
صنعاء/ سبأ 
ــم القوات  ــمي باس أكد املتحدث الرس
املسلحة العميد يحيى رسيع أن مرتزقة 
العدوان واصلوا خروقاتهم لوقف إطالق 
ــاعة  ـــ 24 س ــالل ال ــدة خ ــار بالحدي الن
املاضية بارتكاب 214 خرقا بالتزامن مع 
ــف لطريان العدوان الحربي  تحليق مكث
واالستطالعي يف أجواء مدينة الحديدة 

ومختلف مديرياتها.
ــع يف ترصيح لـ  ــد رسي ــح العمي وأوض
ــبأ) أن مدفعية املرتزقة أطلقت 172  (س
ــكنية ومزارع  قذيفة باتجاه األحياء الس
ــا 108  ــش منه ــع الجي ــني ومواق املواطن
ــمال ورشق حيس وثمان  قذائف عىل ش
ــيخ وغربها  ــاون إىل قرية الش قذائف ه
ــا  التحيت ــوب  جن ــاه  باتج ــة  قذيف و45 
ــول الكوعي وقذيفة  وقذيفة مدفعية ح
ــاون من  ــي ه ــة وقذيفت ــاون إىل األمني ه
ــرب الكوعي إىل الكوعي وقذيفة هاون  غ
ــاون عىل رشكة  ــجن وقذيفة ه ــىل الش ع
ــىل رشكة املقبيل  ــة وقذيفة هاون ع تهام
وقذيفة هاون عىل جنوب سيتي ماكس 
ــة كما  ــاون عىل الواح ــف ه ــالث قذائ وث
ــة  أطلقوا صاروخني موجهني من مدرس

خولة باتجاه شمال ورشق حيس.
ــة واصلوا إطالق  ــار إىل أن املرتزق وأش

ــطة  ــلحة املتوس النار من مختلف األس
ــة الرشف إىل كيلو 16  والخفيفة من قري
ــمال  ــيخ ومن ش ــة محل الش ــىل قري وع
ــمال  ــوب غرب وش ــرب وجن ــة وغ األمني
ــة عىل الدريهمي  الكوعي ومن الخباتي
ــمال ورشق  ــس عىل ش ــث حي ــن مثل وم
حيس وتمشيط باتجاه جنوب التحيتا.
إن  إىل  ــمي  الرس ــدث  املتح ــت  ولف
ــكل  بش ــق  حل ــتطالعي  االس ــريان  الط
ــاء والحوك  ــواء املين ــل فوق أج متواص
والدريهمي وكيلو 16 والتحيتا وجزيرة 
ــب والضحي  ــف والكثي ــران والصلي كم
ــل واملنصورية  ــة وباج ــدن واملراوع والك
ــينية  ــه والحس ــت الفقي ــخنة وبي والس
ــة والقناوص مع تحليق للطريان  واللحي
الحربي بشكل متقطع يف أجواء املدينة 
وفوق التحيتا وحيس والجبلية والفازة 

والجاح.
ــة تقوم  ــد جراف ــم رص ــه ت ــح أن وأوض
ــس إىل جانب رصد  ــات يف حي بتحصين
ــن  م ــة  للمرتزق ــزات  وتعزي ــركات  تح
ــس والعكس ومن  ــاه حي الخوخة باتج
ــارة البيضاء  ــس باتجاه العم مثلث حي
ــعب  ــمال رشق مدينة الش وتحركات ش
وتحركات أفراد وأطقم ما بني رشق بيوت 

الخباتية وجنوبها وشمال غربها.

ــركات لعرشات  ــم رصد تح ــني أنه ت وب
املدرعات واألطقم والسيارات والدينات 
بشكل مكثف من الخمسني إىل الغرايس 
والعكس ومن الغرايس إىل جامع إخوان 
ــم محملة  ــرك أطق ــت والعكس وتح ثاب
ــن  ــع وم ــر إىل الجام ــن الهناج ــراد م أف
ــر وتحرك أفراد عند  الجامع إىل الهناج

الجامع باتجاه الهناجر.
وذكر العميد رسيع أن طريان العدوان 
ــارة عىل املالحيط  ــن 33 غارة منها غ ش
ــع  البق ــىل  ــارة ع ــم و13غ باق ــىل  و10ع
وكتاف بصعدة وأربع غارات عىل حرض 
ــة وأربع غارات  ــدي بمحافظة حج ومي
من طريان استطالع عىل برط وغارة عىل 

حام بمحافظة الجوف.
ــعبية  ــش واللجان الش ــد أن الجي وأك
ــة منها  ــات للمرتزق ــدة زحوف ــدوا ع ص
ــاه جبل الصافية باملالحيط  زحف باتج
ــة  الرشقي ــاحة  رش ــاه  باتج ــان  وزحف
ــف  وزح ــع  البق يف  ــة  الغربي ــاحة  ورش
ــر وآل رسة  ــزارع واملحج ــر باتجاه امل آخ
ومحديدة يف باقم كما أفشلوا محاولتي 
ــن  ــاه جبل الس ــة باتج ــلل للمرتزق تس
ــة العصيدة يف  ــىل تب ــري يف تعز وع بحم
نهم.. الفتا إىل أن املرتزقة تكبدوا خسائر 
ــم مرصعهم  ــرشات منه ــرية ولقي الع كب

وأصيب آخرون ولم يتمكنوا من تحقيق 
أي تقدم.

ــار إىل أن أبطال الجيش واللجان  وأش
ــة  ــات نوعي ــدة عملي ــاح ع ــذوا بنج نف
ــة بالبيضاء  ــىل مواقع املرتزقة يف قاني ع
ــز ويف  ــة يف تع ــة بالقحيف ويف دار الكاذي
ــذوا ثالث عمليات  حريان بحجة كما نف
ــىل  ــة ع ــا عملي ــة منه ــة ناجح هجومي
ــرى عىل  ــع وأخ ــة بالبق ــاحة الغربي رش
ــة جيزان  ــة يف املزرق قبال ــل الرصخ جب
ــاه خط  ــة باتج ــة ثالث ــة هجومي وعملي

الوازعية مقابل موقع القرن بتعز.
ــال  ــع أن أبط ــد رسي ــد العمي ــا أك كم
ــعبية تمكنوا من  ــش واللجان الش الجي
ــدة تباب يف  ــىل ع ــيطرة ع ــدم والس التق
ــاحة الغربية وتطهري جبل الرصخة  رش
ــىل والجرحى من  ــقوط عرشات القت وس
ــراق طقم ومدرعة يف  ــة كما تم إح املرتزق

الوازعية.
ــالح الجو املسري أمس  اىل ذلك نفذ س
ــىل  ــف ع ــرة قاص ــا بطائ ــا جوي هجوم
ــمى  تجمعات للغزاة واملرتزقة يف ما يس

بمعسكر النرص بمحافظة مأرب.
ــبأ) أن  ــكري لـ (س ــد مصدر عس وأك
ــع  ــه وأوق ــق هدف ــوي حق ــوم الج الهج
ــة  مرتزق ــوف  صف يف  ــرية  كب ــائر  خس

العدوان.
ــان  واللج ــش  الجي ــل  أفش ــك  ذل إىل 
ــلل ملرتزقة  ــس محاولة تس ــعبية أم الش
ــري  حم ــة  بجبه ــة  القحيف يف  ــدوان  الع

بمحافظة تعز.
ــكري أن الجيش  ــح مصدر عس وأوض
ــة  محاول ــلوا  أفش ــعبية  الش ــان  واللج
ــقوط  ــة، وس ــة بالقحيف ــلل للمرتزق تس

قتىل وجرحى يف صفوفهم.
ــة عدد  ــرصع وإصاب ــدر م ــد املص وأك
ــن لوحدة  ــدوان يف كمائ ــن مرتزقة الع م

الهندسة بجبهة الضباب.
ــة  ــرت وحدة الهندس ــوف دم ويف الج
بالجيش واللجان الشعبية أمس آليتني 
ــكريتني ملرتزقة العدوان يف جبهتي  عس

املتون وخب والشعف.
ــة  ــري آلي ــكري تدم ــدر عس ــد مص وأك
عسكرية محملة باملرتزقة بعبوة ناسفة 
ــون ومرصع وإصابة من  قرب مجمع املت

عليها .
ــم تدمري آلية  ــار املصدر إىل أنه ت وأش
 14.5 ــار  عي ــاش  رش ــا  عليه ــكرية  عس
ــة يف  بكمني محكم نفذته وحدة الهندس

الخليفني بخب والشعف.
ــة العدوان  ــن مرتزق ــدد م ــا لقي ع كم
يف  ــرون  آخ ــرح  وج ــم  مرصعه ــس  أم

محافظة البيضاء.
ــوة  ــكري أن عب ــدر عس ــح مص وأوض
ــة  ــن مرتزق ــدد م ــرت يف ع ــفة انفج ناس
ــقوط قتىل  ــة وس ــة قاني ــدوان بجبه الع

وجرحى يف صفوفهم.
ــن الجيش  ــدات م ــيطرت وح ــا س كم
ــدة  ــىل ع ــس ع أم ــعبية  الش ــان  واللج
ــا مرتزقة الجيش  تباب كان يتمركز فيه

السعودي يف قطاع نجران .
وأوضح مصدر عسكري لـ (سبأ) أن 
ــعبية  وحدات من الجيش واللجان الش
ــىل عدة تباب  ــذت عملية هجومية ع نف
ــا أدى إىل مرصع  ــة م ــاحة الغربي يف رش

وجرح عدد من املرتزقة.
ــدر إىل أن العملية انتهت  ــار املص وأش
ــيطرة عىل تلك املواقع بعد هروب  بالس

املرتزقة وتكبدهم خسائر فادحة.
ــن الجيش  ــك كرست وحدات م إىل ذل
ــاً ملرتزقة  ــعبية أمس زحف ــان الش واللج
ــران  نج ــاع  بقط ــعودي  الس ــش  الجي

ومرصع وجرح عدد من املرتزقة.
ــدد  أن ع ــكري  ــدر عس ــح مص وأوض
ــعودي قتلوا  ــش الس ــة الجي ــن مرتزق م
ــم عىل  ــرس زحف له ــالل ك ــوا خ وجرح

رشاحة الرشقية.
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ــباب تفيش وباء  ــاء غربيون، أن أس ــد باحثون وعلم أك
ــوأ يف التاريخ البرشي، جاءت  الكولريا يف اليمن، وهو األس
ــن أفارقة إىل  ــرب مهاجري ــن رشق أفريقيا ع ــن املرجح م م

اليمن.
ــانجر  س ــكام  ويل ــد  معه يف  ــون  الباحث ــتخدم  واس
ــل  ــتور الفرنيس تقنيات التسلس ــي ومعهد باس الربيطان
ــل يمكنهم  ــوا اآلن يف وضع أفض ــوا إنهم بات ــي وقال الجين
ــار الكولريا مستقبال يف مناطق مثل  من تقدير خطر انتش

اليمن، وهو ما يتيح للسلطات وقتا أكرب للتدخل.
ــون األستاذ لدى معهد سانجر وكلية  وقال نيك تومس
ــتوائي الذي شارك يف اإلرشاف  لندن للصحة والطب االس
عىل الدراسة “معرفة كيفية انتقال الكولريا عامليا تمنحنا 
ــات التفيش يف  ــل ملوج ــكل أفض ــتعداد بش ــة لالس الفرص

املستقبل”.
ــاالت إصابة  ــة 42 عينة من ح ــون بدراس ــام الباحث وق
بالكولريا أخذت من مصابني يف اليمن، ومن آخرين بمركز 
ــة، وتمت مقارنتها  ــعودية اليمني الجئني عىل الحدود الس
مع 74 عينة من حاالت اإلصابة بالكولريا من جنوب آسيا 

والرشق األوسط ورشق ووسط أفريقيا.
ــريا يف اليمن مرتبطة  ــاللة الكول وتوصل هؤالء إىل أن س
ــام 2012 يف جنوب  ــرة األوىل يف ع ــرت للم ــك التي ظه بتل
ــم، وأن تلك  ــتوى العال ــيا، وانترشت بعد ذلك عىل مس آس
ــيا أو  ــارشة إىل اليمن من جنوب آس ــم تصل مب ــاللة ل الس
ــت يف رشق أفريقيا بني عامي  ــط، لكنها تفش الرشق األوس

2013 و2014، قبل أن تظهر يف اليمن يف 2016.
ــريا يف اليمن أوائل أكتوبر 2016،  ــدأ تفيش وباء الكول وب
ــد فتكا يف أبريل  ــل أن ينحرس ليعود يف موجة ثانية أش قب

2017، ليسجل أكرب حالة تفٍشّ للوباء يف العالم.
ــم  ــة لألم ــة تابع ــت منظم ــت، قال ــمرب الفائ يف 24 ديس
ــاء الكولريا يف  ــة وفاة بوب ــد 400 حال ــدة، إنه تم رص املتح
ــن، خالل العام 2018، مؤكدة انخفاض معدل حاالت  اليم
ــاع، مقارنة بالعام  ــو ثالثة أرب ــتبه فيها، بنح الكولريا املش

.2017
وذكر مكتب مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف 

ــىل موقع تويرت رصدتها وكالة ديربيفر  اليمن يف تغريدة ع
ــتبه  ــم اإلبالغ عن 295 ألف حالة يش ــاء وقتها، أنه ت لألنب
ــام 2018، مقارنة بـ 1.1 مليون  ــا بالوباء خالل الع إصابته

حالة مشتبه بها يف 2017.
ــن  وأضاف مكتب املنظمة األممية أن « األطفال دون س

الخامسة يمثلون ثلث الوفيات بهذا الوباء».
ــن أن يودي  ــاداً يمك ــهاال ح ــبب إس ــريا وباء يس والكول
ــالج،  ــق الع ــم يتل ــاعات إذا ل ــالل س ــض خ ــاة املري بحي
واألطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم 
ــاص لخطر  ــكل خ ــون بش ــنوات، معرض ــس س ــن خم ع

اإلصابة بهذا املرض.
ــتمرة منذ قرابة أربع  ــف باليمن حرب أهلية مس وتعص
ــنوات ويحتاج نحو 22 مليون يمني، أي أكرث من ثلثي  س
السكان، ملساعدات إنسانية عاجلة وكثري منهم عىل شفا 
ــالق عدد كبري من  ــار القطاع الصحي وإغ ــةو انهي املجاع
ــراض واألوبئة يف  ــا أدى إىل تفيش األم ــق الصحية م املراف
ــآت الصحية يف البالد  ــالد. وتعمل أقل من نصف املنش الب

بكامل طاقتها.
ــانجر  ــام فريق معهد س ــار، ق ــول االنتش ــث أص ولبح
ومعهد باستور بعمل تسلسل جيني لعينات من بكترييا 

الكولريا تم جمعها من اليمن ومناطق قريبة.
ــني اليمنيني عىل  ــن مركز لالجئ ــك عينات م ــمل ذل وش
ــة و74 عينة أخرى من الكولريا  ــعودية اليمني الحدود الس

من جنوب آسيا والرشق األوسط ورشق ووسط أفريقيا.
ــه يف دورية  ــذي نرش نتائج ــارن الفريق ال ــد ذلك، ق بع
ــالت بمجموعة عاملية  ــوم األربعاء، تلك التسلس نيترش ي
ــاللة  ــن 1000 عينة كولريا وتوصل إىل أن الس ــم أكرث م تض
ــببت يف الوباء باليمن تتصل بساللة تم رصدها  التي تس

أول مرة يف عام 2012 يف جنوب آسيا وانترشت عامليا.
ــاللة اليمنية لم تصل  ــني وجدوا أن الس غري أن الباحث
ــببت موجات  ــيا، وإنما انترشت وس مبارشة من جنوب آس
من اإلصابة يف رشق أفريقيا يف 2013 و2014 قبل أن تظهر 

يف اليمن يف 2016.
ــاف أن  ــم الجينوم مكننا من اكتش ــون “عل وقال تومس

ــر الحاصل يف  ــن الوباء املدم ــؤولة ع ــاللة الكولريا املس س
ــخاص من رشق  ــح بهجرة أش ــة عىل األرج ــن مرتبط اليم

أفريقيا إىل اليمن”.
ــمح للفريق بأن  ــه أضاف أن العينات املتاحة ال تس لكن
ــاللة يف  ــد الذي أتت منه الس ــه الدقة البل ــدد عىل وج يح

رشق أفريقيا، وفقا لرويرتز.
ــر  ــع أكتوب ــة يف مطل ــة العاملي ــة الصح ــذرت منظم وح
ــارع تفيش الكولريا من جديد مع ظهور ما  املايض، من تس
يشتبه أنها نحو عرشة آالف حالة إصابة يف األسبوع وهو 
ما يمثل مثيل متوسط املعدل خالل الثمانية أشهر األوىل 

من عام 2018.
ــة  ــم منظم ــدث باس ــش املتح ــارق جارسيفيت ــد ط وأك
ــتباه  ــالغ عن االش ــه تم اإلب ــا، إن ــة حينه ــة العاملي الصح
ــبتمرب  ــخصاً بالكولريا حتى س ــة 185 ألفاً و160 ش بإصاب

الفائت.
ــدل اإلصابة خالل الثمانية  وهذا الرقم ُيعد ضعفي مع
ــجيل 154  ــن العام املايض، عندما تم تس ــهر األوىل م األش

ــاء اليمن مع وفاة 196  ــاً و527 حالة إصابة يف كل أنح ألف
شخصاً.

ــاء الكولريا  ــه منذ ظهور وب ــار جارسيفيتش إىل أن وأش
ــن 1.2 مليون حالة  ــل 2017 تم اإلبالغ ع ــن يف أبري يف اليم
ــتباه لإلصابة باملرض مع وفاة 2515 شخصاً. وأوضح:  اش
ــن منذ يونيو  ــاالت الكولريا يف اليم ــزا يد عدد ح ــنا ت «ملس
2018، هذه الزيادة أصبحت أكرب خالل سبتمرب املايض».

ــل خالل  ــك بأي طف ــه أن يفت ــريا بإمكان ــرض الكول وم
ساعات فقط من إصابته إذا لم يتم معالجته.

ــوأ أزمة  ــهد أس ــتمرار الحرب بات اليمن يش  وبفعل اس
ــانية يف العالم وفق تأكيدات األمم املتحدة التي تؤكد  إنس
ــكان،  ــون يمني، أي أكرث من ثلثي الس ــرث من 22 ملي أن أك
ــانية  اإلنس ــاعدة  املس ــكال  أش ــن  م ــكل  ش إىل  ــة  بحاج
ــخص ال  ــون ش ــم 8.4 ملي ــن فيه ــة، بم ــة العاجل والحماي
ــم املقبلة، ويعاني  ــيحصلون عىل وجبته يعرفون كيف س

نحو مليوني طفل من النقص الحاد يف التغذية.

أكدوا أنه األسوأ في التاريخ البشريأكدوا أنه األسوأ في التاريخ البشري
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