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�إعالن مناق�صة رقم (�ص �ص ط/م ر/خ أ2021 /01/م)
بشأن دعوة لتأهيل فني مسبق لالستشاريني األفراد لإلشراف على مشاريع صندوق صيانة الطرق
تاريخ إنزال املناقصة2021/ 11/ 25 :م.
مساء).
آخر موعد للتقديم2021/ 12/ 12 :م (5:00
ً
تعتــزم صندوق صيانة الطــرق بالعاصمة املؤقتة عدن تنفيذ مجموعة من املشــاريع الطارئة يف صيانة وإعادة تأهيل العديد من الطــرق الرشيانية الرابطة بني املديريات
واملحافظات املحررة واملمولة من صندوق صيانة الطرق يف العاصمة املؤقتة عدن.
وحرص ًا من إدارة صندوق صيانة الطرق عىل تنفيذ تلك املشــاريع بحســب املواصفات الفنية ويف الفرتة املحددة للمشاريع صيانة وتأهيل الطرق املستهدفة ،فقد قررت إدارة
صندوق صيانة الطرق االستعانة بخدمات استشارية (أفراد) يتوىل توفري الكادر الهنديس الالزم لضبط جودة العمل وبحسب الوقت املحدد.
نطاق العمل:
التأهيل الفني املسبق لالستشاريني يف مجال صيانة وتأهيل الطرق ،وسيتم الحق ًا تقديم العروض املالية للقامئة املؤهلة لإلرشاف عىل املشاريع بعد تحديد تفاصيلها..
ويعترب مناطق املشاريع التي سيتم استهدافها هي جميع املناطق املحررة (عدن ،لحج ،أبني ،الضالع ،حرضموت ،املهرة ،شبوة ،تعز ،مأرب ،الجوف ،سقطرى).
فعىل الراغبني باملشاركة يف األعامل االستشارية كالتايل:
تقديم العرض الفني بحســب الوثائق املطلوبة يف الرشوط املرجعية للخدمات االستشــارية (األفراد) لإلرشاف عىل مشاريع صندوق صيانة الطرق عرب الرابط اإللكرتوين
التايل:
www.yemenhr/tenders
وإرسال العرض الفني إىل الربيد اإللكرتوين الخاص باإلدارة العامة لصندوق صيانة الطرق :
 info@rmf-yemen.orgقبل الساعة الخامسة مساء يوم االحد املوافق2021/ 12/ 12 :م أو؛
أو الحضور إىل مقر اإلدارة العامة لصندوق صيانة الطرق الســتالم الرشوط املرجعية للخدمات االستشارية (األفراد) لإلرشاف عىل مشاريع صندوق صيانة الطرق ،وتقديم
مظروف العرض الفني بحسب الرشوط املرجعية إىل مقر اإلدارة العامة لصندوق صيانة الطرق قبل الساعة الخامسة مساء يوم االحد املوافق 2021/ 12/ 12م.
أن يكون التقديم وفقا للرشوط املرجعية ،وأن يتم التقديم إىل مقر صندوق صيانة الطرق – املركز الرئييس املحدد يف العنوان التايل :
مبنى صندوق صيانة الطرق – املركز الرئييس :مدينة إمناء السكنية – خلف مرصف الكرميي ،فيال رقم  ،51العاصمة املؤقتة عدن -الجمهورية اليمنية.

ر�سالتي اليوم للأحرار اجلنوبيني
كتب /عبداهلل الصاصي

الحمد لله الــذي ال يضيع عمل مــن جاهدوا
وصربوا واحتســبوا لتعلو كلمة
الحق ،من يتذكــر األيام األوىل
للثــورة الجنوبيــة فليحمد الله
النارص للمظلومني .
ســاحة ومســيالت الدموع
والهراوات التي كانت تهوي عىل
ظهــور العزل وحــاالت اإلغامء
بســبب ذلك الغاز الــذي يفقد
الوعي من يستنشقه مام اضطر
 من لديه فكــرة للتعامل معه -بإحضار البصل للوقاية واإلفاقة
ملــن أغمي عليه ،هــل تتذكرون
الرفس مــن قبل جنود املحتل ملن
ســقطوا وأغمي عليهــم بدون
رحمة وال شــفقة وهم مرميني
عىل األرض يف الســاحة؟! من يتذكر تلك املواقف
الصعبة فليحمد الله!
من يتذكر أيام إغالق الشــارع الرئييس (املعال)
من قبل األحرار وكيف تتعامل معهم قوات السقاف
بالهراوات واللكم تارة وبأعقــاب البنادق ،كم من
املواقف التي كانت تحصل يف املعال بسبب املخربين
مع الســقاف وكيف تأيت جنــوده بغتة ليهاجموا
ثائرا قوي الهمة بقســوة وحينها نعرف أنها بيعة
من املندسني ،من يتذكر ما جرى يف املعال وكريرت
فليحمد الله ،أين كانت القضية الجنوبية وإىل أين
وصلت.
املناضلــون مــن املحافظــات الجنوبية الذي
يذهبون للمشاركة يف الوقفات الجنوبية يف عدن
وهم يذهبــون يف رحالت وينفقون من حر مالهم
للمواصالت واألكل  ،كم كانوا يد ّرجون من الدكاكني
من أكياس الرز والدقيق والسكر والزيت ويتحملون
غالء األسعار ،تحركهم الغرية وفوران الدم حتى ال
تفوتهم وقفة جنوبية مل يشــاركوا فيها ،ومنهم

من يســتطيع أن يوفر وجبة العشاء ومنهم من ال
يستطيع ويتوسد حذاءه وينام عىل األسفلت بدون
فرش وال لحاف ،وهــذا كان يف املليونيات األوىل
قبل أن يتحسن الوضع ويرسلوا مواصالت لعدد من
الســيارات التي ستذهب إىل عدن
ودفع ألفي ريال وجبة عشاء ،من
يتذكر فليحمــد الله ،إن ذلك التعب
والجهد والسهر مل يذهب هدر ًا.
من يتذكــر عندما ينزل مندوب
عاملــي يف مطــار عــدن وكيف
يهرع الجنوبيــون رافعني األعالم
ويلوحون بهــا ويحركونها مينة
ويرسة لعل ذلك الزائر ينظر إليهم!
يا لــه من منظر وهــم يالحقونه
بالراية! انظر إلينا إننا شــعب ولنا
قضية.
اليوم من كنا نتوســل إليهم أن
ينظروا لحالنا وقضيتنا ولو بنظرة
نفرح بها عندما يلتفت إلينــا ،ها هم اليوم يأتون
إلينا وما ذلك املشــهد يف جولدمــور عندما وصل
املبعوث الدويل ليســتقبله الرئيس عيدروس يف
مقر املجلس االنتقــايل وهذه هي الصفعة القوية
التي تلقتها الرشعية اليمنيــة التي كانت تأىب أن
تتنازل وتعرتف باملجلس االنتقايل.
الرضبة األعنــف للرشعية كانــت يف اململكة
السعودية أثناء دخول الرئيس الزبيدي عىل سفراء
الدول الخمس دامئــة العضوية يف مجلس األمن
وكيف نهضــوا واقفني احرتامــ ًا وتبجي ًال لهامة
الرئيس الجنويب عيدروس الزبيدي حفظه الله.
الخالصــة :إن الحمد واملنة للــه وكل األحرار
الجنوبيني من أصقــاع األرض الجنوبية فليفرحوا
ويســتبرشوا أن النرص قادم وما نــراه اليوم من
حفاوة للقيادة الســيايس يف املحافــل الدولية
والنقاشــات املســتفيضة لحل القضية الجنوبية
إال برشى نزفها لكل من شــارك يف هــذه الثورة
الجنوبية العظيمة.
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