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 2صفحه 

وفاة مسؤول أمني بعدن 
 وسبعة أكاديميين من جامعة

 عدن بوباء الحميات

ة توفي يوم الجمعة مسؤول بوزارة الداخلية بحكوم 

دن .يضرب مدينة ع الشرعية بعدن ، متأثرا بوباء الحميات الذي  

وقالت مصادر طبية إن مدير عام األدلة الجنائية بالجمهورية 

ذي يضرب العميد أحمد العبد ناصر توفي متأثرا بإصابته بالوباء ال

 مدينة عدن.

ية يونس أنيس استشاري األمراض العصب كما توفي الدكتور 

 ورئيس وحدة األعصاب بكلية الطب جامعة عدن توفي متأثرا

لحميات.بمرض ا  

ويوم أمس الخميس نعت جامعة عدن وفاة سبعة من أعضائها 

 بوباء الحميات.

اء ونشرت وسائل إعالمية أسماء األكاديمين الذين توفوا بالوب

 وهم :

 الدكتور زفر عبدالحبيب استاذ الفقه المقارن

 الدكتور صالح الصوفي استاذ االداره التربوية

 الدكتور عبدالرقيب بن عطيه

منى عبيد الدكتوره  

 الدكتور ابو بكر سالم كلية الطب قسم اشعه

 الدكتوره نجاه قسم االحصاء كلية العلوم

 د يونس بن طالب اخصائي مخ واعصاب

وفي ظل انتشار األوبئة وفيروس كورونا تتجاهل حكومة 

تقديم  الشرعية واإلنتقالي والتحالف الوضع الكارثي في عدن دون

.أدنى مقومات الواقاية  

 

 

 

 

 

ية وصول تعزيزات عسكرية للشرع
 من حضرموت إلى أبين

 في ظل استمرار التحشيدات العسكرية والمواجهات في أبين

استعدادا لمعركة عدن، وصلت تعزيزات عسكرية جديدة من 

ين اليوم المنطقة العسكرية األولى التابعة للشرعية إلى شقرة بأب

 الجمعة.

ابع ء فرج حسين التوقالت مصادر عسكرية إن قوات تابعة للوا

مت من للمنطقة العسكرية األولى وصلت مدينة شقرة الساحلية قد

 محافظة حضرموت.

ح في وأفادت المصادر أن التعزيزات ستلتحق بمليشيات اإلصال

 المعاركة القائمة مع اإلنتقالي الجنوبي في زنجبار.

تقالي وتتواصل المعارك في زنجبار عاصمة محافظة أبين بين اإلن

.والي لإلمارات ومليشيات اإلصالح المدعومة من الشرعيةالم  

 

 عدن ستقتص من جالديها
 عبد الكريم السعدي

  

 على الدولة )ممثلة بالشرعية( أن تحث الخطى في حسم المعركة..

ة المسلحة أهلنا في عدن وغيرها يموتون بالعشرات يوميا صباحا ومساء جراء األوبئة التي صنعت لها عصابات البلطج

 األرضية القذرة للتكاثر واالنتشار للفتك باهلنا..

ى التي الموت لن ينتظر الشرعية وهي تحسس بلطف على ظهور من يتحملون وزر ومسؤولية القتلى والموتى والفوض

 تفتك بعدن وأهلها وما جاورها من مناطق منكوبة ..

اذ أهلنا من لدولة( وحتى تقوم بواجبها بإنقعلى الشرعية اإلسراع في حسم معركتها )حتى تثبت استحقاقها لمصطلح ا

ة وإنقاذ الناس خالل فتح المحاجر الطبية وتنشيط المستشفيات وجلب البعثات الطبية الدولية ليحدوا من انتشار األوبئ

.… 

ات أما الذين يجتهدون في محاولة ربط الجنوب وقضيته بالعصابات المخربة والخارجة عن كل القوانين واالخالقي

هادهم ذلك ، تحميل تلك القضية العادلة وزر تلك االفعال أو الستجداء المواقف من البسطاء فاننا نعفيهم من اجت بغرض

ات على مقاسات فقضية الجنوب قد تم تغييبها يوم أن تم استبعاد رجالها وقيادتها الحقيقية ويوم أن فٌُصلت لها العصاب

ونؤكد  حها على محراب األحالم المسكونة باسقام التطلع إلى الحكم ،صانعيها الختطاف تمثيل هذه القضية ومحاولة ذب

م مواصلة ما أنه سيكون للقوى الجنوبية الحقيقية حديثا الحقا مع الشرعية ممثلة بالرئيس اليمني الجنوبي هادي يت

وب ، ا في الجنانقطع من انجازات حققها الحراك الجنوبي السلمي وذلك بفعل عبث بعض األطراف االقليمية وادواته

ابات ولكن الحديث هذه المرة لن يكون من بوابة االستثمار المناطقي والمساومات على تقاسم المناصب وتضخم الحس

ادة الدولة البنكية واللصوصية وتعطيل الحياة ولكنه سيكون من باب الحوار السلمي البناء المنطلق من ضرورة إستع

ظة كل أهله مهما اختلفت توجهاتهم وقناعاتهم وليس حكرا على منطقة أو محافاليمنية أوال ، واإليمان بأن الجنوب ل

اتهم ويمنحهم بعينها ، واإلقتناع بأن ال سالم إال بإيجاد حل عادل للقضية الجنوبية يرضي أبناء الجنوب وينبع من قناع

…حق تحديد مكانتهم السياسية بعيدا عن االمالءات وادعاءات القوامة   

بية ما جعل من نفسة أداة لالبتزاز وللمساس بالسيادة الوطنية ورهن نفسه للمشاريع غير الجنو أن سقوط مكونا

…والمستورده من خارج الحدود ال يعني بالمطلق سقوطا للحق الجنوبي المشروع   

كب رتوعلى الجميع اإلدراك بأن الشعب في الجنوب وفي عدن بالذات يحتفظ بحقه في محاكمة مجرمي الحرب وكل من ا

وذلك  جرائم ضده تنوعت بين القتل والنفي واالخفاء القسري وهتك االعراض واستالب الحقوق وغيرها من الجرائم

شر أمام المحاكم الوطنية والدولية وال يجوز ألي جهة كانت إصدار أي قرارات عفو تشمل كل من ارتكب جرم بشكل مبا

نود المغرر بهم وكل من أقدم على عمل مرغما عليه ودون أو كل من خطط أو علم بالتخطيط ووافق عليه ، اما الج

لهم من اقتناع به أو إدراك بخطورته وبعواقبه فهؤالء يحتاجون إلى عفو إنساني يشملهم وإلى إعادة تأهيل تطهر عقو

 الحشو المناطقي المقيت وتعالجهم من كم الكراهية التي ُحشرت في قلوبهم وعقولهم من قبل بعض المرتهنين

.…وتورين والم  

سكانالمستشفيات في عدن بال أكسجين واألوبئة تفتك بال  

مل.قالت مصادر طبية أن مصنع االكسجين الخاص بمستشفى الجمهورية انفجر بشكل كامل ولم يعد صالحا للع  

م العزل ، ويغطي مصنع األكسجين في مستشفى الجمهوري احتياجات المرضى المرقدين بالمستشفى وخصوصا قس

تكلفة المالية ن أهم المشاريع التي نفذت، بالمستشفى ليخفف الكثير من األعباء على المستشفى من حيث الويعتبر م

 وكذلك سرعة توفيره للمرضى.

وباء الذي وناشدت إدارة المستشفى من فاعلي الخير إسعافهم بأسطوانات األكسجين محذرة من إغالقه في ظل انتشار ال

المئات بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا. يضرب عدن وأدى إلى وفاة وإصابة  

باء إلى ذلك ارتفعت أسيعار األكسجين في عدن بشكل جنوني في ظل الحاجة الضررورية للمرضى جراء انتشار و

 الحميات الذي يضرب عدن .

الوباء شخص توفوا بعدن اليوم جراء  08وفي السياق قال رئيس مصلحة األحوال المدنية بعدن اللواء سند جميل إن 

المدينةالذي يضرب  . 

ا( حالة موزعين على عدة مديريات.08م بلغ )0808مايو  51وقال إن إجمالي الوفيات ليوم الجمعة الموافق   
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ثر مليشيات اإلصالح تُصَّدر أك
ألف طن من نفط  011من 

 شبوة لصالحها

إستمراراً لنهب الثروة النفطية في المحافظات  

لم سكرية نافذة في حكومة هادي ، عالجنوبية من قبل قيادات ع

الجنوب اليوم من مصادر محلية في مديرية رضوم بمحافظة 

ية شبوة ، بأن مليشيات حزب اإلصالح صدَّرت خالل األيام الماض

ة ألف طن من نفط خام حقول العقلة بمحافظة شبو 581أكثر من 

 ، مستغلة المواجهات العسكرية التي تدور في عدد من جبهات

أبين مع قوات المجلس اإلنتقالي الموالي لإلمارات. محافظة  

إن الشحنة النفطية غادرت ميناء النشيمة   وقالت المصادر

إن بمديرية رضوم ، دون اإلعالن عنها رسميا ، ووفقا للمصادر ف

توقع أن تصدير الشحنة النفطية األخيرة يكتنفه الغموض ومن الم

دات عسكرية تعود عائدات تلك الشحنة لحساب مصالح قيا

 وحزبية موالين للشرعية .

 وكانت شركة النفط في شبوة قد أكدت أواخر العام الماضي أن

بمعزل عنها.  شحنات النفط تصدر  

ن وتعد الشحنة األخيرة ثاني شحنة تصدر من الميناء دون إعال

 رسمي من قبل وزارة النفط التابعة لحكومة هادي بعد سيطرة

 ء النفطي أواخر شهر أغسطسمليشيات اإلصالح على المينا

 الماضي .

وكان المجلس اإلنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات قد منع 

من عدن الى ” التاج“األسبوع الماضي تحرك قارب االرساء 

مة شبوة ، وجاء القرار لمنع استخدام القارب في ميناء النشي

بساحل شبوة والذي تستخدمه مليشيات االصالح كون تلك 

في  فطية تعود عائداتها لقيادات عسكرية وحزبيةالشحنات الن

 حزب اإلصالح.

يشار إلى أن حزب اإلصالح الذي يسيطر على منطقة صافر 

محطة  النفطية قام خالل الفترة الماضية بربط أنانبيب النفط من

 صافر في مارب إلى شبوة للتصدير عبر ميناء النشيمة .

تقوم بها  وكان ناشطون من أبناء شبوة قد كشفو تحركات

 088ير مليشيات اإلصالح في رضوم شبوة قبل أسبوعين بتصد

الل ألف برميل من النفط الخام عبر ميناء النشيمه في شبوه خ

.وباأليام القادمه ، معتبرين مايحدث تجريف واضح لثروات الجن  

 

 

 

 

 

 

ة( و أبناء شبوة )كبأش( فداء بين )الشرعي
 )االنتقالي( !!

غائبة شك بأن هناك )حقيقة( مسلم بها ، لم يدركوا أبناء )شبوة( صحت هذه الحقيقة البما ال يدع مجاال لل 

بينيون عنهم حتى اللحظة ، بأن )الشرعية( هي شرعية )أبين( و أن )االنتقالي( هو انتقالي )مطلع لحج( مهما تستر اال

 لع تحت غطاء )النضال( منتحت غطاء الوطنية بضرورة فرض )هيبة( الحكومة الشرعية ، ومهما تستر لحوج مط

 أجل الحرية و استعادة الدولة الجنوبية ..

واليت( وفي تقديري بأن كل تلك األغطية التي يستترون خلفها )االبينيون( و )لحوج مطلع( ، هي بمثابة أوراق )ت

وسرعان ما  ( ،0808( حتى يومنا الراهن من العام )5٦٩١يستخدمونها في سبيل بلوغ الهيمنة )السلطوية( ، منذ )

و يرمون تلك األوراق المستخدمة لمرة واحدة ، ويسدل الستار وتكشف عوراتهم بان السلطة هي الوطن ، وان الوطن ه

 السلطة ، بغية تمكين أرذل ) القوم( منهم على أخبار شعب الجنوب..

ائدة عليكم ، ية واالجتماعية العومن هنا تعالوا يا ابناء )شبوة( نحسب العائد السلطوي ، والمكاسب السياسية واالقتصاد

، من  من منطلق اإليمان بالشراكة )الوطنية( الجنوبية ، بحسبة ما كأن لكم في عهد الظالم والطاغي عفاش )الشمالي(

، ومن  0851مارس  0٩( مدير عام الى ماقبل 50حقائب وزارية ومحافظين ، فقد كان لكم في )عدن( وحدها فقط )

تشفوا فيما تبعادهم جميعاً من قبل دعاة سيادة الوطنية االبينيون ، ودعاة الحرية لحوج مطلع لتكبعد ذلك التاريخ تم اس

قالي .بعد بأن الظالم والطاغي شمالي في نظر تلك العصب الفئوية منحكم ما سلب عليكم اليوم من الشرعية واالنت  

علم بأن لحقائب الوزارية فان ذلك القائل ال يفإذا كان هناك من سيقول بان الشرعية قد منحت شبوة نصيب األسد من ا

ا معظم هؤالء الوزراء المحسوبين على شبوة ال يعرفون منها إال إسمها ومحيط أقاربهم ألنهم عاشوا حياتهم خارجه

كر( بعيدا عنها ، حتى وصل لسان حال السواد األعظم من أبناء شبوة يقول لو تجملت الشرعية وعينت )ملوك باكر

المثل  ده بدالً عن شاغلي الست الحقائب فإنها ستحقق لشبوة مالم يحققه معالي األكابر كما يقال فيبحقيبة واح

…الشيواني )استلب به وال تضرب به (   

خ وأما ما منحة االنتقالي شبوة حدث وال حرج ثالثة كوكباني أحدهم طفل عادة لم يتجاوز نعومة اطافره ، واآلخر شي

لشاب حجية ما زال غارق في تصفية حساباته بين جبال )الكور( وسلطنة بن الوزير ، أما اجليل من أكابر القوم المذ

ا حاول الشيخ على )باكبيره( حاصروه بمجموعة أطفال القرية ، وما معه إال يمسك العصاء االنتقالية من النص و كلم

مكين )الجفري( ينازعه في تيخرج من المنتصف ويكسب وجوه جديدة من جنوب وشرق وشمال شبوة ، ركزوا له بن 

طاني ..االطفال على أمل كسب الوالء في ساعة البالء على الرابظه بشعار الجنوبي العربي منذ عهد االستعمار البري  

مة كبد فأما من سيقول من أبناء شبوة بأن شرعية امقرية ارحم من انتقالي القرية فهو وأهم وبعيد كل البعد عن مالس

لشبوانية منكم من ال يعلم بأن الوزير اإلنسان )الميسري( كما يسميه الكثر من النطيحة والمتردية االحقيقة ، فإذا كان 

عبارة  في محيطه ، وتتحدى تلك النطاح بأن ياتوا لنا بشبواني واحد يشغل منصب مدير عام في ديوان وزارة صاحب

ياض ..والتأبين من الترحيل االجباري الى ر حدها وحديدها ، الذي ابيين وزارته وضلعها ولم يشفع له ذلك التضليع  

( شبواني وفتح ١88ولربما بأن هناك شبوانيين كثر ال يعلمون بأن االنتقالي الباسط والقابض على عدن قام بتجنيد )

ري لهم معسكر في الصوليان ، وكل هؤالء الجنود منذ سبعة أشهر حتى اليوم وهم بدون مرتبات و كل عتادهم العكس

( االنتقالي وقدمهم إلى خط النار في منطقة ٠88( وعاده كل جندي ببندقة الشخصي ، وفوق ذلك أخذ منهم ))طقمين

لين الشيخ سالم ، وفي المقابل قاموا رجاالت الشرعية االبينية من الصبيحي والرهوة وابومشعل والعوبان الحاص

ب وعزيز قاموا بتقديم القوات الشبوانية بقيادة لعكجنودهم على شهادة دبلوم )صرفة( من معهد قرن المكالسي إال أنهم 

ة إلى خط النار االول في معركتهم الموسومة ) الفجر الجديد ( و أصبح كل منهم في الخطوط األمامية هم أبناء شبو

 )كبأش( فداء بين )الشرعية( و )االنتقالي(!!
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 4صفحه 

ه المبعوث األممي يعلن رفض
 لإلدارة الذاتية في الجنوب

المبعوث األممي الخاص إلى اليمن مارتن انتقد  

لذاتية ، غريفيث، قيام المجلس اإلنتقالي الجنوبي بإعالن اإلدارة ا

 داعيا إياه إلى تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال غريفيث خالل إحاطته في مجلس األمن الخميس إن 

ظتي التوترات العسكرية تتصاعد في الجنوب خاصة في محاف“

ل األطراف إلى ضبط النفس.، داعيا ك”أبين وسقطرى  

طبيق أدعو المجلس االنتقالي والحكومة إلى الت“  وتابع غريفيث

ته من معبرا في نفس الوقت عن صدم” الفوري التفاقية الرياض

خذت، إعالن المجلس االنتقالي الجنوبي والخطوات الالحقة التي ات

 حكًما ذاتيًا في محافظات الجنوب.

تي قدمها مساء الخميس أمام وأشار غريفيث خال إحاطته ال

مجلس األمن عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، بشأن األوضاع 

، ”لتنفيذقابلة ل“السياسية واإلنسانية في اليمن إلى خارطة طريق 

مم األ“لألطراف اليمنية، لتحقيق السالم في البالد، موضحا أن 

 المتحدة قدمت خارطة طريق قابلة للتنفيذ، واألمر متروك لمن

”.لكلكون السالح والقوة وإمكانية اتخاذ القرارات لتحقيق ذيمت  

دي فيروس كورونا والتباطؤ االقتصا“كما حذر غريفيث من أن 

ل العالمي يهددان بالمزيد من المحن في اليمن الذي عانى بالفع

”.أكثر من أي دولة أخرى  

ي اإلحباط إزاء الموقف العسكر”وأعرب في إفادته عن شعوره بـ

”.و للقلق الخاصالذي يدع  

 هناك مفاوضات جارية حاليا لوقف إطالق“وأقر غريفيث بأن 

مي النار، وأن المفاوضات استفادت من الدعم الدبلوماسي اإلقلي

.، دون تفاصيل أكثر”والدولي المتضافر  

  

 الرئيس علي ناصر محمد يوجة نداء عاجل

أبين  يام األخيرة من شهر رمضان الفضيل فينتابع بقلق وألم عميقين الحرب الجديدة المندلعة في األ 

ستفيد وقبلها في سقطرى بين قوات الشرعية والمجلس االنتقالي في دورة جديدة من دورات العنف الدموي التي ال ي

وحتى اليوم. 0851منها سوى تجار الحروب منذ   

ا وشعبنا اً وحزناً، وتعّمق من مأساة وطننإن كل قطرة دم تسيل على يد أبناء الوطن الواحد تحزُّ في نفوسنا وتزيدنا ألم

 وتزيد من آالمه ولن تزيد الوطن والدولة ومؤسساتها إال مزيداً من الدمار والتمزيق..

لحوار نحن نناشد الحكماء والعقالء للتدخل من أجل وقف فوري لالقتتال بين أبناء الوطن الواحد، واللجوء الى لغة ا

المجتمع الدولي اتفاق الرياض الذي وقع عليه الطرفان. ونناشد األشقاء في المنطقة و والتعايش والتنازل لبعض، وتنفيذ

 ان يتدخلوا لوقف الحرب وإراقة الدماء.

ن يتسع كما ندعو الجميع الى استيعاب دروس الصراعات والحروب السابقة التي مر بها اليمن شماالً وجنوباً وبأن الوط

حكمه طرف واحد بعينه..لجميع أبنائه، وال يمكن أن ينفرد ب  

تدرس  وندعو الى حكومة وحدة وطنية توافقية كمرحلة انتقالية تسعى لمعالجة الجراح وتهيئة الطريق الستفتاءات

قيين للشعب..خيارات الشعب اليمني المستقبلية في شكل دولته وأقاليمها وتضمن إجراء انتخابات تأتي بممثلين حقي  

ل وتضميد التراب والدم الواحد، إن الوقت وقت تصافح القلوب والتفكير في المستقبإن الوقت ليس وقت اقتتال أخوة 

 الجراح ، وتحويل الكراهية الى تسامح وتعميق الوحدة الوطنية ..

حرب ال خيار أمام شعبنا إال خيار السالم.. وتحويل اإلمكانيات والقدرات التي تهدر لصالح تعمير ما دمرته وتدمره ال

ئة التي تفتك بحياة الناس في عدن خاصة والمحافظات عامة..ومكافحة األوب  

 إن الوقت وقت الحفاظ على أرواح الناس فال نجعل الحرب والوباء عونا عليهم..

مة إن الوقت ليس وقت إثارة الحروب والنعرات.. إنه وقت وصل العالقات ومد جذور التواصل بين أبناء الوطن واللح

 الواحدة..

الحرب والخروج من هذه الدوامة التي ال تورث سوى االحقاد والتخلف والتجزئة.. إن الوقت وقت وقف  

 نعم للسالم ال للحرب

 

 

 

 

 

 

 

 إفراغ سفينة إمارتية محملة بالسالح في
 ميناء سقطرى

قطرى.أفادت مصادر في ميناء سقطرى أن سفينة إماراتية محملة باألسحلة أفرغت حمولتها في ميناء س   

ي في إن السفينة تحمل معدات عسكرية تم إفراغها بشاطئ دلشه، التي تسلمها المندوب اإلماراتوبحسب المصادر ف

 الجزيرة.

طرة على ويصعد اإلنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات تحركاته العسكرية في الجزيرة وتنفيذ مخطط الستمكال السي

ي الجزيرة.شتباكات بين مليشيا اإلصالح واإلنتقالي فالجزيرة بدعم إماراتي خالل األيام الماضية التي شهدت معاركة وا  

الشرعية ، وانتشرت القوات السعودية في عاصمة المحافظة حديبو في إطار التهدئة لخفض التصعيد بين اإلنتقالي و

.وسط اتهامات للسعودية بمحاولة فرض وجودها في الجزيرة تحت مبرر حماية الشرعية في الجزيرة  
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ومة على حك« االنقالب»بـ« االنتقالي»م بدأ مع قيام الوضع المتأزّ 

ب هادي في عدن، الشهر الماضي، بفرض اإلدارة الذاتية في الجنو

والسيطرة على موارد المؤسسات الخدمية واإليرادية في عدن 

، ومصادرة األموال التي كانت في حسابات حكومة هادي في البنوك

لماضي، لمركزي، األسبوع اوقيام ميليشيات تابعة له بتسلم البنك ا

ّدم من القوات السعودية التي تّولت حماية البنك. يضاف إلى ما تق

ات بإغالق الحسابات البنكية الجارية أو حساب« االنتقالي»قيام 

دالها بعدن، واستب« البنك األهلي»اإليداع التابعة لحكومة هادي في 

ب رف رواتبحسابات جديدة باسم اإلدارة الذاتية، وقيامه بوقف ص

الموظفين في المحافظات الشمالية الخارجة عن سيطرة حركة 

ضد  ، كل ذلك دفع حكومة هادي إلى التصعيد العسكري«أنصار الله»

بدءاً من أبين.« االنتقالي»  

فت الالفت أن قيادة دول التحالف، الداعمة لطرفي الصراع، كانت أوق

اضي، ل المالتصعيد العسكري الذي أعلن في منتصف نيسان/ أبري

شقرة  ووّجهت قيادة التحالف في عدن بوقف التصعيد العسكري في

لموّقع ا« اتفاق الرياض»بشكل كامل، عقب فشلها في إحياء تنفيذ 

وحكومة هادي، في الخامس من « االنتقالي»بين طرفي الصراع، 

مت تشرين الثاني/ نوفمبر، برعاية سعودية إماراتية. إال أن الص

 في عدن« االنتقالي»، هذه المّرة، مع تحّركات السعودي والتواطؤ

نذ وفي جزيرة سقطرى )تشهد تحّركاً عسكرياً للموالين لإلمارات م

تهام أسابيع(، دفع العشرات من الناشطين الموالين للتحالف إلى ا

لصالح « االنتقالي»إلى جانب « الوقوف الضمني»الرياض بـ

« اإلصالح»زب اإلمارات في المحافظات الجنوبية، نكاية بح

 اإلخواني.

 جريدة األخبار

قتلى وجرحى في صفوف 
 مليشيات اإلصالح بالمحفد

 

مارات تتواصل العمليات العسكرية بين قوات اإلنتقالي الموالية لإل

ث ومليشيات اإلصالح المدعومة من الشرعية في محافظة أبين ،حي

ي استهدفت قوات اإلنتقالي تعزيزات عسكرية لإٌلصالح كانت ف

 مديرية المحفد.

لي مسلحون تابعون للمجلس اإلنتقا وأوضحت مصادر عسكرية أن 

ة في نفذوا كمينا استهدف قوة عسكرية كانت قادمة من محافظة شبو

بالمحفد ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في ” الجرعة“منطقة 

 صفوف مليشيا اإلصالح.

وبحسب المصادر فإن القوة عادت أدراجها إلى عتق عصامة 

افظة شبوه بعد العملية.مح  

جرحى وتشهد زنجبار عمليات عسكرية بين الطرفين خلفت قتلى و

 وخسائر كبيرة في العتاد العسكري دون تقدم يذكر للطرفين

 

معارك وكالء التحالف على النفوذ: جولة 
 مصيرية في أبين

حافظات تّر يتفاقم في موحكومة هادي، على وقع تو« االنتقالي الجنوبي»تتمّدد رقعة االشتباكات بين  

نذر باحتمال اليمن الجنوبية والشرقية. رقعة المعارك التي انتقلت إلى زنجبار االستراتيجية، في محافظة أبين، ت

ى أهم تفّجر الصراع العسكري على عدن، حيث بات وكالء اإلمارات يسيطرون سيطرة شبه تامة، للمّرة األولى، عل

 المفاصل والموارد

مة بين اليمنية، غربي مدينة عدن، حالة حرب مفتوحة، منذ أيام، طرفاها القوات التابعة لحكوتعيش محافظة أ

اإلخوان « )»التجّمع اليمني لإلصالح»الرئيس المنتهية واليته عبد ربه منصور هادي، تساندها ميليشيات حزب 

لصراع، جانبا ا«. نتقالي الجنوبيالمجلس اال»في اليمن(، والميليشيات المدعومة من اإلمارات، بقيادة « المسلمون

حافظتي اإلماراتي، دفعا بكل ثقلهما العسكري إلى منطقة شقرة الواقعة بين م –المواليان لدول التحالف السعودي 

ينة أبين وشبوة، والتي تتخذها قوات حكومة هادي منطلقاً لعملياتها العسكرية، ومنطقة قرن الكالسي شرق مد

ي خالل اليومين ، التي تلقّت تعزيزات عسكرية كبيرة ف«االنتقالي»ما تتموضع ميليشيات زنجبار، عاصمة أبين، بين

الماضيين من مدينة عدن ولحج والساحل الغربي، في مدينة زنجبار ووادي حسان والمناطق الساحلية في 

 المحافظة.

بار ضرورة للتقّدم من مساحة محافظة أبين، ترى أن اقتحام زنج %٩8قوات هادي، التي تسيطر على قرابة 

ينما ، ب«االنتقالي»عسكرياً نحو منطقة العلم الواقعة على مشارف مدينة عدن، القتحام عدن واستعادتها من يد 

اعية عن دفاعاتها في مدينة زنجبار، لكون سقوطها يعّد سقوطاً ألولى خطوطها الدف« االنتقالي»تعّزز ميليشيات 

ر فيها افظة أبين، الواقعة بين محافظتي عدن وشبوة، فإن المعارك التي تدومدينة عدن. ونظراً إلى أهمية موقع مح

 مصيرية للطرفين.

ام قوات منذ فجر اإلثنين الماضي، اندلعت االشتباكات في قرن الكالسي الواقع شرق مدينة زنجبار، من جّراِء قي

هو ما ادمة من محافظة شبوة، وهادي باستحداث نقاط ومواقع عسكرية في المنطقة واستقبال تعزيزات عسكرية ق

عنصر من  188وصول تعزيزات كبيرة مكّونة من « االنتقالي»تسبّب في إعادة التوتر بين الطرفين. اعتبر 

دها األسير خرقاً للهدنة التي أبرمتها لجنة محلّية يقو« الحكومة الشرعية»للقتال تحت غطاء « اإلصالح»ميليشيات 

ة قشي، لتجنيب أبين ويالت الصراع. ورغم محاولة المرقشي التدّخل لتهدئالجنوبي السابق أحمد عباد المر

 ١األوضاع، فإن األمور خرجت عن السيطرة إثر قيام قوات هادي بالهجوم والتقّدم نحو منطقة الشيخ سالم 

 كيلومترات شرقي مدينة زنجبار.

الدفاعية عن عدن« االنتقالي»يعّد سقوط زنجبار سقوطاً ألول خطوط   

ن، مواقعه الدفاعية شرقي زنجبار وتمّكن من السيطرة على مثلث منطقة أمعي« االنتقالي»على ذلك، عّزز  رداً 

عسكرية بين أبين بمحافظة شبوة، ليتّسع مسرح العمليات ال –الواقع على تخوم مدينة شقرة ويربط بين طريق عدن 

ليشيات جّراء ذلك، تقّدمت قوات هادي، تساندها ميالطرفين مساء الثالثاء وصبيحة األربعاء في أكثر من اتجاه. من 

، ، في قرية الشيخ سالم، ونقلت المعركة إلى مناطق جديدة في وادي حسان شرقي مدينة زنجبار«اإلصالح»

 وأعلنت في بيان لمحوري أبين وشبوة العسكريين بدء معركة زنجبار.

ول، محور طريق الشيخ سالم ومنطقة الطرية وعلى مدى الساعات الماضية، احتدمت المعارك على محورين: األ

وات ، وكانت ق«االنتقالي»والصحراء المجاورة لها في محيط مدينة زنجبار الخاضعة منذ آب / أغسطس لسيطرة 

ة من كان يضم مجموع« االنتقالي»هادي قد تقّدمت في منطقة الطرية، وتمّكنت من السيطرة على معسكر خاص بـ

تي صواريخ.العربات والمدرعات وراجم  

ل المحور الثاني، محور الساحل، حيث تدور المعارك من اتجاه وادي حسان باتجاه المناطق الساحلية، حيث تحاو

ات أكثر ووفقاً ألكثر من مصدر، فقد سقط في المواجه«. االنتقالي»قوات هادي التقّدم وسط مقاومة شديدة من قبل 

 08أبرزهم قائد محور عتق عزيز العتيقي، في حين سقط قرابة جريحاً،  18قتيالً من قوات هادي وأصيب  5٩من 

من قوات هادي. ١، كما أسرت ميليشيات األخير، خالل المعارك، «االنتقالي»قتيالً من عناصر   
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محافظ المهرة يعلن حضر 
التجوال عقب تسجيل أول 

 إصابة بكورونا
 

حظر  أعلن محافظ محافظة المهرة ، محمد علي ياسر ، األربعاء،

التجوال ليال وإغالق المحالت التجارية، احترازا من وباء كورونا 

( ،5٦-المستجد)كوفيد  

وجاء القرار عقب ساعات من إعالن أول حالة إصابة بالوباء في 

 المحافظة.

وقال ياسر في تغريدة على تويتر ، اتخذنا في اجتماع لجنة 

راءات الطوارئ)حكومية معنية بمكافحة كورونا( عددا من اإلج

تجد، االحترازية حفاظاً على سالمة المواطنين من تفشي الوباء المس

”.عقب اإلعالن عن إصابة مؤكدة بالفيروس  

ويشمل حظر التجوال إغالق المحالت التجارية ابتداًء من يوم 

 ٩مساًء وحتى الـ ٩مايو/ من الساعة الـ 5٠الخميس الموافق 

”.صباحاً   

 
 
 
 
 
 

 اإلنتقاليالبحسني يحذر من تحركات 
 في حضرموت

كري فرج البحسني بالتصدي ألي تحرك عس توعد محافظ حضرموت 

 لإلنتقالي في المحافظة.

وحدات األمن  وقال البحسني في تصريحات إعالمية أنه وجه 

بالتصدي ألي تحرك مسلح أيا كان نوعه، ولن يسمح   والنخبة

 بتحويلها ساحة صراع بالوكالة.

رعه نتقالي لقواته في المكال وإعالن فيأتي ذلك عقب استعراض اال

 للسيطرة على مؤسسات الدولة ، في إطار اإلدارة الذاتية.

فير وكان بن بريك دعا كافة الفصائل الموالية له والقبائل إلى الن

 والهبة في حضرموت وابين وشبوة.

مع  وتأتي تحركات اإلنتقالي في حضرموت في ظل المعارك الدائرة

  ينليشيا اإلصالح في زنجبار عاصمة محافظة أبقوات الشرعية وم

 
 

 

ي استهداف آلية عسكرية لإلنتقالي ف
 عدن

دينة انفجرت عبوة ناسفة بألية عسكرية تابعة للحزام األمني في م

 عدن األربعاء.

ام وقالت مصادر محلية أن عبوة ناسفة انفجرت بألية تابعة للحز

ن وقوع إصابات.األمني بالقرب من محطة الحمصي بالعريش، دو  

وأوضحت المصادر أن قوات الحزام أغلقت المنطقة ومنعت حركة 

 السير ومرور المواطنين وانتشرت بشكل كبير عقب االنفجار.

جبار وتجري معارك عنيفة بين مليشيا اإلصالح واإلنتقالي في زن
 عاصمة محافظة أبين استعدادا لمعركة عدن

 

ومة حكُنذٌر بتوّسع االشتباكات في الجنوب: 
«االنتقالي»هادي نحو مواجهة   

لتحشيد يتصاعد التوتّر في المحافظات الشرقية والجنوبية في اليمن، تغذّيه االشتباكات في أبين وا 

صراع السعودي ــــ اإلماراتي تعاني األمّرين جراء ال« التحالف»العسكري لألطراف. المناطق التي تخضع الحتالل 

باء لنفوذ، وفي الوقت نفسه األزمات اإلنسانية والصحية والخدمية مع انتشار وبين وكالء هذا التحالف على ا

ل كورونا في مدينة عدن، وصوالً إلى تداعيات كارثة السيول، وكلها عوامل توّظف اليوم في هذا الصراع وتباد

 االتهامات بالمسؤولية.

اً على المدعوم إماراتي« قالي الجنوبيالمجلس االنت»ال يقتصر التوتر على عدن وأرخبيل سقطرى، حيث يتمّدد 

« التجّمع اليمني لإلصالح»حساب حكومة الرئيس المنتهية واليته، عبد ربه منصور هادي، مسنودة من حزب 

امل في اليمن(، بعدما سيطر على معسكر اللواء األّول مشاة بحري، بل يتّجه نحو بسط ك« اإلخوان المسلمون)»

لى معسكر أبين، أفادت المعلومات بأن االشتباكات انتهت إلى سيطرة قوات هادي ع سيطرته على مدينة حديبو. ففي

قط، برعاية سعودية ــــ إماراتية ف« اتفاق الرياض»هذه االحتكاكات ال تنّم عن انتهاء مفاعيل «. حيدرة السيدر»

تركة، مصالحهما المشإنما بجولة صدام دموي جديدة، وإن بقيت محكومة بسقف التحالف بين الرياض وأبو ظبي و

 بعيداً من الحديث عن االنفصال الذي يطل كل مرة في سياق أدوات معركة النفوذ.

 الحضرمي: سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على الدولة

 «االنتقالي»ما تقّدم عبّرت عنه حكومة هادي بوضوح أمس عبر تجديد رفضها قبول األمر الواقع الذي يحاول 

م ن/ أبريل اإلدارة الذاتية في مناطق جنوب اليمن. والجدير ذكره أن اإلعالن المذكور لنيسا 01فرضه بإعالنه في 

اً(، إذ يقتصر ثقل يكن كافياً لتغيير خريطة النفوذ في المناطق الجنوبية )جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية، سابق

ت ى المناطق الشرقية، حضرموالمجلس على عدن ولحج والضالع، فيما تسيطر حكومة هادي وميليشياتها عل

 وشبوة والمهرة. أما أبين، مركز االشتباكات الحالية، فال يزال النفوذ عليها يتقاسمه الطرفان.

ير ، قائلة على لسان وز«االنتقالي»الذي يقوده « التمّرد المسلّح»كذلك، أعلنت حكومة هادي أنها ستتصّدى لـ

ن ستجابة لدعوات الحكومة والمجتمع الدولي للتراجع عن إعالالمجلس رفض اال»خارجيتها، محمد الحضرمي، إن 

مة بكل ما يلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسال»، مضيفاً إن قوات هادي ستقوم «اإلدارة الذاتية للجنوب

 هذا الموقف، على وقع االستنفار والتحشيد العسكري على األرض، سبقه خطاب ألقاه رئيس«. المواطنين

فاع عن الد»إلى االستعداد، حاثاً الجنوبيين على « القوات الجنوبية»، عيدروس الزبيدي، دعا فيه «االنتقالي»

المدن  ويشار إلى أن المعارك في أبين تكتسي أهمية كون المنطقة تعّد بوابة نحو عدن، ثاني«. المكاسب الوطنية

 اليمنية ومركز حكومة هادي التي تتخذها عاصمة مؤقتة.

.رجريدة األخبا   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلنتقالي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى
 زنجبار

عززت قوات اإلنتقالي اليوم بقوات عسكرية جديدة في محافظة أبين حيث تدور المعارك مع قوات  

 الشرعية ومليشيات اإلصالح.

ين.وقالت مصادر عسكرية أن قوات الحزام األمني دفعت بعدد من األطقم الى مدينة زنجبار محافظة أب  

 وقالت قيادة الحزام أن قوة أمنية وصلت زنجبار للمشاركة في المعارك الدائرة هناك.

بيرة.وتشهد زنجبار معارك عنيفة بين قوات الشرعية واإلنتقالي خلفت قتلى وجرحى من الطرفين وخسائر ك  
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 تسجيل أول إصابة بفيروس
 كورونا في المهرة

ا جهة وباء كورونأعلنت اللجنة الوطنية العليا لموا 

افظة يوم الثالثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بمح

 المهرة.

 إن اللجنة سجلت إصابة” تويتر“ونشرت اللجنة على موقع 

إصابات أخرى في  0مؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 

 عموم المحافظات اليمنية.

حالة  – وأضافت اللجنة على أن اإلصابات توزعت كالتالي :

إصابة هي األولى في  حالة إصابة هي األولى في  –المهرة.  أبين. 

حالة وفاة هي األولى في  – ( حاالت في ٠) –شبوة.   –عدن. 

( حالتي إصابة في 0) لحج. واختتمت ، ليصبح إجمالي الحاالت 

.( وفاة58( حالة منها )٩1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ء اتهامات لإلمارات بإدخال الوبا
حاولة نشره في إلى عدن وم

 حضرموت

اإلمارات  اتهم عضو مجلس الشورى علي حسين البجيري 

بإدخال الوباء إلى عدن ، محذرا أبناء حضرموت من دخول 

 اإلمارات إلى محافظتهم.

 اإلمارات والمجلس اإلنتقالي قتلوا أهالي عدنوقال البجيري: 

 بإدخال الوباء الى عدن بصورة متعمدة بواسطة طائرات وسفن

ف.عمال اجانب تجلبهم إلى عدن حتى نشرت الوباء بشكل مخيو  

وأضاف البجيري ، نحذر ابناء حضرموت ان اإلمارات ستدخل 

 لهم الوباء من مطار وميناء المكال.

وطالب أبناء عدن وحضرموت التصدي لإلمارات ومشاريعها 

 التدميرية.

عدن  ويموت العشرات يوميا في عدن بوباء الحميات التي يضرب

.، في ظل انتشار فيروس كورونا  

 

ي مليشيات اإلصالح تعلن الحرب رسمياً ف
 أبين والمواجهات تتجدد في محيط زنجبار

ي الموالية تتواصل المعارك العنيفة بين قوات الشرعية المدعومة بلميشيات اإلصالح وبين قوات اإلنتقال 

ين.لإلمارات في زنجبار عاصمة محافظة أبين، وسط تعزيزات للطرف  

قوات وتجددت المواجهات بين الطرفين منذ فجر الثالثاء وال زالت مستمرة وسط خسائر كبيرة لمليشيا اإلصالح و

 اإلنتقالي.

ين.المصادر أكدت أن المعارك أسفرت عن عدد كبير من االليات العسكرية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرف  

خ سالم والطرية وقرب المدينة مخلفة قتلى وجرحى.وبحسب المصادر فإن المواجهات جرت في مناطق الشي  

لمحفد ، اإلصالح في مديرية ا  إلى ذلك أشارت المصادر إلى أن قوات اإلنتقالي شنت هجومين منفصلين على مليشيا

لمحافظة.حيث استهدفت تعزيزات عسكرية لمليشيا اإلصالح كانت قادمة لدعم قواتها الستمرار السيطرة على عاصمة ا  

أطقم عسكرية وآليات  1ت المصادر أن قوات االنتقالي استهدفت رتالً عسكرياً لمسلحي اإلصالح، مكوناً من وأوضح

 عسكرية أخرى إضافة إلى سيارات إسعاف، كان في طريقه إلى منطقة شقرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى

 وخسائر في صفوفه مسلحي اإلصالح.

ي تم ة لمليشيا اإلصالح التي وصلت شقرة ومناطق محيطة بزنجبار والتوأفادت المصادر بأن ضمن القوات التابع

دموا من إلى جانب اإلصالح والشرعية ق استهداف بعضها في المحفد ، عناصر من تنظيم القاعدة يشاركون في القتال 

 مأرب وشبو.

عا عن عدن.يا اإلصالح دفاوتطالب قيادات جنوبية بعودة قوات اإلنتقالي في الساحل الغربي لخوض المعركة ضد مليش  

ألنصاري، وفي موقف جديد للسعودية كرد على المعارك القائمة ورفض اإلنتقالي اإللتزام باتفاق الرياض ، هدد سلمان ا

فاق الرياض ، ، باقتالع االنتقالي في حال لم يلتزم ببنود ات”سابراك“رئيس لجنة العالقات العامة األمريكية السعودية 

لسابقة ملغية بعد اق الرياض ُوجد ليتم تطبيقه بالسلم، مالم فسيتم تحقيقه بالقوة، وإن كل االستحقاقات احيث قال إن اتف

 ذلك، في إشارة واضحة النتهاء اتفاق الرياض.

من بقيادة مليشيات التمرد و”وأشار األنصاري، وهو أحد رموز السياسة الخارجية السعودية، إلى أن من وصفهم بـ

.، إذا تصوروا أن االتفاق قد يأخذ مجراه الطبيعي في حال تم االضطرار إلزاحتهم بالقوة الضاربةواهمون” وراءها  

 

 

 

 

 

 

 

 السعودية تنشر فيروس كورونا عبر منفذ
 الوديعة

لية أن تواصل السعودية و اإلمارات نشر فيروس كورونا في المحافظات الجنوبية ، حيث أفادت مصادر مح 

حافظة ن العائدين من السعودية، هربوا من الحجر الصحي بمنفذ الوديعة، التابع إداريا لممئات المسافرين اليمنيي

 حضرموت .

جر داخل ح مسافر يمني دخلوا خالل اليوميين الماضيين من السعودية، ووضعتهم السلطات  088لمصادر، إن وقالت ا

ة.صحي خوفاً من تفشي فايروس كورونا في البالد، لكنهم فروا بعد نقلهم إلى الحجر الصحي ودخلوا المحافظ  

ر فتح ضرموت والمحافظات الجنوبية عبويتهم أبناء الجنوب السعودية واإلمارات بنشر فيروس كورونا في عدن وح

تحذييرات المنافذ التي تخضع لسيطرة الشرعية، وسط وفاة المئات من سكان عدن بوباء الحميات المنتشر في عدن، و

 من نقل الوباء إلى حضرموت.
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تجدد المواجهات في أبين 
واإلنتقالي يعزز موقفة 

 العسكري بقوات ضخمة

د ن شرق زنجبار مساء اليوم بعتراجعت مليشيات اإلصالح م

فجر اليوم.” الشيخ سالم“التقدم في منطقة   

 وقالت مصادر محلية أن المعارك اشتدت منذ نصف ساعة بين

ن، من مليشيات اإلصالح وقوات االنتقالي التي تمكنت من اإلثني

ين االلتفاف على مليشيات اإلصالح عبر مناطق جديدة شرق أب

خوم ثلث منطقة امعين الواقع على توتمكنت من السيطرة على م

لى شقرة والذي يربط بين طريق عدن بمحافظة شبوة وصوالً إ

 مأرب.

ا أخر معاقل مليشيات اإلصالح في أبين، وأهم خط امداد لقواته

ن المتمركزة على تخوم زنجبار ونفت قوات االنتقالي أن تكو

 قوات هادي قد حققت تقدم في المحافظة.

اها الطرفين وسط تعزيزات ضخمة تلق وتستمر المعركة بين

 اإلنتقالي في محافظة أبين اليوم قادمة من عدن بعد انفجار

عودة المواجهات فجر اليوم اإلثنين ، وسط مطالبات الجنوبيين ب

قوات اإلنتقالي من الساحل الغربي للدفاع عن عدن من زحف 

ه قوات الشرعية التي تواص إرسال قواتها إلى أبين من شبو

ب.ومأر  

ت ووفقا لمصادر محلية فإن مليشيات هادي مسنودة بتعزيزا

ب كبيرة من القاعدة تجمعت في مودية لتعزيز جبهة شقرة عق

إطالق قائد الحزام األمني سراح العوبان الذي أسر خالل 

 المواجهات فجر اليوم.

صبيحي ووفقا للمصادر فإن مليشيات اإلصالح بقيادة العوبان وال

ملعب ة هاجمت قوات اإلنتقالي المتواجدة في القائد القوات الخاص

 للسيطرة عليه والذي تعتبره الشرعية موقع استراتيجي

 الستمرار السيطرة.

 ٠وخلفت االشتباكات قتلى وجرحى من الطرفين ، وإحراق 

مدرعات تابعه لإلصالح وأسر عدد من الجنود التابعين 

للصبيحي، وسط انباء عن سقوط قرن كالسي الذي كانت 

 متمركزه فيه قوات اإلصالح تحت سيطرة االنتقالي .

 

 

لى حزب اإلصالح يعلن الحرب للمرة الثانية ع
م49الجنوب بقيادة األحمر منذ   

 أعلن حزب اإلصالح الحرب على أبناء الجنوب اليوم تحت غطاء حكومة هادي وزعم أن توجيهات رئاسية وصلت من

ها، وذلك ة تحرير عدن واقتحامها وتطهير المجلس االنتقالي وقواته منالرياض لميليشياته في عتق وشقرة بدأ معرك

 بعد سيطرة االنتقالي على اإليرادات العامة للدولة التي كان يتقاسمها مافيا وعصابات حكومة الشرعية .

 م وقائد جناح٦٠المعركة وفق المصادر جاءت بتوجيه مباشر من الجنرال علي محسن األحمر قائد حرب صيف عام 

حزب  المليشيات في حزب اإلصالح على الجنوب والذي يقودها من الرياض وينفذها على اآلراض اآلالف من مليشيات

هي قرية اإلصالح في شقرة وقرن الكالسي ، ووفقا لمصادر محلية فقد دخلت مليشيات اإلصالح منطقة الشيخ سالم و

ابة تتبع االنتقالي .صغيرة تقع على المدخل الشرقي لمدينة زنجبار واغتنامها دب  

م قرابة وتزامن الهجوك مع ترتيبات واسعة من قبل الجنرال األحمر مع بعض الموالين له في أبين واللذين تربطهم به

 اسرية ، فالشيخ وليد الفضلي احد ايادي على محسن األحمر

الحزام االمني  غا الفضلي كل جنودوجة نداء لجنود االنتقالي وأبناء ابين لالنسحاب وتسليم أبين لمليشيات اإلصالح ود

م ٦٠يف وعبدالطيف السيد إلى تسليم زنجبار دون قتال ولهم االمان ، وتفيد المصادر أن الجنرال األحمر قائد حرب ص

دون  وجه باستكمال السيطرة على زنجبار ومناطق أخرى يتواجد فيها االنتقالي والتوجه نحو عدن القتحام المدينة

 تأخير ،

طقم وألية عسكرية القتحام مدينة  188مر قد عزز مليشيات اإلصالح المرابطين في شقرة بأبين بأكثر من وكان األح

.عدن  

 

 
 
 
 
 
 
 

طر اإلنتقالي يخنق حكومة هادي مالياً ويسي
 على إيرادات عدن

 الستكمال رغم أن ما قام به يعد تمرد على حكومة هادي في عدن لكنه اتخذ من مصطلح اإلدارة الذاتية ذريعة ذكية

ع في السيطرة على األجهزة والمؤسسات في عدن ، واستطاع بضوء أخضر سعودي أن يفرض نفسه كسلطة أرض واق

ي عدن ولحج والضالع وأجزاء من أبين ، فالجانب السعودي الذي حاول الحفاظ على قصر المعاشيق والبنك المركز

س اإلنتقالي الي رسمياُ، وانسحب من محيط البنك ، وبرر المجلبالبريقة تحت إدارته ، سلم قبل أيام حماية البنك لالنتق

بأن  فرض اإلدارة الذاتية والسيطرة على إيرادات عدن وتحويلها إلى حسابات خاصة به في البنك األهلي بالمدينة ،

 ركةاجراءاته في عدن طبيعية ومماثلة إلجراءات سلطات مأرب التي تورد عائدات النفط والغاز والمصافي إلى ش

 محسن الخضر للصرافة والتحويالت ، وليس إلى فرع البنك المركزي اليمني في مأرب .

م معتبراً إيرادات مأرب مصادرة من قبل حزب اإلصالح ويسخرها لمصلحته، وسيعمل على نفس ذلك المنوال الذي ل

 يستفز حكومة هادي من قبل.

ورفض  دن أحمد بن بريك بصرف رواتب أبناء الجنوب فقطكما وعد االنتقالي على لسان رئيس اإلدارة الذاتية في ع

على البنك بأنه  البنك المركزي قبل أيام طلب بنك الكريمي بتعزيزه ماليا برواتب موظفي تعز، فكان الرد من قبل القائمين

 وتنفيذاً لتوجيهات االنتقالي فقد تم استثناء صرف رواتب أي محافظات شمالية من عدن .

يير البنك لي اليزال في بداية انفراده بالسيطرة مالياً وعسكرياً وامنياً في عدن ، لكنه بدأ بدراسة تغورغم أن اإلنتقا

ن المركزي اليمني إلى مصرف الجنوب المركزي ، وال نستبعد أن يتمدد سيطرة االنتقالي على محافظات جديدة م

حث عن وسقطرى تفيد بأن التحالف بدأ بالب الجنوب بتواطؤ سعودي ودعم إمارتي ، فكل تحركات االنتقالي في عدن

حكومة  حليف قوي في الجنوب يحقق مصالحة ويمكنه من تلبية أطماعة مقابل تمكينه من السيطرة والحكم وإنهاء دور

 الرجل المريض .
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الصحفي الحنشي 
ُيحمَّل اإلنتقالي 

مسؤولية حياته بعد 
 تهديده بالقتل

كرية ،قيادات أمنية وعس اتهم الصحافي الجنوبي صالح الحنشي

 في المجلس اإلنتقالي الموالي لإلمارات بتهديده بالقتل.

ل الحنشي  عد ، اإلنتقالي، المسؤولية الكاملة عن حياته ب وحمَّ

 تلقيه تهديدات بالقتل من قيادات أمنية موالية للمجلس.

تعرض  أنه” فيسبوك“وقال الصحافي الحنشي على صفحته في 

بب قيادي أمني في المجلس االنتقالي، بسللتهديد بالقتل من 

 منشوره األخير حول مستجدات الوضع العسكري في أبين.

 وسق أن نشر الحنشي خبرا في صفحته عن سقوط معسكر

الح في بيد مليشيا اإلص-الطرية شرق زنجبار التابع لالنتقالي

.المعارك التي اندلعت أمس اإلثنين.  

 

 

 

 

 

 

 

معارك زنجبار بين 
ة لي والشرعياإلنتقا

 تتسبب في انقطاع
 كلي للكهرباء

لحي المعارك واالقتتال بين قوات هادي المسنودة بمس تسببت 

اإلصالح وقوات اإلنتقالي الموالي لإلمارات بانقطاع كامل 

 للكهرباء في محافظة أبين.

وأعلنت مؤسسة كهرباء أبين عن انطفاء كامل للمنظومة 

ساء من الساعة السادسة من م الكهربائية بمحافظة أبين إعتباراً 

 اليوم اإلثنين.

وقال محمود مكيش مدير عام مؤسسة كهرباء أبين أو فيه أن 

سبب اإلنطفاء هو نفاذ الوقود وعدم السماح لقاطرات الوقود 

منية بالدخول ألبين و إرجاعها من نقطة العلم نتيجة لألوضاع األ

 التي تشهدها محافظة أبين منذ فجر اليوم.

ن قوات أبين منذ فجر اليوم االثنين اشتباكات مسلحة بيوتشهد 

.هادي واإلنتقالي  

 

كن جمال الحسني يكتب / حقائق اليم
 نكرانها

جار بعيد عن الحرب سواء في الشمال او الجنوب واالحقاد والكراهيه والشيطنه لالخرين التي يرفعها ت 

ية او لعروبه واالبتزاز باسم الوحده او القضية الجنوبالحروب وعصابات الفيد واالجرام واالسائه للدين والوطن وا

خرين ضحايا الحرب وتبعاتها والتي اصبحت عنوان الستمرار الحرب ونزيف الدم ،والترصد الخطاء وفساد وعجز اال

جعها من اجل تكرار وتبرير االخطاء والفساد و العجز كثقافه يمارسها المتنفذين في كل القوى دون استثناء ويش

رهم .انصا  

ي اليمن و ففي الوقت الذي نعتز ونفتخر بقيادتنا و بمواقفها الرافضه للحرب و تحركها من اجل االنتصار للسالم ف

القضية  للشعب المغلوب على امره في الشمال والجنوب وللحراك الجنوبي السلمي ولكل القوى الوطنيه المؤمنه بعدالة

 الجنوبية واستقالل الوطن وسيادته ،

المواطن ،ال من خر ونعتز بمواقفها وتمسكها بالتصالح والتسامح الجنوبي اليماننا بانها ثوابت تنتصر للوطن وكما نفت

اجل مناصب وال اموال و مصالح شخصية ،وهو حق مشروع الي مواطن كفلته كل االنظمه والقوانيين والدساتير 

 والديانات السماويه ،

تاره  وان في االنتقالي والشرعيه ثمن التخوين واالقصاء واالستقواءاال انه من وجهة نظري الشخصية يدفع االخ

بية باالشقاء في المملكه وتاره باالشقاء في االمارات ضد اخوانهم و رفاقهم في الحراك الشعبي وكل القوى الجنو

سلوبه ..عب الموالمكونات المجتمعيه المؤمنه بالقضية الجنوبية والتي تكافح سلميا من اجل انتصار لحقوق هذا الش  

ب في فاذا كان فقط من يتوجه بالنصح ويحاول ايقاف نزيف الدم واالقتتال هنأ او هناك ويتحرك من اجل ايقاف الحر

ى القضية اليمن وترسيخ السالم والحفاظ على التصالح والتسامح والسيادة واالستقالل لهذا الوطن ومنع االلتفاف عل

ه ،فكيف فه تجار الحروب وعصابات البسط لالراضي والممتلكات العامه والخاصالجنوبيه يعتبر خاين وعميل كما يصن

ة في سيستمع خصومهم وانصارهم والمواطن الذي يطالب بحقوقه والعالم لمنطقهم حتى وان كانوا يحملون اعدل قضي

 وجه االرض .

يرفع سالحه من تم تغييبه س و ان كان القضية بالنسبه للبعض هي سيطرة على االرض وادارة وتخوين وتسلط فان كل

لدعم  وسيتحالف مع قوى اقليميه النتزاع حقوقه واالعتراف بحقه و اليوجد اي داعي للحوار بين التحالف الوطني

ه او الشرعيه و انصارالله وحلفائهم التي يسيطرون على اجزاء كبيره من المناطق الشماليه ، كما ان كان البندقي

،فاليوجد اي داعي للديمقراطية واالحزاب والدستور والنظام والقانون المحليين المظاهرات هي شرعية السلطة 

 والدوليين وللدوله بشكل عام .

ن ايضا من وجهة نظري الشخصية ان مايجب يفهم االشقاء في المملكه التي تقود التحالف العربي ان التنصل ع

نصار الله لمملكه او دول التحالف فانه يؤكد مايتحدث به االشرعية و الدوله والسيادة واالستقالل من قبل االشقاء في ا

حالف وحلفائهم وسلطات الجمهورية اليمنية بصنعاء ان الحرب بمثابة عدوان على اليمن وشراكة اي دوله في هذا الت

.بمثابة عدوان .  

 
 
 
 
 
 
 

عدن.. اغتيال شخص وإصابة أخر برصاص 
 مسلحين في الممدارة

ر الذي تشهده عدن في ظل سيطرة اإلنتقالي ، اغتال مسلحون شخص وأصابوا أخفي ظل اإلنفالت األمني  

 وسط المدينة.

تل وقالت مصادر محلية أن مسلحين معلى متن سيارة أطلقوا النار على شخصين في منطقة الممدارة ما أدى إلى مق

 واحد وإصابة أخر، ثم الذا المسلحين بالفرار.

تياالت منذ خمس سنوات على سيطرة اإلنتقالي الموالي لإلمارات.وتشهد عدن فوضى أمنية وعمليات اغ  
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االنتقالي يعزز قواته في زنجبار 

 واستعدادات جنوبية كبيرة للحرب

بالتزامن مع إعالن حكومة هادي عدن مدينة موبوءة 

وترفع  بكورونا، فجرت تلك الحكومة الوضع عسكريا في أبين

، وهو ما يؤكد راية تحرير عدن المنكوبة الموبوءة

 استخدامها الوباء كذريعة التهام االنتقالي أو الضغط على

التحالف لكي يعيدها إلى عدن لنهب مليارات الرياالت من 

ادر ثروات الجنوب وتحويلها نحو تركيا وقطر والقاهرة ، مص

ة في منطقة الشيخ سالم بأبين أكدت أن القوات الجنوبي

ة ، م وصوال إلى شبومستعدة لخوض المعركة من الشيخ سال

 وان موقف الدفاع عن زنجبار كبير وسيفاجئ مليشيات

 اإلصالح .

المصادر اكدت وصول اآلالف من القوات الجنوبية من عدن 

إلى زنجبار بكافة عتادهم العسكري استعداداً للمواجهة 

رة الحاسمة،وان المواجهات اندلعت في قرن الكالسي وفي شق

ين نحو ساحل أبين بعدما وكذلك تحركت قوات من الطرف

حاولت مليشيات االخوان تقديم قوات االستطالع وقوة 

 بالدبابات وراجمات الصواريخ .

ن ووفقا للمصادر فان قيادة الحزام األمني في محافظة أبي

ا، صامدون متمسكون بمبادئنا ثابتون برؤيتن” قالت قبل قليل 

يتنا بقناعاتنا وفاً لدماء شهدائنا وإيماناً بعدالة قض

الوطنيةوتأكيداً على استمرار نضالنا من أجل نيل حقنا 

كد لكم المشروع في استعادة الدولة الجنوبية كامله السياده نؤ

.“.اننا صامدون بقناعاتنا ولن نسمح باستباحة أرضنا   

ال أزال الجاوي يكتب / ال هذا منتصر و
 ذاك مهزوم

” لياالنتقا“او من أنصار ” الشرعية“البعض من أنصار 

او  يعتقدون ان معركة اليوم في ابين ستحسم خالل ساعات

ايام ، هؤالء لم يدركوا بعد فلسفة التحالف السعودي 

 اإلماراتي في ادارة البالد باألزمات كلما ظهر فشلهم وعجزو

م من عن تحمل االستحقاقات الواجبة عليهم يدفعون مرتزقته

س ا تؤسالطرفين الى جولة صراع جديدة التحسم حرب وإنم

 لمعارك إضافية اخرى في المستقبل تماماً كما حصل في

ة احداث يناير وأغسطس من العام الماضي والمحصلة النهائي

ال هذا منتصر وال ذاك مهزوم وبحيث ال يموت الذئب وال 

 يفنوا الغنم .

الشعب وحده من يدفع الثمن ومع ذلك مازال هذا الشعب لم 

ة ركة وأطرافها ان النتيجيدرك رغم التكرار في أسلوب المع

 دائماً ستكون واحدة ؟!

يل ايه الناس اسمعوا وعوا لن ينتهي هذا العبث والتدمير وس

الدماء اال بالحل الجذري الكامن في هزيمة وطرد االحتالل 

السعواماراتي مالم فنحن محكومون بالتكرار حتى يفهم 

” .الحمار “  

 وسالمتكم

  

ث تصعيد ضد السعودية ومواجهة عباعتصام المهرة تجدد استمرار ال

 اإلمارات بسقطرى

لت اللجنة المنظمة إلعتصام المهرة السلمي وفروع األحزاب والمكونات السياسية بمحافظة المهرة التحالف السعودي اإلماراتي  حمَّ

 المسؤولية الكاملة في إراقة الدماء وتفتيت النسيج االجتماعي في جزيرة سقطرى .

قد استغل التحالف  على نسخة منه ، السعودية واإلمارات ومليشياتها باستغالل ” الجنوب اليوم“حصل  واتهم بيان اللجنة

 السعودي اإلماراتي الوضع الحالي وانشغالنا والعالم بأوضاع ومستجدات جائحة كورونا لتستمر في تنفيذ مخططاتها وأهدافها .

عادة لسيناريو ما حدث في عدن من دعم للمليشيات وتغييب الدولة وقال البيان أن ما يحدث في محافظة أرخبيل سقطرى هو إ

لصالح العناصر المسلحة واألذرع العسكرية واألمنية المدعومة من قبل اإلمارات والسعودية، وقبلهما في محافظة المهرة وتسليم 

 منافذها للمليشيات المدعومة من السعودية .

في سقطرى انقالب قادته مليشيات االنتقالي المدعومة من اإلمارات في الجزيرة وأضاف بيان لجنة اعتصام المهرة أن ما حدث 

رفض أبناء المهرة وسقطرى للممارسات التي تقوم بها  بتواطؤ من قبل قوات االحتالل السعودي المتواجدة في سقطرى، مؤكدة 

 عناصر المليشيات من زعزعة لألمن واألستقرار في سقطرى الهادئة.

الموقف السعودي تجاه ما يحدث في سقطرى ، متهمة إياها بتنفيذ اجندتها وإحكام سيطرتها في ظل صمت الشرعية  وانتقد البيان

 التي أصدرت بياناً هزيالً ضد االنقالب الواضح ومكتمل األركان .

لت لجنة اعتصام المهرة واألحزاب السياسية في المحافظة شرعية هادي وحكومة معين  ت القانونية والتاريخية كافة التبعا كما حمَّ

وتفريطها في السيادة الوطنية ومكتسبات الشعب وتهاونها للقيام بواجبتها في مقابل صمتها عن ما يحدث في سقطرى وارتهانها 

 للموقف السعودي اإلماراتي.

ا من كافة مديريات وقرى وجددت لجنة اإلعتصام تمسكها بمطالبها في مقدمتها رحيل كافة القوات السعودية والمليشيات التابعة له

 أرض المهرة، وارخبيل سقطرى التي تعد االمتداد التاريخي والعمق االستراتيجي لمحافظة المهرة .

كما ندعو كافة أبناء المحافظات الجنوبية عدم االنجرار خلف الدعوات الهدامة والوعود البراقة بإسم القضية الجنوبية العادلة 

ألحد وليست صكاً يستخدمها طرف أو مكون لتحقيق مأربه الخفية، في إشارة إلى انفراد اإلنتقالي  والتي نؤكد بأنها ليست حكراً 

 الجنوبي بالقضية الجنوبية بدعم إماراتي.

وأكد بيان لجنة اعتصام المهرة األساليب التي تمارسها المليشيات المدعومة من اإلمارات بإسم الجنوب، مشيرا إلى أن ذلك ليس 

وإنما الغرض منه تمييع القضية العادلة واستخدام الجنوبيين واليمنيين بشكل عام من أجل مصالح اإلمارات والسعودية طريقاً للحل 

. 

وختم بيان اعتصام المهرة بالقول ، إن األحداث التي مرت خالل السنوات الماضية والتي انكشفت فيها األهداف والنوايا السعودية 

 لعالم أن هذا التحالف ال يقود أي معركة عادلة وإنما يخوض معاركه الحتالل اليمن.واإلماراتية أثبت لليمنيين وا

 
 
 
 
 
 

 وفاة مسؤول حكومي بوباء الحميات بعدن

 متأثرا بوباء الحميات. توفي مسؤول حكومي بمدينة عدن فجر يوم اإلثنين 

ئون المناهج توفي متأثرا بالوباء الذي يضرب وقالت مصادر طبية أن الدكتور صالح الصوفي وكيل وزارة التربية والتعليم لش

 عدن.

وينتشر وباء الحميات وفيروس كورونا في عدن عقب كارثة السيول التي شهدتها عدن والتي تسببت بإغراق عدن بالمياه الراكدة 

رغها لإلقتتال على ومياه الصرف الصحي الذي أدى إلى انتشار األوبئة واألمراض وسط تجاهل الشرعية واإلنتقالي للكارثة وتف

 حساب أبناء الجنوب.

ساعة، مشيرا إلى أن  02شخصا توفوا بعدن خالل ال  15إلى ذلك قال رئيس مصلحة األحوال المدنية بعدن اللواء سند جميل أن 

  ( حالة15م بلغ )0202مايو  55إجمالي الوفيات ليوم االثنين الموافق
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اإلنتقالي يسمح بدخول مئات 
ساجد عدن رغم األفارقة إلى م

 انتشار فيروس كورونا

حّمل سكان عدن مكتب األوقاف في عدن مسؤولية تجاهل 

اإلجراءات االحترازية واالستهتار بحياة المواطنين والسماح 

وس بفتح المساجد لمئات األفارقة المهاجرين رغم انتشار فير

نين كورونا واألوبئة والحميات التي فتكت بالعشرات من المواط

ينة.في المد  

وأشارت مصادر محلية أنه ورغم قرارات اإلغالق االحترازية 

الصادرة عن وزارة األوقاف بحكومة هادي إال أن المساجد التي 

رغم يديرها اإلنتقالي خالل رمضان استقطبت مئات األفارقة بال

اتل.من انتشار األوبئة في المدينة وخاصة فيروس كورونا الق  

ارات اإلمارات بفتح المنافذ والمط ويتهم أبناء الجنوب السعودية

 رغم انتشار فيروس كورونا.

حاالت وتشهد عدن انتشار لفيروس كورونا بعد تسجيل رسمي ب

ات إصابة بالوباء ، ووفاة العشرات من المواطنين بوباء الحمي

.الذي يضرب عدن  

 

 

 

 

 

ار مليشيات اإلصالح تهاجم زنجب
من أكثر من إتجاه وتعد باقتحام 

 عدن

مت مصادر متعددة في محافظة أبين مليشيات اإلصالح هاج قالت

السي مواقع تابعة للمجلس اإلنتقالي بشكل مباغت في قرن الك

واسرت عدد من عناصر االنتقالي ، وأفادت المصادر أن قوات 

قدم ضخمة من مليشيات اإلصالح وصلت امس قادمة من شبوة تت

المحافظة  من أكثر من اتجاه القتحام مدينة زنجبار عاصمة

 الحتاللها والتوجه نحو عدن القتحامها .

 وقالت مصادر محلية أن مليشيات اإلصالح استخدمت أسلحة

متطورة ومدفعية في المعركة التي بدأت منذ ساعة من األن 

ركز وسيطرت على منطقة الشيخ سالم الواقعة باطراف زنجبار م

ذا ه محافظة ابين واليزال زحف المليشيات مستمر حتى كتابة

 الخبر .

في  القيادي في المجلس اإلنتقالي الجنوبي جمال بن عطاف قال

أن #معركه_نهايه_الشرعيه محسومة مقدما ضدها إن “تويتر 

ي هي أشعلت شرارتها فليس لديهم خط امداد قريب والحاضنة ف

 #أبين طول الخط الى شبوة ضدها وتتخطفها القبائل غنايم

هي #شقرة وكم ذخيرة ستنتوكمائن ومعها كم طقم عسكري في 

عليها أمام صمود رجال العمالقة ورجال الجنوب الذين اذاقوا 

“الحوثي في شر الهزائم   

 

 

عدن : مظاهرات غاضبة تتهم اإلنتقالي والشرعية 
 بتدمير المدينة

وتفشي  لعامة،خرج المئات من الغاضبين في مدينة عدن، مساء السبت، في مظاهرات شعبية تنديداً بتردي الخدمات ا    

تجين األوبئة واألمراض في المدينة متهمين المجلس اإلنتقالي الجنوبي وحكومة هادي بتدمير مدينة عدن ، وردد المح

ات في المسيرة التي جابت عدد من شوارع المدينة هتافات مندده بتدهور الخدمات العامة في المدينة كما رددو هتاف

لموالي لإلمارات.االنتقالي الجنوبي ا  مناهضة للمجلس  

ي وجاءت مظاهره الليلة بعد ساعات من قمع االنتقالي مظاهرة أخرى جرت عصر السبت ، وقالت اللجنة المنظمة لها ف

ة مدينة األمن والوحدات العسكرية طوقت بصورة عنيف  نسخه منه ، إن قوات” الجنوب اليوم” بيان صادر عنها تلقى 

نة ة العسكرية المفرطة بإقامة المظاهرة السلمية التي دعت لها قيادة اللجكريتر عصر السبت ، وذلك منعا بالقو

 التحضيرية المكونة من عدد من الكيانات العدنية والوطنية الجنوبية .

طدام وإزاء هذا االنتشار العسكري تدارست اللجنة التحضيرية عددا من البدائل منعا لالص“وقالت اللجنة المنظمة أنه 

الجيش  ورفع مطالبها المدنية في احياء المدينة بعيدا عن التجمهر العسكري اال انه فوجئنا بانتشار وإقامة التظاهرة

عرض واألطقم داخل االحياء وتعرض بعض الشباب لالعتقال بصورة عشوائية وتم اإلفراج الفوري عنهم فضال عن ت

“.اآلخرين ومنهم نساء الى الشتم والسباب والقذف   

نف .يرية تلك التصرفات ومواجهة المظاهرة السلمية المنددة بتردي الخدمات في المدينة بالعودانت اللجنة التحض  

مساًء عادت المظاهرات السلمية مرة أخرى إلى شوارع كريتر بشكل اقوى وبمشاركة كثيفة من أبناء عدم ورغم 

المتظاهرين إال أنها فشلت . محاولة قوات االنتقالي افشال المظاهرة واطالق الرصاص الحي وخراطيش المياه على  

ة؛ من تدهور الخدمات العام  مسؤولية” المجلس االنتقالي“حمل في وقت سابق،   المجلس األعلى للحراك الثوري الذي

القيادي  انقطاع الكهرباء والمياه، وتردي الخدمات الصحية ، استنكر مساء اليوم اعتقال رئيس المجلس بالعاصمة عدن

ريته اثر معروف حسن اليزيدي واقتياده الى ادارة األمن واحتجازه ألكثر من ساعة ونصف تقييدا لحبالحراك الجنوبي ال

.  تداعي المكونات العدنية إلقامة مسيرة سلمية اليوم بمدينة كريتر  

ة التابع واعتبر المجلس في بالغ صحفي هذا االعتقال استهداف مباشر لقيادات الثوري من القوى العسكرية واألمنية

ومة للمجلس االنتقالي الجنوبي واعتداء صارخ على الحريات، متأسفا ان يصل االنتقالي لهذا المنحدر في الخص

تبقي جنوبيا  السياسية ، ودعا المجلس عقالء االنتقالي إلى لجم مجانينهم والتوقف عن تسعير الحرب الجنوبية التي لن

 منتصرا على اإلطالق .

 

 

 
 
 
 

د إلنتقالي في مواجهة تصاعالجعدي يكشف عن عجز ا
 األوضاع في عدن

عية في ظل تصاعد األوضاع في عدن أبرزها اإلنفالت األمني وانتشار األوبئة واألمراض واحتدام الصراع بين الشر

ي مواجهة واإلنتقالي، كشف عضو هيئة رئاسة المجلس االنتقالي الموالي لإلمارات ، فضل الجعدي عن عجز اإلنتقالي ف

م مشيرا وضاع األمنية والصحية واالقتصادية التي تشهدها عدن والجنوب، حيث دعا الجنوبيين إلى التالحتصاعد األ

 بقوله إن الجنوب يتسع لكل أبنائه وال ينتصر إال بهم.

ة لنظام وأشار الجعدي إلى أن موروث النظام البائد ثقيل على كل الصعد، وبحاجة إلى تالحم الجميع لمواجهته، في إشار

ش السابق.عفا  

إلى  بتمويل اإلرهاب ودعمه وتنفيذ مؤامرة لتخريب الجنوب، في إشارة واتهم الجعدي دول معروفة ومارقة حد وصفه 

 حزب اإلصالح الذي تدعمه السعودية.

في عدن  وكانت قوات اإلنتقالي قمعت المتظاهرين السلميين الذين خرجوا مساء أمس السبت رافضين لتردي األوضاع

ألوبئة واألمراض، وقامت باعتقال قيادات في الحراك الجنوبي وناشطين ومتظاهرين.وانتشار ا  

األمني  وشهدت عدن في ظل سيطرة اإلنتقالي الموالي لإلمارات منذ خمس سنوات وحتى اليوم تصاعد في حالة االنفالت

شار األوبئة واألمراضوالسطو على الممتلكات العامة والخاصة وانت وعمليات االغتياالت والفوضى األمنية    
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 عدن بال مستشفيات.. المرضى

 يالزمون منازلهم حتى الموت

لجأ العشرات من المرضى في عدن إلى المكوث في منازلهم 

سط حالة لتلقي العالج بعد أن رفضت المستشفيات استقبالهم، و

تقالي عجز كبيير للقطاع الصحي بالمدينة وتجاهل الشرعية اإلن

المواطنين. لمعاناة  

الذي  حالة الوفيات بالمدينة تصاعدة جراء انتشار وباء الحميات

 يضرب عدن عقب كارثة السيول التي شهدتها الشهر الماضي

شرات وغرق األحياء والتي تسببت بانتشار هذه األوبئة ووفاة ع

 المواطنين دون عالج.

 وفي نموذج لحالة العجز الصحي والكارثة الصحية في عدن ،

دد من الصحفي العدني رياض شرف إنه تنقل بزوجته بين عقال 

تها، لكنها المستشفيات لكن جميع المستشفيات رفضت قبول حال

 لفظت أنفاسها األخيرة بمنزلها بوباء الحميات الذي يضرب

 المدينة.

عرضت واستنكر الصحفي شرف حالة التعامل الالإنسانية التي ت

 لها زوجته الفقيدة.

ة مياه الراكدة ومياه الصرف الصحي عقب كارثوتغرق عدن بال

انتشار السيول التي شهدتها عدن الشهر الماضي والتي تسببت ب

يين األوبئة واألمراض وفتكت بعشرات المواطنين، وسط نهب مال

الدوالرات من قبل مسؤولي الشرعية واإلنتقالي المخصصة 

 لمواجهة األوبئة وفيروس كورونا 

 

 

 

 

ت هادي هجوم متبادل لقوا

واإلنتقالي في معسكر العلم 

 والصعيد بشبوه

 شنت قوات اإلنتقالي هجوما مسلحا على مواقع قوات هادي في

 مفرق الصعيد بمحافظة شبوه.

بة وقالت مصادر عسكرية أن قوات اإلنتقالي استهدفت موقع ت

الح.مفرق الصعيد، الذي تتمركز فيه قوات هادي ومسلحي اإلص  

، ”آر بي جي“استهدفت الموقع بقذائف وبحسب المصادر فقد 

 وأسفرت عن سقوط إصابات مباشرة في صفوف قوات هادي.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من قيام مسلحي اإلصالح 

المدعومين من الشرعية باستهداف تجمع للقوات اإلماراتية 

.والنخبة الشبوانية الموالية لها في معسكر العلم في عتق  

سلحي اإلصالح استهدفوا المعسكر المصادر أوضحت أن م

 بقذائف الهاون ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف القوات

 اإلماراتية.

 وكانت القوات اإلماراتية هددت بضرب التعزيزات العسكرية

التابعة لحزب اإلصالح والقادمة من محافظة مأرب إلى أبين 

 وسط تحشيدات عسكرية مستمرة للطرفين إلى أبين

  

 ذر من انتشار فيروس كورونا بعد فتح منفذالسقلدي يح

 الوديعة

المحافظات  اتهم الصحفي صالح السقلدي اإلنتقالي والقوى السياسية األخرى بالمتاجرة بأرواح الناس في عدن وباقي

 وجعلها ورقة مماحكة سياسية بينها.

ارعها منذ ة ظلت مفتوحة على مصوقال السقلدي في منشور على فيسبوك ،نعرف أن الموانئ البرية والبحرية والجوي

د حذرنا وق –إعالن عن إغالقها، ونعرف أن حاالت االصابة التي تفشت في عدن وباقي المحافظات سببها تلك المنافذ، 

اء) ،لكن العدد القادم اليوم منفذ الوديعة هو األكثر عددا منذ بداية الجائحة ومن دولة يتفشى فيها الوب-منها مرارا

“.ضطراد الكورونا ( با  

 نص المنشور:

ر المفترض )يعود اليوم آالف اليمنيين من السعودية عبر منفذ الوديعة في وقت تغيب فيه بشكل شبه ُكــلي التدابي

ع اتباعها في مثل هذه الحالة ، كعملية الفحص للتأكد من حاالتهم الصحية ، وغيرها من التدابير األخرى الالزمة، م

سبقهم  نقول هذا من واقع التجربة السابقة مع َمن –وضعهم جميعا بالحجر الصحي المؤقت، تزايد االعتقاد بعدم ضمان 

.-من المواطنين والجنود الذين تم استقدامهم الى عدن ومدن أخرى  

نعرف أن الموانئ البرية والبحرية والجوية ظلت مفتوحة على مصارعها منذ إعالن عن إغالقها، ونعرف أن حاالت 

م اليوم منفذ ،لكن العدد القاد-وقد حذرنا منها مرارا –شت في عدن وباقي المحافظات سببها تلك المنافذ، االصابة التي تف

فيه عدن  الوديعة هو األكثر عددا منذ بداية الجائحة ومن دولة يتفشى فيها الوباء) الكورونا (باضطراد، في وقت تشكو

هار منذ والعالج التوعية، في ظل وضع صحي هو باألصل منوباقي المحافظات شحة اإلمكانيات وغياب وسائل الوقاية 

 سنوات، وتعصف به وبالناس أمراض ال حصر لها، وفي ظل وعي شعبي تحت الصفر.

 أرواح الناس ال تصلح أن تكون وسيلة مماحكات السياسية

  

 

 

 
 
 
 

ر أحرار عدن تدعو إلى استمرار المسيرات الشعبية وتستنك

 قمع اإلنتقالي للمتظاهرين

بت استنكرت حركة أحرار عدن ممارسات القمع واالعتقاالت التي طالت المتظاهرين السلميين الذين خرجوا مساء الس

 للتعبير عن رفضهم لتردي الوضع في عدن.

ضا إن قمع قوات اإلنتقالي للجماهير التي خرجت رف” الجنوب اليوم“وقالت حركة أحرار عدن في بيان حصل عليه 

ف الذي ردي األوضاع وانتشار األوبئة واألمراض تكشف المستور وتجلت الحقيقة وانكشف الزيلالنفالت األمني وت

ليل طالما كان يردده التحالف وأدواته ، في إشارة إلى اإلنتقالي، مضيفة ، بأن عدن لم ترى منهم إال الزيف والتض

وقمع ألبناء عدن حين أرادوا أن والكذب بل ازدادت األوضاع سوء ووصل األمر إلى ما شاهدناه اليوم من حصار 

 يعبروا عن رأيهم وعن معاناتهم سلميا.

دن وتوعدت حركة أحرار عدن في بيانها باستمرار في الحراك والنضال السلمي حتى تتحسن أوضاع عدن وتعود ع

 ألحضان أبناءها ، في إشارة إلى مطالبتهم برحيل اإلنتقالي والتحالف السعودي اإلماراتي من عدن.

ة استمرار طالبت الحركة في بيانها بسرعة اإلفراج عن المعتقلين ، محملة اإلنتقالي والشرعية والتحالف مسؤوليكما 

 اعتقالهم أو المس بهم.

الخدمي وجددت الحركة تحميل التحالف و االنتقالي والشرعية الوضع الذي وصلت إليه عدن على المستوى المعيشي و

 والصحي.

حرار من أبناء عدن إلى التحرك الجاد والفعال واالستمرار في الحراك الثوري والسلمي ودعت حركة أحرار عدن األ

 حتى تحقيق األهداف التي خرجنا من أجلها.

ع ودعت الحركة في ختام البيان، منظمات المجتمع الدولي والدول العربية واإلسالمية النظر إلي معاناة عدن واإلطال

اإلنتقالي بحق أبناء عدنعلى الظلم الذي تمارسها الشرعية و  
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ً  11وفاة  م بعدن بوباء الحميات يو شخصا
 السبت

 

شخصا في عدن بوباء  11أعلنت مصلحة األحوال المدنية وفاة 

 الحميات اليوم السبت.

مية وقال اللواء سند جميل رئيس المصلحة في تصريحات إعال

ى تصريح دفن ، مشيرا إلى أن الوفيات توزعت عل 11أنه منح 

موم المديريات.ع  

:وبحسب رئيس المصلحة فقد توزعت وفيات اليوم كالتالي  

( 11م بلغ )0808مايو٦اجمالي الوفيات ليوم السبت الموافق

 حالة موزعين على النحو التالي:_

(حالة كريتر50)  

( حاالت المعال0)  

(حاالت خورمكسر0)  

( حالة الروضة القلوعة5)   

( حاالت التواهي1)   

تشفى الجمهورية،،( حالتين مس0)   

( حاالت المنصورة ٩)  

( حالتين البساتين0)  

( حاالت دار سعد1)  

( حاالت الممدارة0)  

( حاالت الشيخ عثمان٩)  

 )صفر. ( حالة الشعب

( حالتين القاهرة0)  

 
 
 
 
 
 

اء وفاة مدير عام مديرية الشيخ عثمان بوب
 الحميات

اصابته را بتوفي مدير عام مديرية الشيخ عثمان علي المجيد متأث

 بالوباء الذي ضرب عدن.

وقال مصدر في السلطة المحلية ان عبد المجيد نقل إلى أحد 

 المستشفيات المحلية بعدن للعالج لكنه فارق الحياة.

ارق وأوضحت المصادر أن المجيد تعرض للوباء منذ أسبوع ليف

 الحياة اليوم السبت في عدن.

سببت سيول التي توانتشر وباء الحميات في عدن عقب كارثة ال

من بغرق االحياء بالمياه الراكدة ومياه الصرف الصحي، بالتزا

 مع انتشار فيروس كورونا وسط تجاهل الشرعية واإلنتقالي

 .لمعاناة المواطنين

 

ورونا صنعاء تعلن تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس ك
 قدمت من عدن

وس كورونا لشخص قدم من محافظة عدن.أعلنت وزارة الصحة بصنعاء تسجيل حالة إصابة جديدة بيفر  

 وقالت الوزارة في بيان لها إنها سجلت حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورنا من شخص قدم من عدن مديرية الشيخ

 عثمان إلى مركز العزل في مستشفى الكويت بالعاصمة.

نه وبعد مشيرا إلى أ وأضاف البيان أن الشخص وصل المستشفى وهو يعاني من سعال وألم في الحلق وضيق نفس ،

 الت قصي ال يوجد بيانات لسفر أو مخالطة لحالة مؤكدة.

إلى أنه تم أخذ عينة بلعومية للمصاب وظهرت النتائج وجود الفيروس لديه. وأشار البيان   

رة.وأكدت الوزارة أن الشخص المصاب يلقى الرعاية الطبية في مركز العزل في مستشفى الكويت وحالته مستق  

الوزارة من المواطنين االلتزم باالرشادات واإلجراءات اإلحترازية للوقاية من العدوى للمرض والحد من  وطالبت

والتواجد في األسواق العامة والموالت. االختالط   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

من جنود الشاجري باشتباكات  3أبين .. مقتل وإصابة 
 مسلحة مع قبائل بجيري

ت الشاجري الموالي للشرعية في محافظة أبين الجمعة.قتل جندي وأصيب أثنين أخرين من قوا  

 وقالت مصادر مطلعة أن أحد جنود الشاجري أقدم على قتل مواطن من آل بجيري ، األمر الذي دفع أقارب األخير إلى

شاجري إلى النكف القبلي وخرجوا لألخذ بالثأر إلبنهم ، وانلدعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين آل بجيري وقوات ال

فرت عن مقتل جندي وإصابة اثنين أخرين من جنود الشاجري.أس  

 وأوضحت المصادر أن أل بجيري قاموا بقطع الطريق أمام إمدادات قوات الشاجري الموالية للشرعية.

يق أمام وأفادت المصادر أن وساطة قبلية تدخلت لوقف المواجهات وخرجوا بتشكيل لجنة لتقصي الحادثة وفتح الطر

الشاجري بشكل مؤقت إلى حين تسليم القتلة إمدادات قوات  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

بية اإلنتقالي ينشر مسلحيه لقمع االحتجاجات الشع
 بعدن

ية مناهضة السبت في شوارع كريتر استعدادا لقمع مسيرات شعب  نشر المجلس اإلنتقالي الجنوبي قواته مساء اليوم

م الحراك الجنوبي.للتحالف واالنتقالي والشرعية دعت لها مكونات جنوبية بينه  

 وانتشرت القوات بساحة البنوك وفي محيطها عقب دعوات تظاهر أطلقتها مكونات جنوبية اليوم السبت.

الي وبحسب مراسلنا فإن القوات األمنية تمركزت بمحيط الساحة والشوارع المؤدية لها ، بالتزامن مع إعالن اإلنتق

 حضر تجوال جزئي في المدينة.

 دعوات للتظاهر في كريتر مساء السبت احتجاجا على تردي األوضاع وناشطون أمس الجمعة ودعت قوى جنوبية 

 العامة في عدن.

 

 


