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Thursday - 8 Apr 2021 - No: 1244 اخلمي�س   -  ٨  ابريل  ٢٠٢١ م- املوافق   ٢٥ �شعبان    ١٤٤٢ هـ

تعلن مؤسســة موانئ خليج عدن اليمنية -  ميناء عدن عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )11( لعام 2021م- واخلاصة بســفلتة ســاحة مبنى املركز الرئيســي ملؤسســة موانئ خليج عدن اليمنية - ميناء 
عدن.

والتي يتم متويلها من املصدر : الذاتي.
فعلى الراغبني يف املشاركة يف هذه املناقصة التقدم بطلباتهم اخلطية خالل أوقات الدوام الرسمي إلى العنوان التالي:

مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية )ميناء عدن( - املركز الرئيسي - بجانب فندق الهالل - م/ التواهي - محافظة عدن/ اإلدارة العامة للمخازن واملشتريات واملناقصات – مدير إدارة املناقصات. 
تلفون: 200168-02-00967 + تلفاكس: 00967-02-201541 +

لشراء واستالم وثائق املناقصة نظير مبلغ وقدره ) 20,000 ( ريال ميني ال يرد.
آخر موعد لبيع الوثائق هو يوم: اخلميس املوافق 2021/4/29م.

 ويقدم العطاء من أصل ونسختني يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إلى عنوان املؤسسة احملدد أعاله ومكتوب عليه اسم اجلهة واملشروع ورقم املناقصة واسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:
1- ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل لإللغاء بنفس منوذج الصيغة احملددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع وقدره ) 790 دوالر أمريكي ( صالح ملدة ) 120 يوما( من تاريخ فتح املظاريف أو شيك مقبول الدفع 

صادر من بنك معتمد من قبل البنك املركزي اليمني.
2- صورة من شهادة الضريبة على املبيعات + البطاقة الضريبية سارية املفعول.

 ٣- صورة من البطاقة التأمينية سارية املفعول + صورة من البطاقة الزكوية سارية املفعول.
4- صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول.

 5- صورة من السجل التجاري ساري املفعول.
6-  شهادة التسجيل والتصنيف على املبيعات.

7-  االلتزام بتوفير بطائق غير منتهية.
تستثنى الشركات األجنبية من تقدمي الشهادات والبطاقات املشار إليها آنًفا ويكتفي بتقدمي الوثائق القانونية املؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها تلك الشركات.

فترة سريان العطاء ) 90 ( يوًما اعتباًرا من يوم فتح املظاريف.
يجب تقدمي العطاءات إلى مدير إدارة املناقصات.

آخر موعد الستالم العطاءات وفتح املظاريف هو الساعة ) 11:00 صباحًا ( من يوم: االثنني املوافق 2021/5/٣م، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إلى أصحابها.
سيتم فتح املظاريف مبقر املؤسسة )يف القاعة الكبرى للتسويق واإلعالم بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم(.

ميكن للراغبني املشــاركة يف هذه املناقصة واالطالع على وثائق املناقصة قبل شــرائها خالل أوقات الدوام الرســمي للفترة املســموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة ) 26 ( يوما من تاريخ نشر أول إعالن أو عن طريق 
)www.portofaden.net( :زيارة موقعنا اإللكتروني

�شفحات م�شرقة يف حياة فقيد اجلنوب املنا�شل البارز والإعالمي املبدع القائد عبدالله ناجي را�شد احلاملي
األمناء / كتب / احملامي ســعد 

احلاملي* 

2021م  أبريل   3 السبت  يوم  كان 
يوما حزينــا تلقيت فيــه نبأ وفاة 
عبدالله  الجنــويب  والقائد  املناضل 
الهيئة  رئيس  الحاملي  راشــد  ناجي 
املحليــة  القيــادة  يف  التنفيذيــة 
للمجلس االنتقايل الجنويب مبديرية 

دارسعد بالعاصمة الجنوبية عدن.
والســيايس  املناضــل  عرفــت 
واإلعالمي املخــرم عبدالله ناجي 
راشــد الحاملي منذ بداية مثانينيات 
القرن املايض عند تخرجه من الخارج 
وحصولــه عىل درجة املاجســتري 
بتفوق وكان رجــال مثابرا ومجتهدا 
يف تحصيله العلمــي مثلام عرفناه 
جادا ولديه ذكاء فطري أثبت ذلك من 
خالل دراســاته يف مختلف املراحل 

الدراسية واألكادميية. 
وبعد عودته من دراسته بالخارج 
جاء إىل عدن يف عهد دولة الجنوب 
اإلعالمية  مهامه  ليامرس  ســابقا 
اســتفاد  ما  وتطبيق  والصحفيــة 
الخارج  تعلمها يف  منها من خربات 
امليداين  العميل  الواقع  يف  ليطبقها 
يف دولــة الجنوب الســابقة، دولة 
واملؤسســات  والقانــون  النظــام 
والعدالة املجتمعيــة، وظل محافظا 
الوطنيــة حتى قبيل  عىل مبادئــه 

وفاته. 
وكان بعد حرب صيف عام 1994م 
مــن األوائل الــذي رفضــوا الواقع 
الذي فرض حينها  الغاشم  االحتاليل 
حقوقه  الجنويب  شــعبنا  وســلب 

املرشوعــة يف الســلطة والــروة 
االجتامعية  والعدالة  الكريم  والعيش 
كونه رشيــكا رئيســيا يف تحقيق 
قوى  عليها  انقلبــت  التــي  الوحدة 
النفــوذ القبليــة والطائفية الزيدية 
والتي حولــت الوحدة إىل فيد ونهب 
وسلب وقتل وترشيد لشعب الجنوب 
العريب وقياداته واســتباحت كل ما 

الجنوبية  الوطنية  بالهوية  عالقة  له 
الحاملي  ناجي  عبدالله  املناضل  ودفع 
الثمــن باهظا يف ســبيل مواجهة 
الواقع االنقــاليب بعد صيف 1994م 
وكان مــن أوائــل مفجــري الثورة 
الســلمية الجنوبية وأحــد قياداتها 
عدن  الجنوبية  العاصمة  يف  الفاعلة 
رغم الظروف املعيشية الصعبة ورغم 

من  والترسيح  والتهميــش  اإلقصاء 
العامة كموظف  الحكومية  وظيفيته 
حكومي شــأنه شــأن مئات اآلالف 
تم  الذين  العــريب  الجنوب  أبناء  من 
اســتبعادهم قرسيا مــن وظائفهم 
املدنية والعســكرية يف الجنوب من 
قبل قوى االحتالل الشاميل للجنوب.

ناجي  الفذ عبدالله  املناضل  عرفت 
راشد الحاملي واحدا من أبرز منظمي 
ومنســقي املليونيــات االحتجاجية 
يف العاصمــة الجنوبية وعدن ويف 
كل الفعاليات الثورية الســلمية من 
املهرة رشقــا إىل باب املنــدب غربا 
الفعاليات  وكان له حضــور يف كل 
والتوعوية  والثقافيــة  السياســية 
التي عززت ورفعت مســتوى الوعي 
الجنوبية  القضيــة  تجــاه  الثوري 
حيز  إىل  وإظهارها  بهــا  والتعريف 
الوجود وكانت مشاركته يف فعاليات 
مؤمتــر الحــوار الوطنــي بقيادة 
املناضــل الجنويب املعــروف محمد 
فاعلة تحت  إيجابية  أحمد مثرة  عيل 
سقف التحرير واالستقالل واستعادة 
الســيادة  كاملة  الجنوبية  الدولــة 
بحــدود 21 مايــو 1990م ونتيجة 
لتمســك تيار فريق الحراك الجنويب 
الذي قــاده املناضل محمد عيل أحمد 
وكان املناضل الســيايس واإلعالمي 
الحاملي  راشــد  ناجي  عبدالله  البارز 
واإلعالمية  السياســية  أعمدته  أحد 
فقد أوصل رســالة شــعب الجنوب 
إىل كل القــوى الدوليــة واإلقليمية 
املؤمتر،  التي حــرت هذا  واملحلية 
الشاملية  القوي  عليه  انقلبت  والذي 
مجتمعة ورفضــت اإلنجاز الجنويب 

الذي حققه هذا الفريق ورفضته قوى 
النفوذ الشاملية الزيدية والقبلية .

الوطنية  والقيــم  للمبادئ  وكان 
الجنوبية التي متسك بها املناضل دورا 
االنتقايل  املجلس  تأسيس  عند  كبريا 
الجنويب وتفويضه حامال سياســيا 
للقضيــة الجنوبيــة يف إعالن عدن 
وكان  بخورمكرس،  الثورة  بســاحة 
املناضل الجســور أحد قيــادات هذا 
التفويض وتم اختياره رئيسا للقيادة 
املحلية لالنتقايل مبديرية دار ســعد 
ملا  نظرا  عدن  الجنوبية  العاصمة  يف 
يتمتع به من صفات حسنة ومبادئ 
وقيم قيادية ووطنية جنوبية أصيلة 
وأثبت منذ توليه لهذا املنصب الثوري 
جدارتــه وكفاءتــه العاليــة للعمل 

الوطني الجنويب .
ويف الختام ال يسعني إال أن أتقدم 
ألشــقاء الفقيد اللــواء الركن أحمد 
واألستاذ حسني  الحاملي  راشد  ناجي 
ناجي راشــد الحاملــي والعميد ركن 
عواس احمد ناجي راشــد واملحامي 
أحمد عبدالله ناجي راشد الحاملي وكل 
إخوانه وأهله وذويه وزمالئه بأصدق 
التعازي وعظيم املواساة سائال املوىل 
عز وجــل أن يتغمد الفقيد بواســع 
رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن 
يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان، إنا 

لله وإنا إليه راجعون . 

* عضو القيــادة املحلية للمجلس 
االنتقــايل مديرية املنصورة، ورئيس 
متعددة  الزراعية  الشــهداء  جمعية 
األغراض مبنطقة دار منصور م/ تنب 

محافظة لحج .

اإعالن مناق�شة رقم )11( لعام 2021م  واخلا�شة ب�شفلتة �شاحة مبنى املركز 
الرئي�شي ملوؤ�ش�شة موانئ خليج عدن اليمنية - ميناء عدن )متويل ذاتي(


