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  ١١١١ ألف جريمة في  ألف جريمة في ١٨٠١٨٠ يوما وبمعدل  يوما وبمعدل ٦١٦١ جريمة يوميا جريمة يوميا
العاصمة الثقافية تعز تسجل رقما قياسيا لعدد الجرائم:العاصمة الثقافية تعز تسجل رقما قياسيا لعدد الجرائم:

• حدثنا يف بداية هذا اللقاء عن 
والخطط  واألنشطة  املهام  أبرز 
بمكافحة  الــخــاصــة  األمــنــيــة 

الجريمة لديكم؟
- يف الحقيقة أن مهام وأنشطة واختصاصات 
عامة  بصوره  الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة 
وهي املتمثلة يف العمل عىل إعداد وتنفيذ الخطة 
األمنية العامة ملكافحة الجريمة وكذا العمل عىل 
العقلية  واملؤثرات  املخدرات  تعاطي  مكافحة 
النافذة  واألنظمة  للقوانني  وفقاً  بها  واالتجار 
مجال  يف  التخصيص  العمل  وتطوير  وتنمية 
البحث الجنائي وتنظيم التعاون والتنسيق مع 
والهيئات  األجهزة  ومع  األمنية  األجهزة  بقية 
الجريمة  مــن  للوقاية  األخـــرى  الحكومية 
ومكافحتها اىل جانب العمل عىل حماية األرواح 
والعامة باإلضافة  الخاصة  واألعراض واألموال 
والتوجيهات  واإلرشادات  التعليمات  إعداد  إىل 
الجنائي  البحث  بنشاط  املتعلقة  واألوامــر 
ضمان  وكذا  الجزائية  اإلجــراءات  لقانون  وفقاً 
ألفراد  الخاصة  والفعالية  املستمر  االستعداد 
يف  الفعالة  املساهمة  بهدف  الجنائي  البحث 
الحفاظ عىل األمن والنظام العام والقيام بتعقب 
وضبط املجرمني والبحث عنهم إىل جانب القيام 
وتحليله  للجرائم  الجنائي  اإلحصاء  بإعداد 
ورائها  الكامنة  والظواهر  املؤرشات  أهم  وإبراز 
العلمية  والوسائل  األدوات  اقــرتاح  جانب  إىل 
الالزمة للتحليل الجنائي ووضع برامج خاصة 
كفاءة  مستوى  وتقييم  عليها  األفراد  بتدريب 
هذه الوسائل وكذا القيام بمتابعة املستجدات يف 
مجال العلوم التخصصية وتطبيقاتها وإدخالها 
الجنائي واالرتقاء باملستوى  البحث  يف أعمال 
باإلضافة  اإلدارة  يف  للعاملني  والفني  العلمي 
العلمية  والدراسات  البحوث  وإجراء  توفري  إىل 
يف مجال مكافحة الجريمة وكذا توفري األجهزة 
يف  العمل  متطلبات  لتلبية  الالزمة  واملختربات 
البحث الجنائي إىل جانب تلقي ودراسة طلبات 
منح تراخيص حيازة وحمل األسلحة والذخائر 
أية  جانب  إىل  بشأنها  ــراءات  اإلج واستكمال 
مهام أخرى تسند إليها من قبل وزارة الداخلية 
بمحافظة  الجنائي  البحث  إدارة  أن  والشك 
األخرى  األمــن  أجهزة  بقية  شأن  شأنها  تعز 
تعمل عىل الحفاظ عىل األمن واالستقرار تحت 
أرشاف أدارة رشطة محافظة تعز ممثلة بقيادتها 
برئاسة مدير عام رشطة محافظة تعز العميد/ 
مطهر الشعيبي، حيث أن ما يميز عملنا يف إدارة 
باإلجراءات  قيامنا  هو  بتعز  الجنائي  البحث 
الوقائية السابقة لوقوع الجريمة وهي إجراءات 
ضبط إداري أمني وكذا إجراءات الحقه لوقوع 
الجريمة وهي املتمثلة بالضبط وهذان املجاالن 
األجهزة  بقية  مع  بالتعاون  وذلك  بهما  نقوم 
بالرشاكة  وكذا  باملحافظة  والعسكرية  األمنية 
مختلف  حول  للتحقيق  واملحاكم  النيابات  مع 
الجرائم أو القضايا الجنائية املختلفة واملتنوعة 
والتي تأتي ضمن سلسلة املهام واالختصاصات 
املسندة إلينا يف إدارة البحث الجنائي تحقيقا 

ألغراض الرشطة املتمثلة يف الحفاظ عىل األمن 
العامة  السكينة  عىل  الحفاظ  وكذا  واالستقرار 
الساعة  مدار  عىل  وذلك  العامة  اآلداب  وعىل 
وفقا لنصوص الدستور والقانون وبالتايل فإننا 
تلك  لتحقيق  الجنائي  البحث  إدارة  يف  نعمل 
املتاحة  باإلمكانيات  متواصل  بشكل  األغراض 
واملتوفرة لدينا وهي إمكانيات لألسف الشديد 
نصفها بالشحيحة جدا حقا ونعمل أيضا مع 
ماهو موجود وتوفر ومتاح بجهودنا الذاتية من 
امنياً  فريقاً  لدينا  ان  كما  منتسبي  جميع  قبل 
بتلقي  الخاصة  اليومية  املناوبة  مهام  يتوىل 
جميع البالغات والوقائع التي تدار أو تحصل 
املناوبة  فريق  يقوم  حيث  عموما  املحافظة  يف 
البالغات  تلقي  فور  مبارشة  باالنتقال  األمني 
عن حدوث الجرائم إىل مرسح الجريمة وهناك 
يقوم هذا الفريق األمني بعملية التحري األمني 
إجراء  ثم  ومن  االستدالالت  وجمع  الجنائي 
مع  والتعاون  بالتنسيق  وذلك  الضبط  عملية 
تزوير  جرائم  من  وغريها  للرشطة  العامة  إدارة 
املحررات ويف قضايا التموين بمختلف أشكاله 
انترشت  والتي  أيضا  االنرتنت  جرائم  يف  وكذا 
الخصوص  وجه  عىل  تعز  محافظة  يف  مؤخرا 
بكثافة وبشكل واسع وكبري ولذلك بدأنا بالبحث 
يف هذا املجال بالرغم من عدم وجود قوانني تنظم 
عىل  ليس  القضايا  هذه  مثل  أو  األمر  هذا  مثل 
نطاق محافظة تعز فحسب وإنما عىل مستوى 

كافة محافظات الجمهورية عموما. 
تعاطي  مكافحة  عن  ــاذا  م  *
املخدرات وعملية االتجار بها يف 

املحافظة؟
يف  املخدرات  بيع  تجار  لبعض  رصد  لدينا   -
املحافظة حيث قمنا بضبط عدد كبري منهم العام 
املنرصم 2013م وخالل النصف األول من العام 
الله تعاىل نحن  الحايل 2014م وحاليا إن شاء 
لعملية  واسعة  أمنيه  إجراءات  اتخاذ  صدد  يف 
ضبط تجار املخدرات الذي تم رصدهم يف الوقت 
الراهن يف محافظة تعز إىل جانب القيام بمتابعة 
املخدرات  تلك  تعاطي  يف  املدمنني  األشخاص 
باملحافظة ولكن ولألسف الشديد نحن نطالب 
رضورة  برسعة  باملحافظة  املختصة  الجهات 
مصحة  أو  مستشفى  وتوفري  إيجاد  وأهمية 
صحية خاصة الستقبال وعالج حاالت اإلدمان 
تلك حيث وانه لدينا أو بمعنى اصح لدينا خطط 
أمنية علميه وعمليه دقيقه نسعى من خاللها 
إىل اجتثاث والقضاء بشكل نهائي عىل ظاهرة 
نهائي  املخدرات بشكل  وبيع وتعاطي  االتجار 
الشديد  ولألسف  لكن  عموما  تعز  محافظة  يف 
وكما أسلفت آنفا تواجهنا الكثري من الصعوبات 
توفري  بتاتا  نستطع  لم  اننا  ضمنها  من  والتي 
مستشفى أو مصحة صحية الستقبال وعالج 
والذين  املحافظة  يف  املخدرات  تعاطي  مدمني 
قبل  من  بالجريمة  متلبسني  ضبطهم  يتم 
أولئك  من  كثرياً  ان  وحيث  األمنية  األجهزة 
تلك  أصناف  تعاطي  يف  املدمنني  األشخاص 
ونشعر  وتندهش  تتفاجأ  باملحافظة  املخدرات 

يف نفس الوقت يف أنفسنا وضمائرنا واملسؤولية 
امللقاة عىل عواتقنا انه ينبغي علينا بل ويجب 
بأيديهم ونساعدهم خاصة  أن نأخذ  منا بحق 
أولئك  من  بحق  ونستشعر  نلمس  عندما 
األشخاص املدمنني يف تعاطي املخدرات صدق 
بأنهم  أنفسهم  ومع  الله  مع  الصادقة  نواياهم 
بأن  يأس  أو  تراجع  دونما  حقا  وعزموا  قــرروا 
يشفوا تماما من مرحلة إدمانهم الشديد السلبي 
وكما  بصدق  وقرروا  املخدرات  تلك  تعاطي  يف 
فاعلني يف  أن يصبحوا أشخاصاً  أرشت مسبقا 
مجتمعهم وبني أرسهم التي عانت الكثري والكثري 
من الحزن الشديد املر وتجرعت معها يف الوقت 
نفسه أآلم ومآس ينزف لها القلب دما نتيجة أو 
جراء ما سببه إدمان أبنائهم لتلك املخدرات من 
مصائب ومشاكل وصعوبات اجتماعية وأرسية 
طوال مراحل أيام وشهور وأعوام إلدمان أبنائها 
يف تعاطيهم لتلك املخدرات،، لكن تبقى املشكلة 
ــاع هــؤالء املدمنني  حجرة عــرثة إلصــالح أوض
والصحية  والنفسية  واملجتمعية  املعيشية 
أو  مستشفى  أبدا  يوجد  ال  انه  يف  تكمن  والتي 
اإلدمان  عىل  لعالجهم  خاصة  صحية  مصحة 
وأود أن أقول هناك أن أولئك األشخاص املدمنني 
عىل تعاطي املخدرات والذي نقوم بضبطهم يف 
املحافظة يتم إحالتهم إىل النيابة وتقوم النيابة 
يتم  ذلك  وبعد  القضاء  إىل  بإحالتهم  مبارشة 
وضعهم يف السجون وبعد مدة فرتة انقضاء مدة 
األحكام امللصقة واملثبتة عليهم والتي يقضوها 
السجون  من  يخرجون  حقيقة  السجون  يف 

ويعاودون مجددا يف تعاطي تلك املخدرات. 

* هل لكم أن تطلعونا عن أبرز 
التي  واملــشــكــالت  الــصــعــوبــات 

تواجه مهام عملكم؟
- الرؤية الحديثة تتمثل يف تقسيم محافظة 
ذلك  أن  حيث  األمني  للعمل  مربعات  إىل  تعز 
والذي  للمحافظة  اإلداري  بالتقسيم  مربوطاً 
أصبح عشوائياً وغري منظم وخاصة املديريات 
تعز  مدينة  تعز  املحافظة  بعاصمة  املحيطة 
تكرث  والتي  امللتهبة  واألماكن  يف  نتواجد  حيث 
فيها الجريمة ملنعها قبل وقوعها بعمل واتخاذ 
عدة إجراءات أمنيه جنائية وتحرية دقيقة وكما 
يعلم الجميع بأن عمود اإلنارة الكهرباء يقلل من 
وجود  وكذلك  املظلمة  األماكن  عكس  الجريمة 
رجل األمن يف الشارع العام فهنا تقل الجريمة 
بالصعوبات  يتعلق  وفيما  جدا  كبرية  بنسب 
تواجه مهام ونشاط عملنا يف  التي  واملشكالت 
أننا  هي  تعز  بمحافظة  الجنائي  البحث  إدارة 
نعاني من قضايا كثرية أهمها مشاكل األرايض 
خاصة  الجرائم  من   90% وبنسبة  انه  حيث 
النزاع املسلح  التي سببها  العمد  القتل  جرائم 
التوثيق  بإجراءات  يتعلق  وهذا  األرايض  عىل 
والبيع والرشاء وهي بال شك مسئولية الجهات 
املشاكل  هــذه  نــوع  بمثل  ــرى  األخ املختصة 
بأمانة  بواجبها  تقوم  أن  نأمل  والتي  والقضايا 
وبمسؤولية وبمصداقية وضمري وطني وإنساني 
واملعالجات  الحلول  إيجاد  عىل  العمل  يف  حي 
لهذه املشكالت،،،كما أننا نعاني يف الوقت الحايل 
يف  امللحوظة  االختالالت  من  عدد  وجــود  من 
العمل يف املكاتب التنفيذية بتعز ومنها مشاكل 
فهي  وغريها  والتعليم  والرتبية  واملياه  الكهرباء 

تنعكس  وقضايا  وظواهر  مشكالت  ذاتها  بحد 
علينا يف عملنا األمني يف إدارة البحث الجنائي 
باملحافظة كما انه يالحظ خالل الفرتة األخرية يف 
املحافظة ارتفاع مستوى الجريمة بنسبة 100% 
واملشكالت  االختالالت  تلك  كل  وجود  نتيجة 
التي أرشت إليها آنفا يف املحافظة إىل جانب أننا 
يف إدارة البحث الجنائي نعاني من اإلمكانيات 
حرصا  بعملنا  ونقوم  جدا  والذاتية  الشحيحة 
والواجب  واألمانة  املسؤولية  تحمل  عىل  منا 
اإلمكانيات  وتلك  عواتقنا  عىل  امللقاة  الوطني 
طويلة  مدة  منذ  املوجودة  نفسها  هي  املتوفرة 
العام 2009م والزالت تعتمد ويتم  تحديدا منذ 
الحايل  العام  من  هذا  يومنا  حتى  لنا  رصفها 
2014م والتي معها ال نستطيع القيام بكافة مهام 
عملنا األمني الجنائي باملحافظة واملطلوب منا 
املنشودة  وبالغاية  وجه  أكمل  عىل  به  القيام 
السيما وأن الجريمة يف محافظة تعز أصبحت 
تزداد وتنترش برسعة وهي تتطور كل يوم بجميع 
أشكالها وأنواعها عىل عكس ما كانت عليه خالل 
فرتة األعوام املاضية فمثًال انترشت ظاهرة القتل 
وأنواعها  أشكالها  بمختلف  الخالفات  بسبب 
وصورها وأبرزها النزاعات عىل األرايض وغريها 
جانب  إىل  تعز  محافظة  يف  جدا  مخيفة  بطرق 
بدون  السيارات  رسقة  وليس  السيارات  رسقة 
علم أصحابها ولكن رسقتها بعلم أصحابها ومن 
وكذا  السالح  تهديد  وتحت  بالقوة  أصحابها 
بها  واالتجار  املخدرات  تعاطي  ظاهرة  انتشار 
السابق  يف  عليه  نعتد  ولم  نسمعه  لم  أمر  وهو 
إال خالل هذه الفرتة فقط وهذه ظواهر خطرية 
فإن  وبالتايل  اليمن  مجتمعنا  عىل  وجديدة 
ورجال  األمنية  األجهزة  تتمتع  أن  يتطلب  هذا 
منتسبي  من  السيما  الكايف  بالتدريب  األمن 
مؤهلني  يكونوا  بــأن  الجنائي  البحث  إدارة 
الجديدة  واألدوات  واألساليب  الخربة  ولديهم 
الرضورية  الجريمة وهذه من األشياء  ملكافحة 
لرجل األمن أو األجهزة األمنية حيث انه يوجد 
وجمع  اإلمكانيات  نقص  بسبب  عالقة  قضايا 
االستدالالت خاصة أن مهمة البحث الجنائي 
جمع املعلومات الدقيقة عن جريمة ما والتحقيق 
ورصد األشياء فالبحث الجنائي حلقة متكاملة 
يف القبض واملراقبة والحراسة يف جميع األحياء 
فإن  وبالتايل  املحافظة  يف  والقرى  والحارات 
الرضورة تقتيض وتستدعي من جميع الوحدات 
الواحد  الفريق  العمل بروح  األمنية باملحافظة 
تقتيض  األهمية  فإن  العامة  السكينة  حفظ  يف 
رسعة توفري الدعم املايل الكامل وكل اإلمكانيات 
من املتطلبات واملستلزمات الخاصة بمهام عمل 
باملحافظة  منتسبيه  وكافة  الجنائي  البحث 
وما نود أن نؤكده حقيقة يف هذا السياق  أيضاً 
انه ومع توفر جميع تلك األدوات واألساليب وكل 
تلك اإلمكانيات الخاصة بعمل البحث الجنائي 
تلك  كانت  ومهما  واملتكامل  النموذجي  بشكله 
وجديدة  فعالة  واإلمكانيات  واألدوات  الوسائل 
وأيضا ومهما بذل من جهود يف سبيل ذلك إال 

عىل  نهائياً  للقضاء  كافياً  ليس  هذا  يظل  أنه 
الجريمة ما لم يكن هناك تعاون بني املواطنني 
من  الحكومة  املدنية  واألجهزة  األمن  ورجــال 
وان  خصوصا  الجريمة  عىل  القضاء  أجــل 
مسألة أو اإلجراءات املتخذة يف عملية القضاء 
وإنما  ضبطها  من  فقط  يأتي  ال  الجريمة  عىل 
من القدرة عىل إيقاف زيادتها وانتشارها وهذا 
يكون  ولن  وقلعها  جذورها  عن  البحث  يتطلب 
هذا إال بتفاعل املجتمع أوال وكذا تفاعل األجهزة 

الحكومية بشقيها األمنية واملدنية.
ــم بــلــغــت اإلحــصــائــيــات  * ك
الجنائية  للقضايا  الشاملة 
النصف  ــالل  خ تعز  بمحافظة 

األول من العام الحايل 2014م؟
- بلغ أجمايل عدد القضايا الجنائية املسجلة 
تعز  ة  بمحافظ   الجنائي  البحث  إدارة  لدى 
2014م  الحايل  العام  من  األول  النصف  خالل 
عدد (10948) قضية جنائية من قضايا القتل 
العمد وغري العمد والتقطع والنهب واالختطاف 
والحريق العمد وغري العمد وكذا الرشوع بالقتل 
السلطة  ومقاومة  النار  ــالق  وإط واإلصــابــات 
املنشآت  عــىل  ــداء  ــت واالع املسلح  والسطو 
وانتهاك  امنيا  املطلوبني  وضبط  الحكومية 
والنهب  الشخصية  وانتحال  املساكن  حرمة 
املتفجرات  وضبط  والقنابل  السالح  وحيازة 
وإتالفها  الغري  ملك  عىل  االعتداء  قضايا  وكذا 
والتهريب  العمدي  واألذى  بالقتل  والتهديد 
واالعتداء عىل موظف عام وكذا قضايا التهجم 
والسب والشتم والرشوع باالختطاف واالشتباه 
واملنازل  النارية  والدراجات  السيارات  ورسقات 
واملتاجر واملال العام ورسقات اللوحات املعدنية 
التي تتم باإلكراه والرسقات من السيارات وضبط 
خيانة  وقضايا  بالرسقات  والرشوع  املرسوقات 
جانب  إىل  والنشل  واالحتيال  والنصب  األمانة 
قضايا االختالس واالبتزاز وكذا قضايا أو جرائم 
حيازة وتعاطي رشب الخمر واالتجار والبيع له 
وجرائم  لها  واالتجار  للمخدرات  الرتويج  وكذا 
العمالت  تزييف  جرائم  جانب  إىل  تعاطيها 
باإلضافة إىل قضايا اللواط واالغتصاب والفعل 
القضايا  من  وغريها  االختالء  وجرائم  الفاضح 
للمحررات  التزويري  وجرائم  األخالقية  غري 
النارية  واأللعاب  اآلثار  يف  واملتاجرة  الرسمية 
وجرائم  الفتيات  وهروب  واالختفاء  واالنتحار 
قضايا  وكــذا  واألطفال  األشخاص  اختطاف 
التفجري والرشوع بالتفجري باإلضافة إىل جرائم 
الحكومية  املنشآت  يف  تحدث  التي  الرسقات 
السكينة  بإقالق  الخاصة  الجنائية  والقضايا 

العامة.  
عرب  قولها  تود  أخــرية  كلمة   *

صحيفة الثورة؟
استتباب  عىل  املحافظة  هو  نامله  ما  كل   -
األمن باملحافظة تعز عموما كما أننا نؤكد عىل 
االستدالالت  جمع  دور  تفعيل  ورضورة  أهمية 
ومن  امنيا  املطلوبني  عن  والتحري  الدقيقة 
الخطط  وتكثيف  باملحافظة  العبث  يثريون 
األمنية يف هذا املجال املهم والذي يعد بال شك 
مرجعية هامة يف الضبط األمني والذي يساهم 
األمنية  الخطط  خدمة  يف  وكبري  فاعل  بشكل 
الجديدة باملحافظة كما نحب أن نؤكد أيضا يف 
هذا السياق وعرب صحيفة الثورة الغراء من خالل 
هذا الحوار الصحفي إىل أن اإلمكانيات األمنية 
الجنائي  البحث  إلدارة  وخاصة  باملحافظة 
باملحافظة تكاد تكون شبة منعدمة وبالتايل فان 
األهمية والرضورة تقتيض عىل الجهات املعنية 
الدعم لهذه  يف املحافظة والحكومة توفري كافة 
الوحدات األمنية وأجهزتها املختلفة باملحافظة 
ومنتسبيها وااللتفات إىل ما يعانيه رجل الرشطة 
والبحث الجنائي بمحافظة من قلة اإلمكانات 
وضآلة الرواتب والحوافز لكننا يف نفس الوقت 
نؤكد مرارا وتكرارا انه وبالرغم من وجود كل تلك 
الصعوبات التي تواجهنا إال أن هذا كله يف أداء 
فواجبنا  كثريا  ذلك  من  العكس  عىل  بل  عملنا 
يحتم علينا تقديم الخدمات النوعية للمواطنني 
وممتلكاتهم  وأموالهم  أنفسهم  عىل  والحفاظ 
من العبث فهم أمانة يف أعناقنا كما أننا نشدد 
رجل  بني  وثقة  تواصل  جرس  خلق  أهمية  عىل 
األمن والبحث واملواطنني ألنهم العون الحقيقي 
يف تحقيق األمن واألمان املنشود ملنع الجريمة 
قبل وقوعها أو الحد منها أو إيقافها حتى تعود 

الحياة لسابق عهدها وأحسن.

■   تعز/ أكرم الرعوي

ــز، أنه بلغ  ــث الجنائي بمحافظة تع ــر إدارة البح ــالم نائب مدي ــد عبدالله محمد س ــد العقي أك
ــدد القضايا الجنائية بمحافظة تعز واملبلغ عنها بإدارة البحث الجنائي باملحافظة  أجمايل ع
ــن العام الحايل  ــالل النصف األول م ــة العامة باملحافظة خ ــة الكثري منها للنياب ــي تم إحال والت
ــد والتقطع  ــل العمد وغري العم ــا قضايا القت ــة ومن أبرزه ــة جنائي ــدد (10948) قضي 2014م ع
ــطو املسلح واالعتداء عىل املنشآت الحكومية وضبط املطلوبني أمنيا  والنهب واالختطاف والس
ــار باملخدرات وتزييف  ــات بمختلف أنواعها وكذا قضايا االتج ــاكن والرسق وانتهاك حرمة املس
ــار  ــكينة العامة.. وأش ــخاص واألطفال وإقالق الس ــالت واملتاجرة يف اآلثار واختطاف األش العم
ــابقة  ــي بتعز تقوم باإلجراءات األمنية التحرية الوقائية الس ــالم " إىل أن إدارة البحث الجنائ س
لوقوع الجريمة وهي إجراءات ضبط أداري أمني وكذا القيام بإجراءات الحقه لوقوع الجريمة 
واملتمثلة بالضبط القضائي وهذان املجاالن تقوم بهما وذلك بالتعاون مع بقية األجهزة األمنية 
ــم للتحقيق حول مختلف الجرائم  ــكرية باملحافظة وكذا بالرشاكة مع النيابات واملحاك والعس
ــندة إلينا يف  ــلة املهام واالختصاصات املس ــا الجنائية األخرى والتي تأتي ضمن سلس والقضاي
ــكينة  ــتقرار وكذا الحفاظ عىل الس ــق األمن واالس ــز وصوال إىل تحقي ــي بتع ــث الجنائ إدارة البح
ــاعة وفقا  ــا وذلك عىل مدار الس ــن بمحافظة تعز عموم ــتتباب األم ــة واآلداب العامة واس العام
ــت نائب مدير إدارة البحث الجنائي بتعز وأجرت  ــتور والقانون...."الثورة" التق لنصوص الدس

معه الحوار التايل..وهاكم الحصيلة.........
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ــم الطلب  ــجيل بعد تقدي ــوم سلطات التس ــادة(4)-( 2 ) تق م
ــجل  ــررة بتقويم تفاصيل املركبة يف الس ــاء الرسوم املق واستيف
ــو العالمة  ــاً يكون ه ــزاً أو رقم ــك ويخصص لها رم ــاص بذل الخ

املميزة لها ويعرف برقم التسجيل.
ــجيل  ــادة الرابع الخاصة بموضوع تس ــرة الثانية من امل ــذه الفق ه
ــجيل  ــئولية سلطة التس ــص اآللية وهي تحدد أن من مس وترخي
ــا وهذا ما  ــزا لها ومعرفا به ــذه اآللية يكون ممي ــح رمز أو رقم له من
ــجيل  ــه وهذه الفقرة تحدد أن سلطة التس ــا سابقا إىل أهميت أرشن
ــه ليس من حق أي جهة  ــول لها منح هذا الرقم بمعنى أن ــي املخ ه
ــم تعريفي ألي آلية  ــري مخولني بهذا العمل منح رق ــخاص غ أو أش

سوى من ورد يف هذا القانون .
ــع البيانات  ــجيل جمي ــذه الفقرة أنه يجب تس ــد أوضحت ه وق
ــذه البيانات  ــوي ه ــوع اليه وتحت ــن الرج ــل خاص يمك يف سج
ــا وتكون هذه  ــة ومالكه ــات املتعلقة باملركب ــع املعلوم ــىل جمي ع
السجالت مسلسلة ومرتبة بطريقة تجعل عملية الرجوع اليها 

واالستفادة منها سهلة وميرسة عند الحاجة إىل ذلك.

ــتحيل أن  ــى أنه يس ــة بمعن ــكل دق ــلة ب ــام مسلس ــون األرق وتك
ــجالت  ــل هذه األرقام سواء يف الس ــون هناك فوارق يف تسلس يك
ــل  ــها فهي تبدا بالرقم واحد إىل نهاية التسلس أو يف األرقام نفس
املعتمد الذي تحدده السلطة املختصة سواء أكانت هذه األرقام 
مكونة من ثالثة أرقام أو أربعة أو خمسة أرقام فاألرقام املكونة من 
ثالثة أرقام تبدأ من واحد حتى (999), واألرقام املكونة من أربعة 
ــدأ من واحد وتنتهي ب(9999)واألرقام التي تتكون من  أرقام تب
خمسة أرقام تبدأ من واحد وتنتهي عند(99999) , ونظرا للعدد 
الكبري من السيارات فإن الدوائر املختصة بهذا املوضوع تلجأ إىل 
ــون األرقام كبرية  ــع حروف األبجدية حتى ال تك إدماج األرقام م
ويصعب قراءتها وهذه العملية تؤدي إىل تكرار نفس الرقم مرات 
ــابهة هو يف الحروف  ــدة ويكون الفرق بني هذه األرقام املتش عدي

املرافقة لها .
 alnwoirah3@gmail.com
 alnwoirah.maktoobblog.com  

التسجيل والرتخيص(التسجيل والرتخيص(33))

وسائل النقل العام يف مدينة صنعاء تحتاج إىل إعادة 
ــاء الوضع عىل ما  ــع جوانبها ذلك أن بق ــر يف جمي نظ
ــط والبعيد  ــدى املتوس ــؤدي يف امل ــو عليه اآلن سي ه
ــام بها ذلك  ــر الواجب القي ــة عملية التطوي إىل عرقل
ــتفحل وبالتايل يصعب السيطرة  أن أمرها سوف يس
ــادة النظر يف  ــة إع ــون عملي ــتقبال وستك ــا مس عليه
ــة ألن أنواع  ــام مكلفة للغاي ــل وسائل النقل الع مجم
ــاك أعداد  ــون هن ــتمر وسيك ــد مس ــات يف تزاي الباص
هائلة منها خالل األعوام القادمة مما يعني ان عملية 
ــدد غري قليل  ــؤدي إىل االصطدام مع ع ــا ست تطويره
ــن املالكني للباصات وبالتايل سيكون هناك محاذير  م
كبرية أمام عملية إعادة النظر فيها شكال ومضموننا.
ــبة للباصات بكافة أحجامها  إن الحاصل األن بالنس
ــدرة االستيعابية  ــداد تفوق الق ــا قد اصبحت بأع أنه
ــه الكثري من  ــا ال يدرك ــذا م ــة وه ــوارع يف العاصم للش
ــدرة عىل  ــت أقل ق ــس الوق ــا يف نف ــني ولكنه املخطط
ــات الركاب يف بعض الخطوط خاصة  اإليفاء بمتطلب

ــالب من وإىل  ــات حركة الط ــذروة ويف أوق ــات ال يف أوق
ــات العطل تكون  ــات ولكنها يف أوق ــدارس والجامع امل
عالة عىل الشوارع وتميش الباصات وهي شبه فارغة 
ــة متأنية للخروج  ــاج إىل دراس ــكالية تحت وهذه اإلش
ــق بني ندرتها وعدم  ــل لها ألنه من الصعب التوفي بح
ــبه  ــاب أوقات الذروة وبني مرورها ش ــا للرك استيعابه
ــكالية يعاني  ــات الذروة وهذه اإلش ــة يف غري أوق فارغ
ــتمرة عىل  ــات بصورة مس ــتخدمي الباص ــا مس منه

مدار العام.
ــدول املتقدمة تحرص كل الحرص عىل أن يكون   إن ال
لديها وسائل مواصالت عامة ذات كفاءة عالية وتصل 
إىل جميع األماكن التي يحتاج الراكب للوصول إليها 
ــى تخفف  ــت ممكن حت ــف وأرسع وق ــل التكالي وبأق
ــي يؤدي زيادة  ــيارات الخاصة الت من استعمال الس
ــا  ــة ال داع له ــات مروري ــول اختناق ــا إىل حص عدده
ــؤدي الغرض الذي  ــود وسائل مواصالت عامة ت بوج

ــول إىل مبتغاه عرب  ــو الوص ــب وه ــه الراك ــاج إلي يحت
وسائل املواصالت العامة
مريحة وبأسعار زهيدة.

ــداً فحركتها يف  ــايل ال يرس أح ــع الباصات الح إن وض
ــوبها الكثري من السلبيات  شوارع أمانة العاصمة يش
ــري فهي تؤثر تأثرياً  ــي تؤدي إىل عرقلة لحركة الس الت
ــة يف املدينة وقد  ــة املروري ــارشاً عىل مجمل الحرك مب
ــالت إحدى أهم  ــن وسائل املواص ــح هذا النوع م أصب
ــبب  العشوائية التي  ــري بس أسباب عرقلة حركة الس
يقود بها سائقي هذه الباصات وبسبب عدم مالئمتها 
ــكل عام للعمل يف شوارع العاصمة وتهالك الكثري  بش
ــذه العوامل تؤثر  ــببها بتلويث البيئة كل ه منها وتس
تأثرياً سلبياً بشكل مبارش عىل مجمل النشاط العام 

و الحياة  اليومية للسكان .
وللحديث بقية.

مدير رشطة سري أمانة العاصمة صنعاء

أهمية تحديث وسائل النقل (أهمية تحديث وسائل النقل (33))


