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ليبيا:  اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
أعلنت السلطات الليبية، اكتشاف مقبرة جماعية 

جديدة في مدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس.
وق��ال��ت الهيئة ال��ع��ام��ة للبحث وال��ت��ع��رف على 
املفقودين، في بيان، إن “فرق الهيئة العامة للبحث 
والتعرف على املفقودين تتمكن من اكتشاف مقبرة 
)جماعية( جديدة باملشروع الزراعي )5 كيلو( مبدينة 

ترهونة”.

وأوض��ح��ت الهيئة )رسمية( أنها “غدا صباحا 
ستباشر بعمليات االنتشال” دون إضافة تفاصيل. 
واإلثنني أعلنت الهيئة ذاتها كتشاف مقبرتني جديدتني 

بذات املكان في ترهونة.
وبلغ إجمالي ما مت اكتشافه في ترهونة منذ يونيو 
من العام املاضي، 81 مقبرة جماعية وفردية، منها 
55 في منطقة “مشروع الربط”، و19 في “املشروع 

الزراعي 5 كيلو”، و7 في “مكب القمامة”.
فيما بلغ عدد اجلثث املنتشلة في املدينة 248، وفق 

إحصاء ملراسل األناضول.
ومن حني إلى آخر، يتم العثور على مقابر جماعية 
بها رفات في مناطق كانت تسيطر عليها مليشيا اللواء 
املتقاعد خليفة حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة 

“الوفاق الوطني” السابقة، املعترف بها دوليا.
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وسط جتاذبات فلسطينية وخطوات تصعيدية 

األسرى يواصلون معركة األمعاء اخلوية ببسالة 

92 حوثيًا في اجلوبة والكسارة مقتل 

إعدامات حوثية جلرحى »عبدية مأرب« وحتويل املدارس إلى معتقالت

ل�����ب�����ن�����ان: ع��������ون ي����ع����ي����د  إل����ى 
ال������ب������رمل������ان ق������ان������ون »ت���ب���ك���ي���ر 

االنتخابات النيابية«
رفض الرئيس اللبناني ميشال ع��ون، التوقيع باملوافقة على 
قانون تبكير االنتخابات النيابية املقبلة في البالد، وأع��اده إلى 

البرملان إلعادة النظر فيه.
أقر البرملان اللبناني قانوناً ينص على تبكير موعد االنتخابات 

النيابية إلى 27 مارس 2022 عوضا عن 8 مايو من العام ذاته.
وكانت جميع الكتل النيابية وافقت على القانون، باستثناء تكتل 
“لبنان القوي” )يضم 23 نائبا من أصل 128( الذي يترأسه النائب 

جبران باسيل )صهر عون(.
وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون وأحاله الى رئاسة 
مجلس الوزراء، حيث وقعه بدوره رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 

الذي أحاله بدوره الى رئاسة اجلمهورية.
إال أن رئيس البالد ميشال عون لم يوقع القانون، وبحسب بيان 
صادر عن الرئاسة اللبنانية، ، فإن عون طلب إع��ادة القانون الى 
مجلس النواب إلع��ادة النظر فيه، مستنداً الى “دراسات قانونية 

ودستورية”.
وقال البيان إن تبكير االنتخابات “يعرض العملية االنتخابية 

إلحجام الناخبني عن االقتراع ألسباب مناخية ولوجستية عدة”.
وأوضح أنه “ميكن أن يتعذر انتقال الناخبني إلى أماكن االقتراع 
خصوصا في املناطق اجلبلية واجلردية بسبب العوامل الطبيعية 
واملناخية التي غالباً ما تسود في شهر مارس كأمطار وعواصف 

رعدية وثلوج”.
وبحسب عون أيضاً فإن “هذا القانون يحرم 10685 مواطناً 
ومواطنة من جميع الطوائف حقهم انتخاب، لكونهم لن يبلغوا سن 

ال� 21 عاماً )سّن االقتراع في لبنان( في حلول مارس 2022”.
وبعد فترة قصيرة من رد عون القانون للبرملان، دعا رئيسه نبيه 
بري، إلى جلسة للجان النيابية املشتركة صباح الثالثاء، لدراسة رد 

القانون، حسب بيان صادر عن مكتب اإلعالم لرئاسة البرملان. 
وكانت اللجان البرملانية املشتركة أوصت في 7 أكتوبر املاضي 
بوجوب إج��راء االنتخابات في 27 م��ارس املقبل؛ ألسباب تقنية 

واستباقا حللول شهر رمضان املبارك.
وقال حينها رئيس جلنة اإلدارة والعدل النائب جورج عدوان، 
إنه “مراعاة لشركائنا في الوطن ال ميكن إجراء احلمالت االنتخابية 

خالل شهر رمضان الفضيل”.

النظام  ال��س��وري��ة:  امل��ع��ارض��ة 
رف���������������ض ال����������ت����������واف����������ق ع����ل����ى 

مقترحات قدمها بنفسه
قال هادي البحرة، رئيس وفد املعارضة في اجتماعات اللجنة 
الدستورية السورية في جولتها السادسة، إن النظام رفض التوافق 

على أي مقترحات في اللجنة حتى على مقترحات قدمها بنفسه.
جاء ذلك في مؤمتر صحفي عقده البحرة في مقر األمم املتحدة 
بجنيف عقب ختام اجتماعات اجلولة السادسة الجتماعات للجنة 
دون حتقيق تقدم، وفق ما أعلن املبعوث األممي غير بيدرسون في 
وقت سابق . وأضاف البحرة: “هذه الدورة السادسة الجتماعات 
اللجنة بعد مضي أكثر من عامني على تأسيسها وانقطاع 9 أشهر 
بسبب عدم التوصل إلى منهجية في النقاشات تؤدي للوصول إلى 
نتائج”. وتابع: “في هذه اجلولة مت التوصل إلى منهجية الحظنا 
أنها قد تؤدي إلى حل بنسبة 50 في املئة من تعطيل أعمال اللجنة 
الدستورية، لكن هناك قسم آخر لم يتم وضع منهجية واضحة 
له، ورغم ذلك قدمنا عناوين مبادئ دستورية لبحثها خالل أيام 
اجلولة”. وأردف: “مت طرح 4 مبادئ )قدمها النظام واملعارضة 
واملجتمع املدني (ومتت مناقشتها، وخصصنا  الخ  لبحثها، وكان 
يفترض على ممثلي األط���راف تقدمي أوراق تفاهم أو التوصل 

لتوافقات حول ما طرح من أوراق )املبادئ( بعد املناقشات”.
وأردف: “لكن بكل أسف فإن األوراق التي قدمت  هي من قبل 
ممثلي هيئة التفاوض كاقتراحات للتوصل إلى توافقات بناء على ما 

استمعوا إليه في اجللسات السابقة للنقاشات”.
وزاد البحرة: “أخذت نصوص من األوراق )املبادئ( التي قدمتها 
األطراف وتضمنت االقتراحات التوافقية، لكن ممثل حكومة النظام 
لم يقدم أي ورقة للتوافق عليها وأصر على أنه ال يرى أي حرف أو 

نقطة في األوراق للتوافق”.
وقال إن موقف وفد النظام “جاء على الرغم أننا وضعنا من ضمن 
األوراق التي أعددناها، بعض املقترحات التي وضعوها )النظام( 

بأوراقهم )املبادئ(، واعتقدنا أنه ميكن البناء عليها”.
وشدد البحرة على أنه: “إذا أردنا احلصول على نتائج سريعة 
وإيجابية يجب استكمال هذه املنهجية من حيث انقطعت الستكمال 

ال� 50 في املئة )من املنهجية( للوصول إلى نتائج”.
ولفت إلى أن ذلك “يقتضي أن تكون لدى لألطراف الثالثة الرؤية 

للتوصل إلى تفاهمات والوصول حلل سياسي”.
وأشار البحرة، إلى أنه “ال توجد حتى اآلن الرغبة على األقل لدى 

طرف واحد )النظام( للتوصل إلى توافقات”.
وأكد أن “هذه العملية الدستورية ال ميكن أن تستمر إذا بقيت كما 
هي وإذا لم حتظ بدعم حقيقي وإرادة من قبل األطراف وصوال للحل 

السياسي وتطبيق القرار 2254 وحتقيق األمن واالستقرار”.
والقرار 2254 اتخذه مجلس األمن الدولي في 18 ديسمبر 2015 
ويحث جميع األطراف على وقف إطالق النار والتوصل إلى تسوية 
سياسية للوضع في سوريا. وانتهت ، اجتماعات اجلولة السادسة 
للجنة الدستورية السورية دون حتقيق توافقات، حيث قدمت 4 
أوراق، اثنتان منهما من قبل النظام وهي سيادة القانون واإلرهاب 
والتطرف، فيما قدمت املعارضة ورقة اجليش والقوات املسلحة 

واألمن واالستخبارات، وقدم املجتمع املدني ورقة سيادة القانون.
واجتمعت في اجلولة السادسة ألعمال اللجنة الدستورية الهيئة 
املصغرة للجنة املكونة من 45 عضوا، موزعني بالتساوي بني النظام 

واملعارضة وممثلي املجتمع املدني.
وتأسست اللجنة الدستورية السورية عام 2019 بعد جهود 
من الدول الضامنة ملسار أستانة؛ تركيا وروسيا وإيران، وتتكون 
من 150 عضوا يشكلون الهيئة املوسعة بالتساوي بني األطراف 

السورية الثالثة.

عزت حامد

ما زال��ت معركة األس��رى الفلسطينيني الستة 
املضربني ع��ن الطعام مستمرة وذل���ك م��ن أجل 
احلرية وإنهاء اعتالقهم اإلدارى، وسط مخاوف 

وقلق على حياتهم ووضعهم الصحي.
وأق���دم األس���رى امل��ض��رب��ني ع��ن ال��ط��ع��ام كايد 
الفسفوس ال��ذي يواصل إضرابه منذ 101 أيام، 
وه��و محتجز ف��ي مستشفى “برزالي” بوضع 
صحي قلق، وقد جمد االحتالل اعتقاله اإلداري 
ب�14 تشرين األول، األم���ر ال���ذي يعني إخ��الء 
مسؤولية إدارة السجون واملخابرات “الشاباك” 
من مصيره وحتويله إلى معتقل “غير رسمي” 
في املستشفى، ويبقى حتت حراسة أمن املستشفى 
بداًل من حراسة السجانني، ويستطيع أفراد عائلته 
زيارته كأي مريض وفًقا لقوانني املستشفى، لكنهم 
ال يستطيعون نقله ألي مكان آخ��ر، وفًقا لنادي 

األسير.
من ناحية أخ��رى تتواصل ردود الفعل إزاء 
التحركات أو م��ا ميكن وصفه باملواجهات بني 
عائالت وذوي الشهداء والدولة العبرية ، وقال 
م��ص��در سياسي فلسطيني للوسط أن أق��ارب 
وذوي الشهداء الفلسطينيني ممن حتتجز اسرائيل 
جثامينهم مستائني من حركة حماس وفصائل 
املقاومة للفشل حتى اآلن في استعاده جثامني 
ذويهم من االحتالل. وأضاف املصدر أن الكثير من 
قيادات حركة حماس تسعى إلى استعاده جثامني 
املقاومني ،إال أن هناك اصراًرا اسرائيلًيا على عدم 

استعاده هذه اجلثامني إال مبقابل .
وأشار هذا ملصدر أن هناك توجًسا من قيادات 

في احلركة من استمرار هذا التعنت من االحتالل، 
األم��ر ال��ذي سيسبب أزم��ات قوية حلركة حماس.  
جدير بالذكر أن القاهرة حتاول الوصول إلى حل 
لتلك االزمة، إال أن كافة االفق مسدودة بقوة بشأنها 

اآلن.
من جهته ق��ال زاه��ر جبارين ، األسير املفرج 
عنه وأحد أهم األسرى التابعني حلركة حماس في 
السجون اإلسرائيلية ، وفي لقاء معه أخيرا مع 
وكالة قدس برس لألنباء أن حركة حماس ستفعل 
ما بوسعها من أج��ل اإلف���راج عن األسير م��روان 
البرغوثي. وق��ال جبارين نصا ” البرغوثي قائد 
وطني، واإلفراج عنه سيكون له تأثير ووقع كبير 
لدى حركة فتح وباقي مكونات الشعب الفلسطيني، 
ونحن ملزمون بالعمل على اإلفراج عنه وعن باقي 

قيادات وكوادر شعبنا الفلسطيني.”
وأضاف أن هذه الصفقة كما صفقة وفاء األحرار، 
ستكون بإذن الله شاملة لكل املناطق الفلسطينية، 
من ضفة وغ��زة وق��دس وداخ��ل محتل، وستكون 
وطنية تشمل األس���رى واألس���ي���رات م��ن جميع 
الفصائل. غير أن مصدر فلسطيني مسؤول قال 
لصحيفة بيروت أوبزرفر أن حماس ستقوم بذلك 
فقط من أجل محاولة كسب أي شعبية في الشارع 

الفلسطيني . 
وفيما ل��ه صلة بهذه القضية نقلت صحيفة 
»األخ���ب���ار« اللبنانية   ع��ن م��ص��ادر ف��ي حركة 
»حماس«، قولها، “أن احلركة واجلهاد االسالمي 
أجرتا خالل األيام املاضية، ح��وارات مع الوسيط 
املصري حول كيفية إنهاء انتهاكات االحتالل بحّق 
األس��رى، وذل��ك بعد تهديدات صريحة من األمني 
العام ل�»اجلهاد«، زي��ادة النخالة، بالذهاب إلى 

حرب دفاعاً عن املعتَقلني.
وبحسب املصادر “أثمرت الرسائل الساخنة 
التي وصلت املصريني بإمكانية تنفيذ هجمات على 
حدود قطاع غزة، ضغوطاً سياسية على حكومة 
االحتالل التي اختارت دْفع مصلحة السجون إلى 
التفاوض مع األس��رى مقابل وق��ف إضرابهم عن 
الطعام، وتلبية مطلبهم ب��إع��ادة أوضاعهم إلى 
ما كانت عليه قبل عملية »نفق احل��ري��ة«، بهدف 

احملافظة على الهدوء في القطاع.
وكانت إدارة السجون شرعت، منذ السادس 
من أيلول املاضي، تاريخ عملية جلبوع، في فرض 
جملة من اإلج���راءات التنكيلية بحق املعتَقلني، 
وتصعيد سياسات التضييق عليهم، مستهِدفًة 
خصوصاً أسرى »اجلهاد« من خالل نقلهم وعزلهم 
واحتجازهم في زنازين ال تتوّفر فيها أدنى شروط 
احلياة اآلدمية، عدا عن نقل مجموعة من القيادات 

إلى التحقيق.
 وعلى إثر ذل��ك، بدأ أس��رى »اجل��ه��اد«، منذ 40 
يوماً متواصلة، خطوات تصعيدية ُتوّجت بإضراب 
مفتوح عن الطعام دفاعاً عن إرث احلركة األسيرة 
وبنيتها التنظيمية، كان سيتطّور إلى االمتناع عن 
شرب امل��اء ب��دءاً من 100 من طليعة استشهادّيي 

أسرى احلركة.
من جهتها أعلنت الهيئة القيادية ألسرى اجلهاد 
اإلسالمي يوم  املاضية التوّصل التفاق مع إدارة 
السجون ينتهي مبوجبه اإلض��راب ال��ذي يقوده 

األسرى.
وأعلنت الهيئة انتصار مجاهديها في معركة 

األمعاء اخلاوية، وهو ما ميثل أنتصارا لها. 
م��ن ناحية أخ��رى وفيما بتعلق باملواجهات 

الفلسطينية مع االحتالل ، تتواصل املواجهات 
األمنية بني الكثير من الثوار الفلسطينيني وقوات 
االح��ت��الل ، وق��ال مصدر فلسطيني م��س��ؤول ان 
اشتعال االزمات واملواجهات في القدس يقف وراءه 

القيادي في حماس صالح العاروري .
ونبه املصدر في حديث لبعض من الصحف 
العربية الصادرة أخيرا الى ان ال��ع��اروري يقف 
وراء هذه املواجهات واالشتباكات لتحقيق اغراض 
سياسيه دقيقه لصاحله هو شخصيا ولصالح 
ح��رك��ه ح��م��اس . ي��ذك��ر ان ع��دد م��ن االشتباكات 
اشتعلت اخيرا في القدس بني عناصر املقاومه وبني 

الشرطة اإلسرائيلية. 
من ناحية أخرى وفيما يتعلق بقضية املصاحلة 
، قال القيادي الفلسطيني عزام األحمد في مقابلة مع 
راديو صوت فلسطني الثالثاء املاضي أن فتح تهدف 

إلى فتح حوار شامل مع جميع احلركات السلطة. 
وق��ال األح��م��د أن حركة فتح تعرف ج��ي��داً أن 
حماس واجلهاد لن تتعاونا علناً وستلقي باللوم 

على السلطة الفلسطينية. كل عادة.
م��ن جهته ق��ال القيادي ق��ال محمود العالول 
إن ح��م��اس حت���اول اس��ت��غ��الل ن��ف��وذه��ا الداخلي 
واخل��ارج��ي ف��ي األراض���ي الفلسطينية لتحقيق 
مصاحلهم اخل��اص��ة وذل��ك دون م��راع��اة احلالة 

الفلسطينية الداخلية.
كشف مصدر مقرب من دائ��رة جبريل الرجوب 
، أن حماس ، خالل لقاءاتها األخيرة في القاهرة 
، ألقى قادة حماس باللوم على محادثاتهم بشأن 
إع���ادة ال��ع��زاء م��ع فتح ، بسبب توقف الرجوب 
وفريقه. الرجوب يصنف ذل��ك على أن��ه إشاعات 
وأن ادعاء حماس هو فقط إلقاء اللوم عليه شخصيا 

وإخفاء فشلهم.
ال��الف��ت أن���ه وف���ي ذروة ه���ذا احل��دي��ث وه��ذه 
التحركات أش��ارت مصادر سياسية إل��ى الدعم 
الكامل الذي تقدمه قوات األمن والشرطة واملواطنني 
إلى الرئيس عباس ، وهو الدعم الذي بات واضحا 
أنه يتصاعد تزامنا مع التصعيد احلاصل باألزمة 

بني فتح وحماس .
ب��دوره��ا نشرت تقارير صحفية فلسطينية 
أن عدد من املوظفني العموميني يضغطون خلف 
الكواليس ، على ق��ي��ادة حماس ف��ي غ��زة لقبول 
العرض القطري اإلسرائيلي بالسماح بدخول 
البضائع إلى غزة ثم بيعها للحصول على أموال 

نقدية لدفع رواتب موظفي اخلدمة املدنية.
وقال الكاتب الصحفي ياسر مناع تعليقا على 
هذه القضية أن هناك مقترحا طرح في “إسرائيل” 
وهو نقل بضائع إلى قطاع غزة بقيمة 8 ماليني 
دوالر )وقود/طعام( ومن خالل بيعها ستمول ح� 
�ماس الرواتب بدالً من ادخال حقائب االموال ،تشير 

التقديرات إلى أن القضية ستحل في غضون أيام.
م��ن جهته ق��ال مصدر فلسطيني م��س��ؤول أن 
عدد من الفلسطينيني يتهمون حركة حماس بأنها 
تتالعب مب��ا أس��م��وه  مصائر الفلسطينيني في 
غزة ، مشيرا إلى أن اجل��وع والفقر يستشري في 
غزة واجلميع ينتظر الرواتب ، ولكن الكثير من 
الفلسطينيني ال يستطيع احلديث االن عن هذه 

النقطة خوفا من حركة حماس.
من ناحية أخرى تسعى قوات األمن في الضفة 
الغربية إلى العمل على زيادة تطبيق القانون على 
أساس املخاوف املتزايدة من النشاط األمني املؤهل 

حلركات مثل حماس واجلهاد.

اسير فليطيني

قتل 92 حوثياً بضربات لتحالف دعم الشرعية 
على ال��ق��وات االن��ق��الب��ي��ة ف��ي مديريتي اجلوبة 
والكسارة التابعتني حملافظة مأرب، خالل الساعات 
األربع والعشرين املاضية، باإلضافة إلى تدمير 16 

آلية عسكرية للحوثيني في اجلبهتني ذاتهما.
وذك���رت السلطة احمللية ف��ي محافظة م��أرب 
اليمنية أن امليليشيات احلوثية ما زال��ت تفرض 
حصاراً على املدنيني مبنازلهم في مديرية العبدية 
جنوب احملافظة، وتنفذ إعدامات ميدانية للجرحى، 
وتختطف األطفال والشيوخ، إلى جانب حتويلها 
امل��دارس واملنشآت العامة إلى معتقالت وأماكن 

للتصفية امليدانية.
جاء ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات مفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني، أن أكثر من خمسة 
آالف شخص، قد مت تهجيرهم قسراً هذا األسبوع 
وح���ده، حيث ت���دور أع��ن��ف امل��ع��ارك ف��ي جنوب 
محافظة مأرب، مع استمرار نزوح العائالت بسبب 

تصاعد املواجهات هناك.
وأوض��ح��ت املفوضية أن��ه ومنذ ب��داي��ة العام 
احلالي، أُجبر ما يقرب من 80 ألف ميني على الفرار 
من منازلهم والبحث عن م��أوى في جميع أنحاء 
البالد. وأعربت عن قلقها إزاء التطورات األخيرة 
في محافظة م��أرب، حيث ت��ؤدي االشتباكات إلى 
نزوح مئات العائالت، كما أن القيود املفروضة على 
توزيع املساعدات اإلنسانية تؤدي إلى حرمان مزيد 

األشخاص الذين هم في  احلاجة إلى املساعدات.
وقالت املفوضية: »بعد التعليق املؤقت لألنشطة 
في مديرية اجلوبة جنوب محافظة مأرب بسبب 
مخاوف أمنية، استأنف الشريك احمللي للمفوضية 
ت��وزي��ع امل���واد غير الغذائية على 75 عائلة في 

املديرية و149 أسرة تقيم حالياً في مدينة مأرب«.
وأع��ادت املفوضية التذكير ب��أن 20.7 مليون 
شخص ف��ي اليمن يحتاجون للمساعدة، منهم 
أكثر من 4 ماليني نازح داخلياً، وأن ما يصل إلى 
1.2 مليون ميني نازح يعيشون في 1800 موقع 
مضيف. ميثل األطفال والنساء ما يصل إلى 76 في 
املائة من إجمالي النازحني داخلياً. في حني أن هناك 

129531 الجئاً و12075 من طالبي اللجوء.
من جهته ناقش وكيل محافظة مأرب عبد ربه 
مفتاح خالل لقائه، نائب منسق الشؤون اإلنسانية 
التابع ل��ألمم املتحدة في اليمن، ديجو زوري��ال، 
والفريق املرافق له ال��ذي ي��زور احملافظة حالياً، 
أداء املنظمات التابعة لألمم املتحدة في اجلانب 
اإلنساني والقصور الكبير في أدائها جتاه الوضع 
اإلنساني املأساوي في احملافظة وجتاهلها اجلرائم 

اإلنسانية مليليشيا احلوثي جتاه املدنيني اآلمنني.
ونقل امل��وق��ع الرسمي للمحافظة ع��ن مفتاح 
ال��ق��ول: »إن امل��أس��اة اإلنسانية التي حدثت وما 

زالت مستمرة في مديرية العبدية واجلرائم التي 
ترتكبها ميليشيا احلوثي التابعة إلي��ران بحق 
سكان العبدية البالغ عددهم 35 ألف نسمة أظهرت 
بوضوح مدى قصور املنظمات األممية وتقاعسها 
عن قيامها بواجبها اإلنساني األخالقي والقانوني 
إلنقاذ املدنيني«. وانتقد املسؤول اليمني »الصمت 
امل��ري��ب ل��ألمم املتحدة أم��ام ال��ن��داءات اإلنسانية 
املتكررة للسلطة احمللية واحلكومة للقيام بواجبها 
إلنقاذ سكان مديرية العبدية منذ ب��دء احلصار 
املطبق عليهم الذي استمر شهراً كامالً«. وقال إن 
ذل��ك »أك��د م��دى خضوع ه��ذه املنظمات خصوصاً 

التي ما زالت مقراتها الرئيسة في صنعاء، خاضعة 
لسلطة وتوجيهات ميليشيا احلوثي وحتكمها 

بقراراتها وحتركاتها ومواقفها«.
وق��ال امل��س��ؤول احمل��ل��ي: »إن صمت املنظمات 
وتقاعسها عن أداء واجباتها األخالقية والقانونية 
اإلنسانية شجعا ميليشيا احلوثي لالستمرار في 
اجلرائم اإلنسانية جتاه سكان مديرية العبدية«، 
متهماً امليليشيات بأنها مت��ارس حالياً في قرى 
مديرية العبدية »جرائم إنسانية يندى لها اجلبني 
وسط غياب وصمت من املنظمات األممية العاملة 

في املجال احلقوقي واإلنساني«.

مجازر احلوثيني في مأرب
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