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اسطوانات الغاز التالفة
خطر يهدد اليمنيين في منازلهم

مركز الشكاوى والبالغات بوزارة الداخلية "189"٠٦

ــاع املدني رشكة الغاز  طالبت مصلحة الدف
ــطوانات  ــع حلول عاجلة الس ــة  بوض الوطني
الغاز التالفة والتي تسببت بكثري من  األرضار 
الفادحة يف ممتلكات و أرواح املواطنني بسبب 
ــرار الحوادث   ــطوانات و تك ــداول  هذه االس ت
التي أدت اىل مقتل مواطنني يف اآلونة األخرية 
ــري ، جرى ذلك  ــد قابال للتأخ ــر لم يع وأن األم
ــة الدفاع  ــرتك بني مصلح ــالل اجتماع  مش خ
ــة رئيس  ــاز اليمنية برئاس ــي ورشكة الغ املدن
ــد الفتاح  ــواء عب ــاع املدني الل ــة الدف مصلح
ــة االجتماع تم االتفاق عىل  ــي ،  ويف نهاي املدان
ــة الدفاع  ــن مصلح ــرتكة م ــكيل لجنة مش تش
ــذ الحلول  ــاز ملتابعة تنفي ــي  ورشكة الغ املدن
املقرتحة حيث أكد املهندس عبدالله القباطي 
ــاز ، أن  ــة الوطنية للغ ــة بالرشك ــر الصيان مدي
ــات يمكن أن  ــع معالج ــعى لوض ــة تس الرشك

تسهم يف الحد من هذه املشكلة الكارثية.
مآس و كوارث 

ــرشات  ــا الع ــوارث راح ضحيته ــآٍس وك م
ــن  م ــاز  الغ ــرسب  ت أو  ــارات  انفج ــة  نتيج

ــي تفتقر للصيانة  ــطوانات التالفة أو الت االس
الدورية ، فاملواطن قد يستخدم اسطوانة غاز 
ــطوانة هي  ــان هذه االس ــو ال يعلم ب ــة وه تالف
ــر يف أي وقت ، تقارير  ــة موقوتة قد تنفج قنبل
أمنية أشارت إىل وجود مابني أربعة  ماليني إىل 
خمسة ماليني اسطوانة غاز تالفة يتم تعبئتها 
وتداولها بني املواطنني ما يعني ان حياة الكثري 
ــت يف خطر  ــني اليوم بات ــن املواطنني اليمني م
ــكلة يف أرسع وقت  كبري إذا لم يتم حل هذه املش
ــتبدال وصيانة هذه االسطوانات,  ممكن واس
ــة تهدد بيوت  ــت إىل قنابل موقوت ــي تحول الت
ــل الفتاتني (ه. ا. ص)  ــني ، وحادثة مقت اليمني
ــني  اللت أ. ص)  ــقيقتها (س.  ، وش ــاً  38 عام
ــاء لألرسة  ــة إعداد العش ــا تقومان بمهم كانت

ــهر الفائت ما هي اال  ــة صنعاء الش يف العاصم
ــوارث واملايس  ــن الك ــني الكثري م ــدة من ب واح
ــطوانات غاز  ــت عن انفجارات الس التي نتج
ــاة   ــطوانات  هذه املأس ــرسب غاز من االس او ت
ــاة أخرى وراح  ضحيتها أرسة  ــبقتها مأس س

بأكملها من بيت الجربي يف محافظة ذمار.
حروق وتشوهات 

ــد  ــة عن ــتكون وخيم ــج س ــك أن  النتائ الش
ــدون وعي  ــاز ب ــطوانات الغ ــع اس ــل م التعام
ــواء يف املنزل أو خارجه وحول هذه النقطة  س
يقول الدكتور صالح الحيضاني – رئيس قسم 
ــفى الجمهوري:  الحروق والتجميل باملستش
ــاز  ــرسب الغ ــروق  كان ت ــباب الح ــرث أس إن أك
ــن العدوان حربه  املنزيل طبعا هذا قبل أن يش

ــد الحيضاني أن  ــة عىل اليمن. وأك الهمجي
ــاز املنزيل  ــاالت حريق الغ ــدد ح ع

ــاالت  ــن ح ــل إىل %70  م يص
الحروق التي تصل اىل املركز 

ــري الرشكة  ــبب تقص والس
ــاذة  ــادة النف ــع امل يف وض
ــون  تك أن  ــب  يج ــي  الت
ــطوانة  موجودة يف االس
ــث إذا حصل ترسب  بحي
ــؤرشا  ــة م ــون الرائح تك
ــادي أي أرضار  قويا لتف
ــدث،  تح أن  ــا  بإمكانه

ــن  ــري م ــب التقص إىل جان
ــطوانات  الغاز  ــع اس مصن

الذي من املفرتض أن يقوم بدوره 
يف الصيانة الدورية لألسطوانات املوجودة يف 
الجمهورية باإلضافة إىل عدم توعية املواطن.

ــار والعديد  ــن األخب ــري م ــرش الكث ــم ن ورغ
ــال صيانة  ــوع إهم ــول موض ــر ح ــن التقاري م
ــي  ــوارث الت ــزيل والك ــاز املن ــطوانات الغ أس
ــت عىل بعض منازل املواطنني بعد انفجار  حل
اسطوانات الغاز التي لم يتم صيانتها الدورية 

ء  ــو س و
م  ا ــتخد س ا

ــا والتعامل  املواطنني أحيان
ــوائية ، ومع وجود كل  ــطوانات بعش مع االس
ــبق ذكره إال أن الجهات املعنية لم تحرك  ما س
ــركات  ــابقة والتح ــرتة الس ــة الف ــاكنا طيل س
ــة الدفاع  ــل مصلح ــوم من قب ــدأت الي ــي ب الت

ــالع  ــي وإط املدن
ــوارث الناجمة عن  ــة الغاز عىل حجم الك رشك
ــطوانات الغاز التالفة ومطالبة رشكة الغاز  اس
ــوات ايجابية  ــة هي خط ــع حلول عاجل بوض
ــة الدفاع  ــا مصلح ــوم به ــرتض أن تق كان املف

املدني منذ وقت طويل.

الدفاع املدين يطالب 
شركة الغاز بحلول عاجلة 
السطوانات الغاز التالفة 

خمسة ماليني اسطوانة 
غاز تالفة يتم تعبئتها 
وتداولها بني املواطنني

الثورة/ اإلعالم األمني
ــنة بمحافظة إب املدعو "محمد عبدالكريم القادري" واملتهم بارتكاب جريمة  ضبط رجال األمن يف مديرية املش

قتل املجني عليه " عبدالكريم درهم القادري" منذ عام .
ــن رجال مباحث إب من ضبط املدعو "ماجد عثمان العودي" 19- عاما - و املدعو " وثيق أحمد الكليبي  ــا تمك كم

" 30 عاما وهما متهمان باختطاف، الفتاتني ( ش . ع . ا ) و ( ب . ع . ا ) يوم السبت 27/10 / 2018م .
وقد استعيدت الفتاتان ، وأحيل الجناة للتحقيقات. 

القبض على متهم بالقتل القبض على متهم بالقتل 
وشخصين اختطفا فتاتين في إبوشخصين اختطفا فتاتين في إب

الثورة/ اإلعالم األمني
يف  ــن  األم ــال  رج ــط  ضب
ــال رسيح بمحافظة  مديرية عي
ــخاص من  ــعة أش ــران ، تس عم
ــريي  ــائعات ومث ــي الش مروج
ــام بأعمال تخل  ــغب والقي الش
ــني يف  ــتقرار املواطن ــن واس بأم

املديرية.
وأحيل جميعهم للتحقيقات 

تمهيدا لتقديمهم للعدالة .

ضبط ضبط ٩٩ من مروجي الشائعات في عمران من مروجي الشائعات في عمران

يني أ أن نن  ــد الحيضا ن. وأك
ــاز املنزنزيليليليليليل يل يل ق الغ

ــاالت  ت ت تت  ن ح
اىل املركك زززز 

الرشكةة 
ــاذةة  نف
ــونن  تك
طوانةة  
ترسبب 
ـؤرشاا 
رضارر 
ــدثث،  ح

ــنن   ري م
ت  الغاز ز

ن يقوم بدوره 
 لألسطوانات املوجودة يف 
فة إىل عدم توعية املواطن.

ــار والعديد  ــن األخب ــري م ث
انة ال إه ض ل

ء  ــو س و
م  ا ــتخد س ا

ــا والتعامل  املواطنني أحيان
كل د ج ع ائية بعش انات ط االس ع

ــالع  إوإط ــي  اململاملاملدنن
ــوارث الناجمة عن  ــة الغاز عىل حجم الك رشك

الثورة/ محمد رشف الروحاين 

الثورة / الحديدة  
ــجن املركزي  ــة الس ــجني بإصالحي ــد الس ناش
بمحافظة الحديدة فوزي محمد سليمان الكثريي 
ــؤولني يف قيادة  ــىل واملس ــيايس األع ــس الس املجل
ــن ظلم وقهر  ــر يف قضيته وما ألم به م ــة النظ الدول

ومرض.
ــة  العربي ــة  باململك ــا  مقيم كان  ــه  أن ــح  وأوض
ــا  فيه ــش  للعي ــدة  الحدي إىل  ــدم  وق ــعودية  الس
ــرشوع فندق  ــن مال وافتتح م ــتثمار ما لديه م واس
ــرة أخرى  ــفر م ــر للس ــرضاء واضط ــؤة الخ اللؤل
ــه  مرض ــة  نتيج ــرشوع  امل ــة  وتصفي ــعودية  للس
ــًال ألحدهم ببيع ممتلكاته يف  بالقلب وأعطى توكي
ــو 150مليون ريال ومن  ــدة والتي تقدر بنح الحدي
ضمنها الفندق وعند عودته لصنعاء تفاجأ أن كل 
ممتلكاته قد تم االستيالء عليها من قبل من أوكله 
وأشخاص تربطهم به صلة عمل وقرابة وأنه هناك 

ــده وتفاجأ بعدها بتلفيق تهمة  مؤامرة أحيكت ض
ــمال  ــي عليه من محكمة ش ــدور حكم غياب له وص
ــة  ـــ يف قضي ــنة 1435ه ــم (289) لس ــدة برق الحدي
ــن نيابة  ــال " واملرفوعة م ــب واحتي ــة "نص جنائي
ــمال الحديدة والقايض إدانته وسجنه سنة مع  ش
ــدره 6 ماليني و800  ــع مبلغ وق ــاذ وإلزامه بدف النف
ــل إيهامه ببيع  ــو "ف.ع. أ" مقاب ــال للمدع ألف ري
ــل 2010م  ــي ام دبليو" مودي ــوع "ب ــيارة عليه ن س
ــتالم مزور جرى التوقيع عليه من قبله  ــند اس بس
عىل بياض واستالمه منه مبلغ 6 ماليني و300 الف 
ــجن يف عام1439هـ ومىض عىل  ريال  ثم أدخل الس

سجنه حتى اآلن سنة و3 أشهر عىل حد تعبريه .
ــح وتدين  ــك إثباتات تفض ــه يمتل ــار إىل ان وأش
ــه بهم  ــه وثقت ــتغلوا طيبت ــن اس ــخاص الذي األش
ــن إلدخاله  ــه عن اليم ــالل فرتة غياب ــوا خ وخطط
ــجن ومن قام بخيانة التوكيل له من قبله وقام  الس

ــدق اململوك له ومن قام  ــع العقار الخاص بالفن ببي
ــن قام بالتزوير  ــاث الفندق وبيعه وكذا م برسقة أث
ــة للفندق  ــدات التابع ــع املول ــة بي ــة وإضاف الوكال
ــني و600 ألف  ــان وتبلغ قيمتها 9 مالي ــا اثن وعدده

ريال ومن قام برسقتها وبيعها.
وأكد أنه وبعد أن مىض كل هذه الفرتة منذ صدور 
ــم تظلمه  ــم النظر يف وضعه رغ ــه لم يت ــم علي الحك
ــذات االختصاص ولم  ــا ل ــكاوي منه ورفع عدة ش

يجد ردا أو تجاوبا عليها.
ــات  ــي ب ــه الصح ــريي إىل أن وضع ــت الكث ولف
يزداد سوءا بعد إصابته بالسكر والضغط والقلب 
وأصبح يعاني من صعوبة يف التنفس وال يستطيع 

امليش اال بمساعدة شخص آخر منذ شهر .
وأضاف أن حالته تتطلب تناول العالج بصورة 
ــوع وأهله  يف  ــد يف اليمن ومقط ــتمرة وهو وحي مس
ــرياً إىل أن لديه العديد من الوثائق  ــعودية, مش الس

ــم  ــرض للظل ــه تع ــه وان ــد براءت ــي تؤك الت
ــه وما  ــر علي ــن تآم ــة مل ــجيالت صوتي وتس

ــزاز وتهديدات  ــف وابت تعرض له من تعس
ــه الصحية  ــت حالت ــة تثب ــر طبي وتقاري

ــب كما  ــه بمرض القل ــح إصابت وتوضي
ــة بمضمونها  ــح يف الصور املرفق يتض
ــق والتقارير التي يمكن  بعض الوثائ

االطالع واالستناد عليها.
ــز  ــه ع ــرية بالل ــه الكب ــه وثقت ــن أمل ــرب ع وع

ــماوية أوال ثم يف عدالة  وجل ويف العدالة الس
ــؤولني والقائمني عىل الدولة يف إنصافه  املس
ــب إليه رافعا  والوقوف معه وتربئته مما نس

ــل أن يهون عليه  ــة للموىل عز وج أكف الرضاع
ــه وأن  ــا ابتاله ب ــه عىل م ــدا الل ــه, حام مصيبت

ــن جحيم  ــن ينقده م ــن خلقه م ــخر له م يس
القضبان.
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