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االخوان �صرقوا ن�صر ثورات الربيع العربي دعوة للثبات واإعمال العقل والثقة بالنف�س وبعدالة الق�صية !
ومع ذلك مل ي�صتمروا الأكرث من �صنة

عبداهلل سالم الديواني :

يف مطلــع عــام 2000م
انطلقت ثورات الشباب العريب
يف تونــس ومرص وســوريا
واليمــن وكادت أن تحقــق
اهدافهــا يف اقتــاع االنظمة
الفاســدة وبالتايل التحول اىل
انظمة اكرث عدال ودميقراطية
وتنمية لشــعوبها التي عاشت
الفقر والذل بسبب هذه األنظمة
الفاسدة والديكتاتورية .
ولكن وآه مــن كلمة آه فقد
دخل اىل صفوف شــباب هذه
الثورات بعــض قادة تنظيــات االخوان من
مشــائخ ورجال دين متطرفني وتجار مصالح
اىل جســم هذه الثورات ورسقت جهد الشباب
العريب وتضحياتهــم وتطلعاتهم اىل التغيري
الحقيقي وشــكلوا بعد هذه الثــورات انظمة
اخوانية عىل مقاس مشاريعهم املتخلفة عىل
عكس ما كان يتطلع اليه هذا الشــباب املتنور
الذين ضحوا بأجســادهم العاريــة من اجل
نظام جديد الكرث من ربع عام وألن الجاعات
االخوانية ومشــائخ القبائل ال تعرف وال تؤمن
بالدولة وبالدميقراطية اال شــكا وليس لهم
تجــارب يف قيادة الدول والشــعوب العماقة
كالشــعب املرصي فقد فشلوا فشا ذريعا يف
بقاء دولتهم االسامية يف مرص وتونس الكرث
من سنة.
النهم مل يكونوا يجيدون ســوى ارشــاء
البســطاء يف هذه البلدان وابنائها الفقراء اال

بتوزيع قطم الدقيق والســكر
والزيــت والضــخ االعامي
الواسع املمول من امري جزيرة
قطر ودعم تركيــا التي تحلم
بالزعامــة الجديــدة للعــامل
االســامي  ..ســقط مريس
وســقط القنويش من زعاء
االخــوان يف مــرص وتونس
ومل يبقى منهم ســوى زعيم
االرهــاب محســن االحمــر
واملليونري وشيخ القبيلة حميد
االحمر يف اليمن.
ومــع االيام ســيلتحقون
مبن سبقهم يف تونس ومرص
وســوريا وحتى لو ظهر لهم انهم قد حققوا
بعض املكاســب يف اليمــن واختطافهم جزء
كبري من مهام الرشعية اليمنية وكذا تحولهم
اىل امــراء حرب كنتاج للحرب املســتمرة يف
اليمن الكرث من  4سنوات.
وهذه املكاسب االنية لن تدوم طويا بحكم
تركيب هذه االحــزاب والتنظيات التي تقوم
عىل الخداع واملكر واســتعطاف البسطاء من
الناس بأســم الدولة والرشعيــة ودفاعا عن
الدين يف احيان كثرية وهم حقيقة بعيدين يف
الواقع املعاش عن كل هــذه الدعايا الصاخبة
ملشــاريعهم االقصائية الن عيونهم مركزة يف
الرس عىل كريس الســلطة وعىل ثروات الباد
وموقعها االسرتاتيجي العام .
ولكنهم سيفضحون مع االيام كا انفضحوا
يف تونس ومرص ألن دولة الباطل ساعة ودولة
الحق اىل يوم الساعة.

لكل مواطن �صريف يف اأبني
م .أحمد علي املصفري :

إىل كل أبيني حــر ورشيف ،تهمه أبني دون
ســواها ويهمه الجنوب ،دعوكــم من املواقف
والتمــرتس ،خلف أي جهــة ،دعونــا نتحدّث
بوعي ،ونحســبها نتائج ،كسب وخسارة فقط،
لقد تعبتــم وعانيتم أكرث مــن كل املحافظات
الجنوبيــة ،والجميع يقر ويــدرك ذلك ،لكنكم
الوحيدون الذيــن دفعوا الرضيبــة الثقيلة من
أرضكم ،بيوتكــم ،أماككــم ،وأرواح أبنائكم،
بسبب املجاميع اإلرهابية ،وبسبب  -وبكل أسف
نقولها -اســتخدام األطراف الشالية ونظامهم
وحلفائهم أبــني كأرض محروقة وجرس عبور
لإلرهابيني ،وتفقيس بيوض املوت يف أرضكم،
حتى وفقكم الله إلنشاء قوات الحزام األمني من
أبنائكم وأهاليكم ،ممن ســيدافعون عن أرضهم
بأرواحهم ،وليس من أي مناطق أخرى ،وهدفها
الرئيــس محاربة اإلرهــاب ،وتع ّرضت لعمليات
كثرية ،فدفعــت وتدفع أمثان باهظة من األرواح
واألمــوال والعتاد ،لتأمني أبــني حتى ال يتكرر
املصري األســود ذاته مرة أخــرى ،ويف كل مرة
س ُتســحق أبني ،برضائنا أو بعدم رضانا ،ملاذا ؟،
بكل بساطة ألن الحرب دولية عىل اإلرهاب ،ولن
ترىض جهة بجعله آم ًنا ،وهذا ما يهدد وســيهدد
مستقبل أبني وكل مواطن فيها..
قــوات الحــزام األمني ،هي أكــرب منجزات
الحبيبة أبــني ،وهم الوحيــدون الذين يقولون
ويفعلون بحــرب القاعدة ،وأنصــار الرشيعة
وبشكل نظامي منتظم ،وليس إسقاطها بشكل
نظامي كا حدث ذلك يف وقتٍ سابق ،وال داعي
ألن نتذكر حجم مــرارة الوجع واألمل الذي حفر
أخاديده دون هوادة يف جلود أبناء أبني الكرماء،
ولذلك لن يحيد الجهــاز األمني عن هذا املصري،
لذلك ال تهدموا الحزام األمني ،وال تظنوا أن هنالك
من هو أصدق بالحرب عىل اإلرهابيني ومنتجيهم
مثل دولة اإلمارات الشقيقة ،التي تدعم وستظل

تدعم هذا الجهد ،ألنهــا مقتنعة متاما برضورة
تدمري هذا الفكر األهوج واملنحرف ،لذلك لتعودوا
مرة أخرى كأوراق سياســية ،يتم اســتخدامها،
كمزارع لتفقيس بيوض املوت واإلرهاب..
توجه واضح وجيل
بالطبع اإلماراتيون لهم ّ
يف دعــم الحزام األمني ولن يرتكــوه أبدا ،طاملا
هدفه إعادة الحياة ،وكــذا الحرب ضد اإلرهاب،
اإلرهــاب الــذي يــرضب كل مناطــق للحياة
وتحويلها إىل مدن أشــباح ،صدقوين من يدفع
بأبــني للوقوف بوجه املدفع ،هم عيل محســن
وعصاباتهــم األحمرية والقبليــة ،وال يهمهم
يشء ،اآلن لديهم مصالح ســيتوددون لكم عند
احتياجكم لها فقط ،ثم لن ُيجيدوا بعد ذلك سوى
أن يذبحوكم من الوريد إىل الوريد ،وبيننا األيام،
ســيرتكون أبني لوحدها ُتعاين ،وســيهربون
كا هربوا ســابقا ،أو يف أفضل حال ،إذا انتبه
الوطنيــون من أبناء أبني ممن يقفون يف جانب
األحامرة حاليا ،أنه تم استخدامهم كأدوات وأنهم
ُخدِعوا ،لكن بعد مــاذا ،بعد أن هدموا كل جميل
يف أبــني وفقدوا كل يشء ،حافظوا عىل مدنكم
تدمروها بأيدكم .
قبل أن ّ
أعيدوا النظر يف ســنني حياتكــم وتذكروا
معاناتكم الســابقة ،إذ لن يتحمــل أحد غريكم
املعاناة العظيمة ،لذلــك نرجوكم أن تبحثوا عن
مصالحكم بشــكل بحت وأن تدافعوا عنها بكل
ما أوتيتــم من قوة ،دافعوا عــن أمنكم ،عن أي
يشء يهمكم أنتم ال ســواكم ،ال تج ّربوا املجرب،
سيرتكونكم لوحدكم ،وقد فعلوها آالف املرات ،لن
يبنوا ألبني أمن أبدًا ،بل يهمهم كم ســيرسقون،
ال يهتمون مبن ســيدفع الثمــن طاملا وأرسهم
يف بحبوحة ورغــد العيش ،هــذه دعوتنا لكل
عقاء أبني ،أحذروا أن تدفعوا أو تهُ دوا أبني مرة
أخرى ليد اإلرهاب ،سيرتكونكم جميعً ا ووحدكم
لإلرهاب واإلرهابيني ،وتذكــروا هذه الكلات،
اللهم اين بلغت ..اللهم فأشهد.

صالح شائف حسني :

تطرقنا مــرات ومــرات إىل أن الغمــوض يف املواقف
السياســية هو األب الرشعي للمفاجئــات بأنواعها ؛ ونعيد
اليوم ونكرر ما قلناه مرارا بأنــه ويف لحظات اإلنعطافات
الحادة واملتغريات الدراماتيكية املفاجئة منها واملتســارعه
وغري املتوقعة كذلك ؛ يسود اإلرباك واإلحباط عند البعض بل
وقد تسود حالة من الشــكوك وتبادل التهم وتختلط األوراق
عند البعض اآلخر وترتاجع بعض اليشء ولبعض الوقت عند
العقــاء وصناع الرأي والقــرار بداهة التفكري
السليم والهادئ املنتج للحلول؛ ويفسح املجال
يف هذه الحالة لإلنفعاالت وليس للتفاعل البناء
واملتوازن وتحت ضغط الظروف اإلســتثنائية
وبتٱثري سلبي مبارش منها ..
ولذلك فإن مســؤولية اللحظة وبطابعها
التاريخــي ودقتها وحساســيتها وخطورتها
كذلك تتطلب مــن الجميــع التفاعل مبعناه
األشمل واألعمق وبأبعاده الوطنية والتاريخية
واملنسجم مع جوهر القضية الجنوبية كقضية
وطنية وسياســية وتاريخية ؛ كانت وستبقى
كذلك راهن ًا ومستقب ًا ..
ومانتمناه أن يكون إسهام الجميع حارض ًا
وبقوة يف مثل هذه الظــروف لتجاوز حاالت
التجاذبــات والخوف من اآلخر أو من ( املجهول
) يف قــادم األيام وتفعيــل لغة التفاهم األخــوي الصادق
ومواصلة وإســتكال الحــوار الوطني الجاد واملســؤول ؛
وتعزيز روح الثقة املتبادلــة وتغليب مصلحة الجنوب العليا
عىل ما عداها  ..وبذلك فقط ســينترص الجميع للمســتقبل
وعىل قاعدة الرشاكة واملســؤولية الوطنيــة وبها وعربها
ستضيق املســافة التي تفصل بني رشكاء الوطن والقضية
إن مل تتاىش ؛ وســتوصد األبواب يف وجه كل من يبحثون
ويتسللون عرب رشوخ هذه املســافة إلشعال نار الفتنة بني
الجنوبيني لتحقيق مآربهم وأطاعهم الشيطانية التي مل تعد
خافية عىل أحد ..
ومل يعد خافيا عىل أحد كذلك بأن الســاحة السياســية

الجنوبية تعيش لحظة تنافس ورصاع بني مشاريع مختلفة
داخلية وخارجية وهو ما يتطلب الحذر والتعامل مع كل ذلك
بفهم عميق وإدراك واعي وتقدير مسؤول ملا ينبغي فعله واال
يحول ذلــك وتحت أي ظرف من الظروف لإلنعزال أو اإلمتناع
عن إقامة التحالفات املختلفة وعىل قاعدة الوضوح والندية
وتبادل املصالح املشرتكة وصيانتها وضان دميومتها ومبا
يحقق للجميع الفائدة املرجوة ..
إن علينا أن ندرك بأن اللحظة فاصلة وحاسمة والجنوب
عــىل مفرتق الطرق ؛ فــا ينبغي أن تضيع مــن بني أيدينا
بوصلــة اإلتجاه يف زحمة الرتاشــق
باإلتهامات والتموضــع يف الخنادق
السياسية املتقابلة التي قد تقودنا إىل
ما هو أسوأ وأخطر ما نشهده اليوم ؛
وأن يدرك الجميع بأن الحوار والتفاهم
األخــوي وعىل قاعــدة املســؤولية
املشرتكة وإحتواء التداعيات الحاصلة
ومحارصتها وإيقافهــا فورا ؛ والحذر
ما تفعله األطراف األخرى ضد الجنوب
وكل الجنوبيــني مســؤولية وطنية ال
تقبــل التأجيل وأن محاولــة إحتاله
مرة أخرى جارية عىل قدم وساق وما
نشهده اليوم يف شبوة الرجال والتاريخ
لهو خري دليل عىل ذلك .
أن كل ذلك يشــكل طوق النجاة اآلمــن للجميع ومينع
الفتنة من الحدوث والتوســع التي يــراد بها إحراق الجنوب
ومبا يوحد رؤية وموقف الكل ضد كل ما يحاك ضد الجنوب
ويجعــل الذهاب نحو املســتقبل أكرث أمنــا وأقوى ضانا
وشــموال لرشاكة وطنية حقيقية لجنوب حر مستقل يقرر
مصريه بنفسه بعيدا عن أية مشاريع تنتقص من سيادته أو
تتحكم بإرادته الوطنية ؛ ومبا ميكنه من وضع وتحديد شكل
وطبيعة العاقات القادمة مع الشــال وعىل أسس واضحة
ومتينة تضمــن الحفاظ عىل أوارص األخوة بني الشــعبني
وتصون وتحمي املصالح واملنافع املشــرتكة وتجعلها قاعدة
للتفاهم والتعاون الدامئني ..
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من مكتب
املناقصة وذلك
واستام وثائق
التوجه
الدوامالتربٌة
مكتب
وذلك
المناقصة
وثائق
واستالم
التوجه
المماثلة
والمشارٌع
للمدارس
الصحً
والصرف
لرشاء المٌاه
مرافق
2019/م
االثنني9 /16
الوثائق هو
موعد لسحب
بان أخر
والتعلٌم2019 /م
تاريخ8 / 27
مقابل رسوم ال ترد وذلك خالل أوقات الدوام الرسمً ابتداء من
الضالع.
منطقةيومالحدي
الرئٌسً
الشارع
علافً
والكائن
تارٌخ9102 / 8 / 92م علما بأن آخر موعد لسحب الوثائق هو ٌوم االثنٌن9102/ 9 /01م

م
المجموعة
األولى

المجموعة
الثانٌة

المجموعة
الثالثة

اسـم المشــروع
ترمٌم وإعادة تأهٌل مرافق المٌاه والصرف
الصحً للمدارس التالٌة:
 مدرسة الشهٌد علً طاهر العشري
 مدرسةحازةالخالقً
 مدرسةالفاروق -المطار
 مدرسة عبدهللا محمد فضل للبنات
 مدرسةالشهٌدالسنمً
ترمٌم وإعادة تأهٌل مرافق المٌاه والصرف الصحً
للمدارس التالٌة:
 مدرسة شاٌف مسعد-غول سبولة
 مدرسة الشهٌد الجرٌذي
 مدرسة الخنساء للبنات الضبٌات
 مدرسة لغوال زبٌد
 عبد العزٌز جباري
ترمٌم وإعادة تأهٌل مرافق المٌاه والصرف الصحً
للمدارس التالٌة:
 مدرسة البجح
 مدرسة الذهابً
 مدرسة طلحة الحٌس
 مدرسة صالح علً  -العبارى
 مدرسة الٌرموك حجر

قٌمة مبلغ
رسوم وثائق
المدٌرٌـة المناقصة ال تـرد الضمان بالدوالر

تارٌــخ فتــح المظــارٌف

الضالع

010111

055

 9102 / 2 /02م

الضالع

010111

055

 9102 / 2 /02م

الضالع

010111

055

 9102 / 2 /02م

 وسٌتم عقد اجتماع مع المقاولٌن الذٌن اشتروا وثائق المناقصة لإلجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم فً الجوانب الفنٌة والقانونٌة التً تخص
العطاءات وذلك ٌوم االثنٌن9102/ 2 / 2م الساعة العاشرة والنصف صباحا فً مكتب التربٌة والتعلٌم
الصرف
مواعٌد
الٌونٌسف
بنظام
الخاص
أسئلتهم بسعر الصرف
باللاير الٌمنً
المستخلصات
وسٌتم دفع
بالدوالر األ
العروض
• تقدم
العطاءات وذلك
تخص
فً التي
والقانونية
الفنية
الجوانب
واستفساراتهم يف
لإلجابة عن
وثائق املناقصة
هذاأشرتوا
مرٌكًالذين
املقاولني
اجتاع مع
وســيتم عقد
منهما فً مظروف مكتوب علٌه فً مكان ظاهر ( العرض الفنً واآلخر
وضع كل
مالً
العرض
العارشةالفنً و
الساعةالعرض
2019/مبتقدٌم
كل مقاول

والتعليم
وٌتمالرتبية
مكتب
صباح ًااليف
والنصف
سٌقوم9 /
يوم.االثنني9
مكتوب علٌه العرض المالً
االمرييك).هذا وسيتم دفع املستخلصات بالريال اليمني بسعر الرصف الخاص بنظام اليونيسف يف مواعيد الرصف
• تقدم العروض بالدوالر
ٌ جب أن ٌكون مظروف العطاء مغلق ومختوم بالشمع األحمر ومكتوب علٌه اسم صاحب العمل
العطاء.عليه
مقدممكتوب
واسمواألخر
المناقصةالفني
ورقم ( العرض
المشروعظاهر
عليهويف مكان
• ســيقوم كل مقاول بتقديم العرض الفني والعرض املايل ويتم وضع كل منها يف مظروف مكتوب
ٌ جب االطالع على الوثائق النمطٌة وتعبئتها مع جداول التأهٌل المرفقة وتقدٌمها ضمن وثائق العطاء للمناقصة.
العرض املايل ).
 العرض الفنً سٌحتوي على وثائق وصور لثالثة مشارٌع مشابهة تم تنفٌذها خالل الست سنوات األخٌرة إضافة للجدول الزمنً المقترح
• يجب أن يكون مظروف العطاء مغلق ومختوم بالشمع األحمر ومكتوب عليه اسم صاحب العمل واملرشوع ورقم املناقصة واسم مقدم العطاء.
للتنفٌذ وخطة العمالة والمعدات.
• يجب االطاع عىل الوثائق النمطية وتعبئتها مع جداول التأهيل املرفقة وتقدميها ضمن وثائق العطاء للمناقصة.
 سٌتم فتح مظارٌف العروض المالٌة بحضور المقاولٌن وتدوٌنها فً محضر الفتح ،سٌتم فحص العطاءات للتحقق من استجابتها للوثائق
• العرض الفني سيحتوي عىل وثائق وصور لثاثة مشاريع مشابهة تم تنفيذها خال الست سنوات االخرية اضافة للجدول الزمني املقرتح للتنفيذ وخطة العالة
المطلوبة لتحدٌد العطاءات المستوفٌة للوثائق األساسٌة وغٌر المستوفٌة وذلك من خالل التأكد من اآلتً:
واملعدات.
 -0تقدٌم ضمان بنكً بالمبلغ المقطوع المحدد أعاله صادر من أحد البنوك المعتمدة لدى البنك المركزي وساري المفعول لمدة ٌ90وما من
• ســيتم فتح مظاريف العروض املالية بحضور املقاولني وتدوينها يف محرضا لفتح ،ســيتم فحص العطاءات للتحقق من استجابتها للوثائق املطلوبة لتحديد
تــارٌخ فتـح المظارٌف.
العطاءات املستوفية للوثائق األساسية والغري مستوفية وذلك من خال التأكد من االيت:
 -9وٌجب أن ٌرفق مع العرض صورا للوثائق التالٌة سارٌة المفعول وإحضار األصل للمطابقة:
تــاريخ فتـح املظاريف.
من
90يوما
ملدة
املفعول
وساري
املركزي
البنك
لدى
املعتمدة
البنوك
أحد
من
صادر
اعاه
املحدد
املقطوع
• تقديم ضان بنيك باملبلغ
( البطاقة الضرٌبٌة  -السجل التجاري  -البطاقة التأمٌنٌة  -رخصة مزاولة المهنة – البطاقة الزكوٌة– ضرٌبة المبٌعات ).
االصل.للمطابقة:
• ويجب ان يرفق مع العرض صورا للوثائق التالية سارية املفعول واحضار
 سٌتم الترسٌة بناء على أقل العطاءات للعروض المقٌمة والمؤهلة فنٌا
لمناقصة.).
رضيبةا املبيعات
( البطاقة الرضيبية  -السجل التجاري  -البطاقة التأمينية  -رخصة مزاولة املهنة – البطاقة الزكوية–
 سٌتم استبعاد أي عطاء غٌر مستجٌبة للمواصفات والشروط الفنٌة األساسٌة المحددة فً وثائق
واملؤهلة فنيا .
وثائق املقيمة
علىللعروض
العطاءات
المقاولٌن أقل
الرتسية بناء عىل
الشراء أثناء الدوام الرسمً حتى آخر موعد لبٌع المظارٌف  ،هذا وسٌتم فتح
المناقصة قبل
اإلطـالع
سيتملإلخوة
•ٌمكن
املحددة يف وثائقا
رسمًاألساسية
بتفوٌضالفنية
عنهموالرشوط
للمواصفات
بحضورعطاء غري
استبعاد أي
• سيتم
ملناقصة .الجدول أعاله أمام كل مشروع ) فً مكتب
التارٌخ(المحدد فً
ومختوم فً
مستجيبة ٌنوب
المقاولٌن أو من
المظارٌف
املقاولني
بحضور
وسيتمأيفتح
املظاريف  ،هذا
عشرلبيع
أخر موعد
الساعةحتى
الضالع الرسمي
أثناء الدوام
بمنطقةرشاء
املناقصة قبل ال
اإلطـاع عىل
املقاولني
لألخوة
ميكن
فتح أول
املظاريف بعد
عطاء ٌرد
ٌنظر فً
صباحا ولن
الحادٌة
الحدي
وثائقالرئٌس
الشارع
والكائن فً
والتعلٌم
التربٌة
يف التاريخ(املحدد يف الجدول أعاه أمام كل مرشوع ) يف مكتب الرتبية والتعليم والكائن يف الشارع الرئيس مينطقه
ومختوم
رســمي
مظروفعنهم
أو من ينوب
األسباب.
كانت
بتفويض مهما
ألي مشروع

الحدي الضالع الساعة الحادية عرش صباحا ولن ينظر يف أي عطاء يرد بعد فتح أول مظروف ألي مرشوع مها كانت األسباب.

