
5 www.alomanaa.net

Thursday - 10 Nov 2022 - No: 1449

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

الخميس 10 نوفمرب2022م- املوافق 16 ربيع الثاني 1444هـ- العدد 1450

5محليات www.alomanaa.net
Thursday - 10 nov 2022 - No: 1450اخلمي�س 10 نوفمرب2022م- املوافق 16 ربيع الثاين 1444هـ- العدد 1450

 

عدن/ األمناء/ خاص:

الدكتور عبدالسالم صالح  النقل  كشــف معايل وزير 
ُحميد، عن كثري من األمور والقضايا واملواضيع التي شغلت 
الــرأي العام خالل الفرتة املاضيــة واملرتبطة بطبيعة عمل 
الوزارة ومختلف املؤسسات والهيئات التابعة لها والخاضعة 

إلرشافها.
وخالل لقاء اتســم بالوضوح والشــفافية، للوزير د. 
عبدالســالم ُحميد، أمس األول، مع قناة عدن املســتقلة، 
كشــف الوزير عن أبرز الخطوات التي تم اتخاذها وحزمة 
اإلجراءات التصحيحية والقرارات الوزارية والحكومية التي 
تم إصدارها بشــأن إعادة ترتيب أوضاع العمل يف الوزارة 

عىل النحو األفضل.
كام كشــف الوزير يف اللقاء عن أسباب ارتفاع أسعار 
تذاكر الطريان والســفر للخارج والداخل، وأسباب عزوف 
العديد من رشكات الطــريان األخرى غري اليمنية عن العمل 
ضمن خطــوط الطريان عــر مختلف مطــارات املناطق 
املحررة، باإلضافة ألسباب توجه الرشكات املالحية والسفن 

للمواين املجاورة.
وقال الوزير ُحميد: »لقد تســلمنا الــوزارة وقد كانت 
مجرد مبنى لفيال ســكنية ال تليق بها كمبنى وزاري، وأول 
ما فكرنا فيه هو إيجاد مبنى حكومــي يليق بوزارة النقل 
كوزارة اسرتاتيجية.. ولهذا قمنا بإعادة ترميم وتأهيل مبنى 
مكتب وزارة النقل يف عدن وتجهيزه بالتعاون والتنسيق مع 

مؤسسة موانئ خليج عدن”.
وأضاف: »كام قمنا بعمل عــدة إصالحات جمعنا من 
خاللها كافــة أعامل الوحدات واملؤسســات تحت إرشاف 
الوزارة بعد أن كانت تعمل بشــكل منفرد بعيدًا عن سلطة 
الــوزارة.. وأعدنا ترتيب وضع مكتب الــوزارة يف الرياض 
وحولناه ملكتب تنســيق بعد أن كان هو اآلخر يعمل بشكل 

منفرد وبعيدًا عن سلطة وزارة النقل«.

وتابــع: »عززنا كذلك وحدات ومؤسســات ورشكات 
إدارة شــئونها  القادرة عىل  بالكفاءات  مناها  الوزارة وطعَّ
ومن داخلها.. إضافة التخاذنــا حزمة من اإلصالحات يف 
هيئة شــئون النقل الري وغريها من املؤسســات التابعة 

للوزارة«.
وأوضح الوزير مدى تفاعله شخصيًا مع أي مقرتحات 
أو آراء تصــل للوزارة ســواء من قبل املواطــن أو املجتمع 

والتوجيه بشأنها أواًل بأول.
كام توجه الوزير يف ســياق املقابلة بخالص الشكر 
والتقديــر والعرفان لكل مــن دول التحالف ممثلة باململكة 
العربية الشقيقتني عىل  العربية السعودية ودولة اإلمارات 
ما قدمتا من دعم ومساندة سواء للمطارات أو يف مختلف 

املجاالت اإلنسانية واإلغاثية.
ولفت الوزير ألســباب بــطء تنفيذ كافة مشــاريع 
وقرارات الوزارة بسبب عملها ضمن منظومة عمل متكاملة 

ومرتبطة بعدة جهات ومتابعات وإجراءات، منوها بالقول: 
»ولهذا فإن األمور تأخذ وقتًا أكر لتنفيذها..«.

وأشــار الوزير ُحميد إىل أن كافة مطــارات املناطق 
املحررة اليوم تعتر جاهزة بشــكل كبري من الناحية الفنية 
واألمنية، مبــرشًا يف ذات الوقت أبناء محافظة حرضموت 
بعزم الوزارة عىل بذل قصارى الجهود لفتح الرحالت الجوية 

من املحافظة إىل الخارج بهدف تخفيف معاناة املواطنني.
وتابع موضحًا: »إن مطار الغيضة جاهز الســتقبال 
كافة الرحالت؛ ولكن باملقابل فإن الوزارة تعاين من مشكلة 
عدم وجود رشكات طريان تغطي كافة الرحالت الجوية من 

وإىل مطارات املناطق املحررة«.
وبخصوص رشكة الخطوط الجوية اليمنية وأســباب 
ارتفاع أسعار تذاكر السفر، قال الوزير إن الرشكة يومًا بعد 
آخر تعمل عىل تنمية وتعزيز أسطولها وتنمية أصولها، الفتًا 
إىل مامرســة الوزارة باملقابل ضغوطًا كبرية عىل الرشكة 

لتخفيض أســعار تذاكر الســفر للخارج مراعاة لظروف 
املواطنني املعيشــية وبالذات منهم الراغبني يف السفر إىل 
الخارج بغرض العالج، ولكــن باملقابل أوضح بأن الرشكة 
تواجــه من جانبها أعبــاء كبرية منهــا رواتب موظفيها 
وارتفاع أســعار التأمني يف ظل عــزوف عدد من رشكات 
الطريان األخرى عــن العمل ضمن خطوط الطريان، مؤكدًا 
أنه ويف حالة متكن الدولة والحكومة من تخفيض وتثبيت 
أسعار الرصف فإن هذا ســينعكس بدوره وبشكل إيجايب 

عىل أسعار تذاكر السفر التي ستنخفض لألقل.
وأملح الوزير النتزاع الــوزارة قرارًا من مجلس الوزراء 
حمل رقم ) 53 ( لعام 2022م بشأن تحمل الحكومة، ممثلة 
بالبنــك املركزي ووزارة املالية، وضع وديعة تأمينية يف بنك 
لندن ستســاهم بدورها يف تخفيض الرسوم التأمينية يف 
املوانئ اليمنية، منوهًا أيضًا بتشــكيل لجنة وزارية مؤلفة 
من وزيــر النقل ووزير التخطيط ووزيــر املالية ومحافظ 
البنك املركزي ولجنة فنية أخرى لتنفيذ قرار مجلس الوزراء 

بشأن تخفيض الرسوم التأمينية.
وبشــأن الحركة املالحية وأبرز الصعوبات التي تواجه 
عمل الــوزارة يف هذا الجانب، أوضح معــايل وزير النقل 
إىل أن هناك قضيتان مهمتان أثرت عىل نشــاط ميناء عدن 
وجعلت العديد من الخطــوط املالحية تتوجه ملوانئ أخرى 
مجاورة، مشــريًا لتمثل تلك القضيتــني يف قضية ارتفاع 
أســعار التامني، وقضية رضورة نقل التفتيش من جدة إىل 

عدن.
ويف ختام اللقاء، أشار وزير النقل لرؤية الوزارة بأن ال 
تكون العالقة باإلخوة يف التحالف عالقة قامئة عىل طلب 
املســاعدات فقط وإمنا يجب أن تتعدى إىل السعي للدخول 
معهم باســتثامرات حقيقية مشرتكة، عىل أن يتم ذلك يف 
إطار صياغة اتفاقيات اســتثامر منصفة وعادلة ال يكون 
فيها أي تنازالت لطرف ضد طرف وتكــون أيضًا اتفاقيات 

مدروسة ومبنية عىل استشارات دولية.

هناك ق�شيتان مهمتان �أثرت على ن�شاط ميناء عدن
وزير النقل يف لقاء موسع وشفاف مع قناة عدن املستقلة:

نطمح بالدخول يف ��شتثمار�ت حقيقية 
م�شرتكة مع �لتحالف �لعربي

عىل الراغبني املشــاركة يف هذه املناقصة من املقاولني الحاملني شهادة التســجيل والتصنيف من الدرجة األوىل، الثانية، الثالثة, التقدم بطلباتهم الخطية خالل أوقات 
الدوام الرسمي إىل العنوان التايل:

وزارة األشغال العامة والطرق - صندوق صيانة الطرق - مدينة إمناء السكنية - أبو حربة الشارع الرئييس عامرة رقم CT379(( أمام بنك الكرميي.
لرشاء واستالم وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره )50,000 ريال ميني(، أخر موعد لبيع الوثائق يوم األربعاء املوافق: 07 /12 /2022م.

يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر وعليه أسم صاحب العمل وأسم املرشوع ورقم املناقصة وأسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:
1 -  ضامن بنيك بنفس منوذج الصيغة املحددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع يســاوي من 2.4 إىل 2.9 % من قيمة العطاء صالح ملدة )120( يوًما من تاريخ فتح 

املظاريف أو شيك مقبول الدفع.
2 -  صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية املفعول.

3 -  صورة من شهادة رضيبة املبيعات + البطاقة الرضيبية سارية املفعول.
4 -  صورة من البطاقة التأمينية + البطاقة الزكوية سارية املفعول.

5 -  صورة من شهادة مزاولة املهنة.
آخر موعد الســتالم العطاءات وفتح املظاريف هو الســاعة الحادية عرشة صباًحا من يوم األثنني املوافق: 12/12 /2022م، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد 

وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إىل أصحابها.
سيتم فتح املظاريف مبقر مبنى صندوق صيانة الطرق املوضح أعاله ، بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.

�إعالن �إنز�ل �ملناق�شة �لعامة رقم )26( ل�شنة 2022م، م�شروع �شيانة و�إعادة 
تاأهيل طريق عتق – �لعرب )�ملقطع �لثالث( بطول 20كم – حمافظة �شبوة

تعلن وزارة األشغال العامة والطرق - صندوق صيانة الطرق عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )26( لسنة 2022م، مرشوع صيانة وإعادة 

تأهيل طريق عتق - العر )املقطع الثالث( بطول 20كم - محافظة شبوة, بتمويل صندوق صيانة الطرق - وزارة األشغال العامة والطرق.

) CT379( 


