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طائرة أميركية بV طيار تقتل أربعة من
أعضاء القاعدة في اليمن

وزيرة يمنية تطالب بعمليات برية ضد
المتشددين بد% من الغارات الجوية

 قتلى من «القاعدة» في4اليمن: 
غارة أميركية على مأرب

 من «القاعدة» بينھم9اليمن: مقتل 
 غارات أميركية على3سعوديان في 

محافظة البيضاء

 من عناصر تنظيم القاعدة3مقتل 
بغارة لطائرة أميركية في شمال

اليمن

 غربياً في41«القاعدة» تعلن احتجاز 
أكبر عملية في الصحراء الجزائرية

اليمن: القاعدة اشترت ثVث رھائن
غربيين من رجال قبائل

مسلحون يقتلون زعيم قبلي يمني
توسط بين الحكومة والقاعدة
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مسلحين في اليمن

مسلحون قبليون يخطفون ضابطا في
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 من10اليمن: محاكمة 

«القاعدة» شاركوا في اعتداء

ميدان السبعين
صنعاء - فيصل مكرم

٢٠١٣ يناير ١٥الثVثاء 

بدأت محكمة يمنية متخصصة في قضايا ا6رھاب أولى

 أشخاص ينتمون إلى تنظيم10جلساتھا أمس لمحاكمة 

«القاعدة» متھمين بتدبير وتنفيذ الھجوم ا%نتحاري الذي

 جندياً من قوات ا	من المركزي وجرح86أدى إلى مقتل 

 آخرين في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء أثناء تدريب لعرض200نحو 

 أيار (مايو) من العام الماضي.21عسكري في 

وكان بدء المحاكمة مقرراً السبت الماضي لكن الجلسة تأجلت بسبب عدم

إحضار جھاز ا	من السياسي (ا%ستخبارات) المتھمين إلى قاعة المحكمة.

وعرف %حقاً أن الجھاز أوقف النقل في اللحظة ا	خيرة خشية قيام جنود ا	من

المركزي الذي سيرافقونھم با%نتقام منھم لزمVئھم الضحايا، وتم أمس

ا%ستعانة بقوات من الشرطة العسكرية لمواكبة المتھمين وحمايتھم خVل

المحاكمة التي عقدت وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.

وفي مستھل الجلسة تV رئيس المحكمة القاضي ھVل محفل %ئحة ا%تھام

المقدمة من النيابة الجزائية المتخصصة بحق المتھمين العشرة، وھم نواف

محمود الحمادي وناصر حزام القليسي وھشام الشرعبي وسمير خالد وبVل

أحمد العبسي وعبدالجليل المطري وعبد ا6له العبسي وعصام خيران

وشھاب السقاف وعبدالرحمن الفقيه.

وتضمنت الVئحة تھم تشكيل عصابة مسلحة ومھاجمة المعسكرات والقيادات

 من الضباط171 جندياً وجرح 86ا	منية والعسكرية نتج منھا استشھاد 

والجنود، وذلك باستخدام ا	حزمة الناسفة ومسدسات مزودة كواتم للصوت،

.2012 أيار (مايو) 21وتنفيذ عملية ميدان السبعين يوم 

وفي حين طالب ممثل النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة (ا6عدام) بالمتھمين

العشرة الحاضرين الذين شكلوا خلية واحدة تعرف بـ «خلية سعوان» في

إشارة إلى المنطقة التي يقطنونھا في صنعاء، أنكر المتھمون (ا	ول وحتى

السابع) كل التھم المنسوبة إليھم، وقالوا رداً على سؤال رئيس المحكمة إن

اعترافاتھم التي استندت إليھا النيابة أخذت تحت الضغط وا6كراه. ورفعت

المحكمة الجلسة إلى ا%ثنين المقبل.

إلى ذلك، علمت «الحياة» من مصادر أمنية مطلعة في صنعاء أمس أن وحدة

خاصة من «قوات مكافحة ا6رھاب» دھمت فجر أمس منز%ً في حي جدر

شمال صنعاء، كان تحت مراقبة ا	جھزة ا	منية، واعتقلت شخصين يعتقد أنھما

من «القاعدة» ويشاركان في خلية متورطة في اعتداءات إرھابية في صنعاء

ومناطق أخرى، با6ضافة إلى التخطيط للشروع في تنفيذ اعتداءات جديدة.

وقالت المصادر إن القوة عثرت في المنزل على كميات ضخمة من المتفجرات

والمواد التي تستخدم في العمليات ا%نتحارية، وصادرت عدداً من ا	حزمة

الناسفة الجاھزة لVستخدام. وأشارت إلى أن البحث جار عن بقية أعضاء

الخلية.
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