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مصدر إزعاج 
ــي   يتحدث عن  ــد الضالع ــن محم املواط
ــت ظاهرة  ــول : أصبح ــرة  ويق ــذه الظاه ه
مقلقة لألهايل ورسقت النوم من أعني الكثري 
ــزداد إزعاجها  ــني وي ــني املتعب ــن املواطن م

ــاعات  ــة  يف س ــكنية خاص ــاء الس يف األحي
ــودون دراجات  ــخاص يق الليل، وهناك أش
ــد ويجهلون  ــط القواع ــزام بأبس دون االلت
ــع العلم أنها  ــليمة لها م ــى القيادة الس حت
أخطر من املركبات العادية وبعض سائقي 

ــارات الضوئية  الدراجات يقوم بقطع اإلش
ــدر خطر  ــا أنها مص ــي األرصفة كم وتخط
ــتعراض ركابها  ــد اس ــال عن ــس األطف لده
ــاب متابعة  ــل غي ــية يف ظ ــرق الرئيس بالط

الجهات املعنية بالشأن املروري.

ــد الحامد أن  ــن عبداملجي ــد املواط ويؤك
ــذا األمر  ــون مدى خطورة ه ــع يدرك الجمي
ــات النارية  ــادة الدراج ــث أصبحت قي حي
ــا يقوم به  ــبب م ــورة كبرية بس ــكل خط تش
املراهقون من استعراض بالدراجات فهذه 
ــكلة كبرية تؤرق الجميع سواء مرتادي  مش
ــاء, ونطالب إدارة  ــكان األحي الطريق أو س

املرور بإيجاد حل لهذه املشكلة.
ــو اآلخر  ــليم رزق يتحدث ه ــن س املواط
ــة  ــات الناري ــاج الدراج ــول  : إن إزع ويق
ــه خصوصاً  ــداً فنحن نعاني من ــس جدي لي
ــون  املراهق ــؤالء  فه ــل  اللي ــف  منتص يف 
ــوارع  ــوا مضاجعنا ويجعلون من الش أقلق
ــباق ماراثوني بينهم  ــة منصات س الداخلي
ــتعراض بقيادة الدراجات ونطالب  يف االس

املسؤولني بوضع حد لهذه الظاهرة.
أداة للجريمة 

ــوا للرسقات  ــني تعرض ــن املواطن ــري م كث
ــة فهذا  ــات الناري ــائقي الدراج ــن قبل س م
ــم الريمي  يتحدث قائًال : كنت  املواطن قاس
ــارع وجوايل بيدي أبحث  ــياً يف  يف الش ماش
فيه عن رقم  اتصل به وفجأة سمعت صوت 
ــة تقرتب مني، تنحيت  دراجة نارية مزعج

ــف من يدي عنوة  ــاً فإذا بجوايل يخط جانب
وطار مرسعاً ولم أستطع اللحاق به حاولت 
الصياح واالستنجاد بأحد فلم أجد منجدا 

ففوضت أمري لله..
لص الحقيبة 

ــايض  أثار  ــام امل ــن الع ــو م ــهر يوني يف ش
ــة يف  ــرأة صدم ــىل ام ــداء ع ــهد االعت مش
األوساط اليمنية ، بعد أن التقطت عدسات 
ــقط  ــو يس ــة، وه ــص الحقيب ــريات ل الكام
ــارع الجزائر، يف العاصمة  امرأة أرضاً يف ش
صنعاء، ، يف حادثة ليست األوىل من نوعها، 
ــعة، كان من أوىل  ــا وجدت أصداء واس لكنه

ثمارها القبض عىل الجاني. 
ــة،  املتداول ــو  الفيدي ــع  ملقاط ــاً  ووفق
ــة يف  ــت الجريم ــددة وقع ــات املتع والرواي
ــرب العاصمة،  ــوب غ ــر، جن ــارع الجزائ ش
ــارع،  ــريان يف الش ــت امرأتان تس ــث كان حي
ــة نارية،  ــنت دراج ــىل م ــص ع ــا كان الل فيم
ــه)، قبل  ــدي الصماطة (غطاء لرأس ويرت
ــا إحدى  ــي تحمله ــة الت ــزع الحقيب أن ينت
ــحبها وإسقاطها  االمرأتني، بما أدى إىل س
أرضاً، حيث تعرضت املرأة إلصابات ُنقلت 
ــتطاعت  ــفى واس ــا إىل املستش ــىل إثره ع

ــبب وجود كامريا  الرشطة القبض عليه بس
مراقبة يف املنطقة ولوال وجود هذه الكامريا 

لنجا السارق بفعلته الشنيعة.
أسباب الحوادث 

ــك الحوادث  ــباب تل ــق بأس ــا يتعل وفيم
أكدت العديد من التقارير أن من أبرز أسباب 
وقوع حوادث الدراجات النارية اآلتي: عدم 
ــة بالقوانني املرورية  تقيد الدراجات الناري
ــق والرسعة الزائدة وإهمالهم  وآداب الطري

لدراجاتهم وتركها بدون صيانة.           
ــادة الدراجات النارية من قبل  وكذلك قي
ــن ورعونة السائقني  املراهقني وصغار الس
ــة  ــة لحرك ــط قانوني ــود ضواب ــدم وج وع

الدراجات النارية يف الشوارع.
ــر املرورية أن  ــت التقاري ــك أوضح إىل ذل
ــوادث املرصودة  ــا يزيد عن 80 % من الح م
ــببني  ــات النارية املتس ــائقو الدراج كان س
ــم  ــدم تقيده ــبب ع ــك بس ــا, وذل يف وقوعه
ــة  باإلضاف ــة،  املروري واآلداب  ــني  بالقوان
ــاذ  ــال يف اتخ ــدة  واإلهم ــة الزائ إىل الرسع
ــع الطريق من  ــالمة، وكذا قط إجراءات الس

قبل الدراجات النارية بصورة خاطئة.

الدراجات النارية تقلق السكينة العامة للمواطنينالدراجات النارية تقلق السكينة العامة للمواطنين

ــي واملتهم بمقتل  ــد الخبان ــة إب املدعو عيل قاي ــن محافظ ــط رجال أم ضب
املجني عليه "بشري قاسم الخباني " وإصابة "فهد عيل الخباني" ، اثر خالف 
عىل مرشوع ماء، و قد تحرك رجال األمن إىل مكان الحادثة وفض اإلشتباكات 
ــه للبحث  ــل .و إحالت ــني وضبط القات ــني املواطن ــزال قائمة ب ــت ال ت ــي كان الت

الجنائي.
ــة ، من القبض عىل  ــال األمن بمديرية الرضم ــن رج ــة تمك و يف ذات املحافظ
املدعو "م . ع . ع . ا " لقيامه بارتكاب جريمة التقطع و نهب املواطنني يف املديرية 
ــوابق و مطلوب يف عدد من قضايا  ، أمن املديرية أوضح أن املتهم من إرباب الس

الرسقة و الحرابة ، وقد تم إحالته إلجراءات التحقيق الالزمة.

ــة بمحافظة تعز من القبض عىل املدعو  ــن رجال أمن مديرية رشعب الرون تمك
ــه " حميد محمد قائد " و قد  ــعد غانم واملتهم بقتل املجني علي ــق ناجي مس عتي

أحيل الستكمال اإلجراءات القانونية.

محافظة إبمحافظة إب.... ضبط متهم بالقتل.. و آخر بالحرابة ضبط متهم بالقتل.. و آخر بالحرابة

محافظة تعز.. القبض على متهم بالقتلمحافظة تعز.. القبض على متهم بالقتل

أمن ذمار يضبط أمن ذمار يضبط متهمًامتهمًا بالتزوير،  بالتزوير، 
و آخر بسرقة و آخر بسرقة ٣٣٣٣ اسطوانة غاز  اسطوانة غاز 

ــار املدعو (ع  ــة ذم ــط أمن محافظ ضب
ــر محررات، و وثائق  ص ا ) واملتهم بتزوي
ملكية ارايض تابعة للمواطن خالد االزرق 
ــتكمال  ــد تم ايداع املتهم الحجز الس . و ق

االجراءات.
ــة يف مديرية  ــن املحافظ ــط أم كما ضب
وصاب السافل ، املدعو ( ع. ع. ا ) و املتهم 
ــن محل تابع  ــطوانة غاز م ــة 33 اس برسق
ــتعادة  للتاجر عزيز العيايش ، و قد تم اس
ــز  الحج ــم  املته ــداع  إي و  ــطوانة  اس  23
الستكمال اإلجراءات و متابعة استعادة 
ــطوانات ، التي كان قد ترصف  باقي االس

بها املتهم.

ــوس بمحافظة  ــت ب ــز رشط بي ــن مرك تمك
ــوا ( و _ ص _ م _ ع  ــط املدع ــن ضب ــاء م صنع
ــة ، واملدعو (  ــن اهايل م/ريم ــا م _ أ ) 27 عام
ــار وذلك  ــايل م/ذم ــن أه ض _ ع _ أ _ ع _ أ ) م
لقيامهم برسقة مبلغ وقدرة ( 4600000 ) من 
ــوان محمد  ــة للمواطن رض ــيارة تابع عىل س
الحمادي ، بعد كرس فريم السيارة التي كانت 
متوقفة يف منطقة بيت بوس ، و الفرار عىل منت 
ــتخدمها العصابة الرتكاب  ــة نارية تس دراج
ــة بالغ  ــز الرشط ــي مرك ــد تلق ــا وبع جرائمه
ــة أجريت عمليات البحث والتحري  بالحادث
ــة  ــاة يف منطق ــىل الجن ــض ع ــي القب ، و الق
ــتكمال  ــمالن . وقد تم ايداعهم الحجز الس ش

التحقيقات، تمهيدا إلحالتهم للقضاء

محافظة صنعاء.. ضبط عصابة سرقة باإلكراه تستخدم دراجة ناريةمحافظة صنعاء.. ضبط عصابة سرقة باإلكراه تستخدم دراجة نارية

الثورة/..

ــباب إىل رشاء بسبب  ــباب اتجه الكثري من الش ــر والبطالة بني اليمنيني وخصوصا فئة الش ــار الفق ــدوان عىل اليمن وانتش الع
ــود الذي أدى إىل  ــعار الوق ــبب ارتفاع أس ــة، حيث توفر مصدر رزق ولقمة عيش لهم وألرسهم ، وبس ــات الناري الدراج
ــكل مهول  ــوارع، والتي حلت بدالً عنها الدراجات النارية التي ارتفع عددها بش ــيارات األجرة التي كانت تنترش يف الش انخفاض عدد س
وتحولت إىل ظاهرة مزعجة وإقالق للسكينة العامة للمواطنني،  ففي حني  تمثل الدراجات النارية مصدر رزق للعديد من األرس  اليمنية  
ــكان العاصمة صنعاء واملحافظات األخرى ،  فكثريا ما نرى أصحابها  ــارض ، إال أنها أصبحت مصدر قلق كبري لكثري من س ــت الح يف الوق
ــاة وكثري ما تحدث  ــارات ويصعدون عىل األرصفة املخصصة للمش ال يلتزمون بالقوانني فرتاهم وخصوصا وقت الظهرية يقطعون اإلش
ــائقو الدراجات النارية ،  ــائقي الدراجات بحياة املارة وكثرية هي الحوادث التي يتسبب بها س ــتهتار الكثري من س ــبب اس الحوادث بس
ــوارع وخصوصا أن  ــم الرسقة والتحرش بالفتيات يف الش ــة إىل أداة من أدوات جرائ ــبق تحولت الدراجات الناري ــا س ــة إىل كل م باإلضاف
ــات النارية ، فكثري من هذه  ــني ، ولعدم وجود قوانني منظمة لعمل هذه الدراج ــباب املراهق ــائقي هذه الدراجات هم من فئة الش معظم س

الدراجات ال تحمل أرقاماً ، وتنامي هذه الظاهرة يحتاج إىل لفتة كبرية من الجهات املختصة ، حيث أصبحت مصدر إقالق للمواطنني.
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