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ــق ــن دون عوائ ــخصية م ــق الش ــن البطائ ــح المواطني ــات لمن ــة معالج ــا جمل اتخذن

ٹ/  محمد الفائق
ــوال املدنية  ــس مصلحة األح ــم بأعمال رئي ــال القائ ق
ــم الحاكم إن  ــد عبدالعظي ــي اللواء محم ــجل املدن والس
ــح املواطنني  ــن املعالجات ملن ــذت جملة م ــة اتخ املصلح

بطائق أثبات الهوية الشخصية.
وأوضح اللواء الحاكم يف لقاء خاص مع صحيفة الثورة 
ــتبيان تعد بديال مؤقتا عن  ( ينرش الحقا) ان كروت االس
البطائق الشخصية اآللية التي تستورد الكروت الخاصة 

بها من خارج البالد وتسبب الحصار يف إعاقة دخولها.
ــهد بإذن الله نقلة  ــريا إىل أن القريب العاجل سيش مش
ــة وفروعها يف  ــوال املدني ــة األح ــل مصلح ــة يف عم نوعي
ــي فرضها  ــاوز التحديات الت ــالل تج ــات من خ املحافظ

العدوان السعودي ومواجهتها والتغلب عليها.
ــدم  ــة التق ــني اىل رسع ــة املواطن ــس املصلح ــا رئي ودع
ــف أنواعها  ــات الهوية بمختل ــق إثب ــول عىل وثائ للحص
ــخصية والعائلية وغريها  ــهائد امليالد والبطائق الش كش

وفقا لإلجراءات القانونية واللوائح املنظمة للعمل.
ــة  ــالم الوطني ــائل اإلع ــم وس ــواء الحاك ــا الل ــا دع كم
ــموعة و املرئية اىل تكثيف برامج التوعية  املقروءة واملس
ــليط الضوء عىل أهمية حصول املواطن  املجتمعية وتس
ــخصية، ومساندة املصلحة يف مهماتها  عىل الوثائق الش

الوطنية.
مؤكدا أن العمل مستمر بنجاح ومثابرة عىل قدم وساق 
ــا منذ ثالثة  ــار املفروض عىل بالدن ــم العدوان والحص رغ

أعوام، والذي لم يزد أبناء اليمن إال قوة وبأساً وصموداً.
ــجل املدني  ــة األحوال املدنية والس ومنحت مصلح
ــة (2015، 2016، 2017م)  ــوام املاضي ــالل الثالثة أع خ
ــة ذكور واناث، و48  ــخصية آلي 820 ألفا و136 بطاقة ش
ــف و 416  ــون و200 ال ــة، وملي ــة عائلي ــا و149 بطاق الف

شهادة ميالد و57 الفاً و133 شهادة وفاة.
ــري  ــالد لغ ــهادة مي ــة 1377 ش ــت املصلح ــا منح كم

اليمنيني.

يناير الفالح والنجاحيناير الفالح والنجاح
ــة مختلف ــة  جنائي ــم  جرائ يف  ــني  املتهم ــرات  عش ــى  عل ــض  القب   ¶¶

ــروقة  مس ــيارات  س ــروقة   مس ــيارات  س  99 ــتعادة  واس ــة  جنائي ــة  قضي ــتعادة   واس ــة  جنائي ــة  قضي  922922 ــط  ضب ــط   ضب  ¶¶

٠٧

ــا األجهزة  ــات جنائية تلقته 1305 بالغ
ــز  ومراك ــة  األمني ــق  املناط ــرب  ع ــة  األمني
ــايض حيث   ــهر يناير امل ــالل ش ــة خ الرشط
تمكنت القوات األمنية بالتعاون مع اللجان 
ــة جنائية  ــط 922 قضي ــن ضب ــعبية م الش
ــن اإلجراءات  ــت 381 قضية ره ــا ال زال فيم
واملتابعة كما تم اكتشاف 18 قضية جنائية 
ــرتة املاضية وتم  ــالل الف ــت مجهولة خ كان

ضبط مرتكبيها  خالل شهر يناير املايض.
ــي إىل أن األجهزة  ــر األمن ــار التقري وأش
ــيارات  ــتعادة 8 س ــت من اس ــة تمكن األمني
ــهر يناير وتم إعادتها إىل  مرسوقة خالل ش
مالكها  فيما ألقت األجهزة األمنية القبض 
ــني امنيا لألجهزة  ــىل 9 من أخطر املطلوب ع

األمنية .
ابرز القضايا المضبوطة

ــة واللجان  ــت األجهزة األمني كما ضبط
ــك العصابات  ــن تل ــريا م ــددا كب ــة  ع االمني
ــات  ــن منهوب ــا م ــا بحوزته ــتعادت م واس
ــن قبل أصحابها  ــد تم اإلبالغ عنها م كان ق

وإحالتهم للجهات املختصة .
ــة مؤخراً بضبط  وقامت األجهزة األمني
ــن  ــاف املواط ــة اختط ــني يف واقع 3 متهم
ــارب من شارع الخمسني يف نطاق  محمد ش
ــده  ــزاز وال ــوا بابت ــاء وقام ــة صنع محافظ
ــة كبرية وتم ضبطهم بعد  بطلب مبالغ مالي
ــة القضية إىل  ــة كبرية وتم إحال جهود أمني

الجهة املختصة.

ــة من ضبط  ــت األجهزة األمني كما تمّكن
عدد (3) متهمني يف قضية اختطاف الطفل 
ــنوات والتي  ــالح (7) س ــاض محمد ص ري
حدثت بتاريخ 25 /1 /2018م وتم استعادة 
ــليمه لوالده بعد أن  ــل املختطف وتس الطف
ــوه بدفع مبلغ عرشة  كان املتهمون قد طالب
ــم ضبط املتهمني  ــال إلعادته ، وت ماليني ري
ــالل (48)  ــتعادة الطفل املخطوف خ واس

ساعة من وقوع الحادثة.
عصابات السرقة

ــت  ــازات ، ضبط ــك اإلنج ــني تل ــن ب وم
ــكاب جرائم  ــة  متهما بارت ــزة األمني األجه
ــه  ــن مع ــاركة آخري ــراه بمش ــة باإلك الرسق
ــكاب عدد (29)  ــرتف بقيامه بارت ــث اع حي
ــن أماكن مختلفة  ــة باإلكراه م جريمة رسق
ــة وتمت إحالته إىل الجهة  يف أمانة العاصم

املختصة.
وخالل ”يناير املايض “ ضبطت األجهزة 
األمنية عصابة كانت تمارس جرائم الرسقة 
ــد أفرادها املضبوطني  ــها أح باإلكراه يرأس
ــتخدم دراجات نارية  ــت العصابة تس وكان
ــي عليهم ورسقة ما  واملرور من جوار املجن
ــة أو تلفونات أو  ــي ثمين ــم (جناب بحوزته
ــهار  ــياء أخرى) وإش ــزة البتوب وأش أجه
ــي عليهم عند  ــىل املجن ــالح الناري ع الس
ــد  ــم وق ــاق به ــة اللح ــم أو محاول مقاومته
ــدد (33) جريمة رسقة  اعرتفوا بارتكاب ع
ــتمرة  ــراءات مس ــت اإلج ــراه وال زال باإلك

ــا إىل  ــة إلحالته ــف القضي ــتكمال مل الس
النيابة املختصة.

ــن (5)  ــة مكونة م ــط عصاب ــم ضب ــم ت ك
أشخاص يمارسون جرائم رسقة السيارات 
ــة  ــات الناري ــراه والدراج ــي باإلك والجناب
ــزة  ــة أجه ــرى يف قبض ــي األخ ــت ه ، وقع
ــد من الرسقات  ــن ، وقد اعرتفوا بالعدي األم
ــتمرة الستكمال القضية  ، واإلجراءات مس

وإرسالها إىل النيابة املختصة.

ــت األجهزة األمنية  ــياق ذاته ألق ويف الس
القبض عىل  عصابة تمارس جرائم الرسقة 
ــات النارية عىل  ــازل ورسقة الدراج من املن
ــخاص ومعهم آخرون وقد  رأسها ثالثة أش
ــدد (51) جريمة رسقة  اعرتفوا بارتكاب ع

مختلفة.
ــة  األمني ــزة  األجه ــت  ضبط ــك  ذل إىل 
ــة تمارس جرائم  ــعبية عصاب واللجان الش
ــد  ــخاص وق ــن (3) أش ــة م ــل مكون النش

ــرث من (40)  ــم بارتكاب أك ــوا بقيامه اعرتف
ــن أماكن مختلفة  ــة رسقة تلفونات م جريم
ــن محافظة إب  ــاء وكذا م ــة صنع بالعاصم
ــه بعصابة أخرى  ــم بعالقت واعرتف أحده
للرسقة من عىل السيارات وكرس الفريمات 

وله سوابق عديدة فيها.
ــني بارتكاب  ــخصني متهم ــم ضبط ش وت
ــيارة  ــيارات وتم ضبط س جرائم رسقة الس
ــوع هايلوكس ، وكان  ــة بحوزتهما ن مرسوق

أسلوبهما اإلجرامي قيامهما بنشل مفتاح 
ــيارة من جيب صاحبها بعد نزوله من  الس
ــدة يف رسقة  ــوابق عدي ــا س ــيارة ولهم الس

السيارات.
ــة  ــة رسق ــم يف قضي ــط مته ــم ضب ــا ت كم
ــارع العام  ــائية باإلكراه يف الش ــنطة نس ش
ــات  ــدد (7) رسق ــه ع ــرتف بارتكاب ــد اع وق
ــن  ــار أم ــراه يف إط ــائية باإلك ــب نس لحقائ
ــبعني وحدة ،و ضبط  ــة الوحدة والس منطق
ــل تجاري  ــن مح ــة م ــة رسق ــم يف قضي مته
ــوم بالرسقة من  ــني أنه ضمن عصابة تق وتب
املحالت التجارية وقد اعرتف بارتكابه عدد 
ــة رسقة من محالت تجارية يف  (24)  جريم
ــة الثورة والوحدة وغريها  نطاق أمن منطق

بمشاركة متهمني آخرين .
قضايا أخرى

ويف ما يخص مركز الشكاوى والبالغات 
تم التفاعل مع 147 قضية قدمها املواطنون 
خالل شهر يناير  حيث تم اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة وحلها بشكل نهائي .
ــران بارتكاب عدد من جرائم  متهمان آخ
الحرابة والقتل تمكنا من الفرار من املحكمة 
ــا كل  ــم ضبطهم ــة وت ــة املتخصص الجزائي
ــود أمنية  ــدة بعد جه ــد منهما عىل ح واح

كبرية.
ــازات األمنية، القبض عىل  وضمن اإلنج
ــت يف نطاق  ــة قتل عمد حدث ــم يف قضي مته
ــة القضية إىل  ــم إحال ــاء وت ــة صنع محافظ
ــب االختصاص  أمن محافظة صنعاء حس

املكاني.

ــلة من اإلنجازات حققت  ــعبية يف العاصمة صنعاء سلس األجهزة األمنية واللجان الش
ــهر يناير ٢٠١٨م ، تمثّلت بإلقاء القبض عىل عرشات املتهّمني  األمنية خالل ش
ــآ وانجازات أخرى  ــك ضبط عدد من املطلوبني امني ــاف ورسقة باإلكراه وكذل ــم قتل واختط بجرائ
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القائم بأعمال رئيس مصلحة األحوال المدنية لـ"ٹ":

ــوام أع  3 ــالل  خ ميالد  شــهــادة  ــف  أل و200  ومليون  وعائلية  شخصية  بطاقة  ــف  أل  870 إصـــدار   ¶


