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 بقلم/علي عمر الهيج:

قام محافظ اب القاضي احمد عبدالله الحجري ومعه  
امين الورافي االمين للمجلس المحلي بالمحافظة 
بتوزيع 1200 بطاقة تأمين لعمال النظافة وذلك تقديرًا 

للدور الذي يبذله عمال النظافة في عموم المديريات.

ووجه القاضي الحجري صندوق النظافة بصرف راتب 
شهر اكرامية رمضان لعمال النظافة، مشيدًا بالدور 
الذي يلعبه صندوق النظافة والتحسين باتجاه عمال 

النظافة.

محافظ إب يوزع 1200 بطاقة تأمين لعمال النظافة

 نــــداء استغــاثة..!

إن شهر رمضان المبارك هو شهر رحمة وتراحم.. ويجب أن 
ال ننسى من يعيشون خلف القضبان.. علينا أن نذكر ولي األمر.. 
وفاعلي الخير بهؤالء المعسرين الذين يفضلون الموت على 
الحياة.. داخل سجون وبسبب مبالغ أو قضايا ال تستحق.. هذه 

العقوبات البشعة.
علمًا أن هناك حاالت تقبع في السجون بسبب مبالغ زهيدة 
ج��دًا.. ويعانون من ظلم شديد بأحكام مخيفة.. فليس من 
المعقول أن يسجن إنسان سنة على عشرة آالف ريال أو مائة 
أل��ف.. ويظل في السجن وينساه الجميع وم��ع ذل��ك خروجه 
مرتبط بالتسديد.. ومن أين يمكن للمعسرين أن يحصلوا على 

أموال داخل السجون إذا عجزوا عن توفيرها خارجها..

إن على الحكام أن يتقوا الله بهؤالء المعسرين.. ونطالب مجلس 
القضاء إيجاد معالجة للمعسرين على ضوء الشريعة االسالمية 
السمحاء، ألن االحكام بسجن المعسرين لسنوات على مبالغ 
ال  تذكر فيها قسوة وظلم وديننا االسالمي رحيم باإلنسان 
وبالعقوبات .. ولماذا ال يتم إيجاد عمل ألمثال هؤالء داخل 

السجون تمكنهم من المساعدة على تسديد ديونهم.
حقيقة أوضاع السجون وأماكن االحتجاز في اليمن متردية جدًا 
وتعاني نقصًا في الخدمات االساسية للسجناء والمعتقلين نتيجة 
ضعف االمكانات المادية المخصصة للسجون واماكن االحتجاز. 
 وكشف تقرير صادر عن مركز تعز للدراسات حول الزيارة 
الميدانية للسجون وأماكن االحتجاز في العاصمة عن وجود 

العشرات من المسجونين تعسفيًا، إضافة الى ممارسة التعذيب 
والمعاملة القاسية والحرمان من المحاكمة العادلة.

وط��ال��ب المركز ب��اإلف��راج ال��ف��وري ع��ن ك��اف��ة المحتجزين 
والمعتقلين تعسفيًا وتعويضهم التعويض العادل ومحاسبة 
كافة المتورطين في تلك االعتقاالت واالحتجازات التعسفية 
وفقًا للقوانين النافذة، وكذا معالجة اوضاع السجناء المعسرين 

والتخفيف من معاناتهم .
كما لفت الى ضرورة تحسين أوضاع أماكن االحتجاز والسجون 
في امانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية من حيث 
إعادة بناء وإصالح وصيانة للبنية التحتية ومرافقها االساسية 
وزيادة االعتمادات واالمكانيات المادية لها ورفع وتحسين 
مستوى أداء الكوادر البشرية العاملة فيها بما يضمن تحسن 
المعاملة االنسانية للسجناء والمعتقلين وتوفير كافة الخدمات 
والرعاية الالزمة لهم من صحة وتغذية وتأهيل وتدريب وفقًا 
لما نصت عليه القوانين الوطنية والمواثيق واالتفاقيات الدولية 

النافذة.

أهالي حي ريمي بمدينة عـدن يشكرون الرئيس هادي 

عـدن/سامي عبدالعزيز:

رف����ع أه���ال���ي ح�ي  
ري����م����ي ب��م��دي��ن��ة 
المنصورة بمحافظة ع�دن 
األربعاء الماضي، برقية شكر 
وع��رف��ان وامتنان لفخامة 
الرئيس/عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية، 
الس��ت��ج��اب��ة م��ن��اش��دت��ه��م 
ب��ال��ت��دخ��ل ل��وق��ف عملية 
االس��ت��ي��الء ع��ل��ى ط��ري��ق 
عام والشروع بأعمال بناء 
أساسات وصب خرسانة 

لقاعدة البناء، في شارع حيوي مهم 
يقع على طريق يؤدي إلى حيهم.

كما ع��ب��روا ع��ن شكرهم وتقديرهم 
للسلطات المحلية بمديرية المنصورة 
وم��ح��اف��ظ��ة ع�������دن وس���ل���ط���ات األم���ن 
بالمحافظة، وقيادة المنطقة الجنوبية 

ع��ل��ى ت��ف��اع��ل��ه��م االي��ج��اب��ي وال��ت��ص��دي 
للمتنفذ  وإلقاء القبض على أربعة أفراد 
من مجموعته المسلحة، والتحفظ على 
أسلحتهم الرشاشة وذل��ك ي��وم الثالثاء 

الموافق 16 يوليو2013م.

وك�����������������ان أح�������د 
لمتنفذين "ج��الل  ا
ال��م��ط��ل��ي" ق���د ق��ام 
ومجموعته المسلحة 
باالستيالء على شارع 
ع��ام على مدخل حي 
ريمي بالمنصورة لنحو 
ش��ه��ر ك��ام��ل )استمر 
بالسيطرة على أرض 
ال��ط��ري��ق ال���ع���ام منذ 
ال���ن���ص���ف ال���ث���ان���ي م��ن 
شهر يونيو 2013م، 
حتى ي��وم ال��ث��الث��اء 16 
يوليو2013م( وضرب 
ب����ع����رض ال���ح���ائ���ط ك��ل 
األعراف والقوانين وأضر 
بحقوق المجتمع وبمصالح المواطنين 
العامة والخاصة ال��ذي��ن ل��م يقبلوا بهذا 
االستيالء والتصرف غير المسبوق في 

مدينة حضرية ك�ع�دن.

حضرموت.. ضبط 1222 كرتون 
مساحيق شراب ممنوعة

حضرموت - محمد السبئي

أف���اد م��ص��در مسئول بالهيئة اليمنية للمواصفات  
والمقاييس بأنه تم ضبط كمية 1222كرتون مساحيق 
شراب صناعي ماركة »روجين« بمكتب الهيئة بالوديعة بعد ان تم 

اكتشافها ضمن حاوية تحمل بسكويتًا وحلويات.
وأوضح المصدر أن بيانات الحاوية التي تم عرضها من قبل التاجر 
على موظفي المكتب تفيد ب��أن الحاوية تحتوي على بسكويت 
وحلويات ولكن أثناء قيام الموظفين بتفتيش الحاوية تم اكتشاف 
كراتين مساحيق الشراب مخفية تحت كراتين البسكويت في 

محاولة لتهريبها الى السوق المحلية.
ودع��ا المصدر كافة المستهلكين ال��ى ع��دم ش��راء مثل هذه 

المنتجات غير الصحية.

 إتالف ثالثة أطنان من 
المواد الغذائية 

اتلف مكتب الصناعة بمحافظة عمران نحو ثالثة اطنان  
ونصف الطن من المواد الغذائية المنتهية بحضور أمين عام 

المجلس المحلي للمحافظة صالح زمام المخلوس. 
ج��اء ذل��ك بعد حملة تفتيش واسعة نفذتها مكاتب الصناعة في 
المديريات. وأكد المخلوس ومدير مكتب الصناعة احمد الطاهش 
استمرار حمالت التفتيش ال��دوري��ة والمفاجئة حرصًا على سالمة 

المستهلك وضبط المتالعبين. 

عصابة مسلحة تهاجم 
منزل مغترب بإب

موظفو األشغال يطالبون بضبط المعتدين على منزل الوزير

أقدمت عناصر  
م�����س�����ل�����ح�����ة 
بمنطقة السارة مديرية 
ال��ع��دي��ن محافظة اب 
األرب��ع��اء على مهاجمة 
منزل المغترب مارش 
محمد أمير الحميدي، 
ب��ع��د أن ق��ام��ت بقطع 
ال��ط��ري��ق أم���ام المنزل 
وان��ه��ال��وا بالضرب على 
اح���د أق��رب��اء المغترب 
)ط�������ارق ال��ح��م��ي��دي( 
أحد أقاربه ال��ذي حاول 
ال��ت��دخ��ل لمنعهم من 
س��رق��ة المنزل بعد أن 

قاموا بتكسير النوافذ 
واألبواب.

ه��ذا وحمل المغترب 
الحميدي وزير الداخلية 
واألج�����ه�����زة األم��ن��ي��ة 
لية  مسئو فظة  لمحا با
م���ا ت���ع���رض ل���ه م��ن��زل��ه 
واالعتداء عليه من قبل 

عصابة مسلحة.
موضحا ان إدارة أمن 
المديرية والمحافظة 
ل����م ت���ت���ح���رك ل��ض��ب��ط 
العصابة التي يقودها 
م��ج��رم��ون م��ن أص��ح��اب 

السوابق.

عبر مهندسو وموظفو وزارة األشغال العامة والطرق  
والمؤسسات التابعة لها عن استيائهم للتصرفات غير 
المسئولة من قبل أحد المقاولين والمدعو محمد يحيى الطلحي الذي 
أقدم مع مجموعة كبيرة مسلحة على محاصرة منزل وزير األشغال 

العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي. 
واستنكر منتسبو ال���وزارة تصرفات المسلحين ومنعهم وزير 

األشغال من الخروج لممارسة واجباته الوظيفية بدعوى المطالبة 
بمستحقات لدى ال��وزارة عن أعمال تنفيذية تفوق استحقاقاته 

الحدود القانونية. 
وناشدوا األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
التوجيه بسرعة ضبط المذكورين وإحالتهم إلى األجهزة المختصة 

للتحقيق معهم. 

3300 اصابة 
سرطان في إب

أظهرت وحدة  
األمل لمكافحة 
م�����رض�����ى ال����س����رط����ان 
ب���م���ح���اف���ظ���ة اب ف��ي 
الحفل ال��ذي أقيم لدعم 
الحملة الوطنية لمرضى 
السرطان األسبوع الماضي 
عن وج��ود 3300 حالة 
اص�����اب�����ة س�����رط�����ان ف��ي 
لمسجلين  لمحافظة وا ا

لدى الوحدة..
وفي الحفل شدد أمين 

على الورافي األمين العام للمجلس المحلي بمحافظة إب 
على أهمية دعم مرضى السرطان والتعاون في التخفيف من 
معاناتهم ونشر التوعية باالبتعاد عن مسببات اإلصابة بالداء 
الخبيث.. مؤكدًا دعم السلطة المحلية بجهود وحدة األمل.

وعقب ذلك تم افتتاح جهاز الكشف المبكر عن سرطان 
الثدي بكلفة 520 الف دوالر.

في ش��هر رمضان المبارك ينتظر اآلالف من الس��جناء المعسرين لفتة حانية من رئيس الجمهورية أو من فاعلي   
الخير إلطالق سراحهم وعودتهم الى أسرهم وأوالدهم.

اآلالف يقبع��ون خل��ف القضبان س��نوات وعليهم حقوق ملزمين بتس��ديدها.. لكنهم فقراء.. معس��رون.. وفوق ذلك 
مسجونون.. وتمضي سنوات أعمارهم بسبب مبالغ احيانًا ال تذكر..

السجناء المعسرون..


