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تقارير

 األمناء / خاص :

أثبتت األيام القليلة املاضية عن عظمة وشموخ وتكاتف أبناء شبوة 
من مشــايخ واعيان وشــخصيات اجتامعية ومواطنني، ومؤسسات 
ومنظــامت املجتمع املدين، وهم يرون مديريــات بيحان تختطف من 
السلطة املحلية املتهالكة وتســليمها يدا بيد ملليشيات الحويث، ليفتح 
ذلك التهاون والتســليم  املهني، ملفات عديدة ضدا عىل مامرســات 
وانتهاكات ســلطة املحافظ محمد صالح بن عديــو، وقياداته األمنية 
والعســكرية تجاه أبناء املحافظة، وانتشار الفســاد املايل واالداري، 
وتوجيه السهام القاتلة نحو منظومة النسيج االجتامعي ورضبها يف 
مقتل، بسبب سياسة االستقواء والتفرد التي وضعتها السلطة املحلية 
كعنوان عريض ملرحلتها التي وصفت بالقامتة بحسب الكثري من ابناء 

شبوة.
وتتواصــل فعاليات االحتجاجات الســلمية يف عمــوم مديريات 
املحافظة، ومل تأبه لقمع الســلطة وهجومها مبختلف أنواع األسلحة 
عىل مخيم االعتصام يف مديرية رضوم مســاء االمس، وما لحقها من 
حملة مطاردات وتهديدات لعدد من املعتصمني السلميني، والصحفيني 

والنشطاء عىل مواقع التواصل االجتامعي.
واكب تلك الفعاليات االحتجاجية السلمية بيانات من قادة سياسيني، 
ومشايخ واعيان وشخصيات اجتامعية باركوا العمل السلمي بعيدا عن 
الوالءات واالنتامءات فالكل انصهر يف بوتقة شبوة ومصلحتها العليا.

فكان لبيانات الشــيخ عوض بن محمد بــن الوزير، عضو مجلس 
النواب، والشــيخ نارص محمد باجيل، عضو مجلس النواب،  والشيخ 
لحمر عيل لسود، والشــيخ عيل عمر باهيصمي، دور كبري يف إحياء 
جذوة الحراك الســلمي وصموده مهام بلغ جنون السلطة وغطرستها 

مبلغه.
ويــر الجميع يف محفــل االحتجاجات الســلمية عىل رضورة 
تدخل الرئيس عبدربه منصور هادي، ملحاســبة قيادة السلطة املحلية 
يف شــبوة عىل تفريطها يف بيحان وإقالتها، واحالتها إىل التحقيق، 
وتطالب قيادة التحالف العريب للعمل عىل تحرير بيحان ووأد املرشوع 

الفاريس من أرايض شبوة.

 أبني / األمناء / خاص :
أشــاد محمد الشــقي، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس االنتقايل 
الجنــويب يف أبــني، خالل اجتامع منســقية املجلــس يف جامعة 
املحافظة، بجهودهــا للتوعية بقضية الجنــوب، وإقامة العديد من 

األنشطة الطالبية.
وبحث االجتامع املنعقد، يوم األحد، سري عملية إشهار املنسقيات 

يف كليات جامعة أبني، وسبل تعزيزها.
وقرر الحارضون إلغاء تشــكيل اتحاد طالب جامعة أبني، وتكليف 
منســقيات الكليات بتسجيل الطالب الناشــطني الراغبني بعضوية 

املجلس االنتقايل الجنويب.
وعرب فريق منســقية املجلس االنتقايل الجنويب يف جامعة أبني 
عن إرصاره عــىل مواصلة جهده وفًقا لألهداف املرســومة، وتفعيل 

الدور الطاليب يف الجامعة، ورفع املستوى العلمي للطالب.

ردفان / األمناء / خاص :
انقلبت سيارة يف حادث مروري، أمس 
االثنني، يف خط الحبيلني مبحافظة لحج، 
ما أســفر عن مرع راكبني من منطقة 

ظاهرة البكري بردفان.

وقالت مصادر لـ«األمناء« إن عبدالقادر 
مقبل )55 عاًما( وفاطمة عمر سيف )50 
عاًمــا( توفيا يف الحــادث، بينام أصيب 
والطفل  )47عاًما(،  عبدالله  عبدالباســط 
)عامان(  عبدالله  عبدالباســط  عبدالرزاق 
 7( نعمة عبدالباســط عبدالله  والرضيعة 

عاًما(،   35( عبادمنر  وأحالم  أشــهر(، 
وهيثم حســن عباد )44 عاًما(، وأنيســة 
صالح عباد )35 عاًما(، وفاطمة حســن، 
 60( البكري  وحســني فاضل، وكرميــة 

عاًما(.

يافع/ األمناء / خاص :
عقدت الهيئة التنفيذيــة للقيادة املحلية 
للمجلس االنتقــايل الجنويب مبديرية يافع 
االثنني  أمس  صباح  لحج  مبحافظة  لبعوس 
اجتامعها الدوري لشهر أكتوبر برئاسة األخ 

عيل بن عيل املطري رئيس الهيئة.
وناقشــت الهيئة يف اجتامعهــا العديد 

من القضايا واملواضيــع املدرجة يف جدول 
لربنامج  واإلعداد  التهيئــة  أهمها  االجتامع 
النزول واللقاءات التي ســوف تنفذها إدارتا 
الفكر واإلرشاد الديني والثقافة والفكر وكذا 
عمليات الحشد والتعبئة العامة باإلضافة إىل 

تقرير عن نشاط اإلدارة الجامهريية.
وكان االجتامع قد افتتــح بكلمة لرئيس 
باملديرية  االنتقايل  للمجلس  املحلية  القيادة 

األخ عيل بــن عيل املطري أشــار فيها إىل 
جملة مــن القضايا الهامــة املرتبطة بعمل 
الهيئة التنفيذية خالل الفرتة املاضية، مشريا 
إىل برنامج النــزول امليداين لألحياء والقرى 
والنتائــج اإليجابية لتلك اللقاءات والرتحيب 
الجامهــريي بهــا وانعكاســها اإليجايب 
عىل عمــل املجلس االنتقــايل بني صفوف 

الجامهري.

جذوة االحتجاجات ال�شلمية تت�شاعد يف �شبوة.. 
اإلغاء ت�شكيل احتاد طالب جامعة اأبنيومطالبات مبحا�شبة قيادة ال�شلطة املحلية

م�شرع م�شافرين يف انقالب �شيارة بخط احلبيلني بردفان

تنفيذية انتقايل لبعو�س )يافع( تعقد اجتماعها الدوري ل�شهر اأكتوبر

اإعالن مناق�شة رقم )5( ل�شنة 2021م )للمرة الثانية( واخلا�شة بخدمات 
التنظيف ملوؤ�ش�شة موانئ خليج عدن اليمنية - ميناء عدن )متويل ذاتي( 

تعلن مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية )ميناء عدن( عن رغبتها في إنزال المناقصة العامة رقم )5( لسنة 2021م، للمرة الثانية والخاصة بخدمات التنظيف في إدارات مؤسسة 
موانئ خليج عدن اليمنية – ميناء عدن – تمويل ذاتي.

فعلى الراغبين المشاركة في هذه المناقصة التقدم بطلباتهم الخطية خالل أوقات الدوام الرسمي إلى العنوان التالي: مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية )ميناء عدن( – المركز الرئيسي  - 
بجانب فندق الهالل م/التواهي – محافظة عدن/ اإلدارة العامة للمخازن والمشتريات والمناقصات – سكرتير لجنة المناقصات تلفون : 200168 967+ – تلفاكس: 201541 967+

 لشراء واستالم وثائق المناقصة نظير مبلغ وقدره )20,000( لاير يمني ال يرد.
آخر موعد لبيع الوثائق هو يوم األحد الموافق 2021/11/21م.	 
يقدم العطاء من أصل ونسختين في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إلى عنوان المؤسسة المحدد أعاله ومكتوب عليه اسم الجهة والمشروع ورقم عملية الشراء 	 

واسم مقدم العطاء، وفي طيه الوثائق التالية:
 ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل لإللغاء بنفس نموذج الصيغة المحددة في وثائق المناقصة من القيمة السنوية للعطاء بمبلغ مقطوع وقدره )960 الف لاير يمني( - 1

يمني صالح لمدة )120( يوما من تاريخ فتح المظاريف أو شيك مقبول الدفع صادر من بنك معتمد من قبل البنك المركزي اليمني أو ضمان نقدي.
 صورة من شهادة ضريبة المبيعات سارية المفعول + البطاقة الضريبية سارية المفعول.- 2
 صورة من البطاقة التأمينية سارية المفعول + البطاقة الزكوية سارية المفعول.- 3
 صورة من شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول.- 4
 صورة من السجل التجاري ساري المفعول.- 5
 االلتزام بتعبئة كشف بالمواد والمعدات المطلوب توفيرها خالل الشهر.- 6
 االلتزام بتوفير بطائق األصل غير منتهية.- 7

تستثنى الشركات األجنبية من تقديم الشهادات والبطاقات المشار إليها آنفا ويكتفي بتقديم الوثائق القانونية المؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها تلك الشركات.	 
فترة سريان العطاء )90( يوما اعتبارا من يوم فتح المظاريف.	 
يجب تقديم العطاءات إلى اإلدارة العامة للمخازن والمشتريات والمناقصات )سكرتير لجنة المناقصات(.	 
آخر موعد الستالم العطاءات وفتح المظاريف هو الساعة )11:00 صباًحا( من يوم األربعاء الموافق: 2021/11/24م، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد 	 

وسيتم إعادتها بحالتها المسلمة إلى أصحابها.
سيتم فتح المظاريف بمقر المؤسسة )في مكتب مدير عام المخازن والمشتريات والمناقصات بحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم(.	 

يمكن للراغبين المشاركة في هذه المناقصة االطالع على وثائق المناقصة قبل شرائها خالل أوقات الدوام الرسمي للفترة المسموح بها لبيع وثائق المناقصة لمدة )27( يوًما 
)www.portofaden.net( : من تاريخ نشر أول إعالن أو عن طريق زيارة موقعنا اإللكتروني


