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   عدن »األمناء« أحمد عقربي – قيصر ياسني:

تتواصل هذه األيام مبكتب جامرك رقابة دار ســعد 
إجراءات ومعامالت ترسيم السيارات متاهيا مع الحملة 
األمنية التــي أطلقها مدير عام رشطة عدن بتوجيهات 
مــن األخ أحمد حامد مللس، محافظــة العاصمة عدن، 
لضبط الســالح وترقيم الســيارات غري املرقمة ومنع 

اإلطالق الناري يف األعراس.
وتزامنا مع هذه الحملــة فقد تحول مكتب جامرك 
رقابة دار سعد إىل ورشــة عمل حقيقية بجهد فريق 
العمل الجمريك الذي شــكل خلية نحل جامعية، يعمل 
بروح فريق العمل الواحد، رغــم ارتفاع درجة الحرارة 
والضغط عىل أعضاء الفريق من قبل املئات من أصحاب 
السيارات غري املرقمة لرتســيمها التي تحرم البلد من 
اإليــراد املايل، ناهيك عام تشــكله من أرضار عىل أمن 

الوطن واملواطن.
وأوضح مدير جامرك رقابة دارسعد، محمود محمد 
الحاج العقــريب، يف ترصيح لـ«األمناء« قائال: »نعمل 
جنبا إىل جنب مع أمن عــدن وإدارة املرور بالعاصمة 
عدن ومتاهيا كامال مع إجــراءات الحملة األمنية ملنع 
السالح وضبطه وترقيم السيارات غري املرقمة من خالل 
الجمريك لرتســيم  للفريق  الجمركية  املعامالت  إجراء 

سيارات املواطنني«.
وأشــار إىل أن »جامرك رقابة دارســعد وموظفيه 
وقيادته اإلدارية يعملون بجهد منقطع النظري، ويقوم 

التسهيالت  بكافة  الجمريك  العمل  فريق 
واإلجراءات السلسة والسهلة واالنسيابية 
للمواطنــني من خالل إجــراء املعامالت 
لرتسيم ســياراتهم مبا فيها التسهيالت 
املالية ومبوجب قرار تخفيض الرســوم 
الجمركية«. الفتا إىل أن: »املواطن ميكنه 
ترسيم ســيارته يف جمرك دارسعد دون 
الرجوع إىل منفذ الدخول الذي دخل منه، 

وهذا العمل يعترب نوعا من أنواع التسهيالت 
الجمركية ومينح مبوجب ذلك تســهيالت جمركية عىل 
ضوء اســتكامل كافة إجراءات املرور بعد منحه البيان 

الجمــريك، كام تعطى كافــة اإلفادات 
املركبة  بخصوص  املطلوبــة  الجمركية 
وخصوصا فيام يخص النادي السياحي 

وكذلك ما يخص منفذ الدخول«.
العقريب املواطن أن »يحرص  ونصح 
عىل ترســيم ســيارته يف أقرب فرصة 
ممكنة حتــى تكون إجراءاته ســليمة 
الســيارة  صاحب  ملصلحة  وواضحــة 
ومصلحــة الوطن بدال من أن تكون هناك 
أعداد كبرية من الســيارات دون لوحات ودون بيانات 
البلد وأمنه  جمركية مام يؤدي إىل اإلرضار باقتصــاد 

واستقراره«.
واختتم مدير جــامرك رقابة دارســعد محمود 
العقــريب ترصيحــه لـ«األمناء« بشــكر محافظ 
العاصمة عدن أحمد حامــد مللس لنزوله إىل جمرك 
رقابة دار سعد واطالعه عن قرب عن العمل والجهود 
التي يقدمها فريق العمل الجمريك بالرغم من معاناة 
الحر الشــديد وزحمة املواطنــني وإجراء املعامالت 
ألصحاب السيارات لرتســيم مركباتهم، حيث أشاد 
املحافــظ بتســهيل الخدمات املقدمــة من جامرك 
رقابة دار ســعد للمواطنني، كام شكر مدير رشطة 
عــدن لنزوله هو اآلخر إىل موقع عمل جامرك رقابة 
واالنسيابية  السلسة  للخدمات  وارتياحه  دارســعد 
التــي يقدمها الفريــق الجمــريك للمواطنني من 

أصحاب السيارات.
املواطن محمــد أحمد نارش  من جانبه، أشــاد 
املفلحي بإجراءات استكامل ترسيم السيارات من قبل 
جامرك رقابة دارسعد واصفا تلك اإلجراءات بالسلسة 
والرسيعة، مثنيــا عىل جهود فريق العمل الجمريك 
الذي يعمــل بجهد كبري بالرغم مــن ظروف العمل 
الصعبة، حيث ال يوجد يف مكتب الجامرك مكيفات 
المتصاص اكفهرار الحرارة املرتفعة فضال عن رسعة 
املعامالت التي يتم إنجازها خالل 45 دقيقة منذ بداية 
املعاملة وحتى استالم البيان الجمريك وحث أصحاب 
الســيارات باإلرساع اىل الدائرة الجمركية الستكامل 

إجراءات ترسيم سياراتهم.

ترمي »األمناء« حســن الــكاف - تصوير/ 
علي شهاب:

بحضــور رئيس اتحــاد أدبــاء وكتاب 
أقامت  الجنيد  محمد  جنيد  الدكتور  الجنوب 
تريم  مبديرية  الحرضمي  للدان  الغناء  فرقة 
فرائحي  لقــاء  حرضموت  محافظــة  يف 
مبناسبة  بالغناء  تريم  االسرتاحات  بإحدى 
شــفاء رئيس فرقة الغناء للدان الحرضمي 
الشــاعر عيدروس أحمد العيــدروس بعد 

عارض صحي أمل به يف األيام املاضية.
وبدأت املناســبة بإلقاء أمني عام الفرقة 
األستاذ ســامل فرج التمور كلمة رحب فيها 
بالضيوف الكرام الذين توافدوا لالســرتاحة 

وكلهم فرح ورسور بشفاء رئيس الفرقة.
بعد ذلــك ألقى رئيس اتحاد أدباء و كتاب 
الجنوب د.جنيد محمد الجنيد كلمة شــاكرًا 
فرقة الغناء للدان الحرضمي عىل جهودهم 
الفرقة  لفعاليــات  »متابع  وأنــه:  املبذولة 
يف كثري مــن املحافل بالداخــل وبالخارج 
وترشيفها لفن الدان الحرضمي وأن الفرقة 
والغناء تريم لألسف الشديد مل يتم االهتامم 

بها يف عام 2010م«.
اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  »تريم  وقال: 
ومل ينَب لها مركزا ثقافيا وهي تستحق ذلك 
ملــا لها من تاريخ ثقــايف عريق وأن اتحاد 
اللون  هــذا  يولون  الجنوب  وكتــاب  أدباء 
االهتامم وأن قيادة املجلس االنتقايل تعطي 
أولوية واهتامما بالجانب الثقايف والفني«.

بعــد ذلك ألقــى مدير مكتــب الثقافة 
مبديرية تريم األســتاذ عبدالله بن حميدان 
كلمة رحب فيها بالضيوف الكرام وبالدكتور 
جنيد، وقال إن فرحته بهذا اليوم ال توصف 
بعــد أن مّن الله تعاىل عــىل رئيس الفرقة 
الشــاعر عيدروس العيدروس بالشفاء وأن 
الفرقــة لها عدة مشــاركات عديدة ترشف 
بحضورهــا ومنها املشــاركة يف فعاليات 
الذكرى الخمسني ملنظمة التعاون اإلسالمي 
بجدة وأن مكتب الثقافة يعمل عىل بحسب 
الثقايف  الجانب  لتطوير  املتاحة  اإلمكانيات 

وفن الدان الحرضمي باملديرية.
فيام ألقى رئيس الفرقة املحتفى به كلمة 
شاكرًا الله عىل شــفائه ومرحبا بالحضور 
الدان  الفرقــة ومحبي فــن  أعضــاء  من 

الحرضمي.
ومع حنات املالعق بالفناجني بدأ ســمر 
دان حرضمي بحضور كوكبة من مغني الدان 
وشعراء  وامللقنني  املشــهورين  الحرضمي 

الدان املشهورين باملديرية.
حرض الفعالية الباحث واملؤلف األســتاذ 
جيالين علوي الــكاف عضو األمانة العامة 
التحاد أدبــاء وكتاب الجنــوب وأمني عام 
اتحاد أدباء وكتــاب الجنوب فرع محافظة 
وعبد  الربايك  هشــام  األستاذ  حرضموت 
ســعدالله الشــتوي نائب رئيــس الفرقة 
خالد  واألســتاذ  باعشن  يارس  واألســتاذ 
الشتوي عضوا الهيئة اإلدارية بالفرقة وعدد 

كبري من محبي فن الدان باملديرية.

تقاريـــــر

مدير جمارك رقابة دار سعد لـ«األمناء«:

فريق العمل اجلمركي يعمل ب�إجراءات �سل�سة للمواطنني

ق�سة ط�لب ج�معي اعتقله احلوثيون مرتنيفرقة الغن�ء للدان احل�سرمي حتتفي بعيدرو�س

نحر�س اأن تكون اإجراءاتن� �سل�سلة و�سهلة و�سليمة

تعز »األمناء« خاص:

وّثق طالــب جامعي، حجم الجرائــم واالعتداءات 
التي ترتكبها املليشــيات الحوثية اإلرهابية املدعومة 
من إيــران، والتي تتخذ حجًجا واهيــة لتنفيذ عملية 

االعتقال.
الطالب، وُيدعــى يارس، روى أنــه اعتقل مرتني 
بسجنني حوثيني مختلفني، ففي املرة األوىل اعتقلته 
املليشيات خالل انتقاله من منطقة الحوبان إىل مدينة 
تعز اليمنية، فتم اعتقاله وإيداعه يف زنزانة انفرادية.

وُنِقل الطالب الجامعي فيام بعد إىل سجن الصالح، 
وهو املعتقل الرئييس ملليشيا الحويث يف محافظة تعز 
اليمنية، بعد أن وجهت له املليشــيا اتهاًما مبا تسميه 

»التواصل مع التحالف العريب«.
وأوضح يارس، وهو طالــب يف كلية الحقوق، أنه 
قىض عاًما كاماًل يف املعتقل، وتعرض لصنوف عديدة 
من التعذيب عىل يــد العنارص الحوثية، قبل أن يغادر 
ا كبرًيا ألحد  املعتقــل بعدما دفعت أرسته مبلًغــا ماليًّ

مرشيف املليشيا.
مل ميِض الكثري مــن الوقت، حتــى أعيد اعتقال 
يارس مرة أخرى، وأودع هذه املرة يف سجن الشاملية 
الخاص بتنظيم القاعدة ملدة مثانية أشهر، وغادره بعد 

أن دفعت أرسته أموااًل أخرى للحوثيني.
الجامعــي يدحض مزاعم  الطالب  ما جرى مــع 
حوثية، بــأن عمليات االعتقال تتــم وفًقا التهامات 
مبارشة، وُيســتدل عىل ذلك بأن املليشيا أفرجت عنه 
مرتــني بعد الحصول عىل األمــوال، علاًم بأن تكوين 
الرثوات املالية الضخمة هو أحد األســباب الرئيسية 

التي دفعت الحوثيني إلشعال الحرب وإطالة أمدها.
ويرتكب الحوثيون الكثري من الجرائم واالعتداءات 
ضد املعتقلني الذين ُيزج بهم إىل ســجون، بعضها ال 
يزال يقبع يف نطاق الرسية، يف محاولة من املليشيات 

إلخفاء أمر هذا التنكيل املروع.
ووفق شــهادات معتقلني ســابقني، فإن مليشيا 
الحويث متارس اعتداءات بالرضب بالقضبان املصنوعة 
من الصلب والكابالت الكهربائية واألسلحة والتعذيب 

بخراطيم املياه بضخ عىل األجسام بشكل حاد.
وتقول منظمة العفــو الدولية، يف تقرير أصدرته 

قبل أيام، إن الكثري من املعتقلني ال يزالون يعانون من 
إصابات بدنية ومشــكالت صحية مزمنة نتيجة لهذه 
االنتهاكات، فضال عن نقــص الرعاية الصحية التي 

تلقوها خالل فرتة اعتقالهم.
من جانبها، قالت مديــرة املكتب اإلقليمي للرشق 
األوسط وشــامل إفريقيا يف منظمة العفو الدولية 
هبة مرايف إّنه يجب عىل مليشــيا الحويث إنهاء هذه 
االنتهاكات فورا، واإلفراج الفوري وغري املرشوط عن 

أي شخص اعتقل ملجرد مامرسته السلمية لحقوقه.
وكشــفت املنظمة، أن مليشــيا الحويث تستخدم 
الســجناء يف صفقات خاصة، أســفرت عن نفيهم 
وإبعادهم قرسيًا عقب اإلفراج عنهم، مطالبة بإنهاء 
النفــي القرسي الــذي ميثل خرقًا فادحــًا للقانون 

الدويل.
وتعرض 12 معتقاًل عىل األقل للتعذيب أو غريه من 
رضوب املعاملة السيئة خالل االستجواب واالعتقال، 

وفق املنظمة.
وفيام تعج الســجون الحوثية بأعداٍد ضخمة من 
املعتقلني، فإن عدًدا من الصحفيني يقبعون منذ سبعة 
أعوام يف سجون املليشــيا، تعرضوا خاللها لصنوف 
عديدة مــن التعذيب النفيس والجســدي بعد إخفاء 
قرسي اســتمر خمســة أعوام، ثم أصدرت املحكمة 
الجزائية املتخصصــة التابعة للحوثيني حكاًم بإعدام 
أربعة صحفيــني تعزيًرا واالكتفاء باملدة للخمســة 

الصحفيني اآلخرين.
يف ســياق غــري بعيــد، طالبت رابطــة أمهات 
املختطفني، املبعوث األممي مارتن جريفيث بالضغط 
الحوثيني لإلفراج عن مئات املختطفني بسجون  عىل 

املليشيا.
وأفاد بيان صــادر عن الرابطة، بــأن هناك 624 
مختطفا ومخفيا قرسا يف ســجون مليشيا الحويث، 
يواجهون أوضاًعا مأساوية، داعية لإلفراج عن جميع 

املختطفات من النساء دون رشوط.
وسبق أن وثقت تقارير رسمية أن مليشيا الحويث 
ارتكبــت 21 ألف انتهاك بالعاصمــة اليمنية صنعاء، 
شــملت قتل وتعذيب حتى املوت، واإلخفاء القرسي، 
ونهب األمــوال، والتهجري، واالعتــداء عىل األطفال، 

واالنتهاكات بحق النساء.


