
الثــــورة صداغا وظاسصداغا وظاس

البطاقة السلعية
ــني  ــع اليمني ــاوالت تركي ــداء ومح ــك الع ــل ذل ــم ك ورغ
ــت من خالل  ــة االنقاذ سع ــل إال ان حكوم ــف الوسائ بمختل
ــادات الوطنية اىل ايجاد  ــات املجلس السيايس والقي توجيه
ــيش ملوظفي  ــم الوضع املعي ــن تفاق ــة للحد م ــول انقاذي حل
ــت وفق دراسة  ــم جهلنا الكبري هل عمل ــة وعملت (رغ الدول
وخطط بعيدة املدى بحيث تحافظ عىل املخزون الغذائي أم 
ــاد البطائق السلعية والتي من خاللها  ال؟)، عملت عىل ايج
ــة بنصف راتبه  ــد برشاء مواد غذائي ــح للموظف الواح يسم
ــا مسبقا ويقترص  ــم تحديده ــز تجارية وموالت يت ــن مراك م
عىل املوظف فقط الذهاب اىل املركز الذي تم تحديد وجهته.

ارتفاع األسعار
ــة كما يصفها  ــل الحلول السيئ ــذه الخطوة أفض كانت ه
ــون والتي ساهمت بشكل كبري يف التخفيف من معاناة  مراقب
الكثري من موظفي الدولة وارسهم، غري أن هناك عوائق كثرية 
ــا ارتفاع االسعار  ــرت متزامنة مع البطائق السلعية منه ظه
ــواق املحلية  ــة مع االسعار يف االس ــل تلك املراكز مقارن داخ
ــا يف املواد الغذائية االساسية حيث وصلت الزيادة  خصوص
ــض أو كيس  ــس الدقيق االبي ــن 1000 ريال يف الكي ــرث م اىل أك
السكر وزن 50 جم وقس عىل ذلك يف مختلف السلع. واملواد

ــر واستياء من  ــت محل تذم ــادة غري املربرة كان ــذه الزي ه
قبل جميع املستفيدين من البطائق السلعية والذين اشتكى 
ــالك املراكز التجارية  ــم من جشع هؤالء التجار  وم غالبيته
ــىل مرأى  ــني ويبتزونهم ع ــة املوظف ــون حاج ــن يستغل الذي

ومسمع من قبل جهات االختصاص يف حكومة االنقاذ.
ــة القيام بواجبها  ــاروا اىل أن الحكومة ملزم مراقبون أش
ــن قبل التجار  ــزاز واالستغالل م ــد لعمليات االبت ووضع ح
ــار الجشعني حتى  ــع التج ــع م ــق الرسي ــني اىل التحقي ، داع
ــة وتصيبها لعنات  ــن متورط ــة أمام املواط ــون الحكوم ال تك

املغلوبني عىل أمرهم.
مربرات غري قانونية 

ــىل فيسبوك  ــة كشف يف صفحته ع ــد املراكز التجاري أح
ــق التموينية، موضحاً انه  ــاب رفعه االسعار عىل البطائ أسب
ــة املبالغ وأخذ نسبة  ــك املركزي بمقاصص بسبب قيام البن
ــه بالرغم من ذلك إال أن أسعارهم ال تزال منخفضة  25 % وان

بحسب الصفحة.
ــرش  ــده ب ــارة عب ــة والتج ــر الصناع ــه وزي ــدوره وج ب
باستدعاء مسؤويل املركز التجاري والتحقيق معهم حول ما 
نرشته الصفحة حيث اصدر توجيهه إىل وكيل قطاع التجارة 

الداخلية يف الوزارة قائال:
ــز والتحقيق معهم  ــؤويل املرك ــا استدعاء مس ــم رسيع يت
ــم تعاملوا  ــل البنك وه ــن قبلهم وما دخ ــا تم نرشه م ــول م ح
ــة التموينية ويعلمون الرشوط بعدم زيادة أي  بنظام البطاق
ــة بعد التأكد وتكليف  ــغ  ويتم اتخاذ االجراءات القانوني مبل
ــا ألن مثل هذا  ــك والرفع الين ــة والتجارة بذل ــة الصناع نياب
يعترب ابتزازاً للموظف ومخالفاً للقانون سواء من قبل املول 
ــا ونحملكم املسؤولية  ــاري أو البنك والرفع الينا رسيع التج

الكاملة عن التخاذل أو التقصري يف مثل هذه الحاالت .

منتسبو الداخلية يشكون
ــع االشكاليات وتتواىل الشكاوى  عىل الصعيد ذاته، تتس
ــن شكوا من  ــي وزارة الداخلية والذي ــن منتسب ــرة م ــذه امل ه
ــد معه فضال عن  ــذي تم التعاق ــار لدى التاجر ال ــع االسع رف
ــىل أصناف معينة لرشائها  ــزام منتسبي وزارة الداخلية ع ال
ــه يف دول  ــع بيع ــر  يمن ــة واآلخ ــي الصالحي ــا منته وبعضه
ــا قال العقيد   ــن مقلب للنفايات كم ــج باعتبار ان اليم الخلي
محمد محمد حزام أحد قيادات وزارة الداخلية والذي حذر 
من  علب عصري التانج التي تباع من قبل املؤسسة التجارية 
ــراد وزارة الداخلية يف  ــي تبيع املواد الغذائية لضباط وأف الت

صنعاء بنظام البطاقة السلعية.

وجاء تحذير حزام كون علبة عصري التانج غري مخصصة 
ــة وكتب  ــة بحريني ــا صناع ــم انه ــج رغ ــع يف دول الخلي للبي
ــن يهمه االمر قال  ــه عىل الفيسبوك بالغاً مل حزام يف صفحت
ــت باستالمها من عند  ــب التانج هذه تباع عندنا قم فيه "عل
ــول للتاجر ليعبث بنا رفعا  ــر ضمن نصف املرتب املح التاج
ــة املهم عند وصويل  ــار واجبارنا عىل رشاء سلع معين لألسع
ــت بعبارة  غري مخصص للبيع يف دول الخليج  للمنزل فوجئ
ــي أنها غري  ــي صناعة بحرينية يعن ــة التانج !!! وه عىل علب
ــة لإلنسان الخليجي، أما اليمني فيعترب بالنسبة لهم  صالح
وللتاجر املستورد لها والبائع لها عبارة عن مقلب للنفايات.  
 وتساءل حزام : ترى كيف تم السماح بدخولها اىل بالدنا 

ــارك واملواصفات واملقاييس  ــة املتواطئة يف الجم ومن الجه
ــت تهريب ملاذا ال يتم  ــن سيحاسبهم ؟ وإذا كانت قد دخل وم
ــا وكيف يقبل  ــني لها وضبطها واتالفه ــط التجار املروج ضب
ــذه األغذية الفاسدة  ــون يف وزارة الداخلية بيع مثل ه املعني

عىل رجال األمن وبمبالغ مرتفعة ايضا ".
تجاوب مع الشكوى

ــدوره وجه اللواء الركن محمد بن عبدالله القويس وزير  ب
ــة مرشوع  ــا كرس ملناقش ــه اجتماع ــالل ترؤس ــة خ الداخلي
ــزة  ــة واألجه ــي وزارة الداخلي ــة ملنتسب ــة التمويني البطاق
ــادات األمنية ..  ــوزارة والقي ــن وكالء ال ــة ضم عددا م األمني
ــة التموينية  ــة الستكمال مرشوع البطاق وجه بتشكيل لجن
ــة برئاسة األخ وكيل الوزارة لقطاع املوارد البرشية  والسلعي
وعضوية كل من الوكيل املساعد لقطاع التجهيزات واملوارد 
ــة إضافة اىل  ــام الشؤون املالي ــودة ومدير ع ــر عام الج ومدي
ــر عام  ــن ومدي ــداد والتموي ــة لإلم ــام اإلدارة العام ــر ع مدي

الشؤون القانونية بالوزارة .
ــل منتسبي  ــاوى املقدمة من قب ــرض الشك ــر استع الوزي
ــات التي ظهرت  ــة اىل اإلشكاليات واملعوق ــوزارة باإلضاف ال

خالل عملية التوزيع  يف املرحلة املاضية.

ــه اللواء القويس باستكمال املرشوع والذي يتم عىل  ووج
ــر القادمة وبما  ــة األشه ــار جدد للخمس ــه اختيار تج ضوئ
ــة ، عىل أن  ــع التمويني ــن املواد والسل ــي االحتياجات م يلب
ــس والجودة مع ضمانة  ــون مطابقة للمواصفات واملقايي تك
ــة بسهولة ويرس ،  ــة املناسب ــة تقديم الخدم ــني وسالس وتأم
ــزة األمنية يف  ــي الوزارة واألجه ــث تشمل كافة منتسب بحي

مختلف املحافظات.
ــة الجهات املعنية االلتزام الكامل  كما وجه وزير الداخلي
ــة ذات العالقة  ــات التجاري ــع املؤسس ــد املربم م ــود العق ببن

وتحقيق مبدأ الشفافية يف الرصف والتوزيع.
عىل صعيد متصل، ترأس اللواء عيل سالم الصيفي وكيل 
ــة االجتماع  ــوارد البرشية واملالي ــاع امل ــة لقط وزارة الداخلي
ــوع البطاقة السلعية  ــي للجنة املكلفة باستكمال موض الثان
ــرى مناقشة عدد من القضايا  ــي وزارة الداخلية  ، ج ملنتسب
ــوزارة والجهود  ــة السلعية ملنتسبي ال ــة بالبطاق ذات الصل

املبذولة يف هذا املجال .
ــن املقرتحات التي تقدم بها  ــف االجتماع عىل عدد م ووق
ــاء اللجنة يف هذا السياق ، مؤكدين عىل رضورة تحقيق  أعض
ــذا رسعة  ــودة ، وك ــري الج ــزام بمعاي ــة وااللت ــدأ الشفافي مب
ــة السلعية وبما يلبي  ــراءات الستكمال مرشوع البطاق اإلج
ــة يف مختلف  ــي وزارة الداخلي ــات منتسب ــات ومتطلب حاج

املحافظات .
ــة للتجار  ــرشوط العام ــة ال ــت مناقش ــاع تم ويف االجتم
املتقدمني لتوفري املواد الغذائية بالبطائق السلعية ملنتسبي 

وزارة الداخلية .
الحد من جشع التجار

تتسابق الخطوات للحد من االبتزاز والجشع الذي ابداه 
الكثري من التجار  تجاه املواطن واملوظف البسيط الذي بات 
ــاً وابتزازاً ، ولم يعد  ــي االمرين عدواناً وحصاراً وجشع يعان
ــذه املمارسات ، يف  ــك املوظف الصرب عىل مثل ه يستطيع ذل
ــات دورهم يف استالم  ــت ينتظر موظفو الدولة يف املحافظ وق
ــم ان أحوالهم  ــدون يف شكواه ــة حيث يؤك ــق السلعي البطائ
ــن تعز وعدن  ــا النازحني م ــوءا خصوص ــة زادت س املعيشي

وأبني.
ــة  ــة تغطي ــة رسع ــات املعني ــن الجه ــل م ــا نأم وبدورن
ــاون أو التساهل  ــق السلعية وعدم الته املحافظات بالبطائ
ــوع والفقر واملخافة  ــاك أرس حارصها الج ــف فهن أو التسوي

يقابله صمود اسطوري حري الجميع واذهل العالم.

ـــــح  ـــــرب ـــــح بــــــــوابــــــــة ال ـــــرب بــــــــوابــــــــة ال
ـــال ضــابــط ـــال ضــابــطالـــســـريـــع ب الـــســـريـــع ب
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أكاديميًا تتألق  عــربــيــًا  الــرمــايــة  فــي  ـــى  األول
ــت الباحثة رائد / أمل عيل مدهش يف دراسة  أوص
ــة عن العوامل املؤثرة يف اجرام املرأة اليمنية  ميداني
ــرب  ــة ع ــة مجتمعي ــالت إعالمي ــم حم ــة تنظي بأهمي
ــع التواصل االجتماعي  كافة وسائل اإلعالم ومواق
ــأن تكريم اإلسالم  ــة األرسية بش ــى بنرش الثقاف تعن
ــف الرجل بحقوقها وبقيمتها ودورها  للمرأة وتعري

ــا وتدريبها بشكل  ــي والدعوة إىل تعليمه االجتماع
يجعل منها عنرصا فاعال يف املجتمع.

ــة امليدانية 2016م التي قدمت  كما أوصت الدراس
ــال متطلبات نيل درجة املاجستري يف علوم  الستكم
ــن أساليب التمييز  الرشطة برضورة حماية املرأة م
ــل دور الجهات الرسمية  ــف من خالل تفعي والتعني
ــوم محافظات  ــة يف عم ــات الرعاي ــاء مؤسس وإنش
ــف والسجينات  ــا العن ــة ضحاي ــة لرعاي الجمهوري

املفرج عنهن اللواتي تخلت عنهن أرسهن.

ــت الدراسة للباحثة أمل وهي األوىل عربيا  وأوص
ــة الرشطة  ــام مدرس ــر ع ــد مدي ــة ومساع يف الرماي
ــث وزارة  ــة_ برضورة ح ــة النسائي ــؤون الرشط لش
ــداث تقسيمات  ــىل استح ــة ع ــؤون االجتماعي الش
إدارية تعنى بالقيام بمهام الرعاية الالحقة وتقديم 
ــور سجن  ــل ف ــة ألرسة النزي ــدة االقتصادي املساع

عائلها.
ــط الضوء عىل الدراسة  ملحق قضايا وناس يسل

بشكل أوسع يف االعداد املقبلة.

املراكز التجارية..املراكز التجارية..

يف دراستها عن العوامل المؤثرة يف اجرام المرأة

ــودي االمريكي والحصار زادت  ــدى أبناء اليمن جراء العدوان السع ــاع املعيشية سوءا ل األوض
ــدوان الذي لم يراع حقاً من  ــادس والعرشين 2015م وحتى اليوم ، وهو الع ــر منذ الس الجائ
حقوق االخوة واالنسانية والدين وتجاوز كل القيم واألخالق واألعراف واملواثيق ببشاعة جرمه ومجازره 
ــم ومقرات أعمالهم، ورافق كل  ــال واآلمنني يف منازلهم وطرقهم ومزارعهم ومساجده ــق النساء واالطف بح
ذلك حصار جائر  بري وجوي وبحري ، منع الغذاء والدواء يف محاولة لرتكيع الشعب اليمني، وزاد عىل ذلك 
ــام مرتزقته بنقل البنك املركزي اىل عدن وإيقاف مرتبات املوظفني وهو ما فاقم املعاناة االنسانية بشكل  قي

خطري حذرت منه منظمات محلية ودولية.

تقرير / محمد الفائق

الثورة / خاص

جشع التجار زاد من معاناة 
املوظف "والتجارة" تصف 

ذلك بـ"االبتزاز"

تجار يبيعون مواد غذائية 
منتهية وأخرى غري صالحة 

لالستخدام اآلدمي

ــة  ــات متواصل ــة.. خدم ــني الوطني ــة السج مؤسس
لرعاية وتأهيل السجناء، بعض الذين اتصلوا بنا إلعالن 
ــون شامل  ــم. مجتمع السج ــوا تلفوناته ــم أغلق تربعاته
ــر عىل  ــرص األم ــات وال يقت ــف الخدم ــاج إىل مختل ويحت
ــا يف اإلفراج عن  ــن فحسب بل ساهمن ــاء املعرسي السجن
ــون ريال.. منذ إنشاء  ــاً معرساً بمبلغ 17٫5 ملي 18 سجين
مؤسسة السجني الوطنية بتاريخ: 23 /6/ 2013م والتي 
ــا تخفيف  ــة إنسانية فحوه ــا رسال ــىل عاتقه حملت ع
ــني وأرسته يف مختلف الجوانب االنسانية  معاناة السج
ــا وهيئتها  ــة بقيادتها العلي ــل ممثل ــي تعمل دون مل وه
ــت ان  ــه استطاع ــه وتوفيق ــون الل ــي بع ــة والت التنفيذي
ــف بعض معاناة السجناء  ــم إسهاما كبرياً يف تخفي تسه
ــات يف مختلف الجوانب االنسانية ولو لم يكن  والسجين
من جهود هذه املؤسسة إال أنها أوصلت رسالة السجني 
ــاه الراكدة  ــي وحركة املي ــيل والخارج ــع الداخ للمجتم
ــن جهود وتوجه  ــان السجون وما نلمسه م داخل حيط
ــالل قيامه بتشكيل اللجنة  من الجانب الحكومي من خ
ــدة املعرسين وإعالنه  ــاء ومساع ــا لرعاية السجن العلي
ــادف 8 رمضان من  ــي الذي يص ــوم السجني اليمن عن ي
ــون والسجناء من  ــام، وما حظيت به قضية السج كل ع
ــواب والتي عقدت  ــوزراء ومجلس الن اهتمام مجلس ال
ــود املؤسسة جلسات تناقش قضاياهم وما  عىل إثر جه
ــدويل نحو السجون  ــه منظمات املجتمع املدني وال توج
ــك وبفضل الله حظيت املؤسسة  لهو خري شاهد عىل ذل
ــي وأصبحت  ــب الحكوم ــدى الجان ــول كبري ل ــة وقب بثق
ــال اإلسهام يف تخفيف معاناة السجون  رشيكاً له يف مج
ــه من إعادة  ــه املؤسسة وتقوم ب ــاء وما قامت ب والسجن
ــزي  ــن املرك ــي للسج ــرصف الصح ــاري ال ــم مج ترمي
ــاة البرشية  ــن مستنقع قاتل للحي ــان عبارة ع ــذي ك وال
ــه من صيانة ملجاري الرصف  داخل السجن وما قامت ب
ــي باألمانة وإنارة  ــز االحتياط ــي يف مراكز الحج الصح
ــن السجناء  ــة ومعالجة املرىض م ــم سجون األمان معظ
ــالت النظافة وتأهيل السجناء  والسجينات واقامة حم

ــاء املعرسين  ــن السجن ــايل ع ــع امل ــل والدف ــوق العم لس
ــة ألرس السجناء وغري ذلك  ــم املساعدات املختلف وتقدي
ــن االعمال التي ال يسعنا ذكرها يف هذا املنرب االعالمي  م
غري مرشوع العون القضائي الذي ينضوي تحته أكرث من 

خمسني محامياً متطوعاً ومتمرساً.
ــب الرسمي  ــت عناية الجان ــان سببا يف لف ــل هذا ك  ك
ــدويل والخريين  ــات املجتمع املدني وال ــدويل ومنظم وال
ــا املعرسين من  ــني، وفيما يخص قضاي ــة السج إىل قضي
ــة تقوم بجباية الزكاة  ــاب املبالغ الكبرية فإن الدول أصح
ــىل  ــرتض ع ــة واملف ــات التجاري ــني والرشك ــن املواطن م
ــؤالء املعرسين وما تقوم  ــة أن تقوم بحل مشاكل ه الدول
ــم قضايا املعرسين  ــن إسهام يف حل معظ ــه املؤسسة م ب
ــر ال يعني  ــة ولكن هذا االم ــب الدول ــي تعمل اىل جان فه
ــل مسئولية حل قضايا االعسار داخل  أنها تتحمل كام

سجون الدولة. 
ــر وتقلل  ــرى اقالماً تسخ ــز يف نفوسنا أن ن ــن يح لك
وتيسء اىل جهود املؤسسة الكبرية رغم انه  عىل عاتقها 
ــني يف مختلف الجوانب  ــة إيصال رسالة السج مسؤولي
ــاول مشاكل  ــالم أن تتن ــرى بهذه األق ــة واألح اإلنساني
ــون والسجناء فتتحدث مثًال عن االزدحام داخل  السج
ــر السجون  ــاء يف عناب ــدم توزيع السجن ــون، وع السج
ــب التصنيف الجرمي والفئات العمرية لكل سجني  حس
ــاء وجعل  ــني السجن ــال الجريمة ب ــد يف انتق ــا ساع مم
ــن قبل  ــاك م ــة لالنته ــن عرض ــار الس ــن صغ ــض م البع
سجناء آخرين ولها أن تتحدث عن سوء التغذية وعدم 
ــيس مما تسبب  ــاب دور اإلرشاف النف ــا وعن غي كفايته
ــاء ولها ان  ــة ملعظم السجن ــاالت النفسي ــور الح يف تده
ــج التأهيل واالصالح والتي هي  تتحدث عن غياب برام
ــا أن تتحدث عن  ــة وله ــآت العقابي ــاس وجود املنش أس
ــرصف الصحي والتي  ــات املياه ومجاري ال تدهور شبك
ــا انترشت كثري من األمراض واألوبئة مثل الطفح  بسببه
ــري ذلك ولهذه األقالم أن  الجلدي واألمراض املعوية وغ

تتحدث عن املشاكل الصحية وعن أسبابها ...الخ

ــاج اىل كل  ــون مجتمع شامل يحت ــع السج إن مجتم
الخدمات يف مختلف الجوانب االنسانية ومن العيب ان 
ــل أو الخارج أن معاناة  ــور للمجتمع سواًء يف الداخ نص
ــا السجناء املعرسين وإن  ــون تكمن فقط يف قضاي السج
ــن السجناء يعانون الويل داخل السجون  كان العديد م
بسبب عدم قدرتهم عىل دفع الحق الخاص الذي عليهم 
ــذ املجال كبرية  ــود مؤسسة السجني الوطنية يف ه وجه
ــد فقد استطاعت  ــة للجميع ال ينكرها اال جاح وواضح
ــة واىل  ــا التنفيذي ــا وهيئته ــود قيادته ــة بجه املؤسس
ــال املال  ــن رج ــاء م ــادي البيض ــاب األي ــا أصح جواره
واألعمال والرشكات التجارية وبعض الخريين ان تطلق 
ــن 450 سجيناً معرساً وخالل  ــوام السابقة أكرث م يف األع
ــام استطاعة  ــذا الع ــط من ه ــارك فق ــان املب ــر رمض شه
ــاً وسجينة  بتكلفة  ــق رساح 18 سجين ــة أن تطل املؤسس

(17,500,000) ريال كما أن املؤسسة تستعد إلطالق 33 
سجني وسجينة معرس خالل األسبوعني املقبلني بتكلفة  
ــك خالل األسبوعني املقبلني  (51,000,000) ريال وكذل
ــدة الصحية  ــث الوح ــة بتجهيز وتأثي ــوم املؤسس ستق
ــة (62,000$) والتي  ــاء بتكلف ــزي بصنع ــن املرك للسج
ــل فريقاً  ــل واإلصالح أن ترس ــن مصلحة التأهي نأمل م
إعالمياً وإدارياً متخصصاً لحضور فعالية االفراج حتى 
ــل االتهامات  ــني ويكي ــا اإلعالمي ــي أحد موظفيه ال يأت

للمؤسسة أو يشكك يف عملها ونزاهتها. 
ــا أننا نريد ان نطلع الرأي العام عىل نتائج برنامج  كم
ــاة اليمن الفضائية من اليمن  إنسان الذي عرض عىل قن
ــف املؤسسة 19 مليون ريال  يف رمضان الفائت والذي كل
وما حصلنا من خالله من تربعات من املواطنني ال يتجاوز 
ــري املبالغ التي تربع بها أعضاء مجلس  10 ماليني ريال غ

ــا واإلعالن عنها يف الربنامج كما  األمناء أو قاموا بجمعه
ــت تحت التحصيل  ــذه املبالغ جزءاً  كبرياً  ال زال ــن ه أن م
ــزءاً  تم التربع به عن طريق شيكات غري قابلة للرصف  وج
ــب نتيجة أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك  والسح

بسبب العدوان والحصار الجائر عىل البلد.
ــارج البلد وأحدهم  ــأن بعض املتصلني من خ  وننوه ب
ــن خمس مرات وتربع بمبالغ  اتصل من السعودية أكرث م
ــن  ــن لسج ــربع بمولدي ــه الت ــة اىل إعالن ــرية باإلضاف كب
ـــ 30 ألف  ــن تربعه ب ــا أعل ــن أمريك ــل م ــدة ومتص الحدي
ــوا تلفوناتهم والذي نشك أنهم مدفوعون  دوالر قد أغلق
ــاع وقت الربنامج حتى  ــراف ال نعلم توجهها لضي من أط
ــال والتربع عرب  ــرون من االتص ــن املتصلون اآلخ ال يتمك

الربنامج.
ــىل  ــذت ع ــة أخ ــني الوطني ــة السج ــا أن مؤسس وبم
ــف معاناة السجناء  ــا مسئولية اإلسهام يف تخفي عاتقه
ــة وبرعاية  ــذت املؤسس ــد نف ــم فق ــات وأرسه والسجين
اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة املعرسين خالل 
ــر رمضان املبارك فقط عرب برنامج إنسان العديد من  شه
ــري يف زرع االبتسامة  ــي أسهمت بشكل  كب املشاريع والت
ــم بتكلفة 41  ــم وحمايته ــاء وأرسه ــا  السجن ــىل محي ع
ــام املؤسسة  ــي أبرزها قي ــال والت ــف ري ــاً و 600 أل مليون
ــني و700 ألف  ــة  7 مالي ــة بتكلف ــة غذائي ــع 700 سل بتوزي
ــا 300 أرسة يف امانة العاصمة صنعاء  ــال استفادة منه ري
ــة  ــران و 200 أرسة يف محافظ ــة عم و 200 أرسة يف محافظ
ــد لعدد 433  ــة بتوزيع كسوة العي ــا قامت املؤسس إب كم
ــاد من املرشوع كامل السجينات والسجناء  سجني استف
االحداث ونزالء املصحة النفسية يف اإلصالحية املركزية 
ــات يف دار االمل واملعنفات يف  ــة العاصمة والسجين بأمان
ــداث يف محافظة  ــات واألح ــك السجين ــام وكذل دار الوئ
ــم لعدد  ــع افطار الصائ ــة مشاري ــا نفذت املؤسس إب كم
ــون االحتياطية باألمانة وسجن  1340 سجيناً يف السج
ــة ونيابة رشق األمانة كما قامت املؤسسة بإدخال  محكم
ــي باألمانة  ــة للسجن الحرب ــة الشمسي ــة الطاق منظوم

ــدرة 36380 ميجا وات بتكلفة 5 ماليني و 500 ألف ريال  بق
ــال منظومة الطاقة الشمسية لقسم السجينات يف  وإدخ

اصالحية األمانة بتكلفة 2 مليون ريال.
ــة  ــا لرعاي ــة العلي ــة اللجن ــة وبرعاي ــا أن املؤسس كم
ــة فعالية يوم  ــن تبنة اقام ــدة املعرسي ــاء ومساع السجن
ــرص الجمهوري،  ــت يف الق ــي والتي أقيم ــني اليمن السج
ــن املؤسسة يف  ــا م ــة وإسهام ــع الصحي ــن املشاري وضم
ــل السجون قامت املؤسسة  ــة مرض الكولريا داخ محارب
ــع عنابر  ــاه لجمي ــة املي ــة وتصفي ــرتات تنقي ــع فل بتوزي
ــي، باإلضافة اىل  ــز االحتياط ــز الحج ــون يف مراك السج
ــة مليونني  ــاه وأدوات النظافة بتكلف ــع املي وسائل تجمي
ــث صالة  ــة بتأثي ــت املؤسس ــا قام ــال، كم ــف ري و 400 أل
ــرا ألهميتها بتكلفة  ــن الحربي نظ ــات يف السج إجتماع

450 ألف ريال.
ــني بأن  ــر املنشور تب ــالل التقري ــن خ ــام وم ويف الخت
ــج ومشاريع وجهود  ــىل أعمال وبرام ــه غري مطلع ع كاتب
ــا  ــن وتقديمه ــاء املعرسي ــراج السجن ــة يف إخ املؤسس
ــل تحت اطاره فريق  ــات العون القضائي الذي يعم خدم

كبري من املحامني املتطوعني واملتمرسني.
 كما ندعو كاتب التقرير اىل زيارة موقع املؤسسة قسم 
ــى يطلع عىل  ــىل الفيس بوك حت ــا ع ــار  وصفحته االخب
ــب االنسانية  ــال املؤسسة يف مختلف الجوان حجم أعم
ــرسون  ــم املع ــا فيه ــم بم ــاء وأرسه ــون والسجن للسج
ــاً بتنفيذ العديد  ــر ذكره أن املؤسسة تقوم شهري والجدي
ــة ومراكز الحجز  ــات املركزي ــن املشاريع يف اإلصالحي م
ــض املحافظات ولكم  ــي يف أمانة العاصمة وبع االحتياط
ــق التحري عن ذلك يف األعداد املنشورة يف صحيفتكم  ح
ــاء اليمنية سبأ  ــة األنب ــي لوكال ــع الرسم ــراء واملوق الغ
ــر املؤسسة  ــة أو زيارتنا اىل مق ــع االخباري ــض املواق وبع
وسنوافيكم بكل ما تطلبونه من تقارير حتى نزيل اللبس 

عنكم.  
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جهود نوعية ملؤسسة السجني يف مراكز التوقيف واإلفراج عن السجناء املعسرين
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