واألرز وغريها ، تعمل بشكل منتظم وحثيث وتطوير 
العمل فيها يوما بعد يوم ونتابع سري العمل فيها يوميا ويرفع 
تقرير كل 24 ساعة ، واآلن تم إصدار قرار بإنشاء لجنة أزمات يف 
ميناء الحديدة ملتبعة كل املستجدات وكل املتغريات عىل مدار 
اللحظة ، وتقديم كل ما تستطيع تقديمه من خدمات للسفن 

والتسهيل يف ذلك.
النفط •  ــر  وزي مع  ضمكم  اجتماع  يف    

نقل  فيه  ناقشتم  الداخلية  وزير  ونائب 
الذي  ما  وتأمينها  النفطية  املشتقات 

توصلتم إليه يهذا الخصوص ؟
- بما أن الدولة تعد وزارات تكاملية فوزارة النقل مهمتها 
يف  ترسو  حتى  اإلقليمية  املياه  بداية  من  املحملة  السفينة 
الرصيف حتى يتم التفريغ يف امليناء ومن ثم تنتقل املسؤولية 
عىل وزارة النفط يف التفريغ إىل الخزانات ثم القيام بنقلها إىل 
املحافظات وهنا تشرتك باملسؤولية مع وزارة املالية يف استكمال 
الرسوم الجمركية وإجراءاتها اإلدارية ومن ثم وزارة الداخلية 
التي تكمن مسؤوليتها يف تأمني حركة القاطرات حتى وصول 
بناء عىل  الجمهورية  النفطية إىل جميع محطات  املشتقات 
الخطة التي تعدها وزارة النفط إىل كل محافظة إىل كل قرية إىل 
كل مديرية ويف هذا االجتماع تم االتفاق عىل وضع آلية مشرتكة 
التي تسهل وترسع وصول املشتقات النفطية إىل كل محطة، 
ومحافظات  مديريات  وعزل  قرى  مختلف  يف  مواطن  كل  إىل 

الجمهورية من أقصاها إىل أقصاها .
أرقام كبرية

  هل هناك أرقام للخسائر االقتصادية • 
املرتتبة عن العدوان والحصار السعودي 
الصهيو أمريكي يف ما يخص وزارة النقل 
بجميع أقسامها وفروعها وما تأثري ذلك 

عىل االقتصاد الوطني.. ؟
- اإلحصائية األخرية إىل نهاية عام 2016م واآلن نحسب 
مليون  وستمائة  مليارات  ثالثة  بيومه،  يوم  كل  اإلحصائيات 
دوالر لعام 2016م هذه القيمة الخسائر االقتصادية بالنسبة 
لوزارة النقل وكل ما يخص وزارة النقل يف ظل العدوان والحصار 
وهذا رقم كبري ورقم مكلف عىل الشعب اليمني يف إعادة جاهزية 
وإعادة التشغيل بنفس الكفاءة السابقة والعدوان ال يتورع عن 
استهداف كل يشء وتدمري كل يشء وإعادة الشعب اليمني إىل 

العصور الغابرة وتركيعه وإخضاعه .
تنظيم شؤون النقل

النقل •  شؤون  لتنظيم  العامة  الهيئة    
الربي ..ما هو واقعها وما هي الخدمات 

التي تقدمها ؟
- هي اآلن تنظم عملية دخول "الشاحنات" والباصات 
القادمة عن طريق املنافذ الربية ألنه كان هنالك، تدمري ممنهج 
ملؤسسة النقل الربي وإخراج الباصات عن الجاهزية بشكل 
لكن  العمالقة،  الدولة  مؤسسات  إحدى  كانت  وهي  كامل، 
لألسف الشديد يف مرحلة سابقة تم تدمريها تدمريا ممنهجا 
خدمات  أي  تقدم  ال  وأصبحت  الجاهزية  عن  خرجت  حتى 
والهيئة هي تقوم بعملية تنظيم حركة تنقل الناقالت والباصات 
،طبقا  القانونية  الرشوط  إىل  تخضعها  وأن  املحافظات  بني 

للوائح واألنظمة الصادرة بها قرارات وقوانني. .
كلمة الختام

كلمة •  من  هل  الــوزيــر..  معايل  أخــريا   
تودون قولها يف ختام هذا اللقاء ؟

أقدام  نقبل  أننا  هو  اللقاء  هذا  ختام  يف  قوله  أود  ما   -
أبناء  من   ، الجبهات  كل  يف  املرابطني  الصابرين  املجاهدين 
الجيش واللجان الشعبية ونقبل جباههم ، التي رفعت رؤوسنا 
عاليا ونسأل الله الرحمة والقبول للشهداء الذين قدموا أغىل 
ما عندهم وهو بذل النفس رخيصة يف سبيل هذا الوطن  ، كما 
نسأل الله الشفاء للجرحى ونتمنى من كل الجهات االهتمام 
بالجرحى ونسأل الله العيل القدير الفرج لألرسى الذين عند 
املظلوم  اليمني  للشعب  املؤزر  النرص  الله  ونسأل  العدوان 
الذي أعتدي عليه من قبل من يعتربون انفسهم أشقاء له ومن 
يعتربون أنفسهم مسلمني وهذا يتناىف مع كل أخالقيات االخوة 

واإلسالم...

وزير النقل زكريا الشامي لـ "ٹ":

نطالب املنظمات األممية بتطبيق املواثيق 
واملعاهدات الدولية املتصلة بحرية النقل 
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ــتمائة  ــائر قطاعات النقل جراء العدوان والحصار بلغت خالل العام 6102م نحو ثالثة مليارات وس ــامي إن خس قال وزير النقل األخ زكريا الش
ــتهداف الشعب ومقوماته، ولم يدع شيئاً إال واستهدفه، فقد استهدف  ــعودي الصهيوأمريكي قد أمعن يف اس مليون دوالر.. مؤكداً أن العدوان الس
ــال الناس، ال مرضاهم وال معرسيهم،  ــهره الثالث، غري مكرتث بح ــئ من أول وهلة واىل اآلن حيث يطوي العام الثالث للعدوان ش ــارات واملوان املط

وال أحد..
وقال الشامي يف حوار صحفي أجرته "الثورة" معه بالرغم من أن أي سفينة ال تدخل ميناء الحديدة إال بعد أن تخضع إىل التفتيش من قبل 

األمم املتحدة وتفتيش تحالف قوى العدوان، إال أن قوى العدوان واالستكبار لم تكتف بذلك إذ تسعى إىل إقفاله بشكل نهائي عرب اإلمعان 
ــكالت التي تواجه وزارة النقل بكل قطاعاتها املختلفة، وكيف وملاذا صارت  ــبه يوم.. متطرقا إىل التحديات واملش ــكل ش ــتهدافه بش يف اس

هي الهدف األهم يف نظر العدوان، منذ الساعات األول من العدوان عىل اليمن، وجهود الوزارة يف الصمود الخدمي يف قطاعات األرصاد 
الجوي واملدني، وكذلك استتباعات الحصار ومستجد استهداف ميناء الحديدة وغريها من القضايا..................... إىل التفاصيل :


