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ــر حــســن الشبواني 1- عــلــي جــاب
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12- محمد حسن صالح العجي كلفوت

13- زيد حسن بن علي الحائرة غريب

ــي حــســن غريب ــاج ــن ن ــي 14- أم
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ــن  ب ـــد  ـــي ـــع س ـــن  ـــي ـــس ح  -29
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36- احمد علي ربيع اهلل الحطاب
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39- زيــن اهلل حمد سالم الضمن
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43- محمد حسن محمد االلوق سعداء

رصدت مكافأة مالية ملن يساعد يف القبض عليهم
الداخلية تعلن أسماء 43 من عناصر المشترك يقومون 

بتفجير أنابيب النفط واالعتداء على أبراج الكهرباء
 تعلن وزارة الداخلية لكل االجهزة االمنية بما فيها االمن السياسي، االمن القومي، إدارات أمن المحافظات وجميع 
النقاط العسكرية واألمنية وجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بأن عليهم القبض على الذين يقومون بتفجير أنابيب النفط 
في محافظة مأرب واالعتداء على أبراج الكهرباء من عناصر اللقاء المشترك وهم المتسببون الرئيسيون في أزمة البترول وبقية 
المشتقات النفطية.. وانقطاع الكهرباء، وقد قامت وزارة الداخلية بإدراج أسمائهم في القائمة السوداء وتعميمها في جميع المنافذ.. 
وتهيب الوزارة باألخوة المواطنين التعاون مع االجهزة األمنية باالبالغ عن أي شخص من هؤالء يشاهد في أي مكان أو االدالء بأي 

معلومات تفيد في القبض على أي من المذكورين باعتبارهم أعداء الشعب اليمني وهم :-

وتؤك��د وزارة الداخلي��ة أن أي��ًا م��ن 
المذكورين يس��لم نفسه طواعية إلى أي مركز 
من مراكز الشرطة فإن الوزارة ستضع ذلك في 
االعتبار.. علمًا بأن الوزارة رصدت مكافأة مالية 
قدره��ا ثالثة ماليين ريال لمن يبلغ 
عن أي ش��خص من المطلوبي��ن أو يدلي بأية 

معلومات تؤدي الى القبض عليهم.
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 عبداهلل صالح ناصر هذال

زيد حسن بن علي الحائرة غريب
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علي ناصر علي عوشان
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