
قضايا وناس قضايا وناسالثــــورة الثــــورة

أتلفنا أتلفنا 10001000 طن من املواد والسلع املنتهية 
وأغلقنا وأغلقنا 9696 منشأة مخالفة منشأة مخالفة

مدير إدارة صحة البيئة يف مكتب األشغال بأمانة العاصمة يؤكد لـ "قضايا وناس":

٠٧ مركز الشكاوى والبالغات بوزارة الداخلية "189"٠٦

مؤسسة نور الوحي توزع مؤسسة نور الوحي توزع ٥٥٠٥٥٠ سلة غذائية في مديرية حبيش  سلة غذائية في مديرية حبيش إعادة تجهيز الوحدة الصحية في السجن المركزي بالحديدةإعادة تجهيز الوحدة الصحية في السجن المركزي بالحديدة الخيواني يرأس اجتماعا لمناقشة الخطة 
األمنية والمرورية لرمضان الكريم

ٹ/
ــن عبدالحكيم  ــواء رك ــة الل ــر الداخلي ــب وزي ــرأس نائ ت
الخيواني  اجتماعا حرضه كل من اللواء عيل سالم الصيفي 
ــة ،  ــة و املالي ــوارد البرشي ــاع امل ــة لقط ــل وزارة الداخلي وكي
ــرور ، والعميد ركن  ــام امل ــر ع ــمام مدي ــد الش ــد خال والعمي
ــآت والعميد  ــة املنش ــرؤوف مفضل مدير عام حراس عبدال

زكريا الرشيف مدير عام شؤون الضباط.
ــهر  ــة لش ــة واملروري ــة األمني ــاع الخط ــش االجتم وناق
ــي يف  ــع األمن ــتعراض الوض ــم اس ــا ت ــم ، كم ــان الكري رمض

العاصمة واملحافظات.
ــود الذي  ــواء الخيواني بالجه ــاد الل ــاع أش ويف االجتم
يبذلها رجال األمن يف مختلف مواقعهم, مؤكدا أن تصديهم 
وإحباطهم لكل املخططات الهادفة لزعزعة األمن يف بالدنا 
ــال عىل صمود رجال األمن وما  ــطوريا ودلي ، يعد نجاحا أس

يتمتعون به من حس امني ووطني كبري.

خالد  نائف.. الطالب اليمني الذي عشق الحياة خالد  نائف.. الطالب اليمني الذي عشق الحياة 
فغدرت به "الخيانة"وخذلته الجهات المعنيةفغدرت به "الخيانة"وخذلته الجهات المعنية

ــب خالد الذي  ــد الطال ــور محمد نائف وال ــد الدكت أك
وجد مقتوًال  يف غرفته  بمدينة  تشيتورالهندية  يف فرباير 

املايض، أن ابنه  ُقتل غدراً  وليس كما تم الرتويج له.
ــؤوليتها الكاملة  وطالب الجهات املعنية، بتحمل مس
يف املساعدة عىل إجراء تحقيق عادل ومنصف وشفاف، 
ــورات والخيوط  التي  ــد من  التط ــفت  العدي بعد ان تكش
ــني، وفقا للقرائن  ــا ُيمكن  الوصول  إىل  املجرم من خالله

املتوفرة.
ــة صنعاء، إن ابنه كان  ــال الدكتور املحارض بجامع وق
ــابا طموحا  ــته املختلفة ، ش متفوقا خالل مراحل دراس
ــل من اجل  ــق الحياة ويناض ــتقبل، يعش ــا للمس متطلع

النجاح والتميز.
ــة  ــدرس هندس ــذي كان ي ــد ال ــىل أن خال ــدد ع وش
ــاالت بالهند، لم يكن يعاني من أي  االلكرتونيات واالتص

ظروف مالية أو نفسية أو أي ضغوط أخرى.
ــة  ــة  الجريم ــعى إىل تغطي ــض، س ــأن البع ــف ب وكش
الحقيقية بحق ابنه، من خالل الرتويج  لفعل "االنتحار"، 
ــهم  كأصحاب  ــل املحققني  وتقديم انفس والقيام بتضلي

الدم ووالة  أمر الطالب.
وحازت هذه القضية عىل تضامن واسع من قبل زمالء 
ــط مطالبات بكشف الحقيقة وتقديم  خالد يف الهند ، وس

الجناة للعدالة.
خالد.. تمزي ونجاح 

ــه الذي ال  ــه، بل كان كظل ــوق  حليف ــز والتف كان التمي
ــوي ، ليتوج  ــث  الثان ــة" حتى الثال ــن "الروض ــه م ُيفارق
ــبة %89,63 يف القسم  ــوار نجاحه  بحصوله عىل  نس مش

العلمي.
ــن خالله  إىل  ــة اإلنجليزية ، طريقاً يعرب م ــار اللغ اخت
ــل علمي جديد، ُيحقق من خالله  العالم اآلخر يف تحصي
ــة خارجية   ــدم  إىل أكرث  من منح ــه. فتق ــه وتطلع طموح
ــن. ليختطف  ــارج الوط ــة خ ــة الجامعي ــدف  الدراس به

النجاح مرة  أخرى   من بني  املئات من املتقدمني.
ــية من  ــة  دراس ــه  بمنح ــت نجاح ــه كان ــة ل أول فرح
ــي، وألن خالد لم يكن – حينها-  ملتحقاً   االتحاد األوروب
ــة)،  فقد   ــرتط املنح ــة محلية (كما كانت تش ــأي جامع ب

غادرته املنحة االوروبية.
ــاح  وتحقيق  ــىل  التميز والنج ــاب ع ــن  إرصار  الش لك
ــهادته الجامعية  من خارج  ــامي، بالعودة بش هدفه الس
ــق  ــرى ، وكالعادة  يفوز عاش ــدم إىل منحة أخ ــالد ، تق الب
ــد ، ولكن هذه املرة ، كان خالد عىل موعد   الحياة من جدي
ــدي عام 2014  ــادل الثقايف  الهن ــس التب ــع منحة  مجل م
ــاب  يف تحقيق  حلمه، فوصل إىل  لتبدأ  أوىل خطوات الش

الهند. 

ــوق  من نصيبه، يف  ــية له، كان التف ــنة دراس ويف أول س
إحدى الجامعات الهندية التي ُتدرس  باللغة االنجليزية 
، رغم اختالف  البيئة  واملجتمع وُبعد األهل، حيث نتائج  
ــد  تفوقه، خالف الكثري من  ــام  األكاديمي  األول ، تؤك الع

زمالئه اآلخرين.
ــته فقط، ، بل كان متفوقاً  خالد لم يكن متفوقاً  بدراس
ــه، وألنه يؤمن بأن الجنة  ــل أخالقه، فكان باراً بوالدي بنب
ــرتاحة محارب من  ــد اخذ اس ــدام األمهات.، فق ــت إق تح
الدراسة ، وجعل  شغله الشاغل – حينها-  مرض والدته 
ــالج من مرض الرسطان،  ــافرت إليه  يف الهند للع التي س
ــتوى  ــته وهو يف املس ــف إىل جانبها  ُمضحيا  بدراس فوق

الثالث. 
وألنه ُيحب الحياة، سهر الليايل إىل جوار أمه، متوسًال 
ــة والعافية،  ــه بالصح ــم عىل والدت ــل ان ينع ــه عز وج لل
ــان، يف موقف قل ان  ــرص بالحب واإليثار عىل الرسط لينت

تجد له مثاًال يف "عرص عقوق األبناء آلبائهم".
ــاي عىل وقع دموع  ــن البار أمه يف مطار مومب ودع االب
ــا إىل اليمن يف  ــرة، يف رحلة عودته ــعادة غام ــرح وبس الف

عمر جديد، بنعمة من الله وفضله.
ــد خالد ينتزع النجاح من جديد؛ لكنه نجاح  هكذا نج

من  نوع آخر؛ نجاح بره بوالدته، ما أعظمه من نجاح .
ــة (مؤقتا)،  ــرار إيقاف منحته املالي ــىل الرغم  من ق ع
ــكنه  الذي  ــة ، وعودته إىل س ــن الدراس ــه ع ــبب تغيب بس
ــكنه الجامعي، إال أن  ــنة  األوىل  من س انتقل إليه بعد الس
ــة وإرصار كبري عىل تجاوز  ــد  كان يتمتع بعزيمة  قوي خال

ــف، قرر  ــهر ونص ــه، فقبل مقتله بش ــابق ل ــور  س أي قص
تدريجيا تغيري نمط حياته واالبتعاد عن  بعض أصدقائه 
ــية،  ــىل حياته االجتماعية والدراس ــلباً ع الذين أثروا س

وهو ما لم يرق للبعض.
لم يكن يعاين من ضائقة مالية

ــن يعاني  من  ــد لم يك ــري إىل أن خال ــات تش كل املعطي
ــه وبني والده  ــالت بين ــة مالية،  حيث تؤكد املراس أي أزم
ــال الحواالت املالية إىل  ، حرص  الدكتور محمد عىل إرس
ــة، منعا ألي أزمة مالية قد يتعرض  خالد بصورة منتظم

لها ابنه وتؤثر عىل تحصيله، إىل قبل مقتله بشهر.
ــة مالية من  ــىل منح ــراً ع ــل مؤخ ــد حص ــا أن خال كم
ــاب  ــة . ويف 25 يناير 2018م، حصل الش ــفارة اليمني الس
عىل الربع األول (1,500 دوالر)، وقبل مقتله بأربعة أيام 

(14 فرباير 2018م)، استلم خالد  1,500 دوالر أخرى.
ــل  ــه وقب ــك يف حين ــىل ذل ــده ع ــد وال ــع خال ــد اطل وق
ــالته مع والده  ــو أربعة أيام، ومن خالل مراس مقتله بنح
ــيته رائعة،  ــعيدا  ونفس ــد  س ــوك، بدا خال ــرب الفيس ب ع
ــريا إىل أنه  ــتقبل (كما هي يف كل مرة.)، مش يتطلع للمس

سيحتفظ بجزء من املبلغ للمستقبل .

محفزات واستغالل 
ــه، عاد ويف رأس اهتماماته  بعد أن اطمأن خالد عىل ام
ــبب  ــر درايس، بس ــور وأي تأخ ــاوز أي قص ــه،  تج وأهداف
ــغاله بجوار أمه، فعمد إىل تثبيت محفزات ذاتية عىل  انش
جدار غرفته (عىل افرتاض أنه هو من عمد إىل ذلك)، وهي 
ـــ" محفزات  ــرباء التنمية البرشية  ب ــزات  يصفها  خ محف
ــواره  يف  ــة)، تدفعه إىل مواصلة  مش ــخصية االيجابي الش
ــتغالال  ــتغاللها اس ــي، حاول البعض اس ــه العلم تحصيل

سيئا لتثبيت ما رسموا له مسبقا يف تأكيد "االنتحار".
صدمة كبرية  وحزن 

ــف، صدمة  كبرية  ــكل مقتل الطالب خالد محمد نائ ش
ــف رحيله  ــن ، كما خل ــه ومحبيه باليم ــه وأصدقائ ألرست
صدمة وحزناً عميقاً يف نفوس الطالب اليمنيني الدارسني 
ــا يتمتع به خالد من نبل األخالق  ــد عموماً ، نظراً مل يف الهن
ــاح منذ مراحل  ــن إرصار عىل التفوق والنج وما يمتلكه م

دراسته األوىل.
ــرة، فإن البعض  ــات واملعلومات املتوف ــاً للمعطي ووفق
ــاعة األوىل لخرب مقتله،   رّوج لفرضية "االنتحار" منذ الس
ــز فيها عىل أن أبواب  ــم راح يؤكدها عرب "فيديوهات" رك ث

ــعى إىل تضليل املحققني  ــالق ، بل س ــة محكمة اإلغ الغرف
ــاً صوراً   ــي عليه، ملتقط ــا دور أولياء املجن ــك، العب يف ذل
ــدران الغرفة-  ــا عىل ج ــد وضعه ــل أن خال ــزات – قي ملحف
ــار" التي تصدرت  ــن خاللها إىل فرضية "االنتح ُيوحي م

افاداتهم.
ــده، أن  ــل عليه وال ــو آخر، حص ــع فيدي ــف  مقط ليكش
ــالل بلكونة ال  ــن خ ــهلة م ــة س ــقة عملي ــول إىل الش الدخ
ــا يف الدور الثاني  ــلق إليه ــقة ويمكن التس تغلق خلف الش
ــبق أن روج له   ــقة خالفا ملا س من املبنى والدخول إىل الش
ــور ، إحداها  ــد مجموعة من الص ــض، كما تلقى الوال البع
ــد قبل  أن  ــيلفي" لخال ــا، بأنها "س ــل به ــا  من أرس وصفه
ــدر، وقد بدا خالد  ــالة املص ــدم عىل االنتحار، وفقا لرس ُيق
ــذه الصورة، منهكا وال يقوى حتى عىل الجلوس، كما  يف ه
عليه آثار كدمات يف وجهه وتحت إحدى عينيه. وبدت يده 
ــط من خالل صورة عرضت  ــى وكأنها  تعرضت للرب اليمن

بعد وفاته وهو ملقى عىل األرض يف غرفته .
الصورة "السيلفي" تم عرضها عىل  الطبيب  الرشعي 
بصنعاء ، الذي أفاد بأن خالد – كما يظهر يف الصورة- كان 

يحترض.
وهنا جاز لنا السؤال: كيف بشخص ال يقوى عىل فتح 

عينيه كاملتني، أن يصعد عىل طاولة ويربط نفسه بحديد 
ــون)، كان يمكن أن يفصل  ــالل حبل (نايل ــة من خ املروح
ــي معلقا فيه لنحو 10 دقائق فقط  ــده، لو بق عنقه عن جس
ــخاص بأنه  (نظرا لثقل وزن خالد)، حيث أفاد أحد األش
وصل إىل الغرفة ووجد الطالب مشنوقا بالحبل، والرائحة 
ــي يف الغرفة لفرتة  ــه بق ــكان مما يدل عىل أن ــدر من امل تص

طويلة!.
احتجاجات طالبية

ــة  ــة، حال ــة الغامض ــذه الطريق ــد به ــل خال ــار مقت أث
ــة، لتبدأ  ــه يف الجامع ــط زمالئ ــام، وس ــتياء الع ــن االس م
االحتجاجات وتتصاعد، حتى وصلت إىل وسائل اإلعالم 
ــة يف الهند، التي  ــفارة اليمني ــا عىل الس ــكل حرج ، مما ش
ــالل تقرير  ــذه االحتجاجات من خ ــاء ه ــارعت يف إطف س
ــدام الطالب عىل  ــض من إق ــا روج له البع ــع، التقط م رسي
"االنتحار"، مستبقا صدور تقرير الطبيب الرشعي الذي 
ــض بأنه كان  ــراء، فرسه البع ــدر إىل اليوم، وهو إج ــم يص ل

يهدف إىل إطفاء االحتجاجات الطالبية.
ــماعة  ــول، وُتعلق عىل ش ــة ضد مجه ــجل القضي لُتس
االنتحار، وهي شماعة اعتادت الجهات الرسمية أن ُتنهي 

بها  قضايا مقتل  العديد من الطالب اليمنيني بالخارج!.

ــلع منتهية الصالحية والذي تعترب  ــوق الوطنية بس تعج الس
ــار األمراض  ــالمة املجتمع وانتش كارثة خطرية تهدد صحة وس
ــات العلمية املنشورة تؤكد بأن هناك  الخطرية وبحسب الدراس
ــة الصالحية بل  ــلع منتهي ــتخدام الس ــن اس ــيمة م أرضاراً جس
تعترب من أهم أسباب األمراض الخطرية ومنها الرسطان والقلب 
ــلع املنتهية من أرضار صحية خطرية  ــكر ملا للس والضغط والس
ــلعة بسبب انتهاء  ــم حيث تتحول الس عىل جميع أجهزة الجس

صالحيتها إىل سموم تقتل اإلنسان.
فائدة غذائية

ويمكن تعريف الصالحية للسلع بأنها:
ــرشي وعدم  ــتخدام الب ــلعة لالس ــتمرارية صالحية الس  اس
وجود ارضار صحية لها بسبب انتهاء فرتة صالحيتها أو بسبب 
ــتخدام مواد محظورة أو منخفضة  ــوء تخزينها أو بسبب اس س

الجودة يف مكونات السلعة أو ألي سبب آخر.
ــرتة الحفظ قبل البيع أو  ــا تم تعريف فرتة الصالحية (أو ف كم
ــوعة الحرة  ــر التخزين) (باإلنجليزية: Shelf life) يف املوس عم

العاملية  بأنها:
ــدواء  ــرشاب وال ــام وال ــى للطع ــي تعط ــة الت ــدة الزمني ( امل
ــم اعتبارها غري  ــواد املعّرضة للتلف قبل أن يت ــات وامل والكيماوي

مناسبة للبيع واالستخدام أو االستهالك )
ــباب تفيش وانتشار السلع املنتهية الصالحية  ويعود أهم أس

إىل املعادلة التالية  :
ــتوردة من  ــة محليا أو املس ــلع املصنع ــزون هائل من الس مخ

الخارج.
انخفاض السيولة املالية لدى الشعب.

انخفاض القدرة الرشائية لهم.
-  انخفاض سعر العملة املحلية.

-  وارتفاع أسعار جميع السلع ومضاعفتها.
-  سوء التخزين.

ــتمر عىل السلع ومكوناتها يف  -  ضعف الرقابة والفحص املس
املنافذ واملخازن ونقاط البيع لها.

ــوق املحلية بسلع  مخزنة بكميات هائلة منتهية  -  إغراق الس

الصالحية 
وباإلضافة إىل ذلك السبب الجوهري النتشار السلع منتهية 
ــباب أخرى نوجز أهمها  ــوق املحلية هناك أس الصالحية يف الس

يف التايل :
*  ضعف الرقابة وفحص السلع املستوردة عند منافذ دخولها 
ــديد بتحصيل  ــف الش ــن حيث ينصب االهتمام فقط لألس الوط
ــا  ــام بصالحيته ــة دون االهتم ــب الجمركي ــوم والرضائ الرس

وارضارها.
ــة  ــوق الوطني ــل الس ــلع داخ ــص الس ــة وفح ــف الرقاب * ضع
ــص ورقابة  ــم تنفيذ فح ــع  حيث ال يت ــالت البي ــازن ومح يف املخ
ــلع ويكتفى فقط  ــع الس ــازن ومحالت بي ــع املخ ــتمرة لجمي مس
ــمل الفحص  ــتوجب أن يش ــص والرقابة عىل البعض ويس بفح
ــتمر  ــكل مس ــالت يف جميع املناطق وبش ــازن واملح ــع املخ جمي
ــة واملعروضة  ــلع املخزن ــن صالحية الس ــام للتأكد م ــوال الع ط
ــف لها دون  ــكل مخال ــة الرادعة ل ــراءات القانوني ــاذ اإلج واتخ
ــازن املخفية يف  ــاً يتفىش موضوع املخ ــتثناء وحالي تمييز أو اس
ــلعه يطلب منك  ــك رشاء س ــة حيث عند طلب ــوارع الداخلي الش
ــد عن مكان  ــال إىل مخزن بعي ــًال ويذهب احد العم ــار قلي االنتظ
ــات كبرية منها  ــلعة بالرغم من أن هناك كمي ــع إلحضار الس البي
ــد البعض  ــذا املوضوع يفي ــتي له ــع وعند مناقش ــة للبي معروض
ــة الصالحية ويتم إخفاؤها يف  ــلع منتهي بأنه ربما تكون تلك الس
املخازن املخفية بحيث إذا حرضت لجان تفتيش ميدانية سيتم 
ــع الذي لم تنتهي صالحيتها  ــلع املعروضة للبي فقط فحص الس
ــتوجب أن يتم  ــتخدامها فقط للعرض وليس للبيع ويس ويتم اس
ــن صحة هذا  ــري والتحقق م ــة للتح ــراءات الالزم ــاذ اإلج اتخ
ــراءات القانونية الالزمة إليقاف اي خلل  املوضوع واتخاذ اإلج
ــة مخفيه وتعزيز الرقابة والتفتيش عىل جميع املخازن  أو جريم

وعدم االكتفاء بنقاط البيع فقط. 
* ضعف أداء اللجنة العليا لحماية املستهلك رغم أهميتها ملا 
ــتوجب تفعيلها  ــن صالحيات قانونية هامة والذي يس تمتلك م
ــم املناطة بهم وتوفري  ــع أعضائها بالقيام بواجباته وإلزام جمي
ــام بدورهم بفعالية  ــهيالت الالزمة لهم للقي ــتحقات والتس املس

ومسؤولية.

ــكاوى والبالغات بسلع منتهية  ــتقبال الش * ضعف آليات اس
ــتقلة  ــكيل لجنة مس ــم تش ــتوجب أن يت ــذي يس ــة وال الصالحي
الستقبال الشكاوى وان ال تكون فقط مناطة بالجهات املختصة 
ــات املختصة   ــكاوى للجه ــم إحالة الش ــة ليت ــص والرقاب بالفح
ــن قبلهم ويتم أيضا تقييم  ــة ما تم اتخاذه من إجراءات م ومتابع
ــبق  ــل دورهم وردع وإيقاف أي اختالل حيث وس ــم وتفعي أداؤه
وقمت بمحاولة تقديم شكاوى بسلع منتهية الصالحية بحسب 
اآلليات الحالية ولم يتم اإلجابة عىل اتصاالتي املتعددة لهم أما 
أن يكون خط الشكاوى مشغوًال أو ال يجيب ويستوجب أن تكون 
آليات الشكوى متعددة وعرب جميع وسائل التواصل االلكرتونية 
ــي أيضاً من  ــل االجتماع ــائل التواص ــس ووس ــف وفاك ــن هات م
ــعبية  ــبوك وواتس اب لتفعيل الرقابة الش بريد الكرتوني و فيس

واملجتمعية عىل السلع املنتهية الصالحية.
ضعف اإلجراءات الفنية

ــلع منتهية  ــتهلك من الس ــات تفعيل حماية املس ــم متطلب أه
ــربات و ألجهزة الفنية املختصة  ــة هو تفعيل دور املخت الصالحي
بالفحص والتأكد من صالحية السلع أو انتهاؤها وعدم اقتصار 
ذلك عىل ما يتم تدوينه عىل عبوات وأكياس حفظ السلع والذي 
يسهل تغيريها والتالعب فيها ويستوجب إخضاع جميع السلع 

املتداولة يف السوق الوطنية للفحص الشامل واملفاجئ.
ــلع منتهية الصالحية  * ضعف التوعية الصحية بأرضار الس
ــي بأرضارها  ــتوى الوعي املجتمع ــم رفع مس ــتوجب أن يت ويس
ــع لرفع  ــط للمجتم ــام  وضاغ ــك حافز ه ــار ذل ــة باعتب الصحي

الشكاوى بأي سلع منتهية الصالحية الن البعض يربر عدم رفع 
ــلعه منتهية بأن تلك السلعة ال تؤثر  ــكاوى عند اكتشافه س الش
ــالمة اإلنسان والبعض يكتفي بإعادته السلع إىل  عىل صحة وس
ــات ذات العالقة بذلك  ــتبدالها دون إبالغ الجه ــع الس منفذ البي
ــات ذات العالقة بهذه  ــتوجب أن يتم إبالغ الجه وهذا خطأ ويس
الجريمة الخطرية ليتم ضبط جميع الكميات منتهية الصالحية.
ــة بخصوص  ــورات العاملي ــة التط ــتوجب مواكب ــه يس ــا ان كم
ــات والبحوث والقرارات  ــلع و نرش الدراس األرضار الصحية للس
ــلع املنتهية أوًال بأول يف جميع وسائل اإلعالم  ذات العالقة بالس
ــعب باألرضار ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص نرش  لتوعية الش
ــذاء والرشاب  ــكل كامل يف الغ ــات بش ــاد عىل املعلب ــدم االعتم ع
واستحباب استبدالها بمواد وبدائل طازجة والحدود والكميات  
ــظ أن معظم  ــث يالح ــتخدامها حي ــاً الس ــا صحي ــموح به املس
ــأوا إىل املعلبات  ــواد الطازجة ولج ــتخدام امل ــعب تركوا اس الش
ــتوجب أن يتم توضيح ذلك وفقاً لألبحاث  وهذا خطري جداً ويس
ــن األرضار الصحية التي  ما  ــر الصحية العاملية للحد م والتقاري
ــق لو تم نرش حقيقة األرضار الصحية  لها وأيضاً نرش  كان ليتحق
ــلع املنتهية الصالحية وبشكل مستمر وال  والتوعية بأرضار الس
يكتفى فقط بتوعية موسمية وباإلمكان االستفادة من املميزات 
القانونية واملالية املمنوحة لتلك التوعية والذي أعفاها القانون 

من أي رسوم نرش أو إعالن يف جميع وسائل اإلعالم.
ــرية أكرث من  ــات كب ــلع بكمي ــن الس ــترياد وتخزي ــة اس * كثاف
ــاح الهائلة الناتجة من  ــتفادة من األرب ــعب لها لالس حاجة الش

ــلع بشكل كبري خالل  ــعار بسبب ارتفاع أسعار الس فوارق األس
ــلع املخزنة  ــعار الس ــه مضاعفة أس ــيطة ويتم بموجب ــرتة بس ف
ــعارها عاملياً بالرغم من انه تم استريادها بأسعار  بمربر رفع أس
ــك مع  ــوازى ذل ــاً ويت ــعارها عاملي ــع أس ــابقة لرف ــة س منخفض
ــعار  ــعر العملة الوطنية الذي يرفع أس ــتمر لس االنخفاض املس
ــة أرباحه برفع  ــك ملضاعف ــتغل البعض ذل ــلع ويس ــع الس جمي
ــلع املخزنة وكلما كانت الكميات املخزنة كبرية كلما  أسعار الس
ــح كبرياً ويتم ذلك دون النظر باهتمام إىل فرتة صالحية  كان الرب
تلك السلع والذي يتلف معظمها وتخرج عن الصالحية بسبب 

كثافة االسترياد وسوء التخزين ورفع األسعار.
ضعف الرقابة والفحص على المواد الحافظة للسلع

ــكل رسيع وخصوصاً املواد الغذائية  ــلع تتلف بش معظم الس
ــة لها لرفع فرتة  ــا  لذلك يتم إضافة مواد حافظ ــة وغريه واألدوي
صالحيتها وبالرغم من املخاطر الكبرية لتلك املواد الحافظة إال 
ــا وتحديد املواد الحافظة املمنوعة  انه ال يتم االهتمام بفحصه
ــموح بها عاملياً لرضرها الصحي عىل اإلنسان وأيضاً  وغري املس
ــلع حيث يستوجب  حجم كميات وتركيز املواد الحافظة يف الس
أن ال يتم إضافة املواد الحافظة  بشكل كبري لرفع فرتة الصالحية 
ــامل بما  ــلع للفحص الش ــم إخضاع جميع الس ــتلزم أن يت ويس
ــتخدمة وهل هي  ــواد الحافظة املس ــات امل ــا كميات ونوعي فيه
ــص والرقابة عىل  ــا أم ال  وان ال يكتفى الفح ــموح به ضمن املس
ــلع بل  ــترياد وعىل عينات محدده من الس ــلع يف منافذ االس الس
ــلع املتداولة يف  ــع الس ــص والرقابة جمي ــمل الفح يجب أن يش

ــاع جميع  ــكاوى وإخض ــتقبال كافة الش ــة واس ــوق املحلي الس
السلع للفحص والتأكد من عدم وجود أي إخالل أو تالعب.

ضعف الرقابة والفحص على المواد المضافة للسلع 
جميع السلع تتكون من مواد معينه فمثًال علبة الفول تتكون 
ــة ومضاف إىل  ــب معدني ــزة للطبخ يف عل ــول جاه ــن حبات ف م
أمالح ومواد حافظة وغريها من املواد املضافة لتحسني السلعة 
ــل جميع محتويات  ــاع وفحص وتحلي ــتوجب أن يتم إخض يس
ــواد الحافظة واملواد  ــول وأيضا امل ــا حبات الف ــلعة بما فيه الس
األخرى من أمالح ومحسنات نكهة وغريها للتأكد من أن جميع 
ــلعة غري ضاره بما فيها السلعة نفسها  املواد التي تحتويها الس
ــواد حافظة ومعزز  ــن أمالح وم ــواد املضافة م ــا جميع امل وأيض
ــواد وللتأكد من  ــن امل ــاء وغريها م ــوان صناعية وم ــات وأل نكه

كمياتها ضمن السقف املسموح بها صحياً.
ضعف مستوى التخزين للسلع 

ــزام بها للحفاظ عىل  ــتوجب االلت من أهم الرشوط الذي يس
ــلع  ــتوى التخزين لها ألن الس ــودة مس ــلع هو ج صالحية الس
ــارج وفقاً  ــتريادها من الخ ــم اس ــا محلياً أو يت ــم تصنيعه ــد يت ق
ــا تخرج  ــن له ــوء التخزي ــبب س ــس وبس ــات واملقايي للمواصف
ــوق الوطنية  ــي رسيعاً و يتم بيعها يف الس ــن الصالحية وتنته ع
ــبب سوء  ــتخدام بالرغم من تلفها بس ــلع صالحة لالس بأنها س
ــلعة اشرتاطات تخزين محدده فبعض السلع  التخزين ولكل س
ــا أو إطفاء  ــات وإخراجه ــتمرار يف ثالج ــا باس ــاج لحفظه تحت

ــلع تحتاج إىل  الثالجات يؤدي إىل تلفها والبعض األخر من الس
ــلع أثناء تخزينها وأي  ــالمة الس ظروف معينه للحفاظ عىل س
إخالل بذلك يؤدي إىل تلفها وينهي صالحيتها  قبل انتهاء فرتة 

صالحيتها املدونة عىل عبوات حفظها.
ــتمر  ــم الرقابة والفحص املس ــة ذلك أن يت ــتلزم ملعالج ويس
ــرشوط الصحية  ــر ال ــد من تواف ــلع والتأك ــن الس ــن تخزي الماك
ــلع من التلف نتيجة التخزين الخاطئ وأيضا  للحفاظ عىل الس
ــلع  ــاس التي يتم حفظ الس ــوات واألكي ــالمة العب ــد من س التأك
ــك العبوات  ــتبدال تل ــطة غري رشعية باس بها وعدم وجود أنش
واألكياس لسلع منتهية بعبوات جديدة يتم إعادة تعبئتها فيها 
ــدان وتحجر  ــر التلف منها من دي ــا وإزالة مظاه ــم غربلته أو يت
ورائحة سيئة منها وإعادته تدويرها وإدخالها للسوق الوطنية.

ضعف الرقابة على السوق الوطنية للحوم والدواجن واألسماك
يالحظ غياب شبه كامل لحمالت الرقابة التفتيش املستمرة 
ــوم الحمراء –  ــع أنواعه ( اللح ــالت بيع اللحوم بجمي ــىل مح ع
ــا وهذا خطري جداً  ــماك ) للتأكد من صالحيته الدواجن – األس
ــان  ــموم غذاء اإلنس ــوم التالفة تعترب أخطر مناجم س ألن اللح
ــم  ــذي يت ــواء ال ــا س ــة عليه ــز الرقاب ــم تعزي ــتوجب أن يت ويس

استريادها من الخارج أو املنتج الوطني منها.
ضعف الرقابة على المطاعم والمخابز 

ــدى مكونات قطعة  ــلعة منتهية الصالحية إح ــد تكون الس ق
ــتطيع  ــز ينتجها مخبز أو وجبة طعام يطهيها مطعم وال يس خب

ــمية عىل  ــف الرقابة الرس ــبب ضع ــة ذلك بس ــتهلك معرف املس
ــتمر  جميع املطاعم واملخابز للتفتيش والفحص الدوري واملس
ــتخدمة يف إعداد الخبز والطعام من دقيق  لجميع املكونات املس
وقمح وخمرية ومعزز نكهات وغريها من املكونات الذي يستغل 
البعض هذا الضعف ليقوم بإدخال دقيق وقمح آو خمرية ومعزز 
ــة  ــرى منتهي ــواد أخ ــوم أو أي م ــرضوات ولح ــات أو أي خ نكه
ــع مظاهر ذلك  ــام وتضي ــز والطع ــات الخب ــة  يف مكون الصالحي
ــد ويمرض  ــموم يف الجس بالطباخة وال يظهر إال بعد تراكم الس
ــتغله البعض لرفع  ــداً يس ــبب ذلك وهذا خطري ج ــان بس اإلنس
هامش ربحه ولو عىل حساب صحة وسالمة املجتمع ألن السلع 

منتهية الصالحية يكون سعرها أرخص.
ــات ذات العالقة بالرقابة  ــؤال للجه وهنا أرغب يف توجيه س

عىل املخابز واملطاعم.
ــع املطاعم  ــتمرة لجمي ــالت ميدانية مس ــزال حم ــل يتم إن ه
ــام فيها  للتأكد  ــع مكونات الخبز والطع ــز وفحص جمي واملخاب

من صالحيتها وضبط من يخالفها وملاذا ال يتم ذلك ؟
ــلع املنتهية  ــتجدات الس ــة يف مس ــات الدولي ــف العالق * ضع

الصالحية وعدم تحديث قاعدة البيانات الرسمية :
ــاره بصحة  ــرية ض ــلع ومواد خط ــاف س ــم اكتش ــوم يت كل ي
ــلع عن الصالحية ويجعل منها سلع  اإلنسان يخرج بعض الس

محظورة ولكن ؟
ــالذ آمن لبعض تلك  ــديد أن البالد تحولت إىل م ــف الش لألس
ــدة املعلومات لدى الجهات  ــلع املمنوعة لعدم تحديث قاع الس

ــبب ذلك يتم تحويل  ذات العالقة بالرقابة والتفتيش حيث وبس
جميع السلع املمنوعة وإغراق السوق الوطنية بها ويستوجب 
ــة املتعلقة بصحة  ــز البحثي ــل املراك ــك رسعة تفعي ــة ذل ملعالج
ــج العالقات املهنية مع مراكز البحوث  ــتهلك ونس وسالمة املس
ــؤدي إىل تحديث  ــم وبما ي ــرية يف العال ــات النظ ــة والجه العاملي
ــلع املحظورة  ــق الس ــة وإيقاف تدف ــات الوطني ــدة املعلوم قاع
ومنتهية الصالحية الضارة بالصحة العامة  قبل إغراق السوق 
ــبب قصور وتأخري يف املعلومات وعدم تحديث  الوطنية بها  بس

قاعدة البيانات.
حيث تتحول بعض الدراسات والتحذيرات من أرضار بعض 
ــبب عدم وجود ترصيح رسمي يوضح  ــاعات بس ــلع إىل إش الس
ــات ذات العالقة بصحة  ــاذ الجه ــن عدمه وعدم اتخ ــا م صحته
ــري صالحة  ــاره وغ ــلع ض ــاف أي س ــراءات إليق ــتهلك إج املس
ــتكمال إجراءات إعادة  ــتخدام وسحبها من األسواق واس لالس
ــراءات الصحية  ــا وفقاً لإلج ــا أو إتالفه ــا إىل مصدره تصديره

الالزمة لها وردع مرتكبيها.
ضعف اإلجراءات الرادعة:

ــراءات الرادعة ضد كل من يثبت ارتكابه جريمة  ضعف اإلج
ــة يؤدي إىل  ــلع منتهية الصالحي ــع أو تخزين س ــترياد أو بي اس
تفيش السلع منتهية الصالحية ويستوجب أن تتم إعادة النظر 
ــوق الوطنية ورسعة اتخاذ  يف آليات الرقابة والتفتيش عىل الس
ــث بصحة  ــه العب ــول له نفس ــة لكل من تس ــراءات الرادع اإلج
وسالمة املجتمع لتحقيق مكاسب شخصية ويستوجب أن يتم 
اليوم قبل غداً تطبيق منظومة الردع القانونية دون أي استثناء 
ــة الصالحية  ــلع منتهي ــا املتعلقة بس ــع القضاي ــز لجمي أو تميي
ــالمة املجتمع  ــة وس ــة بصح ــرية ماس ــة خط ــا جريم باعتباره
ــة إليقافها  ــراءات الالزم ــاذ كافة اإلج ــة اتخ ــتوجب رسع ويس
ــا  ــتثناء باعتباره ــة ودون أي اس ــة وفعالي ــا برسع ــد منه والح
ــتعجال إجراءاتها اإلدارية   جرائم خطرية نص القانون عىل اس
ــتوجب  ــقوطها بالتقادم ويس ــدم س ــة وع ــة والقضائي القانوني
ــر أي تقصري بأي  ــبة الجميع برسعة وفعالية وعدم تربي محاس
مربر ألن القانون قطع جميع التربيرات لخطورة تلك الجريمة.

ويف األخري : 
ــلع  ــوق الوطنية بس ندق ناقوس الخطر من كارثة إغراق الس
ــراد املجتمع بال  ــىل جميع أف ــة لخطورتها ع ــة الصالحي منتهي
ــل أيضاً  ــس يف الحارض ب ــا لي ــيترضر منه ــع س ــتثناء الجمي اس
ــتقبل ألنها ستلتصق يف أجسادنا وتستمر تلك السموم يف  املس
الدوران حتى تقيض عىل حياة الجميع بصمت ولن ينفعنا  عند 
ــك البكاء والنحيب املفيد فقط هو رسعة تفعيل آليات حماية  ذل
ــذا املوضوع  ــة الصالحية ومنح ه ــلع منتهي ــتهلك من الس املس
ــخص يرتكب هذه الجريمة  ــة  واهتماماً كبرياً وردع أي ش أولوي
ــة الصالحية بصمت بل  ــلع املنتهي ــى فقط بإتالف الس وال يكتف
ــا  ــة ومنه ــة القانوني ــراءات الردعي ــتكمال اإلج ــتوجب اس يس
وجوب التعويض والتشهري بهم وفقاً ملا نص عليه قانون حماية 
ــرية وأيضا تفعيل اللجنة  ــتهلك إليقاف هذه الكارثة الخط املس
ــارشة إليها  ــكوى املب ــتهلك وفتح باب الش ــا لحماية املس العلي
ــتهلك  وبما يؤدي إىل تفعيل األجهزة ذات العالقة بحماية املس

وتقييم دورها.
ــن الناتج  ــاء الذاتي م ــل آليات االكتف ــتوجب تفعي ــا ويس كم
ــات وطنية  ــوق الوطنية بمنتج ــيغطي الس ــذي س ــي وال الوطن
ــلع  ــترياد لس ــاد عىل االس ــن االعتم ــدًال م ــة ب ــة وصحي طازج
ــارفت عىل  ــة الصالحية أو ش ــاً أو قديمة منتهي ــورة عاملي محظ
االنتهاء وتشجيع اإلنتاج الوطني وبذل كافة الجهود وتسهيل 
ــز الرقابة  ــع تعزي ــل صحي م ــه كبدي ــراءات لتفعيل ــة اإلج كاف
ــواد أولية  ــاج الوطني من م ــة مدخالت اإلنت ــالمة وصح عىل س
ــتوجب أن ال تكون  ــماد وغريها من املواد الذي يس ومبيدات وس
ــارة بالصحة للحفاظ عىل  ــة الصالحية أو محظورة وض منتهي
جودة وفعالية اإلنتاج الوطني وتفعيل القطاع العام لالنخراط 
ــاج  ــز دوره يف اإلنت ــاص لتعزي ــاع الخ ــجيع القط ــك وتش يف ذل
الوطني بدًال عن االعتماد الكيل عىل االسترياد من الخارج فقط  
ــوق الوطنية  ــؤدي إىل إيقاف والحد من كارثة إغراق الس وبما ي

بسلع منتهية الصالحية.
* عضو الهيئة االستشارية لوزارة حقوق اإلنسان 

الثورة/ محمد السيد

تفتيش ميداين
ــة البيئة نفذت  ــح أن "صح ــور األصبحي أوض الدكت
ــدف التفتيش والرقابة  ــارة ونزوال ميدانيا به 17141 زي
عىل الجانب الصحي لدى من يقدمون الغذاء واألطعمة 

ومياه الرشب".
ــالل العام  ــة خ ــغال العام ــب األش ــف مكت ــال :أتل وق
ــا يعادل  ــو جراما أي م ــارب 946267 كيل ــا يق ــايض م امل
ــري الصالحة  ــة املنتهية وغ ــواد الغذائي ــن امل ــن م 600 ط
ــان منها 90  ــتخدام اآلدمي والضارة بصحة اإلنس لالس
ــة إىل 260 طناً تم إتالفها  ــن التمور املنتهية، إضاف طنا م

خالل األسبوعني املاضيني بحضور أمني العاصمة. 
مواد مسرطنة

وطالب مدير الصحة والبيئة بمكتب األشغال العامة 
ــاع عن رشاء وتناول  ــة جميع املواطنني باالمتن يف األمان
ــذات  التي تباع  ــة املنتهية الصالحية وبال املواد الغذائي
ــعار رخيصة .. مؤكدا أن  ــوارع وبأس عىل األرصفة والش
ــة وأنها تحتوي عىل  ــرياً عىل الصحة خاص ــا أثراً كب "له
ــن والعرض  ــوء التخزي ــول بفعل س ــواد حافظة تتح م

وانتهاء فرتة الصالحية إىل مواد مرسطنة".
ــة والتجزئة إىل مراقبة  ــا التجار من باعة الجمل داعي
ــة  ــة املنتهي ــواد الغذائي ــع امل ــدم بي ــن وع ــه يف املواط الل
ــهر رمضان  ــون عىل ش ــة ونحن مقبل ــة خاص الصالحي
ــانية  ــؤولية إنس ــون املواطنني وصحتهم مس ــارك ك املب

وأخالقية وقانونية.
ــر صحة  ــي _مدي ــد األصبح ــور محم ــف الدكت وكش
البيئة باألمانة عن "إغالق 96 منشأة مخالفة تنوعت ما 
بني محطات مياه ورشكات ومؤسسات ومطاعم.. ومنح 

5467 بطاقة صحية للعاملني" .
محطات المياه

مدير إدارة الصحة والبيئة بأمانة العاصمة د.محمد 
ــات  ــكلة محط ــح أن مش ــي أوض ــم األصبح عبدالكري

ــرتدة حيث  ــاه الرشب تكمن  يف العبوات املس معالجة مي
توجد عبوات مسرتدة وعبوات غري مسرتدة.

وقال : العبوات الشفافة ال يوجد فيها أي إشكاليات .. 
ــن عندما نالحظ مخالفات من الطبيعي أن نتدخل  ونح
ــا يف الكثري من الحاالت يتم إغالق بعض املحطات  .. طبع
ــدة حفاظا عىل  ــوات جدي ــا بتوفري عب ــزام أصحابه وإل
ــتخدام العبوات يكون  ــالمة وصحة املواطنني ألن اس س
بشكل سيئ جدا وأيضا النقل السيئ عىل منت سيارات 
ــوفة وهنا قد تتعرض للتلوث ..  نقل فهذه العبوات مكش
مثال تؤخذ هذه العبوات ويتم رميها يف أماكن غري نظيفة 
ــرى أي خالل  ــتخدامها فرتة أخ ــايل تتم إعادة اس وبالت

األسبوعني تعود إىل وضعها السابق.
ــن املحطات  ــالق الكثري م ــي أنه تم إغ ــد األصبح وأك

املخالفة وأن إدارته تقوم بالرقابة والتفتيش.
ــة  ــال : الرتاخيص ملحطات املياه تمنح من مؤسس وق
ــوارد املائية ومع ذلك فإن طريقة تحلية هذه املياه تتم  امل
وفق آلية وأجهزة نظيفة باستخدام الفلرتات واملعالجة 
ــعة وإضافة مادة الكلور واملشكلة ليست بطريقة  باألش

املعالجة وإنما بالعبوات املسرتدة يف أكرث األوقات.
ــاه الرشب يف  ــات تحلية مي ــغ عدد محط ــاف : بل وأض
ــن 250 محطة وهناك محطات تم  ــة العاصمة أكرث م أمان
ــرتكة  إغالقها وأخرى تخضع للرقابة وهذه الرقابة مش
ــبة لفحص العينات  ــوارد املائية .. وبالنس ــا وبني امل بينن
نحن لدينا محرض رقابة لعمل فحص للمياه عىل أساس 
ــآت الصحية  ــة املنش ــىل رقاب ــوم ع ــة تق ــة البيئ أن صح
ــوارد املائية  ــوة يف امل ــاه واألخ ــة املي ــات معالج يف محط

يقومون بفحص املياه والتأكد من سالمة استخدامها.
رسوم الرتاخيص

ــص  الرتاخي ــح  من إىل  ــي  األصبح ــور  الدكت ــت  ولف
ــكالية الرسوم .. حيث قال : قد تكون هناك إشكالية  وإش
ــبب الرسوم للرتاخيص  مع اإلخوة يف املوارد املائية بس
ــرية أي يف  ــغ كب ــددت بمبال ــص ح ــوم الرتاخي ألن رس

ــدة.. مبينا أن من  ــف ريال للرخصة الواح حدود 120 أل
مهامهم منح تراخيص للمنشآت الصالحة أو التي تنتج 
ــتخدام من حيث السالمة والصحة  مياهاً صالحة لالس

والنظافة.
تفتيش المطاعم

ــا .. فقد أكد  ــتوى النظافة فيه ــن املطاعم ومس أما ع
ــم  ــي أن املطاع ــم األصبح ــد عبدالكري ــور محم الدكت
ــياحية    وقال :  ــعبية .. ومطاعم س مصنفة إىل مطاعم ش
ــزول من لدينا إىل هذه املطاعم  بدرجات متفاوتة يتم الن
ــتخدم  ــكاليات يف املقايل أو األواني التي تس ونجد اإلش
ــنوات وتتعرض  ــن أن لها عدة س ــم والتي يمك يف املطاع
ــام بعض هذه  ــقق وقي ــرارة املرتفعة وتتش ــة الح لدرج
ــكل  ــذه تش ــة وه ــالك حديدي ــا بأس ــم بتخبيطه املطاع
ــكلة صحية .. وقد منعنا استخدام املقايل الحديدية  مش

أو القصدير األملنيوم.
ــكل يومي  ــزول امليداني بش ــالل الن ــاف : من خ وأض
ــراءات بحق  ــة ونتخذ إج ــات خاطئ ــف أي ممارس نوق
ــني والبعض اآلخر يتم النزول إليها خالل نصف  املخالف
ــاه .. والبعض يتم النزول  ــهر كمحطات معالجات املي ش
ــبوعيا مثل املطاعم والبوفيات واألفران بحسب  لها أس

كل مديرية والرقابة عليها ..
تعقيم الخزانات

ويف رده عىل سؤال عن إجراءات الوقاية من األمراض 
ــرا.. قال الدكتور األصبحي :  املعدية التي انترشت مؤخ
ــن صالحية  ــم التأكد م ــة ت ــراض مختلف ــور أم ــد ظه بع
خزانات املياه وتعقيمها يف كثري من املديريات وتم توزيع 
ــف لهذه  ــواد الكلور والتعقيم من قبل منظمة اليونيس م
املنشآت واملطاعم لتعقيم املياه .. والعمال يتم فحصهم 
عرب جمعية الهالل األحمر اليمني للتأكد من خلوهم من 
ــم النزول امليداني  ــراض املعدية أو املنتقلة حيث يت األم

إىل هذه املنشآت وفحص العاملني فيها.
وأضاف : مستوى النظافة لهذه املنشآت نالحظ أنه 

ــيئني وال كلهم  ــاوت من محل إىل محل, ليس كلهم س يتف
جيدين .. واملستهلكون مساهمون يف تقييم ذلك ويجب 
عىل املستهلكني أن يكون عندهم حس لتقييم مستويات 
ــل معها فنحن  ــة قبل التعام ــم واملحالت النظيف املطاع
ــل.. يجب عىل  ــكل مح ــا ل ــرح مفتش ــتطيع أن نط ال نس
ــه أن يساهم يف عملية الرقابة واإلبالغ عن  املجتمع نفس
املنشآت غري النظيفة خاصة بعد ظهور عرشات املطاعم 
ــار ويبلغ عن  ــىل املواطن أن يخت ــد وع ــارع الواح يف الش
ــآت غري النظيفة .. وبالتايل املشاركة املجتمعية يف  املنش
ــة رضورية لتكون فعالة أكرث ولدينا غرفة عمليات  الرقاب
ــكاوى عىل مدار 24  ــتقبل كل الش ــغال تس بمكتب األش

ساعة عىل رقم 277032 .
الباعة المتجولون

وعن الرقابة عىل باعة الوجبات الخفيفة املتجولني, 
ــات والقمامة  ــي: إن تراكم املخلف ــال  الدكتور األصبح ق
ــار األمراض "وبالذات  وبسبب العدوان تساهم يف انتش
ــن صعب  ــني الذي ــة املتجول ــن الباع ــة م األكالت الرسيع
ــوم بمراقبته هو  ــم .. وما نق ــم ومتابعته ــا مراقبته علين
املنشآت الثابتة ألنه عندما تضبط مخالفة يتم ضبطها 
ــعاره  ــة واش ــة ثابت ــن مخالف ــارض يف أماك ــر مح وتحري
باملخالفة وتحويله إىل النيابة حيث لدينا خمس نيابات 

يف املديريات العرش.
ــاب العربيات أو  ــبة للباعة أصح وأضاف : أما بالنس
ــة يف الرقابة  ــة املتحركة فإننا نجد صعوب ــواد الغذائي امل
ــة لهم..  ــل مخالف ــتطيع عم ــؤالء ال تس ــم .. ألن ه عليه

ونحتاج إىل جيش من الرشطة واملوظفني لذلك".
رسوم الفحص

ــص صالحية املواد  ــن آلية فح ــؤال ع ويف رده عىل س
ــة العاصمة  ــة البيئة يف أمان ــح مدير صح ــلع, أوض والس
الدكتور محمد األصبحي أن "اإلدارة ليس لديها مخترب 
ــة  ــربات هيئ ــا يف مخت ــات وتفحصه ــراء الفحوص إلج

املقاييس والجودة ومخترب وزارة الصحة".

ــال يوجد لدينا  ــوم الفحص ف ــكلة هنا رس وقال : املش
ــا إىل إلزام  ــر أحيان ــوم الفحص ونضط ــادات لرس اعتم
ــآت بدفع هذه الرسوم .. نقوم بأخذ عينة  أصحاب املنش
ــكاليات  ــلمها للمخترب لفحصها.. اإلش ونفحصها ونس
ــآت ألنه  ــض املنش ــص من بع ــوم الفح ــع رس ــي يف دف ه
ــد لدينا اعتمادات  ــند يف املواصفات وال يوج يأخذه بس

وموازنة لفحص املواد الغذائية.
ــرضوات يتم  ــه والخ ــبة للفواك ــا بالنس ــاف : أم وأض
ــة  الفواك أن  ــكلة  واملش ــة  الزراع وزارة  ــع  م ــا  فحصه
ــا آثار صحية مثل اآلثار املتبقية  والخرضوات يكون فيه
ــا يف فحص اآلثار  ــؤولية تتحمله ــن املبيدات  وهي مس م

املتبقية وهي أخطر يشء يف القات والخضار.
ــم  املطاع يف  ــوالت  املأك ــبب  بس ــهاالت  االس ــن  وع
ــة  ــة أن" قضي ــة البيئ ــر إدارة صح ــد مدي ــار, أك والخض
ــض املطاعم  ــل أغذية بع ــي تحصل بفع ــهاالت الت االس
ــرك إىل  ــم التح ــا يت ــىل ضوئه ــكاوى وع ــا ش ــل إلين تص
ــات للتأكد  ــغ عمليات املديري ــكوى ونحن نبل مكان الش
ــبة  ــاذ اإلجراءات املناس ــن الحاالت واتخ ــق م والتحقي

حيال ذلك".
تدخل المواطنني

وقال : أود هنا أن أنصح وأوجه دعوة لكل مواطن بأنه 
ــاعدا يف اإلبالغ عن  يجب أن يكون املواطن عونا لنا ومس
املخالفني واملواد املنتهية أو أي مادة غذائية غري صالحة 
لالستخدام اآلدمي وسوف نكون معه يف الضبط حفاظا 

عىل سالمة صحة املجتمع.
ــأ بأن  ــان نتفاج ــن األحي ــري م ــن يف كث ــاف : نح وأض
ــؤالء هدفهم  ــلبي ويقول ه ــكل س ــل بش ــن يتدخ املواط
ــاندوهم بدال من أن يكونوا  ابتزاز أصحاب املحالت ويس
ــة املواطن  ــري صح ــا يف األول واألخ ــا ألن هدفن ــا لن عون

واملستهلك.
ــني إىل اإلبالغ عن  ــا أدعو األخوة املواطن وتابع :أيض
ــرشوط الصحية  ــدم التزامها بال ــك يف ع ــأة يش أي منش

ــور أي تغريات  ــادة غذائية يلحظ ظه ــن أي م ــا أو ع فيه
ــري طبيعي ألي مواد  ــاخ أو أي أثر غ ــوات واالنتف يف العب
ــار إليه  غذائية يتم إبالغ عمليات املكتب عىل الرقم املش

سابقا.
استغالل رمضان

ــهر رمضان, دعا الدكتور  ــتعدادات لش ــأن االس وبش
ــم  ــاة ضمائره ــآت إىل مراع ــاب املنش ــي أصح األصبح
ــيئ ال  ــع س ــح يف وض ــن أصب ــه ألن" املواط ــة الل ومراقب
ــا ونحن مقبلون عىل  ــل املزيد من العناء خصوص يتحم

شهر رمضان الكريم".
وقال : يف هذا الشهر يقوم بعض التجار بإنزال  كميات 
ــة ولكنهم  ــون منتهي ــب تك ــة يف الغال ــواد الغذائي ــن امل م
ــتهلكني عىل رشاء املواد الغذائية..  يستغلون إقبال املس
ونحن أتلفنا يف السابق 90 طنا من التمور املنتهية ضمن 
260 طنا التي أتلفناها يف األشهر املاضية من هذا العام.

وأضاف : كما تعلمون فشهر رمضان تزداد املرشوبات 
ــواد الغذائية التي  ــب وامل ــر والحلي ــة العصائ الرمضاني
ــن التجار  ــري وهناك كثري م ــكل كب ــتهالكها بش تزداد اس
ــه للناس يف  ــزون الغذائي وعرض ــون بإخراج املخ يقوم
ــوارع بأسعار رخيصة..  األسواق وعىل األرصفة يف الش
مستغلني األوضاع الصعبة وتدني القدرة الرشائية لدى 

املواطنني بفعل العدوان والحصار.
ــتغالل لحاجة  ــاك اس ــال : هن ــي قائ ــع األصبح وتاب
ــن نعد  ــان ونح ــرشاء يف رمض ــىل ال ــم ع ــاس وإقباله الن
ــعبان ورمضان وعىل  ــهري ش ــزول املكثف خالل ش للن
ــج للعمل ما  ــا برنام ــائية .. لدين ــة ومس ــني صباحي فرتت
ــم تكثيف النزول امليداني وأخذ أجهزة  قبل رمضان ويت
ــوارع واألرصفة  ــواق يف الش من الرشطة للنزول إىل األس
ــاء الله يتم  ــواق .. وإن ش ــط األس ــم ضب ــواق ويت واألس
ــلع غري  ــادرة الس ــواق ومص ــة عىل األس ــف الرقاب تكثي

الصالحة لالستخدام اآلدمي من هذه املواد املنتهية.

ــني لتداعيات العدوان ارتفعت  ــض التجار واملهرب ــتغالل بع ــالل العام املنرصم جراء محاولة اس ــالمة وصحة البيئة خ ــات ضوابط الس ــرية مخالف وت
ــن الجهات املختصة كانت  ــل الحصار وحرب العدوان االقتصادية .. لك ــية للمواطنني بفع ــل عىل اليمن وتدهور األوضاع املعيش املتواص

باملرصاد لهؤالء وضبطت قرابة 1000 طن من املواد والسلع منتهية الصالحية وأحالت نحو 1091 قضية مخالفة إىل النيابة العامة.
ــغال العامة بأمانة العاصمة  ــد عبدالكريم األصبحي -مدير صحة البيئة باإلدارة العامة ملكتب األش ــفه لـ" قضايا وناس" الدكتور محم ــك ما كش ذل

وقال : أن إجمايل عدد قضايا املخالفات املحالة للنيابة بلغ 1091 قضية خالل العام املايض 2017م.
وأضاف األصبحي: بلغ عدد املخالفات التي رصدها املكتب خالل نفس العام نحو 6041 مخالفة يف مديريات األمانة العرش .

قضايا وناس/
معين محمد حنش

ــة لإلصالح  ــة الدولي ــادت املنظم أع
ــة  الصحي ــدة  الوح ــز  ــي تجهي الجنائ
بالسجن املركزي يف محافظة الحديدة 
ــة مملكة هولندا والذي  بدعم من حكوم
نفذته مؤسسة بنات الحديدة  التنموية 
ــة  ــع مؤسس ــيق م ــة بالتنس االجتماعي
ــوياً للتنمية االنسانية ضمن مرشوع  س

( صحة السجناء حق ).
ــم  قاس ــا  دالي ــت  األخ ــت  وأوضح
ــات الحديدة   ــة بن ــة مؤسس فارع رئيس
ــة أن التجهيزات  ــة االجتماعي التنموي
التي تمت يف الوحدة الصحية بالسجن 
ــمل  ــدة ش ــة الحدي ــزي بمحافظ املرك
ــاء حمامني واصالح  ــم الغرفة وبن ترمي
ــجن اىل جانب  ــش يف الس ــة التفتي غرف
ــتلزمات  ــز الغرفة بالرسائر واملس تجهي
ــري منظومة طاقة  ــة و كذلك توف الخاص

شمسية ..
ــي  ــم يأت ــذا الدع ــارت إىل أن ه وأش
ــة الدولية  ــع املنظم ــاون م ــار التع يف إط
ــع  م ــيق  وبالتنس ــي  الجنائ ــالح  لإلص
مؤسسة سوياً للتنمية االنسانية لدعم 
ــجن  ــزالء يف الس ــي للن ــب الصح الجان
ــة  ــة صعب ــرتة عقوب ــون ف ــن يقض الذي
ــف  ــل الصي ــول فص ــع دخ ــاً م خصوص
حيث تنترش االمراض املعدية بني نزالء 
السجن وخصوصاً االمراض الجلدية ..

ــزي يف  ــجن املرك ــرية إىل أن الس مش
ــة  ــس الحاج ــدة يف أم ــة الحدي محافظ
ــم خاصة يف جانب املعدات الطبية  للدع
ــيتم يف املراحل القادمة  ؛ الفتة اىل أنه س
عمل جلسات توعوية ومسارح تفاعلية 
ــزي بالحديدة من  ــجن املرك لنزالء الس
شأنها رفع الوعي الصحي لدى النزالء 
ــخصية باعتبارها  بأهمية النظافة الش
ــراض  ــن األم ــة م ــزة للحماي ــم ركي اه

الجلدية املعدية.

ٹ/ 
ــة  لإلغاث ــي  الوح ــور  ن ــة  مؤسس ــت  وزع
ــة  ــع الجمعي ــيق م ــة بالتنس ــة البرشي والتنمي
ــلة غذائية  ــاني  550 س ــة للعمل اإلنس العماني
ــبيب  عىل األرس املترضرة واملحتاجة يف  بني ش
ــة إجمالية  ــش محافظة إب بتكلف مديرية حبي

تقدر بسبعة ماليني ريال.
ــي وليد  ــور الوح ــة ن ــس املؤسس ــد رئي وأك
العوايض أن هذه املؤسسة تعترب هي األوىل التي 
ــذه املنطقة إلغاثة األرس املحتاجة  جاءت إىل ه
ــاريع يف  ــعى اىل تنفيذ العديد من املش وإنها تس

مختلف املحافظات.
ــذت  ــة نف ــوايض إىل أن املؤسس ــح الع وأوض
ــاريع  ــن املش ــد م ــة العدي ــرتة املاضي ــالل الف خ
ــة ومحافظة مارب  ــانية يف أمانة العاصم اإلنس
ــة وإب وغريها من املحافظات وكذا تنفيذ  وحج
مرشوع مخيم طبي ألمراض الكولريا امتد ألكرث 
ــعى  ــة تس ــريا  إىل ان املؤسس ــهرين، مش من ش
لتنفيذ العديد من املشاريع الخريية واإلنسانية 
خالل املرحلة القادمة والسيما يف شهر رمضان 

املبارك وامتداد للمشاريع الخريية التي نفذتها 
ــة، داعيا رجال املال  ــة يف الفرتة املاضي املؤسس
ــم  دع إىل  ــانية  اإلنس ــات  واملنظم ــال  واألعم
ــا يعود  ــاريع بم ــذه املش ــذ ه ــة يف تنفي املؤسس

بالنفع والفائدة عىل املحتاجني والنازحني.
ــع يف دعم  ــر الجمي ــىل رضورة تضاف ــد ع وأك

ــاهمة يف  ــة واملس ــاريع الخريي ــطة واملش األنش
دعم املشاريع الخريية كونها باتت املالذ األخري 
ــن العدوان،  ــرث ترضرا م ــألرس املحتاجة واألك ل
ــتغل الخريين ورجال  ــة أن يس ــريا إىل أهمي مش
ــارك يف دعم  ــهر رمضان املب ــال واألعمال ش امل

أنشطة املؤسسة الخريية.

الثورة / غمدان أبوعلي

¶ أحلنا للنيابة العامة 1091 قضية مخالفة للسالمة والصحة¶ أكرث من 250 محطة مياه بالعاصمة مشاكلها النظافة والعبوات المسرتدة

إغراق السوق الوطنية بسلع منتهية الصالحية إلى متى؟!
عبدالرحمن عيل الزبيب *

تطبيق اإلجراءات الرادعة وتفعيل آلية اإلكتفاء الذاتي جزء من الحل

ضبط 40 جريمة  17 منها قتل

ــع اإلدارة العامة  ــاون م ــة بالتع ــت  األجهزة األمني حقق
ــف  ــرية يف مختل ــة وكب ــات نوعي ــي  نجاح ــث الجنائ للبح
ــن املجرمني واملتهمني  ــات تمثلت يف ضبط العديد م املحافظ
ــلط الضوء عىل  بقضايا جنائية مختلفة.. يف هذا التقرير نس
ــهر  ــرز النجاحات التي حققتها األجهزة األمنية خالل ش اب

مارس املايض والثلث األول من شهر ابريل الجاري.
ــهر  ــث الجنائي خالل ش ــة للبح ــت اإلدارة العام فضبط
ــددا من  ــة ع ــزة األمني ــع األجه ــاون م ــايض بالتع ــارس امل م
ــا  ــت منه ــة أحيل ــني  يف 40 قضي ــم واملتهم ــي الجرائ مرتكب
ــات املختصة 25 قضية  باإلضافة  للجهات القضائية والجه

إىل ضبط 17 متهماً يف قضايا قتل يف عدد من املحافظات.
كما تمكنت اإلدارة العامة للبحث الجنائي باالشرتاك مع 

اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات  من ضبط 915 كيلو جراماً 
من الحشيش يف عدة محافظات خالل شهر مارس الفائت.

ــرتاً من كابالت  ــة  460 م ــتعادت األجهزة األمني ــا اس فيم
ــة العامة لالتصاالت كانت  األلياف الضوئية تابعة للمؤسس
ــط العديد من  ــم ضب ــات وت ــن املحافظ ــت يف عدد م ــد رسق ق

اللصوص.
نجاحات نوعية

ــايل حققت  ــهر أبريل الح ــن ش ــبوع األول م ــالل األس خ
ــات كبرية  ــن املحافظات نجاح ــدد م ــزة األمنية يف ع األجه
ــعة تمكنت من خاللها من القبض عىل  وعمليات نوعية واس

عدد من املجرمني وضبط عدد من العصابات اإلجرامية.
ــبعني بالعاصمة صنعاء  ــة مديرية الس ــث ألقت رشط حي
ــه جريمة قتل يف  ــاً الرتكاب ــد املطلوبني أمني ــض عىل اح القب
محافظة إب ، وقد ذكرت الرشطة أن املتهم يدعى ( ص. ح. أ) 

ــد تم التحري عنه وضبطه بناء عىل مذكرة قبض من إدارة  ق
أمن محافظة إب.

ــد  ــة  أح ــرب العاصم ــة غ ــزة األمني ــت األجه ــا ضبط كم
ــخاص وبحوزته كمية من الدوالرات املزيفة بينما كان  األش
ــت إحالته مع  ــل عىل الرصافني وتم ــاول رصفها والتحاي يح

العملة املزيفة إلجراءات التحقيق.
ــزة األمنية  بمديرية بني  ــياق تمكنت األجه ويف ذات الس
ــوع فولفو تعود ألحد التجار  ــتعادة قاطرة ن الحارث  من  اس
السعوديني  كانت قد نهبت من قبل املدعو (ب. س. ا ) والذي 

يعمل سائقا عليها.
ــة  أمانة العاصمة املدعو  ــياق متصل ضبطت رشط ويف س
ــيش  ــه اثنان كيلو جرام من مادة الحش ( غ. ع. م. ا ) وبحوزت
ــاء العاصمة  وقد  ــدر  أثناء قيامه برتويجها يف أحد أحي املخ

أحيل املتهم واملضبوطات الستكمال إجراءات التحقيق.
ــاحنة   ــن ضبط ش ــة  م ــة العاصم ــت رشط ــك تمكن إىل ذل

ــزيل  وقد  ــطوانة غاز من ــت محملة بـ 400 اس ــرية كان ــل كب نق
ــتخدم يف البناء   ــا تحت كمية من الرملة التي تس تم إخفاؤه
ــة كانت قادمة  ــة العاصمة بأن الناقل ــد أفاد مصدر برشط وق
ــائقها التسلل لبيعها يف  ــبوة بحمولة الغاز وحاول س من ش

السوق السوداء.
محافظة ذمار

ــتعادة  ــزة األمنية يف محافظة ذمار من اس تمكنت األجه
ــت  ، وتنوع ــا  ــا ألصحابه ــات وإعادته ــن املرسوق ــدد م ع
ــرات  واملرسوقة من محالت  ــات بني الذهب واملجوه املرسوق
الصنعاني للذهب وتم ذلك بعد إلقاء القبض عىل أحد أفراد 
العصابة  التي كانت تمارس السطو والرسقة لبعض املحالت 

التجارية يف املدينة.
ــن املبيدات الزراعية  ــتعاد الجهاز األمني كمية م كما اس
قام لصوص برسقتها من محل تجاري باملحافظة وتم إلقاء 

القبض عىل الجناة وإعادة املرسوقات لصاحب املحل.
ــتعادة  ــة اس ــة يف املحافظ ــزة األمني ــتطاعت األجه واس
ــرى لوزارة اإلعالم ،  ــيارتني تعود إحداهما ملواطن واألخ س

والقبض عىل املجرمني.
ــني  ــبوع اثن ــس األس ــة يف نف ــزة األمني ــت  األجه وضبط
ــتدرجان  ــة واللذين كانا يس ــارص اإلجرامي ــر العن من أخط
ــق  ــة إىل مناط ــات الناري ــاب الدراج ــن أصح ــا م ضحاياهم
ــم ، وكانت آخر  ــم وإخفاء جثثه ــم القيام بقتله ــة ومن ث نائي
ــة وإلقائه يف  ــائقي الدراجات الناري ــا قتل أحد س جرائمهم
ــري التي قامت بها  ــد إجراءات التح ــرئ بمنطقة معرب ، وبع ب
ــافهما والقبض عليهما  ــن اكتش ــزة األمنية تمكنت م األجه

لتقديمهما للعدالة حتى يناال جزاءهما الرادع.
ــتعادة  ــي تمكنت األجهزة األمنية من اس ويف إنجاز نوع
ــن إحدى  ــرأة باختطافه م ــت ام ــوالدة  قام ــل حديث ال طف

األرس.

ــت األجهزة األمنية بمحافظة ذمار عن 22  إىل ذلك أفرج
ــن املخدوعني يف محافظة ذمار بعد تأهيلهم وإقامة دورات  م

ثقافية وتوعويه ليكونوا مواطنني صالحني.
ــن تحرير مختطفني  ــار ايضآ تمكن رجال األمن م ويف ذم
ــت األجهزة  ــن الخاطفني وكان ــض عىل عدد م ــة والقب أفارق
ــي يف مدينة ذمار بعد  ــد قامت بمداهمة وكر إجرام األمنية ق
ــن تحرير عدد  ــت عىل إثرها م ــد ومتابعة ، تمكن ــة رص عملي
ــني من قبل  ــوا مختطف ــاء - كان ــم نس ــني - بينه ــن االثيوبي م
ــيات يمنية  ــرتك فيها عنارص إجرامية من جنس عصابة يش
ــأن العصابة  ــة ب ــي باملحافظ ــدر أمن ــاد مص ــة ، وأف وإثيوبي
ــخاص اثيوبيني  ومن ثم التواصل  كانت تقوم باختطاف أش
بأهاليهم وابتزازهم بمبالغ كبرية مقابل اإلفراج عن أقاربهم 
ــم القبض عىل عدد من  ــني وخالل عملية املداهمة ت املخطوف
أفراد العصابة اإلجرامية ، وما زالت األجهزة األمنية تتعقب 

بقية أفراد العصابة.

االقبض على متهمين بقضايا سرقة واختطاف واستعادة عدد من المسروقاتلقبض على متهمين بقضايا سرقة واختطاف واستعادة عدد من المسروقات

التحقيقات مستمرة للوصول  
إىل الجناة.. وتفاصيل جديدة 

تدحض  شائعة "االنتحار"

لم يكن يعاين من ضائقة مالية 
أو مشكلة نفسية ومقتله يف 

الهند شكل صدمة لزمالئه
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