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الوباء قتل أكثر من  500شخص وأصاب نحو ربع مليون

اليمن يشهد موجة ثالثة لـ «الكوليرا» ...قد تكون األسوأ عالمي ًا
ي�شهد اليمن انت�شارا مت�سارعا
ملوجة ثالثة من وباء الكولريا
ب��د�أت يف مطلع العام احلايل
وت�سببت حتى الآن بنحو ربع
مليون �إ�صابة واك�ثر من 500
حالة وفاة و�سط خماوف من ان
تكون �أ�سو�أ موجة للوباء على
م�ستوى العامل.
و�أك����د وك��ي��ل وزارة ال�صحة
اليمنية لقطاع الرعاية الأولية
د .علي الوليدي� ،أم�س� ،أن
عدد احلاالت امل�شتبه �إ�صابتها
بالكولريا منذ مطلع العام
احلايل بلغ  249548حالة جنم
عنها  505ح��االت وف��اة حتى
تاريخ � 23إبريل احلايل.
وقال الوليدي ان وزارة ال�صحة
عملت على فتح م��راك��ز طبية
لعالج الكولريا وحاالت اال�سهال
الناجتة عنها وتدريب الكوادر
ال�صحية وتن�سيق اجلهود مع
وزارة املياه والبيئة واملنظمات
الداعمة ملواجهة �أ�سباب انت�شار
الوباء.
و�أو���ض��ح �أن االنت�شار الأك�بر
ملوجة الوباء يرتكز يف مناطق
�سيطرة جماعة �أن�����ص��ار الله
جراء اختالل نظام امل�ؤ�س�سات
ال�صحية بعد �إق�صاء كوادها ما
�أث��ر على ال�سيا�سات ال�صحية
ال��ت��ي تتبعها ال������وزارة مع
الداعمني وال�رشكاء.
و�أ�شار �إلى �أن حمافظتي �صنعاء
وريفها ت�صدرتا �أع��ل��ى ن�سبة
�إ�صابة بنحو � 76أل��ف حالة
تليها حمافظات احلديدة و�إب
وعمران وذمار.
وبني �أن الإ�صابات بالكولريا

يف معظم املحافظات اخلا�ضعة
كليا للحكومة منخف�ضة جدا اذ
بلغت يف ح�رضموت  11حالة
واملهرة  60حالة و�شبوة 120
حالة و�أبني  300حالة.
و�أك����د �أن احل��ك��وم��ة اليمنية
تقوم مب�س�ؤوليتها جتاه جميع
املناطق مبينا ان وزارة ال�صحة
زدوت املحافظات اخلا�ضعة
للحوثيني ب�أكرث من ن�سبة %55
من اجمايل االدوية وامل�ستلزمات
ال��ت��ي و�صلتها خ�لال موجتي
الوباء االولى والثانية.
ولفت الى ان تلك امل�ساعدات
ال�����س��خ��ي��ة ق��دم��ت م��ن «مركز
امللك �سلمان لالغاثة والعمل
الإن�����س��اين» و«ال��ه�لال الأحمر
الإماراتي» و«اجلمعية الكويتية
لالغاثة».
واعرب عن االمل يف التغلب على
هذه املوجة من الوباء كما مت
التغلب على �سابقاتها بدعم
الأ�شقاء والأ�صدقاء.
وت��ت��ط��اب��ق اح�صائية وزارة
ال�صحة اليمنية مع االح�صائيات
املعلنة ملكتب منظمة «ال�صحة
ال��ع��امل��ي��ة» يف اليمن والتي
ا���ش��ارت ال��ى ارت��ف��اع ح��اد يف
اال�صابات اليومية حاليا مقارنة
باال�شهر ال�سابقة.
وبلغ معدل اال�صابات اليومية
املبلغ عنها خالل �شهر �إبريل
نحو  3700حالة مرتفعا من 3
االف حالة يف مار�س مقارنة بـ
 1200حالة يف يناير وفرباير
املا�ضيني.
وت�ضاعفت وفيات الكولريا يف
اليمن �أرب���ع م��رات يف غ�ضون

ال�شهرين الأخ�يري��ن و�سجلت
�أغلبها بني كبار ال�سن فوق 60
عاما بن�سبة  %49ثم الأطفال
دون اخلام�سة بن�سبة .%16
وي��ع��زو االط���ب���اء اليمنيون
اغلب حاالت الوفاة �إلى ت�أخر
الإ�سعاف ودخ��ول امل�صاب يف
حالة جفاف �شديد مب�ضاعفاته
الوخيمة كالف�شل الكلوي.
ووفقا ملنظمة ال�صحة العاملية
فانه من املمكن ان تت�سبب عدوى
الكولريا الناجمة عن تناول
�أطعمة �أو مياه ملوثة بالبكترييا
ب�إ�سهاالت مائية حادة قد تف�ضي
�إلى الوفاة يف غ�ضون �ساعات �أن
تركت دون عالج.
وك��ان��ت منظمة «�أوك�����س��ف��ام»
االن�سانية الربيطانية حذرت يف
بيان يف الـ  18من ال�شهر احلايل
من ان ا�ستمرار االنت�شار املفاجئ
واحلاد للوباء بذات املعدالت
احلالية �سيتجاوز بذلك عدد
احل���االت املبلغ عنها 2017
ال��ذي و�صفته منظمة «ال�صحة
العاملية» حينها ب�أنه «التف�شي
الأ�سو�أ يف تاريخ الب�رشية».
وت���ب���ذل احل��ك��وم��ة اليمنية
و�رشكا�ؤها االقليميني والدوليني
ج��ه��ودا كبرية لل�سيطرة على
م��وج��ة ال���وب���اء ال��ف��ت��اك��ة يف
اجلوانب الوقائية والعالجية.
ويف حمافظة «تعز» التي تخ�ضع
ل�سيطرة جزئية للحكومة اكد
مدير مكتب ال�صحة الدكتور
عبدالرحيم ال�سامعي ت�سجيل
 11221حالة منها  821حالة
م�ؤكدة بالزراعة املخربية فيما
و�صلت الوفيات �إلى  45حالة.

• فتاة تتلقى العالج يف امل�ست�شفى اجلمهوري بتعز

متطرفون اقتحموا باحات المسجد األقصى

تعهد خالل جولة على الحدود الشرقية بعدم المساس بحقوق العسكريين

االحتالل يهدم منزلين في القدس
 ...واعتقاالت في الضفة الغربية

بوصعب :مزارع شبعا وتالل كفرشوبا
 ...لبنانية

�أ�صيب �سبعة ا�شخا�ص خالل قيام
جرافات بلدية االحتالل اال�رسائيلي
�صباح �أم�س ،بهدم منزلني يف حي
وادي يا�صول ببلدة �سلوان جنوب
امل�سجد الأق�صى املبارك مبدينة
القد�س املحتلة.
و�أو���ض��ح م��رك��ز معلومات وادي
حلوة ب�سلوان يف بيان� ،أن قوات
االح��ت�لال وال�رشطة اال�رسائيلية
اقتحمت بالقوة منزلني ل�شقيقني،
واعتدت على ال�سكان و�أهايل احلي
بال�رضب والدفع وغاز الفلفل ،ومل

ت�ستثن احدا من الن�سوة والأطفال
والفتية.
وا�ضاف املركز� ،أن قوات االحتالل
اخرجت بالقوة �سكان املنزلني،
ما ادى الى ا�صابة اكرث من �سبعة
�شبان بر�ضو�ض وج��روح خمتلفة
وب��الأع�يرة املطاطية ،علما ان
امل�شادات ج��رت داخ��ل املنزلني
ويف الطرق امل�ؤدية اليهما.
وكانت �سلطات االحتالل قد �أ�صدرت
�سابقا ق��رارات تق�ضي بهدم كافة
منازل احلي ،وعددها  84منزال،

بحجة البناء دون ترخي�ص ،وبزعم
�أن املنطقة �أع��ل��ن عنها مناطق
خ�رضاء وحدائق عامة.
وردت حمكمة االح��ت�لال العليا
قبل �أ�سابيع اال�ستئناف ،الذي
قدمه �أ�صحاب املنازل واملن�ش�آت
التجارية يف احلي امل�ستهدف ببلدة
�سلوان �ضد قرار هدم من�ش�آتهم الذي
�أ�صدرته املحكمة املركزية بحق
�أربعة منازل �سكنية وعدة من�ش�آت
جتارية وبرك�سات خيول ،فيما
�أك��دت جلنة حي وادي يا�صول �أن

• جرافات االحتالل هدمت منزلني يف �سلوان

الهدم يتهدد احلي ب�أكمله بواقع 84
منزال بعد رف�ض اال�ستئناف.
م��ن جهة �أخ���رى ،اعتقلت قوات
االحتالل الإ�رسائيلي فجر �أم�س،
�أربعة ع�رش مواطنا فل�سطينيا من
مناطق خمتلفة بال�ضفة الغربية
املحتلة.
وقال نادي اال�سري الفل�سطيني يف
بيان ،ان قوات االحتالل اقتحمت
مناطق متفرقة يف م��دن رام الله
والبرية ونابل�س وطولكرم واخلليل
وج��ن�ين ،واع��ت��ق��ل��ت املواطنني
االربعة ع�رش بزعم �أنهم مطلوبون.
على جانب �آخ��ر ،اقتحم ع�رشات
امل�ستوطنني املتطرفني اليهود
ام�س ،باحات امل�سجد الأق�صى
املبارك  -احلرم القد�سي ال�رشيف
مبدينة القد�س املحتلة.
وق��ال مدير ع��ام دائ���رة االوق��اف
اال�سالمية العامة و�ش�ؤون امل�سجد
االق�صى بالقد�س ال�شيخ عزام
اخلطيب ان االق��ت��ح��ام��ات نفذت
م��ن ج��ه��ة ب���اب امل��غ��ارب��ة و�سط
حرا�سة م�شددة من �رشطة االحتالل
اال��سرائ��ي��ل��ي اخلا�صة املدججة
بال�سالح.
و�أو�ضح اخلطيب ان �رشطة االحتالل
اقتحمت ب��اب امل��غ��ارب��ة ،عقب
انتهاء فرتة االقتحامات ال�صباحية
للم�ستوطنني ،وتوفري احلماية
الكاملة لهم �أث��ن��اء جتولهم يف
باحات الأق�صى.
وق��ال �إن  82م�ستوط ًنا اقتحموا
امل�سجد الأق�صى على جمموعات
متتالية ،ونظموا جوالت ا�ستفزازية
يف باحاته ،و�سط تلقيهم �رشوحات
ع��ن «الهيكل» امل��زع��وم م��ن قبل
حاخامات متطرفني.

االحتالل قلص مساحة الصيد على سواحل غزة رداً على إطالق قذيفة

«الجهاد اإلسالمي» :إسرائيل تسعى لعمل
إرهابي بحق قيادات الحركة
ق��ال م�س�ؤول بحركة «اجل��ه��اد الإ�سالمي»
الفل�سطينية� ،إن «التحري�ض الإ�رسائيلي على
احلركة هدفه التربير لعمل �إرهابي بحق
قياداتها».
وكان اجلي�ش الإ�رسائيلي �أعلن �صباح �أم�س
تقلي�ص م�ساحة ال�صيد على �سواحل قطاع غزة
�إلى �ستة �أميال بحرية «ردا على �إطالق قذيفة
�صاروخية من قطاع غزة باجتاه �إ�رسائيل
م�ساء �أم�س من قبل حركة اجلهاد الإ�سالمي»،
ولفت اجلي�ش �إلى �أن �أن�شطة احلركة مت�س
ب�سكان القطاع ب�شكل متعمد.
ونقلت وكالة «فل�سطني اليوم» الإخبارية عن
ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة اجلهاد وليد
القططي ،القول �إن «�رسايا القد�س اجلناح
الع�سكري حلركة اجلهاد الإ�سالمي مل تعلن
عن �إطالق �صاروخ جتاه االحتالل ،وبالتايل
فهذا االتهام فربكة يريد منه االحتالل �أهدافا

حم���ددة� ،أهمها التحري�ض على اجلهاد
الإ�سالمي وعلى قياداته».
وقال القططي �إن «حركة اجلهاد الإ�سالمي
حركة مقاومة ال تتن�صل من عملها املقاوم،
وتطلق ال�صواريخ �إذا كان هناك داع».
كما اعترب �أن «اتهام �أحد �أجنحة املقاومة
بامل�س�ؤولية عن �إطالق ال�صاروخ ي�أتي يف
�إط��ار بث الفتنة بني الأجنحة ،باعتباره
ف�صيل خرق جهود التفاهمات التي جرت
بتوافق ف�صائلي» .و�أطلقت زوارق االحتالل
الإ�رسائيلي النار� ،أم�س ،عدة مرات على
قوارب ال�صيادين الفل�سطينيني ببحر �شمال
قطاع غ��زة ،وه��ي داخ��ل م�ساحة � 6أميال
بحري دون الإبالغ عن وقوع �إ�صابات.
وقال �شهود عيان �إن زوارق االحتالل تطلق
النار ب�شكل �شبه يومي على ال�صيادين يف
بحر قطاع غزة� ،إ�ضافة �إلى تنفيذ عمليات

اعتقال وم�صادرة قوارب ،وذلك يف الوقت
الذي قررت فيه �إ�رسائيل �صباح �أم�س تقلي�ص
م�ساحة ال�صيد يف بحر غزة �إلى � 6أميال،
بحجة �إطالق قذيفة �صاروخية من القطاع.
ويعاين قطاع ال�صيد البحري يف قطاع غزة
من م�شاكل ع��دة �سببها �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي� ،أبرزها املمار�سات الإ�رسائيلية
الإجرامية امل�ستمرة والتي تتمثل ب�إطالق
ال��ن��ار واع��ت��ق��ال ال�����ص��ي��ادي��ن وم�صادرة
مراكبهم ،بالإ�ضافة �إلى عدم التزام االحتالل
باالتفاقيات املعقودة مع الفل�سطينيني؛ �إذ
تفر�ض بالقوة احلدود غري الثابتة؛ فترتاجع
عن امل�ساحات التي �سمحت بها.
و�أدى احل�صار الإ�رسائيلي املفرو�ض على
قطاع غ��زة �إل��ى نق�ص قطع غيار مراكب
ال�صيادين ،ما ت�سبب يف توقف ع��دد من
املراكب عن العمل.

• بو�صعب خالل جولة على احلدود ال�رشقية مع �سورية

�أكد وزير الدفاع اللبناين �إليا�س بو�صعب� ،أم�س،
�أن مزارع �شبعا وتالل كفر�شوبا لبنانية ،وفق ًا لقرار
جمل�س ال��وزراء بالإجماع .وقال بو�صعب ،يف كلمة
له من ج��رود عر�سال ��شرق لبنان خ�لال جولة له
على احلدود ال�رشقية بني لبنان و�سورية� ،إن «هناك
م�ستندات ت�ؤكد لبنانية هذه الأرا�ضي».
وكان رئي�س احلزب التقدمي اال�شرتاكي ،وليد جنبالط
قد �رصح م�ؤخر ًا ب�أن مزارع �شبعا وتالل كفر�شوبا غري
لبنانية و�أن ملكية اللبنانيني للأرا�ضي فيها �شيء،
وال�سيادة ال�سورية عليها �شيء �آخر.
و�أ�ضاف بو�صعب �أن «جنود اجلي�ش حتدوا التنظيم
الإرهابي من �أجل حماية لبنان» ،مو�ضح ًا �أن اجلولة
التي يقوم بها هي من �أج��ل معرفة مواقع اجلي�ش
و�أهميتها.
تعهد وزير الدفاع بالدفاع عن حقوق
على �صعيد �أخرّ ،
الع�سكريني ،قائال« :نحن يف وزارة الدفاع وبالتعاون
مع قيادة اجلي�ش ندر�س املوازنة ونعرف �أين يجب
التق�شف و�سنكون على قدر امل�س�ؤولية ،ولكن من غري
املقبول �أن يتحمل اجلي�ش م�س�ؤولية الو�ضع االقت�صادي
الذي و�صلنا �إليه اليوم وال يجوز �أن ن�ست�سهل امل�س
بحقوق الع�سكريني».
و�أ�شار �إلى �أن «التخفي�ض الذي يحكى عنه اليوم ي�رضب
حقوق الذي ي�ضحي واجلي�ش الذي ال يتظاهر وال يتكلم
نحن من �سيتكلم عنه» ،م�ؤكدا �أن «اجلي�ش يقوم مبهامه
من دون �أن ينتظر منة من �أحد».
و�أكد وزير الدفاع �أن «راتب التقاعد يح�سم �سلف ًا من
الع�سكريني ومن غري املقبول �أخذه منهم ولي�س بهذا
ال�شكل يكون الإ�صالح» ،الفتا الى �أنه «يحق للع�سكري

املتقاعد �أن يعي�ش بكرامة بعد �سنني طويلة من
الت�ضحية والعطاء».
وقال بو�صعب« :ندر�س كل البنود من �أجل التق�شف
للموازنة واجلي�ش دائما على قدر امل�س�ؤولية وعلى
احلكومة �أن تغلق كل �أبواب الهدر».
وبد�أ جمل�س الوزراء اللبناين� ،أم�س� ،أولى جل�ساته
لدرا�سة م�رشوع املوازنة التي رفعها وزير املالية،
وت�ستكمل بجل�سات متتالية بدء ًا من غد اخلمي�س حتى
االنتهاء من �إقرار م�رشوع املوازنة العامة.
وبالتزامن مع انعقاد �أولى جل�سات جمل�س الوزراء
املخ�ص�صة ل��درا���س��ة امل��وازن��ة نفذ الع�سكريون
املتقاعدون حترك ًا احتجاجي ًا للمطالبة باحلفاظ على
حقوقهم وعدم امل�س بها.
و�شهد لبنان منذ �صباح �أم�����س �سل�سلة حتركات
احتجاجية للع�سكريني املتقاعدين رف�ضا ملحاولة
خف�ض مكت�سباتهم ورواتبهم التقاعدية يف اطار م�رشوع
قانون املوازنة العامة.
واف��اد �شهود عيان ،ان جمموعات من الع�سكريني
املتقاعدين اقفلت مداخل م�رصف لبنان املركزي يف
و�سط بريوت وكذلك مرف�أ بريوت ،ومنعت اي �أحد من
الدخول الى هذين املرفقني.
وا�ضاف ان نوابا يف الربملان اللبناين ،وهم ع�سكريون
متقاعدون �شاركوا يف هذه التحركات االحتجاجية التي
ت�سببت باقفال الطرق العامة و�شل حركة ال�سري.
ويهدد املحتجون ب�أنه �إذا مل ي�سحب احل�سم على رواتب
الع�سكريني من التداول ،ف�سيمنعون انعقاد جمل�س
النواب لإقرار املوازنة .كما �سي�شهد عيد العمال اليوم
�سل�سلة حتركات ميدانية رف�ضا لل�سيا�سة ال�رضيبية.

رئيس الوزراء الجزائري السابق
يمثل أمام المحكمة

• �أحمد �أويحيى

ذكرت تقارير �إعالمية �أن رئي�س
الوزراء اجلزائري ال�سابق �أحمد
�أويحيى �سيمثل �أم�س امام حمكمة
�سيدي حممد باجلزائر.
وق��ال��ت املحكمة يف بيان �أن
«ا�ستدعاء �أحمد �أويحيى جاء
بغر�ض التحقيق معه يف ق�ضايا
ت��ب��دي��د امل����ال ال��ع��ام ومنح
امتيازات غري م�رشوعة».
وتعترب هذه التهم نف�سها تلك
التي توبع بها وزي��ر املالية
احل���ايل حممد ل��وك��ال وال��ذي

ا���س��ت��دع��ي �أم�����س االث��ن�ين من
ط��رف قا�ضي التحقيق لنف�س
املحكمة.
من جهتها كانت م�صالح الدرك
الوطني قد �أكدت يف بيان �أنها
«قامت بت�سليم �أحمد �أويحيى
ا�ستدعاء للمثول �أم��ام قا�ضي
التحقيق».
و�شهدت حمكمة �سيدي حممد منذ
ال�صباح الباكر تعزيزات �أمنية
ا�ستثنائية يف كل الطرق امل�ؤدية
�إليها تفاديا لأي انزالق.

