
قضايا وناس الثــــورة

مدير مجمع االصدار اآليل بصنعاء  العميد   اسماعيل المختفي لـ"ٹ":

ــع •  ــل يف مجم ــة العم ــا آلي ــف لن ص
اإلصدار األيل؟

ــالث  ــىل ث ــوي ع ــدار االيل.. يحت ــع اإلص - مجم
ــوال املدنية  ــرور واألح ــوازات وامل ــي الج إدارات ه
والسجل املدني، وكل إدارة لها مهام واختصاصات 
ــب تخصصه،  وتنقسم كل إدارة اىل  معينة كل حس
ــني، وهكذا  ــف بعمل مع ــم مكل ــام كل قس ــدة اقس ع
ــيق  ــة مرتبة ومنظمة وتنس ــتمر العمل بطريق يس
ــؤولياته  ــم بمختلف مس جيد ،بحيث يقوم كل قس
ــعر املواطن  ــا يش ــه وبم ــل وج ــىل اكم ــه ع ومهمات
باالرتياح يف رسعة إنجاز معامالته التي ال تتجاوز 

بعضها نصف ساعة.
ــا •  تقدمونه ــي  الت ــات  الخدم ــا  م

للمواطنني؟
ــز بها  ــع ويتمي ــا املجم ــات يقدمه ــاك خدم - هن
ــه يحتوي عىل  ــرى،  كون ــائر اإلدارات األخ ــن س ع
ــقف واحد بحيث  ــية تحت س ــالث إدارات أساس ث
ــدة خدمات يف  ــهل للمواطنني الحصول عىل ع يس
ــقف واحد..  ــت واحد ومن مكان واحد وتحت س وق
ــيارة او  ــد يحصل عىل رخصة قيادة او ترقيم س فق
ــفر او بطاقة عائلية او غريها من الخدمات  جواز س
ــهولة  ــع بس ــاص املجم ــل اختص ــودة داخ املوج
ــاعة  ــن الوقت نصف س ــاج م ــا يحت ــرس، بعضه وي
ــط كالبطائق العائلية، اما الجوازات فتحتاج اىل  فق

ساعتني فقط ويكون الجواز بيد املواطن.
ــهيالت •  تس ــاك  هن ــل  وه

للمواطنني... وماهي ؟
ــني  للمواطن ــرية  كب ــهيالت  تس ــاك  هن ــم  نع  -

ــن قد يحصل عىل ثالث  ــح اكرث فإن املواط وللتوضي
ــد يتم  ــد وق ــقف واح ــت س ــية تح ــات أساس خدم
ــوم الذي تم  ــس الي ــا جميعا يف نف ــول عليه الحص
ــت والجهد  ــا يوفر عليه الوق ــب الخدمة لها مم طل

واملال .
ــول عىل جواز  ــب املواطن الحص ــال. قد يطل فمث
ــالد او بطاقة  ــهادة مي ــة قيادة أو ش ــفر او رخص س
ــات املذكورة  ــه للخدم ــرد طلب ــه بمج ــه ، فإن عائلي
ــوم الذي قدم  ــيحصل عليها جميعا يف نفس الي س

الطلب فيه.
ــي •  الت ــات  الصعوب ــرز  اب ــا  م

ــم يف ظل  ــالل اعمالك ــا خ تواجهونه
العدوان والحصار؟

ــكاليات  العدوان والحصار فاقما الكثري من االش
ــدم توفر  ــالت ابرزها ع ــري من املعض ــببا بالكث وتس
ــكل عام بجميع اإلدارات،  مستلزمات األعمال بش
مما أثر سلبا عىل ايرادات الدولة، وأعاق املواطن عن 
ــودة داخل املجمع،  الحصول عىل الخدمات املوج

ــار الكهربائية مما  ــتمرارية التي ــب عدم اس اىل جان
ــن االرضار الكبرية التي  ــري العمل ، فضال ع يعيق س
ــية،  ــز نتيجة غارات العدوان الوحش لحقت باملرك
ــتطعنا ان  ــل الله وعزيمة املخلصني اس ولكن بفض
ــاط الكبري يف  ــه هذه التحديات وان نعيد النش نواج
ــم الخدمات لهم  ــتقبال املواطنني وتقدي املركز واس
ــات وكروت  ــق ولوح ــوازات ورخص وبطائ ــن ج م
وغريها من الوثائق املدنية بصورة سهلة وسلسة.

ــا يف العمل  ــام كان أكرث تحدي ــح ان هذا الع صحي
بسبب عدم توفر الطلبيات بشكل كاف مما انعكس 
ــام ، ولكن ويف  ــرادات لهذا الع ــلبا عىل تدني االي س
ــهر  ــذا العام وبالتحديد يف ش ــرتة األخرية من ه الف
ــل يف إدارة  ــع متطلبات العم ــر تم توفري جمي اكتوب

املرور واألحوال املدنية والجوازات.  
ــني يف  ــىل املواطن ــا ع ــك ايجابي ــينعكس ذل وس
ــهيل معامالتهم اىل جانب أنه سيعمل عىل رفع  تس
ــري متطلبات اإلدارات  ايرادات املجمع نتيجة لتوف

املختلفة.
ــق •  الوثائ ان  ــد  يعتق ــن  م ــاك  هن

ــة. غري مقبولة  الصادرة من العاصم
ــك.  ــىل ذل ــاردك ع ــم،  م العال ــدى  ل

وماهي االسباب؟
ــاد خاطئ ، فكل الوثائق الصادرة من  - هذا اعتق
ــة يف مختلف  ــا الجوازات مقبول صنعاء وخصوص
ــتثناء االمارات والسعودية اللتني  دول العالم باس
ــمع حتى اليوم  تقودان الحرب عىل اليمن، ولم نس
ــول اي جواز يمني صادر  ــاك دولة رفضت قب ان هن
ــتمرون يف قطع  ــاء، ونحن مس ــة صنع ــن العاصم م

الجوازات ومختلف الوثائق املدنية ملختلف رشائح 
املجتمع نساء ورجاال واطفاال.

ونؤكد للمواطنني انه ال يوجد رفض او عدم قبول 
ــن صنعاء  ــوازات الصادرة م ــم للج ــن دول العال م
ــدار االيل بالعاصمة  ــز االص ــه ملرك ــم التوج وعليه
ــدال من تحمل  ــع جوازاتهم ب ــن اجل قط صنعاء م
ــفر وتحمل التكاليف الباهظة للسفر اىل  عناء الس
ــفر او  ــدن بهدف الحصول عىل جواز س مارب او ع

تجديد جواز.
ــواز يمني  ــرض ألي ج ــل وال يتع ــم يقب كل العال
ــواء كان الجواز  ــاء س ــة صنع ــن العاصم ــادر م ص

قديما أو جديدا فهو مقبول لدى دول العالم.
ــوة العاملة يف املجمع •  ــاذا عن الق م

ــاك دورات تدريبية.  ــل هن اآليل؟ وه
وتأهيليه للكادر الوظيفي؟

- القوة العاملة يف املجمع اآليل تعمل بوترية عالية 
ــروف االقتصادية  ــة رغم الظ ــروح معنوية عالي وب
الصعبة بسبب العدوان الغاشم عىل بالدنا، إال انها 
تعمل بروح الفريق الواحد وانسجام تام ويقدمون 

كافة التسهيالت للمواطنني.
ــم باملجمع ولديهم  ــة منذ قبوله ــا مؤهل وكوادرن
ــربة، ومع ذلك  ــة، واصحاب خ ــه عالي ــالت فني مؤه
ــة  العاملي ــورات  التط ــة  إىل مواكب ــا  ــعى حالي نس
ــة  ــمية وإضاف ــق الرس ــدار الوثائ ــدة يف اص الجدي
ــاهم يف إنجاح العمل،  ــائل جديدة تس أجهزة ووس
ــيد وأثمن تثمينا عاليا تلك الجهود الكبرية  وأنا أش
ــا كادر مجمع اإلصدار االيل  والعظيمة التي يقدمه
ــم يف  ــم وإخالصه ــب وتفانيه ــف الجوان يف مختل

سبيل إنجاح العمل بوترية عالية.
ــاريع التي •  ما ابرز الربامج. واملش

اضيفت للمجمع..؟ 
- نعم لدينا برامج ومشاريع عديدة وإن شاء الله 
ــل منها إعادة ترميم  ــرتى النور خالل العام املقب س
األرضار التي لحقت باملركز جراء غارات العدوان، 
ــزة واألدوات املهمة  ــب إضافة بعض األجه اىل جان
والرضورية يف استحداث العمل ومواكبة التطورات 

العاملية يف املجاالت الفنية وااللكرتونية .
ــدار البطائق •  ــيتم إعادة إص هل س

ــى  ومت ــة؟   اإللكرتوني ــخصية  الش
سيكون ذلك..؟

ــيتم إعادة البطائق االلية يف اقرب وقت  - نعم س
ــيتم  ــة للمصلحة وس ــري كمي ــم توف ــث ت ــن حي ممك
ــري  ــعى إىل توف ــاج، ونس ــب االحتي ــا حس توزيعه
ــة الطلب عىل  ــة وتغطي ــات الرضوري كل االحتياج
ــيكون ذلك يف  ــاء الله س البطائق االلكرتونية وإن ش
اقرب وقت، ونحن نطمنئ املواطنني إىل أن كل يشء 

يسري بنجاح وثبات نتيجة صمودهم وصربهم عىل 
العدوان والحصار لنحو اربعة اعوام متوالية.

كم عدد الوثائق التي تم إصدارها • 
من املجمع لديكم خالل عام 2018م ؟
ــق التي تم اصدارها من املجمع هي  - عدد الوثائ

عىل النحو اآلتي ..
ــذ بداية العام  ــدد الجوازات من الجوازات بلغ ع
ــوازاً و508  ــام 5089 ج ــعة لهذا الع ــهر تس حتى ش
ــد، وبلغ عدد البطائق  إضافات و1665 جواز تجدي
ــد و 488 بدل  ــدة 8307 بطائق2248 بدل فاق الجدي
ــف، كما بلغ عدد  البطائق العائلية 761 ، وبلغت  تال

كروت الوفاة 228، وتبليغ زواج 22.
وقد بلغت إحصائية املرور املمنوحة للمواطنني 
ــام الخصويص 426  ــدد االرق ــىل النحو اآلتي:  ع ع
ــت إحصائية رخص  ــل 104 و االجرة 4 وبلغ و النق

القيادة  266 و عدد امللكيات 334
كما بلغ عدد التجديدات 1153.

ــايل املبالغ االيرادية •  ماذا عن اجم
ــالل العام  ــع خ ــا املجم ــي حققه الت

2018؟
ــر  ــهر اكتوب ــى ش ــرادات حت ــايل اإلي ــغ إجم - بل
ــون  ــة ملي ــدره 101595805 مائ ــا وق 2018م مبلغ
ــا  الف ــعون  وتس ــة  وخمس ــمائة  وخمس ــون  وملي
ــث بلغت ايرادات  ــة رياالت ، حي وثمانمائة وخمس
ــرادات  اي ــت  وبلغ ــاال،  ري  62143160 ــوازات  الج
االحوال 25829005 رياالت، وبلغت ايرادات املرور 

13623640 رياًال.
تصوير / فؤاد الحرازي

٠٧

خدماتنا سريعة جدا وقطع جواز خدماتنا سريعة جدا وقطع جواز 
السفر يحتاج ساعتين فقطالسفر يحتاج ساعتين فقط

لقاء/
محمد الفائق

ــي ان الخدمات التي يقدمها املجمع رسيعة جدا وتوفر عىل اكد  ــماعيل املختف ــر مجمع االصدار اآليل التابع لوزارة الداخلية العميد اس مدي
ــتغرق  ــفر ال يس ــد املختفي يف لقاء مع صحيفة " الثورة " أن قطع جواز الس ــت واملال.. واوضح العمي ــري من الجهد والوق ــن الكث املواط

ساعتني فيما قطع البطاقة العائلية ال تتجاوز النصف ساعة.
ــا املجمع كالجوازات  ــف الوثائق التي يصدره ــاء للحصول عىل مختل ــدار اآليل يف العاصمة صنع ــني اىل التوجه ملجمع االص ــا املواطن ودع
والبطائق الشخصية والعائلية وغريها من وثائق االحوال املدنية والسجل املدني اىل جانب الوثائق املتعلقة بإدارة املرور كاللوحات املعدنية 

ورخص القيادة والتجديد وغريها.
ــماعيل  املختفي املواطنني بانه ال يوجد اي رفض او عدم قبول للجوازات الصادرة او املجددة من العاصمة صنعاء يف  وطمأن العميد اس

مختلف دول العالم باستثناء االمارات والسعودية التي ترفض التعامل بها.

ــاة ، ذلك ما  ــم املعان ــي النجاح من رح يأت
يمكن ان نصف به النجاح الكبري الذي يحققه 
مركز اإلصدار اآليل بالعاصمة صنعاء والذي 
ــدم خدماته  ــرية يق ــل كب ــة نح ــح كخلي أصب
ــم العدوان  ــف املواطنني، رغ ــددة ملختل املتع
ــعودي والحصار ملا يقارب أربعة أعوام  الس

متواصلة.
ــق  ــدار اآليل ان يحق ــز اإلص ــتطاع مرك اس
ــدار الجوازات  ــات يف إص ــري من النجاح الكث
وتجديدها والتي بلغ عددها  منذ بداية العام 
ــرث من 5 آالف  ــهر اكتوبر أك الجاري حتى ش
ــخصية  جواز فضال عن إصدار البطائق الش

ــا من الوثائق املدنية الهامة  والعائلية وغريه
ــوى  والتي ال يتجاوز مدة الحصول عليها س
ــدم املركز خدماته يف  ــاعة، كذلك يق نصف س
مجال املعامالت املرورية وحصول املواطنني 
عىل اللوحات املعدنية األجرة والخصوصية 
ــص  ــدار رخ ــن إص ــال ع ــام فض ــل الع والنق

القيادة.
ــاء  ــدار اآليل بصنع ــز اإلص ــز مرك ــا يمي م
ــت واملال  ــد والوق ــري من الجه ــه يوفر الكث ان
ــيط إىل جانب ان املواطن  ــىل املواطن البس ع
ــة ال  ــهلة وسلس ــراءات س ــىل إج ــل ع يحص
تتجاوز الساعات القليلة، واننا من هذا املنرب 

ــن وندعوهم  إىل  ــاء الوط ــه لجميع أبن نتوج
ــارة املركز من اجل الحصول عىل وثائقهم  زي
ــف  ــا يف مختل ــي يحتاجونه ــمية والت الرس

معامالتهم الحياتية.
ــوى  يف األخري ليس هناك كلمات تكتب س
ــات  ــع القبع ــكر ورف ــر والش ــارات التقدي عب
ــد  العمي ــز  املرك ــر  ملدي ــرا  وتقدي ــا  احرتام
ــماعيل املختفي الذي يويل جل اهتمامه  إس
من اجل تحسني العمل يف مركز اإلصدار اآليل 
ــي العاملني يف املركز  ــي لجميع زمالئ ، كما ه
ــالص ومثابرة يف  ــون بتفان وإخ الذين يعمل

سبيل خدمة الوطن واملواطن.

مركز اإلصدار اآللي .. نجاح مستمر
النقيب/ صربي يعيش

¶ على المواطنني التوجه لمركز االصدار اآليل للحصول على خدمات المرور واألحوال المدنية والجوازات بكل سهولة
¶ أصدرنا منذ بداية العام الجاري أكرث من 5  آالف جواز و12 الف بطاقة شخصية وعائلية و 1000 لوحة معدنية ورخصة قيادة
¶ بلغت ايراداتنا منذ بداية العام أكرث من مائة مليون ريال ونسعى إىل تحسني الخدمات المقدمة للمواطن

جوازاتنا مقبولة يف 
مختلف دول العالم وال 

يوجد اي عراقيل

قريبا .. سيتم العمل 
على إصدار البطائق 

الشخصية اآللية

ــة  العاصم ــة  أمان ــن  أم ــق  حق
ــبوع الرابع من أكتوبر  خالل األس
املنرصم من العام الجاري 2018م 
ــبة مرتفعة يف ضبط الجريمة  ، نس
ــا الجنائية  ــت القضاي ، حيث بلغ
ــف إدارات  ــرب مختل ــة ع املضبوط
ــة بالعاصمة  ــام الرشط أمن وأقس
ــة  ــة رسق ــا 58 قضي (398)، منه
ــدد املتهمني  ــة ، فيما بلغ ع متنوع
ــا  ــة القضاي ــىل ذم ــني ع املضبوط

الجنائية 456 متهما .
ــف  ــس الفرتة تم كش ــالل نف وخ

ــة كانت  ــات 26 قضية رسق مالبس
ــىل  ــض ع ــاء القب ــة ، وإلق مجهول

مرتكبيها .
كما ذكرت اإلحصائية الرسمية 
ــن إدارة أمن العاصمة  الصادرة ع
ــا جنائية   ــا يف قضاي ، أن0 15 متهم
ــة يف  ــزة األمني ــني لألجه ومطلوب
ــن املحافظات ، تم ضبطهم  عدد م
ــبوع  األس ــالل  خ  ، ــة  العاصم يف 
ــت ، فيما  ــن أكتوبر الفائ األخري م
ــخصا  ــىل 24 ش ــض ع ــي القب ألق

بموجب أوامر قضائية.

ينجاحات أمنية متزايدة في أمانة العاصمة: ي ز ي يج ي ز ي ج

تسجيل تسجيل ٣٩٨٣٩٨ قضية جنائية في األسبوع الرابع من أكتوبر قضية جنائية في األسبوع الرابع من أكتوبر
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