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 عمانـ  يو.بي.آي: اعتبر نائب أردني أمس ان اخلروج في املسيرات 
التي تشهدها اململكة «بلطجة» كون هذه املسيرات «مخالفة للقانون». 
وقال النائب يحيى الســـعود خالل اجللسة األسبوعية التي عقدها 
مجلس النواب إن «البلطجي هو من يخرج عن القانون ويتجاوز على 
حرية اآلخرين، نحن في بلد القانون واملؤسسات» وتساءل «من سمح 
لهذه املسيرة بأن تخرج دون ترخيص وهي تضم حركات وجتمعات 

غير مرخصة قانونيا ويطالبون بتطبيق القانون».

  وأضاف «أليســـت البلطجة هي التجاوز على النظام والقانون»، 
وذلك في إشارة الى املسيرة التي خرجت يوم اجلمعة املاضي وسط 
عمان وتعرضت لهجوم من قبل مجموعة أشخاص يحملون الهراوات 

والبلطات مما أدى إلصابة عدد من املشاركني في املسيرة.
  ونفى السعود االتهامات التي وجهت إليه بأنه هو من دفع «بلطجية» 
لالعتداء على مسيرة اجلمعة، وقال «اتهامهم لي مردود عليهم وهو 

الضعف بعينه من مواجهة احلقيقة».

 نائب أردني: الخروج في المسيرات «بلطجة»

  القاهرةـ  وكاالت: دعت «اللجنة التنسيقية جلماهير ثورة ٢٥ يناير» 
الشعب املصري للخروج في تظاهرة مليونية جديدة غدا والتي أطلقوا 
عليها «جمعة اخلالص» من حكومة النظام السابق و «وضع حد إلقامة 

الرئيس السابق حسني مبارك» في شرم الشيخ.
  ونقلــــت صحيفة «األهــــرام» اليومية عن اللجنة املكونة من ســــت 
ائتالفات شبابية، منها «ثوار مصر» و«مصر احلرة» وحركة «شباب ٢٥ 
يناير»، مطالبتها باســــتمرار «الثورة السلبية» حلني االستجابة لكامل 

مطالب الشعب.
  وأشاروا إلى أن «بقاء الرئيس املخلوع حسني مبارك في شرم الشيخ 
مع جنله ومساعديه وبقايا النظام السابق ميثل أكبر تهديد للثورة وإرادة 
الشعب»، كما طالبت اللجنة بإقالة النائب العام عبد املجيد محمود «ألنه 
جزء رئيســــي من النظام املخلوع ورفض طوال السنوات املاضية فتح 
التحقيق في بالغات الفســــاد التي قدمت له طوال سنوات» ما أدى إلى 

تردي أوضاع البالد و«نهب ثرواتها».
جــــاء ذلك بعد اداء األعضاء اجلدد في حكومة أحمد شــــفيق     
اليمني الدستورية أمام احلاكم العسكري املشير محمد حسني طنطاوي، 

والتي احتفظ فيها وزراء الداخلية والعدل واخلارجية مبناصبهم.
وفي وجه االنتقادات املتواصلة التي توجه للحكومة واحلرس     
القدمي، اعتبر وزير اخلارجية املصري أحمد أبو الغيط أن اتهام وزارته 
بأنهــــا «اخلائن األول» لثورة ٢٥ يناير التي اطاحت بالرئيس الســــابق 

حسني مبارك هو أمر «خطأ وكذب».
  ونفى أبو الغيط في حوار مع صحيفة «املصرى اليوم» أمس بشدة 
أنه اتخذ شخصيا «مواقف حادة» ضد «شباب التحرير» وقال «لم يكن 
أحد وقتها يتوقع ما ســــوف تنتهي إليه األمور والوضع احلالي»، وأكد 
أن جهــــاز وزارة اخلارجية يعتبر أحــــد أجهزة األمن القومي ملصر مثل 
القوات املســــلحة واملخابرات العامة، موضحا أن هذه األجهزة «وبغّض 
النظر عن مشــــاعرها أو أحاسيسها القومية والوطنية ملتزمة مبواقف 

محددة للدولة».
  وأضاف ابو الغيط أن البرقيات التي أرســــلتها وزارة اخلارجية إلى 
السفارات املصرية في اخلارج بشأن «أحداث ثورة ٢٥ يناير العظيمة» 
كانــــت «طبقا ملا ينقل إلينا من أجهزة األمن املصرية» مشــــددا على أن 

وزارته غير مسؤولة عما يرد إليها من تقارير.
  وكان يشير بذلك الى ما كشفته صحيفة «الشروق» املصرية املستقلة 
قبل ١٠ ايام عن برقيات بعث بها مكتب وزير اخلارجية الى سفاراته في 
اخلارج يحرض فيها على شــــباب الثورة التي اطاحت مببارك، وادعت 

تلك التقارير انهم يتلقون متويال اجنبيا.
  ونشرت صحيفة «الشروق» تفاصيل برقية صدرت من مكتب وزير 
اخلارجية بتاريخ ٣ فبراير وحتمل توقيع املتحدث باسمه حسام زكي 
إلى البعثات الديبلوماسية في اخلارج تطلب منها «إبالغ وزارات خارجية 
الــــدول األجنبية بان اتصاالت الوزارة مع األجهزة األمنية تشــــير الى 

القبض على عناصر أجنبية ضمن املتظاهرين حينذاك».
  وتشــــير البرقية بحسب «الشروق» الى ان لدى الوزارة «معلومات 
مؤكــــدة عن مبالغ مالية بالعمالت األجنبيــــة تدفع للمعتصمني لإلبقاء 

عليهم في أماكنه»».
  وأوضح أبو الغيط أن «وزارة اخلارجية توافي سفاراتنا في اخلارج 
التي يبلغ عددها ١٤٥ سفارة برؤية مجردة عما يحدث ليس كما كنا نحن 

نرى وإمنا طبقا ملا ينقل إلينا من أجهزة األمن املصرية».
  وتابع «عندما يقوم البعض بتســــريب إحدى هذه البرقيات ليدعي 
أن وزير اخلارجية ضد الثورة فهذا أمر فيه افتراءات، فوزير اخلارجية 
في كل برقياته يرسل إلى سفاراته ليقول إنه طبقا للمصادر األمنية أو 

طبقا لوزارة الداخلية».
  وقال «لم يصدر عن وزارة اخلارجية ككيان كلمة تعبر عن اعتراض 
على الثورة أو تكون مضادة لها ومن يســــتطع أن يأتي بهذا فعليه أن 

يواجهنا».
  في غضون ذلك، أعلن املتحدث الرسمي باسم النيابة العامة املصرية 
املستشار عادل السعيد أن جميع النيابات على مستوى اجلمهورية تباشر 
التحقيقات في جميع وقائع القتل واحداث العاهات املستدمية واإلصابات 

خالل التظاهرات التي شهدتها البالد منذ ٢٥ يناير املاضي.
  وأشار الســــعيد في بيان صحافى أصدره أمس الى أن وقائع القتل 
العمد والشروع فيه التي وقعت مبيدان التحرير وغيرها ستكون محل 

التحقيق للتوصل الى كيفية وقوعها وحتديد مرتكبيها.
  ويشــــمل التحقيق الوقوف على أســــباب الفراغ األمني الذي واكب 
تلك األحداث وما ترتب عليه من جرائم تخريب واحراق واتالف ونهب 
وسرقة للممتلكات العامة واخلاصة واقتحام للسجون وأقسام الشرطة 

وتهريب املسجونني واالعتداء عليهم. 

 أبو الغيط يدافع عن إجراءات وزارته ضد الثورة 

 مصر: دعوة إلى «مليونية الخالص» غدًا حتى إقالة الحكومة والنائب العام

 تامر حسني  هيفاء وهبي 

 وزير السياحة زهير جرانة ووزير االسكان أحمد املغربي وأمني عام احلزب الوطني الدميوقراطي السابق أحمد عز وراء القضبان خالل إحدى جلسات محاكمتهم في القاهرة أمس 

 «الكسب غير المشروع» يبدأ التحقيق في بالغات ثروته ومسؤولين آخرين

 مدونات المشاهير.. منى زكي وأحمد حلمي يدعوان لمصر

  تجميد أرصدة مبارك إجراء إلجباره على الخروج من مصر

  تامر ينفي الخيانة وهيفاء ترفض إهانة مبارك

 مشاجرة بين اللصوص تعيد تمثاًال مسروقًا من المتحف

 كشـــفت مصادر مطلعة جلريدة «الدستور» 
املصرية ان الرئيس السابق مبارك واجه الفترة 
املاضية ضغوطا ونصائح تطالبه باخلروج من 
مصر ولكنه رفض ذلك. وقالت املصادر ان اعالن 
قرار النائب العام جتميد ارصدة مبارك جاء كإشارة 

له بتنفيذ هذه املطالبات للخروج من مصر.
  في الســـياق ذاته قالــت مصـــادر قضـــائية 
لـ «الدستور» ان قرار جتميد االرصدة يعد اجراء 
احترازيا حلـــني االنتهاء من التحقيقات املتعلقة 
بالشـــخص الذي صدر القرار بشـــأنه وحتديد 
املســـؤولية اجلنائية وحتويل املتهم للمحاكمة 
وفقا ملا تسفر عنه التحقيقات عن جرائم وأدلة.

   وفي ذات الســـياق أعلن مساعد وزير العدل 
املصري لشـــؤون جهاز الكســـب غير املشروع 
املستشار عاصم اجلوهري بدء اجلهاز التحقيق 

في البالغات املقدمة بشأن ثروة الرئيس السابق 
حسني مبارك وجميع املسؤولني السابقني.

  وقال اجلوهـــري في تصريح للصحافيني ان 
التحقيقات تشمل عددا من رجال األعمال في ضوء 
بالغات مقدمة ضدهم تتهمهم بتضخم ثرواتهم على 
نحو غير مشروع ال يتناسب مع مصادر دخلهم 
الشـــرعية. وأشار الى أنه طلب من كافة اجلهات 
الرقابية املسؤولة موافاته مبعلوماتها حول ثروة 
هؤالء املسؤولني، مؤكدا أن من يثبت حتقيقه كسبا 
غير مشروع ستتم إحالته الى محكمة اجلنايات 
مـــع طلب توقيع العقوبـــة اجلنائية املنصوص 

عليها في القانون.
  وأضاف أن من يثبت إدانته يقوم برد األموال 
التي اســـتولى عليها وتوقيع غرامة مالية عليه 
مساوية لقيمة الكسب غير املشروع الذي يكون قد 

حققه.  وحول ملف ثروة الرئيس السابق مبارك 
قال ان اجلهاز يجري حاليا حتقيقات موسعة في 
بالغات متعددة ســـبق أن تلقاها تتعلق بثرواته 
وأفراد أسرته وجميع املسؤولني السابقني، مشيرا 
الى أنه قـــام بضم ملفات إقـــرارات الذمة املالية 
اخلاصة بكل فرد منهم الـــى ملفات التحقيقات. 
ولفت اجلوهرى الى ان الرئيس السابق حسني 
مبارك قدم اقرار نهاية اخلدمة كما قدم من شهر 
سابق اإلقرار الدوري للذمة املالية الذي يقدمه كل 
٦ سنوات حيث متت إحالته الى الهيئة املختصة 
لفحصه.  إلى ذلك، أعلنت وزارة اخلارجية الفرنسية 
أمس ان فرنسا تسلمت امس االول طلبا مصريا 
«لتجميد أرصدة وحسابات وأمالك الرئيس حسني 
مبارك وزوجته وابنيهما وزوجتيهما»، ستوافق 

على هذا الطلب. 

 كشفت املصادفة عن العثور على متثال أثري مسروق من املتحف 
املصري يوم جمعة الغضب، وتبني من التحريات األولية ان ٣ لصوص 
كانوا يتشاجرون أعلى كوبري اكتوبر بالعجوزة على التمثال وعندما 
شاهدهم موظف ألقوا بالتمثال في مياه النيل وفروا هاربني، وقد ألقي 

القبض على املتهمني بعد ان أدلى املوظف بأوصافهم ومت استخراج 
التمثال وكشفت حتقيقات وليد فكري رئيس نيابة العجوزة ان التمثال 
من العصر الروماني وطوله ٦٠ سنتيمترا، وهو لفتاة جتلس على 

مقعد. حترر محضر بالواقعة ومازالت التحقيقات مستمرة. 

 بعد ان رفض عشرات احملامني الدفاع عنه وافق احملامي فريد الديب 
الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق املسجون في سجن 

طرة، وذلك بعد مفاوضات عديدة مع إلهام شرشر زوجة العادلي.
  وقالت مصادر مقربة من اسرة العادلي ان الديب قد تسلم امللف 
والذي يضم عددا من االتهامات اخطرها القتل العمد ملتظاهرين والقتل 
اخلطأ واالضرار العمدي واالضرار غير العمد باملال العام بأن تسبب 
بتركه ملهام عمله في احداث فوضى ترتب عليها اشعال النيران في 
اقسام الشرطة وسرقة ونهب منازل ومتاجر وشركات باالضافة الى 

اتهامات بالتربح وغسيل االموال.
  وكانت إلهام شرشر حاولت التفاوض مع عدد كبير من احملامني 
للترافع عن زوجها من بينهم بهاء أبوشقة ومرتضى منصور اال انهم 
رفضوا جميعا معتبرين ان من يترافع عن حبيب العادلي يكون مبثابة 

من يكتب شهادة وفاته ويلوث سمعته بدماء شهداء الثورة.

 أعربت الفنانة الشــــابة رمي البارودي عن سعادتها بثورة ٢٥ يناير 
وأكدت انها لم حتقق النجاح املطلق حتى اآلن وقالت ان ذلك يتوقف على 
مــــدى الدميوقراطية والعدالة االجتماعية التي تنتج عن احداث الثورة 
وأضافت ان املكاسب التي حققتها الثورة كبيرة جدا كانت حلما صعب 

املنال بالنسبة للمصريني.
  وأعلنت البــــارودي ان جناح الثورة اخرجها من احلالة النفســــية 
السيئة التي عاشتها عقب صدور احلكم بحبسها في قضية سب وقذف 
ميســــرة مؤكدة انها اســــتفادت من الثورة بتعطيل تنفيذ احلكم لفترة 
وفي ظل رفعها لقضية ضد ميسرة تتهمها فيها بالسب والقذف وتأمل 
ان حتصل األخيرة على حكم مماثل يجعل كفتيهما متســــاويتني ويتم 

تنازلهما لبعضهما. 

 القاهرة ـ وكاالت: يتردد حاليا ان 
الفنانة ليلى غفران تنوي اعادة فتح 
قضيــــة مقتل ابنتها هبــــة العقاد من 
جديد، وخاصة بعدما تردد في الفترة 
األخيرة ان جنل احمد نظيف اجلاني 
احلقيقي في القضية بحســــب موقع 
الفن اونالين. وأوضحت ليلى غفران 
ان املتهم محمود العيسوي والذي مت 
احلكــــم عليه باالعدام في القضية هو 
الذي قام بقتل هبة ونادين ولكن ليس 
مبفرده مؤكدة ان هناك عالمات استفهام 
كثيرة وغيــــر مفهومة حول القضية، 
مشيرة الى انها متتلك امللف وسوف 

تكشف عنها في الفترة املقبلة. وأشارت الى انها متتلك معلومات ولكن 
تلــــك املعلومات ال تبرئ املتهم محمود ولكن تؤكد ان هناك من حرضه 
ويسانده وخاصة ان محمود ظهر خالل جلسات احلكم مبالبس جديدة 
ويدخن السجائر املستوردة، فضال عن ان والده قام بشراء قطعة أرض 
جديدة وقام بتجديد منزله بالكامل بعد القضية بالرغم من ان مستواهم 
املادي ضعيف، مشــــيرة الى ان كل هذه الدالالت تؤكد ان هناك من قام 
بتدبير عملية القتل. اجلدير بالذكر ان محكمة جنايات اجليزة كانت قد 
قضت باالعدام شــــنقا على محمود العيسوي وذلك بعد ورود تصديق 
مفتي اجلمهورية على اعدامه بعد ثبوت قتله لكل من هبة ونادين داخل 

شقتهما بحي الندي في الشيخ زايد مبدينة ٦ أكتوبر. 

 أكد الفنان عبدالعزيز مخيون القيادي في حركة كفاية وأحد ابناء 
محافظـــة البحيرة ان كل ما يأتينا حتـــى اآلن من اجليش ال يرقى 
الى ســـقف املطالب املرفوعة واولها مطلب الشعب باسقاط النظام 
واحلكومة وتطهير البالد من الفساد واملفسدين ولصوص املال العام 
الذين ســـرقوا ارض مصر وهربوا اموال الشعب املصري للخارج، 
مطالبا مبحاكمتهم ورد تلك االموال وايداعها في خزائن الشعب، في 
الوقـــت ذاته طلب من اجليش ان يســـتمر في احملافظة على الثورة 

وان يعمل على السير بها لالمام.
  واضاف انه البد من حل جهاز مباحث امن الدولة الذي كان يحمي 
النظام فقط ويعذب ويقتل ويهان فيه املواطنون سعيا الى اقامة دولة 

مدينة دميوقراطية تتميز بالعدالة واملساواة والكرامة واحلرية.

 على الرغم مـــن احملاوالت التي يجريها الفنـــان محمد فؤاد من 
اجل حتســـني موقفه امام شباب الثورة، اال ان مجموعة من الشباب 
طالبـــوه عبر جروبات على الـ «فيس بوك» بتنفيذ وعده باالنتحار 

حال تنحي الرئيس مبارك.
  وكان فـــؤاد قد اكد اثناء حديثه على احـــدى القنوات الفضائية 
املصرية انه يحب حســـني مبارك ويحتـــرم قوته وانتصاراته، بل 
واكد ان املظاهرات التي قام با الثوار في ميدان التحرير هي السبب 

في اعمال السلب والنهب التي انتشرت في مصر.
  كما قال خالل مكاملته الهاتفية انه ســـينتحر اذا تنحى الرئيس 
املصري حسني مبارك عن احلكم، وبناء على ذلك طالبه البعض على 

موقع التواصل االجتماعي بتنفيذ وعده باالنتحار بعد التنحي.
  من جهته، يسعى فؤاد ملصاحلة هؤالء الشباب عن طريق تسجيل 
اغنيات عن الثورة، اذ قام بتســـجيل اغنيتني في اقل من عشرة ايام 
االولى بعنوان «اســـترها يا رب» والثانية بعنوان «بشـــبه عليك» 
واهداهما لشهداء ثورة الشباب، كما يبحث عن اغنيات اخرى لتقدميها 

خالل الفترة املقبلة. 

 الديب يوافق على الدفاع عن العادلي 
بعد رفض عشرات المحامين له

 ريم البارودي: ثورة يناير
  أنقذتني من الحبس

 حقيقة تورط نجل أحمد نظيف
  في مقتل ابنة ليلى غفران

 مخيون يطالب بحل «أمن الدولة»

 الجمهور يطالب محمد فؤاد باالنتحار
ام.بي.ســـي.نت:  ـ   القاهـــرة 
حتولت مدونات املشاهير ـ على 
موقـــع ناس (ام.بي.ســـي)ـ  الى 
ساحة للتعبير عن التضامن مع 
شـــباب ميدان التحرير الذي قاد 
ثورة ٢٥ يناير في مصر، وفيما 
اهتم البعض بالتعبير عن مشاعره 
جتاه الثورة، مال آخرون بصورة 
أكبر للدفاع عن أنفسهم، بعد أن 
طالتهـــم اتهامات بعدم التضامن 

مع الثورة.
  وحظيت مدونة املطرب الشاب 
القدر األكبر  تامر حســـني على 
مـــن االهتمام، ألنهـــا جاءت بعد 
أخبار تداولتها الصحف ومواقع 
االنترنت حـــول  قيام متظاهري 
التحرير بضربه، بعد مطالبتهم في 
مداخلة تلفزيونية مع أحد البرامج 

التلفزيونية بالعودة ملنازلهم.
  ونفى تامر في مدونته حدوث 

املوافقة  الثورة، ثم  البداية على 
عليهـــا، واهتمـــا بالنتائج التي 
حققتهـــا، حيث طالبا الشـــباب 
ببناء مصر جديدة، وقالت منى: 
«حتلم مبصر جديدة من غير ظلم 
وال طغيـــان، وال امتهان لكرامة 

اإلنسان».
  ومتنى حلمـــي أن تظل روح 
٢٥ يناير ســـائدة بني املصريني، 
قائال: «أمتنى أن يحب الناس بلدهم 
دائما، كما عبروا عن ذلك مبيدان 

التحرير».
  من جانبها، كان موقف الفنانة 
هيفاء وهبي متوازنا، حيث كتبت 
الشـــباب وأملهم  مؤيدة مطالب 
في حتقيـــق غد افضل، لكنها في 
املقابـــل رفضت التطـــاول على 
شخص الرئيس السابق أو إهانته، 
وقالت: «ما قدمه مبارك من الصعب 

انكاره». 

حفـــالت «عيد احلـــب» من أجل 
الوجود مع شباب التحرير.

  وجتـــاوزت املمثلة منى زكي 
وزوجها املمثل أحمد حلمي اجلدل 
املثار حول موقفهما، الذي رأى فيه 
البعض تذبذبا بني االعتراض في 

ذلك، مؤكدا ان ما حدث هو سقوط 
املنصة التي كان يتحدث من فوقها 
بسبب تدافع املتظاهرين، ورفض 
اتهامه بخيانة شـــباب التحرير، 
معلنا انه دفع مبلغ مليون دوالر 
قيمة شـــرط جزائي، ألنه قاطع 

 إلغاء مسيرة مليونية مؤيدة والرئيس يجدد تعهده بعدم الترشح وعدم توريث الحكم 

 اليمن: المعتصمون يصعدون.. و٧ نواب من حزب صالح يستقيلون  
 صنعاءـ  أ.ف.پـ  يو.بي.آي:  صعد آالف 
املعتصمني في جامعة صنعاء مواقفهم 
املطالبة باسقاط النظام غداة مقتل اثنني 
في هجوم مسلح شنه مناصرون للسلطة 
واستهدف اعتصامهم، فيما الغى احلزب 
احلاكم تظاهرة «مليونية» كانت مقررة 

أمس.
  وفـــي إطار تضييـــق اخلناق على 
الرئيس اليمني علـــي عبداهللا صالح 
قال برملانيون إن ٧ أعضاء في البرملان 
اليمني  اســـتقالوا من احلزب احلاكم 

بسبب ما وصفوه بعنف احلكومة ضد 
املتظاهرين.

  وقال عبدالعزيز اجلباري البرملاني 
البارز الذي اســـتقال لـ «رويترز» إن 

الشعب من حقه التظاهر سلميا.
   كما انضم ســـتة اعضاء في هيئة 
علماء اليمن الى املعتصمني الذين امضوا 
ليلتهم الثالثة على التوالي في ساحة 

امام جامعة صنعاء.
   وقال عضو الهيئـــة علي القاضي 
«نطالب بسرعة اتخاذ االجراءات القانونية 

ونطالب بحماية املتظاهرين ومحاسبة 
املعتدين»، واعتبر ان «املظاهرات جائزة 
ما دامت ســـلمية»، مضيفا «نشد على 

ايديكم ايها املعتصمون».
   وكان الطالب يهتفون صباح أمس 
«طفح الكيل طفح الكيل، السفاح يقتل 
بالليل»، في اشارة الى الرئيس اليمني 

علي عبداهللا صالح، على ما يبدو.
   وبدا املعتصمون اكثر عزما وتشددا 
في اعتصامهم في الساحة التي أطلقوا 
عليها «ساحة احلرية» على غرار ميدان 

التحرير في القاهرة الذي احتضن الثورة 
املصرية، بحسب ما افاد مراسل وكالة 

«فرانس برس».
   الى ذلك، الغى حزب املؤمتر الشعبي 
العام اثر الهجوم تظاهرة «مليونية» 
في ميدان الســـبعني بوســـط صنعاء 
حيث مقر الرئاسة، كانت تهدف على ما 
يبدو الى الرد على احلركة االحتجاجية 

املتصاعدة.
   ويطالـــب املعتصمون الذين بدأوا 
اعتصامهم االحد، برحيل صالح. وقد 

انضمت املعارضة البرملانية الى حركة 
التظاهر التـــي كان يقودها حتى اآلن 
ناشطون من الطالب، وكان صالح الذي 
يحكم منـــذ ٣٢ عاما اكد االثنني انه لن 
يرضخ ملطالب احملتجني ولن يرحل اال 

عبر «صناديق االقتراع».
اليمني  الرئيس    من جانبه، جـــدد 
تعهداته السابقة بأنه لن يرشح نفسه 
النتخابات رئاســـية قادمـــة في العام 
٢٠١٣ وتعهد أيضا بعدم توريثه احلكم 

ألسرته.

 هبة العقاد 

(رويترز)   آالف املعارضني لصالح خرجوا في تظاهرة بصنعاء 


