
   : أقرت الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل 
الربي آلية تنظيم عمل مكاتب نقل البضائع يف محافظة 
عدن )ميناء عدن ( بهدف تنظيم أنشطة النقل الربي يف 

املحافظة، مبا يضمن توفري أفضل الخدمات يف مجال نقل 
األشخاص والبضائع خدمًة ألهداف ومتطلبات التنمية 

االقتصادية.
وتتضمن اآللية وضع القواعد واإلجراءات املنظمة ألنشطة 
النقل الربي بالتنسيق مع األجهزة املختصة، وتوزيع وتنظيم 
خدمات النقل الربي يف املحافظة، وكذا التنسيق مع األجهزة 
الحكومية ذات العالقة يف التخطيط والتنظيم ملختلف أنشطة 

النقل الربي.
وتأيت هذه اآللية بعد األحداث الجارية يف محافظة عدن 
ببوابة امليناء من أعامل تقطعات وتخريب واألرضار التي 
طالت التجار والناقلني واملستثمرين والتي أدت إىل ارتفاع 
أجور نقل البضائع وانعكست سلبا عىل املستهلك إما بارتفاع 

سعر السلعة أو عدم توفرها.
وبحسب بالغ صحفي حصلت مارب برس عىل نسخة 
منه فأن اآللية املنظمة ألعامل نقل البضائع بالشاحنات 
يف محافظة عدن راعت كافة حقوق الناقلني املرخصني من 

قبل الهيئة.
وحددت اآللية أتعاب أصحاب مكاتب نقل البضائع مبا ال 
يزيد عن خمسة ألف ريال للبضاعة املنقولة بني املحافظات 
ومبا ال يزيد عن ثالثة ألف ريال عىل البضائع املنقولة يف 

إطار املحافظة.
وأكد البيان أن من يخالف هذا السقف سوف يتعرض 
للغرامة املالية أو إلغاء املكتب وفقاً للقانون واللوائح النافذة.
وبحسب اآللية فقد تم تقسيم مكاتب نقل البضائع 
املرخصة من قبل الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل الربي 
إىل أربع مجموعات تعمل يف إطار الدور )الفرزة ( وكل 
مجموعة تضم خمسة مكاتب مع مراعاة عدد الشاحنات 

لكل مجموعة بحيث يكون العدد متقارب بني كل مجموعة 
وأخرى، واملكاتب التي تعمل يف املجموعة الواحدة فإنها 
تعترب فريق عمل واحدة وتعمل عىل نظام الدور )الفرزة ( 
للشاحنات املسجلة لديها وفق سجل التحضري اليومي ملالك 
الشاحنات األول يليه اآلخر مبا يف ذلك الشاحنات التابعة 

ملالك املكاتب.
وأقرت اللجنة تشكيل لجنة برئاسة املرشف عىل أعامل 
املندوبني يف املنافذ الربية والبحرية ملحافظة عدن محمد 
رزق السويدي ممثالُ عن الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل 
الربي وعضوية ممثل عن السلطة املحلية مبحافظة عدن 
وممثل عن الغرفة التجارية باملحافظة وكذا ممثل عن ماليك 

الشاحنات وآخر عن السلطات األمنية.
وبحسب البالغ الصحفي فان اللجنة ستتوىل مهمة مراقبة 
عمل املجموعات األربع والتأكد من أن هذه املكاتب تعمل 

عىل أساس نظام الدور.
وحثت الهيئة جميع املجموعات التنافس فيام بينها 
وفقاً للقانون وكذا خدمًة تنظيميًة ملالك الشاحنات والتجار 

أصحاب البضائع.

وبحسب البيان فان اآللية استثنت من نظام الدور رشكات 
النقل الربي التي متتلك شاحنات خاصة بها فقط، فيام يتم 
منح الشاحنات اململوكة للتجار تراخيص فردية من قبل الهيئة 
العامة لتنظيم شئون النقل الربي وذلك لنقل بضائعهم فقط، 

عىل انه ال يحق لهم العمل باألجر لحساب الغري.
وأشار البالغ إىل أنه تم تقسيم مكاتب نقل البضائع 
املرخصة من قبل الهيئة إىل مجموعات األوىل ينتمي إليها 
مكتب برج عدن، مكتب املكال، مكتب الحالل، مكتب الفارس، 
ومكتب 22 مايو، والثانية ينتمي إليها مكتب البشري، مكتب 
رضوان، مكتب حرضموت، مكتب خليج عدن، ومكتب الدليل، 
فيام ينتمي إىل املجموعة الثالثة مكتب املنار، مكتب أبو 
جامل، مكتب ودود، مكتب العيايش، ومكتب العزاين، وإىل 
الرابعة مكتب الحميقاين، مكتب متيم، مكتب الحمريي، 

مكتب القبول، مكتب بن عامر.
وكانت محافظة عدن شهدت األسبوع املايض قيام جامعة 
مسلحة باحتجاز نحو 34 شاحنة نقل بضائع اثناء خروجها 
محملة بالبضائع من بوابة ميناء عدن واالعتداء عليها واحراق 

بعضها بشكل كامل.
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:   ناشد موظفو مصلحة     
الجامرك الرئيس عبد ربه منصور هادي 
بإقالة الفاسدين يف املصلحة وعىل رأسهم 

رئيس املصلحة والوكالء. 
وطالب املوظفون بإقالة 3 مسؤولني 
حددوهم باالسم، عىل وجه الخصوص، 

حسب مطلبهم. 
الحقوق  كافة  برصف  طالبو  كام 
وخاصة تسوية الحافز واملكافأة الربعية 

ومكافأة تحقيق الربط السنوية، وتثبيت 
قانون  بتطبيق  مطالبني  املتعاقدين، 

التقاعد وترقية املوظفني. 
وشدد املوظفون عىل إعادة هيكلة 
الحافز الخاص باملوظفني، وإلغاء لجنة 

التأمني الصحي.  
كام طالبو رئيس الجمهورية الغاء 
مكاتب التلخيص الجمريك الخاصة مبدراء 
عموم الجامرك، الذين تذهب ايرادات 

الدولة اىل جيوبهم، حسب قولهم.

   :    قال رجل االعامل عبدالله 
عيل السنيدار ان االوضاع التي مرت 
بها البالد خالل الفرتة املاضيه اثرت 
بشكل كبري عىل االستثامر يف اليمن 
بعدما نقل عدد من رجال االعامل 

استثامراتهم اىل دول الخليج.
وأضاف السنيدار يف ترصيحات 
صحفية “ان املعمعة السياسيه لها 
تاثري كبري عىل الجانب االقتصادي 
حيث ان صاحب راس املال دامئا 
يبحث عن مكان مستقر وامن لحامية 

ممتلكاته واستثامراته”.
واوضح االستاذ عبدالله السنيدار 
رؤية  اعد  الخاص  القطاع  بان 
اقتصاديه طموحه سيتم طرحها عىل 
مؤمتر الحوار الوطني القادم واهم 

محاورها هو ايجاد بنيه تحتية مبنية 
إقتصادياً يعتمد عليها من االستيعاب 
املضطر لعمليه النمو املتالحقة مبينا 
بذلك بأنه يجب عىل حكومة الوفاق 
ان متثل دورها يف معالجه االوضاع 

االقتصاديه ليك ينعم املواطن باألمن 
واالستقرار.

وقال بان القطاع الخاص لن يتمكن 
من توسيع دوره االقتصادي وزياده 
استثامراته اىل يف ضل دوله قويه تضع 
القواعد العامه واملبادئ السياسيه 
االقتصادي  النشاط  تحكم  التى 
بحيث ميكن للقطاع الخاص ان يلعب 
دورا محوريا يف تحديد االحتياجات 
التنموية وأولويتها واملشاركة يف صنع 
السياسة االستثامرية واتخاذ القرار 
شامله  رؤية  وضع  يف  واملشاركة 
تحد من خاللها اليه تفعيل الدور 
التنموي واالقتصادي واالجتامعي 

للقطاع الخاص.

  عىل خلفية احداث التقطعات أمام بوابة ميناء عدن

 إقرار آلية تنظيم عمل مكاتب نقل البضائع في محافظة عدن

السنيدار : القطاع الخاص اكثر من تأثر بما جرى في البالد

بروكسل:
أعلن املرصف األورويب لالستثامر الثالثاء 
أن الدول األعضاء السبع والعرشين يف التكتل 
األورويب وافقت عىل زيادة رأس ماله مببلغ 
يورو وبشكل فوري. وقال  مليارات   10
املرصف “وهو الذراع املايل لالتحاد األورويب” 
يف بيان له ونرش يف بروكسل “ إن زيادة رأس 
املال سوف تسمح له بتوفري مبلغ ال يقل عن 
60 مليار يورو عىل امتداد الثالث سنوات 
املقبلة لتسخريها لغرض اإلقراض ملشاريع 
إضافية قابلة للتنفيذ يف مجمل دول االتحاد 

األورويب”.

القاهرة:
تباينت أسعار العمالت الرئيسية يف سوق 
الرصافة املرصية الليلة املاضية حيث سجل 
سعر الدوالر 42ر6 جنيهات للرشاء و44ر6 
جنيهات للبيع، بينام ارتفع سعر اليورو قرًشا 
واحًدا ليسجل 35ر8 جنيهات للرشاء و56ر8 
جنيهات للبيع، وارتفع سعر اإلسرتليني 3 
للرشاء  جنيهات  27ر10  ليسجل  قروش 

و53ر10 جنيهات للبيع.

القاهرة:
أجرى صندوق النقد الدويل مباحثات 
مع املسؤولني املرصيني االثنني يف القاهرة 
بشأن اإلسرتاتيجية االقتصادية للبالد حيث 
تسعى مرص جاهدة للحصول عىل قرض 
بقيمة 4.8 مليار دوالر من الصندوق لدعم 
ميزانيتها واحتواء ازمة العملة الناجمة عن 

اضطرابات سياسية.

سنغافورة:
استقرت العقود اآلجلة ملزيج برنت فوق 
111 دوالًرا للربميل الثالثاء ليجري تداولها 
يف نطاق ضيق مع توخي املستثمرين الحذر 
قبل بيانات مهمة من الصني واجتامع للبنك 

املركزي األورويب هذا األسبوع.

الرياض:
دعا نائب وزير الدفاع السعودي األمري 
خالد بن سلطان بن عبد العزيز الحكومات 
العربية إىل إعادة النظر يف طرق استخدام 
املياه، خاصة يف الزراعة، الفتا إىل أن العامل 
العريب يستورد أكرث من 300 مليار مرت مكعب 
من املياه سنويا لرصفها عىل املواد الغذائية.

أبوظيب:
قالت رشكة االتحاد للطريان انها استهلت 
العام الجديد بتسجيل رقم قيايس يف أعداد 
املسافرين الذين نقلتهم عىل امتداد شبكتها 
العاملية خالل يوم واحد، وسجلت الرشكة 
رقمها القيايس الجديد يوم 5 يناير الحايل 
حيث متكنت من نقل 33 ألفاً و 802 مسافر 
محطمة بذلك الرقم القيايس السابق الذي 
سجلته يوم 14 يوليو من العام املايض والذي 

بلغ 33 ألفا و766 مسافرا.

باريس:
كشف وزير الداخلية الفرنيس مانويل 
الفرنسية-السويرسية  الشبكة  أن  فالس 
كشفت  التي  املخدرات  أموال  لتبييض 
األسبوع املايض قامت بغسل ما ال يقل عن 
100 مليون يورو من أموال هذه التجارة 

املمنوعة.

اقتصاد 
دولـــــــــي

موظفو الجمارك يطالبون الرئيس هادي 
   : ناشد موظفو وموظفات الرشكة اليمنية بإقالة الفاسدين

للتأمني وإعادة التأمني بعدن  رئيس الجمهورية 
ايقاف التدهور الحاصل يف املؤسسة محذرين 

من انهيارها.
واوضحوا يف مناشدتهم أن مدير عام الرشكة 
ونائبه يعتكفان يف منزليهام من دون مربرات 
درجاتهم  بتثبيت  طالبوهام  ألنهم  قانونية 
الوظيفية املستحقة يف الوقت الذي قام املدير 
العام ونائبه بتثبيت أقاربهام.. حيث أن املدير 
العام ونائبه كلفهام وزير املالية بتوقيع اتفاقية 
الدمج مع مصفاة عدن يف صنعاء يف منتصف مايو 
2012م املنرصم عىل أن تتحمل املصفاة رواتب 
املوظفني ابتداء من يناير 2013 الجاري؛ إال أنهام 

بعد التوقيع عىل االتفاقية اعتكفا يف منزليهام، 
ومل يتم تنفيذ بنود االتفاقية حتى يومنا هذا.

وأشاروا إىل أن وزير املالية رفض استقالتيهام 
وأمرهام بالعودة إىل العمل والحضور وتنفيذ 

بنود االتفاقية إال أنهام مل يحركا ساكنـا.
وأكدوا يف ترصيحات صحفية نرشت أمس أن 
املوظفني قاموا بعد التنسيق مع اللجنة النقابية 
للرشكة بالخروج إىل الشارع لتنفيذ املطالب 
املستحقة املتمثلة يف تغيري قيادة الرشكة، ضامن 
رصف الرواتب لعام 2013م، متابعة االتفاقية 
املربمة مع مصفاة عدن يف مايو 2012م وتسديد 
التعويضات للمؤمنني التي مل يتم دفعها منذ 

سنوات خلت.

موظفو الشركة اليمنية للتأمين يواصلون احتجاجاتهم

يعقد رجل األعامل صالح فريد الرصمية، رئيس مجلس إدارة 
رشكة الربع الخايل للنفط والطاقة واالستثامر غدا الخميس 
10 يناير 2013 مؤمترا صحافيا عىل قاعة فندق ايجل الكائن 

بالعاصمة صنعاء.
وذكر املكتب اإلعالمي للرصمية أن املؤمتر الصحايف سيخصص 
لكشف عمليات فساد كبرية وتبديد للامل العام من قبل رئيس 
الوزراء محمد سامل باسندوة ووزير املالية صخر الوجيه ووزير 
الكهرباء صالح سميع، وباألخص فيام يتعلق مبشاريع الكهرباء، 

وذلك بالحقائق واألرقام.
ويف بيان تلقت مارب برس نسخة منه دعا مكتب الرصمية 
وسائل اإلعالم املحلية والعربية والدولية واملؤسسات الدستورية 
ومنظامت املجتمع املدين والشخصيات األكادميية واالجتامعية 
والناشطة ضد الفساد والدول املانحة واملنظامت، لحضور املؤمتر 
ملا يكتسبه من أهمية وألنه يتطرق إىل قضايا تتعلق براهن 

اليمن ومستقبله. 

الخميس.. مؤتمر صحفي لرجل 
األعمال الصريمة


