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المقاومة الشــعبية فــي تعز  تصــدت 
الحوثي،  ميليشــيات  تقــدم  لمحاولــة 
والرئيــس المخلوع علي عبد الله صالح 
مــن منطقة حيفــان باتجــاه األحكوم، 
ودحــرت  مضــاداً  هجومــاً  وشــنت 
المليشــيات مــن بعــض تــالل منطقة 
حيفــان جنوبي تعز، بعد ســاعات من 
االستيالء عليها، فيما أحبطت السعودية 
محاولة توغل لميلشيات الحوثي داخل 
المملكة، كما قصفت المدفعية  أراضي 
الســعودية فــي محافظة الطــوال في 

جازان أهدافاً حوثية. 
المقاومــة  فــي  مصــادر  وأفــادت 
الشعبية أن الهجوم المعاكس للمقاومة 
بدأ بعد تلقيها تعزيزات عسكرية كبيرة 

من الجيش وبعض فصائل المقاومة في 
المدينة، وذلك لمنع وصول الميلشيات 
إلى منطقة هيجة العبد وقطع الطريق 

الرابط بين عدن وتعز.

ودارت مواجهــات عنيفة فــي منطقة 
كهبــوب جبهة المضاربة شــمال غرب 
محافظة لحج، حيث تحاول الميلشيات 
الســيطرة على مواقع في جبل كهبوب 

تتمركز فيها المقاومة.
العســكري  المجلس  ناطق  وأوضح 
فــي محافظــة تعــز العقيــد منصور 
الحســاني لـ«البيان» أنــه تم معالجة 
الموقف في حيفان وترتيب األوضاع 
بعد أن كانت الميلشــيات قد تقدمت 

بالمنطقة.
وفــي جبهة كرش، أعلــن مصدر في 
الجيش الوطني أن تبادل قصف مدفعي 

وصاروخــي بين الجيش والميلشــيات 
اندلــع منذ ســاعات الصباح األولى من 
يوم أمــس، حيث قصفت الميلشــيات 

بعــض مواقــع الجيــش وقــرى آهلــة 
بالســكان في منطقتي كرش والقبيطة 

غرباً.
المخلــوع  مليشــيات  وأقدمــت 
والحوثــي في محافظة إب، على تفجير 
منزلين في قرية الدهيمية مديرية حزم 
العدين، إضافة لنهب ســيارة عقيد في 
الجيش بعد اقتحام القرية بـ 10 عربات 
عســكرية بشــكل مفاجئ، مع الترويع 

لألطفال والنساء.

بالموازاة، أقدمت الميلشيات االنقالبية 
بمحافظة البيضاء على إعدام أربعة من 
مشايخ قبيلة آل عمر بعد أن اختطفتهم 
قبــل أربعة أيــام من داخــل منازلهم 

بمديرية ذي ناعم.
اســتمرار  اإلعدامات  وتأتــي هــذه 
للجرائــم التــي يقترفهــا االنقالبيــون، 

حيــث أعلنت اللجنــة اليمنية للتحقيق 
في ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنســان 
توثيقهــا ألكثــر من 263 حالــة انتهاك 
خــالل الشــهر الماضــي في عــدد من 

المحافظات اليمنية.
على صعيد آخر، قتل 3 أشخاص من 
بينهم إمام مســجد، مشــتبه بانتمائهم 
إلى تنظيــم القاعدة، فــي مدينة لحج 

جنوب شرقي العاصمة صنعاء.

إلى ذلك، قصفت المدفعية الســعودية 
في محافظــة الطوال في جازان أهدافاً 
حوثية ومخــازن لألســلحة إلى جانب 
بعــض التحركات الحوثيــة بالقرب من 

َحَرم الحدود السعودية.
وأفادت مصادر أمنية بمقتل القيادي 
في الحــرس الجمهوري التابع للمخلوع 
صالح، عبد السالم األعرج، ُقبالة منطقة 

نجران.
وفي محافظة ظهران الجنوب، وقعت 
اشتباكات متفرقة في منفذ علب، وسط 
تأكيــدات مــن مســؤولين عســكريين 
بمقتل العشــرات من الميلشــيات في 
األيام األخيرة، ســواء في بلدة الربوعة 

أو منفذ علب الحدودي.
من جهة أخــرى، أكد قائد حرس 
الحدود بمنطقة عسير سفر الغامدي 
(جنوب غرب الســعودية) أن قوات 
حرس الحدود مع اليمن تمكنت من 
إحباط محاولة للحوثيين للتوغل في 
منفذ علب الحدودي. وقال عســير، 
إن قــوات حرس الحــدود المرابطة 
علــى امتــداد الشــريط الحــدودي 
اليمنية  صعــدة  لمحافظة  المحاذي 
تمكــن مــن القضاء علــى تجمعات 
لالنقالبين أثناء هجومهم على منفذ 

علب الحدودي.

–

واصــل الهالل األحمر اإلماراتي تســيير 
قوافله اإلنســانية إلــى مختلف المدن 
والقــرى اليمنيــة، حيــث ســير الهالل 
قافلة إغاثيــة إلى قرية مجحفة مديرية 
تبــن محافظة لحج تتضمــن مواد طبية 

وإعاشية كميات كبيرة من التمور.
بالمحافظة  يمنيون  وأشاد مسؤولون 
باســتجابة الهــالل الســريعة للنداءات 
اإلنســانية التــي وجههــا أبنــاء منطقة 
مجحفــة. وقالوا إن األهالــي يفتقرون 
ألبسط االحتياجات اإلنسانية، معتبرين 
الهــالل أول مــن اســتجاب لنداءاتهم، 
حيــث لم تصــل اليهــم أيــة معونات 
دولية باســتثناء قافلة الهالل، مشيدين 

بعطاءات اإلمارات وبأياديها الخيرة. 
وأكــدوا أن ذلك ليس بغريب عليهم 
أبنــاء اإلمــارات يبذلــون جهوداً  كون 
مقدرة في المحافظــات المحررة، وأن 
هذه القافلة ما هــي إال قطرة في بحر 

العطاء اإلماراتي.

فــي غضــون ذلــك، نوهــت المنظمة 
العربية للهالل األحمر والصليب األحمر 
بالمساعدات والمشــاريع الصحية التي 
يقدمهــا الهــالل األحمــر اإلماراتي في 

اليمن عموماً وفي عدن تحديداً.
 وقال األمين العام للمنظمة العربية 
للهالل األحمر والصليب األحمر د. صالح 
بن حمد الســحيباني إن الدعم الجديد 
الــذي قدمه الهــالل األحمــر اإلماراتي 

لمستشفى الجمهورية التعليمي بمدينة 
خور مكســر في عدن سوف يسهم في 
االرتقاء بمستوى الخدمات الصحية في 
المدينة ذات الكثافة السكانية الكبيرة.

وأشــار في بيان أمس إلى أن الهالل 
قام بجهد كبير في إعادة هيكلة وتأهيل 
المستشــفى وغيرهــا من المؤسســات 
الصحيــة في اليمــن، منوهــاً باألعمال 
المتميزة  اإلغاثيــة  النوعية واألنشــطة 
التــي تقدمهــا هيئــة الهــالل األحمــر 

اإلماراتي.
 وقال الســحيباني إن الهالل األحمر 
اإلماراتــي يقدم تجربــة يحتذى بها في 
مجال العمل اإلنســاني في اليمن وفي 
بقية الدول التي تنشــط فيها، مما عزز 
مــن دور الهالل األحمــر اإلماراتي في 

الساحة اإلنسانية الدولية.

الطبيــة  المعــدات  أن  وأوضــح 
الحديثــة التي قدمها الهــالل األحمر 
اإلماراتي للمستشــفى، والتي شملت 
معــدات إنعــاش ومعــدات كهربائية 
وعربــات طوارئ وأكســجين وأجهزة 
تعقيم، يعد امتــداداً لدور الهالل في 
إعــادة تأهيل المستشــفى األهم في 

محافظة عدن.
للمنظمــة  العــام  األميــن  وشــدد   
العربية للهالل األحمر والصليب األحمر 
علــى أهميــة تكاتف الجهــود اإلغاثية 
بيــن مختلف جمعيات الهــالل األحمر 
العربية والمنظمات  والصليب األحمــر 
اإلنســانية، لمساعدة الشــعب اليمني، 
مشيداً في الوقت ذاته بأهمية التنسيق 
اإلغاثــي بين الجمعيــات العربية وتلك 

المنظمات.

 –

فشــل مجلس األمن فــي إصدار بيان 
يدعو وفد الحوثــي، والرئيس اليمني 
المخلوع علي عبدالله صالح المشارك 
في مشــاورات الكويت، للتعاون مع 
المبعوث األممي إلى اليمن إسماعيل 
ولد الشــيخ بعد اعتراض روسيا عليه، 
فيما أعلن نائــب رئيس الوزراء وزير 
اليمنــي عبدالعزيز  المدني  الخدمــة 
الشــرعية سوف  الحكومة  جباري أن 
تمــد حبال الصبر، للوصــول إلى حل 

سلمي يحقن دماء اليمنيين.
وأفادت مصــادر أممية، أن مجلس 

األمن فشل الليلة الماضية في

إصدار بيان يدعو فيه وفد الحوثي 
وصالح للتعاون مع المبعوث األممي 
الخاص إلــى اليمن. وذكرت المصادر 
أن روســيا عرقلت صدور البيان، بعد 
أن رفضــت تضمينــه دعــوة الحوثي 
وصالح للتعاون مع المبعوث األممي.

وكان المبعوث األممي الخاص إلى 
اليمن، إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، 
أبلغ مجلس األمن في الجلســة، التي 
عقدت مســاء لبحث تطورات الشأن 
اليمــن، برفــض الحوثييــن وصالــح 
داعيــاً  األممــي،  االتفــاق  مســودة 
المجلــس إلى التحرك إلجبارهم على 

الموافقة.
على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس 
الــوزراء وزير الخدمة المدني اليمني 
عبــد العزيــز جبــاري أن الحكومــة 
علــى  وافقــت  أن  بعــد  الشــرعية 

المقترح األخير، الذي قدمه المبعوث 
الخــاص لألمــم المتحدة ســوف تمد 
حبال الصبر للوصول إلى حل ســلمي 

يحقن دمــاء اليمنيين، وينهي العنف 
لعــودة  ويســتعيد الدولــة تمهيــداً 
االســتقرار واألمن إلى ربــوع البالد، 
وتحقيــق المصالحــة الوطنية وإعادة 

البناء واإلعمار.
وتأتي تصريحــات جباري بالتزامن 
مع دعوة منظمة التعاون اإلســالمي 
مواصلــة  إلــى  اليمنيــة  األطــراف 
محادثــات الســالم، التي تســتضيفها 
الكويت بإشــراف المبعــوث الخاص 

لألمم المتحدة لليمن.
وقــال جبــاري في تصريــح خاص 
لـ«البيان»، إن وفد الشرعية وقع على 
الوثيقــة التي قدمها الخــاص الدولي 
رغــم التحفظات التي كانــت تبديها 
على المشــروع األممــي، التي تتمثل 
في طريقة تشــكيل اللجنة العسكرية 
حيــث «كنــا نريدها أن تتشــكل من 

عســكريين محترفين من ذوي الرتب 
العليــا ممــن ســبق أن تخرجــوا في 
العســكرية  واألكاديميات  المعاهــد 
اليمنية، وأال يكونوا ممن شاركوا في 
هذه الحــرب وأال يكونوا ممن أيدوا 
االنقــالب أو دعمــوه بأي شــكل من 

األشكال».
وأضاف:«كنــا نريد أن تمثل جميع 
المحافظات اليمنيــة في هذه اللجنة 
العســكرية، ولكن المشروع لم ينص 
علــى ذلــك، بــل اكتفى بــأن تحظى 
بموافقــة األطــراف وأن تشــكل من 

عسكريين من الجانبين».
وتابع جباري حديثه قائًال، إن وفد 
الحكومــة الشــرعية كان يــرى عدم 
التوقيع على أي اتفاق يفضي إلى حل 
نهائــي إال بعد انســحاب االنقالبيين 
من كل المحافظات اليمنية، وتســليم 

أسلحتهم، ولكن وثيقة األمم المتحدة 
أو مشــروع االتفاق نــص فقط على 
االنسحاب مبدئياً من ثالث محافظات 

فقط هي صنعاء وتعز والحديدة.

فــي غضــون ذلــك، دعــت منظمــة 
التعاون اإلســالمي األطــراف اليمنية 

إلى مواصلة محادثات السالم.
وأعربت المنظمة عن تأييدها بيان 
مجموعــة الســفراء المعتمدين لدى 
اليمن بشأن محادثات السالم اليمنية، 
الذي طالب وفد الحكومة باالستمرار 
في المحادثات، وأثنى على استعداده 
بقبــول المقترح األخيــر الذي قدمه 
المبعــوث الخــاص بهــدف تحقيــق 
اتفــاق ينهي األزمــة اليمنية، وطالبه 

باالستمرار في المحادثات.

اليمنيــة  الحكومــة  وفــد  وافــق 
لمشــاورات الكويت على مشروع 
اتفــاق تقدمت به منظمــة األمم 
المتحدة، بشأن إنهاء النزاع المسلح 
واالنســحاب من العاصمة صنعاء، 
ونطاقها األمني بجانب االنســحاب 
من مدينتي تعز والحديدة تمهيداً 
لحوار سياســي يبدأ بعــد 45 يوماً 

من توقيع االتفاق.

رغــم الظــروف األمنيــة التــي 
تعيشــها مدينة تعز، فقد فتحت 
جامعــة تعــز أبوابها مــن جديد 
أمــام طلبتهــا في خطــوة تحٍد 
ومخططاتهم  االنقالبييــن  بوجه 
لقناة  تقرير  التدميرية، بحســب 

«العربية».
وبعــد نحو عاميــن من االحتالل 
الحوثي، تدب الحياة في جامعة 
تعــز، ليتمكن الطلبــة أخيراً من 

تقديم اختباراتهم الدراسية.
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شن الجيش األميركي غارتين ضد 
عناصــر من تنظيــم القاعدة في 

وسط اليمن الشهر الماضي. 
وذكرت القيادة المركزية للقوات 
األميركية في الشرق األوسط في 
بيان أصدرته أن ستة من نشطاء 
تنظيــم القاعدة قتلــوا في غارة 
جوية في 16 من يوليو، وأسفرت 
غارة جويــة في 8 من يوليو عن 

مقتل أحد نشطاء القاعدة.

■ أثناء توزيع المواد اإلغاثية  | وام■ يمنيون من قرية مجحفة يستقبلون القوافل اإلنسانية  |  وام



بسبب ضيق المســاحة في منزلها، لجأت 
طفلــة فلســطينية إلى اللهو في الشــارع 
المجــاور، إال أن جندياً إســرائيلياً الحقها 
ونكل بها قبل أن يسلبها دراجتها الهوائية.
وحســب مقاطع فيديو نشرتها منظمة 
«بيتســيلم» الحقوقيــة اإلســرائيلية على 
حســابها علــى «يوتويب»، فــإن الحادثة 
وقعــت قــرب الحــرم اإلبراهيمــي فــي 
الخليــل جنوبي الضفة الغربية نهاية يوليو 

الماضي، وفق ما أورد موقع «سكاي نيوز 
عربية» ووسائل إعالم فلسطينية الثالثاء.

ويظهــر فــي الفيديو الجنــدي يركض 
صــوب الطفلــة التــي كانــت تلهــو على 
دراجتهــا الهوائيــة أمام منزلهــا في حي 
الســاليمة الذي يقــع في شــطر المدينة 

الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة.
أنها  الحقوقيــة  المنظمــة  وأوضحــت 
حصلت على إفادة من الطفلة أنوار برقان 
( 8 سنوات)، التي كانت تلعب أمام منزلها 
بالدراجــة مع أشــقائها، وقالــت فيها إنها 
فوجئت بالجندي الذي عرقلها وأســقطها 

مــن الدراجة علــى األرض وأصابها خوف 
شديد وراحت تصرخ وتبكي.

وعبثاً راحت محاولتها استجداء الجندي 
إلعــادة الدراجة إليها، الــذي أخفاها بين 
األشــجار، قبل أن تتمكن الحقاً بعد ابتعاد 

الجندي من استعادة الدراجة.
وتتكرر اعتداءات الجنود اإلســرائيليين 
والمستوطنين على أهالي البلدة القديمة 
من الخليل بشــكل شــبه يومــي، وتوثق 
أحياناً كاميرات ناشــطي حقوق اإلنســان 
تلــك االنتهــاكات، التي يصــل بعضها حد 

القتل بدم بادر.

اعتبــر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير 
الدولة للشــؤون الخارجيــة، أن الحرب 
الرئيس  إثر اســتقبال  الجارية  اإلعالمية 
الفلســطيني للمعارضــة اإليرانية مريم 
رجــوي، توضح مجــدداً دور طهران في 
اســتغالل التناقضات الفلسطينية لتعزيز 
نفوذهــا اإلقليمــي، فــي حيــن طالبت 
أمــس  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
الحكومة اإليرانية بتقديم اعتذار رسمي 
للرئيس الفلســطيني محمود عباس على 

خلفية هجوم مسؤولين إيرانيين عليه.

وقــال معالــي د. أنــور قرقــاش فــي 
تغريدات نشــرها على حسابه في موقع 
التواصل االجتماعي «تويتر» إن «الحرب 
الرئيس  إثر اســتقبال  الجارية  اإلعالمية 
الفلسطيني لمريم رجوي، توضح مجدداً 
دور طهــران فــي اســتغالل التناقضات 

الفلسطينية لتعزيز نفوذها اإلقليمي».
في األثناء قال أمين سر اللجنة التنفيذية 
عريقــات،  صائــب  التحريــر  لمنظمــة 
لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الرئاسة 
ومنظمة التحرير ترفضان بشدة التطاول 

اإليراني على قيادة الشعب الفلسطيني. 
وأضاف أن «هذه ليســت المرة األولى 
التــي يتطاول فيها مســؤولون إيرانيون 
على شــخصيات من القيادة الفلسطينية 
التي ال يمكن لها أن تصمت طويًال على 

هذه األفعال».
وأشــار عريقــات إلــى أن لقــاء عباس 
مع رئيســة المجلــس الوطني للمقاومة 
اإليرانيــة في الخــارج مريم رجوي في 
باريــس «ال عالقــة له بالشــأن اإليراني 
الداخلــي ولــم يجر فيه بحــث أي من 

القضايا اإليرانية الداخلية».
وكان عباس استقبل يوم السبت الماضي 
خالل زيارته األخيرة إلى باريس رجوي 
وأطلعهــا علــى تطــورات األوضاع في 
منطقــة الشــرق األوســط، وتحديداً ما 
يخــص القضية الفلســطينية إضافة إلى 

المبادرة الفرنسية للسالم.
األنبــاء  وكالــة  أوردت  مــا  وبحســب 
الفلسطينية الرسمية «وفا» في حينه عن 
اللقاء، فإن عباس استمع من رجوي إلى 
شــرح حول مؤتمر المعارضــة اإليرانية 

السنوي الذي عقد مؤخراً في باريس.
وعلى اثر اللقاء شــن مسؤولون إيرانيون 
هجوماً حاداً على عباس تضمن وصفه بأنه 
«أســوأ شخص» في قيادة حركة فتح التي 
يتزعمها. رام الله، دبي - البيان والوكاالت
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أكدت دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
الثابت بحمايــة األطفال الذين  التزامها 
يعيشــون فــي ظــل الصراعــات حول 
العالم، موضحة أن الشــهداء اإلماراتيين 
الـــ97 الذين ضحــوا بحياتهم في عملية 
عاصفــة الحــزم فــي اليمــن مــن اجل 
حماية المدنيين بمن فيهم األطفال من 
الحوثيين والجماعات المتطرفة األخرى، 
ُمشــددة علــى التزام التحالــف العربي 
بتدابير اســتثنائية ضامنة لحماية حقوق 

األطفال في أي مكان يوجدون فيه.
وأكدت المندوبة الدائمة للدولة لدى 
األمم المتحدة النا نســيبة أمام جلســة 
المناقشــة المفتوحة التي عقدها مجلس 
األمــن، أول مــن أمس، بشــأن األطفال 
ماليزيا  برئاســة  المســلحة  والنزاعــات 
أن «قضيــة حماية األطفــال في حاالت 
الصــراع لــم تكن أكثر إلحاحــاً مما هي 
عليه اليــوم في منطقتنا، حيث ســمعنا 
طــوال اليوم بيانــات موجعة للقلب عن 
االنتهــاكات التي ُترتكب ضد األطفال».. 
وســلطت الضوء على محنة األطفال في 
سوريـا واألراضـي الفلسطينيـة المحتلـة.

وحــول مشــاركة دولــة اإلمــارات في 
الشرعية في  العربي الستعادة  التحالف 
اليمن كشــفت نسيبة أن التحالف يتخذ 
تدابير استثنائية لحماية حقوق األطفال 
فــي أي مكان يوجــدون فيــه، مضيفة 
«اننا ال نســتخف بمخاطرة الدخول في 
عمليات عسكرية ونواصل السعي للحد 
من تأثير هذه العمليات على المدنيين». 
وتطرقت نســيبة للجهود التي تبذلها 
اإلمارات لمساعدة شعب اليمن الشقيق 
ونوهت إلى الشــهداء اإلماراتيين الـ97 
الذين ضحوا بحياتهم في عملية عاصفة 
الحزم فــي اليمن لحماية المدنيين بمن 
فيهم األطفال من الحوثيين والجماعات 

المتطرفة األخرى.

وعرضــت علــى المجلس ثــالث توصيات 

مقترحة مــن قبل دولة اإلمــارات تهدف 
إلى تعزيز تأثيــر التقارير المقبلة للممثلة 
الخاصــة لألميــن العــام لألمــم المتحدة 
والنزاعــات  األطفــال  بشــؤون  المعنيــة 
المســلحة، وهــي: أوًال أهميــة التشــاور 
والتعاون مــع الحكومات الوطنية بشــأن 
محتويــات هــذه التقارير وفقــا للمبادئ 
التوجيهية الواردة فــي القرار 1612، ثانيا 
حضت علــى ضــرورة النظر فــي جدوى 
ملحــق التقريــر الســنوي المعنــي بهذه 
المســألة خاصة أنه ســرد أســماء الدول 
األعضاء بما في ذلك التحالف بشأن اليمن 
فــي قائمة هــذا الملحق، جنبــاً الى جنب 
مع أســماء الجهات الفاعلة غير الحكومية 
والجماعــات اإلرهابيــة، ثالثــاً دعت إلى 
تأسيس معايير واضحة وشفافة للتأكد من 
التي سيتم استخدامها  الواردة  المعلومات 

في التقرير. 
وأكدت نســيبة التزام اإلمارات بالسعي 
إلى حل سياســي للنــزاع اليمني من خالل 
المشــاورات اليمنيــة - اليمنيــة كجزء من 
عملية السالم الجارية، وسلطت الضوء على 

جهود العمل والتنمية اإلنسانية التي تبذلها 
اإلمــارات في اليمن، مشــيرة إلــى إيجاد 
حلــول دائمة لالســتقرار ال يتــم تحقيقها 

بالتدخل العسكري لوحده.
وقالــت إنــه «بالنســبة لنــا وغيرنا من 
األعضاء المســؤولين في المجتمع الدولي 
فانخراطنا في القضايا العالمية ليس بهدف 

حماية صورتنا».
وأعلنــت فــي ختــام بيانها عــن تأييد 
اإلمارات بالكامل للوالية النبيلة التي تقوم 
بها الممثلة الخاصــة لألمين العام المعنية 
باألطفــال والصراعــات المســلحة، وأيضاً 
عن تقديرها العميق لمؤسســات ووكاالت 
األمم المتحــدة ذات الصلة خاصة منظمة 
اليونيســيف التــي تربطهــا معها شــراكة 
عالميــة قويــة بهدف حمايــة األطفال في 

جميع أنحاء العالم.

بــدوره، قال مندوب الســعودية في األمم 
المتحــدة عبداللــه المعلمي إن ميليشــيا 
الحوثــي قامــت بأكثــر مــن 1700 خرق 

للحــدود الســعودية وقتلــت حوالي 500 
مدني في المملكة.

وأضاف خالل جلســة مجلس األمن التي 
يناقــش فيهــا تقرير األمــم المتحدة حول 
األطفال في مناطق النزاعات والحروب إن 
الســعودية تؤمن بأنه ال مبرر الســتهداف 
األطفــال، مؤكــداً أن قــوات التحالف لم 
تحتجــز أي طفــل مــن الذيــن جندتهــم 

ميليشيات الحوثي.
جهــود  ســاندت  المملكــة  أن  وأكــد 
المبعوث الدولي إلى اليمن إســماعيل ولد 

الشيخ أحمد.
وطالــب األمــم المتحــدة بالتحقق من 
مشــيراً  تقاريرهــا،  ومعلومــات  مصــادر 
إلى أن الســعودية مســتمرة فــي تقديم 
وكذلك  اليمنييــن  لالجئيــن  المســاعدات 
تقديم المساعدات اإلنسانية في كل أنحاء 

اليمن.

مــن جهة أخرى، رحبــت المملكة العربية 
الســعودية بقــرار األميــن العــام لألمــم 

المتحدة بان كي مون بإزالة اسم «التحالف 
العربي من أجل اســتعادة الشــرعيــة في 
اليمـن»، مــن قائمة الجهات المســؤولــة 

عـن العنـف ضـد المدنييـن.
وأوضحت المملكة في تصريحات نقلتها 
وكالة األنباء الســعودية (واس) أن «دعوة 
األمم المتحدة إليفاد من تراه مناســباً من 
مســؤوليها لزيــارة قيادة قــوات التحالف 
فــي الرياض، لالطــالع على مــا لديها من 
اســتعدادات واحتياطات في هذا الشأن ال 

تزال قائمة».
وأكــدت المملكــة «إيمانهــا أن علــى 
األمــم المتحدة أن تمــارس دوراً بحيادية 
وموضوعية وشفافية، وأال تكتفي بالمصادر 
أو  لتقاريرهــا  كأســاس  الموثوقــة  غيــر 

بياناتها».
وفي الشــأن الســوري، ناشــد المعلمي 
مجلــس األمــن تقديــم الحمايــة الفورية 
لألطفال في ســوريا، مؤكداً أن نظام بشار 
األســد يرتكب مجزرة بحــق المدنيين في 
حلب. وأشــار إلى أن الميليشيات اإليرانية 
وميليشيا حزب الله تنتهك حقوق األطفال 

في سوريا.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، طالب 
المعلمي بإلزام إســرائيل بوقف انتهاكاتها 
حقــوق الفلســطينيين، محمــًال إســرائيل 
المســؤولية الجنائية عــن انتهاكات حقوق 

األطفال.

أمــا مندوب اليمــن لدى األمــم المتحدة 
خالــد اليماني فقال إن بالده مرت بأســوأ 
لحظــات تاريخهــا المعاصر خالل األشــهر 
الــ18 األخيرة، بعــد االنقالب الذي قادته 
ميليشــيات الحوثــي والرئيــس المخلــوع 
علــي عبداللــه صالح. وأشــار فــي كلمته 
خــالل جلســة مجلــس األمن إلــى مقتل 
مئات األطفال نتيجة االســتهداف المباشر 
والمتعمــد للمناطــق الســكنية والقنــص 
المباشــر من قبل الميليشيا االنقالبية، الفتاً 
الى أن عــدداً من المعلومات التي تضمنها 
تقريــر أميــن عام األمم المتحــدة بان كي 
مون حــول األطفال والنزاع المســلح في 

اليمن ـ كانت غير دقيقة.

■ النا نسيبة خالل إلقاء كلمة اإلمارات في مجلس األمن |  وام 

حالة من الغليان واالســتنفار تســود سجون 
االحتالل اإلسرائيلي، في الوقت الذي يخوض 
فيه العشــرات من األســرى الفلســطينيين 
إضرابــاً مفتوحــاً عــن الطعــام، تضامناً مع 
إضــراب األســرى اإلدارييــن، بــالل كايــد 
بلبــول وعياد  والشــقيقين محمد ومحمود 
الهريمي ومالك القاضــي، ورفضاً للعقوبات 
التــي فرضتهــا مصلحة الســجون على كافة 

األسرى المشاركين في اإلضراب المفتوح.
وتمارس مصلحة الســجون اإلســرائيلية 
عقوبــات جديــدة علــى األســرى تمثلت 
باالعتــداء عليهم وعزلهــم والتنكيل بهم، 
واقتحام وحدات القمع ألقسامهم وتفتيشها 
بشــكل مهيــن، باإلضافــة لمصــادرة كافة 
الكهربائية،  واألدوات  الشخصية  مقتنياتهم 
والتي قد تنذر ببداية انفجار وشــيك داخل 
الســجون والدخول في معركة جديدة مع 
االحتالل في حال استمرار هذه اإلجراءات.

وقالت عضو لجنة األســير الفلسطيني حنين 
نصار، إن حالة من الغليان يشــهدها ســجن 
عوفــر في ظل حملــة ممنهجة ومســعورة 
الســجون بحق األســرى  تمارســها مصلحة 
وخاصــة أســرى الجبهــة الشــعبية، حيــث 
صعدت من إجراءاتها القمعية وممارســاتها 
في الســاعات األخيرة، بســبب إعالن دفعة 
جديــدة من األســرى عن خوضهــم إضرابا 

مفتوحا.
وأكــدت هيئــات ومراكــز مختصة في 
شــؤون األســرى أن حالــة من االســتنفار 
العــام تعم كافة ســجون االحتالل، محذرة 
مــن انفجار األوضاع فــي أي لحظة، وذلك 
بعد انضمام األمين العام للجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين األســير أحمد ســعدات 

وعاهد أبو غلمة لإلضراب المفتوح. 

وحــذر وزير الصحة الفلســطيني جواد 
عواد من خطورة وضع األســرى المضربين 
عــن الطعــام، مطالبــاً بالســماح لطواقم 
طبيــة من الوزارة بزيارتهــم لالطالع على 
المنظمــات  وتدخــل  الصحيــة،  حالتهــم 
الدولية والحقوقية لإلفراج عن األسير كايد 

واألخوين بلبول.

بدوره، حذر رئيس هيئة شــؤون األسرى 

والمحرريــن عيســى قراقع مــن انفجار 
السجون في ظل اســتمرار دخول أعداد 
جديدة من األسرى في اإلضراب، ولفت 
إلى أن الهيئــة تواصل جهودها مع كافة 
الجهات الرســمية والحقوقيــة واألممية 
مــن أجل الضغــط على إســرائيل إلنقاذ 
حيــاة األســرى، ووضــع حــد لسياســة 
االعتقال اإلداري، مطالبــًا إياهم بتحمل 
مســؤولياتهم تجــاه ما يحدث لألســرى 

من جرائم.

 –

وزعت وزارة جيش االحتالل اإلسرائيلي 
بدايــة هذا األســبوع عطــاء لبناء جدار 
بطــول 60 كيلومتــراً حــول قطاع غزة 

لمواجهة األنفاق.
وأشــار موقــع صحيفــة «يديعــوت 
احرونــوت» العبريــة أمــس أن العطاء 
وزع علــى 20 شــركة كبيــرة للبناء في 
إســرائيل من أجل بنــاء جدار بطول 60 
كيلومتــراً حول قطاع غــزة، وأوضحت 
الصحيفــة أنه لم توافق شــركات دولية 
تحت مبررات سياســية على االشــتراك 
في بناء هذا المشروع، وسيتم المباشرة 
الفعلية في بناء هذا الجدار الذي تصفه 
وزارة جيــش االحتالل بخط الدفاع ضد 
األنفاق الهجوميــة من قطاع غزة بداية 

شهر أكتوبر المقبل.
وأضــاف الموقــع أن المرحلة األولى 
من هذا المشــروع ســتكون بطول 10 
كيلومتــرات مــن أصــل 60 كيلومتــراً 

محيط قطــاع غــزة، والجــدار المنوي 
عشــرات  األول  جزأيــن،  مــن  بنــاؤه 
األمتــار تحــت األرض والثانــي يرتفع 
فوق األرض، وســيتم ربــط هذا الجدار 
بوســائل تكنولوجيــة متطورة تســمح 
بالكشــف عن حفر األنفاق بالقرب من 
الجدار، ما سيســمح للجيش اإلسرائيلي 
لمجموعات  التســلل  عمليــات  بإحباط 
مــن المقاومــة الفلســطينية إلى داخل 

إسرائيل.

من جهــة أخــرى طالب األميــن العام 
لجامعة الــدول العربية أحمد أبوالغيط 
مســؤولياته  بتحمل  األوروبي  االتحــاد 
من أجل تســوية عادلة وشاملة للقضية 
الفلســطينية مــن خــالل حــث الطرف 
اإلســرائيلي على االنخراط فــي عملية 
سياسية حقيقية ذات إطار محدد األبعاد 
ولها أفق وســقف زمني واضح. وأعرب 
أبوالغيط في بيــان عقب لقائه فرناندو 
جينتيلينــى الممثــل الخــاص لالتحــاد 
األوروبــي لعملية الســالم في الشــرق 
األوســط، مجدداً عن خيبــة أمله تجاه 
التقرير األخير للرباعية الدولية التي يعد 
االتحاد األوروبي أحــد أطرافها، والذي 
ســاوى بشــكل غير عادل بين الجانبين 
الفلســطيني واإلســرائيلي متناســياً أن 
الجانب الفلســطيني هو الــذي يطالب 
بحقه فــي أرضه المحتلــة وأن الجانب 
اإلسرائيلي هو القوة القائمة باالحتالل.

■ أطفال يتظاهرون في نابلس للتضامن مع األسرى المضربين |  إي.بي.إيه

اعتقلت قوات االحتالل منذ الليلة 
قبل الماضية 22 فلسطينياً بينهم 
فتــاة في مناطــق مختلفة، منهم 
تســعة في القدس المحتلة بينهم 
رئيس لجنة اإلعمار في المسجد 

األقصى وثالثة من الموظفين.
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قال المختص في شؤون األسرى رأفت حمدونة، إن انفجار السجون في 
الوقت القريب بات متوقعاً، ال سيما أمام االستهداف والتنغيص المتعمد 
على األســرى، مبيناً أن استمرار تلك السياســة سيدفع األسرى للشروع 
في معركة جديدة إلنهائها، ســواء من خالل البدء في اإلضراب المفتوح 
عــن الطعام، أو من خالل البــدء بخطوات أخرى، تتمثل بإرجاع وجبات 

الطعام وعدم الدخول إلى الغرف.

أعربت الكويت عن قلقها العميق 
تجــاه اآلثار الســلبية التي تخلفها 
األطفال  المســلحة على  النزاعات 
ومــا يشــهده العالم مــن أزمات 
منــدوب  وقــال  واضطرابــات. 
الكويت الدائم لدى األمم المتحدة 
في نيويورك منصور عياد العتيبي 
في جلســة مجلس األمن إن بالده 
تعــرب عــن قلقهــا تجــاه تجنيد 
واالختطاف  األطفــال  واســتغالل 
الجماعي والعنف الجنسي ضدهم 
وقتلهم وتشويههم والهجمات على 
المناطــق المأهولــة التي ترتكب 
مــن قبل دول وجماعات مســلحة 

مختلفة.
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