
ــة املاليزية  ــت الحكوم أغلق
ــم "  ــعوديا يحمل س ــزاً س مرك
ــالم"،  ــلمان للس مركز امللك س
ــام ونصف عىل  بعد أقل من ع
ــل  العاه ــل  قب ــن  م ــه  افتتاح
ــلمان،  س ــك  املل ــعودي  الس
ــذي  ــالد وال ــه للب ــالل زيارت خ
األذرع  ــم  أه ــد  أح ــرب  يعت كان 
يف  ــة"  الوهابي  " ــعودية  الس

ماليزيا.
ــييتد  ــة أسوش ــت وكال وقال
ــر الدفاع املاليزي  برس إن وزي
محمد سابو، قال يف رد مكتوب 
إن  ــان،  الربمل يف  ــؤال  س ــىل  ع
ــالم العاملي  ــلمان للس مركز س
ــورًا،  ــل ف ــن العم ــيتوقف ع س
ــد  ــيتوالها املعه ــه س وأن مهام

املاليزي للدفاع واألمن.
ولم يرش الوزير إىل األسباب 

التي دفعت الحكومة إىل اتخاذ 
ــم يصدر  ــوة، كما ل ــذه الخط ه
ــلطات  ــوري من الس ــق ف تعلي
ــوع،  املوض ــن  ع ــعودية  الس
ــتخدم هذه  لكن "غالبا ما تس
ــر الوهابي  ــز يف نرش الفك املراك

ورعاية اإلرهابيني".
ووفق القائمني عليه، افتتح 

ــذب  "ج ــدف  ه ــم  يزع ــز  املرك
ــة  ملواجه ــلمني  املس ــاء  العلم
ــة  القتالي ــة  املتطرف اآلراء 
ــامح"،  ــىل التس ــجيع ع والتش
ــايض،  ــام امل ــن الع ــارس م يف م
خالل زيارة العاهل السعودي 
ــم رئيس  ــرتة حك ــا يف ف ملاليزي

الوزراء السابق نجيب رزاق.
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صنعاء / سبأ
ــائقي املركبات من  ــة املواطنني وس ــة العاصم ــاع املدني بأمان ــة الدف ــذرت مصلح ح

العبور يف السائلة .
ــبأ) املواطنني القاطنني عىل امتداد  ودعت مصلحة الدفاع املدني يف بيان تلقته (س
ــول األمطار  ــة جراء هط ــيول املتدفق ــات وممرات الس ــن مصب ــاد ع ــائلة إىل االبتع الس

الغزيرة التي مًن الله تعاىل بها عىل العاصمة صنعاء وضواحيها

الدفاع المدني بأمانة العاصمة يحذر من العبور في السائلةالدفاع المدني بأمانة العاصمة يحذر من العبور في السائلة

المتطابقة  ليست  المقارنة  هذه  إلى  يدعوني  ما 
تماما لكنها مقارنة من نواح عدة أولها أن ادوار أمريكا 
القوة  فائض  استخدام(  على  القائمة  وسياستها 
الغاشمة ) بتعبير الراحل  هيكل .. في تحويل أنظمة 
شتى إلى دور المقاتل والممول لحروبها القذرة في نهب 
خيرات شعوب العالم فدور كولومبيا في القارة الالتينية  
يشابه إلى حد كبير دور السعودية  في منطقتنا . من هنا 
أشير إلى دواعي ضرورات مواتية  لحضور يمني غاب 
طويال في حقل السياسة في تلك البلدان . فكان بيان 

المشاط مؤشرها الذي يتوجب البناء عليه .
فشل  إثر  الفنزويلي  المشهد  عن  اليمن  تغب  لم 
حضور  ..وهو  امادورو  للرئيس  االغتيال  محاولة 
يحسب للرئيس المشاط وهي الخطوة األولى في سد 
الفراغ الذي غابت عنه الدبلوماسية اليمنية بل وغابت 
واسعة  جغرافية  رقعة  أهم  عن  الخارجية  السياسة 
السياسية  البيئة  الالتينية  أمريكا  دول  فيه  تشكل 
الساحة   وهي  األمريكية  للهيمنة  مناهضة  األشد 
ألمريكا  والرسمي  الشعبي  الرفض  لسياسات  األوسع 

ومخططاتها ..
من  الفطنة السياسية والحنكة والقراءة الواضحة 
السياسة  مفاعيل  تتحرك  ان  األصدقاء  الختيار 
في  الشاسعة  والجغرافيا  العمق  ذلك  إلى  الخارجية 
فنزويال وكوبا وبوليفيا ونيكاراجوا وغيرها من البلدان 
بدال  العدوان  وجه  في  اليمن  جانب  إلى  وقفت  التي 
من عبث الرهان على الدول الواقعة في فلك السياسة 
األمريكية   وتلك هي النظرة  التي سارع بموجبها إلى 
إصدار بيان اإلدانة للجريمة األمريكية الكولمبية التي 
استهدفت ليس محاولة االغتيال ولكنها محاولة اغتيال 
انقالب دموي فاشي واسع  ضمن مخطط اشمل وهو 

النطاق في استهداف ذلك البلد الصديق ..
أريد من التوقف أمام بيان الرئيس المشاط أن أكرس 
مع  االصطفاف  نحو  يتجه  ان  يتوجب  سياسي  لنهج 

قوى 
فقد كان اول بيان ..

الفنزويلي  الرئيس  مع  اليمن  تضامن  عن  عبر 
أن  مؤكدا  الصديق..  الفنزويلي  والشعب  وحكومته 
للمشاريع  المناهضة  الدول  زعماء  اغتيال  محاوالت 

األمريكية والصهيونية في العالم ظاهرة متكررة.
التضامن  الذي تقوم به فنزويال في  بالدور  وأشاد 
الهيمنة  قوى  ومناهضة  المستضعفة  الشعوب  مع 

واالستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا...
وأكد بقوة وقوف اليمن إلى جانب الشعب والقيادة 
البلدين  بين  العالقات  عمق  إلى  الفتا   .. الفنزويلية 

الصديقين.
وضع  على  داللة  ذو  مؤشر  البيان   أن  أقول  هكذا 
األحجار األولى في أساس ومدماك السياسة الخارجية  
تهرق  أن  تعني  ال  هنا  الواقعية  والسياسة   .. الواقعية 
ماء وجهك في تودد الكويت واألردن والمغرب وتنسى 
الجزائر  ولسيت الواقعية ان تتوجه إلى كندا وتستغني 
وبوليفيا  فنزويال  في  والجاهز  الحقيقي  الصديق  عن 
ونيكاراجوا هذا على المثال ولو كنت وزيرا للخارجية 
لكانت هذه وجهتي أو لكنت قد وفرت من  الفضاء الدولي 
المعادي أو المحايد سلبيا في أحسن األحوال مساحة 
أصوات  العالم  مناطق  من  وغيرها  المنطقة  تلك  في 
جانبهم  إلى  ونقف  جانبنا  إلى  تقف  ومواقف  وإياد 
وهذه هي الواقعية وليست تلك الواقعية على طريقة 
احد البلهاء حين عرض عليه اهله الزواج وان يختار من 
يريدها فكان ال يقع اختياره اال على فالنة زوجة فالن .. 
وهذه النكتة الساخرة هي التوصيف المالئم لسلسلة 
التعايش  الذئاب  من  ترجو  التي  الخارجية  المواقف 
والرعاية وتتجاهل وتنسى أن تمد اليد إلى  األصدقاء 

الحقيقيين ..
أن تقف اليمن إلى جانب الصين و روسيا  واسبانيا 
ومجموعة الدول الالتينية  من كوبا  وبوليفيا ونيكاراغوا  

والسلفادور ، وعشرات الدول  في مواقف وبيانات إدانة 
وتضامن ضد محاولة االغتيال والعنف  فهذا ما احسبه 

التفاتة نحو مساحة غبنا عنها طويال   
الكولومبية   الخارجية  وزارة  ان   من  الرغم  على 
أصدرت بيانًا ”ينفي تورّط حكومة  بوغوتا في الحادث“.
تقطع  امادورو  أعلنها  التي  واألدلة  الدالئل  أن  إال 
باليقين ضف إليها خطاب الرئيس الكولمبي الفاضح 

النوايا واألهداف ... 
عليها  لنقف  متابعتها  إلى  تدعونا  هناك  األوضاع 

تباعا ..
فقد  كشف الرئيس الفنزويلي  نيكوالس مادورو  أنه 
”يمتلك أدلة تثبت تورط  كولومبيا  في محاولة اغتياله 
السبت الماضي“، مشيرا إلى أنه ”سيتم اإلعالن عنها 

(...
التواصل  مواقع  له عبر  تصريح  مادورو، في  وذكر 
المنفذين  كل  اعتقلت  األمن  قوات  أن  االجتماعي:  
وسنالحق المدبرين لمحاولة  االغتيال هذه ..) الفتا إلى 
أنه : أمر واضح وهناك ما يكفي من األدلة عن مشاركة  

واإلرهابيين  القتلة  بان  ..مضيفا  الكولومبية  الحكومة  
تدربوا على أيدي مدربين كولومبيين موضحا تفاصيل 

ادق  واوسع ... 
كما شدد على أن المسؤولين عن تسيير الطائرتين، 
شمال  الواقعة  الكولومبية  شيناكوتا  مدينة  في  تدربا 

شرق كولومبيا..
القوات   نيكوالس مادورو    ودعا الرئيس الفنزويلي  
المسلحة إلى ”التحذير من خطة مزعومة من  واشنطن  

لخلق استفزازات على الحدود ...

تخلق  المتحدة   الواليات  أن   على  مادورو  وشدد 
....لتقريب  كولومبيا  مع   الحدود  على  استفزازات 
البلدين إلى المواجهة المسلحة ..... طالباً من القوات 
بأن ”تكون على أقصى درجات  الفنزويلية  المسلحة 

التأهب..
العسكرية  شبه  الجماعات  أن  الى  نوه  كما 
بالسكان  الضرر  بإلحاق  للقيام  الحدود  على  تتسلل 
الفنزويليين ومحاولة تصعيد مجموعة من االستفزازات 
باعداد  سانتوس   خوان  الكولومبي   نظيره  ..متهماً 
الطبيعة  ذات  واالستفزازات  الحوادث  من  سلسلة 

العسكرية لتوليد نزاع مسلح بين البلدين ...
المنتهية   الرئيس  كشف  فقد  كولومبيا  جانب  من 
حادة  بأقوال  كشف  سنوات  ثمان  دامت  التي  مدته 
التناقض ففي حين يدعو الى السالم  فهو يعلن الحرب  
في ذات الوقت كخيار إلسقاط امادورو!!! التعجب هنا 
من  سالم الرئيس خوان الذي   يحضر علنا للحرب ضد 

فنزويال . 
عام   السالم  اتفاق  بانجازات  زيفا  يتفاخر  نراه  ثم 
2016 مع الحركة الثورية  الكولمبية المناهضة للنظام 

السياسي  حركة ( فاركا ) 
وجاء في خطابه :

 ان «الخيار األفضل بالنسبة إلى  كولومبيا  وفنزويال 
في  يكمن  كلم   2200 بطول  حدودا  تتقاسمان  اللتين 

رحيل
وسقوط حكومة الرئيس الفنزويلي  نيكوالس مادورو 
وأعلن رئيس  كولومبيا  المنتهية واليته في خطاب 

وداع لألمة: 
(أنّني أعتزل السياسة، لكنّي سأواصل العمل في 
النزاع األهلي  مجاالت أخرى من أجل خدمة ضحايا 
والسالم. أغادر من دون مشاعر العداء ألحد، والحمد 
على  ...مركّزًا   !!!( واأللم  الحقد  من  يخلو  قلبي  لله 
مع  سالم  اتفاق  إلى  التوصّل  إنجازاته  أهّم  «من  أّن 
المتمردين من «القوات المسلحة الثورية لكولومبيا» 

(فارك)، الّذين حاربوا حكومة البالد على مدى عقود
انجازه  انه  خوان  يزعم  الذي  االتفاق  هذا  وحتى 
السياسة  صناعة  باألصل  هو  االتفاق  فهذا  العظيم 
الفنزويلية منذ شافيز وحتى امادور وهو الخيار الذي 

إرادة حقيقية  اختطته فنزويال في خيار يبرهن على 
بالسالم ضاربة ومضحية بخيارات القوة وتوظيفها ..

الواقع ان  قيادة فنزويال أهدت فعال لكولومبيا اتفاق 
عن   كولومبية  نوايا  توفر  عدم  لكن   2016 عام  سالم 
تتفيذ  إلى  الذهاب  توجهات سالم حقيقية من خالل 
حكومات  وارتهان  جهة  من  بوغاتو  حكومة  التزامات 
كولومبيا لقرار امريكي بتنفيذ مخطط تخريبي مستمر 
العنف  وتفجير  بالقوة  فنزويال  حكومة  إسقاط  هدفه 
وإشعال الحرب عليها من كولومبيا على حدود تمتد  

بطول 2200 كلم  ..
....

فنزويال  وكولومبيا  وفي وقت تشهد العالقات بين  
الذي  نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  اتهم  فقد  توترا. 
السبت،  «اغتيال»  لمحاولة  «هدفا»  كان  إنه  يقول 
نظيره الكولومبي  خوان مانويل سانتوس  بالمسؤولية 
لكن  صلتها  بوغوتا  نفت   فيما  حصل،  عما  المباشرة 
تكشف  ورئيسها  فنزويال  تجاه  السافرة  تصريحاتها 
بكل  تنفيذه  ببوغتا  المنوط  األمريكي  الدور  بجالء 

الوسائل .. 
في   آخران  اثنان  وأصيب  فنزويلي  جندي  قُتل 
انفجار  لغم مضاد لألفراد أثناء تسييرهم دورية على 

الحدود مع  كولومبيا ..
أعلنت السلطات في حكومو  كولومبيا  عن مقتل 16 
السابقة  الكولومبية  التمرد  حركة  من  مفترضا  منشقا 
«فارك»، في قصف على الحدود بين كولومبيا و فنزويال 

.
إلى  أشارت  سابقة  حصيلة  فإن   ذلك  إلى  إضافة 
وزير  األقل   على  نساء  ثالث  بينهم  قتيال   13 سقوط 
الجديدة  الحصيلة  أن  أكد  كارلوس   لويس  الدفاع 
مرشحة لالرتفاع أكثر بالنظر إلى ان قوات األمن ما زالت 
في المنطقة. وهو ثاني قصف من نوعه منذ بداية العام. 
ففي مارس  2018 قتل في إحدى المقاطعات الواقعة  
رفضوا  الذين  المتمردين  هؤالء  من  تسعة  باألمازون 

اتفاق السالم الموقع في 2016.
جدير بنا ان نتناول في مقالة أخرى : جواب السؤال 
؛ ماهي المحددات السياسية واالقتصادية للسير نحو 

أصدقاء وحلفاء حقيقيين في الجغرافيا البعيدة  ؟!

فنزويال واليمن ..ومؤشر البيان 
األول  يف االتجاه الصائب 

عبدالجبار الحاج

ــة  الصيدل ــة  كلي يف  ــة  دراس ــت  أجري
ــات فاعلية  ــم فيها إثب ــة صنعاء ت جامع
مستخلص زهور العبالء يف معالجة الكبد 
ــوان ( تصنيع  ــة تحت عن ــت الدراس وكان
ــتقرار  ــة اس ــتخالص ودراس ــم واس وتقيي
ــتخلص زهور الصبار (العبالء) عىل  مس
شكل مكمل غذائي لعالج إمراض الكبد )

ــتخلص زهور العبالء  وتم تصنيع مس
ــي  ــل غذائ ــوالت كمكم ــكل كبس ــىل ش ع
ــد (Liv-Ru® ) وتعترب  لعالج أمراض الكب
ــن  م ــي  ــكل صيدالن اول ش ــوالت  الكبس
ــراض الكبد يف  ــالج أم ــدر طبيعي لع مص
ــطة  ــة بواس ــت الدراس ــث تم ــن حي اليم

: ( Best Pharmacists Group)
ــي ، برشى عيل  ــوعي الراجع ــد ش عاب
 ، ــجني  الش ــه  عبدالل ــام  اله  ، ــس  خمي
ــه  عبدالل ــال  جم  ، ــاليل  اله ــيل  ع رشوق 
ــن  ــان ، أيم ــد ظهي ــري محم ــازي ، بش املع
احمد املصباحي ، عماد محمد الصباري 
ــد  ــعر ، محم ــا ش ــيل أب ــن ع ، رشف الدي

عبدالله ظهيان
ــت إرشاف  ــة تح ــت الدراس ــث كان حي
ــة الصيدلة  ــاتذة يف كلي ــن األس ــة م نخب

جامعة صنعاء 
ــتاذ  أس  – ــيباني  الش ــة  أمين  / د  أ. 
ــري – كلية  ــم العقاق ــري – رئيس قس العقاق

الصيدلة جامعة صنعاء

ــتاذ  أس ــي–  الربيه ــود  محم د/  أ. 
مشارك يف قسم الصيدالنيات والصيدلة 
ــة  جامع ــة  الصيدل ــة  كلي  – ــة  الصناعي

صنعاء
ــتاذ  أس  – ــان  عثم ــد  احم د/  أ. 
 – ــة  الصناعي ــة  والصيدل ــات  الصيدالني

كلية الصيدلة جامعة صنعاء

باحثون يمنيون ينجحون في تصنيع عقار جديد من أزهار نبات الصبار (العبالء)باحثون يمنيون ينجحون في تصنيع عقار جديد من أزهار نبات الصبار (العبالء)

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com ALTHAWRAHالثــــورة

الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
رهان عىل تفكك الجبهة الداخلية رهان خارس

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

27 ذو القعدة 1439ه - 9 أغسطس 2018م العدد 19621الخميس

أحمد يحيى الديلمي
يوميات الثورة

في كل صباح تصلني رسالة من أحد المجاهدين 
الميامين المرابطين في الساحل الغربي ، حقيقة 
ــه من مفاجآت  ــا مذهوالً لما تحمل ــي أقف أمامه أن
ــادة تتضح  ــياء خارقة للع ــن أش ــه م ــتمل علي وتش
ــؤالء المجاهدين وقوة  ــان ه ــن خاللها درجة إيم م
ــك آله  ــدو وأفت ــرس ع ــون أش ــم يواجه ــهم وه بأس
ــي ظل هذا القيظ  ــكرية بصدورهم العارية ، ف عس
والحر الشديد ، والصمت الدولي الُمطبق ، تجدهم 
واقفين كاألسود فوق الرمال في الصحراء يقدمون 
ــات ويجترحون بطوالت  التضحيات تلو التضحي
ــف ال وهم قد  ــاطير ، كي ــا نحن إال في األس ال نجده
ــة التي من أجلها يبذلون أرواحهم ،  آمنوا بالقضي
ــي والرخيص للذود عن الوطن وصد  يقدمون الغال
ــم الحيرة وهم  ــتبدت به الغزاة المعتدين الذين اس
يشاهدون القوافل تلو القوافل تتساقط أمام صمود 
ــالة األبطال رجال الرجال من يستحقون كل  وبس
ــح  ــف لهم إجالالً فقط بل نمس ــا ، ال أن نق ــيء من ش
ــهيد القائد  ــك الش ــار إلى ذل ــم كما أش ــار نعاله غب
ــو يتحدث  ــي الصماد ، وه ــح عل ــد الذكر صال خال
عن المناصب ويقارنها بهؤالء األبطال الرجال من 
ــون بدمائهم الغالية  ــاء هذا الوطن الذين يضح أبن
ــى الجبهات  ــة والكرامة ويندفعون إل ــاً للحري ثمن
مزودين بخيارين ال ثالث لهما ، النصر أو الشهادة 

.
ــل عن ما  ــالة للمجاهد البط ــر رس ــن خالل اخ م
جرى في محيط مديرية الدريهمي نالحظ حالة 
ــي الغي  ــادرين ف ــرف اآلخر الس ــول لدى الط الغف
ألنهم يفرقون بين المجاهد المؤيد بنصر الله وبين 
ــاه ، األول  ــل المال والج ــذي يقاتل من أج اآلخر ال
ــق انتصارات  ــر عادية ويحق ــوالت غي يجترح بط
ملموسة ، واألخير ُيمنى بوعود كاذبة ويحدثونه 
ــارات وهمية ، عندما يضعونه على رأس  عن انتص
ــا أصبحت قريبة  ــة ويقنعونه أنه ــة في الخوخ تب
من الحديدة ، ما هذه الخزعبالت الخرافات؟! قال 
المجاهد البطل أحد األسرى تلفظ بهذه العبارات 
ــافة التي تفصله عن الحديدة ،  وساءلنا عن المس
فلما أخبرناه لم يتمالك نفسه انفجر بالبكاء وقال: 
كم نحن مغفلون لقد خدعونا وقالوا بأننا أصبحنا 
ــع  ــا إال بض ــا عنه ــدة ال يفصلن ــن الحدي ــرب م بالق
كيلومترات ، أخذ المبلغ الذي كان بحوزته وقذفه 
ــون  بعيداً وهو يقول: هؤالء نصابون كذابون يدلس
على الناس ويدفعونهم إلى محارق الموت مقابل 
ــف المجاهد البطل كم  ــذا المال المدنس ، ويضي ه
ــل وأمثاله ممن  ــى الرج ــرة عل ــرتنا كبي كانت حس
ــهم إلى  انخدعوا بالدعايات الكاذبة ورموا بأنفس
الموت وهم يأملون أن يكسبوا ولو القليل من المال 
ــدون حاجتهم ، فال هم  ــرهم به يس ليعودوا إلى أس
ــى البلد  ــم إل ــم وانتمائه ــكوا بوطنيته ــن تمس الذي
ــرهم عندما  ــا وعدوا به أس ــم الذين ظفروا بم وال ه
ــداً !! نُحس معها  ــاة كبيرة ج ــا ، إنها مأس غادروه
باأللم والمرارة حينما نجد أبناء جلدتنا أو االخوة 
ــي الصحراء تمزق  ــة مجندلين ف ــرب أو المرتزق الع
أجسادهم حرارة الشمس ، وتروي دماؤهم أرضها 
ــالءً أن أقنعة الزيف  ــف ج ــا يزيد الموق ــة ، م الرملي
تتساقط أكثر ، وتعلن وسائل اإلعالم األمريكية عن 
ــب واإلمارات  ــرية بين القاعدة من جان صفقات س
ــعودية من جانب آخر برعاية أمريكية ، وهو  والس
ــيرون في فلك العدوان  ما يجعل المرتزقة ومن يس
ــاءل مع  ــتحي منهم يتس ــي مأزق حرج ، من يس ف
نفسه كيف أصبحنا مع القاعدة في خندق واحد ، 
ــتقبل سيكشف الكثير و ربما غداً  نقول لهم : المس
ــرائيل بجواركم  تجدون خوذاً بيضاء مصدرها إس

وهذه هي الفاحشة والفضيحة الكبرى . 
ــا وهب لنا من  ــزغ قلوبنا بعد إذ هديتن ــا ال ت (ربن

لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)    
صدق الله العظيم      

هؤالء هم الرجال هؤالء هم الرجال 

مشهد

صنعاء / سبأ
ــكان أمس تمديد أعمال الحملة الوطنية للتحصني ضد شلل  أعلنت وزارة الصحة العامة والس

األطفال حتى مساء اليوم.
ــبأ) عن بيان للوزارة أن تمديد حملة التحصني يأتي حرصاً منها عىل وصول  ونقلت وكالة (س
ــتهدفني والذين لم تتمكن الفرق خالل الثالثة األيام املاضية  فرق التحصني إىل جميع األطفال املس

من الوصول إليهم وإعطائهم اللقاح.
ــة الوطنية  ــم أطفالهم خالل الحمل ــاء واألمهات تطعي ــع املواطنني واآلب ــت الوزارة بجمي وأهاب

للتحصني ضد أمراض شلل األطفال.
ــج الوطني  ــكان ممثلًة بالربنام ــة والس ــا وزارة الصحة العام ــي تنفذه ــة الت ــتهدف الحمل وتس
ــف وحلف اللقاحات العاملي،  ــع، بالتعاون مع منظمتي الصحة العاملية واليونيس للتحصني املوس
ــة ماليني و527 طفال وطفلة دون سن الخامسة يف عموم املحافظات بمن فيهم من لم  تطعيم خمس

يتم تحصينهم مسبقاً ضد هذا الداء واملواليد حديثاً.

تمديد حملة التحصين ضد شلل ا<طفال حتى مساء اليومتمديد حملة التحصين ضد شلل ا<طفال حتى مساء اليوم

ممشششهههدددمممممممممممشششششششششششششششششهههههههههههدددددممششهد تنفيذًا لحكم القضاء المؤيد من المحكمة العليا

اعدم أمس يف ميدان التحرير 
بالعاصمة صنعاء ثالثة مدانني 
ــل  وقت ــاب  واغتص ــاف  باختط
ــد  ــح محم ــعد صال ــل مس الطف
ــن العمر عرش  ــغ م ــى البال املثن

سنوات.
ــذ الحكم بحضور  جرى تنفي

ــة  االبتدائي ــة  املحكم ــس  رئي
ــة القايض  ــة املتخصص الجزائي
ــة  النياب ــس  ورئي ــح  راج ــده  عب
ــاوري ووكيل  ــد امل ــايض خال الق
ــايض عبدالله الكميم  النيابة الق
ــاء دم املجني عليه  ــل أولي ووكي

وحشد كبري من املواطنني.

ــن  م ــد  املؤي ــم  الحك ــذ  ونف
ــا واملصادق عليه  املحكمة العلي
ــيايس  ــس املجلس الس ــن رئي م
ــاص بحق  ــا بالرص ــىل، رمي األع
ــحب  ــح األش ــل صال عبدالجلي
ــري وغالب  ــعد العق ــد س ومحم

حزام الراشدي.

إعدام ثالثة مدانين باختطاف واغتصاب طفل إعدام ثالثة مدانين باختطاف واغتصاب طفل 


