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األمناء /خاص :

لجنة مــروع طريق  وفــد  حل 

الشــهيد البطل عــي رشيبة القايض 

راب- عمقيت عمر -  مبديرية الشعيب 

مبحافظة الضالع  ضيفا عىل آل الفقيه 

بحذارة  الشــعيب وكان يف استقبالهم 

ربان املــزادات  األول ورائــد  األعامل 

الخرييــة  األول يف الشــعيب خاصة 

والجنوب عامة الشــيخ مجيب الفقيه  

مثمنــا تلك الزيــارة االعتبارية الودية 

األخوية.

وفد لجنة طريق  الشهيد عي قاسم  

رشيبة-  كان رفيع املســتوى  تقدمهم 

الشــيخ احمد عي مثنــى القايض - 

أحمد  حسني  والشــيخ  املروع  مدير 

ســعيد القايض واألخ عبدالله قاســم 

الشــهيدين  القايض عن أرسة  رشيبة 

عي ومحمد رشيبة يصحبهم عدد من 

أعضاء اللجنة اإلرشافية للمروع .

وخالل الزيــارة أثنى أهايل حذارة 

الشعيب عىل الجهود املبذولة واملساعي 

العمــل يف مروع  لتنفيذ  الحثيثــة 

املروع  وفد  قبــل  من  رشيبة  طريق 

الذيــن بدورهم  عربوا عــن تقديرهم 

لحفاوة االستقبال وكرم أهل  ال الفقيه 

الذي فاق التصورات.

تزامنت  زيارة وفد مروع رشيبة 

مع مقدم الشــيخ مجيــب الفقيه إىل 

مسقط رأسه بعد غياب طويل يف ارض 

املهجر . تحديــدًا« يف الواليات املتحدة 

األمريكية 

عي  احمد  الشيخ  أشاد  جانبه  من 

القــايض بالدور الكبــري للداعم األول 

ملروع رشيبة الشــيخ مجيب الفقيه 

وأرسته  الخرية وكافة املغرتبني  شاكرا 

كل  عن  نيابــة  صنيعهم  حســن  لهم 

املناطق املســتفيدة من املروع محييا 

فيهم نخــوة العطاء وقــوة الحضور 

والســخاء  الدائــم يف كل املشــاريع 

الخرييــة منها عىل وجــه الخصوص 

دعــم املرىض وإعــادة األمــل لكثري 

مــن املحتاجني  يف مديرية الشــعيب 

الضالع واملحافظات األخرى  مبحافظة 

مؤكدا دورهم الكبري يف تحريك العديد 

املديرية  خصوصًا  من  املشاريع داخل 

منــذ العام 2015   م بعــد ان غابت و 

عجزت الدولة  عن القيام بها. 

الخري واملزاد  أشاد شيخ  من جهته 

الخريي الشيخ  مجيب الفقيه مبستوى 

االنجازات التي تحققت ملروع رشيبة 

بصورة تفوق التصورات والتي قال إنها 

تناســب مكانة الشهيدين عي وقاسم 

رشيبة .

بدوره عرب والد الشــهيدين رشيبة 

الذي  الفقيه  عن شكره وعرفانه ألوالد 

قال إنهم  برهنــوا عىل أصالة معدنهم 

وتصدروا الرهان مبا حققوه من كسب 

للمــزاد العلني الثاين وحازوا فيه  عىل 

سالح الشــهيد مببلغ $88,888 دوالر 

امرييك  وقاموا  بإعادته ألرسته دعام 

لها بدافع النخوة واألصالة .

كان ذلك املزاد الثاين ســبقه املزاد 

االول عىل سالح  القائد األول للواء االول 

الصوالين  عبدالكريم  القائــد  صاعقة 

مببلغ $61,000 دوالرا امريكيا و استقر  

من نصيب آل العقوري الحريري الشيخ 

بعد  العقوري  محسن  فضل  عبدالجليل 

منافسة قوية  مع ال الفقيه.

و عقــب جوالت بني املتنافســني  

مبا فيهم اوالد الفقيد قاسم الصوالين 

وقد  فرضوا كفاءتهم يف السيطرة عىل 

الفرصة لرجال  انهم تركــوا  املزاد غري 

الخري يف املنطقة لينتهي املزاد راســيا 

عىل جبل حريــر يف اخر الثواين التي 

ظــل عليها اوالد الفقيه مســتحوذين 

عليــه وابوا اال ان يكــون املزاد الثاين 

تحت مجهر املراقبــة و كانوا اصحاب 

الســبق والســيطرة عىل املزاد الثاين 

لصالح املــروع ولصالح 

ارسة الشهيدين وتلك مواقف  محسوبة 

للشــيخ مجيب  الفقيه واخوته احمد 

الفقيه  فــارس املزاد األول وعبدالعزيز  

الفقيه .

الجدير بالذكر أن مروع الشــهيد  

عي قاســم رشيبة- مبديرية الشعيب 

مبحافظة الضالع  هو واحد من مئات 

األعامل الخرييــة التي ألوالد الفقيه يد 

يف دعمهــا مســجلني حضورهم يف 

أعىل رواد الداعمني .

ملحــة عن مــروع طريق 
رشيبة بالشعيب

اجتمع أهايل منطقة  جبل القضاة 

التي تعد اخر مناطق  مديرية الشعيب 

مبحافظــة الضالع مــن جهة حاملني 

ملناقشــة خدمات مناطق جبل القضاة 

راب وعمقيــت وعمــر املحرومة من 

أبســط مقومات الحياة ويف مقدمتها 

الطريــق  الرئيســية التــي تربط تلك 

املناطــق  باعتباره خطا اســرتاتيجيا 

حيويا تقدر مساحة املرحلة األوىل منه  

ب ٨ كيلو بينام تبقــى املرحلة الثانية 

منه هي األهم لربط الشــعيب بحاملني 

ويافع وحرير والضالع. 

وخالل االجتامع تم تشــكيل فرق 

أهلية تتوىل القيام بهذه  املهمة بقيادة 

الشــيخ أحمــد عي مثنــى القايض 

مديرية   عام  مدير  من  مبارش  وارشاف 

االستاذ  الضالع   مبحافظة  الشــعيب 

حسني الخيي ورئيس املجلس  االنتقايل 

الجنويب  بالشعيب  العميد يحي  عباد 

ومجموعة  من رجال القضاة اىل جانب 

فرسان الخري يف الداخل ويف الواليات 

املتحــدة األمريكية الــذي كان لهم 

والتفاعل  والجهد  البذل  يف  الســبق 

مع هذه الحملــة وتلتها دول الخليج 

العريب  وبريطانيا.

وقد تــم  فتح عمليات للمروع 

يف عــدن بقيادة ابوليــث القايض 

وفريقه وجبل القضاة وفتح حسابات 

لدى عدد مــن محالت الرصافة تحت 

مســمى دعم حملة طريق الشــهيد 

القائد عي قاســم  رشيبة القايض  

الضالع  مبحافظة  الشعيب  مبديرية 

..الحملــة انطلقت  يف ٢٤رجب  من 

بحضور  العوابل  الشــعيب  عاصمة 

وحاملني  الشــعيب  ابناء  من  مرف 

الخري محمد  الحملة من رجل  وبدأت 

طاهر الشــعيبي  و محمــد عبدالله 

أبو نشــوان  مالك  رشكة ابو نشوان 

للرصافــة   والتحويــالت والحامدي 

البلعيس والعميد عمر املجري ومدير 

عــام مديرية  حاملني مبحافظة لحج 

عبد الفتــاح حيدرة ورجل الخري فهد 

الخري عي ســويد  العطيــل ورجل 

والشيخ  محســن القشم  أبو مطهر 

ورجل الخري والعطاء ابو حسن الخيي 

املضو  وابن  احمد مفتاح  واوالد نارص 

محمد عبيد اسعد وعي القابي واوالد 

احمد ســامل الحســني واحمد صالح 

الحسني واوالد ســعيد احمد القرقور 

واوالد محســن حســني الحريــري 

والشــهم احمد عي محسن والفارس 

الصــربي عامر الطار والشــيخ عي 

احمد حريز واوالد الشيخ املرحوم عي 

مثنى القايض واوالد الشهم عبدالقوي 

صالح محسن  ومروان الشعيبي وابو 

اليافعــي  وكثري من  القحيــم  احمد 

الخريون.

جبال  من  القــادم  للفارس  وكان 

الفقيه  الشيخ مجيب  الشعيب   حذاره 

الذهبي وتســجيل اعىل  الرقــم  نيله 

التربعات  وتوالــت   الحملة  يف  مبلغ 

الشــعيب  ومناطق  بــكل مناطــق 

حريــر وحاملني ويافــع ومناطق يف 

بكل  وتواصلت  وعدن  وردفان  الضالع 

تنافس ودخلــت  واليات أمريكية  يف 

املنافســة  خصوصا  واليــة نيويورك 

وكاليفورنيــا ولويزانا وميتشــجن و 

لوالية  القوية  السيطرة  وكانت  الينوى 

الشــعيب  ويف  وكاليفورنيا  نيويورك 

كانت مناطق تتدفق للخري كالســيول 

الهدارة الوفية وسجلوا ملحمة مرفة 

ولصبور  والرحبــة  راغــب  يتقدمهم 

العوابل  والعاصمة   والقزعــة  ولوديه 

ومناطق  والجعافر  ومــكالن  وجباب 

العمل يف تنفيذ املروع  كثرية  وبداء 

بعدمائه يوم مــن الحملة املباركة بعد 

رشاء  بوكلني للمروع  وقطع اشواطا 

كبرية وبفضل الله وفضل الخريين من 

ابناء الشعيب وحاملني  وحرير والضالع 

ويافع  وكل مناطق الجنوب  وســيتم 

انجازه بإذن اللــه عىل اكمل وجه يف 

قادم االيام.

تزامنا مع عودته من أرض املهجر ..
وفد جلنة م�ضروع طريق ال�ضهيد علي �ضريبة يف �ضيافة ربان املزادات اخلريية الأول يف اجلنوب


