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ــغ إجمايل حاالت اإلصابة بداء الكلب يف محافظة املحويت  بل
خالل العام املايض 441 حالة.

ــفى  ــب باملستش ــدة داء الكل ــن وح ــادر ع ــر ص ــر تقري وذك
الجمهوري باملحافظة تلقته (سبأ) أن الوحدة استقبلت خالل 
العام املايض 192 حالة إصابة، أعطيت لها اللقاح واملصل و249 

حالة لم تعط لها لقاحات لعدم توفرها.
ــة الرجم و103  ــة 135 حالة بمديري ــر إىل إصاب ــار التقري وأش
ــت و86 حالة يف جبل املحويت و67 حالة  حاالت بمدينة املحوي
يف الطويلة و20 حالة يف الخبت و17 حالة يف بني سعد وحالتان 

يف شبام كوكبان وحالة واحدة من خارج املحافظة.
ــنة حتى أربع  ــدد املصابني من عمر س ــح التقرير أن ع وأوض
ــنوات حتى 14 عاما 188 حالة  ــنوات 26 حالة ومن خمس س س
ــا وما فوق  ــنة 167 حالة ومن 41 عام ــا حتى 40 س ــن 15 عام وم

60 حالة.
وأشار مدير وحدة داء الكلب الدكتور محمد شوعي الشويع 
إىل تزايد عدد املصابني، مقارنة مع الفرتة املقابلة من العام املايض 
ــية ويف بعض  ــدن الرئيس ــعورة يف امل ــار الكالب املس ــراء انتش ج

مناطق األرياف خصوصا يف التجمعات العامة.
ــرب حاالت إصابة  ــتقبلت أك ــت إىل أن وحدة داء الكلب اس ولف
ــال.. مؤكدا أهمية تنفيذ حمالت  ــام املايض، أغلبهم من األطف الع

دورية منتظمة إلبادة الكالب الضالة واملسعورة.

إصابة  إصابة  ٤٤١٤٤١ بداء الكلب في المحويت بداء الكلب في المحويت

ــا  وبقربه ــرتاب،  ال ــىل  ع ــدة  ممت
ــا من  ــة: بقاي ــىل الجريم ــاهدان ع ش
ــعفها للهروب  ــم تس ــة، ل ــدم الطفل ق
ــعودية.  من غدر طائرات الحقد الس
ومحفظة مدرسية كانت يوماً مصدر 
ــه  ــات في ــٍد ب ــا، يف بل ــل له ــان وأم أم
األطفال يغفون نومتهم األخرية عىل 

هدير طائرات العدوان.
الطفلة إرشاق..

من ضحايا مجزرة طريان العدوان 
ــالب  ــق ط ــي بح ــعودي االمريك الس

مدرسة الفالح يف مديرية نهم،
يف مثل هذا اليوم من عام 2017.

يوميات

عبدالفتاح علي البنوسعبدالفتاح علي البنوس

6 جمادى األولى  1440هـ | الموافق | 
12 يناير 2019م | العدد 19777

السبت

أسد بحر يتقصى محتويات شاحنة في روسياأسد بحر يتقصى محتويات شاحنة في روسيابعد بعد ٦٦ عمليات متتالية.. جراح يغفو ممسكًا بيد المريض!  عمليات متتالية.. جراح يغفو ممسكًا بيد المريض!  الفراشات الملكية على الفراشات الملكية على 
حافة االنقراض! حافة االنقراض!  ــل  التواص ــبكات  ش ــىل  ع ــرشت  انت

ــا  التقطته ــة  ــورة طريف ــي ص االجتماع
ــراح أثناء  ــب ج ــة، لطبي ــة صيني ممرض

العمل وشاركتها عىل اإلنرتنت.
أن  ــل،  مي ــيل  دي ــة  صحيف ــرت  وذك
ــانبينغ، عمل ملدة  الجراح الصيني، لو ش

ــات  ــرى 6 عملي ــة وأج ــاعة متتالي 20 س
ــط يف النوم  ــا غ ــة، بعده ــة صعب جراحي

بمكان العمل.
ــد أجرى 5  ــانبينغ ق وكان الطبيب ش
ــه ليأخذ  ــل غرفت ــات صعبة، ودخ عملي
قسطا من الراحة، عندها أدخل رجل إىل 

املستشفى يف حالة طارئة، حيث تمزقت 
يده بمطحنة لحم.

ــتحالة  اس ــا  حينه ــراح  الج وأدرك 
ــاعدة  بمس ــد  وتعه ــة،  العملي ــل  تأجي
املصاب عىل الرغم من تعبه الشديد. ويف 
ــعافية الجراحية ليد  نهاية العملية اإلس
ــوى الطبيب ودخل يف  ــض، خارت ق املري

سبات عميق وهو عىل طاولة العمليات.
ــابينغ: "أردت أن أغمض  ــو ش ــال ل وق

عيني وأرتاح. لم أتوقع أن أنام".
ــت صورة  ــتخدمو اإلنرتن ــل مس وتناق
أن  ــهم  أدهش ــث  حي ــم،  النائ ــراح  الج
ــد املريض  ــك ي ــي وهو يمس ــب غف الطبي

بشكل صحيح وهو نائم.
وأضافت الصحيفة، أن املريض الذي 
ــل  يتماث ــانبينغ،  ــراح ش الج ــده  ي ــذ  أنق

للشفاء وحالته الصحية جيدة.

إىل  ــويل  فض ــر  بح ــد  أس ــد  صع
ــة  ــل يف مقاطع ــد املعام ــاء أح مين
يف  ــث  ليعب ــية،  الروس ــاتكا  كامش
ــاحنة متوفقة بالقرب  محتويات ش

من البحر.
ــد البحر  ــىل ما يبدو، فإن أس وع
كان يبحث عن وجبة فطور، يف حني 

ــة النادرة  ــور بعض املارة الحادث ص
ونرشوها عرب موقع فيسبوك. 

ــر يف "العملية  ــد آخ ــارك أس وش
ــة  الربية"، إذ رافق األول إىل اليابس
ووقف عىل بعد أمتار من الشاحنة 
أيضا، بينما أخذ كلب ينبح عليهما 

يف محاولة لثنيهما عن مرادهما. 

ــعبية الستار عن  ــريَّ التابع للجيش واللجان الش ــالح الجو املس أزاح س
طائرة مسرية مقاتلة جديدة من طراز قاصف 2k التي دخلت الخدمة يوم 
ــتهدفت قيادات بارزة  ــا أوىل عملياتها الهجومية والتي اس أمس بتنفيذه
من مرتزقة العدوان السعودي اإلماراتي األمريكي أثناء اجتماعها بقاعدة 
ــن الغارات الجوية  ــد الجوية بمحافظة لحج والتي باتت منطلقا لش العن
ــف العدوان عىل عدد من محافظات  ــة التي تنفذها طائرات تحال العدواني
ــد دقيقة ونتيجة  ــاءت عقب عملية رص ــة املباغتة ج ــة. العملي الجمهوري
ــتخباراتي منظم، وتعد األوىل التي تستخدم فيها طائرة قاصف  لعمل اس
ــمي للقوات  ــات املتحدث الرس ــب ترصيح ــاز - بحس ــدة التي تمت الجدي
ــن املتفجرات التي  ــل كميات كبرية م ــن - بقدرتها عىل حم ــلحة واألم املس
من شأنها مضاعفة القوة التدمريية التي يخلفها القصف ، حيث أسفرت 
ــكرية تابعة لقوى  ــة عن مقتل وإصابة العرشات بينهم قيادات عس العملي
ــلة الجرائم الوحشية  الغزو واالحتالل ، وتأتي هذه العملية رداً عىل سلس
ــات اإلجرامية التي  ــلويل، والعملي ــف الس ــرات التحال ــا طائ ــي ترتكبه الت

يرتكبها مرتزقة العدوان يف عدد من املحافظات اليمنية  .
ــة الرشعية  ــهم الحكوم ــىل أنفس ــون ع ــن يطلق ــدوان والذي ــة الع مرتزق
ــمهم وحكومتهم الفندقية سبعة نجوم  ــان الناطق باس ــارعوا وعىل لس س
ــرصاخ، وكأن العملية  ــة والعويل وال ــادي إىل إدانة العملي ــزق راجح ب املرت
ــال أو داراً  ــة باألطف ــجداً أو حافلة محمل ــكنياً أو مس ــاً س ــتهدفت حي اس
ــى الوقاحة والقبح  ــران الكريم. منته ــة لتحفيظ الق للمكفوفني ، أو مدرس
ــتهدفت قيادات  ــقوط . العملية أيها العميل املرتزق اس ــة الحياء والس وقل
ــاركة يف العمليات  ــا للمش ــت يف طريقه ــة كان ــكرية معادي ــع عس ومجامي
ــتهدف بالدنا وشعبنا ، ومن الطبيعي أن ال يدخر أبطال  القتالية التي تس
الجيش واللجان الشعبية أي طريقة يف توجيه رضباتهم املوجعة للقوات 
ــون املؤامرات ضد  ــدون ويحيك ــة ومرتزقتهم وأذنابهم الذين يحتش الغازي
ــي الطريقة التي كنت تريد  ــعبنا. مجاميع معادية يا ترى ما ه ــا وش وطنن
ــد أن ترمي عليهم  ــة املرتزقة ؟! هل كنت تري ــتقبل بها هؤالء الخون أن يس
ــيني ؟! أم ترمي عليهم  ــرية املطورة الورود وعقود الفل الحس قاصف املس
ــزق الحقري  ــق تتحدث أيها املرت ــي ؟! بأي منط ــل الدوعن ــرارا من العس ج

وعىل من تضحك وتدلس ؟! 
يقتلونا ويعتدون علينا يومياً، ويخرتقون قرار وقف إطالق النار الخاص 
ــمع،  ــكاب الجرائم واالنتهاكات عىل مرأى ومس ــدة ،ويواصلون ارت بالحدي
ــري ، إال أن قوى  ــريان املس ــتية والط ــخ البالس ــالق الصواري ــف إط ــم وق رغ
ــتهم وعنجهيتهم  ــدوان ومرتزقتهم تمادوا يف غيهم وإجرامهم وغطرس الع
ــني  ــري مبال ــم غ ــيد والتأزي ــد والتحش ــتمرار يف التصعي ــىل االس وأرصوا ع
ــرشات ويدمرون أوكارها  ــك ،  وكأنهم يقتلون ح ــات ذل بتداعيات وانعكاس
وجحورها ؟!! صربنا وتحملنا ما ال يطاق، لكن العدو لم يرعو ولم يكف عنا 
ــة التي يندى لها جبني  ــلة جرائمه ومذابحه اليومي ــم يوقف سلس أذاه، ول

اإلنسانية.
ــوة ردع دفاعية  ــادم من ق ــدة وما هو ق ــد قاصف الجدي ــرص املفي باملخت
ــع الحربي هي الرد  ــول اليمنية يف وحدة التصني ــة ابتكرتها العق وهجومي
ــرشوع عىل قوى العدوان ومرتزقتهم ، ومادام العدوان  العميل الطبيعي وامل
مستمر ومادام الحصار عىل شعبنا قائم ، فلن تتوقف رضباتنا وعملياتنا، 
ولن يرى منا آل سعود وآل نهيان ومرتزقتهم إال ما يكرهون ، وعىل الباغي 
تدور الدوائر ، والقادم أعظم بإذن الله وتوفيقه ، وما النرص إال من عند الله 

، هو حسبنا ونعم الوكيل  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  . 

ضبط ٥٠ بندقية في مديرية جحانة

أمن محافظة صنعاء يقبض على  أمن محافظة صنعاء يقبض على  ٤٦٦٤٦٦ من مرتزقة العدوان من مرتزقة العدوان
ــالل العام املنرصم  ــن محافظة صنعاء خ تمكن أم
ــدوان  ــة الع ــن مرتزق ــط (466)  م ــن ضب 2018م ، م

السعودي األمريكي .
ــم  ــض عليه ــي القب ــن ، ألق ــم (307 ) مجندي منه
ــكرات املرتزقة ، و (53)  ــن وإىل معس ــاء تنقلهم  م اثن
عنرصا ممن يقومون بتحشيد املغرر بهم و تجنيدهم 

، وتهريبهم  للقتال يف صفوف مرتزقة العدوان .
ــن املرتزقة  ــم كانوا م ــن تم ضبطه ــا (39) مم فيم
ــدو  ــاة الع ــد ومواف ــال الرص ــام بأعم ــني بالقي املكلف
ــون برتويج  ــارص كانوا يقوم ــات و (6) عن باإلحداثي

الشائعات املخلة باألمن واملساندة للعدوان.
وبني مصدر أمني أن من بنّي من تم القبض عليهم 
ــخصاً  ثبت استالمهم ملرتبات ومبالغ مالية  (53 ) ش
ــدم العدوان  ــطة تخ ــة مقابل القيام بأنش ــن املرتزق م
ــيق مبارش مع  ــىل تواصل و تنس ــم كان ع ــزء منه ، ج

قيادات املرتزقة.

ــن  ــن م ــة تمك ــن املحافظ ــدر أن أم ــاف املص وأض
ــمى بتنظيم   ــض عىل (8) عنارص مما يس القاء القب

القاعدة ،كانوا يقومون بأعمال مساندة للعدوان .
ــة  ــزة األمني ــت األجه ــل ضبط ــد متص ــىل صعي ع
ــعار  ــة عليها ش ــس 50 بندقي ــاء أم ــة صنع بمحافظ

الجيش السعودي.

ــبأ) أن  ــة لـ (س ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
األجهزة األمنية بمديرية جحانة ضبطت 50 بندقية 

نوع f n كانت عىل منت سيارة قادمة من مأرب.
ــات  ــز املضبوط ــم تحري ــه ت ــدر إىل أن ــار املص وأش
ــيارة ومرافقيه التخاذ اإلجراءات  ــائق الس وإحالة س

القانونية.

صور لتخرج دفعة عسكرية من كتائب تهامة رفدًا لجبهات العزة والشرف صور لتخرج دفعة عسكرية من كتائب تهامة رفدًا لجبهات العزة والشرف 

ننسىننسىلنلن

التهريب والتخريب وجهان لعملة واحدة فساهم معنا في مكافحة السجائر المهربة.
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سجل علماء األحياء من والية كاليفورنيا انخفاضا 
ــات امللكية، حيث  ــراد فصيلة الفراش ــريا يف عدد أف خط

تناقصت أعدادها بنحو عرش مرات منذ عام 2017.
ــه وفقا لتقديرات جمعية  وذكرت صحيفة دييل ميل، أن
"Xerces"، تم تسجيل أقل من 30 ألف فراشة من الفراشات 
ــذا عدد يقل بـ 86%  ــة يف إحصائية أجريت مؤخرا، وه امللكي
ــت يف نفس الوقت من  ــا يف اإلحصائية التي أجري ــن تعداده ع

عام 2017.
ــا يقدم العلماء مثاال آخر من بيانات عام 1981، حيث بلغ  كم

تعداد هذا النوع من الفراشات أكرث من مليون فراشة.
ويؤكد التقرير اإلحصائي األخري، عىل أنه ال يوجد أي دليل عىل 
هجرات متأخرة للفراشات امللكية، وهذا ما يدل عىل املستوى املرتفع 

واملتسارع لنفوق وانقراض هذه الفراشات.
وتعد الفراشات امللكية من أشهر أنواع الفراشات الجميلة يف أمريكا 

الشمالية، والتي يتهافت السياح عىل التقاط الصور معها.


