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كتب / منصور قاسم القطيبي :

هنا أحيك عن ســرة مناضل صدق يف قوله وفعله، 
يف مرحلة حرجة اتخذ الكثرون من النضال مجرد شعار 
ووسيلة للوصول إىل مصالح شخصية ضيقة.. إنُه فقيد 
الثورة الجنوبية وأحد مؤســي الحــراك الجنويب يف 

مرحلة مخاض الثورة الجنوبية .
العميد/  املناضل  الفقيد  الثائر  إنُه 
الله  رحمه  الجهــوري،  محمد  هيثم 
الصنديد  هذا  جناته،  فسيح  وأسكنه 
الذي قدم روحــه لينر طريق الثورة 
الجنوبيــة يف منصة ردفــان، فقد 
اقتحم بصالونه األبيض وتقدم بصدر 
عاٍر القتحام املنصة وهي مليئة بثكنة 
صنعاء  لجحافــل  تابعة  عســكرية 

وأعوانهم. 
ويف قصة اقتحــام منصة ردفان 
فداًء  ابنه  وروح  روحــه  قدم  وكيف 
للحرية، حكاية ال أستطيع أن أصفها 
وأمتتم أحرفها، ولكن لنا أن نأخذ منها 
اإلخالص   يف  درســا  ونقدمه  جزًءا 

لتجار اليوم ومناضيل األمس.
عندما يهوس الشخص يف العشق 
الغايل  يقدم  الجنوب  قضية  وبعدالة 

والرخيص يف سبيل هذه القضية.
الثائر الجهــوري عندما قدم روحه 

وروح ابنه واقتحموا املنصة، وبكل شجاعة واستبسال، 
ليس من أجل  البحث عن الشهرة أو الصيت وإمنا لرسم 

الطريق لنا وكل من سار عىل هذا النهج .
الثائر الجهوري صدق مع نفســه وحب وطنه وقدم 

روح ابنه، عكس البعض من مناضيل اليوم .

هنا يظهر وجهه مناضيل الزيــف والنفاق والدجل، 
فعندما متوت الوطنية وحب االنتامء والغرة عىل الدين 
والعرض والوطــن يف قلوب من ال رشف وال كرامة لهم 
يلهثون وراء األموال حاللها وحرامها أيًا كان مصدرها، 
عندئٍذ توقع من أولئك األشــخاص أن يفعلوا أي يشء؛ 
ألنهم تجردوا مــن الحياء من الله أواًل ومن خلقه، وكام 

جاء يف الحديث )إذا مل تستِح فاصنع ما شئت(.
التاريــخ واألحداث  يقــرأ  مــن 
العــدو   التمييــز بــن  يســتطيع 
هي  الشــخصية  فهذه  والصديــق، 
للجنوب  وعشــق  للنضــال  عنوان 
وقضيتــه العادلــة، وعندما تكافح  
تعترص  ســنة  عرشة  ثالث  وتناضل 
فيها كل قواك، وتتحدى كل املعوقات، 
لتثبت  الســيمفونيات  أروع  وتعزف 
للجميع أنك تستطيع أن تسطر أروع 
قصة نضال من أجل اســتعادة دولة 
وفقًا لثوابت وطنية متعارف عليها.. 
هنا أنت تروي قصة بطولة ألسطورة 

حقيقية هي )هيثم الجهوري(.
قدمهــا  التــي  التضحيــات  إن 
املناضلــون غر قابلة للمســاومة، 
فعىل القيــادات أن تكــون صادقة 
املناضلون  هؤالء  كان  كام  وواضحة 

والشهداء .
لروحك الســالم والخلود والرحمة 
أيهــا املناضل الشــامخ، لقــد أثارت فاجعــة رحيلك 
ومفاجأتها غصـة فـــي الحلق، وانحسارًا ملدد السرة 
الخالدة، وانطفاًء لومضة نبل إنسانـــي، رحمك الله يا 
أبا شمســان وغفر لك وأســكنك الفردوس األعىل من 

الجنـة.

الفقيد هيثم اجلهوري.. اإخال�ص للمبادئ و�صدق يف القول والفعل

 تعلــن مؤسســة موانئ خليج عــدن اليمنية – ميناء عدن عن رغبتهــا يف إنزال املناقصة 
العامــة رقــم )3( لعــام 2020م, واخلاصة بشــراء مالبس للعاملني يف مؤسســة موانئ خليج 

عدن اليمنية – ميناء عدن.
والتي مت متويلها من املصدر : ذاتي.

فعلــى الراغبــني املشــاركة يف هذه املناقصــة التقــدم بطلباتهم اخلطية خــالل أوقات 
الدوام الرسمي إلى العنوان التالي:

مؤسســة موانــئ خليج عــدن اليمنية )ميناء عــدن( – املركز الرئيســي – بجانب فندق 
الهــالل – م/ التواهي – محافظة عــدن/ اإلدارة العامة للمخازن واملشــتريات واملناقصات – 

مدير إدارة املناقصة.
         تلفون: 967200168 +           تلفاكس: 967201542 +

لشراء واستالم وثائق املناقصة نظير مبلغ وقدره )5000( ألف ريال ميني ال يرد.
آخــر موعــد لبيع الوثائــق يوم: االثنــني املوافــق 2020/8/10م، مع األخــذ باالعتبار 

بإجازة عيد األضحى املبارك.
يقدم العطاء من أصل ونسختني يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إلى عنوان 
املؤسســة احملــدد أعــاله ومكتوب عليه اســم اجلهة واملشــروع ورقــم املناقصة واســم مقدم 

العطاء، ويف طيه الوثائق التالية:
- ضمان بنكي غير مشــروط وغير قابل لإللغاء بنفس منوذج الصيغة احملددة يف وثائق 
املناقصــة )مببلغ مقطــوع وقدره 400,000 ريــال ميني(، صالح ملــدة )120 يومًا( من تاريخ 
فتح املظاريف أو شيك مقبول الدفع صادر عن بنك متعمد من قبل البنك املركزي اليمني.

- صــورة مــن البطاقة الضريبية ســارية املفعــول + صورة من البطاقة الزكوية ســارية 
املفعول.

- صــورة مــن شــهادة مزاولة املهنة ســارية املفعول + صورة من الســجل التجاري ســاري 
املفعول.

- يجب أن تكون كل البطائق املذكورة أعاله سارية املفعول )وغير منتهية(.
- توفير عينات مطابقة للمواصفات املطلوبة.

تســتثنى الشركات األجنبية من تقدمي الشهادات والبطاقات املشار إليها آنفًا ويكتفي 
بتقدمي الوثائق القانونية املؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها تلك الشركات.

- فترة سريان العطاء )90( يوما اعتبارًا من يوم فتح املظاريف.
- يجب تقدمي العطاءات إلى مدير إدارة املناقصات.

- آخر موعد الســتالم العطاءات وفتح املظاريف هو الســاعة )11:00 صباحًا( من يوم: 
اخلميس املوافق: 2020/8/13م.

ولــن تقبــل العطاءات التي تــرد بعد هذا املوعد وســيتم إعادتها بحالتها املســلمة إلى 
أصحابها.

- ســيتم فتح املظاريف مبقر املؤسســة )يف القاعة الكبرى للتســويق واإلعالم بحضور 
أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم(.

ميكــن للراغبني املشــاركة يف هذه املناقصــة واالطالع على وثائق املناقصة قبل شــرائها 
خالل أوقات الدوام الرســمي للفترة املســموح بها لبيع وثائق املناقصــة ملدة )30( يوما من 

)www.portofaden.net( :تاريخ نشر أول إعالن أو عن طريق زيارة موقعنا اإللكتروني

اإعالن مناق�صة املالب�ص رقم )3( لعام 2020م


