
5 www.alomanaa.net

Thusday - 16 Aug 2022 - No: 1413

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

الثالثاء 16 أغسطس2022م- املوافق 18 محرم 1444هـ - العدد 1413

5محليات www.alomanaa.net
Sunday - 14 aug 2022 - No: 1412الأحد 14 اأغ�سط�س2022م- املوافق 16 حمرم 1444هـ - العدد 1412

 

اإعـــالن اإنزال املناق�سة العامة رقم )21( ل�سنة 2022م
تعلن وزارة األشــغال العامة والطرق - صندوق صيانة الطرق، عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )21( لســنة 2022م, ملشروع تنفيذ صيانة جسر 

وادي بناء املعلق الطول اإلجمالي 200 م - مديرية حبيل جبر/ محافظة حلج.
علــى الراغبــني املشــاركة يف هذه املناقصة من املقاولني احلاملني شــهادة التســجيل والتصنيف من الدرجة األولــى، أو الثانيــة، أو الثالثة أو الرابعة 

التقدم بطلباتهم اخلطية خالل أوقات الدوام الرسمي إلى العنوان التالي:
وزارة األشــغال العامــة والطــرق - صنــدوق صيانة الطرق - مدينة إمناء الســكنية - أبو حربة، الشــارع الرئيســي، عمارة رقــم )CT379(، أمام بنك 

الكرميي.
لشراء واستالم وثائق املناقصة نظير مبلغ وقدره )50,000 ريال ميني(، آخر موعد لبيع الوثائق يوم اخلميس املوافق 08 /09 /2022م.

يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر وعليه اسم صاحب العمل واسم املشروع ورقم املناقصة واسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:
1 - ضمــان بنكــي بنفس منوذج الصيغة احملــددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع قدره )3%( من قيمة العطاء صالح ملدة )120( يومًا من تاريخ فتح 

املظاريف أو شيك مقبول الدفع.
2 - صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية املفعول.

3 - صورة من شهادة ضريبة املبيعات + البطاقة الضريبية سارية املفعول.

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

5 - صورة من شهادة مزاولة املهنة.

6 - آخر موعد الســتالم العطاءات وفتح املظاريف هو الســاعة احلادية عشــرة صباحًا من يوم األربعاء املوافق 2022/09/14م، ولن تقبل العطاءات 

التي ترد بعد هذا املوعد وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إلى أصحابها.
- سيتم فتح املظاريف مبقر مبنى صندوق صيانة الطرق املوضح أعاله، بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.

- ميكن للراغبني يف املشاركة يف هذه املناقصة االطالع على وثائق املناقصة قبل شرائها خالل أوقات الدوام الرسمي للفترة املسموح بها لبيع وثائق 
املناقصة ملدة )24( يوًما.

األمناء / خاص :
الواقعتني بني  يعيش ســكان “كرش والرشيجة”، 
محافظتي لحج وتعز، وســط حقل ألغــام مفتوح، منذ 
أكرث من 7 ســنوات، فهاتان املنطقتان من أكرث املناطق 
التي فخختها مليشيا الحويث باأللغام والعبوات املتفجرة.

فبعــد هزميتهم الرسيعة يف عــدن ولحج وقاعدة 
العند، تراجع الحوثيون إىل هاتني املنطقتني، وقد فقدوا 
الجنوبية  املقاومــة  القتــال تحت رضبات  القدرة عىل 
املســنودة بالتحالف العريب، يف حــني كانوا يتخوفون 
من انتقال املعارك إىل مديريات جنوب ورشقي محافظة 
تعز، وبالتايل لجؤوا إىل عملية تفخيخ واسعة لـ” كرش 
والرشيجة” كخيار إجرامــي إلعاقة القوات املندفعة من 

أقىص الجنوب.
وأوقعت ألغام الحوثيني عرشات الضحايا املدنيني يف 
لحج، بني قتىل وجرحى، معظمهم من األطفال والنساء، 
خالل السنوات األخرية، كام سببت إعاقات دامئة لعرشات 

آخرين.
كام تحولت مســاحات وأراض واسعة يف مناطق 
كرش والرشيجة والضاحي، إىل حقول موت مع فائض 
األلغام التي خلفتها مليشــيا الحويث، يف الطرق العامة 

ويف املناطق السكنية ويف مزارع األهايل.
وتراجع النشــاط الزراعي يف تلك املناطق، بشــكل 
غري مســبوق يف السنوات األخرية، بعدما حول الحوثيون 
مســاحات خصبة، إىل حقــول لأللغــام واملتفجرات، إذ 
وجد الســكان أنفســهم مجربين عىل إيقاف أنشطتهم 
يف الحقــول الزراعية تحت ضغط الخــوف من األلغام، 
وبالنتيجة تصحرت املزارع واضطرت العديد من األرس إىل 

الرحيل عن قراها طلبا للقمة العيش. 

القاتل الحويث الخفي.. خطر مستمر

مدير  ســيف،  عيل  منصــور  تحدث 
الوحدة الصحيــة يف كرش لـ”نيوزمين” 
األلغام  املنطقة مــن  عن معاناة ســكان 
الحوثيون،  زرعها  التي  املتفجرة  والعبوات 

قبل طردهم بعملية عسكرية.
وقال سيف إن مليشيا الحويث تعمدت 
زراعة أعداد كبــرية من األلغام يف منطقة 
“كــرش”، وإلحــاق أكرب قــدر من األذى 

باملدنيني.
الصحي، إىل ضحايا  املسؤول  وتطرق 
األلغــام وقال إنه يف مايــو املايض قتلت 
فتاتان يف قريــة قداش مبنطقة الضاحي 
شاميل لحج، بينام لقت ثالثة تدعى صباح 
سامل غالب حتفها بانفجار لغم حويث يف 
منطقة الحوميي أثناء ما كانت تقوم برعي 

األغنام.
املدنيني من أهايل  ورسد “سيف” أســامء عرشات 
“كرش” الذين قضوا بألغام مليشيا الحوثيني يف الفرتة 
املاضية، بينهم نســاء وأطفال، الفتــا إىل أن هناك أرسا 
فقدت أكرث من شــخص بســبب القاتــل املدفون تحت 

األرض.
ولفــت إىل وجود عرشات املدنيــني نجوا من املوت 
ألغام وعبوات أرضية لكنهم أصبحوا يعانون  بانفجارات 

من إعاقات دامئة )مبتوري أطراف(.
وقال املســؤول الصحي بلحج يف ســياق حديثه 
لـ”نيوزميــن”، “ما زالت مناطــق الرشيجة والضاحي 
مفخخة مبئات األلغام والعبوات ومن الرضوري أن تقوم 
الجهات املعنية بنزعها ألن السكان معرضون للمخاطر.”

وأشــار إىل أن بقاء األلغام التــي تركها الحوثيون 
يصعــب حياة الســكان يف عديد من القــرى واملناطق 

شاميل محافظة لحج.

الحوثيون مستمرون بزراعة األلغام
بــدوره يقــول الناشــط اإلعالمي ماجد شــائف 
الطاهري، إن ما أقدمت عليه مليشيات الحويث من زراعة 
آالف األلغام قبل طردها من منطقة كرش الحدودية بني 

لحج وتعز تسبب مبأساة للسكان.
وأكد الطاهري يف حديث لـ”نيوزمين”، أن املليشيات 
الحوثيــة مــا زالت تتســلل ملناطق كــرش والرشيجة 
والضاحي، لزراعة ألغام فردية عىل امتداد املنافذ والطرق 
املرتبطة مبديرية خديــر يف محافظة تعز، وقرى جبال 

حاملة وقداش والسحي والرشيجة.
وأضاف: “يتزايــد ضحايا األلغام يف مناطق كرش، 
فخالل هذه الفرتة خرج أطفال صغار لرعي أغنامهم )مل 
يوضح عددهم( وعادوا أشالء متناثرة، يف أحد الّشعاب”. 
وقــال إن ألغــام الحوثيني حرمــت املزارعني من 
محاصيــل مزارعهم وهــذا ضاعف من ظــروف الفقر 
والجوع لدى الســكان، منوها أن الكثري مــن أبناء تلك 

يف  ونازحني  مرشديــن  أصبحوا  املناطق 
كرش وعقان والعند وصرب لحج وعدن”.

وأشــار إىل أن املرشوع الســعودي 
“مسام” كان قد نفذ عمليات نزع لأللغام 
يف املنطقة، ملدة عــام، لكنه توقف حيث 
مل تستطع فرقه اســتكامل العمل، بسبب 
امتــداد حقــول األلغام عىل مســاحات 

شاسعة بني محافظتي لحج وتعز.
ورأى أن مشكلة األلغام ستستمر يف 
مناطــق كرش وغريها، ومــن الرضوري 
توفــر الدعم املــايل الكايف والوســائل 
الحديثــة من قبل الخرباء لكشــف أماكن 
تواجدها، وإرسال عدة فرق متدربة ووضع 
التي ُيشك  خطة شــاملة لجميع املناطق، 
للقيام بعملية  األلغام فيها  ُيؤكد تواجد  أو 

املسح امليداين واستخراجها.

نزوح مستمر 
بدوره لفت الدكتور نضــال جليل إىل الوضع املقلق 
يف كرش والرشيجة بعدما فخختهام مليشــيا الحويث 
بآالف األلغام لقرب املنطقتني من الخط األسفلتي الرابط 

بني عدن وتعز.
وأوضح “جليل” أن أكــرث املناطق املفخخة بحقول 
األلغام يف كرش والرشيجــة، والتي حصدت العديد من 
املدنيني هي )التعابرة والســحي وقداش، واملشــجورة 
)الدخينة والرهاو  العلوب( إضافــة إىل  وابجر واللصب 

والحبيل االبيض والشعيب ونجد املرزاع(.
وأكد أن الخسائر الكبرية التي أوقعتها ألغام الحويث 
يف صفوف ســكان املنطقتني، دفعت بالكثري منهم إىل 
تــرك قراهم والنزوح مع أرسهــم وأطفالهم إىل مناطق 

ومدن بعيدة هربًا من شبح املوت.

القاتل اخلفي يق�سي على اآمال �سكان “َكِر�ش” و“ال�سريجة”
جنائز ونزوح وفقر.. 

من مناطق للت�سوق والعبور اإىل حقل لتجارب الألغام واملتفجرات


