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تقرير

ماذا يحاك �شد �شبوة؟ُ
 األمناء” قسم التقارير:

 
القوات  ابطال  من  ثالثة  استشــهد 
دفاع  بقوات  ممثلة  الجنوبية  املســلحة 
شــبوة يف هجوم إرهايب غــادر فجر 
نقطة  استهداف  بعد  الثالثاء  األول  أمس 
الصفراء التي يتمركز فيها اللواء السادس 
دفاع شبوة بعسيالن يف محافظة شبوة.

وقالت مصادر أن: »الثالثة من ابطال 
بقوات  ممثلة  الجنوبية  املسلحة  القوات 
دفاع شبوة الذين استشهدوا يف الهجوم 
الغادر هم )الشــهيد فهد محســن عيل 
الرصي  احمد  مبارك  والشــهيد  النيس، 
بن  املندعي  عيل  والشــهيد  السليامين، 

قدرية الربيزي(”.
وأكدت املصادر أن القوات املســلحة 
شــبوة  دفاع  بقوات  ممثلة  الجنوبيــة 
متكنــت من قتــل ســتة إرهابيني بعد 
بعســيالن يف  الغادر  اإلرهايب  الهجوم 

شبوة«.

ي الغادر رها�ب دللت الهجوم الإ
»تنظيم  ان:  قال مراقبون  بدورهم، 

القاعدة عــاد الذي تحركه قوى صنعاء 
اإلرهابية لتنفيــذ عمليات إرهابية ضد 
ما  الجنوبية،  املســلحة  القوات  ابطال 
ُيجدد التأكيد عــى أن التنظيم هو أحد 
أذرع اإلرهاب اليمنية التي يتم توظيفها 

يف اإلرهاب عى الجنوب«.
ارتقى ثالثة شهداء  الثالثاء،  وفجر 
يف هجوم إرهايب عى نقطة الصفراء 
جنوب  الواقعة  شــبوة  دفــاع  لقوات 

مديرية عسيالن يف محافظة شبوة.
الجنوبية  املسلحة  القوات  وأوقعت 
ممثلة بقوات دفاع شــبوة ستة قتى 
يف صفوف العنــارص اإلرهابية خالل 
االشتباكات ما أجرب بقيتها عى الهروب 
تعزيزات  وصلــت  كام  املنطقــة،  من 

عسكرية ملالحقتهم.
شهدت  قد  شبوة  محافظة  وكانت 
عسكرية  نجاحات  املاضية،  الفرتة  يف 
من خالل عملية ســهام الجنوب ومن 
العاملقة  قبلهــا يف نجاحات قــوات 
العني  مديريات  تحريــر  يف  الجنوبية 
وبيحان وعسيالن من قبضة املليشيات 

الحوثية املدعومة من إيران.
وأضاف املراقبــون ان: »النجاحات 

الجنوبية العسكرية الكبرية كبدت قوى 
ومن  مدوية،  خسائر  اإلرهابية  صنعاء 
ثــم لجأت إىل تحريــك تنظيم القاعدة 
اإلرهابية ليكون بوقا مبارشا يف شــن 

عمليات عدائية ضد الجنوب«.
وتابعوا: »ومن املالحظ أن هجامت 
تنظيم القاعدة تكرث يف ظل النجاحات 
التي تحققها القوات املسلحة الجنوبية، 
فالتنظيــم اإلرهايب مثال مل يشــن أي 
عمليــات يف مناطق نفــوذ أو احتالل 
املليشــيات  أو  الحوثيــة  املليشــيات 
اإلخوانيــة، هــو ما جرى يف شــبوة 

نفسها«.
الحقيقة  »هذه  ان:  اىل  واشــاروا 
الدامغــة تؤكد بوضــوح حجم تخادم 
قوى صنعاء اإلرهابية يف عدوانها عى 
الجنوب العريب ومســاعيها املتواصلة 
ألن تكون أراضيه قيــد تهديدات أمنية 

متواصلة«.
واختتمــوا بالقول: »االســتهداف 
املتواصل ملنظومة األمن واالستقرار يف 
العريب وّلــد الحاجة لرضورة  الجنوب 
العمل عى دحر اإلرهــاب اليمني بكل 
فيها  التعويل  يتم  جهود  وهي  أشكاله، 

عى آليــات الحزم والحســم من قبل 
ابطال القوات املســلحة الجنوبية التي 

حققت نجاحات ميدانية كبرية«.

رهاب ي مع الإ
تحالف إخوا�ن

فيام قال اإلعالمي بشــري الربييك 
إن هناك تحالف واضح بني مليشــيات 
اإلخــوان يف معســكر عاريــن مع 

التنظيــامت اإلرهابية ســواء القاعدة 
وداعش.

وأكــد يف ترصيحــات إعالميــة 
أن القــوات املســلحة الجنوبية ممثلة 
تعمل عى فرض  دفاع شــبوة  بقوات 
األمن واالســتقرار، مبواجهة التحالف 
معركة  اإلرهايب يف ظــل  اإلخــواين 

مصريية لقطع دابر التكفرييني.

تعلــن مؤسســة موانــئ خليج عدن اليمنيــة - ميناء عدن, عن رغبتهــا يف إنزال املناقصة العامة رقــم )10( لســنة 2023م، واخلاصة بعمل لوحة 
رئيسية من الكالدينج يف البوابة الشرقية والتي سيتم متويلها من املصادر: الذاتي.

فعى الراغبني املشــاركة يف هذه املناقصة التقدم بطلباتهم الخطية خالل أوقات الدوام الرســمي إىل العنوان التايل مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية - ميناء عدن - 
املركز الرئييس - بجانب فندق الهالل - م/ التواهي - محافظة عدن/ اإلدارة العامة للمخازن واملشرتيات واملناقصات - مدير إدارة املناقصات.

تلفون: 200168 - 02 - 967 تلفاكس: 201541 - 02 - 967
لرشاء واستالم وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره )40,000( ألف ريال ميني ال يرد.

وآخر موعد لبيع الوثائق هو يوم: األحد املوافق 9 /4 /2023م، يقدم العطاء من أصل ونسختني يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إىل عنوان املؤسسة املحدد 
أعاله ومكتوب عليه أسم صاحب العمل واملرشوع ورقم املناقصة وأسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:

1 -  ضامن بنيك غري مرشوط وغري قابل لإللغاء بنفس منوذج الصيغة املحددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع وقدره )300 دوالر أمرييك( صالح ملدة )120( يوًما 
من تاريخ فتح املظاريف أو شيك مقبول الدفع صادر من بنك معتمد من قبل البنك املركزي اليمني.

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

4 -  صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول.
5 -  صورة من السجل التجاري.

6 -  شهادة التسجيل والتصنيف.
آخر موعد الســتالم العطاءات وفتح املظاريف هو الســاعة )11:00( صباًحا من يوم: الخميس املوافق 13 /4 /2023م، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد 
وســيتم إعادتها بحالتها املسلمة إىل أصحابها وســيتم فتح املظاريف مبقر املؤسسة ) يف القاعة الكربى للتســويق واألعالم بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم 

بتفويض رسمي موقع ومختوم(.
ميكن للراغبني املشــاركة يف هذه املناقصة واالطالع عى وثائق املناقصة قبل رشائها خالل أوقات الدوام للفرتة املســموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة )27( يوًما من 

 )www.potofaden.net( :نرش أول إعالن أو عن طريق زيارة موقعنا االلكرتوين

ما دالالت الهجوم اإلرهابي بعسيالن؟ وملاذا ُتستهدف قوات دفاع شبوة؟
إعالمي: حتالف إخواني مع تنظيمات اإلرهاب يف عارين

اإعالن مناق�شة رقم )10( لعام 2023م


