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أمام مدير عام املرور وقائد النجدة!!أمام مدير عام املرور وقائد النجدة!!

ــبه  ــة ماهو أش ــارع عام يتم فيه ممارس ــة العاصمة جولة مرورية أو ش ــد يف كل أمان ال يوج
بالتقطع  مثل ماهو حاصل يف جولة بيت بوس    (جرس الفقيدين أمان والخطيب) وكذا يف 
دوار السبعني حيث يتم يوميا ابتزاز سائقي السيارات يف ساعات معينة تبدأ من التاسعة 

صباحا وحتى الظهر من قبل عدد من رجال املرور وإىل جانبهم عدد من جنود النجدة
ــألة القانونية  ــا بتطبيق القانون فقط لكان مقبوال ولكنه يتجاوز املس ــو كان األمر مرتبط ول
ــائقني ويل ذراعهم  وصوال إىل تأمني  ــة إىل البحث عن أي مربر البتزاز الس ــي تتخذ ذريع الت

مايحتاجه وقت مابعد الظهرية
ــات ووضع حد لها  ــة النجدة التنبه ملثل هكذا ترصف ــر عام املرور وقائد رشط ــل من مدي نأم

وملن يمارسها!

أحجار ضخمة تجوب بها القاطرات شوارع العاصمة.. فهل من حل؟!!أحجار ضخمة تجوب بها القاطرات شوارع العاصمة.. فهل من حل؟!!

ضبط متهمين بالتقطع واالبتزاز ومحاولة نهب ضبط متهمين بالتقطع واالبتزاز ومحاولة نهب 

تشكل خطراً حقيقيًا على المواطنين والسياراتتشكل خطراً حقيقيًا على المواطنين والسيارات

هذه املشاهد من الصور التي التقطتها عدسة 
الزميل املصور تتكرر يوميا وتتسبب يف الكثري من 
العديد  ضحيتها  يذهب  التي  األليمة  الحوادث 
من األرواح الربيئة سواء كانت حوادث انقالب أو 
سقوط أحمال عىل السيارات أو املواطنني أو دهس 
التي تنتج عنها أعطال  الزائدة  نتيجة الحمولة 
املركبة  وتصبح  الكليش  أو  الفرامل  الربيك  يف 
طليقة العنان تلتهم كل ما يصادفها عىل طريقها 
وسائقها ال حول له وال قوة سوى الرصاخ واملناداة 
طريق  أمــام  من  بالهروب  صوته  بأعىل  للناس 
اصلبها  التي  الهائجة  كالجمال  التائهة  املركبة 
يشء من الجنون .. واملشهد هنا ال ينجو منه إال 

من ال يزال عمره طويال..
عواقب وخيمة 

نالحظ أيضا يف كثري من األوقات إن حموالت 
املركبات زائدة وبارزة عىل جوانبها كما يف الصور 
العديد  يقول  التحقيق  هــذا  يف  ننرشها  التي 
أصحاب  من  التقيناهم  الذين  األشخاص  من 
بأمانة  والحتارش  عرص  منطقة  يف  الشاحنات 
اجل  من  هو  ذلك  وراء  من  القصد  أن  العاصمة 
تحقيق مكاسب مالية من قيمة الحمولة .. وعندما 
سألناهم عن الكوارث نتيجة هذه الحمولة أجابوا 
بالقول : "ما يقع يشء وان وقعت فهي نادرة وقضاء 
العواقب  ذاك  أو  السائق  هذا  متناسيا   .. وقدر" 
الوخيمة التي تخلفها هذه األفعال غري العقالنية 
عىل اآلخرين باملقام األول إذا كان قد رهن حياته 

للمجهول وكسب املادة .
ترضر 20سيارة 

الحوادث  من  العديد  تسبب  قد  األفعال  هذه 
املرورية فمثال السيارات التي تحمل مواد البناء 
كالجص أو النيس أو الحجارة الضخمة الخاصة 
والتي  بالرتاب  املخلوطة  الحجارة  أو  بالبناء 
من  فمنهم  وألم  بحرقة  املواطنون  منها  يشتكي 
سقط عىل زجاج سيارته حجارة اونيس وتشقق 
..أما  املواد  هذه  تطاير  نتيجة  تهشم  أو  الزجاج 
أصحاب الجص فهم كمن يذر الرماد عىل عيون 
الناس ؛ وكثريون من غرفت لهم الرياح كمية من 
ال  الناقالت  هذه  أصحاب  الن  لعيونهم  الجص 
يغطون الجص (بالطر بال ) خاصة يف الخطوط 
يف  حدث  املثال  سبيل  وعىل  فمثًال   .. الطويلة 
طريق  يف  ديزل  قاطرة  انقالب  املايض  األسبوع 
صنعاء الحديدة عىل سيارة مما أداء إىل اشتعال 
النريان فيها ووفاة 3 أشخاص كانوا داخل السيارة 
املايض  قبل  العام  الحادث  هذا  نفس  حدث  و  ؛ 
كبرية  مركبة  عمران  محافظة  يف  مروري  حادث 
متنها  عىل  الخشب  من  أطنانا  تحمل  كانت 
انقالبها  أثناء  أشخاص  ثالثة  وفاة  يف  تسببت 
ترضرت 10 سيارات بأرضار جسيمة وكان سبب 
انقالب هذه املركبة وسط الشارع العام هو الحمولة 
الزائدة التي تسببت يف خلل فني باملركبة .. و كان 
انقالب املركبة يف وقت متأخر من الليل والشارع 
؛؛  خايل من املارة ومثل هذه الحوادث كثرية جدا 
قسيم  نجد  ونقيل  بريباشا  مدينة  حادث  وليس 
بمحافظة تعز ببعيد ؛؛ حيث كان الحادث األول 
يف بريباشا هرولة شاحنة كبرية إىل سوق املدينة 
الحادث وفاة  الفرامل ونتج عن  بسبب عطل يف 
ومحول  السيارات  من  عدد  وتــرضر  شخصني 
الحادث  أما   .. الكهرباء  أسالك  وفصل  الكهرباء 
اآلخر يف نجد قسيم عىل خط الرتبة تعز فقد سائق 
قاطرة نفط السيطرة عىل الناقلة وتسبب الحادث 
يف وفاة ستة أشخاص وإصابة عرشين آخرين من 
املتواجدين يف سوق نجد قسيم .. وعىل اثر ذلك 
الحادث خرجت جموع من املواطنني يف تظاهرة 

تطالب يف منع مرور الشاحنات من ذلك الطريق 
للمركبات  جديد  أخــر  ــري  دائ طريق  وإيجاد 
الحادث  هذا  بعد  وجه  وقد  الكبري  والسيارات 
محافظ املحافظة يف ذلك الوقت نقل األسواق التي 
تكون عىل الطريق العام تفاديا ملثل هذه الحوادث 
تلك  دائري يف  إيجاد طريق  أيضا برسعة  ووجه 
املناطق وهو ما يعمل عليه حاليا املحافظ شوقي 

هائل سعيد انعم محافظ تعز .
مرشد سياحي 

هذا  معلومات  جمع  بدأنا  أن  منذ  الحظنا 
والشهور  السابق  األعوام  يف  وبالذات  التحقيق 
التي  الظاهرة  هذه  ؛  الجاري  العام  من  األوىل 
املرشد  بدور  املرور  رجال  بعض  قيام  الحظناها 
السياحي فرناه وهو بجانب سائق املركبة يرشده 
جاء  سائح  املركبة  صاحب  وكان  الطريق  عىل 
وهو  ؛  للطريق  مرشد  إىل  يحتاج  بالدنا  لزيارة 
بالطبع أمر مخجل للمرور وقيادة املرور أو رشطة 
..ملاذا؟!.. ألنه  الجديدة  التسمية  السري بحسب 
وبدال من ضبط ومنع أصحاب املركبات من املرور 
يف الشارع يف وضح النهار ألنه ممنوع دخولها خال 
النهار يقوم رجل املرور هو بإرشاده ومخالفة  ل 
قواعد املرور والقانون ؛ بدًال من ضبط املخالفني 

من هؤالء وأصحاب الحموالت الزائدة وغريها .
مخالفة للمواصفات 

بالدنا  يف  الطرق  أن  واملــعــروف  املعلوم  من 
تعاني من اإلهمال وعدم الصيانة وانتشار الحفر 
والكمائن واملطبات إضافة إىل ضيق هذه الطرق ؛؛ 
كما أنها تعاني أيضا من كثري من املشاكل املتنوعة 
الطريق  جوانب  عىل  اإلسفلت  انتفاخ  ولعل 
ووسطها ابرز هذه املشاكل .. املختصون يف وزارة 
الحرضي  والتخطيط  والطرق  العامة  األشغال 
استخدامها  سوء  من  تعاني  الطرق  أن  يؤكدون 
وبالذات  الحموالت الزائدة للمركبات والسيارات 
عن  زائدة  وحموالت  كميات  تحمل  التي  الكبرية 
قدرتها وعىل الطرق التي صممت لحموالت معينة 

.
يف  الطرق  لصيانة  املختصني  احد  يقول  هنا 
الفنية  التصاميم  أن  للطرق  العامة  املؤسسة 
الفنية  املواصفات  تتضمن  الطرق  إنشاء  عند 
والحموالت التي عىل منت املركبات وقوة وصالبة 
يحملون  املركبات  أصحاب  أن  إال  الطرق  هذه 

مركباتهم أكرث من طاقتها وطاقة الطرق .
الطرق  أن  الطرق  بصيانة  املختص  ويؤكد 
عدوها الرئييس مياه األمطار والحموالت الزائدة 
والحفريات التي تقوم بها الجهات األخرى دون 
إعادة صيانتها ؛ وهذه العوامل هي سبب رئييس 
يف تدهور الطريق وتلف املادة اإلسفلتية عموما ... 
وقال ال يزال الكثري من أصحاب املركبات الكبرية 
يجهلون أو يتجاهلون تأثريات الحموالت الزائدة 

عىل مركباتهم وعمرها االفرتايض ومسالة اإلهالك 
واإلسفلت  الطريق  وإتالف  وإهالك  تدمري  وكذا 
وإفساد حياة ومستخدمي الطريق حيث تتسبب 
هذه املمارسات بإيجاد الحفر وتعرجات الطريق 
تؤدي  التي  ــرى  األخ اإلشكاليات  من  وغريها 

بدورها يف الكثري من الحوادث املرورية .
توجيه وإرشاد 

بتضافر  الطرق  مؤسسة  يف  املسؤلون  وطالب 
الجهود من قبل الجهات ذات العالقة ومنها وزارتا 
الداخلية واألشغال واإلدارة العامة للرشطة السري  
املركبات  هذه  ألصحاب  اإلرشــادات  توجيه  يف 
للبضائع  النقل  عملية  يف  املتخصصة  واملكاتب 
والكميات األخرى بخطورة الحموالت الزائدة عىل 
املركبات وعىل الطرق وما تخلفه هذه الحموالت 
من حوادث مرورية وتدمري للطرق التي دائما ما 

نستخدمها .
القواطر األكرث مخالفة 

تبني من خالل تقرير املرور أن حوادث الرسعة 
 3441 حوايل  2013م  املايض  العام  بلغت  الزائدة 
ب  قبله  الذي  العام  عن  زيــادة  وبنسبة  حادثة 
الذي يندرج فيه حاالت  و  .. فيما اإلهمال   37%
الحموالت الزائدة فقد بلغ 2423 حادثة و بنسبة 
ارتفاع عن عام 2012م تصل إىل %26 .. احد أفراد 
املرور كان متواجدا يف منطقة مذبح باألمانة سألناه 
بهذه  املركبات  هذه  ومرور  الزائدة  الحمالت  عن 
فأجاب  النهار  وضح  يف  املدينة  وسط  الحموالت 
: ال تمر القوا طر الكبرية التي تحمل البضائع إال 
يف أوقات متأخرة من الليل ؛ ولكن هناك مركبات 
متوسط الحجم مثل مركبات املخلفات كالحجارة 
ومواد البناء تمر نظرا للظروف التي تعمل فيها 
املواد  لهذه  النقل  عمليات  وتكرار  املركبات  هذه 
باإلضافة إيل أنها ليست كبرية قد تشكل زحاماً أو 
اختناقاً مرورياً وليست ممنوعة أصال من السري 

يف النهار.

وأضاف: ال توجد لدينا تعليمات بعدم مرور هذا 
النوع من السيارات أو استخدامها شارع معني .. 
ولكن الحموالت الزائدة هي املسالة األكرث مخالفة 
ملثل هذه املركبات وبالذات خالل األعوام الثالثة 
يمر  الجميع  فإن  2014م  الحايل  والعام  املاضية 
دون أي مساءلة والسبب األوضاع التي مرت بها 
البالد ؛ و نحن نتمنى أن يشهد أسبوع املرور لهذا 
املرور  و إرشادات  لقواعد  انتظام و احرتام  العام 
؛ و يؤكد عدد من رجال املرور أن هناك أصحاب 
مركبات يطمعون يف املبالغ املالية املعروضة عليهم 
وقت  بأرسع  الكميات  تلك  إنهاء  عىل  ويعملون 
ممكن ؛يعني أن الغرض من وراء هذه الحموالت 
الزائدة املال فقط .. رغم أن هذه الحموالت تؤثر 
عىل املركبة وعمرها االفرتايض ..ومسألة إهالكها 
باإلضافة إىل الحوادث املرورية التي تتسبب بها 

وكذا تدمري الطريق وغريها من املشاكل األخرى .
تفتقر إىل املواقف 

عمله  يــؤدي  آخر  مــرور  رجل  الــرأي  وافقهم 
اغلب   : قال  حيث  األمانة  رشق  رصف  منطقة  يف 
أو  املرورية  الحوادث  املركبات التهمهم  أصحاب 
مشاكل الطرق التي تنتج عن الحموالت الزائدة 
محطات  توجد  ال  وأنه  خاصة   .. الفلوس  املهم 
للمدن  الرئيسية  والشوارع  الخطوط  يف  للوزن 

حتى يتم ضبط هذه املركبات املخالفة .
تفتقر  املركبات  هذه  أن   : املرور  رشطي  ويؤكد 
الرئيسية داخل وعىل مداخل  املواقف  إىل  أيضا 
املدن و بالتايل فإن الشوارع الرئيسية هي املواقف 

الخاصة بها .
إنشاء محطات وزن 

العقيد عبد الرزاق املؤيد نائب مدير عام اإلدارة 
العامة للمرور تحدث بمرارة عن الحموالت الزائدة 
للمركبات حيث قال : الحموالت الزائدة للمركبات 
ويومي  دائم  بشكل  منها  نعاني  حقيقة  كارثة 
ومورق ؛ فأصحاب املركبات يهمهم املكاسب املادية 
نالحظ  حيث  الحموالت  هذه  من  يجنونها  التي 
أي  مرتني  املركبة  تعلو  املركبات  بعض  حموالت 

دوريني .
ويقول العقيد املؤيد : يجب عىل وزارة األشغال 
التوزين  محطات  وإنشاء  بناء  والطرق  العامة 
رجال  يستطيع  حتى  وحموالتها  للمركبات 
املخالفة  املركبات  هذه  أصحاب  محاسبة  املرور 

للحموالت املقررة لكل مركبة .
الحموالت  سببها  الحوادث  من  كثري   : وقال 
الزائدة ويذهب عدد من األشخاص ضحايا لهذه 
نحن  ذلك  ومع   .. املركبات  إعدام  وكذا  الحوادث 
نحاول بقدر االستطاعة محاربة هؤالء األشخاص 
سواء  الحمولة  معايري  بمخالفة  يقومون  الذين 

أكانت بضائع أو مواد أخرى أو برش .

■    تحقيق| محمد قائد العزيزي 

الحموالت الزائدة مشاكل وأخطار إضافية مبعثها طمع وجشع بعض أصحاب املركبات 
يف تحقيق أرباح مادية برسعة وملرة واحدة .. وذلك من خالل زيادة حموالت مركباتهم 
ــوم األحدـ   ــادف الي ــي الذي يص ــرور العرب ــبوع امل ــبة أس ــق ؛ و بمناس ــذا التحقي .. يف ه
ــب بل عىل الطرق خاصة وأن  ــنتناول أخطار هذه الظاهرة ليس عىل املواطنني وحس س
اليمن تفتقر ملحطات توزين الحموالت للمركبات الكبرية ؛ و أيضا مخالفة هذه املركبات 
ــتخدمي الطريق ألخطار ال  ــادات و آداب املرور مما يجعل املجتمع و مس لقواعد و إرش

يحمد عقباه ...  نتابع تفاصل هذا التحقيق:
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طلب  يقدم   1-  (4) مادة 
التسجيل من قبل مالك املركبة 
أو من ينوب عنه إىل إدارة املرور 
يف  يقيم  التـي  املحافظة  يف 
املعد  للنموذج  وفقاً  دائرتها 
لذلك مرفقاً به كافة املستندات 
املثبتة لشخصية مقدم الطلب 
وملكية املركبة املراد تسجيلها.

محدد  نموذج  له  الطلب  -إن 
يتم  مالية  قيمة  ذات  وهو 
املرور وهذا  إدارة  استالمه من 
رقم(    النموذج  هو  النموذج 
هذا  ويحتوي  استمارات   (11

النموذج عىل عدة فقرات هي:
-1بيانات املالك:

يف وجه الصفحة األعىل نموذج 
يقدمه  أن  املفرتض  الطلب 
املالك وفيه بيانات للمالك من 
البطاقة  ورقم  وعنوانه  أسمه 
صورة    تثبيت  ويتم  الجواز  أو 

املالك أعىل هذه االستمارة.
-2 بيانات خاصة باملركبة

من  اآللية  لبيانات  مخصصة 
نوعها, طرازها, موديلها ,لونها, 
رقم  القعادة (الشاسية),  رقم 
املكينة, عدد الركاب أو الحمولة 
اآللية  حجم  وتحديد  املقررة. 
وتحدد  نقل  سيارة  كانت  إذا 
والعرض  الطول  من  أبعادها 

واالرتفاع.
-3بيانات مالية:

النموذج  من  األخرية  الفقرة 
تتعلق بتثبيت بيانات الوثائق 
تتعلق  بيانات  وهي   املرفقة 
ورقمه  الجمركي  بالبيان 
تحديد  ومصدره.  وتاريخه 
والسطر  التأمني.  وثيقة  رقم 
األخري يحدد رقم السند الذي 
رسوم  بموجبه  التسديد  تم 
الخاصة  املعدنية  اللوحة 

باآللية. وتاريخ املعاملة. 
يوجد  االستمارة  خلف  يف 

البيانات التالية:
-1اللجنة الفنية 

وهي فقرة تحتوي عىل توقيع 
عن  املسئولني  املختصني 
اآللية  عىل  واملطابقة  الكشف 
مع  مطابقتها  من  والتأكد 

البيان الجمركي.
-2التعهد من املالك:

للسائق  وتعليمات  تعهد  وهو 
عىل  ويوقع  يقرأها  أن  يفرتض 

أنه موافق عىل ما جاء فيها.
رقم  رصف  استمارة  هي  هذه 
جديد للسيارة التي لم يسبق 
لها أن حملت لوحة معدنية أو 
أنها كانت تحمل لوحة معدنية 

وحصل لها ما ييل:
-فقدت اللوحة املعدنية.

املعدنية  اللوحة  -سحبت 
نون  بتغيري  املالك  ويرغب 
إىل  (خصويص  السيارة  عمل 
أجرة أو العكس) أو قام املالك 
املعدنية  اللوحة  بسحب 
املحافظات  أحد  من  الصادرة 
ويرغب يف ترقيمها يف محافظة 

أخرى.
حادث  بفعل  اللوحة  -تلفت 

مروري.

alnwoirah3@gmail.com

التسجيل والترخيص(٢)

عبد هللا عيل النويرة
قانون المرور(١٩)

■■  مياه األمطار   مياه األمطار 
والحموالت الزائدة والحموالت الزائدة 

والحفريات .. عوامل والحفريات .. عوامل 
رئيسية إلتالف رئيسية إلتالف 

الطرقالطرق

■■  إدارة المرور:   إدارة المرور: 
يجب إنشاء محطات يجب إنشاء محطات 

لوزن حموالت لوزن حموالت 
المركبات على المركبات على 

الطرق الرئيسية الطرق الرئيسية 

■■  الحموالت الزائدة   الحموالت الزائدة 
و اإلهمال تسببتا و اإلهمال تسببتا 

في في ٢٤٢٣٢٤٢٣حادثًا حادثًا 
العام الماضي العام الماضي 

إلى رئيس مجلس القضاء ووزير إلى رئيس مجلس القضاء ووزير 
الداخلية ومحافظ البيضاءالداخلية ومحافظ البيضاء

مناشدة لإلفراج عن مناشدة لإلفراج عن 
رئيس محكمة مكيراس رئيس محكمة مكيراس 

من أيدي الخاطفينمن أيدي الخاطفين
ــل الرداعي, رئيس  ــايض أحمد مقب ــدت أرسة الق ناش
ــاء, وأرسة مرافقه  ــة البيض ــرياس بمحافظ ــة مك محكم
ــادات السلطة  ــيل القحيطي, قي ــاص منري أحمد ع الخ
ــظ البيضاء, متابعة  ــة ووزير الداخلية ومحاف القضائي
ــايض أحمد  ــرياس الق ــة مك ــس محكم ــن رئي ــراج ع اإلف
الرداعي ومرافقه منري القحيطي, اللذين تم اختطافهما 
يف ظروف غامضة من منزل القايض الرداعي يف البيضاء 

يوم ٢٠١٤/٩/٨م.
ودعت أرستهما قيادات القضاء والداخلية ومحافظة 
ــني املختصني  ــل املسؤول ــاة وك ــادي القض ــاء ون البيض
ــة القضاء,  ــن املختطفني وإعادة هيب ــة اإلفراج ع برسع
ألن رئيس املحكمة كان يؤدي واجبه عىل الشكل األمثل 

خدمًة للعدل وخدمة الوطن بشكل عام.

ــة يف مديرية القاهرة  ضبطت أجهزة الرشط
ــرتاوح أعمارهما بني  ــابني ت ــة تعز ش بمدين
ــا الرشطة إنهما  ــت عنهم ــا ، قال 23-22 عام
ــام ، ومحاولة نهب  ــع الطريق الع ــا بقط قام

ــزاز  ــة إىل ابت ــروزر ، باإلضاف ــد ك ــارة الن سي
سائقها الذي كانت عائلته تركب إىل جواره 
ــداع املتهمني  ــة بإي ــت الرشط ــد قام هذا وق
يف  ــزاز  واالبت ــب  النه ــة  ومحاول ــع  بالتقط

السجن عىل ذمة إجراءات التحقيق .

ــة  ــة مديري ــرت رشط ــرى ذك ــة أخ ــن جه م
ــة التابعة ملحافظة تعز أنها ضبطت  التعزي
شابا يف الـ23 من عمره اسمه ع . ق . ح . وهو 
ــن القضايا  ــىل ذمة عدد م ــوب أمنيا ع مطل

الجنائية الجسيمة .

خفر السواحل قطاع خليج عدن تضبط سفينة تهريب 
ألعاب نارية محضورة

ــدن اليوم  ــة قطاع خليج ع ــر السواحل اليمني ــوات خف ــت ق ضبط
ــاة اإلقليمية اليمنية وعىل  ــب تدعى " األمرية " يف املي ــة تهري سفين
ــرة محظور  ــاب نارية خط ــوي أصناف الع ــاً تح ــا 311 كرتون متنه

دخولها اليمن.
ــاع خليج عدن  ــر السواحل اليمنية قط ــر عام قوات خف ــر مدي وذك
ــاء اليمنية /سبأ/ بأن  ــوض الشقفة لوكالة األنب ــد  محمد ع العقي

ــة البحرية لخفر  ــي ضبطتها الزوارق األمني ــة املذكورة الت السفين
ــن أحدى  ــد أن انطلقت م ــون اليمنية بع ــرة مي ــل يف جزي السواح
املوانئ األفريقية املجاورة تم اعرتاضها وتفتيشها ووجود املهربات 
ــا للجهات  ــاز السفينة وتسليمه ــه تم احتج ــىل متنها ..وقال إن ع
املختصة والتحقيق مع الطاقم املالحي البحري املكون من خمسة 

بحارين ملعرفة دوافع التهريب ومصدره .


