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»التعسفية« احلوثيني  محاكمات  لوقف  بالتدخل  املتحدة  األمم  تطالب  اليمنية  احلكومة 
طالبت احلكومة اليمنية، األمم املتحدة بإيقاف »احملاكمات 
التعسفية وغير القانونية« التي تقوم بها جماعة »أنصار 
الله« )احلوثيني(، بحق الناشطني احلقوقني والصحفيني 

وأعضاء البرملان والنساء.
جاء ذلك في خطاب وجهته وزارة حقوق اإلنسان باحلكومة 

اليمنية، إلى أمني عام األمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
بحسب وكالة سبأ » الرسمية »

ودع��ت احلكومة إل��ى »مم��ارس��ة الضغط على مليشيات 
احلوثي االنقالبية وإيقاف تلك احملاكمات التعسفية باعتبار 

أن القضاء في هذه املناطق يفتقد االستقاللية واملشروعية«.

وكانت أعلى سلطة قضائية في اليمن )مجلس القضاء 
االع��ل��ى(، أص���درت ق����راراً ف��ي وق��ت س��اب��ق ملخصه »ع��دم 
مشروعية احملاكم في مناطق سيطرة احلوثيني وما ينتج عنها 
من احكام غير قانونية واعتبار ما يصدر عنها، هو ممارسة 

االبتزاز وجباية االموال فقط«.
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ساد الهدوء احل��ذر أج��واء قطاع غزة، 
أمس اخلميس، بعد مرور أكثر من يومنينْ 
دامينينْ ّجراء الهجمات التي شّنتها طائرات 
حربية إسرائيلية على أه��داف مبناطق 

متفرقة من قطاع غزة.
يأتي ذل��ك عقب إع��الن حركة اجلهاد 
اإلس��الم��ي، ع��ن التوصل ل��وق��ف إط��الق 
نار مع إسرائيل في قطاع غزة، بوساطة 

مصرية.
وقال املتحدث باسم احلركة، مصعب 
ال���ب���رمي، ف��ي ت��ص��ري��ح خ���اص ل��وك��ال��ة 
»األن���اض���ول«:« مت التوصل إل��ى وقف 
إط����الق ن���ار ف��ي ق��ط��اع غ����زة، وق���د ب��دأ 

بالسريان .
وأّك���د ال��ب��رمي أن ال��ت��واف��ق على وقف 
إط��الق النار مت تنفيذه وفقا »لشروط 
املقاومة الفلسطينية والتي مّثلتها وقادتها 

حركة اجلهاد االسالمي«.
وك��ان��ت ح��رك��ة اجل��ه��اد اإلس��الم��ي قد 
قالت، ليلة األربعاء، إنها وضعت شروطا 
محددة »للقبول بوقف إط��الق النار مع 

إسرائيل«.
جاء ذلك في لقاء تلفزيوني لألمن العام 
للحركة، زياد النخالة، مع قناة »امليادين« 
اللبنانية، حيث قال »من شروطنا للتهدئة 
وق���ف إس��رائ��ي��ل ل��الغ��ت��ي��االت، ووق��ف 
استهداف مسيرات العودة األسبوعية 
قرب حدود قطاع غزة، والتزام إسرائيل 
بتفاهمات كسر احلصار عن غزة )جرت 
نهاية عام 2018 بوساطة أممية وقطرية 

ومصرية(«.
ال��ط��ائ��رات احلربية اإلسرائيلية لم 
ت���غ���ادر س��م��اء ق��ط��اع غ���زة وال زال���ت 
حتّلق على ارت��ف��اع��ات منخفضة، فيما 
توقف سماع دوي انفجارات الغارات. 

وانخفضت في ساعة متقدمة من فجر 
اخلميس وتيرة الهجمات التي تشّنها 

إسرائيل على القطاع.
وآخ���ر ه���ذه ال��ه��ج��م��ات، ك��ان��ت غ��ارة 
استهدفت منزال ف��ي مدينة دي��ر البلح، 
وسط القطاع، أدت إلى استشهاد 8 من 

أفراد العائلة وإصابة 12 آخرين.
ولم تعلق إسرائيل، رسميا، على أنباء 
وقف إطالق النار، لكن اجليش اإلسرائيلي 
أعلن عن تخفيف القيود املفروض على 
حترك السكان، في املناطق التي تعرضت 

لقصف صاروخي فلسطيني.
كما ق��ال مصدر سياسي إسرائيلي، 
ق��ال لصحيفة معاريف:« األف��ع��ال على 
األرض ستحدد، اسرائيل لم تقدم شيئا، 
من سيؤذينا، سنؤذيه، ال يوجد تغيير في 

السياسة«.
وش���ن اجل��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي، عملية 
عسكرية على قطاع غزة، بدأها باغتيال 
بهاء أبو العطا، القيادي بسرايا القدس، 
اجلناح املسلح حلركة اجلهاد اإلسالمي، 

وزوجته.
تسببت ه��ذه العملية باستشهاد 34 
فلسطينيا، وإصابة 110 آخرين بجراح 
مختلفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. 

ومن بني الشهداء، 8 أطفال و3 نساء.
وردا على عملية االغ��ت��ي��ال، أطلقت 
فصائل فلسطينية، عشرات الصواريخ، 
ب��اجت��اه امل��دن اإلسرائيلية، ف��ي عملية 
أطلقت عليها س��راي��ا ال��ق��دس، ف��ي بيان 
وص��ل »األن���اض���ول« نسخة م��ن��ه، اسم 

»صيحة الفجر«.
وأع��ل��ن اجليش اإلس��رائ��ي��ل��ي، رص��ده 
إطالق 360 قذيفة صاروخية ، من قطاع 

غزة باجتاه إسرائيل.

الدمار الذي خلفه العدوان االسرائيلي

أمس فجر  التنفيذ  حيز  دخل  النار  إطالق  وقف  اإلسالمي:  اجلهاد  حركة   

اإلسرائيلي التصعيد  من  داميني  يومنينْ  يطوي  غزة  في  حذر  هدوء 

3 قتلى و35 جريحًا في بغداد بسبب الغاز املسيل للدموع العراق: 
أكدت الشرطة العراقية ومسعفون سقوط 3 قتلى على األقل 
بني احملتجني في بغداد وإصابة 35 أم��س  اخلميس، بعدما 

أطلقت قوات األمن الغاز املسيل للدموع على املتظاهرين.
وقتل متظاهران عراقيان، ، خ��الل تفريق ق��وات مكافحة 
الشغب محتجني معتصمني في ساحة اخلالني، وسط بغداد، 

بحسب مصدر أمني.
وق��ال املصدر، لألناضول، مفضاًل عدم الكشف عن اسمه، 
ألس��ب��اب أمنية، إن »ق���وات مكافحة الشغب ح��اول��ت، ومنذ 
الساعات األولى من صباح أمس ، تفريق محتجني معتصمني 
في ساحة اخلالني قريبني من جسر السنك املؤدي الى املنطقة 

اخلضراء«.
وأض��اف، أن »القوات األمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع 
على احملتجني في ساحة اخلالني، لتصيب إحداها رأس محتج 
ليفارق احلياة على إثره على الفور، بينما توفي متظاهر آخر في 

املستشفى متأثراً بجروحه«.
ويشهد ال��ع��راق، منذ مطلع أكتوبر امل��اض��ي، احتجاجات 
شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل 

حكومة عادل عبد املهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرج��اء العراق أكثر 325 قتيال 
و15 ألف جريحا، وفق إحصاء أعدته األناضول، استنادا إلى 
أرقام جلنة حقوق اإلنسان البرملانية، ومفوضية حقوق اإلنسان 

)رسمية تتبع البرملان(، ومصادر طبية.
والغالبية العظمى من الضحايا من احملتجني الذين سقطوا 
مواجهات مع قوات األمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من 

إيران.
وطالب احملتجون في البداية بتحسني اخلدمات وتأمني فرص 

عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل احلكومة.
ويرفض عبد املهدي االستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى 
السياسية أوال على بديل له، محذرا من أن عدم وج��ود بديل 

قتلى في احتجاجات العراق»سلس وسريع«، سيترك مصير العراق للمجهول.

حصيلة العدوان  تصل
34 شهيدًا و110 جريحًا  إلى 

أعلنت حركة اجلهاد اإلسالمي، أمس اخلميس، عن االتفاق على وقف 
إطالق النار مع إسرائيل في قطاع غزة، وذلك بوساطة مصرية؛ فيما 
قالت وزارة الصحة، إن حصيلة التصعيد اإلسرائيلي بلغت 34 شهيدا، 

و110 جريحا.
وقال املتحدث باسم احلركة، مصعب البرمي، في تصريح خاص لوكالة 
»األناضول«:« مت التوصل إلى وقف إطالق نار في قطاع غزة، وقد بدأ 

بالسريان مع الساعة اخلامسة من فجر اليوم )بالتوقيت احمللي 3 تغ(«.
وأّكد البرمي أن التوافق على وقف إطالق النار مت تنفيذه وفقا »لشروط 

املقاومة الفلسطينية والتي مّثلتها وقادتها حركة اجلهاد االسالمي«.
وكانت حركة اجلهاد اإلسالمي قد قالت، إنها وضعت شروطا محددة 

»للقبول بوقف إطالق النار مع إسرائيل«.
جاء ذلك في لقاء تلفزيوني لألمني العام للحركة، زياد النخالة، مع 
قناة »امليادين« اللبنانية، حيث قال:« من شروطنا للتهدئة وقف إسرائيل 
لالغتياالت، ووقف استهداف مسيرات العودة األسبوعية قرب حدود 
قطاع غزة، والتزام إسرائيل بتفاهمات كسر احلصار عن غزة )جرت 

نهاية عام 2018 بوساطة أممية وقطرية ومصرية(«.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة أن ال��ع��دوان اإلسرائيلي تسبب 
باستشهاد 34 فلسطينيا، وإصابة 110 آخرين بجراح مختلفة. ومن بني 

الشهداء، 6 أطفال و3 نساء.

8 فلسطينيني  فاجعة استشهاد 
من عائلة واحدة

قتلت غارة شّنتها الطائرات احلربية اإلسرائيلية فجر أمس اخلميس، 
على منزل يعود لعائلة »السواركة«، في مدينة دير البلح وسط قطاع 
غزة، 8 فلسطينيني، بينهم خمسة أطفال وسيدتني. املنزل، بحسب شهود 

عيان، مكّون من ألواح »الصفيح«، وأغلفة النايلون.
 وأقر اجليش اإلسرائيلي مبسؤوليته عن الهجوم، بدعوى استهداف 

قائد في حركة اجلهاد اإلسالمي.
وقال الناطق باسم اجليش، أفيخاي أدرعي، في تغريدة نشرها على 
حسابه مبوقع »فيس ب��وك:« املدعو رسمي أبو ملحوس )السواركة( 
القيادي في اجلهاد اإلس��الم��ي وقائد ال��وح��دة الصاروخية في لواء 

الوسطى في التنظيم قتل الليلة املاضية في الغارة على دير البلح«.
وجاءت هذه الغارة اإلسرائيلية، في ساعة متقّدمة من الفجر، حيث كان 

جميع أفراد العائلة بداخله يغّطون في نوم عميق.
ثمانية أشخاص من هذه العائلة سقطوا شهداء، و12 آخرين أصيبوا 

بجراح مختلفة.
والشهداء هم، وفقا لتصريح وزارة الصحة الفلسطينية، »معاذ محمد 
سالم السواركة )7 أع��وام(، ومهند رسمي سالم السواركة )12 عاما(، 
ووسيم محمد سالم السواركة ) 13 عام(، يسرى محمد عواد السواركة 
)39 عاما(، ومرمي سالم ناصر السواركة )45 عاما(، ورسمي سالم 

عودة السواركة) 45 عاما(«.
فيما لم تكشف الوزارة عن اسمي طفلني انتشلت جثمانيهما في ساعة 

متأخرة اخلميس.
وف��ور ح��دوث ال��غ��ارة، توّجه ع��دد من املواطنني نحو منزل عائلة 
»السواركة«، لُيصدموا مبشهد تسوية املنزل باألرض )تدميره بشكل 

كامل(، على جميع سكانه النائمني.
بأيديهم، ب��دأ املواطنون بنبش الرمال ومساندة طواقم اإلسعاف 

بانتشال الشهداء من حتت ركام املنزل املستهدف.
وانتشل املواطنون أطفاال مدفونني حتت رماد املنزل، في مشهد يوحي 
بأنهم »ال زالوا نائمني وأن الغارة لم تعكر صفو نومهم«، بحسب إفادة 

شهود عيان ملراسلة »األناضول«.

عملتا  ومصر  املتحدة  األمم  مالدينوف: 
احلرب نحو  غزة  اجنرار  منع  على 

قال منسق عملية السالم بالشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، أمس اخلميس، إن 
منظمة األمم املتحدة ومصر، بذلتا جهودا كبيرة ملنع اجنرار قطاع غزة نحو احلرب.

وأضاف مالدينوف، في تغريدة له على موقع تويتر، في تعقيبه على التوصل 
لوقف إطالق النار بغزة:« عملنا ملنع تدحرج التصعيد اخلطير في غزة إلى حرب«. 

وبنّي أن »الساعات واأليام القليلة القادمة ستكون حاسمة«.
ودعا جميع األطراف إلى إظهار أقصى درجات »ضبط النفس ملنع إراقة املزيد من 

الدماء«. واستكمل قائال:« الشرق األوسط ليس بحاجة للمزيد من احلروب«.
كما ق��ال مصدر سياسي إسرائيلي، ق��ال لصحيفة م��ع��اري��ف:« األف��ع��ال على 
األرض ستحدد، اسرائيل لم تقدم شيئا، من سيؤذينا، سنؤذيه، ال يوجد تغيير في 

السياسة«.

مستمرة  االغتياالت  في  سياستنا  كاتس: 
قال وزير اخلارجية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن قيادة بالده مستمرة في 

سياسة االغتياالت على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار في غزة.
وقال كاتس إلذاع��ة اجليش، أمس اخلميس، »إسرائيل ستؤذي كل من يحاول 
ايذاءها«. وأدى اغتيال إسرائيل للقيادي في اجلهاد اإلسالمي بهاء أبو العطا، إلى 

التصعيد في قطاع غزة خالل اليومني املاضيني.
واعتبر مسؤولون إسرائيليون أن أبو العطا »كان قنبلة موقوتة«.

وق��ال كاتس »لقد تعرض اجلهاد اإلس��الم��ي للضرب بشكل غير مسبوق في 
سياستنا الهجومية«.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن 34 فلسطينيا و111 اصيبوا في 
الهجمات على غزة التي استمرت يومني.

حزم اإلصالحات لم 
تخفف زخم االحتجاجات

على أمل نزع فتيل أزم��ة غير مسبوقة في العراق، تبنت 
حكومة عادل عبد املهدي حزم إصالحات متعاقبة، منذ اندالع 
االحتجاجات الشعبية املناوئة لها، لكنها لم ترض احملتجني، 

الذين يصرون على رحيل احلكومة.
مطلع أكتوبر املاضي، بدأت االحتجاجات؛ للمطالبة بتحسني 
اخلدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن 
تتوسع وترتفع معها املطالب إلى رحيل احلكومة، بل وكل 
النخبة السياسية احلاكمة منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل، 

صدام حسني، عام 2003.
في اليوم اخلامس من االحتجاجات، عقدت احلكومة جلسة 
استثنائية خرجت بحزمة قرارات إصالحية استجابة ملطالب 
املتظاهرين. تضمنت القرارات إع��داد وتنفيذ برنامج وطني 
لإلسكان يشمل بناء 100 أل��ف وح��دة سكنية موزعة على 

احملافظات، ومنح األولوية للمحافظات واملناطق األكثر فقًرا.
وأن تعزز وزارة املالية رصيد صندوق اإلسكان، لزيادة 
عدد املقترضني، ومتكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع 
األراضي التي ستوزع على املواطنني، وتضمني ذلك في موازنة 

عام 2020، على أن تكون القروض معفاة من الفوائد.
وكذلك وقف حمالت إزال��ة جت��اوزات املساكن العشوائية 
التي يسكنها ثالثة ماليني من الفقراء، في أوض��اع متردية 

وخالية من اخلدمات.


