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مطبخ خيري إلطعام الفقراء 
والمساكين في الحديدة

الحديدة / غمدان أبوعلي 
ــدة إىل افتتاح مطبخ  ــباب بمحافظة الحدي ــعى عدد من املتطوعني الش يس

خريي يهدف إلطعام الفقراء واملساكني واألرس األشد فقراً باملحافظة.
ــدد افتتاح املطبخ  ــعود: إنهم بص ــق املرشوع محمد عبدالله مس ــال منس وق
ــذي يهدف إىل توزيع الوجبات الغذائية  الخريي األول بمحافظة الحديدة وال
ــل الظروف التي  ــرية واملحتاجني خصوصاً يف ظ ــرشات من األرس الفق عىل الع

تمر بها البالد.
ــيتم تقديم  ــة غذائية حيث س ــع أكرث من 50 وجب ــيتم توزي ــار إىل أنه س وأش
ــتصل ملئات األرس وذلك  ــاء كمرحلة أوىل ومن ثم س وجبتني باليوم غداء وعش

بحسب توفر اإلمكانيات املالية ودعم رجال الخري وامليسورين.
ــاهمة يف دعم املرشوع كونهم تنقصهم الكثري من  ــاً رجال الخري إىل املس داعي
ــرب عدد من  ــرشوع والوصول ألك ــتمرار امل ــات الرضورية لضمان اس االحتياج
ــة التي تعاني  ــاعدتها عىل تجاوز األزم ــم الطعام لها، ملس ــتفيدين وتقدي املس
منها كثري من األرس اليمنية بسبب الظروف التي تمر بها البالد جراء العدوان.

توقيع اتفاقية مشاريع خدمية في السجون 
المركزية بين الصليب األحمر ومصلحة السجون

أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون العالقات 
ــدويل اللواء عيل الرشيف  الخارجية والتعاون ال
ــة  الداخلي وزارة  ــني  ب ــرتك  املش ــاون  التع أن 
ــدم الصالح  ــتمر ملا يخ ــر مس ــب األحم والصلي
ــاريع وفق  ــام.. مؤكدا أهمية تنفيذ هذه املش الع

املعايري والرشوط املعمول بها.
كان ذلك خالل توقيع اتفاقية مشاريع أمس 
ــبت بمبنى مصلحة التأهيل واإلصالح بني  الس
ــب األحمر عىل اتفاقية  املصلحة ولجنة الصلي
ــاريع خدمية لإلصالحيات املركزية  لتنفيذ مش

واالحتياط باملحافظات.
ــم  ــه الحكي ــد عبدالل ــال العمي ــه ق ــن جهت م

ــالح باملصلحة إن  ــل واإلص ــام التأهي ــر ع مدي
ــة إىل العديد من  ــات املركزية بحاج اإلصالحي
ــاع النزالء  ــني أوض ــة لتحس ــاريع الخدمي املش
بالتعاون مع املنظمات الدولية وأيضا املحلية.. 
ــوة مهمة يف تعزيز  ــرب توقيع االتفاقية خط واعت
ــات وما  ــاءة يف اإلصالحي ــدرة والكف ــع الق ورف

تقدمه من خدمات.
ــدي- نائبة رئيس  ــادت فريا راف ــك أش إىل ذل
ــاون الكبري الذي  ــر بالتع ــة الصليب األحم بعث
ــل وزارة الداخلية  ــن قب ــة م ــا البعث ــى به تحظ
ــرية إىل أن  ــل واإلصالح.. مش ــة التأهي ومصلح
ــاريع  ــرية لتنفيذ املش ــذل جهوداً كب ــة تب اللجن

ــي ويف  اليمن ــعب  للش ــة  ــانية والخدمي اإلنس
مقدمتهم النزالء يف اإلصالحيات.

ــزام  ــىل االلت ــة ع ــة حريص ــدت أن اللجن وأك
ــق  ــا لتحقي ــة بنوده ــذ كاف ــات وتنفي باالتفاقي
األهداف املشرتكة بني الوزارة واللجنة الدولية 

للصليب األحمر.
ــل  التأهي ــة  مصلح ــن  ع ــة  االتفاقي ــع  وق
ــب  ــم ونائ ــه الحكي ــد عبدالل ــالح العمي واإلص
ــاريع باملصلحة  مدير عام التخطيط مدير املش
املهندس محمد عطف الله وعن لجنة الصليب 
ــب ونائبه  ــة للصلي ــس البعث ــيد هنس رئي الس

رئيس البعثة فريا رافدي .
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مدير أمن الحديدة العميد الركن عبدالحميد المؤيد لـ"ٹ":

ــرعة التنفيذ  ــدام الجناة الـ3 وأقرباء الطفل يطالبون بس ــة الجزائية تحكم بإع ¶ المحكم

ضبضبــــــــط ط ١٩١٩ خل خلــــــــــية إرهابيية إرهابيــــــة وإفشة وإفشــــــــال مخطال مخطــــــطاتها التطاتها التــــــخريبيةخريبية

تفاصيل مؤلمة تحكي وحشية اغتصابه وقتلهتفاصيل مؤلمة تحكي وحشية اغتصابه وقتلهالطفل الطفل مسعد..

الحديدة / أحمد كنفانى 
ــن عبدالحميد  ــدة العميد الرك ــة الحدي ــد مدير أمن محافظ أك
ــة إرهابية كانت تخطط للقيام بأعمال  املؤيد القبض عىل 19 خلي
ــف العدوان  ــة ومدعومة من تحال ــتقرار املحافظ ــل بأمن واس تخ

السعودي األمريكي.
26 خطة أمنية

ــه تم تنفيذ 26  ــد يف ترصيح لـ (الثورة)  أن ــح العميد املؤي وأوض
خطة أمنية العام املايض بعموم املحافظة يف مهام مختلفة وتسيري 
ــة و600 دورية بحرية يف  ــة راجلة و1350دورية متحرك 2160 دوري

حوض ميناء الحديدة من قبل خفر السواحل قطاع البحر األحمر 
ــهيل  ــة املحافظة لتس ــة االتصاالت برشط ــز جاهزي ــا تم تعزي كم
التواصل بني الوحدات األمنية وتنفيذ توجيهات السلطة املحلية 
ــيق مع  ــن أحمد الهيج والتنس ــظ اللواء حس ــة باألخ املحاف ممثل
ــؤويل املكاتب االيرادية وإعانتها لتحصيل املال العام وضبط  مس

املتخلفني عن سداد مستحقات الدولة بأوعيتها املختلفة.
تأمني الفعاليات

ــجل خالل  ــزة األمنية باملحافظة لم تس ــال املؤيد إن األجه وق
ــة  ــات االحتجاجي ــالل الوقف ــي خ ــالل أمن ــام2017م أي إخ الع

ــريات املناهضة للعدوان والعروض العسكرية واالحتفاالت  واملس
ــا من قبل  ــا باملحافظة وتأمينه ــرى تنظيمه ــبات التي ج باملناس
ــة وفود األمم املتحدة  ــزة األمنية باملحافظة مع تأمني حرك األجه
ــا  ــهيل عبوره ــانية وتس اإلنس ــاعدات  املس ــل  ونق ــا  وموظفيه
ــع الهيئة الوطنية  ــيق م ــتهدفة بالتنس وإيصالها إىل املناطق املس
إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية ومواجهة الكوارث باملحافظة.

ــة باملحافظة  ــلطة املحلي ــي الس ــاون ودعم قيادت ــيدا بتع مش
ــعبية ومساندتهم املتواصلة إلدارة  ووزارة الداخلية واللجان الش
امن املحافظة ودورهم الفاعل والبارز يف تحقيق األمن واالستقرار 
وتذليل الصعوبات التي تعرتض سري عمل رجال األمن بمديريات 

املحافظة وقد تؤثر سلبا عىل ضبط الجريمة قبل وقوعها.
ضبط 3421 

ــا والحوادث غري  ــم املبلغ عنه ــاع معدل الجرائ ــار إىل ارتف وأش
الجنائية واملرورية باملحافظة خالل العام 2017م، بنسبة 18 %.

ــغ 4704 جرائم  ــا  بل ــغ عنه ــم املبل ــايل الجرائ ــا إىل أن إجم الفت
ــغ اجماىل الجرائم  ــن العام 2016م فيما بل ــادة 875 جريمة ع وبزي
ــيمة و  ــام2017م 3681 جريمة منها 2216 جس ــة خالل ع الجنائي
ــت إحالة عدد  ــط 3421 جريمة كما تم ــيمة تم ضب ــري جس 1465 غ
ــة عدد 540  ــجلت القضايا املجهول ــات وس ــة إىل النياب 3336 قضي

جريمة واملكتشف منها 304 جرائم.
وذكر أن إجمايل ما أصدرته مصلحتي األحوال املدنية والسجل 
املدني والجوازات والجنسية باملحافظة العام املايض من البطائق 
ــخصية و2200  ــدل فاقد 44070 بطاقة ش ــخصية الجديدة وب الش
ــوازاً جديداً  ــاة و2677 ج ــهادة ميالد و1392وف ــة و3397 ش عائلي
ــاً و33 جوازاً بدل فاقد وتالف وتمديدات جوازات 375  و598 منتهي
وتأشريات خروج نهائي 135 وتأشريات خروج وعودة 82 تأشرية 

وتسجيل عرب وأجانب 36 وإضافات 346.
ــيارات فئات  ــح 2173 لوحة أرقام س ــب املؤيد فإنه تم من وحس
ــرور باملحافظة  ــة امل ــن إدارة رشط ــويص" م ــرة- خص ــل- أج "نق

للعام2017م و5754 رخصة قيادة و2173 توثيق ملكية جديدة.
ــب حققت  ــة التهري ــال مكافح ــد أنه يف مج ــد املؤي ــد العمي وأك
ــتهان به  ــة يف املحافظة العام املايض انجازا ال يس ــزة األمني األجه
ــا البالد حيث  ــدوان والحصار التي تمر به ــم من ظروف الع بالرغ
ــن املبيدات  ــل كميات م ــاحنات التي تحم ــدد من الش ــم ضبط ع ت
ــا إىل الجهات  ــا وتمت إحالته ــوع تداوله ــة املهربة واملمن الزراعي
ــذا ضبط 3227  ــراءات الخاصة بها وك ــتكمال اإلج املختصة الس
كرتونا و21 عروسة سجائر تمت إحالتها لفرع الوحدة التنفيذية 
ــار املكلفني باملحافظة واتلف فرع الرضائب منها  للرضائب عىل كب
ــيق مع النيابة العامة واملتبقي  ــة بالتنس 2817 كرتونا و72 عروس

منها 409 كراتني و49 عروسة تستكمل حاليا اإلجراءات القانونية 
الخاصة بها أيضا إلتالفها. 

دعوة للمواطنني
داعيا يف ختام ترصيحه املواطنني للتعاون مع األجهزة األمنية 
ــبي  ــق إال بتعاونهم وتفاعلهم كما دعا منتس ــون األمن لن يتحق ك
ــحذ الهمم ورفع اليقظة األمنية السيما يف املرحلة  الداخلية إىل ش
ــرف ووقت كان بما  ــن والعمل يف أي ظ ــة التي يمر بها الوط الراهن
يجعل املجتمع راضيا عن األجهزة األمنية وواثقا بأنها متواجدة 

يف كل مكان لصالحه ومن أجله.

ــايض  امل ــرب  نوفم 2017/10/29م  ــق  املواف ــد  األح
ــاء مديرية جنب  ــيما أبن صعقت محافظة الضالع والس
ــىل الطفل  ــراء حيث عرثوا ع ــعة ونك ــراء جريمة بش ج
ــازل املهجورة  ــوال يف احد املن ــعد صالح املثنى مقت مس
ــده آثار جروح بعد تعرضه للرضب يف أنحاء  وعىل جس

مختلفة من الجسد .
ــه يف عزلة  ــو يف طريقة ملنزل جدت ــعد وه الطفل مس
ــرص  ومن ثم   ــون بعد الع ــه املجرم ــرتض طريق ــوة اع نع
ــه ليقتادوه بعد  ــه ورجليه وقاموا بتغطية فم كتفوا يدي
ذلك اىل املدرسة املجاورة واخفوه حتى خرج الناس من 
ــاء ومن ثم نقلوه اىل السكن التابع للمسجد  صالة العش
ــكن فيه احد املجرمني وقاموا باغتصابه بعد  والذي يس
ــزاء مختلفة من  ــوه باأليدي وآالت حادة يف أج ان رضب

جسده حتى فارقت روحه الطاهرة هذه الحياة .
ومن خالل اعرتافات الجناة خالل جلسات املحاكمة 

ــأل احد الجناة  ــعد س يقول املجرم (م.أ ) ان الطفل مس
ــاذا أتيتم بي إىل  ــبب اختطافه وقال لهم حرفيا مل عن س
ــي ..فكان  ــدون التخلص من ــي ام جدتي يري ــا هل اب هن
ــا لنخلصك من  ــني عليه جئنا بك اىل هن ــد املجرم رد اح

الحياة .
ــة بأمانة  ــة املتخصص ــة الجزائي ــة االبتدائي املحكم
ــدام عبدالجليل  ــاء املايض ، بإع ــة قضت الثالث العاصم
ــد  ــدي بع ــب الراش ــري وغال ــد العق ــحب ومحم االش
ــاف واغتصاب وقتل  ــة اختط ــم بارتكاب جريم اتهامه
ــنوات يف  ــن العمر عرش س ــذي يبلغ م ــعد ال ــل مس الطف
ــة الضالع.. كما واجهت املحكمة املدانني بالتهم  محافظ
ــوبة اليهم يف صحيفة االتهام وقائمة أدلة االثبات  املنس
ــهود اإلثبات املحرضين يف الجلسة،  ــماع شهادة ش وس

واستعرضت املضبوطات املستعملة يف الجريمة.
ــة التي عقدت الثالثاء املايض  ــتمعت يف الجلس واس

ــاع وأولياء دم املجني  ــني ومحاميي الدف إىل ردود املدان
ــة بجميع  ــي يف القضي ــدان الثان ــرتف امل ــد اع ــه، وق علي

الوقائع والتهم املنسوبة إليهم يف القضية.
ــتياء  ــارع اليمني وقوبلت باس ــزت الش ــة ه الجريم
ــمي كبري من خالل الوقفات االحتجاجية  ــعبي ورس ش
ــح املجتمع  ــف رشائ ــايل الطفل ومختل ــا أه ــي نفذه الت
ــىص  أق ــاذ  واتخ ــاة  الجن ــن  م ــاص  بالقص ــة  للمطالب
ــاركون فيها الفتات تطالب  العقوبات بحقهم ورفع املش
ــني وبصورة عاجلة  ــذ أقىص العقوبات ضد املتهم بتنفي

التقبل التأجيل  .
والد الطفل قال إن الجريمة التي ارتكبت بحق فلذة 
ــانية والسلم االجتماعي  كبده تمثل جريمة ضد اإلنس
ــانية التي يعرف  ــادئ اإلنس ــاوز كافة القيم واملب وتتج
ــون بفعلتهم  ــا اقرتفه املجرم ــا اليمنيون من خالل م به
النكراء واعتداءهم القبيح عىل الطفولة وبراءتها بتلك 

ــىل املتهمني   ــة تنفيذ الحكم ع ــية مطالبا برسع الوحش
أمام الناس ليكونوا عربة لغريهم .

ــل إىل انه لم يكن عىل خالف مع أي  ــار والد الطف وأش
ــىل ابنه وقتله  ــة حتى يتم االعتداء ع ــخص او جماع ش
ــعة مثمنا دور كل من ساهم وساعد  بتلك الصورة البش
ــال الجناة اىل أمانة العاصمة رغم األوضاع التي  يف إيص

تعيشها بالدنا .
ــريش ان الجريمة  ــال املحامي معاذ الق ــن جهته  ق م
ــي ارتكبها املحكوم عليهم باإلعدام من الجرائم ذات  الت
ــر االجتماعي وحكم املحكمة هو تطبيق لصحيح  الخط

القانون ولم يكن بمستغرب .
ــم  ــذه الجرائ ــل ه ــريش ان مث ــي الق ــح املحام وأوض
ــادة  ــة ج ــاج اىل وقف ــرية وتحت ــة األخ ــرشت يف اآلون انت
بالدراسة والتمحيص من قبل علماء االجتماع للوقوف 
عىل أسبابها والوصول اىل ما يساعد عىل عدم ارتكابها 

مرة أخرى بمعالجة األسباب 
ــاذ  ــي مع ــط الحقوق ــي والناش ــار املحام وأش
ــعد أبدت  ــهيد الطفل مس القريش إىل ان أرسة الش

ــة  ــن املحكم ــادر م ــم الص ــري للحك ــا الكب ارتياحه
ــة باإلعدام  ــة العاصم ــة بأمان ــة املتخصص الجزائي

ــن ترتاح  ــة إال انها ل ــني للجريم ــة املرتكب للثالث
ــم الصادر وهذا ما  ــهد تنفيذ الحك إال وهي تش

ــق القانوني  ــع الفري ــه املحكمة م تعمل علي
ــوىل القضية وتحتاج لدور اإلعالم  الذي يت

ــذ الحكم بما  ــوف معها حتى تنفي يف الوق
يحققه الحكم من ردع عام وردع خاص 

حتى ال نشهد يف قادم األيام جريمة 
ــة أخرى  أخرى وضحي

ــل  ــف والقت للخط
واالغتصاب . ٹ/ مصطفى المنتصر 

ــال الطفل لم  ــر يف ب ــن يخط يك
ــعد ان الحياة أصبحت  مس
ــية واإلجرام  بهذا الكم من الوحش
..حني اعرتض طريقه مجموعة من 
املجرمني يف وضح النهار ليقتادوه  
ــاجد وقاموا  بعد ذلك اىل احد املس
ــا  ــه وفق ــم قتل ــن ث ــه وم باغتصاب

ملحارض الواقعة وملف االعرتاف.

مصنع الرجال يواصل إنتاجه بتخرج دفع أمنية جديدة

نجاح أمني "نجاح أمني "حارس" في األسبوع األول من مارسحارس" في األسبوع األول من مارس

ضبط ومطلوب أمنيًا
ــبوع  ــن انجازات األجهزة األمنية خالل  األس م
ــط  ــتوى ضب ــىل مس ــارس ع ــهر م ــن ش األول م
ــن  ــض يف األول م ــي القب ــني اُلق ــة واملجرم الجريم
ــني أمنيا  ــد املطلوب ــة إب عىل أح ــارس بمحافظ م
ــن املحافظة أن املتهم كان مطلوباً  وذكرت إدارة ام
ــة باألمن العام وهو أحد  ــدد من الجرائم املخل يف ع
ــب جرائمه  ــدوان  ويرتك ــني  بالع ــة  املرتبط املرتزق
ــن والعمالة ألعداء البلد، كما  بدافع الخيانة للوط
ــح املصدر يف أمن املحافظة أن املتهم قد ضبط  أوض
ــة للمتابعة  ــة إب كنتيج ــنة بمدين ــة املش يف مديري

والتحري.
ضبط عناصر إرهابية

ــني  ــة يف عمليت ــزة األمني ــت األجه ــا ضبط كم
ــارس عنرصين  ــهر م ــث من ش ــني يف الثال منفصلت
ــن  ــدة ، يف كل م ــم القاع ــمى بتنظي ــا يس ــني مل تابع
ــاد مصدر أمني  ــز ، وقد أف ــي عمران و تع محافظت
ــارص اإلجرامية ،  ــك العن ــض عىل تل ــاء القب أن إلق
ــري واملتابعة لهما كمرتزقة ثبت  جاء نتيجة التح
ــفت  ــدوان ، وقد كش ــال لصالح الع ــا بأعم قيامهم
ــدة ،  ــمى بالقاع ــا يس ــا مل ــات انتماءهم التحقيق

ــال  ــام بأعم ــات للقي ــا توجيه ــا بتلقيهم و اعرتف
إجرامية تستهدف حياة وأمن املواطنني.. وأوضح  
ــة ،  ــة التكفريي ــات اإلجرامي ــدر أن الجماع املص
تتلقى توجيهات مبارشة من دول العدوان و تجند 
ــا لتنفيذ مخططاتها.. مؤكدا أن  األجهزة  عنارصه
ــتطاعت أن تحبط  األمنية ، وبتعاون املواطنني اس

كل املؤامرات الرامية لخلخلة الوضع األمني.
وعىل صعيد النجاحات األمنية ضبطت رشطة 
مديرية سنحان بمحافظة صنعاء سيارة نقل دينا 
، تحمل مطبوعات ذات أيدلوجية وهابية ، تحرض 
ــرتف  ــد اع ــري ، وق ــو إىل  التكف ــة ، وتدع ــىل الفتن ع
ــلة إىل مارب ، لتدريس  ــيارة ، انها مرس ــائق الس س
ــر التكفريي املتطرف يف  ــيخ الفك املغرر بهم ، وترس

أوساطهم.
ــاء  ــة صنع ــن العاصم ــدر بأم ــاد مص ــا اف فيم
ــن من وجه  ــا الفاري ــن املطلوبني أمني ــأن اثنني م ب
ــم أوامر قبض قضائية  ــة ممن صدرت بحقه العدال
ــم ضبطهما يف  ــد ت ــة ، ق ــم جنائي ــم جرائ الرتكابه
ــبوع األول من  ــني منفصلتني منتصف األس عمليت
شهر مارس الجاري يف كل من مديرية بني الحارث 
ــم إحالتهما التخاذ  ــبعني ، يف العاصمة ،  وت ، والس

اإلجراءات القانونية  بحقهما.

سرقة باإلكراه 
وتمكن رجال األمن  بأمانة العاصمة من ضبط، 
ــة  ــىل الرسق ــه ع ــا إلقدام ــم ( م. ع. أ ) ٢٠ عام املته
ــد أن تلقت  ــض عليه بع ــي القب ــد ألق ــراه ، وق باإلك
ــاء لرسقة  ــدى النس ــرض إح ــا بتع ــة بالغ الرشط
حقيبتها وذلك بانتزاعها منها بالقوة ،  ومن خالل 
ــت  التحريات بمركز رشطة  ــاف الجاني تمكن أوص
ــدر بأمن  ــه ، وقد أفاد مص ــول إلي ــة من الوص اللقي
ــابق ، وقد اعرتف  ــن ذوي الس ــم م ــة أن املته األمان

بعدد من الرسقات  التي ارتكبها مؤخرا.
ــاري ضبط رجال  ــادس من مارس الج ويف الس
األمن يف مديرية السبعني بأمانة العاصمة،  املدعو 
ــىل  ــا ع ــن أقدم ــو ( أ.م. أ ) واللذي (ع. م. أ ) واملدع
ــد ناجي  الرسقة باإلكراه بحق املواطن عادل مرش
ونهبه مبلغ  مائة ألف ريال ، أثناء خروجه من أحد 
محالت الرصافة ، وأوضح مصدر أمني أن املتهمني  
ارتكبا جريمتهما منتحلني صفات ضباط أمن وقد 

أحيال للتحقيق واستعيدت املنهوبات.
ــورة  بأمانة  ــن يف مديرية الث ــن رجال األم وتمك
ــو (ر. ب) ٢٣ عاما من  ــط املدع ــن ضب ــة م العاصم
أهايل املحويت ، بعد قيامه بالرسقة باإلكراه ، وذلك 
بأن انتزع من أحد املواطنني هاتفه بالقوة ، وقد كان 
املتهم يستقل دراجة نارية   ، وقد تم إعادة الهاتف 

ــز إلجراء  ــه وأودع املتهم الحج ــرسوق لصاحب امل
التحقيقات الالزمة،  تمهيدا إلحالته للقضاء. 

ــوزارة الداخلية  ــياق متصل ذكر مصدر ب ويف س
ــط العاصمة ، قد  أن مركز رشطة جمال جميل بوس
ــخاص أقدمت  ــط عصابة  مكونة من أربعة أش ضب
عىل رسقة منزل أحد املواطنني، وتم إحالة املتهمني 

إلجراءات التحقيق تمهيداً لتقديمهم للعدالة.
برامج تدريبية

ــن مع  ــة بالتزام ــازات األمني ــذه اإلنج ــي ه  تأت
ــة  تقيمها اإلدارة  ــج تدريبية مكثفة ومتواصل برام
ــاالت  ــا يف مج ــي لكوادره ــث الجنائ ــة للبح العام
التحقيق والتحري وجمع االستدالالت، والتعامل 
مع مرسح الجريمة،  وغريها من التخصصات، بما 
ــادف اىل ضبط  ــل األمني اله ــر العم ــق   تطوي يحق

ــتقرار املجتمع،  ــاظ عىل أمن واس الجريمة والحف
ــة  ــط القانوني ــة، والضواب ــري العلمي ــق املعاي ووف
ــد عيل  ــد العقي ــال األمن..وأك ــل رج ــة لعم املنظم
ــث  ــات بالبح ــه والعالق ــر التوجي ــري مدي العام
ــهدا عددا  ــهرين املنرصمني قد ش الجنائي أن الش
من اإلنجازات النوعية التي حققها ضباط وأفراد 
البحث الجنائي  بمختلف تخصصاتهم ، ومن ذلك 
ــطو  ــط ما ال يقل عن ١٠ عصابات للرسقة والس ضب
ــات التي امتهنت  ــن أخطر العصاب ــلح ، هي م املس
ــذا النوع من الجرائم ، كما نتجت تحريات رجال  ه
ــالث عصابات  ــىل ث ــاء القبض ع ــن إلق ــث ع البح
ــدد من مروجي  ــة يف التزوير والتزييف ، وع منظم
ــيمة ،  كما تم  ــدرات ، ومرتكبي الجرائم الجس املخ
ــن يف جرائم ارتكبت يف  ــط عنارص مطلوبة لألم ضب

محافظات أخرى.
تخرج دفعة جديدة

ــبوع  ــة يف األس ــازات األمني ــرز االنج ــن اب وم
ــهدتها محافظة صعدة  ــارس والتي ش األول من م
ــرج دفعة من قوات األمن املركزي  تنظيم حفل تخ
ــكري  ــذي تخلله إقامة عرض عس ــة وال باملحافظ
ــاب ومدير أمن  ــل املحافظة صالح عق ــرضه وكي ح
ــق وعدد من القيادات  املحافظة العميد عزي مطل
األمنية والعسكرية، واعترب محافظ صعدة محمد 
جابر عوض تخرج الدفعة يف ظل األوضاع الراهنة 
ــيتمكن  ــدة حيث س ــة صع ــا ملحافظ ــازاً أمني انج
الخريجون من الدورة األمنية من القيام بواجبهم 
ــه  ــن وأمن ــة الوط ــؤوليتهم يف خدم ــل مس وتحم

واستقراره.

ــارس الحايل العديد من أحرز  ــهر م ــال األمن بوزارة الداخلية منذ بداية ش رج
ــتوى ضبط الجريمة، حيث شهد األسبوع األول من  النجاحات عىل مس
ــراد األمن والبحث  ــا ضباط وأف ــازات النوعية التي حققه ــددا من اإلنج ــهر ذاته ع الش
ــارص القاعدة املرتبطني  ــك ضبط عدد من عن ــف تخصصاتهم، ومن ذل ــي بمختل الجنائ
ــض عىل عصابات تقوم بعملية  ــدوان  كما نتجت جهود رجال األمن عن إلقاء القب بالع

الرسقة باإلكراه منها عصابة متخصصة برسقة املنازل..

الثورة/ حاشد حسين

القبض على عناصر إرهابية 
ومخدوعني وإفشال 

مخططاتها

ضبط العديد من املتهمني 
بالسرقة باإلكراه..وإلقاء القبض 
على آخرين فارين من وجه العدالة

ضبط سيارة نقل ”ِدَينَّا“ تحمل 
مطبوعات ذات أيدلوجية وهابية 

كانت يف طريقها إىل مارب


