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محليات

تعلن مؤسســة موانئ خليج عدن اليمنية – مينــاء عدن، عن رغبتها 
يف إنــزال املناقصة العامة رقم )3( لعــام 2021م, والخاصة برشاء مواد 

قرطاسية ملؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية – ميناء عدن.
والتي يتم متويلها من املصدر: ذايت.

فعىل الراغبني املشــاركة يف هذه املناقصة التقــدم بطلباتهم الخطية 
خالل أوقات الدوام الرسمي إىل العنوان التايل:

مؤسســة موانئ خليج عدن اليمنية )ميناء عدن( – املركز الرئييس – 
بجانب فندق الهالل – م/ التواهي – محافظة عدن/ اإلدارة العامة للمخازن 

واملشرتيات واملناقصات – مدير إدارة املناقصات.
تلفون:  200168 967+ تلفاكس: 201541 967+ 

لرشاء واستالم وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره )10,000( ريال ميني 
ال يرد.

آخر موعد لبيع الوثائق يوم: االثنني املوافق 2021/7/12م.
يقدم العطاء من أصل ونســختني يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع 
األحمر إىل عنوان املؤسسة املحدد أعاله ومكتوب عليه اسم الجهة واملرشوع 

ورقم املناقصة واسم مقدم العطاء, ويف طيه الوثائق التالية:
 ضامن بنــي غري مرشوط وغري قابل لإللغــاء بنفس منوذج الصيغة . 1

املحددة يف وثائق املناقصة )مببلغ وقدره 350 دوالر أمريي( صالح ملدة 
)120 يومًا( من تاريخ فتح املظاريف أو شيك مقبول الدفع صادر من بنك 

معتمد من قبل البنك املركزي اليمني.
 صورة من شــهادة الرضيبة عىل املبيعات + البطاقة الرضيبية سارية . 2

املفعول.

 صورة من البطاقة التأمينية سارية املفعول + صورة من البطاقة الزكوية . 3
سارية املفعول.

 صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول.. 4
 صورة من السجل التجاري ساري املفعول.. 5
 توفري عينات ذات جودة عالية.. 6
 االلتزام بتوفري بطائق غري منتهية.. 7

تســتثنى الرشكات األجنبية من تقديم الشهادات والبطاقات املشار إليها آنفًا 
ويكتفــي بتقديم الوثائق القانونية املؤهلة الصــادرة من البلدان التي تنتمي 

إليها تلك الرشكات.
فرتة رسيان العطاء )90( يومًا اعتبارًا من يوم فتح املظاريف.	 
يجب تقديم العطاءات إىل مدير إدارة املناقصات.	 
آخر موعد الســتالم العطــاءات وفتح املظاريف هو الســاعة )11:00 	 

صباحًا( من يوم: األربعــاء املوافق 2021/7/14م، ولن تقبل العطاءات 
التي ترد بعد هذا املوعد وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إىل أصحابها.

ســيتم فتح املظاريف مبقر املؤسســة ) يف القاعة الكربى للتســويق 	 
واإلعالم بحضــور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رســمي 

موقع ومختوم(.
ميكن للراغبني املشاركة يف هذه املناقصة واالطالع عىل وثائق املناقصة 	 

قبل رشائها خالل أوقات الدوام الرسمي للفرتة املسموح بها لبيع وثائق 
املناقصة ملدة )23( يومًا من تاريخ نــرش أول إعالن أو عن طريق زيارة 

موقعنا اإللكرتوين: 
) www.portofaden.net (

�إعالن مناق�صة 
�سراء مواد قرطا�سية رقم )3( لعام 2021م

األمناء / عبد اهلل قردع:
ناشــد املواطن هادي محمد عيل الكازمي، من 
أبناء مديرية أحور، محافظة أبني، الرئيس عيدروس 
قاســم الزبيدي - رئيس املجلس االنتقايل الجنويب 
- إنصافــه بإعطــاء توجيهاتــه الكرمية برصف 

مستحقات ولده الشهيد خالد.
وقال يف مناشدته التي سلمها ملراسل الصحيفة: 
"لقد طرقت أبواب املكاتب املختصة مبحافظتي أبني 
وعدن ولكن مل يلــِب ندايئ أحد، ومل  يجرب خاطري 
أحد، وال يزال قلبي يدمي مكلوًما حزيًنا عىل فقدان 
فلذة كبدي ولدي خالد الذي استشــهد عقب زواجه 
بسنة واحدة، ترك لذة الحياة وخرج يدافع عن األرض 
والعرض وارتقى إىل ربه شــهيدا بــإذن الله إبان 

تطهري مديرية املحفد من فلول تنظيم القاعدة".
وأضاف الكازمــي: "لقد خرج ولدي الشــهيد 
الذي كان حينها يبلغ من العمر 28 سنة ضمن قوة 
عســكرية هرعت لتحرير مديرية املحفد مبحافظة 
أبني مــن تنظيم القاعــدة أواخر العــام 2019م 
واستشهد عقب أن خاض مع زمالئه معارك طاحنة 
هناك خالل تطهري معســكر املحفد الذي كان آخر 
معاقل ذلــك التنظيم بتاريــخ 3/8/2019م وهو 
يوم استشــهاده ومنذ ذلك الحني وأنا أطالب وأطرق 
األبواب وال زلت أتكبد مشقة السفر من منطقة إىل 
أخرى ومن مكتب إىل آخر حاماًل ملف ولدي الشهيد 
يف يدي وأحزان وهمــوم يف قلبي، أتنقل رغم كرب 
ســني وقلة حيلتي لعيل أجد من يعوضني أو يقدر 
الحالة السيئة التي نعيشها أنا وأفراد أرسيت املكونة 
من 12 فرًدا عقب فقدان عائلنــا الوحيد، بعد الله، 
ولكن لألسف الشديد مل نجد من ينصفنا أو يواسينا، 
وكانت حجتهم أن الشهيد مل يكن لديه رقم عسكري 
ومل يكن اسمه مدرج ضمن كشف القوة التي تحركت 

لتنفيذ املهمة".
واستطرد الكازمي بالقول: "نعم خرج ولدي ومل 

يكن لديه رقم عسكري، خرج من تلقاء نفسه ومن 
وازع ديني ووطني وهذا ليس جرمية أو ذنبا يعاقب 
عليه، ولكن لألســف مل يتم اعتامد ولدي كشــهيد 
أسوة بأقرانه ومل يتم رصف راتب أو مستحقات لنا، 
حتى مســتحقات الكفن والقرب مل ترصف لنان وال 

أدري ما سبب ذلك!".
واختتم الكازمي مناشــدته بالقول: "إين أناشد 
سيادتكم إنصايف حيث أنني شيخا كبري استنفدت 
قواي وال أستطيع االستمرار وليس لدي مصدر دخل 
أعيل به أرسيت كام أن ظرويف املادية والصحية مل 
متكني من الوصول أو االلتقاء بســيادتكم ووضع 

قضية ولدي الشهيد بني أيديكم الكرمية".
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