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عميد ركن بحري/ عبدالكرمي حسن اجلعوف :

كانت يل زيارة عفوية إىل القوى البحرية، من باب 
الفضول وزيــارة رفاقي، إن ُوِجَد أحٌد منهم يف القاعدة 

البحرية، والتي كانت مهابة قبل ما 
يســمى بالوحدة 22 مايو 1990م 
االنضباط  مــن  لديها  كان  فقــد 
قوات  بــه  توازي  ما  والتســليح 

البحرية يف البلدان العربية.
بقوام  تتميــز  كانــت  حيث 
املتشــبعني باملعارف  منتســبيها 
العسكرية واملؤهلني عىل مستوى 
عاٍل يف كليات وأكادمييات البلدان 

الصديقة والشقيقة.
نهايــة  يف  وأصبحــت 
الثامنينيــات متتلك قــوة قتالية 
متميزا  بحريا  وأســطوال  ضاربة 
قادرا عىل حامية مياهنا اإلقليمية 
والشــواطئ والجزر مــن جزيرة 
ميــون والبحر األحمــر ومضيق 
باب املندب وخليج عدن غربًا حتى 

جزيرة سقطرى واملهرة رشقًا.
ومن املؤســف جدًا أْن وجدت 

البعض من رفاقي يشكون ويتأملون 
ما لحــق بقواتنا البحرية من تدمــر ممنهج منذ غزو 
الجنوب من قبل نظــام صنعاء يف صيف 1994م حتى 

يومنا هذا.
ولقد نظرت بأمل وشعور يفطر القلب عندما شاهدت 
السفن والزوارق الصاروخية وهي تجنح بالغرق والكثر 
منها شبه متهالك وغر قابل للرتقيم والصيانة، والبعض 
منها غارق مل يبَق منه ظاهر إال السارية والربج.. منظر 
مخيف مبٍك وكأننا يف وطن مهجور خاٍل من الســكان 

فكل يشء مدمر.
ال أحد يســأل وال أحد يبايل عام تبقى من القطع 
وبقية  واملعســكر  والزوارق  الســفن  ومرفأ  البحرية 
املواقع التابعة له شــبه مهجــورة وبعض األماكن تم 
السطو عليها وكأننا يف عامل الغاب!

وكنا نأمل من زيارتنا إىل القوى 
البحرية أن نجــد قيادة ليك نتحدث 
معهم عــن التجهيــزات يف اإلعداد 
والتحضر لالحتفاء بالذكرى الواحدة 
البحرية  القوى  لتأسيس  والخمسني 
التي تصادف الخامس من ديســمرب 

من كل عام.
ومن خالل ذلك ألتقيت بعًضا من 
منتسبي القوى وتداولنا الحديث عىل 
أن نعمل عىل إحياء هذه الذكرى حتى 

وإن كان الوقت غر كاٍف.
تقديــر نرشح  أقل  لكن عــىل 
البحرية يف  القــوى  أهميــة ودور 
وشواطئ  اإلقليمية  املياه  عن  الدفاع 
وجزر الجنــوب، والعمل عىل إعادة 
بنائها للحفاظ عىل السيادة الوطنية 
به  يتمتع  البحري ومــا  الجانب  يف 
موقعنــا الجغرايف املهم واملطل عىل 
املمــرات املائية يف باب املندب وخليج 
عدن. ونحن منتلك أطول شــاطئ يف املنطقة ميتد إىل 
أكرث من ألفي كيلو مرت من رأس العارة إىل ميناء حات 

ونشطون. 
نتمنى مــن قيادتنا يف قيــاده املجلس االنتقايل 
وعىل رأســهم الرئيس القائد عيدروس قاسم الُزبيدي، 
القائد األعىل للقوات املسلحة الجنوبية، النظر يف إعادة 
بناء القوات البحرية ملا متثله من أهمية يف الدفاع عن 

املياه اإلقليمية والشواطئ والجزر.

ق�اتنا البحرية وو�سعها امل�ؤ�سف

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 والجسور، مدينة إمناء السكنية - أبو حربة، الشارع الرئييس، عامرة رقم )CT379( أمام بنك الكرميي.
لرشاء واستالم وثائق املناقصة نظر مبلغ وقدره )50,000 ريال ميني( ال يرد، آخر موعد لبيع الوثائق يوم االثنني املوافق: 12 /12 /2022م.

يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر وعليه اسم صاحب العمل واسم املرشوع ورقم املناقصة واسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:
1 - ضــامن بنيك بنفس منوذج الصيغة املحددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع قــدره )3 %( بالريال اليمني من قيمة العطاء صالح ملدة )150( يومًا 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 يوم االثنني املوافق: 19 /12 /2022م، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد وســيتم 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.

ميكن للراغبني يف املشاركة يف هذه املناقصة االطالع عىل وثائق املناقصة قبل رشائها خالل أوقات الدوام الرسمي للفرتة املسموح بها لبيع وثائق املناقصة.

اإعـــالن اإنزال املناق�سة العامة رقم )28( ل�سنة 2022م لتنفيذ م�سروع طريق عقبة خلق املقطع الأول من  
)000 + 0 حتى 000 + 6( حمافظة حلج بتم�يل من �سندوق �سيانة الطرق - وزارة الأ�سغال العامة والطرق

تعلن وزارة األشــغال العامة والطرق - صندوق صيانة الطرق والجســور، عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )28( لسنة 2022م, لتنفيذ 

مرشوع طريق عقبة خلق املقطع األول من )000 + 0 حتى 000 + 6( محافظة لحج, متويل صندوق صيانة الطرق -  وزارة األشغال العامة والطرق.


