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األمنــاء/ كتــب / 
أبو صخر املضربي:

ُكرث هم فاعلو الخري، 
لكنهم القلة القليلة منهم 
التــي  تجعل من  هــي 
للناس،  فعااَل  الخري  ذلك 
ويبقــى أثر ذلــك الخري 
جياَل بعد جيل. الهدف من 
هذا املقال املتواضع  ليس 
فالنجوم  ألحــد   تلميعَا 
الالمعة يف السامء  تلمع 
تحتاج  وال  نفســها  من 
ويف  أصاَل،  تلميــع  إىل 
الحقيقــة يف ظل غياب 

تظهر  ومؤسساتها  الدولة 
معــادن الناس واألوفياء لبالدهــم للتخفيف عن معاناة 

الناس.
أتحدث عن رجال الرب واإلحســان الباذلني بال حدود، 
عن الشيخ عبدالرب الشعبي اليافعي، رجل قلام تجد مثله 
يف عمل الخري ويف زمن تخلت الدولة  فيه عن وظيفتها 
تجاه الشــعب وتركت الحبل عىل القارب، كان الشــيخ 
عبدالرب الشــعبي هو الداعم، حيث دعم ثورة ومقاومة 
الجنوب ودعم أرس الشهداء والجرحى واملرىض والفقراء 
واملحتاجني بالغذاء والدواء واملالبس وغريها من األعامل.

رجل الخري والعطاء الشيخ عبد الرب الشعبي صاحب 
نفس طويل لبذل الخري دون كلل أو ملل، وبحسب شهادة 
الجميع فلو كان عنده اإلمكانيات التي تســمح له للمزيد 
لبذلها، وال يعود من عنده أحد من الناس خائًبا، بشــهادة 
الجميع، ساهم بشــكل فعال يف دعم املشاريع الخدمية 

والتنموية بيافع،  خصوصًا طرق مديرية الحد بيافع. 
 أما الشاب الخلوق عبدالســالم الفالحي فهو فاعل 

خري وداعم بال حــدود وواجهة اجتامعية وشــخصية 
بارعة، ذو ثقة لدى سائر الناس وبالذات أهل الخري، فقد 
دعــا ويدعو دامئا لحمالت تــربع خريية طوعية إلنجاز 
مشــاريع عامة وهامة نذكر منها عىل ســبيل املثال ال 

الحرص التايل:
 دعم أرس الشــهداء والجرحى، شق الطرقات وبناء 
املساجد، كام ســاهم بإنجاز مرشوع طريق )الحد الغيل 
آل فالح الجناب  القوعه آل ســعد العشه الفيض املجاذير 
املسوح الذي يربط قرى كثرية مبديرية الحد بيافع( مبائة 
مليون ريــال ميني، وقام بدعم املدرســني، وغريها من 
أعامل الخري واإلحســان.. وهو دامئا وأبًدا يطالب رجال 
األعــامل واملغرتبني وأهل الخري يف املســاعدة يف رفع 
معاناة الناس بكل املجاالت الحياتية. ودامئا  تلقى دعواته 
االســتجابة وتحقق النجاح ألنه شخص ثقة ومؤثر يف 

املجتمع.
هؤالء هم الرجال الذين يعملون ألخراهم قبل دنياهم، 

فلله درهم! والله من وراء القصد.

كتب / احملامي  سعد عبداهلل محمد احلاملي :

ببالغ األىس والحزن تلقينا نبأ وفاة العميد املناضل الجســور/ عبدالقوي 
صالح مهدي العمري الحاملي، أحد أبطال ثوار ثورة الرابع عرش من أكتوبر ومن 
رجاالت الدولة الجنوبية النموذجية السابقة التي حكمت دولة الجنوب العريب 
ما يقارب ربــع قرن من الزمان الجميل، وأيضا من ثوار ثورة الحراك الســلمي 
الجنــويب والرشارة األوىل قبلها لضباط وصف وجنود الجيش واألمن الجنويب 

السابق. 
رحل ذلــك الثائر املغوار والوطني الجنويب األصيــل الذي افنى حياته منذ 
صغره يف حب الوطن وخدمته والدفاع عنه وعن كرامة وسيادة شعب الجنوب 
عىل أرضه الطاهرة، رجل دولة بحجــم الوطن الجنويب من أقصاه إىل أقصاه، 
وكل من يعرف هذه الهامة الوطنية الجنوبية عن قرب يعلم ذلك جيًدا هذا الثائر 

األكتوبري الذي ترعــرع وترىب يف قمم جبال حاملني األبية. ينتمــي إىل أرسة وطنية جنوبية أصيلة، وهي تلك 
األرسة التي أنجبت ســاللتها خرية الرجال األحرار كان لهم رشف الحضور واملشاركة يف تفجري ثورة الرابع عرش 
من أكتوبر املجيدة، وكانت تقدم الشــهيد تلو الشهيد خالل مراحل الدفاع عن الوطن والشعب والسيادة الجنوبية 

حتى هذه اللحظة.
 للفقيد أدوار وطنية مشهودة يف سجل التاريخ الثوري الوطني الجنويب منذ بدايات حياته يف سن الشباب 
املبكر، وكان يتميز بالشــجاعة والصدق والنزاهة واإلقدام والصرب وحب الوطن والشعب والحرية وال يبحث عن 
حب الذات وملذات النفس البرشية - كام عرفناه عن قرب - وكان يتحمل املســؤوليات واملهام الجسيمة لينفذها 
بــكل أمانة وصدق خدمًة لوطنه وشــعبه وأهله وذويه دون كلل أو ملل أو تخــاذل. رجل عاش حياته الطبيعية 
متواضعا مكافحا مجاهدا من أجل توفري العيش الكريم لشــعبه وأهله وذويه وقائًدا أمنًيا بارًعا يف حامية أمن 

واستقرار الوطن واملواطن الجنويب.
رحل عنا فقيدنا وقائدنا الثائر األكتوبري املقدام أبو عبدالرقيب وترك فراًغا كبرًيا وأثًرا وحزًنا عميًقا يف جسد 
الوطن وقلوب أحبائه ورفاق دربه وأهله وشــعبه الجنويب العظيم الذي ينئ من شدة جراحه التي تنزف دًما من 

أجل نيل الحرية والكرامة والسيادة الوطنية الجنوبية .
نعزي أبناء فقيد الوطن والشــعب والثورة الجنوبية املناضل القائد العميد / عبدالقوي صالح مهدي العمري 
الحاملي وعىل رأســهم األســتاذ/ عبدالرقيب عبدالقوي صالح العمري مدير عام مطار عدن الدويل وكافة أبنائه 
وإخوانه وأهله وذويه ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون، ونســأل الله للفقيد الرحمة واملغفرة والجنة إن شاء الله 

تعاىل
*عضو القيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب مديرية املنصورة العاصمة عدن

رئيس جمعية الشهداء الزراعية متعددة األغراض م/ لحج م/تنب

ال�سيخ عبد الرب اليافعي وال�ساب عبد ال�سالم الفالحي.. اأمنوذج لفعل اخلري
وداًعا اأيها الثائر الأكتوبري القائد ال�سجاع املنا�سل اجل�سور عبد القوي احلاملي

أ- رشًقا من جولة فندق عدن حتى جولة كالتكس يف املنصورة يحدها الطريق البحري.

ب- شاماًل من جولة كالتكس وحتى ميناء الزيت يحدها الطريق العام املؤدي إىل الربيقة.

ج- غرًبا من ميناء الزيت إىل أبو قيامه بحدود الساحل ومبساحة ال تزيد عن )200 مرت( من الساحل باتجاه اليابسة.

د- جنوًبــا من جبل حديد مبحاذاة جولة فندق عدن امتداًدا إىل املعال - دكه والطريق أمام رصيف املعال - الدوكيار - حجيف كاملة 

- إىل إدارة عدن لتموين البواخر وموقع التوانك امتداًدا إىل دكة املرشدين وحاجز األمواج التفاًفا إىل جزيرة دونافه.

هي أراٍض تخص املؤسســة ومملوكة لها، وهي الجهة الوحيدة املخولة قانوًنا بالتــرصف بها ومبا يخدم املخططات التطويرية 

والتوسيعية مليناء عدن وفًقا لقانون املوانئ البحرية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.

ولذا وجب التحذير والتنبيه بعدم القيام بأي ترصفات أًيا كان نوعها أو أي أعامل أو اســتحداثات من قبل أًيا كان يف هذه األرايض 

املذكورة أعاله، وأن أي أعامل من هذا القبيل ســيعد اعتداًء عىل حرم ميناء عدن وعىل مشاريعه التطويرية، وسيتم إزالتها يف الحال 

وعىل نفقة املخالف وسيعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

اإعـــــالن حتذيــــــري
تعلــن مؤسســة موانئ خليج عــدن اليمنية لكافــة األفراد والشــركات والهيئات واملؤسســات العامة واخلاصة, بــأن جميع األراضي 
واملساحات التابعة لها مبوجب قانون املوانئ البحرية رقم )23( لعام 2013م، وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة وآخرها القرار رقم 

)29( لعام 2021م، بشأن حتديد حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية والتي تبدأ من اآلتي:


