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محليات

اإعالن املناق�سة رقم )4( ل�سنة 2021م للمرة الثانية

شبوة/األمناء/خاص:

تتواصــل بوترية عالية أعامل التحضري واالســتعداد من قبل 

القيادة املحلية للمجلس االنتقايل مبحافظة شــبوة، والقيادات 

15 سبتمرب االحتجاجية  املحلية باملديريات، وذلك إلقامة فعالية 

السلمية يف كل مديريات املحافظة.

وتكمن أهميــة إقامة هذه الفعالية، وبحســب بيان القيادة 

املحليــة باملحافظة، يف رســالة الرفض من أبناء شــبوة ويف 

مقدمتهم قيــادات وكوادر وأنصار االنتقايل، لكل املامرســات 

واألعامل املشينة باملحافظة من انتهاكات واعتقاالت واختطافات 

تقوم بها سلطة اإلخوان، ولتؤكد الفعالية ثبات أبناء شبوة عىل 

مبدأ قضية الجنوب التي ميثلها كيان املجلس االنتقايل.

عىل الرغم من صدور قرار الفعالية متأخرا، أي قبل أســبوع 

فقط من موعدهــا، إال أن ذلك مل يثبط همة األطر التنظيمية يف 

اتخاذ حزمة من اإلجراءات التحضريية املتسارعة إلقامة وإنجاح 

الفعالية.

وهكذا تحولت القيادات املحلية النتقايل مديريات شــبوة إىل 

خلية نحل تســابق الزمن، يف التحضري الجيد، وحشد الجامهري 

للمشاركة يف فعالية يوم األربعاء القادم 15 سبتمرب.

من مساحة شبوة الشاسعة، من رضوم املجروحة مبغامرات 

اإلخوان، إىل عني املنفذ الحدودي مع العربية اليمنية، ومرورا بكل 

مديريات املحافظة، تحرك الرجال من القيادات الوطنية االنتقالية 

باملحافظة،  لتسجيل انتصار جديد يضاف لسجل املجلس االنتقايل 

البطويل يف محافظة شــبوة خالل العامــني األخريين، ابتداء  

مبسرية عزان يف أكتوبر 2019 ومرورا مبسريات نصاب ورضوم  

وفعالية هدى األوىل والثانية والعرم، والوقفات االحتجاجية يف 

الوطاه وعتق وجردان ونصاب وعســيالن، ومهرجان املصينعة 

التاريخي، واحداث عبدان ، وفعالية سقام االستثنائية، وآخرها 

فعالية 7/7 ، كل تلك الفعاليات وغريها  أكدت ثبات أبناء شــبوة 

عىل مبدأ الحريــة والكرامة والتحرير واالســتقالل، ومقاومة 

سلطة االستبداد والقمع.

خالل تلك الفعاليات واجه أبناء شبوة بصدورهم العارية عىل 

أرض امليــدان وإرادتهم الوطنية مرشوع االحتالل يف نســخته 

اإلخوانية، ومل يستسلموا  لتنكيل الجامعة ومرشوعها التخريبي 

واإلقصايئ.

لن تغفــل أو تتهاون القيادة املحليــة باملحافظة مع مطالب 

الناس املعيشية يف هذه املحافظة النفطية، والتي تجني سلطتها 

ماليني الدوالرات شهريا عرب تجارة النفط واإلتاوات، بينام تعيش 

املحافظة وضعا تنمويا مأســاويا من انقطاع التيار الكهربايئ 

وانقطاع وتوقف العديد من مشاريع املياه، وتدهور يف الخدمات 

الصحية والتعليمية، وســجلت املحافظة أعىل سعر للمشتقات 

النفطية عىل مستوى محافظات الجنوب، وانعدام الغاز املنزيل، 

وما خلفته السيول من أرضار وكوارث عىل املواطنني، ومل تفعل 

سلطة الويل شيئا ملعالجة ذلك.

أيام قليلة تفصل شــبوة عن الحدث الوطني الكبري، الخامس 

عرش من سبتمرب، سيخرج أبناء شــبوة مطالبني بعودة األمن 

واألمان من خالل إعادة انتشار قوات النخبة الشبوانية واملطالبة 

بحقهــم  يف التنميــة ويف مقدمتهــا الخدمات األساســية، 

والتعبري عن متسكهم باالستحقاقات السياسية ألبناء الجنوب، 

ومتسكهم باملجلس االنتقايل الجنويب كممثل لشعب الجنوب.

15 سبتمرب، شبوة مع موعد جديد يف  ملحمة نضالية جديدة 

لتسجيل موقف شعبي إضايف يصب يف طريق الحرية الجنوبية.

�سبوة على موعد مع ملحمة وطنية جديدة

الخاصة بتوريد مطبوعات إدارية ملؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية – ميناء عدن
تعلن مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية )ميناء عدن( عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )4( لسنة 2021م، للمرة الثانية، الخاصة بتوريد مطبوعات إدارية للمؤسسة )بتمويل ذايت(.

فعىل الراغبني املشــاركة يف هذه املناقصة التقدم 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 – إدارة املناقصات.  

تلفاكس: 201541 - 02 - 967 +  تلفون: 200168- 02- 967 +

لرشاء واستالم وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره )20 ألف ريال ميني( ال يرد.

آخر موعد لبيع الوثائق هو يوم األحد تاريخ: 10 /10 /2021م.

يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إىل عنوان الجهة املحدد ومكتوب عليه اسم الجهة واملرشوع ورقم عملية الرشاء, واسم مقدم العطاء, ويف طيه الوثائق التالية:

1-  ضامن بنيك بنفس منوذج الصيغة املحددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع قدره )900 دوالر أمرييك(, صالح ملدة )120( يوما من تاريخ فتح املظاريف, أو شيك مقبول الدفع.

2 - صورة من شهادة رضيبة املبيعات سارية املفعول + البطاقة الرضيبية سارية املفعول.

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

4 - صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول.

5 - صورة من السجل التجاري ساري املفعول.

6 - توفري عينات ذات جودة عالية.

7 - االلتزام بتوفري بطائق غري منتهية.

 تستثنى الرشكات األجنبية من تقديم الشهادات والبطاقات املشار إليها آنًفا ويكتفي بتقديم الوثائق القانونية املؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها تلك الرشكات.

فرتة رسيان العطاء )90( يوًما اعتباًرا من يوم فتح املظاريف.

يجب تقديم العطاءات إىل مدير إدارة املناقصات.

آخر موعد الســتالم العطاءات وفتح املظاريف هو الســاعة الحادية عرش صباًحا من يوم )األربعاء( املوافق: 13 /10 /2021م، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد وسيتم إعادتها 

بحالتها املسلمة إىل أصحابها.

سيتم فتح املظاريف مبقر املؤسسة يف )قاعة التسويق واإلعالم( بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.

ميكن للراغبني يف املشاركة يف هذه املناقصة االطالع عىل وثائق املناقصة خالل فرتة )28 يوًما( قبل رشائها خالل أوقات الدوام الرسمي أو عن طريق زيارة موقعنا اإللكرتوين للمؤسسة 
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