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ــالق محطات الغاز املخالفة وضبط   حملة إغ
املتالعبني بأسعار الغاز املنزيل يف أمانة العاصمة 
ــعبيا واسعا  ــاعاتها األول ارتياحا ش القت يف س
ــة بانفراجة حقيقية  ــت هذه الحمل بعد ان توج
ــمي  ــعر الرس ــاز املنزيل بالس ــدام الغ ــة انع الزم
ــعره إىل مستوى جنوني يف محطات  وارتفاع س
ــاعات األوىل من بدء  الغاز الخاصة..وخالل الس
تنفيذ الحملة التي شملت جميع مديريات أمانة 
ــا وانتهاء  ــتبرش الجميع بنجاحه ــة اس العاصم
ــالل األيام  ــة خ ــهدتها العاصم ــي ش ــة الت األزم
ــادت تدريجيا لتحط  ــة ع ــة غري ان األزم املاضي
ــل املواطنني لتتالىش معها  بكل اثقالها عىل كاه
ــاح املتالعبني  ــح جم ــم يف كب ــم وتطلعاته آماله
ــية التي التستطيع  ــعار هذه املادة االساس بأس
ــة  أمان ــت  عنها..وكان ــتغناء  االس أرسة  اي 
ــات ذات العالقة  ــع الجه ــاون م ــة بالتع العاصم
ــبوع املايض هذه الحملة والتي  ــنت األس قد دش
ــني والزام  ــط املخالف ــا لضب ــت كل جهوده كرس
جميع املحطات ببيع االسطوانة الغاز بـ 3 آالف 

ريال وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
ــزة األمنية بأمانة  ــث ضبطت األجه حي

ــخصا  ــة األربعاء املايض 85 ش العاصم
ــة  املخالف ــات  املحط ــاب  أصح ــن  م
ــعر  بالس ــد  التقي ــوا  رفض ــن  والذي
ــل الرشكة  ــدد من قب ــمي املح الرس
ــة للغاز واملحدد 3 آالف ريال  اليمني
ــا قامت األجهزة  ــكل (20) لرتاً كم ل
األمنية بإغالق 15 محطة للغار غري 
ــعرية يف مديرية  ــة بهذه التس ملتزم
ــي  ــة بن ــة بمديري ــني، و 15 محط مع
ــة  ــات يف مديري ــارث و10 محط الح
ــس  خم ــن  م ــرث  أك ــزام  وإل ــعوب  ش
ــارث  الح ــي  بن ــة  بمديري ــات  محط

ــعر املحدد..وكانت رشكة  بالبيع بالس
ــطوانة  ــعر بيع اس النفط قد حددت س
الغاز املنزيل 20 بقيمة 3 اآلف ريال لكل 
ــض من أصحاب  ــطوانة , اال ان البع اس
املحطات لم يلتزم بذلك ماتسبب بخلق 
ــة نتيجة  ــهدتها العاصم ــاز ش ــة غ أزم
ــي املحطات  ــن مالك ــكار البعض م احت
ملادة الغاز املنزيل وبيعه بأسعار مخالفة 
ــات املختصة بتنفيذ حملة  مادفع الجه

ــعة لضبط املخالفني توجت بإنهاء  واس
فتيل األزمة.

العدوان والحصار
ــود عباد بأن  ــني العاصمة حم فيما أكد أم

أمانة العاصمة واألجهزة األمنية وكافة املعنيني 
ــق  ــىل تطبي ــيعملون ع ــة س ــات األمان يف مديري
ــية  ــادة السياس ــن القي ــادرة م ــات الص التعليم
ـــ 3 آالف  ــاز املنزيل ب ــادة الغ ــعر م بخصوص س
ــرتاً للتخفيف  ــوة ( 20) ل ــطوانة عب ــال لالس ري
ــينه  ــاة املواطنني جاء ذلك خالل تدش ــن معان م
األسبوع املايض ومعه مدير عام مديرية الوحدة 
ــة الدكتور  ــام املديري ــرسي وأمني ع ــح املي صال
ــات الغاز  ــد حملة إغالق محط ــد حمي خال
املخالفة وتطبيق قرار سعر الغاز املنزيل 

املقر سلفا..
وقال عباد أن “ غالء األسعار فرضه 
ــذي أثقل  ــار وال ــرب الحص ــدوان ع الع
ــن كل فئات ورشائح  كاهل املواطنني م
ــرياً إىل أن الزيادة  الشعب اليمني, مش
ــاز املنزيل  ــادة الغ ــعار م الكبرية يف أس

ــري مربرة.. مؤكداً أن قرار بيع الغاز بثالثة آالف  غ
ــال عادل وفيه أرباح ألصحاب محطات الغاز  ري
ــني العاصمة بأجهزة األمن  والوكالء..وأهاب أم
ــط إي  ــاز بضب ــة الغ ــة ورشك ــب الصناع ومكات
ــاز املنزيل بما  ــعر الغ مخالفة واملحافظة عىل س

تم إقراره..
ــن  ــدد م ــف ع ــة بتوقي ــني العاصم ــه أم ووج
أصحاب املحطات الذين لم يلتزموا بسعر الغاز 
ــب الصناعة  ــن مكات ــع مندوبني م ــزيل ووض املن

والتجارة لتشغيل تلك املحطات.
فتح باب التنافس

ــه اّكد وزير النفط واملعادن املهندس  من جانب
ــوزارة قد  ــىل ان ال ــه دارس ع ــن عبد الل ــد ب احم
ــعرية  ــاز اليمنية بإقرار التس ــة الغ ــت رشك وجه
ــي 3 آالف ريال لكل  ــاز املـنزيل وه ــدة للغ الجدي
ــعرية الجديدة  ــطوانة غاز مضيفا" بأن التس اس

جاءت لفتح باب التنافس بني التجار لبيع مادة 
ــدد يف جميع محطات  ــعر املح الغاز املنزيل بالس
ــف املعاناة عن  ــهم يف تخفي ــاز وبما يس ــع الغ بي
ــباب ارتفاع  ــار دارس إىل أن أس املواطنني..وأش
ــحة  ــع إىل ش ــزيل ِيرج ــاز املن ــادة الغ ــعار م أس
ــوزارة باعتبارها  ــة واملالية لل اإلمكانيات املادي
ــترياد الغاز واملشتقات  املسؤولة عن توفري واس
ــا  ــوق املحلية..موضح ــن الس ــة وتموي النفطي
ــته املنعقدة  ــأن مجلس النواب يف جلس دارس ب
ــل  تفعي رضورة   ــش  ناق ــايض  امل ــر  فرباي يف17 
ــائها  ــات وزارة النفط  وفقا لقانون إنش صالحي
ــألة بيع  ــام بواجبها يف مس ــن بالقي ــى تتمك حت
ورشاء الغاز وتقديم الخدمة للمواطنني, الفتاً إىل 
ــس النواب املتعلقة  ــة تنفيذ توصيات مجل أهمي
ــاط وصالحية  بتعديل قرار التعويم وإعادة نش
ــرضورة  ــاب دارس ب ــط والغاز..وأه ــة النف رشك

ــزام التجار ومالكي محطات بيع الغاز املنزيل  الت
ــعر املُحدد  يف جميع املحافظات ببيع الغاز بالس
ــال التالعب او التهاون  ــؤولية يف ح وَتّحُمل املس
ــني يف  ــن املخالف ــالغ ع ــني إىل اإلب ــاً املواطن داعي
ــن قبل  ــات م ــاوزات او مخالف ــود تج ــال وج ح
ــع غرفة عمليات  ــات والتواصل م مالكي املحط
ــتعمل عىل استقبال بالغات  رشكة الغاز التي س

املواطنني ان وجدت.
زيادة الطلب

ــدوا أن الكميات  ــم أك ــو املحطات بدوره مالك
ــد  لس ــة  كافي ــت  ليس ــة  األمان ــل  تدخ ــي  الت
احتياجات األمانة من مادة الغاز وان أزمة الغاز 
ــادة الطلب من املواطنني يف الوقت  ناتجة عن زي
ــض القاطرات.. ــه إعاقة وصول بع الذي يتم في
وأشار محمد البهلويل مالك احد محطات الغاز 
ــني من مالكي  ــة الغاز ضبط املخالف ان عىل رشك
ــتغلون العدوان والحصار  املحطات والذين يس
ــع الغاز  ــة وبي ــب طائل ــل تحقيق مكاس ــن اج م
بأسعار مرتفعة يف ظل الوضع املعييش الصعب.

ارتياح وإشادة
ــة التي  ــال أن الحمل ــرشع ق ــيل امل ــن ع املواط
نفذت ضد املخالفني بتطبيق التسعرية الجديدة 
ــكل كبري من تخفيف العبء عىل  ــاهمت وبش س
املواطن الذي كان يقيض أوقاتاً طويلة يف أرساب 
ــة.. ــعار مرتفع ــاع بأس ــت تب ــني كان ــاز يف ح الغ
ــادة أمانة  ــه لجهود قي ــرشع عن ارتياح وعرب امل
ــتمرة للخدمات التي  ــة ومتابعتها املس العاصم
ــات املخالفة  ــط املحط ــني وضب ــدم للمواطن تق
ــيدا  مش ــع..  بالبي ــة  املغلق ــات  املحط ــزام  وإل
ــمية التي تصب يف  بالجهود والتوجيهات الرس
ــن معاناته بعد  ــن والتخفيف م ــة املواط مصلح
ــة الغاز  ــبي ألزم ــني.. انفراج نس ــط املخالف ضب

املنزيل باألمانة.

محطات الغاز تتحدى الجميع
و"طوابري" تعبئة االسطوانات تعود من جديد و"طوابري" تعبئة االسطوانات تعود من جديد 

تطبيق جزيئ لقرار تحديد سعر الغاز المنزيل..وارتفاع أجور المواصالت 100 %
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ــاعة منذ قرار تحديد سعر الغاز املنزيل  بـ3 آالف ريال عبوة  20 لم  ــوى 24 س تمر س
ــطواناتهم من  ــري املواطنني من جديد, يف انتظار تعبئة اس ــرتاً, حتى عادت طواب ل
ــلعتها يف تحٍد واضح للدولة واملواطنني  ــات الغاز التي أقفلت أبوابها وأحجبت س محط
ــيب او  ــبة 100 % من دون حس ــاع أجور النقل (باصات األجرة)  بنس ــق ذلك ارتف , راف

رقيب.
ــة والحد من هذا التالعب  ــؤولياته الكامل ــرة اآلن يف ملعب أمني العاصمة لتحمل مس الك
ــعر الغاز  ــري وتنفيذ قرار تحديد س ــىل الكبري والصغ ــون والنظام ع ــلطة القان وفرض س
ــات ويلمس املواطن  ــمل جميع املحط ــكل كيل ومتابعته اوالً بأول  حتى يش ــزيل بش املن

خطوات جدية قد تخفف من معاناته التي أنتجها العدوان والحصار.
مصطفى المنتصر 

ضبط ٨٥ مخالفًا 
وإغالق ٤٥ محطة غاز..

ولكن...!!

غمدان أبوعلي
يف ظل الحصار والعدوان الغاشم عىل بالدنا من 
قبل السعودية وحلفائها اطلق فريق برنامج فارما 
ــن اف ام  ــث عىل إذاعة يم ــي الذي يب ــن اإلذاع تري
ويقدمه اإلعالمي املعروف محمد الشومي، أطلق 
حملة صيدليتك لجمع الدواء ممن يملكون أدوية 
فايضة أو تم استخدام جزء منها وتوزيعها مجاناً 
ــة يف املجال  ــان املختص ــن اللج ــة م ــرب مجموع ع

الطبي والدوائي..
ــومي“  إن هذه  ــدم الربنامج محمد الش وقال مق
الحملة التي اطلقت عرب الربنامج تسعى اىل تجميع 
ــن الحاجة  ــة الزائدة ع ــدر ممكن من األدوي ــرب ق اك

وإعادة توزيعها ملستحقيها من غري القادرين عىل 
رشاء األدوية سيما الفقراء واملحتاجني..

ــومي الشباب من الصيادلة  كما دعا محمد الش
ــباب  ــالب كليات الطب والش ــة وط ــري الصيادل وغ
ــاهمة يف  ــل الطوعي إىل املس ــىل العم ــن ع القادري
ــاركة يف التنفيذ  إنجاح هذه الحملة من خالل املش
ــاح هذه  ــأنها إنج ــي من ش ــاءة الت ــكار البن أو االف
ــز الرؤى والتصورات إىل  الفكرة وتحويلها من حي
ــيط نتائج  ــذ وان يلمس املواطن البس ــع التنفي واق

هذه الحملة.
ــي  ــعد الربط ــور س ــدث الدكت ــه تح ــن جهت م
ــة وانقاص  ــي تغذي ــع واخصائ ــي مجتم صيدالن

ــروح  ــعارا ل ــي استش ــة تأت ــذه الحمل ــوزن ان ه ال
ــؤولية االجتماعية امللقاة عىل عاتق األطباء  املس
ــادرون عىل البذل  ــراد املجتمع الق والصيادلة وأف
ــاكني يف  ــون للضعفاء واملس ــد الع ــاء ومد ي والعط
ــراء الحرب  ــانية ج ــل الظروف الصعبة واإلنس ظ
ــع  ــور الوض ــب وتده ــاع الروات ــار وانقط والحص
ــام، داعيا الجميع  ــكل ع االقتصادي يف اليمن بش
ــاركة يف هذه الحملة والعمل  ــن القادرين إىل املش م

عيل إنجاحها كل بقدر استطاعته.
ــرب واحداً من  ــا ترين يعت ــج فارم ــر ان برنام يذك
ــال  ــة يف املج ــة املتخصص ــج اإلذاعي ــوى الربام أق
ــلط الضوء عىل  ــي واألول من نوعه الذي يس الطب

ــض بالدواء  ــي واملري ــب بالصيدالن ــة الطبي عالق
ــادات  ــارات واإلرش ــدم مجموعة من االستش ويق
للمستمعني حول الطرق اآلمنة الستخدام الدواء 

والطرق السليمة للتغذية وانقاص الوزن. 
ــن الخرباء  ــة م ــج مجموع ــتضيف الربنام ويس
ــكادر  ال يف  ــاص  االختص وذوي  ــاريني  واالستش
ــىل  ــرا ع ــدة ظه ــاء الواح ــث كل اربع ــي ويب الطب
ــع محمد  ــه املذي ــده ويقدم ــن اف ام، يع ــة يم إذاع
ــم الدكتور احمد  ــا ترين وه ــومي وفريق فارم الش
ــيل العبيس والدكتور رشاد  رسام والدكتور مارس
ــعد  س ــور  الدكت ــة  التغذي ــي  واخصائ ــدي  العبي

الربطي..

مبادرة شبابية لجمع الدواء وتوزيعه مجانًا للمحتاجين والفقراء

إعداد: العقيد متاش محمد متاش*
املــادة (5):

ــجالت  ــون الس القان ــذا  ــة له التنفيذي ــة  ــدد الالئح 1 - تح
ــكالها  ــهادات املنصوص عليها يف هذا القانون كما تبني اش والش

ونماذجها.
2 - تصدر الشهادات بصورة مجانية ماعدا الرسوم املفروضة 

بقوانني اخرى.
املــادة(6):

ــة  ــد واقع ــجالت لقي ــة س ــات الجمهوري ــك قنصلي 1 - تمس
ــرة اختصاصها  ــبة للمقيمني ضمن دائ ــة بالنس ــوال املدني االح
وعىل اليمنيني املتواجدين بالخارج إبالغ قنصليات الجمهورية 
عن كل واقعة حسب املواعيد واالجراءات التي ينص عليها هذا 

القانون والالئحة التنفيذية.
ــجيل ألي واقعة حدثت الحد مواطني الجمهورية  2 - كل تس
ــم وفقا الحكام قوانني  ــة اجنبية يعترب صحيحا اذا ت يف ارض دول

تلك الدولة مالم يتعارض مع قوانني الجمهورية.
ــة الوقائع املدونة  ــاة املصلحة بكاف ــىل كل قنصلية مواف 3 - ع

لديها وفقا لالجراءات املتبعة بذلك. 
ــي  ــم الوطن ــام الرق ــتخدام نظ ــم اس ــرر) يت ــادة(٦ مك م

وبالتسلسل ويمنح مركزيا لجميع املواطنني. 
ــجل  املادة(6 مكرر/1) : يمنح لكل مواطن فور قيده يف الس
ــهادات والوثائق  ــمه يف كافة الش املدني رقما وطنيا يصاحب اس

ــة قيود الوقائع الحيوية  ــخصية التي تخصه وكاف والبطاقة الش
ــخص املمنوح له طيلة حياته  املرتبطة به ، ويالزم هذا الرقم الش
ــتبداله أو منحه لشخص آخر ، ويجب أن  وبعد وفاته ، وال يتم اس

ال يتكرر هذا الرقم مطلقا.                          
ــرر/١) مضافتان بموجب القانون  ــان (٦مكرر) ، (٦ مك املادت
رقم (٢٣) لسنة٢٠٠٣م ، املنشور يف الجريدة الرسمية - العدد(٥)

لسنة ٢٠٠٣م (١).
ــجيل واقعات األحوال املدنية والسجل املدني  إجراءات تس

يف الخارج أو أثناء السفر:
الفصل األول:

إجراءات التسجيل لدى القنصليات :
اإلجراءات العامة

1 -توجد هجرة يمنية كبرية يف الخارج ولهذا فإن من أولويات 
ــيات  ــجيل أرس اليمنيني ( أصحاب الجنس مهام القنصليات تس
ــم يف الخارج أو  ــجيل واقعات األحوال املدنية له ــة ) وتس اليمني
ــفر وميناء الوصول يف الخارج ولو كان هؤالء يحملون  أثناء الس
ــمح أن يحمل  ــث أن اليمن تس ــاً حي ــة أيض ــيات األجنبي الجنس

اليمني جنسية أجنبية بجانب الجنسية اليمنية. 
ــجل  ــجالت الس ــتمارات وس ــدى كل قنصلية اس ــون ل 2 - يك
ــالد ، وفاة  ــجيل الواقعات من مي ــجل األرسة ) وتس ــي ( س املدن
ــة العائلية  ــخصية والبطاق ــة الش ــك البطاق ــالق وكذل ، زواج ، ط
ــذه األرس والواقعات  ــرات له ــب التقدي ــك حس ــهادات بذل والش
ــة األحوال  ــز الرئييس يف مصلح ــىل املرك ــة ، وع ــة املعني يف الدول

ــتمارات  ــد القنصليات بهذه االس ــجل املدني تزوي املدنية والس
ــتعمل  ــا معرفة كمية املس ــورة دورية وعليه ــهادات ، وبص والش

واملتبقي واملطلوب. 
ــجل املدني بتزويد  ــوال املدنية والس ــوم مصلحة األح 3 - تق
ــجل املدني والئحته  ــون األحوال املدنية والس القنصليات بقان
ــائل  ــادات وأية وس ــية اليمنية واإلرش التنفيذية وقانون الجنس

إعالمية. 
ــرضورة قيد األرسة  ــات بتوعية اليمنيني ب ــوم القنصلي 4 - تق
ــزام بالترشيعات  ــا وااللت ــال حدوثه ــن الواقعات ح ــالغ ع واإلب
ــائل اإلعالم املتوفرة وبصورة  اليمنية النافذة وذلك بجميع وس

مستمرة. 
ــون  ــل بقان ــالع والعم ــة االط ــف يف القنصلي ــىل كل موظ 5 - ع
ــة وقانون  ــي والئحته التنفيذي ــجل املدن ــوال املدنية والس األح
ــد من  ــراء التأك ــاذ أي إج ــل اتخ ــه قب ــة وعلي ــية اليمني الجنس
الجنسية اليمنية ملن يطلب قيده وأنه لم يسبق له القيد يف اليمن، 
ــائل  ــؤال عنه بجميع وس ــن للقنصلية الس ــار يمك وأي استفس

االتصال املمكنة إىل مصلحة األحوال املدنية والسجل املدني. 
ــالق  ــاة أو زواج أو ط ــالد أو وف ــة مي ــغ ألي واقع ــق املُبّل 6 - يرف
لليمني صورة من الشهادة الصادرة من الدولة املعنية أو قبطان 

السفينة أو قائد الطائرة، أو املنافذ الربية.
ــجل  ــز الرئييس بمصلحة األحوال املدنية والس 7 - عىل املرك

املدني التفتيش عىل أعمال القنصليات بصورة دورية. 
ــني اليمنيني، فإنه من  ــجل مدني للمغرتب ــة وجود س 8 -ألهمي

ــجل  ــوال املدنية والس ــدوب ملصلحة األح ــرضوري وجود من ال
املدني يف القنصليات.

التسجيل واإلصدار:
ــهادات لواقعات  ــجيل وإصدار الش ــون إجراءات التس 1 - تك
امليالد أو الوفاة أو الزواج أو الطالق أو البطاقة العائلية لليمنيني 

حسب اإلجراءات. 
ــاة أو الزواج أو  ــة امليالد أو الوف ــد القنصليات واقع ــد قي 2 - بع
ــتمارات ُتحرر  ــجل املخصص لذلك من واقع االس الطالق يف الس

الشهادات بذلك يف الحال وُتسّلم ألصحاب الشأن. 
ــل استمارات املواليد  ــجالت ترس 3 - عند انتهاء القيد يف الس
ــع والختم عليها من قبل  ــات والزواج والطالق بعد التوقي والوفي
ــجل  القنصل إىل املركز الرئييس بمصلحة األحوال املدنية والس

املدني. 
ــكل رب أرسة يف الخارج  ــد الواقعات ف ــجيل قي 4 - بجانب تس
ــية اليمنية  ــة بأنه يمني بموجب الجنس ــل األوراق الثبوتي يحم
ــجل األرسة )  ــجل املدني (س النافذ يتم قيده وقيد أرسته يف الس
ــية أحد أفراد أرسته  ــح البطاقة العائلية. ويف حالة أن جنس ويمن
ــار إىل ذلك يف الحقل املناسب يف السجل وكذلك يف  غري يمنية يش

البطاقة العائلية. 
5 - عىل القنصليات يف الخارج إرسال صورة طبق األصل لكل 
ــجل املدني ( سجل األرسة ) مبارشة بعد التسجيل  صفحة للس
وكذلك عند أي إضافة أو تصحيح أو تغيري بيان يف قيد األرسة.                       

 الفصل الثاني:

إجراءات التسجيل بديوان املصلحة
ــوال املدنية من ميالد أو وفاة أًو  ــة من واقعات األح 1 -كل واقع
ــفر ولم يتم  زواج أو طالق تحدث لليمنيني يف الخارج أو أثناء الس
التبليغ عنها إىل القنصلية اليمنية أو لم تقيد يتم تسجيلها لدى 

إدارة التسجيل بديوان املصلحة وفق األسس التالية:
 أ) أن يكون يمني الجنسية : 

١- والد أو والدة املولود يف حالة واقعة امليالد. 
٢- املُتوّىف يف حالة الوفاة. 

ــة الزواج أو  ــة أو املطلق أو املطلقة يف حال ــزوج أو الزوج ٣- ال
الطالق. 

ــم موافقة  ــي، تقدي ــد الزوجني غري يمن ــون أح ــة ك ب) يف حال
وزارتي الداخلية والعدل بذلك. 

جـ) تقديم شهادة امليالد أو الوفاة أو الزواج أو الطالق الصادر 
ــرة التي حدثت بها  ــفينة  أو قائد الطائ ــن الدولة أو قبطان الس م

الواقعة وتكون معّمدة حسب األصول.
د) يقوم املسجل بتسجيل الواقعة حسب األصول املتبعة. 

 املراجع: 
(1) قانون األحوال املدنية والسجل املدني رقم ( ٢٣ ) لسنة 
١٩٩١م واملعدل بالقانون رقم ( ٢٣ ) لسنة ٢٠٠٣م*                                                 

* مدير التوجيه والعالقات العامة يف مصلحة 
االحوال املدنية والسجل املدني.

توعية قانونيةتوعية قانونية

أرقام الهواتف المجهولة..أرقام الهواتف المجهولة..
ـــــرام واإلرهـــــــــاب ـــــإلج ـــــــؤرة تـــســـلـــل ل ب

ــر  ــني بمخاط ــض املواطن ــي بع ــة وع ــراً لقل  نظ
ــاهل يف التعامل مع رشائح أرقام الجوال والتي  التس
يحصلون عليها بموجب صورة البطاقة الشخصية 
ــع رشكات االتصاالت  ــميا م ــدا رس ــرب عق ــي تعت الت
ــد وقع الكثري  ــىل هذه الخدمة فق ــل الحصول ع مقاب
منهم يف مشاكل دفعوا ثمنها غاليا ففي الغالب يقوم 
الكثري برشاء رشيحة اتصال باسمه وتحمل بيانات 
ــخصية ويف حال  فقدانه لهاتفه الجوال  بطاقته الش
ــك أو حتى قطع  ــة بذل ــالغ الرشك ــا بإب ــر قطع ال يفك
رشيحة رقم بدل فاقد ويكتفي برشاء غريها مستهرتا 
ــن الحاالت  ــذا الترصف..وم ــورة ه ــه بخط ــري آب وغ
ــخص ما  ــاء رصيد رشيحة لش ــا انته ــرى أيض األخ
ــداد أو حصل عىل رقم جديد  وهو غري قادر عىل الس
ــابقة  ــوم تلقائيا برمي الرشيحة الس ــب به فيق أعج
ــخص غري  يف أي مكان دون اكرتاث وقد تصل ألي ش
ــتغاللها يف ارتكاب بعض الجرائم.. سوي يقوم باس
كثٌري هم الذين طرحنا عليهم السؤال ماذا يصنعون 
برشيحة االتصال بالهاتف النقال حينما يفقدونها 
ــة  ــات الغالبي ــت إجاب ــا  فتطابق ــتغنون عنه أو يس
ــرتي واحدة  ــم بالقول : إذا فقدتها اش ــى منه العظم

أخرى  وإذا استغنيت عنها أرميها.
أرقام بأسماء آخرين

ــتخدمون أرقاما   وذكر الكثري من هؤالء أنهم يس

ــماء أقاربهم أو  ــا بأس ــي إم ــمائهم فه ــت بأس ليس
ــرف هوية صاحب  ــم والبعض منهم ال يع أصحابه
ــي كونه وصل إليه من صديق أعطاه  الرقم الحقيق
له صديق آخر وهكذا.. وأكدوا أن الحصول عىل رقم 
ــة  ويجدونه يف إحدى نقاط  ــهل للغاي جوال أمر س

بيع الرشائح ألي رشكة اتصاالت.
 مخاطر جسيمة

ــك  ــن تل ــدث ع ــي تح ــار الجندب ــدس بش  املهن
ــف  ــة قائًال: املؤس ــة نظر علمي ــن وجه ــر م املخاط
ــكل كبري وال  ــكلة منترشة بش حقا أن نجد هذه املش
ــميا وال  ــن يوعي الناس بمخاطرها ال رس يوجد م
حتى مجتمعيا والحقيقة أن إهمال أرقام الهواتف 
املحمولة من قبل املواطنني يهدد األمن املجتمعي 
فمثال يف السنوات األخرية تزايدت حدة الهجمات 
ــني  لألكاديمي ــاالت  االغتي ــرة  وظاه ــة  اإلرهابي
والعسكريني وحتى املواطنني ولم تتمكن  الدولة من 
ضبط الجناة وذلك ألن من يقومون بهذه العمليات 
ــتخدمون  ــة يس ــات إرهابي ــات ومنظم ــم عصاب ه
للتواصل مع أفرادهم عند تنفيذ عملياتهم ألرقام 
هواتف نقالة ليست بأسمائهم وهو ما يجعل األمر 
سهال حتى عىل دول تحالف العدوان السعودي يف 
ــم الذين يقلقون األمن  التواصل مع بعض خالياه
ــكينة العامة وربما ينفذون بعض مخططات  والس

هذا العدوان الغاشم عىل اليمن. 
ــار أكده محمد صرب  ضابط   ما قاله املهندس بش
ــال: إن جرائم عدة  ــذي ق ــابق وال بحث جنائي س
تكون الخيوط املوصلة لها رشيحة االتصال والتي 
ــون بعيدين عنها  ــا ما يكون مالكوها الحقيقي غالب
ــتخدام  ــع ظاهرة اس ــرا  لتوس ــم ونظ ــك الجرائ تل
ــعت  ــمائهم فقد توس ــت بأس ــام ليس ــاس ألرق الن
ــة أخرى هناك  ــم املجهولة..من جه ــرة الجرائ دائ
مواطنون يقدمون شكاوى عىل أرقام بعينها تأتي 
ــة وإزعاجها لهواتف  ــات غري أخالقي منها ممارس
بناتهم وعندما تقوم الجهات املختصة  بالتحقيق 
ــدود فصاحب  ــل إىل طريق مس ــة تتوص يف القضي
ــتغنى  ــد اس ــون ق ــب يك ــي يف الغال ــم الحقيق الرق
ــخص  ــتخدمه حاليا ش ــذ فرتة ويس ــن الرقم من ع
ــق الجرح  ــذا األمر يعم ــل إليه  وه ــن التوص ال يمك
ــلم االجتماعي   ــي يف البلد ويهدد عملية الس األمن
ــا تم القضاء عىل ظاهرة األرقام  لكن باملقابل إذا م
ــيتمكن من كشف  املجهولة فمن املؤكد أن  األمن س
ــن الجرائم.. ومن القصص  ــة الجناة للكثرية م هوي
ــام املجهولة  ــورة األرق ــي تثبت خط ــة الت الواقعي
ــد جميل الذي أوضح قائًال: إن  قصة املواطن محم
ــلحة البيضاء (  ــخصني باألس عراكاً حدث بني ش

الجنابي) يف مكان خال من السكان وقتل احدهما 
ــل دون أن ينتبه  ــقط جوال القات اآلخر وكان قد س
ــف أن الرقم  ــة اكتش ــة الجنائي ــع األدل ــد جم وعن
ــة تتهمني  ــون الجنائي ــمي فكانت العي يحمل اس
بالقتل ولوال وجود أدلة جنائية أخرى اهتدوا بها 

للقاتل الذي رسعان ما اعرتف لكنت أنا الضحية.
  تمرد أخاليق 

ــام  ــد األرق ــة تع ــم الجنائي ــن الجرائ ــدا ع  بعي
املجهولة إحدى وسائل االنحراف  األخالقي عند 
ــتخدمونها للمعاكسات  ــباب الذين يس بعض الش
ــط االجتماعي  ــد الناش ــض األرس وأك ــذاء بع وإي

ــة  مناهضة العنف  ــاب عبدالكريم رئيس حمل إيه
ــباب لألرقام املجهولة من  ــتغالل الش املنزيل أن اس
ــن جهة أخرى  ــول عليها م ــهولة الحص جهة وس
ــن األرس اليمنية  ــة للكثري م ــاكل جم ــبب مش قد س
ــي يعد من  ــروف أن املجتمع اليمن ــن املع ــال : م وق
ــة األوىل ويأتي  ــن الدرج ــات املحافظة م املجتمع
ــذي أصبحت الهواتف النقالة من  ذلك يف الوقت ال
ــايل للمجتمع  ــة يف العرص الح ــات الرضوري الحاج
ــباباً  وشابات.. األمر الذي  ككل رجاًال ونساء  وش
ــب دائم للهواتف  ــاب األرس يف حالة ترق يجعل أرب
ــتخدمها بناتهم أو زوجاتهم  وقيام بعض  التي تس
ــواء باالتصاالت  ــباب بمعاكسات الفتيات س الش
ــة أو عن طريق الوتس  ــائل النصي املتكررة أو الرس
ــاكل عصيبة تتطور  ــل تلك األرس يف مش آب  فتدخ
ــر إيهاب أن  ــن ذلك،  وذك ــا هو أبعد م ــا إىل م أحيان
ــت الفتيات  ــد عرض ــذا النوع ق ــاالت عدة من ه ح
ملشكلة فقدان الثقة بينهن وبني اآلباء وترتبت عىل 
ذلك مشاكل أرسية عميقة  هذا فضال عن أن الكثري 
ــية وتم منعهن من  ــن قد تعرضن لحاالت نفس منه

استخدام الجوال.
أسباب

ــؤول يف قسم املبيعات  عبدالجبار البدوي مس

ــو أبعد من ذلك  ــة يمن موبايل تحدث بما ه برشك
ــرة فقال : هناك  ــباب وحذر من الظاه ورشح األس
ــا الرشكة عند  ــراءات تتخذه ــة من اإلج مجموع
ــىل خدمة االتصال  ــن يف الحصول ع رغبة املواط
ــخص  ــرض الش ــا أن يح ــة)ويف مقدمته (الرشيح
ــة  البطاق ــدم  يق وأن  ــه  بنفس ــك  ذل يف  ــب  الراغ
ــد بينه  ــي يربم العق ــات هويته ك ــخصية إلثب الش
ــا يحصل  ــارشة وهذا م ــورة مب ــني الرشكة بص وب
ــود اختالالت ولم يقلل  اآلن..البدوي لم ينكر وج
ــك بالقول :  ــه أوضح ذل ــكلة لكن ــن خطورة املش م
ــن وقت آلخر  ــالالت تحدث م ــح هناك اخت صحي
ــة نقل ملكية رقم  ــم قطع بدل فاقد أو عملي كأن يت
ــبقا ولكن  ــري املالك للرقم مس ــخص غ محدد للش
ــر الرشكة أو فروعها  ــاكل ال تحدث يف مق هذه املش
ــاط البيع والتي يرشف  فهي تحدث عن طريق نق
ــاذ إجراءات  ــا باتخ ــا قمن ــوكالء إال أنن ــا ال عليه
ــاط البيع  ــل كل موظفي نق ــا جع ــو م ــة وه صارم
ــليمة عند بيع الرشائح إال  يلتزمون بإجراءات س
ــن أرقامهم  ــرتكني ع ــكلة تخيل بعض املش أن مش
ــدة هذه  ــف من ح ــا يضاع ــن هي م ــاس آخري ألن
ــؤوليتنا وإنما تقع عىل  ــكلة وهذه ليست مس املش

عاتق املشرتك نفسه.
 تدين الوعي المجتمعي 

ــؤول يف العالقات واإلعالم  محمد العريض مس
ــذه  أن ه ــد   أك ــاالت  ــة لالتص العام ــة  باملؤسس
ــة وقال : حل أي  ــة هي قضية توعوية بحت القضي
ــكلة يجب أن يكون بناء عىل حلحلة أسبابها  مش
ــكلة هنا تكمن يف تدني الوعي  وباعتقادي أن املش
ــول مخاطر األرقام املجهولة وعليه  املجتمعي ح
ــتوى  ــر جهود الجميع لرفع مس ــب أن تتضاف يج

الوعي املجتمعي يف هذا الجانب.
تجاهل وكارثة  

ـ بال  ــدـ  ــام املجهولة تع ــف جدا أن األرق املؤس
ـ من مهددات األمن القومي للبلد من  ــكـ  أدنى ش
ــن جهة أخرى إال أن  ــلم االجتماعي م جهة والس
املشكلة لم تأخذ أدنى حيز من االهتمام الرسمي 
عرب وسائل اإلعالم واملدارس والجامعات فيجب 
ــة والتحذير  ــرش التوعي ــع عىل ن ــل الجمي أن يعم
ــدم التفريط يف  ــورة األرقام املجهولة وع من خط
ــا بطريقة  ــتغناء عنه ــا واالس ــة ورميه أي رشيح

خاطئة.

ــز أو  انتهاء بمجرد  ــم ممي ــىل رق ــه ع ــه أو حصول ــن لجوال ــدان أي مواط فق
ــعار  ــابق تماما ومن دون إش ــد يفقد عالقته عمليا برقمه الس الرصي
ــة االتصال املختصة برغبته يف التخيل عن رقمه هذا ويصل به األمر إىل أنه ال يعلم  رشك
شيئا عن مستخدمه الجديد وهو ما يزال مقيدا باسمه يف رشكة االتصال.. فيما يتساهل 
ــمح لغريه باستخدامها يف قطع رشائح اتصال معتقدا  ــخصية ويس البعض يف هويته الش
ــبب يف  ــه وزمالئه غافال يف نفس اللحظة بأنه قد يتس ــدم خدمة جليلة ألصدقائ ــه يق بأن
أذية غريه من املواطنني يف حال وقوع هذه الرشيحة بأيدي احد املجرمني الذي قد يمكنه 
ــرية كالعمليات اإلرهابية أو القتل أو  ــتخدامها يف ارتكاب جرائم جنائية كب أيضا من اس
ــرب أغوار هذه  ــات..يف التحقيق التايل نس ــباب للفتي ــات بعض الش النهب وحتى معاكس

املشكلة الشائكة.. فإىل التفاصيل :

الثورة / حاشد مزقر

مركز الشكاوى والبالغات بوزارة الداخلية "189"

مواطنون تعرضوا للمساءلة 
الجنائية عن جرائم ارتكبها 
أشخاص استخدموا أرقام 

هواتفهم دون علمهم

من نصوص ومواد قانون األحوال المدنية والسجل المدين
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توزيع  ٥١٩ سلة غذائية ألسر األسرى 
والمفقودين بمحافظة صنعاء

نورالدين القعاري
ــة  ــعب االجتماعي ــة الش ــت مؤسس وزع
للتنمية أمس السبت  519 سلة غذائية ألرس 
ــار مرشوع الوفاء  ــن يف إط األرسى واملفقودي
ــش واللجان  ــن من الجي ــألرسى واملفقودي ل

الشعبية بصنعاء.
وأوضح محمد الجعدي، مسؤول اإلغاثة 
ــح لـ"الثورة"  ــعب يف ترصي ــة الش يف مؤسس
تعد رشيحة األرسى واملفقودين وخصوصاً 
ــعبية من  ــش واللجان الش ــال الجي ــن أبط م
ــا الكثري  ــن معاناته ــل ع ــي غف ــح الت الرشائ
ــاهم ولو بجزء يسري  وكان لزاماً علينا أن نس

ــة ألرس األرسى  ــلة غذائي ــم 519 س يف تقدي
ــن يف محافظة صنعاء كمرحلة أوىل  املفقودي
ــة بمحافظة  ــني قطين ــظ حن ــة املحاف برعاي

صنعاء.
ــيتم  س ــة  الثاني ــة  املرحل يف  ــاً:  مضيف
ــتهداف أرس األرسى واملفقودين يف أمانة  اس

العاصمة يتبع ذلك مناطق أخرى.
ــي  املدن ــع  املجتم ــات  منظم ــاً  داعي
ــات الخريية إيالء رشيحة األرسى  واملؤسس
ــهام يف  ــم واإلس ــل اهتمامه ــن ج واملفقودي
التخفيف من معاناة أرسهم وفاء لتضحيات 
بواسلنا يف جبهات العزة والرشف والكرامة.
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ــار هادي  ــؤولية الف ــان تؤكدان مس ــان املذكرت هات
ــع املرتبات  ــألة قط ــيق بن دغر يف مس ــلطة معاش وس
ــا تتضح رؤية من يدعون صفة الرشعية  ومن خاللهم
ــة حيث تظهر  ــي الدول ــل مع موظف ــة  التعام يف كيفي
ــح وخباثة االبتزاز  ــطح قب االنتقائية ويطفو عىل الس
ــيايس.. وهذا مثال فقط عىل تعامل سلطة فنادق  الس
ــذ أن تم نقل  ــي الدولة من ــع موظف ــاض مع جمي الري
ــو 2016م بتوجيه من  ــك املركزي إىل عدن يف يولي البن
ــدة التي التزم  ــة األمم املتح ــدوان ومبارك ــف الع تحال
امامها (هادي) برصف جميع مرتبات موظفي الدولة 

يف كل محافظات الجمهورية اليمنية دون استثناء .

نطالب مجلس القضاء ونادي القضاة بأن يصدرا  
ــاة واألمم  ــدويل للقض ــاد ال ــا االتح ــا وأن يخاطب بيان
ــزام (هادي)  ــات الدولية برسعة إل ــدة واملنظم املتح
ــه القابعة خارج أرايض البالد برصف مرتبات  وحكومت
ــلطة القضائية وكل موظفي الدولة  كل منتسبي الس
ــتثناء  ــات الجمهورية اليمنية دون اس يف كل محافظ
ــخ عىل قوت  ــا التاري ــطو عرفه ــف أكرب عملية س ووق

ومصدر عيش مئات اآلالف من األرس.

*عضو اتحاد املحامني العرب..رئيس 
منظمات املجتمع املدني بأمانة العاصمة

أكبر عملية سطو عرفها التاريخ..!
عيل العاصمي


