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عدن/ األمناء/ خاص:

بالعاصمة  االبتدائية  امليناء  محكمة  عقدت 
عدن جلســتها العلنية أمس األربعاء، 28 ربيع 
ثــاين 1444 هـ- املوافــق 23/ 11 / 2022م، 
برئاسة فضيلة القايض عامر علوي بن مسعود 
رئيــس املحكمة، وحضور أمني الرس مســاعد 
قايض لطفي محمد الخــر، وحضور رئيس 
نيابة استئناف جنوب عدن وضاح باذيب ووكيل 
نيابة التواهي بســام السيد، وبحضور محامي 
الضحية مها باســم مدهــش: املحامي محمد 
املحامي  وحضور  رازي،  واملحامــي  النصريي، 

املكلف من قبل املحكمة للدفاع عن املتهم.
أقر املتهم مبــا جاء يف  وخالل الجلســة 
عريضــة قرار االتهــام وقامئة أدلــة اإلثبات 
بالتهمة املنسوبة إليه بقيامه بقتل املجنى عليها 
من خالل اســتدراجها إىل بدروم منزله الكائن 
أكتوبر وحدة أمني   14 بجوار منزلها بشــارع 
فيصل مبديرية التواهي، وقام بخنقها ورضبها 
بالحجر عدة رضبات عىل رأســها قاصًدا قتلها 

مام أحدث فيهــا اإلصابــات املوصوفة مبلف 
القضية، وبعد اســتيفاء جميع األطراف وطلب 
أولياء الدم مبوجب حكم انحصار وراثة تم حجز 

القضية للحكم.
وأصــدرت املحكمة حكمهــا والذي قىض 

منطوقه باآليت:
١( قبــول الدعوى الجزائية رقم 83 لســنة 
1444هـ املقدمة من النيابة العامة رقم 53 لعام 
2022م ج ج ضد املتهم حسن محمد عيل محمد 

بجرمية القتل العمد.
2( إدانة حســن محمد عيل محمد  بالتهمة 
النيابة  اتهام  إليه يف قرار صحيفة  املنســوبة 
العامة بواقعة القتــل العمد للمجني عليها مها 

باسم مدهش أحمد محمد. 
3( إعــدام املدان حســن محمد عيل محمد 
جزاء ما اقرتفه مــن جرم رمًيا بالرصاص حتى 
املوت قصاًصا وتعزيًرا يف مــكان عام ليكون 

ِعربة لغريه.
والقى حكم املحكمة بإعدام املتهم باغتصاب 
وقتل الطفلــة مها ارتياًحا واســًعا لدى كافة 

األوســاط يف العاصمة عدن والتي عربت عن 
القضائية  البــت يف األحكام  ارتياحها لرسعة 
املواطن بوجــود قضاء عادل  مام يضمن حق 
ومنصف للجميع وليك تكون مثل هذه األحكام 
املوافقة للرشع اإلسالمي عربة لكل من تسول 

له نفسه بارتكاب أي جرمية كانت.
حكم  تنفيذ  برسعــة  مواطنــون  وطالب 
القصاص باملدان بارتكاب الجرمية الشنعاء التي 

القت سخًطا واسًعا لدى كافة رشائح املجتمع.

جهود النيابة يف القضية
وقــال رئيس نيابة اســتئناف جنوب عدن 
القايض وضــاح عبدالله باذيــب عقب انتهاء 
الجلسة األوىل من محاكمة املتهم حسن محمد 
عيل محمد، يف واقعة القتل العمد للمجني عليها 
)الَحَدث( مها باسم مدهش، بأن النيابة العامة 
كانت حارضة من الســاعات األوىل الكتشاف 
هذه الجرمية الشــنعاء، وســارت باإلجراءات 
بصورة عاجلة وفقًا للقانون، ويف الوقت نفسه 
حافظت عىل ضــامن حقوق الدفــاع للمتهم 

املذكور، وبإرشاف ومتابعة مبارشة من معايل 
النائب العام القــايض قاهر مصطفى، وتكللت 
جهودها االستثنائية ومبشاركة جميع األجهزة 
األمنية املختصة، وخالل أقل من أسبوع، بتقديم 
ملف القضية مكتمــاًل لرئيس محكمة التواهي 
االبتدائية ملحاكمة هــذا الذئب البرشي والحكم 
عليه بالعقوبــة املقررة رشعــًا وقانونًا وهي 

اإلعدام قصاصًا وتعزيرًا كجزاء عادل لفعله.
النيابة  القايض وضاح باذيب، بأن  وأوضح 
العامة طالبت املحكمة املوقرة بأن يكون تنفيذ 
ليكون  بالتواهي  حكم اإلعدام يف ساحة عامة 

عربة لغريه من الذئاب البرشية املجرمة. 
وأكد للمجتمع العدين، بــأن النيابة العامة 
يف عدن ستتخذ اإلجراءات القانونية املستعجلة 
يف جميع القضايــا ذات الخطورة االجتامعية 
مثلــام قامت به يف قضية املجنــي عليها مها 
باســم مدهش، حيث تهدف من خالل ذلك إىل 
رسعة معاقبة كل من تســول له نفسه العبث 
يف  األمني  واالســتقرار  االجتامعي  بالســلم 

محافظة عدن

محكمة امليناء بعدن تقضي بإعدام قاتل الطفلة مها باسم مدهش رمًيا بالرصاص

القا�سي باذيب: النيابة طالبت بتنفيذ حكم الإعدام يف �ساحة عامة بالتواهي


