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اليمن.. الحوثيون يفرجون عن صحافية بعد 41 يوما من
اعتقالها

البريد اإللكتروين * االسم * 

اليمن: أفرجت جماعة الحويث اليمنية، األحد، عن صحافية بعد 41 يوما من اعتقالها.

وقالت شبكة المليص اإلخبارية (مستقلة) يف بيان “إنه تم اإلفراج عن الصحافية نادية مقبل اليت تعمل

محررة بالشبكة، بعد 41 يوما من توقيفها التحف] بصنعاء”.

وأضاف البيان أنه” تم توقيف مقبل بناء عىل بالغات كيدية”.

قبل من  لها  المنسوبة  الكيدية  والبالغات  التهم  من  براءتها  من  التأكد  بعد  سراحها  إطالق  “تم  وتابع: 

بعض مرىض النفوس”.

والمنظمات والمحامين،  األمن  رجال  من  مقبل  سراح  إطالق  أجل  من  تعاون  من  “كل  البيان  وشكر 

الحقوقية”.

ويف 28 مارس /آذار المايض، تم اعتقال مقبل أثناء إعدادها تقرير صحيف ميداين يف العاصمة صنعاء

حول ارتفاع األسعار بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفق تقارير حقوقية.

وجرائم النتهاكات  يتعرضون  صحافيين  إن  اليمن  وخارج  داخل  وحقوقية  إعالمية  منظمات  وتقول 

متعددة من كافة أطراف النزاع.

وفق اإلعالم،  لحرية  العالمي  التصنيف  جدول  عىل  بلداً)   180 أصل  (من   169 المرتبة  يف  اليمن  ويقع 

منظمة “مراسلون بال حدود” الدولية المعنية بالدفاع عن حرية اإلعالم.

(األناضول)

حرية الصحافة يف اليمنجماعة الحويثاليمنالتصنيف العالمي لحرية اإلعالم

كلمات مفتاحية
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