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 أبرز أحداث األسبوع

ات حلفا التحالف يسلمون الجنوب لقو
 أجنبية متعددة الجنسيات

 

لن األوبئة تفتك بسكان عدن وتعز تع
اإكتشاف أول حالة إصابة بوباء كورون  

 

عه باعوم يهاجم اإلنتقالي ويصف تراج
ال عن قرار اإلدارة الذاتية بالمتناقض و

 يعبر عن اإلرادة الجنوبية

 

 

بلحاف : ما يحدث في سقطرى هدف 
 إماراتي سعودي الحتالل الجزيرة

 

 أرواح دحص تواصل األوبئة  عدن :
 على شعبي سخط وتثير السكان

 اإلنتقالي
 



  الجنوب في اسبوع
 
 

                

 

 2صفحه 

مسلحون يختطفون شاب في 
 سيئون

 

في ظل االنفالت األمني الذي تشهده مناطق وادي حضرموت ، 

أقدمت عصابة مسلحة على اختطاف شاب في سيئون بمحافظة 

 حضرموت.

يئون در محلية أن مسلحين اختطفوا شاب عشريني في سوقالت مصا

 واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وتحدثت مصادر محلية أن األجهزة األمنية عثرت مكان العصابة 

 المسلحة ويجري تحرير الشاب المختطف.

وتشهد محافظة حضرموت انفالت أمني واسع في ظل سيطرة 

 السعودية واإلمارات منذ خمس سنوات.

 
 
 
 

جندي في الحزام األمني وإصابة  مقتل
 أخر باستهداف نقطة أمنية بأبين

 قتل جندي في الحزام األمني بانفجار استهدف نقطة أمنية في

 المنطقة الوسطى بمحافظة أبين.

ابعة وقالت مصادر محلية أن عبوة ناسفة انفجرت في أحد النقاط الت

مقتل للحزام األمني بمنطقة دثينة مساء الخميس، ما أدت إلى 

 الجندي عادل الدعوسي وإصابة آخر.

وتشهد أبين توتر عسكري بين اإلنتقالي ومسلحي اإلصالح 

المدعومين من الشرعية في ظل فشل اتفاق الرياض وإعالن 

 اإلنتقالي اإلدارة الذاتية

  

 
 

 
 
 
 

وفاة مسؤول حكومي بلحج بوباء 
 الحميات

الذي  اء الحمياتتوفي اليوم الجمعة مسئول حكومي بلحج متأثرا بوب

 ينتشر في عدن ومحافظات أخرى .

يط قالت مصادر طبية إن ياسر محمد الصبيحي رئيس لجنة التخط

لحميات والمالية في المجلس المحلي بطور الباحة توفي متأثرا بوباء ا

 الذي يضرب عدد من المحافظات الجنوبية.

 ياتوتشهد عدن وعدد من المحافظات الجنوبية انتشار لوباء الحم

ارثةوانتشار لفيروس كورونا وسط تجاهل الشرعية واإلنتقالي للك  

 

أحرار ”.. كلنا ألجلك ياعدن“تحت شعار : 
عدن ومكونات جنوبية تدعو إلى مسيرة 

 شعبية غاضبة

تقالي بالتزامن مع الوضع الكارثي وتردي الخدمات وانتشار األوبئة واألمراض في عدن في ظل تجاهل اإلن 

ي اناة المواطنين، دعت حركة أحرار عدن وعدد من مكونات عدنية أخرى السبت القادم إلى الخروج فوالشرعية لمع

”.كلنا ألجلك يا عدن“مظاهرات شعبية غاضبة مناهضة للشرعية واإلنتقالي والتحالف، تحت شعار   

المحتلين، لغزات ووقالت الحركة في منشور لها على صفحتها فيسبوك أنه حان الوقت لثورة شعبية مسلحة لطرد ا

 في إشارة إلى طرد اإلمارات والسعودية التي تسيطر على عدن والمحافظات الجنوبية.

وبئة وأوضحت الحركة أن هذه الثورة تأتي في ظل تردي الخدمات في مقدمتها انقطاع الكهرباء والمياه وانتشار األ

 واألمراض واإلنفالت األمني المستمر منذ خمس سنوات.

اء كة إلى أن الوضع الجاري في عدن لم يعد يحتمل ومع موت الناس باألوبئة واألمراض فندعو أبنوأشارت الحر

عدن إلى إعالن الكفاح المسلح ضد التحالف، موضحة أن الموت دفاع عن الكرامة أشرف من الموت وسط أكوام 

 القمامة.

كارثي ن مايو رفضا الستمرار الوضع الوحددت الحركة موعد الخروج إلى الشوارع في عدن السبت القادم التاسع م

 الذي يعيشه أبناء عدن.

 وتوفي العشرات خالل اليوم الماضيين بسبب وباء الحميات وانتشار فيروس كورونا في عدن.

صحية وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار صمت وتجاهل الشرعية واإلنتقالي لمعاناة المواطنين وتردي الخدمات ال

.والمياه واإلنفالت األمنيوانقطاع الكهرباء   

 

 
  
 
 

و نجاة القائد العسكري في اإلنتقالي أب
 همام من محاولة اغتيال بعدن

 نجا قائد عسكري بارز في اإلنتقالي من محاولة اغتيال اليوم الخميس في عدن. 
لهجوم  افعي تعرضالي” أبو همام”وقالت مصادر محلية أن القيادي في الحزام األمني، عبدالناصر البعوة، الملقب بـ

 مسلح في مديرية البريقة.

 وقالت مصادر محلية إن مسلحين على متن سيارة أطلقوا الرصاص على موكب أبو همام في سوق إنماء ما أدى
 إلى إصابة أحد مرافقيه، وسط معلومات تتحدث عن إصابته في العملية.

ن أخرها ، واجد القوات السعودية والشرعية في عدويعد أبو همام أحد القيادات العسكرية في اإلنتقالي الرافضة لت
منعه دخول قوات سعودية إلى مطار عدن الدولي ومحاصرته عقب الحديث عن عودة حكومة هادي إلى عدن في 

 فبراير الماضي.
ما الذ وأشارت المصادر إلى أنه لم يعرف حتى اللحظة ما إذا كان قائد المقاومة الجنوبية قد أصيب في الهجوم بين

 المهاجمون بالفرار.
ن قبل وتشهد العالقة بين القوات السعودية واإلنتقالي توتر عقب فشل اتفاق الرياض وإعالن اإلدارة الذاتية م

ااإلنتقالي  

آالف جندي لمواجهة أي  01البحسني ينشر 
 تمرد لإلنتقالي

نتقالي في شرعية واإلفي ظل التصعيد المستمر من قبل اإلنتقالي ضد الشرعية والتحشيدات المستمرة لل 
 01المحافظات الجنوبية ، وجه محافظ حضرموت فرج البحسني بنشر قوة عسكرية من األمن والجيش قوامها 

اإلنتقالي في المحافظة  أالف جندي لضبط األمن ومواجهة أي أعمال شغب قد يقوم بها  

ار في عمل يزعزع األمن واإلستقروكان البحسيني هدد باعتقال كل من يخرج في مسيرات احتجاجية واعتبر ذلك 
ت مبرر مدن حضرموت، بعد تلقيه معلومات عن استعدادات لمسلحي اإلنتقالي بالقيام بأعمال شغب واحتجاجات تح

 انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات.
لضبط ئية وكشف البحسني خالل اجتماعه اليوم باللجنة األمنية والعسكرية في المحافظة عن اتخاذ اجراءات استثنا

  االمن ومكافحة الشغب واستخدام وسائل وأسلحة جديدة لمواجهة أي تمرد لإلنتقالي
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بيلة اإلصالح يعتقل اثنين من ق
 لقموش الموالية لإلنتقالي

 بشبوه

أقدمت القوات األمنية بقيادة لعكب الشريف  

لة ، شابين من قبي المحسوب على حزب اإلصالح على ااختطاف 

بان، محافظة شبوة.لقموش في مديرية ح  

وقالت مصادر محلية إن مسلحي اإلصالح اعتقلوا هاني أحمد 

ي، عقب سعيد الهفيش القميشي، وأنيس محمد سعيد دابي القميش

.اعتراض طريقهم في منطقة العرم، واقتادوهما إلى مدينة عتق  

ين وكان مسلحو اإلصالح اعتقلوا الثالثاء الصحفي صالح حس

م القريبة من عتق، وقبله تم اعتقال مساوى، من منطقة العر

 سعيد خالد مهدي حنيشان الخليفي، ومهدي محسن أحمد مسعد

 الخليفي، وهما جنود في النخبة الشبوانية.

 

 

 

 

 

 

 

عدن.. الحزام األمني يقتحم 
 قسم شرطة ويعتقل عدد من

 الجنود

 اقتحمت قوات الحزام األمني مقر شرطة كابوتا بعدن واعتقلت

نود في حادثة أساءت لألجهزة األمنية.عدد من الج  

 وقال مدير قسم شرطة كابوتا العميد علي منصور الجرادي أن

 قوة من اللواء الرابع دعم وإسناد هاجمت مقر الشرطة واحتجزت

 عدد من الجنود ونهبت أسلحتهم.

وأوضح الجرادي أن القوة التي هاجمت مقر الشرطة اقتحمت 

.يه بصورة مخالفة للقانونالمكان واعتدت على الموظفين ف  

إلقاء ولفت الجرادي إلى أن اإلقتحام تم على خلفية قيام الشرطة ب

بيعه .القبض على شخص قام بسرقة طقم تابع أللوية العمالقة و  

وحذر الجرادي من هذه الممارسات التي يقوم بها اإلنتقالي ، 

بة داعيا إلى تحرك عاجل يعيد للشرطة هيبتها واحترامها ومحاس

 من قام بهذا الفعل.

وأكد مدير قسم شرطة كابوتا أنه يتمسك بحق الرد إزاء هذا 

 االعتداء واإلنتهاك.

والي وتشهد عدن انفالت أمني واسع في ظل سيطرة اإلنتقالي الم

 لإلمارات منذ خمس سنوات.

 

بلحاف : ما يحدث في سقطرى هدف إماراتي 
 سعودي الحتالل الجزيرة

خالل  ل التواصل الخارجي في اعتصام المهرة اإلمارات بنشر الفوضى والفتنة مناتهم أحمد بلحاف مسؤو 

 دعم اإلنتقالي مستغلة الظروف االقتصادية للبعض وحاجتهم لتزج بهم إلى مربع االقتتال وضرب الشرعية.

طرى ة سقوقال بلحاف إن ما يحدث في سقطرى اليوم من اقتتال بين الشرعية اإلنتقالي الهدف منه اختطاف جزير

 وانتهاك السيادة الوطنية لتصبح تحت إدارة اإلحتالل السعودي اإلماراتي بحسب وصفه.

مسلح من الضالع ويافع إلى جزيرة سقطرى يتم  011وأوضح بلحاف أن التصعيد الذي يمارسه اإلنتقالي أخره وصول 

 بمباركة السعودية.

عد نها لن تتجاهل أو نتخلى عن سقطرى فهي االمتداد والبوجدد بلحاف التزام لجنة االعتصام بأهدافها ومبادئها وأ

ر من أي التاريخي والثقافي واالجتماعي للمهرة ، مشيرا إلى أن وقوفنا الى جانب سقطرى هو واجب وطني يخصنا أكث

 هامحافظة أخرى ولذلك نعتبر مطلب خروج قوات االحتالل السعودي وإنهاء تواجد االستخبارات اإلماراتية وتدخالت

 ضمن مطالبنا وأهدافنا .

اظ على وحذر بلحاف من ذهاب سقطرى إلى مربع الفوضى بسبب تخاذل الشرعية ، مطالبا إياها باتخاذ قرار حازم للحف

 سيادة الوطن من خالل إخراج االمارات والسعوديه من سقطرى.

اليمن ن العربية بشكل عام وواعتبر بلحاف ممارسات اإلمارات في سقطرى تدخل سافر ونهج قذر تنتهجه في البلدا

يات خصوصا وسقطرى ضمن المناطق التي هي محط أنضار اإلمارات للسيطرة عليها عبر ضخ األموال وتكوين مليش

 تدار من أبوظبي.

 

 

 

 

 

 

 

 

شخصاً بوباء الحميات خالل  56عدن.. وفاة 
 يومين

ه ر في عدن والذي يشابشخصا في عدن األربعاء والخميس بسبب وباء الحميات الذي انتش 56توفي  

 فيروس كورونا في أعراضه.

حالة وفاة بعدن  56تصريح دفن ل 56وكشف رئيس مصلحة االحوال المدنية اللواء سند جميل أن المصلحة صرفت 

ساعة فقط مضت.42خالل   

ظهر الخميس.04ظهر االربعاء وحتى ال04وقال جميل في تصريحات إعالمية إن تصاريح الدفن تمت ما بين ال  

 وأوضح جميل أن حاالت الوفاة هذه شخصت في أغلبها بوفيات سببها ضيق تنفس.

طالبا ودعا جميل السلطات الصحية إلى مكاشفة الناس بالحقيقة واتخاذ االجراءات الصحية المكثفة لحماية الناس، م

 فريق الترصد الوبائي النزول واتخاد االجراءات الالزمة.

تي أدت اه الصرف الصحي عقب كارثة السيول التي شهدتها المدينة الشهر الماضي والوتغرق عدن بالمياه الراكدة ومي

مواجهة  انتشار األمراض واألوبئة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في عدن في ظل عجز الشرعية واإلنتقالي في

 الوباء
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عدن ولحج تعلنان إصابة 
احاالت جديدة بفيروس كورون  

الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في أعلنت لجنة الطوارئ 

حاالت إصابة مؤكدة  0حكومة هادي األربعاء، تسجيل أول 

 لحج، بينها حالة وفاة.كورونا المستجد في محافظة بفيروس 

ة إصابة أنه تم تأكيد حال” تويتر“في تغريدة على -وقالت اللجنة 

مة جديدة في عدن ووفاة حالة مشبته بإصابتها في عتق عاص

شبوة وهي أول حالة وفاة، في حين أعلنت وفاة حالة  محافظة

 في محافظة تعز.

ى ويرتفع عدد حاالت اإلصابة المؤكدة منذ العاشر من أبريل إل

 وفيات، فيما أعلنت حكومة صنعاء تسجيل 5حالة، بينها  46

أول حالة إصابة مؤكدة بوباء كورونا لمهاجر صومالي توفي 

 الحقا.

 اإلنتقالي والشرعية حول نهب المنحوتتبادل اإلتهامات بين 

 المالية لخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قل اإلصالح تعت مليشيا
 صحفي بشبوه

وه في ظل استمرار حمالت اإلعتقاالت المتبادلة في محافظة شب

بعة بين اإلنتقالي ومليشيا اإلصالح ، اعتقلت قوات أمنية تا

صالح مساوى في إحدى النقاط  للمحافظ بن عديو الصحفي

 األمنية واقتادته إلى جهة مجهولة.

 وقالت مصادر مقربة من أسرة الصحفي صالح أن نقطة أمنية

 أوقفته بالقرب من عتق وتم اعتقاله.

وكان الصحفي صالح مساوى اعتقل قبل أشهر قبل أن يتم 

 اإلفراج عنه.

م من لمدعووتستمر حمالت اإلعتقاالت بين اإلنتقالي واإلصالح ا

 الشرعية في محافظة شبوه.

 

ئات اإلنتقالي ُيصعد في سقطرى ويرسل الم
 من عناصره إلى حديبو

كرية لقوات يحتدم الصراع بين االنتقالي والشرعية في سقطرى وسط تعزيزات للطرفين ، حيث وصلت تعزيزات عس

 المجلس االنتقالي.

حر وصلوا اليوم األربعاء عبر الب  االنتقالي الموالي لإلماراتعنصر من مسلحي  011وقالت مصادر محليه أن أكثر من 

 من حضرموت إلى مقر اللواء األول مشاة بحري.

المسلحين ينتمون لمحافظتي الضالع ويافع.  أن  وأوضحت المصادر  

الحقا،  يةوكان مسلحو اإلنتقالي سيطروا أمس الثلثاء على ديوان المحافظة في أرخبيل قيل أن تستعيده قوات الشرع

.وأعلن محافظ سقطرى رمزي محروس اعتقال العشرات من مسلحي االنتقالي شاركوا في اقتحام ديوان المحافظة  

 ويتهم محافظ سقطرى ، اإلمارات بتفجير الوضع في المحافظة من خالل دعم مسلحي اإلنتقالي.

 

 
 
 
 
 
 
 

اإلنتقالي يستولي على مليار ريال من 
 إيرادات ميناء عدن

 ومة هادي، اليوم األربعاء، المجلس االنتقالي الموالي لإلمارات باالستيالء على مبالغ مالية ضخمة مناتهمت حك

 عائدات ميناء عدن.

جباره وقالت وزارة المالية في حكومة الشرعية إن االنتقالي تسلم نحو مليار ريال من إيرادات الدولة في عدن، عقب إ

إلى حسابه في البنك األهلي.جمارك ميناء عدن على تحويل اإليرادات   

ة بعدد إلى ذلك ذكرت مصادر في البنك المركزي بعدن أن المجلس االنتقالي ، بدأ عملية تسلم اإليرادات المالية الخاص

 من المؤسسات اإليرادية في عدن.

ار المكلفين وقالت المصادر إن مدير مكتب المالية بعدن مصطفى الشاعري أصدر توجيها قضى بفتح حسابات جارية لكب

 والجمارك والضرائب وميناء عدن وميناء الزيت.

بعدن  ووجه اإلنتقالي عقب إعالنه اإلدارة الذاتية للجنوب الشهر الماضي باستحداث حساب في البنك األهلي اليمني

 لجمع اإليرادات العامة وإيقاف كل التحويالت الخاصة بمسؤولي الشرعية.

 
 
 
 
 
 
 
 

ة باكات مسلحأبين.. مقتل شخص في اشت
 بأحور

 قتل شخص باندالع اشتباكات قبلية مساء االربعاء في سوق مديرية أحور بمحافظة أبين.

يجة ثار وقالت مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قبيلتي ) آل علي وآل بدي( في سوق مديرية أحور نت

كان متواجد في السوق. قبلي بينهما أدت إلى مقتل المواطن هادي صالح سالم الطامي الذي  

 وحمل األهالي األجهزة األمنية في أحور مسؤولية االنفالت األمني في المديرية.

 وتشهد أبين انفالت أمني واسع في ظل سيطرة اإلنتقالي والشرعية على المحافظة.
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مسلحو الحزام األمني 
يقتحمون مزارع ومنازل 

 المواطنين في لحج

طرة الذي تشهده محافظة لحج في ظل سيفي ظل اإلنفالت األمني 

 اإلنتقالي ، أقدمت عصابة مسلحة موالية للحزام األمني على

 اقتحام منازل المواطنين ومزارعهم في مديرية تبن.

وا وقالت مصادر محلية أن مسلحين يتبعون الحزام األمني هاجم

مزرعة في منطقة الرباط، تابعة للمواطن محمد أحمد سيف، 

من حراستها واقتادوهم إلى جهة مجهولة  0اف وقاموا باختط

 بعد سيطرتهم على المزرعة.

طة وأضافت المصادر أن العصابة أجبرت عائالت في منازل محي

 بالمزرعة على الخروج من المنازل تحت تهديد السالح.

وأوضحت المصادر أنه رغم إبالغ األجهزة األمنية بالحادثة إال 

العصابة بالحزام األمني.أنه لم يحرك ساكنا بسبب عالقة   

قالي وتشهد محافظة لحج انفالت امني واسع في ظل سيطرة اإلنت

.الموالي لإلمارات  

 

 

 

 

 

ة حملة اعتقاالت متبادل
الي بين الشرعية واإلنتق

 بسقطرى

في ظل استمرار حمالت االعتقاالت المتبادلة بين اإلصالح 

ت ات ، اعتقلالمدعومين من الشرعية واإلنتقالي الموالي لإلمار

 46قوات تابعة للمحافظ رمزي محروس اليوم الثالثاء أكثر من 

شخصاً من مسلحي اإلنتقالي عقب اقتحامهم مبنى محافظة 

 سقطرى.

ابق وكانت قوات اإلنتقالي مدعومة بمحتجين سيطرت في وقت س

بيل عاصمة أرخ” حديبو“الثالثاء على مبنى ديون المحافظة في 

 طرى استعادته واعتقال مسلحيسقطرى، ليعلن محافظ سق

 اإلنتقالي.

واتهم محافظ سقطرى رمزي محروس مليشيات االنتقالي 

بمحاولة السيطرة على مؤسسات الدولة بالقوة بدعم من 

 اإلمارات.

 

وات حلفا التحالف يسلمون الجنوب لق
 أجنبية متعددة الجنسيات

 تركية إلى جزيرة سقطرى لدعم السلطاتبالتزامن مع تداول مصادر إعالمية مختلفة عن وصول قوات  

ه ببناء المحسوبة على حزب اإلصالح في الجزيرة ، أعلن نائب رئيس المجلس االنتقالي الموالي لإلمارات عن ترحيب

بإذن الله الجنوب يرحب و” أكبر قاعدة عسكرية سعودية في جنوب البالد ، وقال بن بريك في تغريده له على تويتر 

ط الهندي عسكرية للسعودية العظمى خارج المملكة وفي بلدها الثاني الجنوب على بحر العرب والمحي تكون أكبر قاعدة

د فيه وعلى مدخل خليج عدن في أهم طريق للتجارة الدولية يربط الشرق بالغرب وقبالة القرن اإلفريقي والذي توج

لس لترحيب الصادر من ثاني مسئول في المج، وأن كان ا” قاعدة للغازي العثماني قردوغان. ،،نحن العرب بال فخر 

جنوب وأكد االنتقالي الجنوبي قد اثار ردود أفعال ساخطة ، إال أنه كشف عن تنسيق سعودي إماراتي مع االنتقالي في ال

بي .أن فرض حالة الطوارئ في الجنوب وإعالن االنتقالي اإلدارة الذاتية كان بشكل منسق مسبقاً مع الرياض وأبوظ  

رات وامريكا ترحيب ايضاً كشف عن استعداد المجلس االنتقالي تقديم المزيد من العروض المغرية للسعودية واإلماذلك ال

قدم في الجنوب مقابل توطيد سلطاته كبديل لحكومة هادي ، وكان االنتقالي قد قدم عدد من العروض لدول التحالف و

مة هادي وإنها شرعيه وجودها في الجنوب .نفسة كحليف قوي في المحافظات الجنوبية بشرط إسقاط حكو  

 االنتقالي الذي اعلن مطلع الشهر الجاري انتهاء شرعية حكومة هادي ورفض عودتها مطلع شهر رمضان إلى مدينة

 عدن ، اتخذ أسلوب المراوغة للرد على مطالب التحالف بعدولة عن االنقالب على حكومة هادي في عدن والعودة إلى

اض ، ورد على بيان التحالف بشكل غير مباشر ومشروط .تنفيذ اتفاق الري  

ال قوات ترحيب نائب رئيس االنتقالي بإنشاء قاعدة عسكرية سعودية اليوم لم يكن األول بل سبق له ان رحب بإنز

ابعة أمريكية في عدن وشبوة الشهر الماضي وبرر ترحيبه بان تلك القوات جاءت لمحاربة التنظيمات اإلرهابية الت

 ب اإلصالح في الجنوب ، فقد سبق ان كشف مصادر في محافظة المهرة عن تقديم المجلس االنتقالي عرضلحز

ولتين لإلمارات بتسليم جزيرة سقطرى وعرضاً اخر للسعودية بمنحها السيطرة على محافظة المهرة مقابل تقديم الد

لشمال .إلى حكم الجنوب وفك االرتباط عن ا الدعم السياسي والمالي الديبلوماسي الكامل للمجلس االنتقالي للوصول  

كي التحالف من جانبه عمل على تغذية الصراع بين المجلس االنتقالي وحزب اإلصالح وحكومة هادي في الجنوب، ل

تقديم يحقق اجندة خاصة ، ويضع الطرفين امام خيارين أما تسليم السيادة الجنوبية ومنح الرياض حق الوصاية و

جل ، أو ى حساب اليمن ، كمنح الدولتين السيطرة على محافظات بموجب اتفاقيات وهمية طويلة األتنازالت جسيمة عل

نتقالي ضرب الطرفين ببعضهما واضعافهما ، وعلى مدى الفترة الماضية من توقيع اتفاق الرياض بين المجلس اال

لى الي ومارست سياسة تجويع عوحكومة هادي برعاية سعودية إماراتية عملت الرياض على اضعاف المجلس االنتق

بل أسابيع القوات الموالية له ، مقابل دعم مليشيات اإلصالح بالمال والسالح في أبين وشبوة ، إال ان األوضاع انقلبت ق

سات وادت إلى اعالن االنتقالي فرض حضر التجوال في عدن واعالنه اإلدارة الذاتية وفرض سيطرته على كافة مؤس

ض نفسة كسلطة أمر واقع .الدولة في عدن ليفر  

الح ، وبسبب الصراع المحتدم بين المجلس اإلنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات وحكومة هادي المسنودة بحزب اإلص

زيرة استغلت دول التحالف الصراع إلستدعاء قوات أمريكية واخري بريطانية وعززت اإلمارات سيطرتها مؤخراً على ج

د ، ، وفرض الرياض حضورها العسكري في كافة مناطق محافظة المهرة شرق البالسقطرى بمساعدة قوات سعودية 

اء قواعد واتخذت اإلمارات يافطة اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية في الجنوب ذريعة الستقدام القوات االمريكية بهدف إنش

تها ضد إلى سقطرى لمساند أمريكية على البحر العربي وأخرى بريطانية ، فيما استقدم حزب اإلصالح قوات تركية

ية نكاية قوات االنتقالي ، وبهذا األسلوب سلم التحالف وكال من المجلس االنتقالي وحزب اإلصالح الجنوب لقوات اجنب

 بالصراعات القائمة بينهما منذ سنوات .
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ا صنعاء .. تعلن عن أول إصابة بكورون

 والوضع البيئي في عدن في خطر

ة نعاء اليوم الثالثاء اكتشاف حالاعلنت وزارة الصحة بص

 إصابة بوباء كورونا المستجد لمهاجر صومالي الجنسية

الغ وقالت الصحة العامة التابعة لحكومة صنعاء انها تلقت ب

 عن وجود الحالة في أحد الفنادق بأمانة العاصمة يوم األحد

الفندق  الماضي وتحركت على الفور فرق التقصي الوبائي إلى

 صاب متوفيا، واشارت إلى إنها أخذت عينة منحيث كان الم

المتوفي الصومالي الجنسية للفحص المخبري وأظهرت 

ت ان النتيجة أنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد وقال

المصاب بكورونا كان يعاني من أمراض مزمنة بالفشل 

 الكلوي والتهاب مزمن في الكبد.

ل تصاعد وياتي إعالن صنعاء عن اكتشاف الوباء في ظ

حاالت االصابات بكورونا في المحافظات الجنوبية إلى 

قد مستويات خطيرة ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية ف

حالة  44ارتفعت حاالت االصابة في اليمن بكورونا إلى 

 وسجل حالة شفاء واحدة واربع حاالت وفاة .

، رصد وكانت لجنة مكافحة االوبئة في عدن، قد اعلنت االثنين

الف حالة  0حالة وفاة واكثر من  25ل االيام الماضية خال

وهي امراض ” الحميات”اصابة جراء تفشي ما وصفها بـ

”.كورونا“تشبه أعراضها اعراض فيروس   

وباء “وشهدت عدن االحد، اكبر عملية تشييع لضحايا 

حالة . 04في المدينة تجاوزوا الـ” غريب  

، بدء واعلنت اللجنة الدولية للصليب االحمر الدولي، االثنين

يام تجهيز مستشفى االمل للحميات في عدن ، مشيرا إلى ق

 فرقه بتعقيم المركز وانزال اثاث وتجهيزات له.

ومن المتوقع ان تشرف منظمة اطباء بال حدود على إدارة 

ملف كورونا في المدينة مع احتدام الصراع بين المجلس 

نتقالي الجنوبي وحكومة هادي وتجاهل السعودية اال

 واإلمارات لتصاعد مخاطر االوبئة على سكان المدينة .

 
 
 
 
 
 

اإلنتقالي ُيصعد في سقطرى 
ظةويسيطر على مبنى ديوان المحاف  

 تشهد أرخبيل سقطرى توتر أمني عقب سيطرة محتجون

 ومسلحون موالون لإلنتقالي على ديوان محافظة سقطرى.

ى ديون محتجون تابعين لإلنتقالي ومعهم مسلحون مبن واقتحم

 المحافظة اليوم الثالثاء.

وقالت مصادر محلية أن المحتجون طالبوا برحيل محافظ 

سقطرى رمزي محروس وخروج مسلحي اإلصالح من 

 المحافظة.

ات والحقا أفادت مصادر محلية عن اشتباكات مسلحة بين قو

وان ة الستعادة مبنى ديأمنية ومسلحي اإلنتقالي في محاول

  المحافظة

 وصول تعزيزات عسكرية سعودية إلى أرخبيل سقطرى

وصلت تعزيزات عسكرية سعودية اليوم اإلثنين إلى محافظة أرخبيل سقطرى في ظل التوتر العسكري القائم بين اإلنتقالي 

 والشرعية.

ة تابعة لإلحتالل السعودي وصلت إلى سقطرى وعلى ووقال احمد بلحاف مسؤول التواصل الخارجي في اعتصام المهرة إن طائر

 متنها تعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة .

وأتهم بلحاف السعودي بتنفيذ أجندة جديدة الحتالل جزيرة سقطرى تحت مبرر رعاية اإلتقاق بين اإلنتقالي والشرعية، حيث قال 

االخير في حديبو الذي قدمته السعودية بين السلطة الشرعية في تغريدة على تويتر: هذا يعطي صورة واضحة لمعنى نقاط االتفاق 

 ”مجرد تحايل إليجاد مدخل لشرعنة احتاللهم جزيرة_سقطرى.“واصفاً ذلك بأنه ” والمتمردين المدعومين من اإلمارات.

 
 
 
 
 
 
 
 

ضرموتالبحسني يلوح بمخطط جديد لإلنتقالي بتفجير الوضع في ح  

 يها ، بنشر الفوضى في حضرموت ، في إشارة إلى اإلنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات.اتهم محافظ حضرموت، جهات لم يسم

ووجه محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني ،اليوم اإلثنين، بإنزال قوة عسكرية وأمنية كبيرة بشوارع مديريات ساحل 

 خدمات منها انقطاع الكهرباء.حضرموت وذلك لمنع االحتجاجات التي خرجت في المكال للمطالبة الرافضة لتردي ال

وهدد البحسني في بيان ، بإجراءات صارمة إليقاف أعمال الشغب وحرق اإلطارات وقطع الشوارع، ضد من وصفهم بالعناصر 

 الخارجة عن القانون.

 وتوعد البحسني بالقبض على الرافضين للقرار ومن يخرج إلى الشارع لتفيذ اإلحتجاجات.

معلومات ومكالمات مسجلة لمن وصفها بالعناصر المخّربة تدعو إلى الخراب في حضرموت وتعطيل  وقال البحسني أنه تم رصد

 مسارها، في إشارة إلى اإلنتقالي الجنوبي.

 واعتبر المحافظ أن انقطاع الكهرباء مبرر لتنفيذ اإلحتجاجات والقيام بأعمال فوضى في المحافظة.

لتيار الكهربائي في عددا من الشوارع الرئيسية بعدد من مديريات ساحل ويواصل محتجون احتجاجاتهم تنديدا بانقطاع ا

 حضرموت.

 
 
 
 
 

عدنالوليدي يكشف عن رقم مخيف للوفيات واإلصابات بالحميات ب  

تواصل األوبئة حصد أرواح سكان مدينة عدن ، في ظل تهرب المجلس االنتقالي الجنوبي وحكومة هادي والتحالف بقيادة 

وكيل  ام بمسئوليتهما في انقاذ مدينة عدن الغارقة في وحل المياه األسنة ومخلفات سيول األمطار، حيث كشف السعودية عن القي

 وزارة الصحة ورئيس لجنة مكافحة األوبئة الدكتور علي الوليدي عن عدد االصابات بالحميات في عدن.

 ألف حالة في مدينة عدن بسبب الحميات. 3بة أكثر من وفاة وإصا ٩٤ وقال الوليدي في تصريحات إعالمية اليوم اإلثنين تم رصد 

 وأضاف الوليدي أن المستشفيات جميعها سيتم فتحها وسيتم اتخاذ االجراءات الالزمة ضد كل من يواصل اإلغالق.

وتواصل الحميات المشابهة ألعراض كورونا في ظل تسيس الكارثة من قبل اإلنتقالي والشرعية وترك سكان عدن يواجهون 

 صيريهم بأنفسهم وعدم اتخاذ الالزم ونهب المنح الخاصة بمواجهة الوباءم
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بلحاف: السعودية تسعى إلى 
ى توسيع نفوذها في سقطرى عل

 حساب الشرعية

قال مسؤول التواصل الخارجي العتصام المهرة أن االتفاق 

المبرم بين اإلنتقالي والشرعية في سقطرى والذي رعته 

ب خدم غير أهدافها التوسعية وضرالسعودية في سقطرى ال ي

 السلطات الشرعية.

ي واتهم بلحاف، االحتالل السعودي واإلمارات بنشر الفوضى ف

 سقطرى لم تعرف الفوضى االبعد“سقطرى ، حيث قال : إن 

دخول قوات االحتالل السعودية وأجهزة المخابرات االماراتية 

ر وأشا ” التي فّرخت المليشيات واستقطاب وشراء الوالءات.

بلحاف إلى أن االتفاق وضع محافظة سقطرى تحت اإلدارة 

السعودية ومنعت الجيش واألمن من الخروج، مضيفاً أنه تم 

ى المساواة بين السلطة الشرعية والمليشيات، في إشارة عل

 اإلنتقالي.

ودية السع واعتبر بلحاف ما يحدث في سقطرى تبادل أدوار بين 

قطرى لن يقبلوا هذا االتفاق.واإلمارات، مضيفا أن أبناء س  

ارع وطالب بلحاف في تغريداته بخروج أبناء سقطرى إلى الش

مطالبة العالم “السعودي، وقال أن عليهم  ورفض االحتالل 

ن م  بمنظماته البيئية و الحقوقية بات أمراً ضرورياً إلنقاذهم

#االمارات ، وعلى السلطة المحلية هناك  مخططات السعودية 

”ورفض كل اتفاق ال يخدم سقطرى.مساندتهم   

والمحافظ  وتنص بنود االتفاق الذي رعته السعودية بين اإلنتقالي

ق إدارة النقاط العسكرية واألمنية، والمراف“رمزي محروس على 

الحكومية من قبل لجنة مشتركة من قوات األمن والقوات 

قيل ، ومنع تحريك أي سالح ث”الخاصة والبحرية وقوات سعودية

وجه من موقعه، ومنع حمل السالح والمظاهر المسلحة في وخر

.المدينة، وإطالق سراح المعتقلين من الطرفين  

 

ل تظاهرة ثانية بعدن تطالب برحي
 الشرعية واإلنتقالي

اء نظم العشرات من أبناء عدن احتجاجية غاضبة هي الثانية مس

ات.لخدمبتردي ا اليوم بعدن مناوئة للشرعية واإلنتقالي وتنديدا   

وقطع المحتجون الغاضبون شارع أروى في مديرية كريتر 

ات ومنعوا حركة السيرة تنديدا بانقطاع الكهرباء وتردي الخدم

عقب  وانتشار األوبئة في ظل استمرار المياه الراكدة منذ أسابيع

 كارثة السيول التي شهدتها عدن.

اع وحمل المحتجون ، الشرعية واإلنتقالي مسؤولية تردي األوض

 الخدمية أبرزها انقطاع الكهرباء وانعدام الخدمات الصحية في

سط ظل انتشار األوبئة وجائحة كورونا التي انتشرت في عدن و

مراض.تجاهل لكارثة السيول التي تسببت بانتشار األوبئة واأل  

كما طالب المحتجون برحيل اإلنتقالي والشرعية ومحاكمة 

 المسؤولين في عدن

 

 

 

ة تقالي ويصف تراجعه عن قرار اإلدارباعوم يهاجم اإلن
 الذاتية بالمتناقض وال يعبر عن اإلرادة الجنوبية

ن قرار تراجع أو نكوص ع حذر رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري لتحرير الجنوب ، المجلس اإلنتقالي من أي     

أنه ال يعبر عن صريحات اإلنتقالي بالمتناقضة واإلدارة الذاتية محمال إياه المسؤولية الكاملة والنتائج المترتبة، واصفا ت

 اإلرادة الجنوبية الداعية لإلستقالل.

ي يطالب وقال باعوم ساخرا من اإلنتقالي ، تابعنا تصريح الناطق الرسمي لالنتقالي وهو يرحب ببيان التحالف والذ

ر!المية وهو يؤكد أال تراجع عن القراوشاهدنا باألمس نائب الدائرة اإلع:”بإلغاء اإلدارة الذاتية !، مضيفا بقوله   

! “.  ولألمانة فلقد تشابه علينا وننتظر توضيح شافي يعول عليه:”وتابع ساخرا ،   

ة كان نصب أعيننا المصلح  وأوضح باعوم في منشور على تويتر أنه ومع إعالن وقوفنا مع قرار اإلدارة الذاتية

رامي ا خطوات إلعالن دولتنا الجنوبية وبمشاركة الكل الجنوبي الالوطنية فقط ال غير واعتبرنا هذه الخطوة تتبعه

 لتحرير الجنوب .

مر وقواته ونحن على يقين ان الجنوب االن ال ينقصه اال اللحمة الجنوبية والقرار السيادي وهناك شعب جنوبي سيست

في بسط سيطرته على ارضه .  المسلحة  

األخوة  لتراجع عن اإلدارة الذاتية ، مشيرا بقوله ، ننتظر توضيح منوطالب باعوم توضيح من اإلنتقالي حول قرار ا

.ونكرر القرار ثم القرار ثم القرار  

 

 

 
 
 
 

ه شبوه.. التصالح والتسامح الجنوبي يجدد مطالبت
 باإلفراج عن المعتقلين في سجون اإلمارات

ة عبدربه وبي بمحافظة شبوة برئاسعقد اليوم السبت بأجتماع المكتب التنفيذي لملتقى التصالح والتسامح الجن

 القميشي، لمناقشة الوضع الجاري على الساحة الجنوبية.

اح كل وطالب ملتقى التصالح والتسامح الجنوبي خالل اللقاء المنظمات الحقوقية بالضغط على االمارات إلطالق صر

قيادات الحراك الثوري.المعتقلين قصراً في سجونها من أبناء شبوة وعلى رأسهم سالم عوض الربيزي أحد   

صالح وقال رئيس الملتقى عبدربه القميشي أنه وتقديراً للوضع الكارثي الذي تعيشه البالد ومن منطلق مبدأ الت

ات االعتبارية والتسامح فإننا نقترح تنشيط الدور االجتماعي ألعضاء المكتب التنفيذي بشبوة والتواصل مع الشخصي

النظر بين الفرقاء . اجتماعية وسياسية لتقارب وجهات  

قي وخرج اللقاء باإلتفاق على تشكيل لجنة من جميع األطياف إلخراج شبوة من مستنقع الصراع الطائفي والعر

 والمناطقي، بحسب البيان.

انكما طالب اللقاء من السلطة المحلية باإلهتمام بالقضاية العامة والخدمية والتي فيها مصلحة الوطن ارض وانس  

 
 
 
  
 
 

ط األوبئة تواصل حصد أرواح السكان وتثير سخ  : عدن
 شعبي على اإلنتقالي

وبي في الوقت الذي تواصل األوبئة حصد أرواح سكان مدينة عدن دون توقف، في ظل تهرب المجلس االنتقالي الجن

ه األسنة الميا وحكومة هادي والتحالف بقيادة السعودية عن القيام بمسئوليتهما في انقاذ مدينة عدن الغارقة في وحل

دينة، ومخلفات سيول االمطار التي هطلت قبل أسبوعين في المدينة وأدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة في الم

فير الخدمات تتواصل االحتجاجات الشعبية الغاضبة ألبناء عدن المنددة بغياب الدولة وفشل االنتقالي الجنوبي في تو

تشار األمراض واألوبئة.األساسية وإنقاذ عدن مما تعيشه من ان  

ع وأفادت مصادر محلية في مدينة عدن ، بأن عشرات المحتجين في الشيخ عثمان أحرقوا االطارات وقطعوا الشوار

 احتجاجا على تردي الخدمات في المدينة وانتشار األوبئة.

  وتصاعدت االحتجاحات عقب تصاعد وف%
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 8صفحه 

مدير خور مكسر يتهم المحافظ 

لمديرية الخاصة بنهب حصة ا

 بمعالجة أثار السيول

ل مدير عام مديرية خورمكسر محافظ عدن سالمين مسؤولي ة حمَّ

انون.عرقلة الخدمات بالمديرية واتهمه بالقيام بأعمال مخالفة للق  

وقال ناصر الجعدني مدير عام مديرية خورمكسر في بيان 

لوسائل اإلعالم إن أحمد سالمين محافظ محافظة عدن يقوم 

 رقلة الخدمات بشكل متعمد في مديرية خورمكسر، ويمنعبع

ية المكاتب التنفيذية من التعامل مع السلطة المحلية بالمدير

 بصورة مخالفة للقانون.

 واوضح الجعدني في البيان: في ظل كارثة األمطار والسيول

تجاهل أحمد سالمين وبشكل متعمد مطالب السلطة المحلية 

ح مياه لمياه األمطار والسيول وطفبخورمكسر بتوفير بوز شفط 

 الصرف الصحي ومواد للرش، بل قام باعطاء توجيهات لمكتب

دن األشغال العامة والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بع

 بعدم التعامل مع السلطة المحلية بالمديرية.

وكشف الجعدني عن عملية نهب لحصة المديرية بما يخص 

ول ،مشيرا إلى أنه خورمكسر معالجة كارثة األمطار والسي

لجة المديرية الوحيدة التي لم يتم تحويل حصتها الخاصة لمعا

رفع كارثة األمطار والسيول وإصالح االضرار التي تسببت بها و

عرقلة سالمين ب مخلفاتها وتعويض المتضررين ، متهما المحافظ 

صرف المخصص الخاص بمديرية خورمكسر في البنك 

لفة للقانون.المركزي، بصوره مخا  

وأضاف الجعدني ، أن المحافظ سالمين وجه مكتب الصحة 

ر، بالمحافظة بسحب سيارة االسعاف الخاصة بمديرية خورمكس

 التي تم استالمها رسميا اسوةً بالمديريات األخرى.

وجدد مدير عام مديرية خور مكسر تحميل سالمين كل 

نون وتصرفاته الخارجة عن القا المسؤولية تجاه أعماله 

لة وعرقلته للخدمات في المديرية ، وعدم مراعاته للكارثة الحاص

 في عدن وتبعاتها وكذا عدم تغليبه للمصلحة العامة.

ة وتغرق عدن بالمياه الراكدة ومياه الصرف الصحي عقب كارث

دات السيول في ظل تجاهل الشرعية واإلنتقالي للكارثة ومناش

ر األوبئة و األمراض المواطنين، األمر الذي أدى إلى انتشا

 والحميات

 

. 

د تواصل اإلحتجاجات الشعبية ض

 اإلنتقالي والشرعية بعدن

لي ، تستمر اإلحتجاجات الشعبية المناهضة للشرعية واإلنتقا

 حيث شهدت أحياء الشيخ عثمان يوم األحد احتجاجات غاضبة

 تنديدا على انقطاع الكهرباء والمياه والخدمات العامة.

ون في تظاهرة غاضبة وقطعوا الطريق العام وخرج المحتج

 وأضرموا النار في إطارات تالفة ومنعوا حركة المرور.

وتشهد عدن تردي في الخدمات العامة في مقدمتها انقطاع 
الكهرباء والمياه وانتشار األوبئة واألمراض وجائحة كورونا 

 التي تحصد وفيات كل يوم
 

ن قائدا سقطرى ويعياإلنتقالي يقضي على الهدنة السعودية ب

 للواء األول مشاه بحري

زيرة ، حيث يحتدم الصراع بين اإلنتقالي والشرعية في جزيرة سقطرى بعد فشل االتفاق بين الطرفين على إدارة الج

 أصدر اإلنتقالي اليوم السبت قرار بتعين قائدا للواء األول مشاة بحري.

ء األول مشاة بتعين العميد عبدالله احمد عبدالله نوح قائدا للواوأصدر رئيس االنتقالي عيدروس الزبيدي قرار يقضي 

بالتزامن مع إصدار هادي قرار بتعين علي   بحري في سقطرى والعميد محسن حمود جحاف اركان حرب اللواء،

 سالمين أحمد قائد للواء.

مر.قالته من علي محسن األحوكان قائد اللواء األول مشاة السابق ناصر قيس قد سلم اللواء لإلنتقالي عقب قرا إ  

سكرات وصعدت اإلمارات في سقطرى عبر دعم اإلنتقالي في تفجير الوضع في سقطرى والسيطرة على عدد من المع

 التابعة للشرعية.

ين ، لكن وكانت قوات اإلنتقالي حاولت اقتحام حديبو عاصمة المحافظة ودخلت وساطة سعودية إلبرام اتفاق بين الطرف

لتابعة لإلنتقالي في اإلنتقالي على الهدنة التي قضت بتقسيم المناطق بين الطرفين ورفع نقاط التفتيش ا سرعان ما قضى

 العاصمة حديبو وإطالق األسرى من الطرفين.

 وتشهد سقطرى توتر عسكري بين الشرعية واإلنتقالي وسط تحشيد للطرفين لمعركة قادمة

 

  

 

 

 
 

 قاالت للعشرات مناإلنتقالي يتهم محروس ببدء حملة اعت

 قيادته بسقطرى

محافظة  في ظل استمرار التوتر بين اإلنتقالي والشرعية في سقطرى، اتهم رئيس انتقالي سقطرى، رأفت إبراهيم

 سقطرى رمزي محروس بإطالق توجيهات باعتقال العشرات من اإلنتقالي.

من أبناء األرخبيل، بينهم إعالميون  01وقال إبراهيم إن محافظ سقطرى رمزي محروس أصدر أوامر بالقبض على 

 وضباط وحقوقيون وقيادات في الجهاز القضائي وقيادات تابعون للمجلس االنتقالي.

ظ محروس وأضاف إبراهيم أن مليشيا اإلصالح اعتقلت عددا من الضباط الموالين لالنتقالي، واقتادتهم إلى منزل المحاف

 وقام بالتحقيق معهم بنفسه بحسب تصريحه.

هم مليشيا اإلصالح ورمزي محروس بتقسيم سقطرى وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.وات  

ين قائدا وكان اإلنتقالي أصدر اليوم قرار بتعيين قائدا للواء األول مشاة بحري ، بالتزامن مع إصدار هادي قرار بتعي

 لنفس اللواء

 
 
 
 
 
 

 مقتل شاب وإصابة أخر باشتباكات مسلحة بعدن

عد وأصيب أخر إثر اندالع اشتباكات بين مسلحين مساء اليوم السبت.قتل شخص بحي دار س  

ل وقالت مصادر محلية أن إطالق نار بين مسلحين في حارة شارع النور بدار سعد بأسلحة رشاشة ما أدى إلى مقت

 المواطن أحمد علي منصور أثناء تواجده أمام منزله وأصيب أحد المسلحين.

وانفالت أمني واسع في ظل سيطرة اإلنتقالي الموالي لإلمارات وتشهد عدن انتشار لبيع السالح  
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 9صفحه 

محتجون غاضبون يقطعون شوارع 
اليالتواهي ويهتفون ضد الشرعية واإلنتق  

 

 في ظل انتشار األوبئة والحميات عقب كارثة السيول التي

شهدتها عدن وعجز الشرعية واإلنتقالي عن معالجة المشكلة 

ة وتردي الخدمات في مقدمتها انقطاع وشفط المياه الراكد

م الكهرباء والمياه ، خرج العشرات من أبناء التواهي مساء اليو

ردي السبت في احتجاجات غاضبة تنديدا بانقطاع الكهرباء وت

 الخدمات وانتشار األوبئة وتردي الوضع العام للمدينة .

ا وأغلق المحتجون الطرق الرئيسية ومنعوا حركة السير ، كم

وا بشعارات مناوئة للشرعية واإلنتقالي جراء انعدام هتف

 الخدمات.

طاع وحمل المحتجون الشرعية واإلنتقالي مسؤولية استمرار انق

 الكهرباء والمياه وتدري الخدمات العامة في عدن.

رت وتشهد عدن انتشار لألوبئة وسط جائحة كورونا التي انتش

الي ف واإلنتقوفتكت بالعشرات، وسط تجاهل الشرعية والتحال

 للكارثة ونهب كل المنح الخاصة بمواجهة الوباء

 
 
 
 
 
 
 

ج الحزام األمني يعتدي على فريق البرنام
 السعودي ويصادر معداته بعدن

، أقدمت العالقة بين السعودية اإلنتقالي  في ظل الخالفات وتوتر

قوات من الحزام األمني على اعتقال فريق تابع للبرنامج 

اإلعمار وصادرت معداتهم في عدن. السعودي إلعادة  

م وقالت مصادر محلية أن قوات من الحزام األمني تابعة ألبو هما

فط المياه اليافعي اعترضوا فريقا للبرنامج السعودي كان يقوم بش

 الراكدة في مديرية الشيخ عثمان.

ق وبحسب المصادر فإن قوات الحزام األمني اعتدت على الفري

 معداتهم بحجة عدم وجود تصريح في التابع إلعمار وصادرت

ألمر العمل ، مشيرة إلى أن الفريق كان يقوم بعملية التصوير ا

الذي دفع قوات الحزام األمني باعتقالهم واإلعتداء عليهم 

 ومصادرة معداتهم.

ير وأوضحت المصادر أن الحزام األمني اتهم الحزام األمني بتصو

ا تقدم إلعالم على أنهلعملية شفط بسيطة لتقوم بعدها بنشرها ل

 المساعدة لعدن .

ي وتشهد عدن توتر عسكري بين القوات السعودية واإلنتقال

الموالي لإلمارات في ظل فشل اتفاق الرياض وإعالن األخير 

اإلدارة الذاتية للجنوب وحالة الطوارئ والسيطرة على 

 . المؤسسات

 

حالة  األوبئة تفتك بسكان عدن وتعز تعلن إكتشاف أول
صابة بوباء كوروناإ  

ات، في ظل تجاهل السلطات الصحية في مدينة عدن لمخلفات السيول من مياه آسنة وتراكم كبير للقمامة والمخلف

من  وإغالق عدد من المستشفيات أبوابها نتيجة النقص الحاد في اإلمكانيات وعدم وجود مستلزمات لحماية األطباء

جثة ألشخاص توفوا  05من المقابر بمدينة عدن يوم الجمعة فقط أكثر من مخاطر اإلصابة بالوباء ، استقبلت عدد 

 متأثرين بأمراض الحميات التي تعصف بعدن منذ أكثر من اسبوع.

ستقبلت أنها تقصت عدد من المقابر بعدن بينها مقبرة القطيع والحسوة حيث تبين أنها ا” عدن الغد“وقالت صحيفة 

عصف وقالت ان غالبية الجثامين هي لمواطنين قضوا متأثرين بالوباء االخير الذي يجثمان ،  05اليوم الجمعة أكثر من 

 بمدينة عدن ويفضل االهالي على ما يبدو دفن الضحايا دون أي إعالن.

 وفي تعز أعلنت اللجنة العليا لالوبئة اليوم اكتشاف حالة إصابة بوباء كورونا ، وقال الدكتور

ن حمى أنه وقبل أسبوع تقريبا جاء شخص بالعقد الرابع من العمر يشتكي مد. هشام فاروق في منشور توضيحي 

عد عمل وتم تحويله الى المستشفى الجمهوري ب” كان قد وصل من عدن قبل عدة ايام“وسعال جاف وصعوبة بالتنفس 

 الفحوصات واالشعة المحورية تبين ان أعراض المريض واألشعة تتماشى مع فيروس كورونا ، تم طلب فحص

 وطلعت النتيجة سلبية ، لكن حالة المريض كانت تتدهور واليوم ظهرا توفي المريض .. PCRللمريض بجهاز 

ى و وحول الحالة التي أكتشفت اليوم أكد انه الحالة لشخص في العقد الثالث من العمر قادم من عدن يشتكي من حم

جهاز ال زل الصحي بعد أخذ عينه منه لفحصه بسعال و قد تحرك فريق الترصد الوبائي إليه ثم تم تحويله إلى الع PCR 

تي تتحدث و بعد ذلك اتضح ان النتيجة ايجابية لألسف ، والمصاب مازال حي وتحت الرعاية الصحية والصحة لألنباء ال

 عن وفاته

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التحذير من منخفض جوي خطير يستهدف عدد من 
 المحافظات الجنوبية

دن الدولي من اخدود منخفض جوي ماطر على عدد من المحافظات.حذر مركز التنبؤات في مطار ع  

افظات وتوقع أن يبدأ المنخفض في محافظات المهرة وحضرموت، فيما سيبدأ الحقا خالل اليومين القادمين في المح

 الجنوبية والجنوبية الغربية.

بلية البرد سيما المرتفعات الجوتوقع المركز هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها مصحوبة بعواصف رعدية، وحبات 

شبوة والساحلية الشرقية، والتي تبدأ من صعدة إلى لحج وصوال إلى حضرموت، مرورا بالضالع والبيضاء وأبين و

 لتشمل السواحل الغربية.

كما توقع المركز هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها مصحوبة رعدية في الشريط الساحلي، وتحديدا محافظات 

مهرة، بينما ستكون خفيفة إلى متوسطة على محافظات عدن وأبين وشبوة.حضرموت وال  

حقا وتوقع المركز أن يبدأ المنخفض الجوي على المناطق الشرقية من محافظتي المهرة وحضرموت، ومن ثم يمتد ال

 خالل اليومين القادمين، إلى المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

لتواجد في مجاري السيول والمناطق الرخوة، وعدم االقتراب من أعمدة الكهرباء وحذر المركز المواطنين، من ا

 واللوحات اإلعالنية، وإغالق الهواتف المحمولة، وتدني مستوى الرؤية األفقية المصاحبة لهذه الحالة.

 كما حذر من اضطراب البحر وشدة الرياح أثناء تواجد السحب الركامية المزنية
 
 

 

 


