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ركــن  العميــد  األمنــاء/ كتــب/ 
محمد محسن مهدي : 

يف الذكرى الرابعة إلستشهادك كيف 
أرثيــك أيها الحب العميــق والدمع تخط 
املشاعر قبل الحروف ، أربع سنوات مضّت 
ال تفوتنا فيها تكبرية اال ويسبقها الدعاء 
والكربياء  الجالل  أيها  والبكاء يف رحيلك 
الشهيد البطل ولدي عبدالله محمد محسن 
مهدي الحاملي الذي استشهد يوم الجمعة 
املوافق ١٥ مارس ٢٠١٩م يف مهام تأمني 

العاصمة عدن 
دمعــة كبــرية مازالــت تتجول يف 
األجفان منــذ يوم رحيلك أبني الشــهيد 
عبدالله ، أبت قلوبنا أن تنساك أيها النورس 
الحاملــي رغــم أمياننا باألقــدار وعدالة 
القضيــة الجنوبية ، لكن حقــًا لنا أن ال 
ننىس روحك النقية الطاهرة التي ستبقى 
خالــدة يف حيــايت ويف تاريخ نضاالت 
ويف  الوطنية  واملناسبات  الجنوب  شعب 
العمل والتعامل داخل األرسة ومع محبيك 
مابقيت عــى هــذه األرض فأمثرك لن 
متحى ستظل براكني أشواق لن تهدأ حتى 

ألقاك.
كان الشهيد عبدالله تواقًا يف الحياة 
، شابا شجاعًا مل يخىش املوت يومًا رغم 
صغر سنه ومل أسمع منه أنينا وال شكوى 
وهو أحد أوائل شــباب املقاومة الجنوبية 
الدفاع  الصفوف يف معارك  الذين تقدموا 
عن الديــن واألرض والعرض يف جبهات 

الضالع تحت قيادة اللواء عيدروس قاسم 
الُزبيدي ، بدون كلل أو ملل أو تراجع حتى 
لقي ربه مقبًل غري مدبــًر مقدمًا روحه 
رخيصة ألجل تراب هــذا الجنوب الغايل 
رافضــًا أن يكون للغــزآة موطئ قدم أن 
ُتدنس أقدامهم أرض الجنوب الطاهرة .. »

يف هــذا اليــوم الحزيــن والذكرى 
املؤملــة.. أكتــب والقلب ميلــؤه الحزن 
استشهاد  يف  والخسارة  املصاب  وفداحة 
ابني ) عبدالله ( فاملوت قد أختار األجمل 
فينا واألحب إىل نفوسنا ألن رحيله كان 
دون سابق إنذار أو احتفالية وداع ، انكرس 
جناح من أجنحــة الروح ، وأصبح الحزن 
يرافق قلوبنا والجرح ينزف دًما ولن يندمل 
العسكري  الســلك  أنشــغلنا يف  ومهام 
التحرري لن تنسينا األيام ولدًا نقيا صالحا 
صادقا كان بيننا كالنجم يف كبد السامء 
وكان كبريًا يف عمله وأخالقه ووفاؤه مع 

الجميع .
أيها اإلبــن البار والشــهيد املجيد .. 
فلست معرتضًا عى قدر الله طاملا الوطن 
يحتم علينــا أن نبذركم بــذرات تضحية 
وفداء ، بذرات عزًة وكرامة لشعب الجنوب 
بأكمله ، رحلت وأنــت يف ُمقتبل العمر ، 
وهذا الذي أوجعني وألبسني رداء الصمت 
وجلباب الســكون وعباءة حزن أبت أن ال 
تفارق ســاميئ ، فوداعًا يا أعز الراحلني 
إىل قلبــي ، وداعًا أقولهــا والفراق أليم ، 
، فهنيئًا  الدموع  أكتبها بسيول من  وداعًا 
لك الشهادة التي أرشدتنا الحرية ومنيض 
عى دربكم ياولــدي الغايل حتى تحرير 

الوطن واستعادة دولة الجنوب .
وأدماين  أبــكاين  نفســًا  الله  رحم 
رحيلها ، فقدانك يــا » عبدالله « كان من 
أعظم املصائب التي مــررت بها ، ولكني 
أحتسبك عند الله شهيدًا وجمعني الله بك 

يف جنات النعيم ، رحمك الله يا أبني »
كــم افتقدنــاك وكم نشــعر باألمل 
والحرسة من بعــدك ، كنت الرفيق األمني 
والونيس واألنيس ، كنت بالنبسة يل قمرًا 
الله أن يلهمنا  منريًا يف حيايت ، نســأل 
صربًا طوياًل عى فراقك ، ويف كل ذكرى 
أبني ونودعك  يــا  ننعيَك ونبكيَك  هانحن 
وأنت إىل جانب أحّبائنا الذي سبقوَك من 
شــهداء الثورة التحررية وفقداء املنطقة 

حتى الرثى أسكنكم الله أعايل الجنان  »
ولدي.. أبني الغايل عبدالله .. سأظل 
أذكـرك بأمل وحرسة ، فال فرح وال رسور 
بعدك ، مهام كانت املناسبات ، فأنا أكتب 
كلــامت الرثاء هذه والدمــوع تذرف من 
املُقل تعادل بل وتزيــد عدد هذه الحروف 

الصادقة الخزينة »
ولدي الراحل لــو كنت ُتفدى لفديتك 
بــكل ما أملك ، بــل لفديتك بنفيس ألجل 
، لذلك لن ينسيني  تبقى قمرًا يف ُسامئنا 
إياك إال املوت يامــن طيفه يزاورين بكل 

اللحظات واملواقف .«
الغايل  الشهيد  ولدي  ونشــأ  ترعرع 
عبدالله محمد محســن مهدي يف مدينة 
حبيل الريدة حاملني م لحج ، ويعترب تلميذ 
مدرســة والده النضالية حيث انخرط يف 
صفوف املقاومة الجنوبية مبكرًا » الدفعة 

الخامســة » تحت قيادة اللواء عيدروس 
الزبيدي يف محافظــة الضالع وكان من 
التصدي  معركــة  يف  املشــاركني  أوائل 
الضالع  وتحريــر  الحوثية  للمليشــيات 
عــام 2015 ، ثم انتقل اىل محافظة لحج 
كواحدا من ابطال املقاومة الذين شاركوا 
الجوية  العند  يف تحرير معسكر وقاعدة 
، ويف يــوم الجمعــة 15 مارس 2019م 
ارتقى إبنــي عبدالله شــهيدا يف مهام 
العاصمة عدن، تاركًا خلفه جروح  تأمني 

تنزف ومواقــف وذكريات خالدة ، فوداعًا 
بحجم الغصة والحزن واألمل الذي عشعش 
يف قلوبنا والحول وال قوة إال بالله العيل 
العظيم ، نســأل الله تعــاىل أن يغفر لك 
ويسكنك فســيح جناته ويلهمنا جميعًا 
جميل الصرب والســلوان إنا لله وإنا إليه 

راجعون .
* )قائد اللــواء الثاين صاعقة جبهة 

الضالع (

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

قائد اللواء الثاني صاعقة جنوبية ..يكتب يف الذكرى الرابعة إلستشهاد جنله ) عبداهلل (

�إعالن مناق�صة رقم )10( لعام 2023م

ذكرى موؤملة مل يطِوها �لن�صيان 


