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محليات

�إعالن تحذيري
تعلن هيئة املنطقة الحرة عدن لكافة الجهات الرسمية وغري الرسمية واألشخاص الطبيعيني واالعتباريني وجهات 
التوثيــق مبحافظة عدن بعدم التعامل مع الجمعيات الوهمية والتــي تقوم باالعتداء عىل أرايض املنطقة الحرة عدن 
وهي )جمعية القضاء – مكتب األوقاف – عدن "الطرف الســبع" – الجمعية الثانيــة لهيئة التدريس جامعة عدن( 
كون األرض التي تدعي بها تلك الجهات تعد من أرايض املنطقة الحرة عدن بحســب محارض االســتالم والتسليم بني 
هيئــة املنطقة الحرة عدن وأرايض وعقارات الدولة، وكذا مبوجب قرار مجلس الــوزراء  رقم )65( لعام 93م، والذي 
حدد الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة عدن ، كام أن قانون املنطقة الحرة عدن رقم )4( لســنة 93م، ال يسمح برصف 

الجمعيات السكنية وإمنا رصف املشاريع االستثامرية.
وعليه نهيب بالجهات الحكومية املختصة، منها مدراء املديريات ومكتب األشــغال العامة والطرق، بعدم رصف أي 
تراخيص ألعامل البناء بأرايض املنطقة الحرة عدن كام نهيب باملؤسسة العامة للمياه والكهرباء بعدم إدخال خدمات 

املياه والكهرباء لتلك الجهات املشار إليها أعاله.
كام نحذر املواطنني ورجال األعامل واملســتثمرين بعدم التعامل مع تلــك الجهات الوهمية الغري قانونية ومدعيي 
امللكية بالبيع والرشاء يف أرايض املنطقة الحرة عــدن واعتبار تلك الترصفات غري قانونية والغية وال تتحمل املنطقة 
الحرة عدن أي مســؤولية عنها مبوجب هذا التحذير وســيتم مالحقة تلك الجهات ومدعي امللكية أمام نيابة األموال 

العامة والقضاء.

حسن أحمد احليد
رئيس املنطقة احلرة - عدن 

إعالن مناقصة
تعلن قيادة السلطة املحلية مبديرية حاملني عن إنزال املناقصة رقم 1  لعام 2021م,  بشأن مرشوع رصف الشارع العام 

لعاصمة املديرية حبيل الريدة املرحلة األوىل والتي يتم متويلها محلًيا. 
وعليه تدعو قيادة الســلطة املحلية باملديرية املقاولني الراغبني يف املشاركة يف هذه املناقصة بتقديم عطاءاتهم عن 

طريق املناقصة وذلك كام ييل: 
1- يتم الحصول عىل  أوراق  املناقصة من مدير مكتب األشــغال العامة والطرق مبديرية حاملني 777731361 خالل 
أوقات الدوام الرسمي اعتباًرا من يوم: الثالثاء  تاريخ 12 / 10 / 2021م  مقابل رسوم قدره )50,000 ريال( تورد بسند 

رسمي رقم )50( حسابات وال ترد .
 2- آخر موعد لبيع وثائق املناقصة هو يوم: الثالثاء تاريخ  26/ 10/ 2021م .

3- تقدم العطاءات يف مظاريف مغلقة ومختومة بالشــمع األحمر ومسجل عليها اسم املتقدم واسم املرشوع وتقدم 
إىل مدير مكتب األشــغال العامة والطرق باملديرية رقم تلفون 777731361 وآخر موعد لتســليم املظاريف هو الساعة 

العارشة صباًحا من  يوم: األحد 31/ 10 /2021م, وتحتوي املظاريف عىل اآليت: 
1- ضامن بنيك غري مرشوط  مببلغ يعادل 2.5 باملائة من قيمة العطاء صالح ملدة )90 يوًما( من تاريخ فتح املظاريف 
أو شــيك مقبول الدفع، وسريفض أي عطاء غري مصحوب بضامن املناقصة ويتم إعادة مبلغ الضامن لكل من مل ترسي 

عليه املناقصة. 
2- صورة من السجل التجاري ساري املفعول. 

3- البطاقة الرضيبية سارية املفعول .
4- صورة من البطاقة الزكوية سارية املفعول. 

5- صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول. 
6- سند رشاء وثائق املناقصة. 

7 - يتم إحضار أصول الوثائق أعاله عند فتح املظاريف للمطابقة. 
- آخر موعد الســتالم العطاءات وفتح املظاريف هو الساعة العارشة صباًحا من يوم: األحد  املوافق: 31 /10 / 2021 

م ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد املوعد املحدد وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إىل أصحابها .
- ســيتم فتح املظاريف يف مكتب مدير عام مديرية حاملني رئيــس املجلس املحيل بحضور أصحاب العطاءات أو من 
ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم وذلك يف متام الساعة العارشة صباًحا من يوم األحد املوافق 31 / 10 /2021م. 
- يجب عىل مقدم العطاء وعىل حســابه الخاص أن يقوم بزيارة املوقع قبل تقديم العطاء ويتحمل مســئولية عدم 

زيارته للموقع.

اإعالم الإخوان.. معايري مزدوجة بني اجلنوب وال�شمال
 كتب/ أحمد عبد الاله :

ال يخــوض اإلخــوان معــارك 
حقيقيــة عــىل األرض مهمتهم أن 
يتقدمون عىل جبهة  ثم  ينســحبوا 
إن  مــن مفهوم:  اإلعالم، منطلقني 
وقائع الحرب هي ما ُتروى ويصدقها 
الناس وليســت تلــك التي دارت يف 
الجبهات. وعليك أيها املتابع أن تتخيل 
حاجتهم اليومية إىل تزييف كثري من 
عرب  وتصديرها  والحقائــق  األخبار 
فضاءات مفتوحة.. لتعلم أن حربهم 
يتغذى  الذي  اإلعالم  هي  الرئيســية 
املضللة  املفاهيم  من  موسوعة  عىل 
وُتَسّخر له جيوش إلكرتونية، تنتظم 
يف وظيفة موحدة كأنها شبح رقمي 
هائــل، تتنادى خالياه عــرب البلدان 
لتســكب عىل رؤوس الخلق ســيل 
أهدافهم  تخفي  التــي  األباطيل  من 

الحقيقية. 
شــيئًا  يقولــون  فاإلخــوان 

ويتمخض عنهم ضده ويقفون عىل 
واقع ثم يخرجون منه كظل استواء، 
يحكــم حركتهم ســوى  وال يشء 
يجنبهم  الذي  الباطني  "اللوجوس" 
االنقــراض متبعــني الوصفة التي 
أعدها الخيميايئ األول صانع اكسري 

البقاء السيايس! 
وعىل املســتوى املحــيل يتبنى 
مزدوجــة  معايــري  "اإلخــوان" 

وتكتيكات عدائية متفاوتة، تتناسب 
وتتضح  السياســية  أهدافهم  مــع 
اختالف حمالتهم  بشــكل جيل يف 
اإلعالميــة املوجهة نحــو الجنوب 
ونحو الشامل. فهم جنوبًا يسّخرون 
كل قدراتهم وطاقاتهم الســتهداف 
املجتمع ذاته، بغية خلخلته ومتزيقه 
من خــالل اســتدعاء تواريخ ميتة 
وحكايــات مثــرية واإلمعــان يف 
تحريض مناطق ضد مناطق وجهات 
الجنوب مجرد  أن  ليثبتوا  ضد جهات 
هويــات جغرافيــة متنافــرة، وال 
دولة مستقلة  لبناء  يؤهله  ما  ميتلك 
بقائه  أجل   والحفاظ عليها. ومــن 
تابعًا ال يدخرون وســيلة ابتداًء من 
تزوير  املبارشة واإلرهاب إىل  الحرب 
الحقائــق والتحريض عىل الفوىض 
كــام يفعلون بصــورة متكررة يف 
عدن. وظــل إعالمهم عــىل الدوام 
مصيبة  كل  يف  لالســتثامر  جاهزًا 

يصاب بها الجنوب وعاصمته.


