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األمناء/ خاص:

يوًما  الثالثــاء  اليوم  ســيكون   
األمن  مجلس  يعقــد  عندما  عاصًفا، 
جلســة جديدة تناقــش الوضع يف 
اليمن، يف جلسة تأيت عىل وقع تفاقم 
تشــكلها  التي  التهديدات  يف  مرعب 
واالستقرار  لألمن  الحوثية  املليشيات 

يف املنطقة.
مــن املقرر أن تشــهد الجلســة 
مناقشــات مهمة ومطولة لتطورات 
األوضــاع العســكرية واإلنســانية 
ومستجدات الجهود بشأن إعادة إحياء 
الهدنــة اإلنســانية املنقضية مطلع 
أكتوبــر املايض، بعد رفض مليشــيا 

الحويث متديدها.
إن  األممية،  الروزنامــة  تقــول 
الجلســة ستتضمن جلســة إحاطة، 
تعقبها جلســة مشاورات مع أعضاء 
مجلــس األمن ملناقشــة الوضع يف 
اليمــن، خاصــة الهدنة اإلنســانية 

وأهمية تجديدها.
املستجدات  استعراض  سيتم  كام 
الحوثيني  بهجــوم  واملتمثلة  األخرية 
عىل املوانــئ النفطية يف حرضموت 
وشــبوة يف تصعيد خطري يؤثر عىل 

فاعلية وسالمة إجراءات بناء الثقة بني 
أطراف النزاع.

الخاص إىل  املتحدة  وسيقدم مبعوث األمم 
اليمن هانس جروندبرج، خالل الجلسة األوىل، 
إحاطة حول آخر التحركات والجهود التي يقوم 
بها من أجــل إعادة إحياء الهدنة، وفشــل كل 

املحاوالت إلقناع مليشيا الحويث بتمديدها لفرتة 
التصعيد من  إجراءات خفض  ثالثة، إضافة إىل 
خالل لجنة التنســيق العسكرية، واالمتناع عن 

أي أعامل من شأنها تصعيد العنف.
ويقــدم أيضا ممثــل من مكتب تنســيق 
الشــؤون اإلنســانية إحاطة حــول األوضاع 
الذي تعانيه وكاالت  التمويل  اإلنسانية، ونقص 

اإلغاثة رغم تزايد االحتياجات اإلنسانية، وتفاقم 
أزمة انعدام األمن الغذايئ.

بدوره ســيقدم الجرنال مايكل بريي رئيس 
الحديدة، تقريرا  اتفاق  املتحدة لدعم  بعثة األمم 
يتناول فيه  خالل مشــاورات مجلس األمــن، 
مستجدات عمل البعثة وضامن حرية تحرك أفراد 
البعثة يف نطاق صالحياتها بحســب توصيات 

مجلس األمن، إضافــة إىل مخاطر األلغام 
التي ال تــزال تحصد املزيد مــن املدنيني، 
الجهود محليًا ودوليًا  تكاتف  إىل  والحاجة 

لحامية املدنيني من مخاطرها.
إجراءات  تشــري  االجتامع  روزنامــة 
وجلســات وأحاديــث ســتكون تقليدية 
بشــكل كبري، مبعنى أنها ستتناول ملفات 
دامئا ما تتم إثارتها خالل الجلســات التي 
الحرب  سنوات  خالل  األمن  مجلس  عقدها 

املستمرة.
أجواء  الجلســة ســتعقد يف  أن  غري 
متوتــرة للغايــة، وذلك بعدما توســعت 
املليشــيات الحوثية اإلرهابية خالل األيام 
القليلة املاضيــة يف تنفيذ عمليات إرهابية 

استهدفت املوانئ والسفن النفطية.
يعني  املتوحش  الحــويث  اإلجرام  هذا 
أن تغــايض املجتمع الــدويل عن مجابهة 
هذا اإلرهاب الذي متارســه املليشيات أمٌر 
ســتكون له الكثري من التداعيات عىل كل 

املستويات.
الدويل ســيكون  املجتمع  أن  يبدو  وال 
قــادرا عىل تحمــل املزيد مــن الرضبات 
والتهديدات التي تخص قطاع الطاقة، وذلك 
التي تشنها  بالنظر إىل العمليات اإلرهابية 
املليشــيات الحوثية تجاه ســفن وموانئ 

النفط.
يعنــي ذلك أن االقتصار عىل سياســات 
اإلدانة التي اعتادهــا املجتمع الدويل عىل مدار 
للمليشيات  دافعا  ســتكون  املاضية،  السنوات 
الحوثية لتتوســع يف إرهابها وهو ما يشــكل 

إشارة واضحة لتفاقم املأساة.

اليوم.. جل�صة عا�صفة ملجل�س الأمن على وقع اإجرام حوثي متفاقم

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 نظري 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�صة العامة رقم )28( ل�صنة 2022م لتنفيذ م�صروع طريق عقبة خلق املقطع الأول من  
)000 + 0 حتى 000 + 6( حمافظة حلج بتمويل من �صندوق �صيانة الطرق - وزارة الأ�صغال 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.


