
اخلريون يف .مل ملن فقده يسعى إلعادة الفرح ملن مل يعد يشعر به واأل ،من يسعى للعمل إبنسانية
 :مرين اثننيأهذه احلياة أيملون 

 اجلزاء من هللا :اوهلما 

 زرع ابتسامة يف وجوه الناس احملتاجني :اثنيهما

اطيه أبمانه العاصمة وسجن كتب ألربعة سجون احتيا  جديد مالأكانت   ،مليون ملشروع واحد 72
اليت ابدرت برعايتها جمموعة احلاج علي حممد احلباري ، و غاثة السجون إالبحث اجلنائي يف محلة 

 ني ،والده واليت مل ترتدد هذه اجملموعة التجارية يوما يف مساعدة السجناء وغريهم من احملتاجأو 
 . يف اخآررةليكون هلا رصيد الدعاء يف الدنيا ورصيد اجلنة إبذن هللا

احلاالت اسوأ  7102عوام األررية وابألرص ن ما متر به بالدان احلبيبة يف األأستشعر امجيعنا 
اليت تكاد تعلن انعدام ،و تدهور الوضع يف منشآت كثرية منها السجون  وعليه فقد معيشيا،

لصحية، الكهرابء للمساجني فيها، النظافة الغذاء ،الرعاية اة املقومات األساسية للعيش أبمان وصح
مراض بني السجناء بسبب عدم فقد تفشت األ ة،ساسيات كادت تكون  منعدممجيع هذه األ

 .النظافة للسجون وقلة الغذاء الصحي، واملتابعة الصحية حلال السجناء 

، مدارل إىلالصرف الصحي تدفقت بكثره  هن مياأبل  ،عاما تفتقد السجون للصيانة 01منذ 
لتتكفل جمموعة احلباري كعادهتا ابلسبق  ،املؤسسة نداء استغاثه هلذه السجونطلقت أ ،السجون

متكاملة ومواد غذائية  ةالعمل بتزويد السجون املستهدفة مبنظمومات طاقه مشسي أفبد ،لعمل اخلري
توفري مجيع  إىلضافة ،إجرت محلة صيانه ونظافة شامله للسجون  أشهر و أتكفي السجون ملدة ستة 

 .ارة صغريها وكبريها ملطابخ السجون املستهدفة معدات الطب

مراض عادت النور للسجناء رلف القضبان ووفرت هلم بيئة نظيفة حتميهم من األأهذه احلملة 
وفرت األدوات ابملطابخ كذلك و ، ن يعودوا حلياة احلرية أ إىلوغذاء يعينهم على مواصلة حياهتم ،



ال يعين كوهنم سجناء ف ،الئمة حلياة السجناء  توفري بيئة ميف كتمل سد احتياجات السجن يل
 .بسط حقوق العيش اخآمن أن حرماهنم م

 .رصيد املؤسسة وجمموعة احلباري إىلف جناحا جديدا يكللت هذه احلملة بنجاح كبري لتض

ررى حتتاج حلمالت مشاهبه هلذه احلملة تتمىن املؤسسة وهناك سجون يف صنعاء واحملافظات األ
تعاىل  د اخلري من هللا امل وحصاألمساندهتا لرسم   لعام اجلديد وتنتظر من الداعمنيتنفيذها رالل ا

 كيال حيرموا من احلياة الكرمية رلف قضبان السجون.رمحة حبال من حرموا من احلرية  ،وذلك 

 
 


