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أحداث

أكثر من ( )150خرقاً منذ  11فرباير

«امليثاق» تنفرد بنشر أبرز خروقات املتمردين

¿ منذ اتفاق  11فبراير الماضي اليقاف العمليات العسكرية والبدء بإحالل السالم في المناطق
المتضررة من فتنة التمرد والتخريب الحوثية بمحافظة صعدة ومديرية حرف سفيان بمحافظة
عمران ..لم تعش تلك المناطق وأبناؤها جو الطمأنينة والسالم بما يجعلهم متفائلين بعودة
األمن والسكينة والطمأنينة والثقة إلى قلوبهم ..وذلك لهمجية المتمردين والذين وجدوا في
(سياسة ضبط النفس) التي تمارسها الدولة فرصة سانحة للبدء بسيناريو التصفية الجسدية
واالنتقام ضد أبرز مشائخ وأعيان وأبناء مديريات محافظة صعدة وحرف سفيان فض ً
ال عن
االغتياالت ونصب الكمائن الغادرة والجبانة ضد أبناء القوات المسلحة واألمن الموجودين في
تلك المناطق لحفظ األمن وتوفير األمان الذي لم ُ
يحل لمليشيات التمرد الحوثية ذلك..
لذلك اقدموا على ارتكاب جرائم نكراء وبشعة بحق المواطنين األبرياء من أبناء تلك المناطق
والتي ال يقر بها عرف وال دين وال شرع وال قانون ..التي تستوجب محاكمة دولية عادلة كونها
جرائم حرب..
«الميثاق» حاولت رصد أبرزها في هذه الحصيلة:

تصفية ألبرز مشائخ
سفيان وصعدة ..وتفخيخ
ملنازل املواطنني

رصدها /بليغ الحطابي

2010/2/21م ..قيام املتمردين احلوثيني بنهب منازل املواطنني يف وادعة
والطلول م� /صعدة ،مبا فيها ابواب و�شبابيك املنازل.
�إ�ضاف ًة �إىل ا�ستهدافهم املواطنني يف دماج عن طريق القن�ص ،ما ي�ؤكد عدم التزامهم
بوقف اطالق النار.
2010/2/21م� ..أطلقت العنا�صر احلوثية النار على مواطنني من قبيلة ال�شوالن
املتعاونني مع الدولة بوادي كومه مديرية الزاهر ،ما �أدى �إىل مقتل مواطن يدعي
علي يحيى ال�شريف -26-عاماً و�إ�صابة �آخر مت نقله للعالج يف �إحدى م�ست�شفيات
�أمانة العا�صمة.
2010 / 3 / 3م ..عدم التزام املتمردين بتنفيذ ال�شرط الأول من البنود ال�ستة وهو
�إخالء النقاط و�إنهاء التمرت�س ،ف�ض ًال عن عدم التزام مندوبهم باحل�ضور مع اللجنة
يف �سري مهامها التي بد�أت منت�صف فرباير املا�ضي..
2010 /3 /6م ..ان��ت��ظ��ار اللجنة من
احلوثيني اخ�لاء جبال ك���وزان وحري�س
وال�صمع ال�شرقي املطلة على مدينة �صعدة
اال ان املتمردين يرف�ضون ومياطلون يف
تنفيذ بنود االتفاق.
2010/4/8م� ..أق��دم��ت جماعة من
املتمردين احلوثيني باغتيال موظف يف نيابة
ا�ستئناف �صعدة  ,ويدعى عبداهلل �ضيف
اهلل الغيث  30عاماً تويف مت�أثر ًا ب�إ�صابته
جراء �إطالق النار عليه يف ال�صدر والبطن
والكتف نقل على �إثرها اىل امل�ست�شفى وهو
يف حالة خطرة.
2010/4/9م� ..إ�صابة جندي يعمل
مبديرية املالحيط يف نزع الألغام احلوثية
ب�شظايا يف �أنحاء ج�سمه جراء انفجار لغم
�أر�ضي.
2010/4/10م ..ق��ام��ت عنا�صر
مبان حكومية
حوثية م�سلحة باقتحام ٍ
ونهب حمتوياتها وحتويلها �إىل متار�س
وذلك بعد يوم واحد من تعليق اللجنة
الوطنية امل�شرفة على تنفيذ النقاط
ال�ست و�آليتها التنفيذية مبحور �سفيان عملها احتجاجاً على
خروقات العنا�صر احلوثية ومعاودتهم قطع الطرق وزرع الألغام و�إطالق النار على
مواطنني ونهب �سياراتهم.
كما قامت عنا�صر حوثية قبل ذلك بنهب �سيارة مديرة م�شروع ال�صحة الإجنابية
مبحافظة اجلوف واختطفت  2من مرافقيها.
2010/4/11م ..قيام جمموعة من احلوثيني بقتل جندي ورمي جثته يف بئر
مبحافظة �صعدة..
201/4/12م ..قام املتمردون احلوثيون ب�إطالق النار على املواطنني مبا ي�سمى

اجل����ي���������ش
ال�شعبي ..وت�شري امل�����ص��ارد اىل ان
املواجهات هد�أت بعد ان متكن اجلي�ش
من االن�سحاب من الكمني ال��ذي اعده
احل��وث��ي��ون للمتعاونني م��ع ال��ق��وات
احلكومية.
2010/4/13م ..اقتحمت جمموعة
من امل�سلحني احلوثيني مدر�سة يف منطقة
جمز وت�صدى لهم االهايل مما ا�سفر عن قتل
مواطن وا�صابة �آخر .
2010/4/15م ..ق��ي��ام املتمردين
ب��ال��ه��ج��وم ع��ل��ى ط��ائ��رة ع�سكرية تقل
م�س�ؤولني �أثناء زيارتهم ملحافظة �صعدة.
اجتماع ل��ق��ي��ادات م��ن عنا�صر املتمردين
2 0 1 0 /4 /2 2م . .
احلوثيني يف مديرية برط العنان -حمافظة اجلوف بح�ضور عنا�صر حوثية من مديرية
حرف �سفيان.
قامت خالله بتوزيع من�شورات يف �سوق املديرية تدعو املواطنني �إىل اجلهاد �ضد
احلكومة ,كما دعتهم �إىل احل�ضور الجتماعهم القادم الذي �سيقام يف املديرية نف�سها ..
2010 / 4 / 27-20م ..ا�ستحدثت عنا�صر التمرد خالل هذه الفرتة ما يزيد عن
( )26موقعاً ،وارتكاب ( )64عملية اطالق نار ،واختطاف  23مواطناً والقيام بـ14

ع��م��ل��ي��ة
نهب و�سلب وقتل وج��رح ما
يزيد عن � 25شخ�صاً..
2010 /4 /25م ..قامت
العنا�صر احلوثية مبنطقة
امل��ق��ا���ش م��� /ص��ع��دة بفتح
م��ك�برات ال�����ص��وت ب��ال��زوام��ل
وال�����ش��ع��ارات اال���س��ت��ف��زازي��ة
والتحري�ضية �ضد الدولة ..ويف
منطقة جبل وهبان ويف حمور
املالحيط وال�شريط احلدودي
ارت��ك��ب��ت العنا�صر احلوثية
العديد من اخلروقات من خالل
التجمعات باال�سلحة وترديد
ال�شعارات املحر�ضة على القتال.
املتمردون مع مواطنني مبنطقة �آل
ويف الفرتة ذاتها ا�شتبك
العو�سة الطلح مبديرية �سحار ،تطورت الحقاً �إىل ردود �أفعال انتقامية دمر خاللها
احلوثيون منز ًال بعبوات نا�سفة ،راف�ضني قبول و�ساطة قبلية ،ون�شروا عنا�صرهم
يف كل �أرجاء املنطقة ،مبا ينذر بعواقب ال حتمد عقباها.
2010/4/27م ..ن�صب املتمردون كميناً يف منطقة «�صحوه» واطالق النار على
املواطنني بقيادة املدعو هادي �شائع زينة مما ادى اىل ا�ست�شهاد ثالثة مواطنني وجرح
اربعة �آخرين ..كما قامت مبوا�صلة خرق قرار وقف اطالق النار حيث قامت باطالق
النار على �أحد املواقع التابعة للواء ( )73مدرع مبنطقة كتاف ،وقامت العنا�صر
احلوثية بتوزيع من�شورات يف ذات املديرية حتر�ض على القتال �ضد الدولة.
2010/4/28م ..وا�صلت العنا�صر احلوثية خروقاتها واعمالها اال�ستفزازية يف
عدة مناطق من مديريات حمافظة �صعدة ومديرية حرف �سفيان وخطف وتدمري منازل
املواطنني وفر�ض االتاوات ودفع الزكوات ل�صالح تلك العنا�صر باال�ضافة اىل االعتداء
على املتعاونني مع الدولة يف �صورة تنم عن التلك�ؤ يف تنفيذ النقاط ال�ست و�آلياتها
التنفيذية وعرقلة جهود �إحالل ال�سالم يف �صعدة.
2010/5/5م ..اعتدت عنا�صر التمرد على مواطن يدعى «يحيى احلام�س ،وعلى
م�سجد يف مركز مديرية جمز حمافظة �صعدة ،و�أ�صيب �آخرون يف هجوم بالقنابل
اليدوية على م�سجد قيد االن�شاء قام به م�سلحون حوثيون.
2010/5/10م ..عودة املتمردين لقطع طريق �صعدة �سفيان ومواجهات ادت اىل

مقتل و�إ�صابة خم�سة من احلوثيني..
2010 / 5 / 13م� ..إقدام عنا�صر التمرد احلوثي على احتالل مدار�س يف �صعدة
ومنع الأطفال من حقهم يف التعليم الذي �ضمنته لهم الأعراف واملواثيق الدولية
املتعارف عليها.
2010/5/31م ..قام احلوثيون باالعتداء على منطقة بني عوير مبديرية �سحار
حمافظة �صعدة يف حماولة لل�سيطرة عليها بالقوة� ،أ�سفر عن مواجهات �أدت �إىل وقوع
�ضحايا من اجلانبني بني قتلى وجرحى.
2010 / 6 / 2م ..قتلت عنا�صر حوثية �أربعة مواطنني يف درب زيد �سفيان مبنطقة
الوهطه ملنعهم من احتجاز مواطن من �أبناء الوهطه.
2010/6/2م ..متركز للمتمردين احلوثيني يف عدد من مناطق درب زيد والعم�شية
رد ًا على اال�شتباكات التي جرت قبلها و�أدت اىل م�صرع قيادي كبري يدعى «ابو حيدر».
2010/6/5م ..تواجد كثيف للمتمردين ا�ستعداد ًا للهجوم على �أبناء القبائل
املتواجدين يف طريق برط لت�أمني منطقتهم.
و�أ�سفرت املواجهات عن ا�ست�شهاد اربعة من ابناء �سفيان ومقتل ثالثة من العنا�صر
احلوثية.
2010/6/5م ..ن�صب كمني م�سلح لأمني املجل�س املحلي يف مديرية حرف �سفيان
ال�شيخ حم�سن معقل وعدد من م�شائخ واعيان املديرية ومرافقيهم ،من �ضمنهم جنل
مدير عام املديرية حميد القعود.
2010/6/9م ..اغتيال  15حمتجزا قبليا لدى احلوثيني ..كما ن�صبوا كميناً ملغماً
ادى اىل وفاة  15بينهم اربعة حوثيني ..وذلك عرب طريق «جبل املفلوق  -العم�شية
 �سفيان» وهم من قبيلة «ذو دغي�ش .2010/6/6م ..قيام العنا�صر احلوثية مبحافظة �صعدة بنهب موا�سري املياه
التابعة للم�ؤ�س�سة املحلية مل�شاريع مياه الريف.
2010 / 6 / 26م ..ا�ستهدف حوثيون قائد اللواء ( )115مبحافظة مارب �أثناء
م��روره بنقطة ا�ستحدثها املتمردون يف منطقة ال�صفراء مبديرية جمز م /مارب،
و�أطلقوا عليه النار �إ ّال �أنه جنا ب�أعجوبة.
2010 / 7 / 3م ..قيام احلوثيني باعرتا�ض طريق وحدات ع�سكرية ومنعها من
دخول حرف �سفيان ،و�أحداث عنف وحتري�ض متنوعة.
2010/7/4م ..اعرتا�ض الوحدة الع�سكرية التابعة للواء  72حر�س جمهوري من
التمركز يف املواقع التي مت اخال�ؤها من املتمردين..
2010/7/4م ..ن�صب املتمردون كميناً على طريق �سفيان �صعدة ،ما �أدى اىل جتدد
اال�شتباكات بني القبائل واملتمردين ،بعد اتفاق بني الطرفني مل ي�صمد طوي ًال.
2010/7/9م ..اقتحم املتمردون احلوثيون م�ست�شفى مديرية املرا�ش احدى
مديريات برط التابعة ملحافظة اجلوف ،كما �سيطروا على املجمع احلكومي وا�ستولوا
على عدة مدار�س باملديرية.
2010//7/13م ..اعتدى املتمردون على قوات اجلي�ش �أثناء قيامه ببناء حمطة
برتول مبديرية حرف �سفيان ومت تبادل اطالق النار.
2010/7/15م ..اغتيال � 11شخ�صاً بينهم  3من رجال الأمن احدهم برتبة �ضابط
مبديرية جمز حمافظة �صعده وهم -:
 م�لازم /1ف�ضل يحيي علي عبد ال��رزاق  -2رقيب  /حممد علي مهدي عليالغرباين -3عريف � /سمري احمد �صالح ربيع -4م�سفر م�سفر ق�شاق�ش -5يحيي حممد
ق�شاق�ش -6احمد مطري علي القعز -7يحيي مطري علي القعز� -8صدام داهم دمعام
ق�شاق�ش � -9صدام ح�سني احلاج -10م�سفر ق�شاق�ش حممد �ضيف اهلل -11حممد علي
ق�شاق�ش.
2010 / 7 / 17م ..اختطاف مواطنني اثنني مع �سيارتيهما يف �صعدة هما  -1ماجد
�أحمد ري�س  -2نيف عبداهلل �أحمد ري�س واقتيادهما �إىل منطقة غري معروفة.
2010/7/21مُ ..ن�صب كمني غادر يف منطقة نيد البارد مبديرية منبه يف ال�ساعة
اخلام�سة من م�ساء الثالثاء املا�ضي جنم عنه ا�ست�شهاد ال�شيخ زيدان املقنعي وجنله
و�أربعة من مرافقيه.
2010 / 7 / 21م ..قامت عنا�صر حوثية يف منطقة العم�شية بحرف �سفيان ب�إطالق
النار على �سيارة هايلوك�س كان على متنها �شخ�صان من بائعي وم�ستوردي القات وهم
من �أبناء حمافظة رمية وترتاوح �أعمارهم بني  27-23عاماً ،ما �أدى �إىل �إ�صابة �أحدهم
نقل على �إثرها �إىل �أحد م�ست�شفيات �صعدة.
2010 / 7 / 24م ..هجوم املتمردين على منزل املواطن حممد زمام �أحد �أبناء
مديرية حرف �سفيان وتفجريه مبن فيه يف خرق التفاق وقف اطالق النار والهدنة التي
حددت بوا�سطة م�شائخ م�أرب..
و�صول تعزيزات حوثية من اجلوف و�صعدة مل�ساندة املتمردين يف حرف �سفيان
ملقاتلة القبائل واالنتقام منهم مل�ساندتهم الدولة۹.

التحديات األمنية يف أسبوع:

املواجهة مستمرة مع العناصر اإلرهابية ..والداخلية تعزز قدراتها اللوجستية
¿ تعهدت وزارة الداخلية بتعزيز قدرات األجهزة األمنية في مواجهة اإلرهاب والتحديات
األمنية التي تجابه بالدنا في هذه المرحلة العصيبة التي تحاول فيها العناصر المتطرفة
من تنظيم القاعدة والمتمردين الحوثيين وعناصر التخريب مما يسمى بالحراك ،إراقة
المزيد من دماء األبرياء وإقالق السكينة العامة للمواطنين من خالل ارتكاب جرائمها
اإلرهابية وفرض مشاريعها المتطرفة.

«الميثاق» -متابعات -منصور الغدره

وفيما تراجعت ن�سبياً ،خالل الأ�سبوع املا�ضي ،عنا�صر ما ي�سمى
باحلراك عن ممار�سة �أعمال التخريب واقت�صر دورها على التن�سيق مع
حلفائها يف القاعدة واملتمردين ،رغم الإجراءات التي اتخذتها النيابة
العامة والأجهزة الأمنية بالإفراج عن �أكرث من( )178عن�صر ًا ،ممن
كانوا حمتجزين على ذمة ق�ضايا جنائية -وا�صلت عنا�صر تنظيم
القاعدة واملتمردون ارتكاب �أعمالهم الإرهابية على جبهتني ..املتمردون
احلوثيون يف اجلبهة ال�شمالية وال�شمالية ال�شرقية والقاعدة يف اجلبهة
اجلنوبية واجلنوبية ال�شرقية �أي�ضا ..كما �أقدمت عنا�صر القاعدة
على مهاجمة طقم �شرطة من �أفراد فرع الأمن املركزي يف منطقة النفط
مبدينة عتق حمافظة �شبوة ،ما �أدى �إىل ا�ست�شهاد ( )5و�إ�صابة �ساد�س،
وباملقابل وا�صل املتمردون احلوثيون خروقاتهم لوقف �إطالق النار
وارتكاب جرائم القتل بحق املواطنني الأبرياء الذين يرف�ضون �أفكارهم
الإرهابية ،يف �صعدة وم�أرب واجلوف ومديرية حرف �سفيان مبحافظة
عمران ،التي يخو�ض غمارها النائب الربملاين ال�شيخ بن عزيز وقبائله،
والتي �أودت بحياة �أكرث من(� )70شخ�صاً من اجلانبني يف اقل من �أ�سبوع
من املواجهة ..ويف كمني ن�صبه احلوثيون قتل ال�شيخ زيدان املنيعي
وجنله و�أربعة من مرافقيه ،الثالثاء املا�ضي يف منبه.
ويف �سبيل الت�صدي للأعمال ا لإره��اب��ي��ة والق�ضاء على
عنا�صره ،اتخذت ال�سلطات الأمنية جملة من الإجراءات،
منها ما يتعلق بتعزيز القدرات الأمنية للأجهزة
و�أخ���رى بالتدابري
االح��ت�رازي����ة
واملواجهة
م������������ع

ثالوث اإلرهاب ينسقون الرتكاب
املزيد من الجرائم
السيارة التي استخدمها اإلرهابيون يف
شبوة تحمل لوحة سعودية دخلت عرب
منفذ الوديعة..
العنا�صر ا لإرهابية واال�ستمرار يف مطاردتها
والقب�ض عليها و�إحالتها �إىل ال�سلطات الق�ضائية
لتنال جزاءها العادل على ما ارتكبته من جرائم بحق
الوطن واملجتمع ،كما عززت وزارة الداخلية �أجهزتها
ا لأمنية يف عدد من املحافظات بدفعة ثالثة من الآليات
وال�سيارات املختلفة واملجهزة ب�أحدث التقنية الأمنية ،وذلك
يف �إطار جهود احلكومة يف تطوير قدرات رجال الأمن يف �ضبط
اجلرمية ومكافحتها ،وتر�سيخ الأمن واال�ستقرار وال�سكينة العامة.
ويف حفل توزيع � 54سيارة �أمنية� ،أقامته وزارة الداخلية ب�صنعاء �أم�س
الأول -ال�سبت� -أكد وزير الداخلية اللواء الركن مطهر ر�شاد امل�صري
�أن ت�سليم هذه الدفعة من ال�سيارات �سيعزز من قدرات رجال الأمن
يف �ضبط اجلرمية ومكافحتها وي�صب يف م�صلحة خدمة الوطن و
املواطن �إ�ضافة �إىل تر�سيخ الأمن واال�ستقرار وال�سكينة العامة.
و�أ�شار امل�صري �إىل �أن الدفعة اجلديدة من ال�سيارات الأمنية
�ست�سهم ب�شكل ايجابي وفعال يف تر�سيخ النظام والقانون
وفر�ض هيبة الدولة ،م�ضيفاً �أن الدفعتني اللتني �سبق
ت�سليمهما للأجهزة الأمنية �ساعدتا يف �ضبط املجرمني
واخلارجني على القانون وحفظ النظام والقانون وحدتا
من عمليات التهريب والت�سلل التي تتم �إىل وعرب بالدنا.
دعم االجهزة األمنية
وجدد الوزير الت�أكيد ب�أن قيادة وزارة الداخلية �ستقدم

الدعم الالزم للأجهزة الأمنية من معدات و�آليات حديثة ومتطورة وذلك
مبا يلبي كافة االحتياجات املطلوبة لفر�ض �سيادة القانون.
�إىل ذلك �أعلنت الأجهزة الأمنية مبحافظة عدن ،ام�س االول� ،ضبط()2
من العنا�صر ا لإرهابية على خلفية تفجريهما قنبلة �صوتية جوار
احد املراكز التجارية ،م�ساء اجلمعة ،يف مديرية خور مك�سر والتزال
التحقيقات جارية معهما ملعرفة انتمائهما الإرهابي ان كانا ينتميان اىل
تنظيم القاعدة او ماي�سمى باحلراك.
ويف �سياق مت�صل اتخذت الأجهزة الأمنية حالة الت�أهب واال�ستنفار
يف عموم املحافظات ملواجهة �أعمال �إرهابية حمتملة ،و�شكلت وزارة
الداخلية لذلك جلاناً �أمنية متخ�ص�صة تتوىل متابعة اجلاهزية الأمنية يف
املرافق الأمنية يف املحافظات ك�إجراء احرتازي ..جاء ذلك بعد �ساعات
من اعالن تنظيم القاعدة وقوفه وراء االعتداء الإرهابي الذي طال مبنى
ادارة االمن ال�سيا�سي مبحافظة ابني يف الـ( )14من يوليو اجلاري و�أ�سفر
عن م�صرع اثنني من عنا�صر القاعدة  ،وا�ست�شهاد جندي من الأمن

ال�سيا�سي وجرح خم�سة �آخرين ،وتوعده باملزيد من االعمال االرهابية
وا�ستهداف رجال الأمن على وجه اخل�صو�ص.
و�شكلت ال��وزارة جلاناً للمتابعة تتوىل تقييم م�ستوى تنفيذ املهام
الأمنية يف كل حمافظة على حدة ورفع تقارير يومية عن حالة اجلاهزية
الأمنية يف كل حمافظة �إىل قيادة وزارة الداخلية ،وقالت الوزارة �إن
هذا االجراء االمني ،ي�أتي يف �إطار حر�ص قيادة وزارة الداخلية على
عدم حدوث �أي خرق �أمني ،وبهدف االرتقاء مب�ستوى الأداء الأمني
ورفع اجلاهزية ملواجهة خمتلف االحتماالت واجلرمية بكافة �أ�شكالها
و�صورها ،ومبا يعزز من دور الأجهزة الأمنية يف احلفاظ على �أمن
املجتمع وا�ستقراره..
وفيما قالت وزارة الداخلية �إن �أجهزة الأمن مبحافظة �شبوة �شرعت
يف تنفيذ الإج��راءات اجلديدة ،والقيام بحملة تعقب وا�سعة ل�ضبط
الإرهابيني الذين هاجموا دوري��ة �أف��راد الأم��ن املركزي مبدينة عتق
�أ�سفر عن ا�ست�شهاد خم�سة جنود و�إ�صابة �ساد�س� ،سلم ال�سعودي �أحمد
�صالح حديج الهمامي نف�سه لأجهزة الأمن �أم�س الأول ،نافياً �أن يكون له
�أو �سيارته �أية عالقة بالإرهابيني ،وكانت وزارة الداخلية ك�شفت يف وقت
�سابق عن �أو�صاف ال�سيارة التي كانت ت�ستقلها العنا�صر االرهابية-
املنفذون للهجوم -ب�أنها تابعة ملواطن �سعودي يدعى �أحمد �صالح حديج
الهمامي.
و�أ�ضافت �إن ال�سيارة التي حتمل لوحة �سعودية برقم � 659أث�-ص
نوع هايلوك�س غمارتني لون �أبي�ض دخلت بالدنا يف الـ 5من �شهر يوليو
اجلاري عرب منفذ الوديعة.
وقالت الوزارة انه مت تعميم �أو�صاف ال�سيارة و�إدراج ا�سم املواطن
ال�سعودي التابعة له يف القائمة ال�سوداء باعتباره مطلوباً لأمن حمافظة
�شبوة يف جرمية قتل اجلنود ال�ستة من �أفراد الأمن املركزي.
و�أو�ضحت الوزارة عرب مركز الإعالم الأمني �أن التعميم الذي وزع
على الأجهزة الأمنية يف خمتلف املحافظات ويف املنافذ اجلوية والبحرية
والربية لبالدنا ت�ضمن التوجيه �إلقاء القب�ض على املتهم ال�سعودي �أينما
وجد وعلى ال�سيارة ومن يوجد على متنها من �أ�شخا�ص.
وكانت �أجهزة الأمن مبديرية ال�شعيب مبحافظة ال�ضالع قد �ألقت،
االثنني املا�ضي ،القب�ض على واحد من �أخطر العنا�صر اخلارجة على
القانون يدعى مثنى علي يون�س ال�سيد يبلغ من العمر  35عاماً ،والذي
ظل فار ًا من وجه العدالة منذ � 6أعوام و�أن ا�سمه مو�ضوع على ر�أ�س
قائمة املطلوبني �أمنياً مبحافظة ال�ضالع الرتكابه جرائم جنائية ج�سيمة
منها االعتداء على رجال �أمن ومواقع ع�سكرية و�أمنية وجرائم تقطع
ونهب يف الطرقات.
و�أو�ضحت انه مت القب�ض على املتهم �إثر قيامه ب�إطالق النار على 7
من رجال الأمن بينهم �ضابط برتبة مقدم ما �أدى �إىل �إ�صابتهم �إ�صابات
خمتلفة.
و�أ�ضاف ب�أن املتهم وهو من �أهايل منطقة العوابل �أ�صيب بطلق ناري يف
رجله الي�سرى خالل تبادل �إطالق النار مع رجال الأمن ،و�ضبط بحوزته
بندقية �آلية بالإ�ضافة �إىل قنبلتني يدويتني۹.

