
ــباب عدم قيام املصنع •  * ما اس
ــطوانات  ــات الصيانة الس بعملي

الغاز؟
ــدم إعطائنا أي  ــف ناجم عن ع ــباب التوق - اس
ــع .. وتكاليف  ــىل املصن ــة ع ــراء الصيان ــغ إلج مبل
الصيانة عىل رشكة الغاز، وهناك مخصصات مالية 
ــتمرار صيانة  ــة الغاز دفعها الس يفرتض عىل رشك
ــكل دوري حيث يجب عىل الرشكة دفع  املصنع بش
ــطوانة تتم تعبئتها، كصيانة،  100 ريال عن كل اس
واملبالغ هذه اساسا تتجمع لدى رشكة الغاز لكنهم 
ــم لن يقوموا  ــا اي مبلغ بحجة انه ــوا اعطاءن رفض

بتسليم أي مبلغ إىل صنعاء:
ــام •  ــز للقي ــع جاه ــل املصن * ه

بالصيانة؟

ــن جانبنا املصنع جاهز واملواد الخام  - "نحن م
ــودة وكل يشء جاهز املفروض يدفعون املائة  موج
ــن  ــدوق ونح ــا صن ــون له ــذه ويخصص ــال ه الري
ــح ونحن  ــغيل املصن ــتعدادنا لتش ــا اس ــد ابدين ق

جاهزون".
واملشكلة تكمن يف عدم توزيع املبالغ املخصصة 
ــية  ــن مارب تحت ذريعة سياس ــة املصنع م لصيان
ــىل  ــة ، وع ــة العام ــن وال املصلح ــدم املواط ال تخ
ــم  ــعروا حج ــاز ان يستش ــة الغ ــؤولني يف رشك املس

الكارثة، إذا استمر الحال عىل ما هو عليه.
* وضح لنا أكرث من هو الطرف • 

املتعنت؟
ــائل  ــالم مدير رشكة الغاز بالرس - تابعنا أنور س
ــلطان  واملذكرات من دون فائدة، ومحافظ مارب س

العرادة هو كذلك رفض التعاون معنا ورفض إطالق 
ــغ املخصصة لنا للصيانة إىل صنعاء ، وطلب  املبال
ــتحيل  ــا  نقل املصنع اىل مارب وهو مطلب مس منن

وال يمكن تنفيذه.
* وملاذا طلب منكم ذلك؟• 

ــة يعكس مدى  ــذه الطريق ــل العرادة به - تعام
ــرص عىل حياة  ــدم الالمباالة يف الح ــادي وع التم
الناس الذين يتعرضون للتهديد بسبب وجود مثل 
ــي تحتاج اىل صيانة  ــطوانات التالفة الت هذه االس
ــادم من مارب  ــم ان اغلب الغاز الق ــة، مع العل دوري
ــاء واملحافظات  ــة صنع ــويقه يف العاصم ــم تس يت
ــيايس  الس ــس  املجل ــلطة  ــت س ــع تح تق ــي  الت
ــبة األكرب  ــكل النس ــة اإلنقاذ وتش ــىل وحكوم األع
ــتوى الجمهورية،  ــتهلكني للغاز عىل مس من املس

صحيح انه ال يوجد لديهم مصانع صيانة يف مارب 
ولكن مستحيل أن ننقل املصنع اىل مارب.

والعرادة رفض أيضاً رصف مبالغ متأخرة لديهم 
ــو 50 مليون  ــف دوالر، ونح ــو 600 أل ــل اىل نح تص

ريال.
* كم قدرة املصنع التشغيلية؟• 

ــطوانات  ــغيلية عىل صيانة االس - قدرتنا التش
ــطوانة يوميا لكن املصنع توقف  تقدر بـ 30 ألف اس
ــباب  ــة 2016م، وحتى اليوم نتيجة األس منذ نهاي

التي ذكرناها سابقا..
* هل بحثتم عن بدائل؟• 

- نقرتح عىل املجلس السيايس وحكومة اإلنقاذ 
ــار اآلخرين  ــدال من انتظ ــة أنه وب ــة العاصم وأمان
ــع  ــغيل املصن ــتحقة لتش ــغ املس ــا باملبال لتزويدن
ــىل الداخل وفرض مائة  يفرتض أن يتم االعتماد ع
ــا يف املناطق التي  ــطوانة غاز هن ــال عىل كل اس ري
ــا لصالح  ــاذ وتحويله ــلطة حكومة اإلنق تحت س
ــتجداء  ــدال من اس ــع ب ــغيل املصن ــة وتش الصيان

سلطة مارب.
ــن •  ــز ع ــن يعج ــن املواط * ولك

ــغ  مبل ــوق  ف ــال  ري ــة  مائ ــع  دف
االسطوانة؟

ــع املائة ريال وحتى 500  ــتعد لدف - املواطن مس
ــطوانة نظيفة  ــل عىل اس ــن أجل أن يحص ريال م
ــرض 100 ريال بعد  ــىل العقال ف ــا قلنا بأنه ع لكنن
كل دبة غاز وتحويلها لصالح الصيانة يف صنعاء.

ــيتم  ــترتاكم وس ــال لن تكون مؤثرة وس ــة ري املائ
ــع والصيانة ألن  ــغيل املصن ــا لصالح تش تحويله
ــط ب 500 الف  ــده يحتاج اىل ديزل فق املصنع وح
ــه الكهربائية oh ميجا ولو  ريال يوميا كون مولدات
ــال وتحويلها اىل صندوق  ــم تحويل هذه املائة ري ت
ــترتاكم وستصل كل يوم اىل 5 ماليني  يف كاك بنك س
ــات  واملحافظ ــة  العاصم ــتهالك  اس ألن   ، ــال  ري
ــطوانة يوميا  ــل اىل 50 ألف اس ــا تص ــودة هن املوج
ــطوانة ستكون كفيلة  وفرض مائة ريال عىل كل اس
ــطوانات  ــة االس ــالزم لصيان ــغ ال ــل املبل بتحصي
ــة 25 الف  ــتطيع صيان ــع وسنس ــغيل املصن وتش

اسطوانة يوميا بهذه املبالغ.
* كلمة اخرية تود قولها؟• 

- نتمنى أن يجد هذا املقرتح طريقه للتنفيذ.

ــجلت األجهزة األمنية أكرث من 500 حادث  س
ــالل  ــاز خ الغ ــطوانات  ــار الس وانفج ــق  حري
ــاء وعدد من  ــة صنع ــام 2018م ، يف العاصم الع
ــخصاً  املحافظات.. تويف عىل إثرها نحو 250 ش
ــب أكرث من 301 آخرين بإصابات متفاوتة  وأصي

بعضها إصابات حريق من الدرجة األوىل.
ــوادث نتيجة  ــبة هذه الح ــي ارتفاع نس ويأت
ــود مئات اآلالف  ــات الصيانة ووج غياب عملي
ــتخدمها  ــطوانات الغاز التالفة التي يس من اس

ماليني املواطنني.
ارتفاع متزايد

ــروق  ــالج الح ــز ع ــاء يف مرك ــول األطب ويق
والتجميل باملستشفى الجمهوري بصنعاء إن 
ــاز املنزيل يف ارتفاع  ــبة حوادث الحريق بالغ نس
ــدم صيانة  ــباب ذلك إىل ع ــد مرجعني أس متزاي
ــادة  ــود م ــدم وج ــك ع ــاز وكذل ــطوانات الغ اس
ــاعد عىل كشف أّي حاالت  "امليثالني" التي تس

ترسب للغاز.
ــام 2016  ــه يف الع ــات أن ــفت االحصائي وكش
ــاء  ــاً أغلبهم من النس ــو 340 مواطن تعرض نح
ــو 421  ــزيل ويف 2017 نح ــاز املن ــروق بالغ بالح
ــاوز عدد  ــام 2018 تج ــوا ويف الع ــن أصيب آخري
ــخص، نتيجة تداول  املصابني بالحروق 500 ش
ــطوانات التالفة عن طريق عقال الحارات  االس

والقادمة من رشكة الغاز .
مليون ريال قيمة عالجات

إحدى املصابات بالحروق من الدرجة األوىل 

ــاء قالت  ــد الصحي بصنع ــي تعمل يف املعه وه
ــهر أثناء  ــل ش ــروق قب ــت بالح ــا أصيب ــا إنه لن
ــطوانة الغاز من عاقل الحارة ولم  ــتالمها اس اس
ــد وجبة  ــني ذهبت لتع ــالمتها وح ــد من س تتأك
ــعلت  ــد أن قامت برتكيبها ، ما إن أش اإلفطار بع
والعة البوتجاز حتى شعرت بانفجار عنيف يف 
مطبخها وغابت عن الوعي ولم تدر بنفسها إال 
يف املستشفى.. وهي حتى اليوم ال تزال تخضع 
ــات املتوالية وخرست نحو  ــات والجراح للعملي

مليون ريال يف العالج والعمليات.
إصابة طفلة بحروق غائرة

الطفلة إلهام ذات الـ 11 عاما اصيبت بحروق 
ــول لنا والدتها  ــدها، تق عميقة يف مختلف جس
ــطوانة الغاز من عاقل الحارة  ــتلمت اس إنها اس
ــل صالة  ــت برتكيبها قب ــام وقام ــة أي ــل أربع قب
ــا أتت ابنتها  ــر وجهزت وجبة الغداء، فلم الظه
ــرصا، ذهبت  ــة ع ــاعة الرابع ــة الس ــن املدرس م
ــخن لها وجبة الغداء كما  إلهام إىل املطبخ لتس

ــاراً كبرياً  ــمع األم إال انفج ــي عادتها ، ولم تس ه
ــت إىل املطبخ ووجدته  هز البيت بالكامل فذهب
ــواد  ــول كل يشء فيه إىل س ــق وتح ــة حري كوم
ــارعت  هائل ، ووجدت ابنتها من دون حراك فس
ــن ينقذها فأوقف  ــارع للبحث عن م بها إىل الش
ــعفت ابنتها إىل  ــرة وأس ــيارة أج لها الجريان س

املستشفى وابنتها اآلن بني الحياة واملوت.
ــوت حرقا  ــذه الطفلة أن تم ــب ه ــة ما ذن قائل
ــبب غياب الضمري اإلنساني لدى القائمني  بس

عىل الغاز.
محاكمة املتورطني

ــبب لعدم  ــون الس ــاء املختص ــع األطب ويرج
ــن  ــاز، مؤكدي ــطوانات الغ ــة ألس ــود صيان وج
ــة املتورطني يف مثل هذه الجرائم  رضورة محاكم
ــم للعدالة  ــني، وتقديمه ــا الجب ــدى له ــي ين الت

حتى ينالوا جزاءهم الرادع.
ــم  ــول ان يت ــري املعق ــن غ ــه م ــريين إىل أن مش
ــة التي  ــطوانات التالف ــذه االس ــل ه ــداول مث ت
ــكل خطرا كبريا عىل حياة مئات اآلالف من  تش

املواطنني.
ــق  ــىل عات ــع ع ــؤولية تق ــني إىل أن املس الفت
ــة والتجارة  ــة ووزارة الصناع ــات املختص الجه
واألجهزة األمنية يف ضبط مثل هذه االسطوانات 
ــؤدي يف  ــروق التي ت ــات الح ــن إصاب ــد م والح

أغلبها للوفاة أو للتشوه واإلعاقة الدائمة.
20 مليون اسطوانة

ــطوانة يتم تداولها  وتوجد نحو 20 مليون اس
يف اليمن من دون إجراء عمليات صيانة دورية، 
ــام 2016م رغم أن رشكة الغاز تأخذ عىل  منذ الع
كل اسطوانة غاز يتم تعبئتها 100 ريال، مقابل 
صيانة، ولكن لم تتم أي عملية صيانة منذ ثالثة 
ــأرب دفع  ــة الغاز يف م ــة رفض رشك ــوام نتيج اع

املبالغ التي تحصلها مقابل الصيانة.
تشكيل لجنة قانونية

ــكيل لجنة  ــددوا عىل رضورة تش مراقبون ش
ــا الغاز املنزيل  ــة بتوكيل من أهايل ضحاي قانوني
ــني إلجراء  ــد الرافض ــاوى قضائية ض ــع دع لرف

الصيانة عىل اسطوانات الغاز.
ــلطة  ــاز يف مارب والس ــة الغ ــن أن رشك مؤكدي
ــؤولية كاملة ويجب  املحلية هناك تتحمل املس
مقاضاتها محليا ودوليا وإجبارها عىل تعويض 
ــا من  ــا عليه ــع م ــاً دف ــق وأيض ــا الحري ضحاي

مستحقات لعمليات الصيانة الدورية.
ــي الجهات ذات  ــريين إىل أن ذلك ال يعف مش
ــاء والتي يجب  ــاص يف العاصمة صنع االختص
ــاز  ــطوانات الغ ــالمة اس ــن س ــد م ــا التأك عليه
ــل العاجلة،  ــع البدائ ــني ووض ــالمة املواطن وس

والحد من ضحايا الحريق.

مدير مصنع تعبئة وصيانة اسطوانات الغاز عبداهللا المفزر لـ"ٹ":

قنابل موقوتة يف كل منزل .. وأكرث من 500 مصاب بالحروق خالل 2018م

سلطات مارب رفضت دفع رسوم صيانة اسطوانات الغاز وطالبتنا بنقل المصنعسلطات مارب رفضت دفع رسوم صيانة اسطوانات الغاز وطالبتنا بنقل المصنع

ضحايا اسطوانات الغاز التالفة .. حريق القلوب والجلود

05 تحقيقاتتحقيقات

قال مدير عام مصنع تعبئة وصيانة اسطوانات الغاز عبدالله 
ــم عن عدم  ــات الصيانة ناج ــف عملي ــباب توق ــزر: إن أس املف
ــا  إلجراء الصيانة  ــلطة املحلية يف مارب ما عليه ــديد الس تس
ــريا إىل أن تكاليف الصيانة عىل رشكة الغاز  عىل املصنع .. مش

وفقا لالتفاقيات املوقعة معهم.
ــود  ــورة) وج ــة (الث ــع صحيف ــب م ــوار مقتض ــدا يف ح مؤك
ــتمرار  ــرتض عىل رشكة الغاز دفعها الس ــات مالية يف مخصص
ــىل الرشكة دفع  ــث يجب ع ــكل دوري حي ــة املصنع بش صيان
ــة، واملبالغ  ــم تعبئتها كصيان ــطوانة تت ــال عن كل اس 100 ري
ــة دفع مبالغ  ــة الغاز لكنها رافض ــا تتحصلها رشك هذه أساس

الصيانة بحجة أنهم لن يقوموا بتسليم اي مبلغ اىل صنعاء.
ــلطان العرادة  ــزر تطرق يف هذا الحوار اىل تعنت املرتزق س املف
دفع مخصصات الصيانة التي يقوم بجنيها بعد كل اسطوانة 
ــرق الحوار إىل الرد عىل مطالبة  ــاز مقابل الصيانة .. كما تط غ

العرادة نقل املصنع اىل مارب .. نتابع:
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