
قضايا وناس الثــــورة ٠٧

النصف األول 
ــام 2018م  ــن الع ــف األول م ــهد النص ش
ــط ومكافحة  ــرية  يف ضب ــات أمنية كب نجاح
ــدد  القضايا املضبوطة  ــة  فقد  بلغ ع الجريم
ــام 2018م (  ــن الع ــف األول م ــالل النص خ
ــدد  وع ــة،  متنوع ــة  وجريم ــة  قضي  (654
ــني (1288) متهماً يف تلك  املتهمني املضبوط
ــدد(507) مطلوبني  ــط ع ــا، وتم ضب القضاي
بأوامر قضائية ونيابية ومعمم ومشتبه بهم، 
ــن املضبوطني يف  ــة إىل النيابة م ــم اإلحال وت
ــة، و(74) قضية  ــا عدد (502) قضي القضاي
أرسلت إىل جهات أخرى وعدد (76) قضية 
ــتعادة وضبط  ــت اس ــراءات، وتم ــف إج وق
ــا ما تم  ــة منه ــيارات مرسوق ــدد( 104) س ع
ــتعادتها من املحافظات األخرى وضبط  اس
ــات  ــر عصاب ــن أخط ــاً م ــا (154) متهم فيه
ــدد(30)  ــط ع ــم ضب ــيارات، ت ــات الس رسق
ــة ومطلوبة، تم ضبط  ــة معدنية مرسوق لوح
ــي من  ــب جمرك ــة تهري ــدد(3777) قضي ع
ــمدة وبضائع أخرى وأحيلت  إىل  أدوية وأس
ــلحة نارية  جهة االختصاص، وتم ضبط أس

ومتفجرات (926)قطعة.
ــي  يف خفض جرائم  ــهم العمل امليدان واس
ــط املطلوبني يف  ــام وضب ــكل ع الرسقات بش
ــم األخرى، ضبط  ــم الرسقات والجرائ جرائ
عصابات تهريب املكاملات الدولية والتي لها 
ــخاص يف دول أجنبية ودول  ــع أش ارتباط م
ــم االغتياالت بداخل  العدوان،و إنهاء جرائ
ــم الثأر أو  ــواء كانت جرائ أمانة العاصمة س
الجرائم اإلرهابية، والحد من جرائم الفساد 
ــن الدعارة والقضاء  ــي وإغالق أماك األخالق
ــع ارتكاب  ــرب الناعمة، من ــم الح ــىل جرائ ع
ــاف الجرائم  ــا واكتش ــل وقوعه ــم قب الجرائ
ــط عصابات بيع  ــة، ضب ــة واملجهول الغامض
ــت األجهزة  ــدرات، حيث تمكن وترويج املخ
ــة  ــة ملكافح ــة يف اإلدارة العام ــة ممثل األمني
ــة واملحافظات  ــا باألمان املخدرات وفروعه
ــيش  ــن الحش ــن 2 طن م ــرث م ــط أك ــن ضب م
ــن العام  ــالل النصف األول م ــدرات خ واملخ

2018م.
ضبطيات هامة

ــن رجال  ــا التي تمك ــرز القضاي ــا عن أب أم
ــة  ــا وإحال ــن ضبطه ــة م العاصم ــث  مباح
ــة فقد تم ضبط  ــا إىل الجهات املعني مرتكبيه
(3)قضايا اغتيال ومحاولة  اغتيال، وضبط 
ــدو وخيانة  ــة عمالة مع الع ــدد (24) قضي ع
ــن العام 2018م،  ــن خالل النصف األول م وط
وتم ضبط عدد (58)قضية قتل عمد ورشوع 

ــدد (141) قضية رسقات  يف قتل، تم ضبط ع
ــيارات ورسقات أخرى منها بقوة السالح  س
ــدد(105) قضايا  ــط ع ــا تم ضب ــاري، كم الن
ــة والبطائق  ــف األوراق النقدي ــر وتزيي تزوي
ــة  ــر الطبي ــهادات والتقاري ــكرية والش العس
ــمية واالختالس واإلرضار  ــررات الرس واملح
ــي وتهريب  ــاد الوطن ــام واالقتص ــال الع بامل
ــات الدولية، وغريها من قضايا األموال  املكامل
ــة آداب  ــدد(90) قضي ــم ضبط ع ــة، وت العام
ــواط  ــيس ول ــرش جن ــاب وتح ــة اغتص عام
وقضايا فساد أخالقي وأعمال مخلة باآلداب 
العامة وشواذ ومخدرات وترويج وبيع خمور 

وضبط عدد(42) كيلوجرام حشيش.
متابعة ورصد

ــن  ــي م ــة الت ــراءات االحرتازي ــن اإلج وم
ــا ووفق  ــل حدوثه ــة قب ــع الجريم ــأنها من ش
ــوزارة الداخلية قامت إدارة  ــة العامة ل الخط
ــة ورصد تحركات  ــث العاصمة بمتابع مباح
ــم اإلفراج  ــتبه بهم والذي ت ــخاص املش األش
ــة واملناطق  ــجون االحتياطي ــن الس عنهم م
األمنية، حيث كانوا محتجزين فيها عىل ذمة 
قضايا أمنية متنوعة، وقد استقبلت مباحث 
ــخ 2 /2/ 2018م  ــن تاري ــة صنعاء م العاصم
ــة واملناطق األمنية   ــجون االحتياطي من الس
ــم يف قضايا  ــرج عنه ــجني مف ــدد(800) س ع
ــات  باإلكراة+الرسق ــات  (الحرابة+الرسق
ــل النيابات  ــرج عنهم من قب ــرى) واملف األخ
واملحاكم وقد تم استكمال اإلجراءات الفنية 
الالزمة وإحالتهم ألقسام الرشطة املختصة 
ــلوكياتهم وخاصة الخطرين منهم  ملراقبة س
ــة  ــوابق الجنائي ــع وذوي الس ــىل املجتم ع
ــة يف  ــبة الجريم ــت نس ــت انخفض وانخفض
ــف األول للعام2018م مقارنة بالنصف  النص
ــبة 50 %. كما تم  ــن العام 2017م بنس األول م
ــة للعدوان   ــن الخاليا التابع ــط العديد م ضب
ــوس واملرتزقة والذين يقومون  وضعفاء النف
ــي تتمثل  ــة والت ــال اإلجرامي ــر األعم بأخط
ــآت  ــات بعض املواقع واملنش ــع إحداثي يف رف
ــوى  الق ــض  بع ــركات  تح ــذا  وك ــة،  الهام
والوسائل التابعة للجيش واللجان الشعبية 
وأيضاً األمنية وكذا رصد بعض الشخصيات 
ــة يف أجهزة الدولة املختلفة،  الهامة والقيادي
وتم هزيمة العدوان يف هذه الجبهة وذلك أوًال 
ــم باليقظة  ــبحانه وتعاىل ث هو بفضل الله س
ــال الرشفاء  ــي للرج ــس األمن ــة والح العالي
والتحرك الرسيع من قبل املؤسستني األمنية 
ــن املواطنني لضبط  ــكرية والرشفاء م والعس
مرتكبي تلك الجرائم ووأدها برسعة قياسية 

وضبط هؤالء املجرمني.
النصف الثاين 

ــزة األمنية  ــس الوترية حققت األجه وبنف
ــف  ــالل النص ــرية خ ــزة وكب ــات متمي نجاح
ــف عىل أهم  ــام 2018م،  ولنق ــن الع ــي م الثان
ــزة األمنية خالل  ــازات األمنية لألجه االنج
النصف الثاني من العام 2018م، حيث حققت 
ــة  ــة العاصم ــن أمان ــة يف أم ــزة األمني األجه
ــة متميزة خالل  ــات إنجازات أمني واملحافظ
ــار ضبط و مكافحة  ــطس 2018 م، يف إط أغس
الجريمة، و بلغ عدد القضايا التي تم ضبطها 
ــة مختلفة،  ــطس (1184) قضي ــالل أغس خ
ــا كما بلغ  ــا (1367) متهم ــىل ذمته ــط ع ضب
ــتكملت  ــا الجنائية التي اس ــايل القضاي إجم
فيها إجراءات التحقيق وجمع االستدالالت 
ــات  للجه ــا  إحالته ــت  تم ــة،  قضي  (161)
ــة جنائية كانت  ــة، منها ( 31 ) قضي املختص
مجهولة ارتكبت يف فرتات سابقة، أما يف إطار 
جرائم الرسقة بمختلف أنواعها، فقد تمكنت 
ــط (175) قضية  ــن ضب ــة م ــزة األمني األجه
ــات للرسقة باإلكراه  ــة، منها ( 6 ) عصاب رسق
ــت األجهزة  ــي ومتميز، تمكن ويف إنجاز نوع
ــيارات التي تم  ــتعادة كل الس األمنية من اس
اإلبالغ عن رسقتها خالل أغسطس املنرصم، 
ــا  ــيارات، وإعادته ــا (8) س ــغ عدده والبال
ــىل املتهمني  ــض ع ــاء القب ــا، وإلق إىل مالكيه
برسقتها أما عدد األشخاص املطلوبني أمنيا، 
ــد بلغ (89)  ــي عليهم القبض فق ــن ألق والذي
ــا مطلوبا لألجهزة  متهما، منهم (58 ) متهم
ــات، ويف  ــة و املحافظ ــة يف العاصم القضائي
نفس الفرتة ضبط رجال أمن العاصمة،(15) 
ــت املناطق  ــا تلق ــب أدوية، كم ــة تهري جريم
ــة  ــن مخالف ــات ع ــة بالغ ــة بالعاصم األمني
ــتقات  ــعرية بيع املش (16) محطة وقود لتس
ــق القوانني،  ــت جميعها وف النفطية، وضبط

ــة. إىل  ــات املختص ــا للجه ــت ملفاته وأحيل
ــن اإلدارة  ــة صادرة ع ــدت إحصائي ــك، أك ذل
ــاض الجرائم  ــة، انخف ــة ألمن العاصم العام
الجنائية الواقعة خالل شهر أغسطس بعدد 
(73) قضية مقارنة بالجرائم الجنائية التي 

حدثت يف األشهر السابقة.
تواصل النجاحات 

ــن واألجهزة  ــات رجال األم ــد نجاح وتمت
ــبتمرب 2018م وبنفس  ــهر س األمنية خالل ش
ــبتمرب قامت  ــن س ــس م ــي الخام ــرية فف الوت
ــة خريان املحرق يف  ــزة األمنية بمديري األجه
ــاء القبض عىل املدعو “  محافظة حجة، بإلق
ــكور يحيى املرسوحي “ من أبناء  محيي الش
ــت التحريات،  ــد أن أثبت ــرق، بع ــريان املح خ
وتوفرت األدلة عىل قيامه بالتغرير عىل عدد 
من الشباب السذج، وتجنيدهم لقتال الشعب 
ــة العدوان و قد  ــي ضمن صفوف مرتزق اليمن
تمت إحالته للتحقيقات، واتخاذ اإلجراءات 
ــا تمكن رجال األمن يف  ــة الالزمة، كم القانوني
ــق (ي. م.  ــع من ضبط املناف ــة الضال محافظ
ــدوان الذين يقومون  ــو أحد مرتزقة الع ا) وه
بمهام تحشيد املغرر بهم وتجنيدهم لصالح 

العدوان، 
ــزة األمنية يف  ــات األجه ــل نجاح وتتواص
ــدد قضايا  ــر2018م  حيث بلغ ع ــهر أكتوب ش
ــم ضبطها خالل  ــازل التي ت ــن املن ــة م الرسق
ــا ضبط أمن  ــة  كم ــر  (26) قضي ــهر أكتوب ش
ــة رسقة  ــرتة  (16) قضي ــس الف ــة يف نف األمان
ــن العاصمة  ــة، و حقق أم ــن محالت تجاري م
ــالل أكتوبر - تمثل  ــازا أمنيا متميزاً، - خ انج
ــا  ــة، منه ــيارة مرسوق ــتعادة (11) س يف اس
ــات  ــن محافظ ــا م ــت رسقتهم ــيارتان تم س
ــع  جم و  ــق  التحقي ــب،  جان يف  ــرى.و  أخ
ــتطاع رجال أمن العاصمة  االستدالالت، اس
ــف مالبسات  (93)  ــهر أكتوبر، كش خالل ش

ــابقة،   ــت يف فرتات س ــة، ارتكب ــة جنائي قضي
ــة و إلقاء القبض عىل  ــت الزالت مجهول وكان

املتهمني بارتكابها،
ــبتمرب  بلغ  عدد القضايا التي  ــهر س ويف ش
ــة و مراكز  ــق األمني ــرب  املناط ــا ع ــم ضبطه ت
الرشطة يف العاصمة  ( 1092 ) قضية جنائية 
 (1327) ــا   ذمته ــىل  ع ــز  أُحتج ــة،  مختلف
ــف مالبسات (50) قضية  متهماً، كما تم كش
ــابقة و كانت  ــرتات س ــت يف ف ــة، ارتكب جنائي
ــع ضبط املتهمني  ــت مجهولة الفاعل، م الزال
ــة  التي  ــا الرسق ــدد  قضاي ــا ع ــا، أم بارتكابه
ضبطها أمن العاصمة خالل  سبتمرب 2018م  
ــة،   ــة مختلف ــا رسق ــغ ( 104 ) قضاي ــد بل فق
ــال األمن من  ــرتة تمكن رج ــالل نفس الف وخ
استعادة ( 5) سيارات مرسوقة، القي القبض 
عىل املتهمني برسقتها، و أعيدت إىل مالكيها. 
ــخصا مطلوبا  ــض عىل ( 85 ) ش ــا تم القب كم
ــل جميعهم  ــة، أُحي ــا جنائي ــن يف قضاي لألم

لإلجراءات القانونية
ــن العاصمة  ــن أم ــمرب تمك ــهر ديس ويف ش
ــورط يف  ــة، ت ــة جنائي ــط  237  قضي ــن ضب م
ــىل  ــض ع ــي القب ــا، الق ــا  281 متهم ارتكابه
ــة  ــط 44 جريم ــة إىل ضب ــم.    إضاف جميعه
ــيارات،  رسقه، منها 5 قضايا رسقة من عىل س
ــن  ــه م ــا  رسق ــراه،  و 6قضاي ــة باإلك و 3 رسق
ــا رسقه  ــه، و7 قضاي ــالت تجاري ــازل و مح من
ــات  ــة   دراج ــا رسق ــخاص  و 3 قضاي ــن أش م
نارية. و يف نفس الفرتة استعاد أمن العاصمة 
ــف  ــن كش ــت م ــني، وتمكن ــيارتني مرسوقت س
ــت يف  ــة، ارتكب ــة جنائي ــات  20  قضي مالبس
أوقات سابقة مع ضبط مرتكبيها..وبلغ عدد 
ــس الفرتة  ــة يف نف ــة املضبوط ــا الرسق قضاي
ــت اجراءات  ــت 32 قضية،  كما أفض ــد بلغ فق
ــف  ــتدالالت عن الكش التحقيق وجمع االس
عن  15  قضية  جنائية كانت مجهولة وضبط 
ــار  مرتكبيها، و يف مجال التحريات، و االنتش

ــتطاع رجال أمن العاصمة ضبط   األمني. اس
ــن  ــدد م ــن يف ع ــني لألم ــني  مطلوب 10 متهم
ــا أ لقي  ــة. فيم ــا جنائي ــات يف قضاي املحافظ
ــر  ــب أوام ــخاص  بموج ــىل  8 أش ــض ع القب
قضائية. و كذا ضبط سيارة مرسوقة ودراجة  

نارية  رسقتا من محافظات أخرى.
ــهر نوفمرب 2018م  ضبطت األجهزة  ويف ش
ــيارات و دراجات  األمنية  11 جريمة رسقة س
نارية، منها ست قضايا جرائم رسقة سيارات 
ــىل  ــط ع ــات، ضب ــس مديري ــت يف خم ارتكب
ــني. و 5 جرائم رسقة دراجات  ذمتها 10 متهم
ــا، منهم  ــا 14 متهم ــىل ذمته ــة، ضبط ع ناري
ــة، تقوم  ــة منظم ــكلون عصاب ــني يش 7 متهم
ــات النارية، و بيعها بعد تغيري  برسقة الدراج
ــة  ــة خاص ــليحها، يف ورش ــا أو تش مالمحه
بالعصابة ضبط بداخلها  16 دراجة تم تغيري 
ــلحة حديثا، و 11  مالمحها، و 4 دراجات مش

مكينة دراجات نارية.
ضبط خاليا تابعة للعدوان 

ــدوان التي  ــا التابعة للع ــدد الخالي ــغ ع بل
ــزة األمنية والتي  ــا من قبل األجه تم ضبطه
ــن  ــركات ع ــات والتح ــع اإلحداثي ــوم برف تق
ــعبية  مواقع وتحركات الجيش واللجان الش
ــة واغلب  ــة   (37 )  خلي ــخصيات املهم والش
ــت يف  ــا كان ــم ضبطه ــي ت ــا الت ــذه الخالي ه
ــه األجهزة  ــا قامت ب ــدة وم ــة الحدي محافظ
ــط  ــن ضب ــدة م ــة الحدي ــة يف محافظ األمني
العديد من الخاليا التي تم تجهيزها من قبل 
ــع اإلحداثيات والقيام  الخونة واملرتزقة لرف
بأعمال الشغب والفوىض يف مدينة الحديدة 
يف حال تمكن العدوان من دخول املدينة خري 
دليل عىل اليقظة األمنية والحس العايل لدى 
منتسبي األجهزة األمنية املختلفة واللجان 

الشعبية.

¶ األجهزة األمنية فرضت واقعًا مغايرًا لما أراده العدوان وأفشلت كل المؤامرات

نفى اإلعالم األمني صحة الشائعات 
ــدداً من املطاعم  ــي تقول بأن هناك ع الت
تبيع لحوم الكالب للمواطنني وأن هناك 

قائمة بأسماء هذه املطاعم.
ودعا اإلعالم األمني جميع املواطنني 
ــائعات،  ــي مع هذه الش ــدم التعاط إىل ع
ــاس لها من  ــداً أن تلك املزاعم ال أس مؤك
ــويه  ــياق التش الصحة، وأنها تأتي يف س
واالفرتاء زورا وبهتانا وتزييفا للحقائق 
ــد أصحاب  ــاف النفوس ض من قبل ضع

تلك املطاعم.
ــو أنه تم  ــل ه ــذي حص ــح أن ال وأوض
ــح الكالب،  ــخصني يقومان بذب ضبط ش
ــرش الخرب يف حينه  ــبق وقام بن وأنه قد س

ولم يذكر أي مطعم وأن هذه القائمة التي 
ــة ولم يصدر أو  يتم تداولها غري صحيح
ــم، والقائمة  ــم أي مطع ينرش أو يعمم اس
ــل البعض غري  ــا من قب ــي يتم تداوله الت

صحيحة.
ــُل األعمال:  ــتنكر رج ــه اس ــن جانب  م
ــلة مطاعم  ــوزي صاحب سلس نبيل الق
ــلتة والفحسة  يف العاصمة  القوزي للس
ــائعات التي راجت يف مواقع  صنعاء الش
ــم  ــة اس ــي بإضاف ــل االجتماع التواص
ــم  ــدة مطاع ــن ع ــوزي ضم ــم الق مطاع
ــة وهي  ــزة األمني ــا األجه ــت عليه قبض
ــة  ــمال أمان ــة ش ــوم املحرم ــع اللح تبي

العاصمة.

ــان تلقت "الثورة"  ودعا القوزي يف بي
ــالم  ــائل اإلع ــة وس ، كاف ــه  ــخة من نس
ــع التواصل  ــطاء  يف مواق والرواد والنش
االجتماعي إىل تحري الدقة واملصداقية 
والتحيل باألمانة يف نقل وتقيص الحقائق 
واألخبار مؤكدا أن تداول أسماء مطاعم 
ــهورة بالنزاهة عىل مدى سنوات قد  مش

يعرض سمعتها لإلساءة والخسائر.
ــة  موالي ــة  إعالمي ــائل  وس ــت  وكان
ــكل مبتذل ورخيص  للعدوان عمدت بش
ــل  ــا الني ــائعات هدفه ــث ش ــا لب كعادته
ــال  ــال امل ــة ورج ــازات األمني ــن االنج م
ــة  العام ــكينة  الس ــالق  وإق ــال  واألعم

للمواطنني.

الثورة/  محمد شرف الروحاني 

ــن العدوان يف  ــتهداف املبارش م ــزة األمنية تحت االس ــل األجه ــت الذي تعم الوق
ومحاوالت العدوان املستمرة اإلخالل باألمن ،  استطاع رجال األمن وبمساندة 
ــن، وبالتواجد الكثيف  ــا أراده أعداء اليم ــاً مغايراً مل ــعبية أن يفرضوا واقع ــان الش اللج
واملرابطة املتصلة لرجال األمن واللجان أخفقت كل املؤامرات، وامتد األمن واالستقرار 
ــة من العدوان  ــيايس والخالي ــيطرة املجلس الس ــة املحافظات التي تقع تحت س يف كاف
ومرتزقته ، نجاحات أمنية مستمرة تحققها األجهزة األمنية يف ضبط الجريمة وضبط 
ــليط الضوء عىل  ــنحاول من خالل التقرير التايل الوقوف وتس العنارص اإلجرامية ، وس

هذه النجاحات منذ بداية العام 2018م وحتى نهايته.

20182018م م إنجازات أمنية متميزة

اإلعالم األمنياإلعالم األمني:: ال وجود لقائمة بمطاعم تبيع اللحوم المحرمة ال وجود لقائمة بمطاعم تبيع اللحوم المحرمة توضيح 

ــان  ــرط العن ــة ب ــن يف مديري ــال األم ــط رج ضب
بمحافظه الجوف املدعو " مطلق مفرح قالو " والذي 
ارتكب جريمة قتل املجني عليه "أحمد يحيى قالو 
ــاعات من ارتكاب  ــد تمت عماية الضبط بعد س " وق

الجريمة ، و أحيل املتهم للتحقيقات الالزمة .
الجدير بالذكر أن أمن املحافظة ضبط يف مديرية 
ــاعة من  ــر ، و ذلك يف اقل من 12 س ــوزة متهم آخ رج

ارتكابه جريمة قتل .
ــات األمنية كنتيجة لليقضة  و تأتي هذه النجاح
ــار األمني  ــات و املتابعة و اإلنتش ــة و التحري العالي

الذي تشهده املحافظة .

الجوفالجوف.... أمن برط يضبط قاتل أمن برط يضبط قاتل
بعد ساعات من ارتكابه للجريمة بعد ساعات من ارتكابه للجريمة 

١٩٧٧١ ــدد  الع  - ٢٠١٩م  ــر  يناي  ٦  - ١٤٤٠ه  ــي  الثان ــع  ربي  ٣٠ ــد:  األح
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