
إدارة أمن الصافية أفرجت عن الجناة والسيارة المسروقة

النميري يناشد وزير الداخلية وأمين العاصمة 
التحقيق في سرقة سيارته وضبط الجناة

تقدم األخ/ علي مسعد النميري  
م��ن أب��ن��اء منطقة ال��ري��اش��ي��ة-
مديرية دمت- محافظة الضالع- بشكوى 
معززة بالوثائق الرسمية إلى الصحيفة 
تفيد بأن سيارته نوع »ش��اص« موديل 

2003« تحمل ل��وح��ة رقم  «
»2/64828« تم سرقتها في 
تاريخ 2012/10/30م، من 
أمام منزله في حي شميلة بأمانة 
العاصمة صنعاء وتم إبالغ الجهات 

المعنية في حينه.. 
وأش��ار النميري أنه بعد اربعة 
بالغًا  تلقى  م��ن سرقتها  أشهر 
العامة لمرور  االدارة  م��ن قبل 
أمانة العاصمة، أن سيارته والتي 
تحمل نفس رقم اللوحة المعدنية 
»2/64828« ارتكبت حادثًا مروريًا 
في رداع، وأكدوا له وجود سيارته في 
حوش م��رور »رداع«.. وعند حضور 

األخ/ علي مسعد النميري صاحب السيارة 
المسروقة تفاجأ بإفادة مدير عام مرور 
رداع له بأن السيارة قد تم نقلها إلى أمانة 
العاصمة »قسم العمري« بأوامر عليا -حسب 

الشكوى-.. 
وأضافت الشكوى أن األخ/ علي مسعد 
النميري عندما ذهب إلى قسم العمري 
أخبروه بأن السيارة التي ارتكبت الحادث في 

رداع 
محجوزة لديهم وأنها ليست سيارته وإنما 
كانت تحمل نفس أرقام اللوحات المعدنية 
الخاصة بسيارته المسروقة - حسب المذكرة 
المرفوعة من قبل مدير عام المرور بأمانة 
العاصمة العميد الركن/ علي العمودي 
والمرفوعة لألخ مدير عام مرور البيضاء 

لإلفادة والتحقيق في القضية..
فجاءت اإلفادة من قبل ادارة مرور البيضاء 

بأن السيارة فعاًل كانت تحمل نفس اللوحات 
الخاصة بسيارة األخ/ علي مسعد النميري 
المسروقة والتي تحمل رقم»2/64828« 
حسب التقرير المرفوع من قبل »مرور 

رداع«..
وبحسب الشكوى المعززة بالوثائق 
الرسمية فقد تم توجيه عدة مذكرات 
من وزارة الداخلية واألستاذ/ عبدالقادر 
ه��الل أمين العاصمة وإدارة أمن 
العاصمة إلى أمن منطقة الصافية 
بحجز السيارة المسروقة التي تحمل 
نفس رق��م لوحات سيارة األخ/ علي 
مسعد النميري وحجز األشخاص الذين 
كانوا على متنها.. إال أن استهتار قسم 
العمري بالنظام والقانون والالمباالة 
في عدم تنفيذ األوامر من الجهات العليا 
وعدم الشعور بالمسئولية تجاه حماية 
حقوق المواطنين حال دون تنفيذ تلك 

األوامر..
حيث ت��م إط���الق ال��س��ي��ارة المسروقة 

واألشخاص الذين كانوا على متنها..
وناشد النميري وزي��ر الداخلية وإدارة 
أمن العاصمة صنعاء وإدارة المرور التخاذ 
االج��راءات الالزمة والتحقيق في القضية 

وضبط الجناة وإرجاع الحق إلى أهله..
الصحيفة تحتفظ بالوثائق الرسمية التي 

تدعم القضية..

سكان حي القبة الخضراء يناشدون تحرير مسجدهم من المليشيات

محلي تعز يهدد بوقف عمل »المحليات« في المحافظة

كتب/ وليد يحيى الحبابي

49 على التوالي  لألسبوع ال��
واص��ل أهالي حي مسجد القبة 
الخضراء الكائن في شارع هائل 
بأمانة العاصمة صالة الجمعة في 
الشارع المجاور للمسجد احتجاجًا 
على استمرار احتالل مسجدهم 
من قبل ميليشيات حزب اإلصالح 
كان  م��ا  بمليشيات  المدعومة 
يسمى بالفرقة األولى ، متجاهلين 

دع��وات مؤتمر ال��ح��وار الوطني 
الشامل إلزالة االنتهاكات والمخالفات التي تهدد السلم االجتماعي 
والعيش المشترك. وعبر المصلون عن استيائهم الشديد من 
عدم تجاوب حكومة الوفاق الوطني لمناشداتهم بحل المشكلة 
التي تكاد أن تشعل فتنة ال تُحمد عقباها.. واستغرب االهالي 
والمصلون من استمرار تواجد أطقم وجنود ما كان يسمى بالفرقة 
االولى بداخل وجوار المسجد أثناء أداء وصالة الجمعة ،بالرغم من 
قرار حل الفرقة االولى مدرع ونقلها من موقعها وضمها في إطار 

الهيكلة، بيد أن تواجد تلك 
يظهر  لمستمر  ا ت  لمليشيا ا
ع��دم اكثراتهم ب��ال��ق��رارات 

وتمليكهم بالتمرد عليها..
يشار إلى أن عناصر من حزب 
اإلص��الح المتطرفة أقدمت 
قبل نحو ع��ام على اقتحام 
الجامع وضرب إمام وخطيب 
الجامع االستاذ )علي الشرفي( 
وإنزاله من المنبر بقوة السالح 
، وق��ام��وا بتنصيب خطيب 
إص��الح��ي متطرف م��ن خ��ارج 
الحي ، والى اآلن وسكان ورواد الجامع يصلون في الشارع كل 

جمعة وبقية األسبوع في بيوتهم..
وعلى ذات السياق- رفع المصلون ورواد المسجد مناشدتهم 
لألخ رئيس الجمهورية وحكومة »الوفاق« وطالبوا بسرعة وقف 
معاناتهم وتحرير الجامع من هذه الجماعات المتطرفة، وطالبوا 
ببسط يد الدولة على كل المساجد والحارات والشوارع المجاورة 

للجامع.

تعز  فظة  بمحا لمحلي  ا لمجلس  ا علق 
جلسات اجتماعاته الدورية حتى عودة محافظ 
المحافظة األستاذ شوقي أحمد هائل لمزاولة 
أعماله ومهامه وتنفيذ قراراته ووقف تجاوزات 
بعض ال��وزراء وتدخالتهم في صالحيات 

السلطة المحلية.
وأوض��ح مصدر محلي بمحافظة تعز أن 
إصرار بعض ال��وزراء على تنفيذ قراراتهم 
المخالفة لقانون السلطة المحلية وتجاوز 
لمجلس  ا يدفع  ق��د  لمحافظ  ا صالحيات 
بالمحافظة إلى اتخاذ إجراءات قد تصل إلى 

وقف عمل المجالس المحلية بكافة مديريات 
المحافظة.

وأوضح المصدر أن تنفيذ مثل تلك القرارات 
يعد مؤشرًا خطيرًا كونه سيؤدي إلى نسف 
قانون السلطة المحلية وإضعاف دوره��ا 
المحدد في القانون. مؤكدًا حرص السلطة 
المحلية بالمحافظة على سالمة اإلجراءات 
القانونية التي تعزز من تحسين مستوى أداء 
المؤسسات الحكومية بالمحافظة وعدم خلق 
إشكاالت قد تتسبب في إثارة الفوضى في 
أكثر من مؤسسة. وجدد المصدر مناشدته 

لرئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور 
هادي لوقف تلك التجاوزات واالنتصار لقانون 

السلطة المحلية.
ي��ذك��ر أن وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة والتعليم 
الدكتورعبدالرزاق األشول المنتمي لحزب 
اإلصالح )اإلخوان المسلمين في اليمن( يصر 
على فرض مدير لمكتب التربية بتعز ينتمي 
لحزبه بالمخالفة لقانون السلطة المحلية 
وخالفا آللية المفاضلة التي اتبعها محافظ 
تعز شوقي هائل في عملية التغييرات لمدراء 

مكاتب الوزارات بالمحافظة . 

بنك اليمن والكويت
األستاذ/ حسين المسوري

رئيس مجلس اإلدارة

بمناسبة اليوم العالمي للعمال
 1 مايو

يسرنا أن نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات
لفخامة األخ المناضل/

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

وإلى أبناء الشعب اليمني العظيم
متمنين من اهلل أن تعود هذه المناسبة  

وشعبنا في تقدم وازدهار
وكل عام والجميع بخير

ألف مبروك

نزف أجمل التهاني والتبريكات للمهندس الشاب الخلوق/

 عماد الدين أمني الربيعي
بمناسبة حصوله على المركز األول كلية الهندسة والتكنولوجيا تخصص هندسة التشييد والبناء 

بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من االكاديمية العربية في مصر..فألف مبروك
المهنئون:

فتح المليكي- مصلح علي أبو شعر- صقر نهشل- أمين المليكي- محمد أنعم- عبدالناصر شرف الدين 
وجميع األهل واألصدقاء في الشعر..

االثنين : 29 / 4 / 2013م 
 الموافق :17 / جماد آخر / 1434هـ 

العدد: )1659( قضايا17

ألف مبروك
وسط فرحة غامرة حضرها األهل واألصدقاء الجمعة الماضية

 تمت خطوبة  الشاب الخلوق/

اسامة خالد سنان
وبهذه المناسبة السعيدة نزف أجمل آيات التهاني والتبريكات متمنين له قرب 

الزفاف ومليون مبروك..
المهنئون:

جدك/ سنان محسن شمسان
وأعمومك: احمد ومحمود وعبداهلل وعبدالرحمن وإبراهيم وسمير

واخوالك: مراد الحضراني وأكرم وإبراهيم ومحمد
عصام احمد الهمداني- أكرم النهمي- منير المضواحي- محمد الثقباني

ووالدك.. وجميع اخوانك- محمد أنعم- مطهر الصفاري- باسم أنعم- يوسف أنعم
طالل الكبسي- سمير عاصم- وليد الوصابي- حسن الشامي

بشير الكبير- وجميع األهل واألصدقاء


