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 أبرز أحداث األسبوع

تشكيل عسكري غامض يثير هلع 
 السلطات في حضرموت

 

. عدن في الذكرى الخامسة لتحريرها .
 مدينة مستبدة تحت رحمة اإلحتالل

 واألوبئة
العمالقة تعاقب عناصرها التي  

 اليشاركت في القتال إلى جانب االنتق
 في أبين

 

اء شبوة : تهريب شحنة نفط من مين
جر

َّ
ف
ُ
 صراع بين اإلصالح النشيمة ي

 ومكتب هادي
 

ول التحالف بمشاركة بريطانية د
امريكية تستخدم فزاعة االرهاب 

والقرصنه لفرض تواجدها العسكري 
 في الجنوب
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 2صفحه 

أطباء بالحدود تكشف عن 
 كارثة صحية كبيرة في عدن

قالت منظمة أطباء بالحدود التي تدير مركز العزل  

ف الصحي لمرضى كورونا ان ما يصل الى المركز من حاالت يكش

ال من كارثة كبيرة في المدينة جراء تفشي الوباء .فصو  

وقال بيان المنظمة ان المركز الذي تديره استقبل هذا المركز 

منهم حتفهم وان معظم  86مريًضا، لقي على األقل  371

ة المرضى يصلون وهم يعانون من متالزمة الضائقة التنفسي

ي لى أن فالحادة، مما يجعل إنقاذ حياتهم مهمةً صعبةً، ويشير إ

 منازلهم مصابون آخرون.

حالة وفاة يومية ، بينما كان معدل  68وتسجل المدينة نحو 

حاالت يوميا . 38الوفاة اليومي في المدينة قبل انتشار الوباء   

ن، وقال مديرة عمليات أطباء بال حدود في اليمن كارولين سيغي

إن ما نراه في مركز العالج الذي نُديره هو مجرد غيض من “

فيض من حيث عدد األشخاص الذين يُصابون ويموتون في 

”.المدينة  

ن نعلم يلجأ الناس إلينا لنُنقذهم بعد فوات األوان، ونح“وتصيف 

أن آخرين ُكثر ال يأتون على اإلطالق: يموتون ببساطة في 

”.المنزل. هذا الوضع يفطر القلب  

 ذودعت المنظمة الى تدخل دولي عاجل لتقديم المساعدات إلنقا

الى  08سكان المدينة ، واشارت الى متوسط اعمار الوفيات من 

عاما وهو اقل من متوسط االعمار في البلدان االوروبية 88  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

حالة جديدة مصابة بفيروس  21وفاة 
 كورونا في عدن

 توفت كورونا بفيروس مصابة حالة 3١قالت مصادر طبية أن 

.بعدن الصحي بالمحجر الخميس يوم  

شخص توفوا في المحجر دفعة 3١أن   حت المصادروأوض

  يرواحدة، وسط عجز الشرعية واإلنتقالي في انقاذ الناس وتوف

 أبسط المقومات الطبية لمواجهة الوباء.

ر وزاد عدد المرضى المصابين بالوباء داخل المحجر الذي يفتق

 من األجهزة والعالجات الخاصة بمواجهة كورونا.

 في عدن وعدد من األوبئة والحميات وينتشر فيروس كورونا

 التي فتكت بسكان عدن في ظل تجاهل الشرعية واإلنتقالي

 للكارثة.

 

ين الجنوب اليوم ينشر نص االتفاق الموقع ب
االنتقالي وحكومة هادي لوقف الحرب في 

 أبين

باشراف  ينفذعلم الجنوب اليوم ان طرفا الصراع في الجنوب توصلوا برعاية سعودية إلى اتفاق جديد س 

بين  دول التحالف ، ووفقا للمصادر فان الطرفين وقعا في الرياض مساء امس على ملحق تنفيذي إلتفاق الرياض

النقاط التالية: الحكومة اليمنية والمجلس االنتقالي بإشراف دول التحالف بقيادة السعودية ننفرد بنشر نص االتفاق على  

 أوال:

لس االنتقالي محافظة أبين بين القوات التابعة للحكومة الشرعية والقوات التابعة للمج الوقف الفوري للقتال الدائر في

ى على الجنوبي ، واالفراج عن االسرى لدى الطرفين واعتبار من سقط في االشتباكات االخيرة شهداء ومعالجة الجرح

 نفقة الحكومة.

 ثانيا:

خالل مدة أسبوع من  3سابقة وفقا لما نص عليه إتفاق الرياضإنسحاب الوحدات العسكرية لكال الطرفين الى مواقعها ال

 التوقيع على هذا االتفاق .

 ثالثا:

كرية يتم اعادة إنتشار وتموضع الوحدات المحددة بملحق هذا االتفاق على الجبهات والموقع المحددة قرين كل وحدة عس

ها السابقة التالي النتهاء انسحاب الوحدات الى مواقعبكامل قوتها البشرية وعتادها القتالي خالل أسبوع يبدأ من اليوم 

 وفقا للبند )ثانيا( أعاله.

 رابعا:

يوما من التوقيع على هذا االتفاق وفقا للعدد 31يتم تشكيل حكومة كفاءات برئاسة الدكتور معين عبدالملك خالل مدة 

تقالي في الحكومة الجديدة وفي ويحدد المرفق حصة المجلس االن 3والشروط المنصوص عليها في إتفاق الرياض

.3المواقع القيادية االخرى التي حددها اتفاق الرياض  

 خامسا:

في المواقع القيادية المناسبة وفقا لدرجاتهم ومؤهالتهم  3يتم ترتيب أوضاع القيادات المستثناة وفق اتفاق الرياض 

 وتخصصاتهم .

 سادسا:

وعند االختالف يحق لرئيس  3وفقا لما نص عليه إتفاق الرياضيتم التشاور في االمور المطلوب التشاور عليها 

 الجمهورية اتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد التشاور مع من يراه.

 سابعا:

وبما اليتعارض مع فقرات ونصوص هذا االتفاق. 3تنفيذ جميع فقرات إتفاق الرياض   

 ثامنا:

.١و  3رية فيما لم يرد به نص في اتفاق الرياضااللتزام بنصوص وأحكام الدستور النافذ والقوانين السا  

 تاسعا:

 ويعتبر جزء أصيال منه كما يعد التوقيع على هذا االتفاق ١، 3يشمل المرفق بهذا االتفاق االلية التنفيذية التفاق الرياض

 توقيعا على االلية التنفيذية .

 

احتجاجات وقطع طرق بعدن جراء استمرار 
 انقطاع الكهرباء

نة عدن مساء الخميس احتجاجات غاضبة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائّي.شهدت مدي   

 وقطع محتجون الطرقات بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية ومنعوا حركة المرور..

اع وزادت ساعات انقطاع الكهرباء في عدن في ظل تجاهل الشرعية واإلنتقالي لمعاناة المواطنين بالتزامن مع ارتف

لحرارةدرجة ا  
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فشل هدنة بين الشرعية 
رة واإلنتقالي بفتح طريق شق

 زنجبار والمواطنون يناشدون

 
يضيق الخناق على المواطنين والمسافرين في زنجبار جراء 

 استمرار المعارك بين مليشيات اإلصالح المدعومة من الشرعية ،

د فتح زنجبار شقرة بع وقوات اإلنتقالي ، حيث يستمر إغالق طريق 

قت دام لساعات.مؤ  

اطنين وكانت هدنة موقعة أمس بين الطرفين تسمح للمسافرين والمو

ساعت يوميا ، لكن سرعان ما تم  1المرور وفتح الطريق لمدة 

إغالقه بسبب المعارك الدائرة، في حين علق مواطنون بقولهم 

ال المعدات العسكرية والتعزيزات تمر بدون إعاقة أما المواطنين ف

قوة. حول لهم وال  

الح وتشهد زنجبار معارك بين الشرعية المسنودة بمليشيات اإلص

 وبين قوات اإلنتقالي الموالي لإلمارات ، أسفرت عن مقتل وجرح

رفين.العشرات وخسائر كبيرة في العتاد للطرفين دون أي تقدم للط  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العمالقة تعاقب عناصرها التي شاركت
بينفي أ في القتال إلى جانب االنتقالي  

قالت مصادر مطلعة أن قيادة الوية العمالقة في الساحل الغربي 

ي اتخذت اليوم الخميس قرارات جزائية ضد عناصرها المشاركين ف

تت مواجهات محافظة أبين إلى جانب قوات االنتقالي الجنوبي ، ولف

رية المصادر إلى ان قيادة العمالقة في الساحل اقرت الخميس قائد س

تهمة االول عمالقة فصل سمير محمد الفقيه وكافة افراده ب في اللواء

در المشاركة في القتال بابين دون أذن مسبق منها ، وافادت المصا

العهدة  بان قيادة العمالقة أجبرت القيادي سمير الفقيه على تسليم

ب العسكرية التي بحوزته إلى القيادي في المجلس الوطني حبي

ي حمدي شكري نائب قائد العمالقة.العامري والذي يتبع القياد  

الوية  7وأفادت المصادر أن عدد من فصائل العمالقة التي تضم 

كري شاركت في القتال في صفوف االنتقالي في حين قاد حمدي ش

ي الذي تربطه عالقة بأحمد الميسري وزير الداخلية في حكومة هاد

عم دف دتمردا بنقل قواته إلى المديريات الغربية لمحافظة لحج به

 قوات هادي

 
 

 

عدن في الذكرى الخامسة لتحريرها .. 
ئةمدينة مستبدة تحت رحمة اإلحتالل واألوب  

د في خمس سنوات منذ تحرير عدن من قبضة الحوثيين وتسليمها لقبضة دول التحالف لم تمضي بع 

روب ت وأوبئة وقتل وحقاموس سكان المدينة ، فالحياة توقفت هناك والموت أحاط بالسكان من كل جانب اغتياال

 متعدده بين أطراف الصراع.

الحضرية  بعد خمس سنوات تغيرت عدن وأصبحت مدينة طارده ال بناءها رغم سلميتهم وثقافتهم المدنية ، فالمدينة

عاماً مركز تجاري إقليمي قبل ان  78التي سبقت أبو ظبي بعشرات العقود الزمنية بالتطور والنماء وكانت قبل 

فت قوات اض ، أصبحت تحت سيطرة المليشيات المسلحة التابعة لإلمارات وتحت رحمة قوات سعودية خلتوجد الري

 اإلمارات في السيطرة والنفوذ على عدن .

ليو خمس سنوات مرت منذ تحرير عدن من الحوثيين تحت مبرر استعادة حكومة الشرعية، لكن الوقائع ومنذ يو

مدينة في اناً سوى أنها كانت جسر عبور لالحتالل اإلماراتي والسعودي، فالتشير إلى أنه لم يعد للشرعية مك ١831

ي ظل االحتالل تحولت إلى ساحة قتل وجماعات إرهابية وسجون سرية ألبنائها ، ورغم أن وجودها اتسم بالشكل

ة في الذاتي طيلة السنوات الماضية ، تمكنت اإلمارات عبر ذراعها العسكري من إسقاط وهم الشرعية وفرض اإلرادة

 عدن كسلطة أمر واقع وسيطرة على اإليرادات العامة في المدينة .

تسليم خمس سنوات وال تزال اإلمارات تستحوذ على الملف األمني في عدن رغم انسحابها الشكلي العام المنصرم و

تقاتل السالب والقيادة التحالف للسعودية، وحتى اليوم لم تكن يوما عاصمة مؤقته بقدر ما كانت ساحة للنهب و

 والصراعات المسلحة ونهب األراضي والسطو على الممتلكات واغتيال األبرياء واختطاف االحرار من المدينة .

مات ما قبل إحتالل دول التحالف السعودية واإلمارات كانت عدن ال تحمل أي الملفات الشائكة التي تتداولها المنظ

، سجون سرية التزال حتى اليوم تحتفظ بالمئات من المعتقلينوالتقارير الدولية في الوقت الحالي، من   

على مدى األعوام الماضية شهدت عدن سلسلة اغتياالت واسعة وال زالت مستمرة حتى اليوم ، حيث سجلت 

وب ما االحصائيات المحلية والدولية أن العشرات من رجال الدين تم إغتيالهم في عدن ،وأشارت تقارير إعالمية هر

رجل دين بعد أن عجزت حكومة الشرعية عن تأمينهم، وتشير أصابع االتهام إلى تنفيذ  388أكثر من يقارب 

 اإلمارات والقوات التابعة لها بحسب تقارير دولية.

مواطنا وعسكريا وأكثر  3١18وخالل هذه الفترة أشارت تقارير منظمات محلية في عدن إلى أن االغتياالت طالت 

عملية تفجير وعشرات  08إمام وخطيب جامع وأكثر من  ١8ي عدن، إضافة إلى اغتيال من إماما وخطيب مسجد ف

تساؤل  العمليات للسطو المسلح على ممتلكات المواطنين، إضافة إلى عشرات االختطافات لألطفال والنساء، وسط

 أبناء عدن ما هو شكل التحرير الذي جاءت به اإلمارات إلى المحافظة األمنة؟.

عدن  ببت اإلمارات بهروب االستثمارات وتدهور بيئة األعمال وتوقف التنمية وتراجع حركة موانئإقتصاديا تس

 وسيطرة اإلمارات على الميناء وتقلص فرص األعمال وارتفاع معدالت الفقر والبطالة.

د صاعخالل خمس سنوات تدهورت الخدمات العامة من صحة ومياه وكهرباء وانعدام المشتقات النفطية، ومؤخرا ت

ورة الغضب الجنوبي الرافض لتدهور الخدمات والمطالب برحيل القوات األجنبية ، وبرزت دعوات جنوبية إلى ث

باتت  تطالب بطرد القوات اإلماراتية وقوات المجلس االنتقالي الجنوبي من عدن والجنوب بشكل عام سيما بعد أن

ودي واإلماراتي وخارجة عن حكومة هادي.عدن بموانئها ومطارها ومداخلها ومخارجها تحت السطو السع  

دية إجماال يشير الوضع الراهن في مدينة عدن بعد خمس سنوات من مزاعم التحرير الذي أطلقته اإلمارات والسعو

وب، أنه مجرد هدف الحتاللها لعدن ليكتشف الجنوبيين الوجه الخفي الذي جاءت من أجله دول التحالف إلى الجن

بناء دال األدوار في عدن وتركا المدينة تواجهه اوجاعها وحيدة دون نصير ، فالمئات من أفالرياض وأبوظبي يتبا

لة إلى المدينة قضوا نحبهم باألوبئة المتعددة مؤخراً ، ولم تقف السعودية رغم ما تمتلك من قدرات اقتصادية هائ

نوات.ة التي استبدت بسكانها لسجانب سكان عدن الذين يموتون يوميا بالعشرات ، ولم تقف اإلمارات مع المدين  

  



  الجنوب في اسبوع
 
 

                

 

 4صفحه 

حالة  21لجنة الطوارئ تسجل 
 إصابة جديدة بكورونا في لحج

 وحضرموت وتعز

 
أعلنت لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا بحكومة الشرعية 

إصابة جديدة بالوباء. 31عن تسجيل   

( 31وقالت اللجنة في إفادة أنه خالل الساعات األخيرة تم تسجيل )

صابة جديدة بينها حالة وفاة موزعة كما يلي:حالة إ  

( #حضرموت بينها حالة وفاة.1)  

( #لحج.١)  

( #تعز.6)  

( 368وترتفع إجمالي الحاالت المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى )

( حاالت تعافي1( وفاة و)١2حالة بينها )  

 
 
 
 
 
 
 
 

مليشيات اإلصالح تدفع بتعزيزات 

من حضرموت إلى أبين عسكرية  

ومة ستمر المعارك بين قوات اإلنتقالي ومليشيات اإلصالح المدعت

من الشرعية في محافظة أبين ، حيث دفعت األخير بتعزيزات 

 عسكرية جديدة الى مدينة شقرة الساحلية.

وقالت مصادر عسكرية أن التعزيزات التي تضم شاحنات محلة 

يات ألباألسلحة والعتاد بينها مدافع ودبابات ومقاتلين على متن 

 عسكرية قدمت من محافظة حضرموت.

قدم وتشهد زنجبار عاصمة محافظة أبين معارك بين الطرفين دون ت

  يذكر للجانبين

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 مسلحون يحرقون سيارة محامي بعدن

د قال شهود عيان أن مسلحين أضرموا النار على سيارة المحامي أحم

 فيصل االبي بعدن ، األربعاء.

أن األهالي حاولوا إخماد الحريق في السيارة وأوضح شود العيان 

هر لكنهم لم يستطيعوا ، األمر الذي أدى إلى تدميرها بالكامل كما تظ

 الصورة.

وينشط المحامي في قضايا جرائم االغتصابات واالختطافات 

 واالعتقاالت في عدن.

ي وتشهد عدن انفالت أمني منذ خمس سنوات على سيطرة اإلنتقال
اتالموالي لإلمار  

 
 

 

ي وكيل أول المحافظة: فيروس كورونا ينتشر ف
 الضالع وال وجود للدعم الحكومي لمواجهته

نتشار كشف نبيل العفيف وكيل أول محافظة الضالع مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي عن عن ا 

ول ديث الشرعية عن وصفيروس كورونا في المحافظة في ظل انعدام أي إمكانيات مالية لمواجهة الوباء في ظل ح

 اإلمكانيات المالية واألدوية واألجهزة لمواجهة الوباء.

جانب وناشد العفيف في تصريحات أعالمية جميع المنظمات الدولية واالنسانية لتقديم الدعم والمساعدة في ال

ت ة من خطر الموالصحي وجميع الجوانب األخرى من أجل تفادي انتشار هذا الوباء القاتل وحماية أبناء المحافظ

 الذي يسببه هذا الفيروس.

ابة وكانت الجنة الوطنية العلياء لمواجهة فيروس كورونا في وقت سابق أعلنت تسجيل عدد من الحاالت المص

ة الالزمة بالفيروس في الضالع وسط ظروف وأوضاع صحيه صعبه وتفتقد المحافظة لالجهزة والمستلزمات الطبي

 لمواجهة هذا الفيروس

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عودة التصعيد المتبادل بين السعودية
 واإلمارات في سقطرى

ي الجزيرة اإلمارات والسعودية في نفوذها على جزيرة سقطرى، ومع استمرار تصعيد اإلنتقالي ف  تتسابق 

السعودية  قائد القواتوفتح باب للتجنيد قبل أيام وصرف رواتب المنشقين عن قوات هادي بالريال اإلماراتي، عقد 

في الجزيرة ، عبدالرحمن الحجي ، اجتماعا طارئا بقادة وحدات وكتائب الشرعية ومحافظ المحافظة، رمزي 

 محروس.

دي وقالت مصادر عسكرية أن الحجي وعد بتقديم الدعم الكامل لمليشيات اإلصالح المدعومة من الشرعية للتص

اإلنتقالي الموالين لإلمارات.  لمسلحي  

كتائب  عقب صرف اإلمارات رواتب المنشقين عن قوات هادي في الجزيرة أمس الثالثاء ، عبر القائد المنشق قائدو

محمد علي فعرهي ، وعد قائد القوات السعودية في الجزيرة عبد الرحمن الحجي خالل اللقاء   خفر السواحل

فها.باستئناف صرف مكرمة الملك سلمان على قوات هادي بعد أشهر على توق  

 وتسعى السعودية بسط نفوذها في الجزيرة ، في حين يوواصل اإلنتقالي تصعيده بدعم إماراتي.

عودية ويتهم أبناء الجزيرة ، كل من السعودية واإلمارات بتقاسم الجزيرة عبر عقد هدنة جديدة تشرف عليها الس

 . بين اإلنتقالي والشرعية
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 5صفحه 

ي اإلنتقالي ُيصَّعد من جديد ف
 سقطرى

تواصل اإلمارات تفجير الوضع في سقطرى  

عبر  وتصعيدها مجددا بالتزامن مع مساعي سعودية لبسط نفوذها

 فرض هدنة بين اإلنتقالي والشرعية في الجزيرة.

تقل  وقالت مصاد مطلعة أن سفينة إماراتية وصلت مساء الثالثا 

قوات هادي، محمد أحمد علي   على متنها القائد المنشق عن

ري.ئد كتائب خفر السواحل في اللواء األول مشاة بحفعرهي، قا  

وأوضحت المصادر أن اإلمارات أرسلت فعرهي بمبالغ مالية 

ضخمة لصرف مرتبات عناصره المنشقة عن قوات هادي بعد 

 وصوله.

جنيد وأشارت المصادر إلى أن اإلنتقالي يقوم في الوقت الراهن بت

طرته رطة بعد سيالعشرات من أبناء الجزيرة بمعسكر تابع للش

 بداية الشهر الجاري.

ها ويتوسع النفوذ اإلماراتي والسعودي في الجزيرة عبر أدوات

 المتمثل باإلنتقالي والشرعية المسنودة بحزب اإلصالح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د قاطرة وقود تتسبب باحتراق عد
 من المنازل والسيارات بعدن

سبب مر الذي تانقلبت قاطرة تحمل وقود بنزين ظهر الثالثاء ، األ

.باحتراق عدد من المنازل والسيارات بحي الريمي بمدينة عدن  

ل عدد من المناز  وقال سكان الحي أن القاطرة تسببت بأحتراق

والسيارات ، وأدت إلى إصابات في المواطنين واألهالي ، 

مشيرين إلى أن الدفاع المدني غابت تماما عن عملية اإلنقاذ 

 وإطفاء الحرائق.

السكان أنهم قاموا بالتعاون مع المواطنين بإخماد وأوضح 

ة الحرائق التي التهمت عدد من المنازل وأسفرت عن خسائر مادي

 وإصابات متوسطة.

 

ةالقطاع الخاص يتدخل إنسانياً إلنقاذ عدن من كارثة األوبئ  

 لالسيو آثار فعور الوضع إلنقاذ خصصتها أن سبق ريال مليون 888بينما حكومة هادي تمنع صرف مليار و 

 لهاتحص كانت التي المالية اإليرادات ومصادرته المدينة على اإلنتقالي المجلس سيطرة مبرر تحت عدن مدينة في

ل أعمال نية تمثلت بإعالن قرابة مائة تاجر ورجاإنسا مبادرة الثالثاء اليوم الخاص القطاع أعلن ، بها خاصة لحسابات

تلة حت مسمى )ألجل عدن(، إلنقاذ أهالي عدن ،من كارثة االمراض واالوبئة القابعدن عن انشاء تكتل خيري إنقاذي ت

لمشافي التي تفتل بالعشرات يوميا، وسيتم التدخل المباشرة من قبل التكتل لدعم الخدمات الطبية وإعادة افتتاح ا

ن، وتقديم المتفشية اليوم بعدوالمراكز الطبية، بكل مايمكنها من استقبال وعالج الحاالت المرضية بالحميات المميتة 

 المساعدات الطبية الالزمة لهم.

مليون ريال، مخصصة لتقديم أدوات الدعم الطبي العاجل  ١18وأكدت هيئة التكتل، وصول رأس ماله األولي إلى 

ديه.ة لوتوفير االمكانيات الصحية األساسية إلنتشال القطاع الصحي المنهار بعدن،حسب االمكانيات المالية المتاح  

 وأعلن التكتل افتتاح حسابات خيرية له في أكثر من شركة صرافة وعلى النحو التالي:

3١١128888القطيبي   

3١١666662عدن للصرافة   

١133171االعتماد للصرافة   

قديم وذلك من أجل تمكين كل التجار وفاعلي الخير من اإلسهام في إنجاح المبادرة اإلنسانية االنقاذية الهادفة إلى ت

ا شكال الدعم الطبي الممكنة والكفيلة بإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية بعدن وتزويدها وكوادرهأ

 بالمساعدات الصحية واألدوية وادوات الوقاية والحوافز المالية لطواقمها،كال حسب درجته وطبيعة عمله وساعات

 العمل الراغب بأدائها.

 وأوضحت هيئة التكتل المكونة من كل من:

رائد عبدالله النقيب.. رئيسا-3  

ابكر البسيسي. نائبا-١  

كارم السراري . مديرا تنفيذيا للمبادرة.- -1  

السيد حسن البحر المدير المالي واالداري للمبادرة .-0  

.. 

زكريا احمد عبدالحفيظ. مسؤل-1  

 تنفيذي ثاني

عبود البسيسي منسق عام-8  

 وتكونت اللجنة التنفيذية لمبادرة التكتل:

خضر النقيب-3  

صالح الجبوري-١  

زين النقيب-1  

د. علي صالح داحي-0  

بدلة واقية لطواقم العمل الطبي تم توريدها من الخارج على  888الف ومائتين أنبوبة أكسجين و 3١88، جمعها 

كليف وت حساب تجار وفاعلي خير بالتكتل إضافة إلى تمكنه من إعادة افتتاح المركز الطبي الحكومي بالشيخ عثمان

وفق درجاتهم  مندوبين لتقديم كل احتياجات المركز األساسية وطاقمه لتسيير العمل وصرف الحوافز المالية لكل العاملين

حالة منذ إعادة افتتاحه. 188ومراكزهم وعدد النوبات التي يرغبون بتوليها بعد استقبال المركز لقرابة   

مايو بالمنصورة على توفير كل أدوات الحماية والمعدات  ١١ وأوضحت إدارة التكتل أنها اتفقت مع إدارة مستشفى

الحوافز  الالزمة العادة طاقمه الطبي لتشغيل المستشفى الحكومي وتمكينه من استقبال كل الحاالت المرضية واعتماد

مهام  المالية لموظفيه وفق هيكلهم االداري ومراكزهم الوظيفية،ونجحت في إعادة افتتاحه وتكليف مشرفين لتولي

 مراقبة العمل وتوفير اي احتياجات عملية الزمة.

بأقرب  وأكد التكتل أنه تواصل مع مديرة مستشفى الصداقة الحكومي واتفق معها وادارته الجديدة على إعادة افتتاحه

حية وقت على أن يتولى توفير احتياجات طبية وادوات الحماية الصحية لطاقمه واعتماد حوافز مالية لكوادره الص

تعداد للعودة العاملة أيضا ومتابعة احتياجاته اوال بأول، آمال من كافة كوادره، بالتفاعل االنساني والوظيفي البناء واالس

واحهم ألعمالهم وإنقاذ الناس واالسهام كال من موقعه في إنتشال أهالي عدن من كارثة االمراض واالوبئة التي تفتك بأر

ميع.كل يوم، وسط صمت العالم وتفرج الج  

بادرته وعبر التكتل، عن أمله بتكاتف الجميع وتفاعل التجار ورجال المال واألعمال والمقتدرين وكل فاعلي الخير مع م

دن تمهيدا اإلنسانية االنقاذية، لتمكينه من إعادة افتتاح كل المستشفيات والمراكز الطبية بمختلف مدربات العاصمة ع

ها ها لحج وأبين وغيرهما من المحافظات التي تفتك االمراض واألوبئة بأهللالنتقال إلى محافظات أخرى مجاورة من

 دون رحمة أو تدخل ودعم ومساعدة من أي جهة كانت في الداخل او الخارج حتى اليوم مع األسف
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مكتب الصحة بمطار عدن 
قين يعلن رفضه استقبال العال

 ويكشف األسباب

يجة قين من الخارج نتلم يتمكن مطار عدن الدولي استقبال العال

 افتقاره ألبسط أدوات الحماية والسالمة الشخصية وأي أدوات

حة فحص أعراض فيروس كورونا بحسب تصريحات مكتب الص

 بالمطار.

بال وقال مكتب الصحة في مطار عدن الدولي إنه يعتذر عن استق

اية العالقين القادمين من الخارج، مقرا بأنه يفتقر ألدوات الحم

الشخصية وموظفيه دون مخصصات مالية منذ مدة.والسالمة   

ي وقال مدير مكتب الصحة في مطار عدن أحمد سعيد المفلحي ف

 بالغ صحفي وجهه الى وزير الصحة والسكان ولجنة الطوارئ

ات العمل بعدم امكانية استقبال العالقين نظرا لعدم معرفتنا عن آلي

 لينفي إستقبال العالقين وعدم صرف اي مستحقات للعام

 الصحيين في المطار.

صت وكشف المفلحي أنه لم يتلقى أي دعم من الماليين التي خص

لى لمواجهة كورونا والتي نسمعها يوميا بشكل رسمي، مشيرا إ

 أنه لم يتسلم أي مبالغ مالية لمواجهة الوباء.

لعمل كما كشف المفحلي وبعد اغالق المطار بأنهم مستمرين في ا

ة.عسكريه وطائرات المنظمات الدوليفي إستقبال الطائرات ال  

وأكد المفلحي أنه حتى اآلن لم توفر في المطار أي كاميرات 

لمطار حرارية وال وسائل الوقاية الكافية لكل الجهات العاملة في ا

 من البوابة حتى الطائرة في ظل امكانيات شحيحه.

كاملة. وأكد أن الطاقم لن يقوم بالعمل حتى يتم توفير متطلباته  

ل يفتك كورونا ووباء الحميات بالمئات من سكان عدن في ظو

كارثة إغالق المستشفيات وتجاهل حكومة الشرعية و اإلنتقالي ال

، وسط مطالبات برحيل السعودية واإلمارات و الشرعية 

 واإلنتقالي من عدن المتهمين بنشر الفيروس

 

 
 
 
 
 
 
 

اشتداد المواجهات في عدد 
 ةمن محاور القتال في محافظ

 أبين

نودة اندلعت معارك عنيفة بين قوات اإلنتقالي وقوات هادي المس

 بمليشيات اإلصالح في محيط مدينة زنجبار صباح اليوم.

 ووفقا للمصادر فإن قوات هادي شنت هجوم عنيف على قوات

االنتقالي من ثالثة محاور )الشيخ سالم ـ الطريه ـ الدرجاج( 

لطرفين ، نقطة الصفر بين ا وتجددت االشتباكات بين الطرفين من

وقع وأفادت بأن االنتقالي صد الهجمات وتمكن من االنتقالي من م

الدفاع إلى الهجوم وتدور معارك عنيفة في المناطق الثالث 

 يستخدم فيها مختلف أنواع األسلحة الثقيلة والمتوسطة .

 

أحلت  السقلدي يرد على فتوى بن بريك التي
 سفك الدماء بفتوى وطنية

ادات القاعدة شد التطرف الديني هاني بن بريك للعودة إلى شخصيته السابقة كرجل دين متشدد ال يقل تطرفاً عن قيي

ادر نائب وداعش الذين يبيحون قتل النفس المحرمة، فبن بريك تناسى أيضاً أنه لم يعد خطيب جامع وأصبح بقدرة ق

ديداً كل خالل إصداره فتوى بقتال القوات الموالية لهادي وتحرئيس المجلس اإلنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات، من 

تويتر، شمالي يشارك في المواجهات التي تدور في محافظة أبين منذ أيام ، وقال بن بريك في تغريدة على حسابه ب

ل إخونجي ك أفتيت كل جنوبي في جبهات القتال بأن له الفطر يشرب ويأكل وله األجر وعليه القضاء بعدها، وأفتيت أن“

 وذيله من قاعدي وداعشي وغيرهم من المرتزقة المشاركين في العدوان على الجنوب دمهم دم حنش إال المستسلم،

”.والمقتول منهم إلى جهنم والمقتول منا مدافع عن وطنه وعرضه وبيته وماله فهو شهيد  

سنة  18ل الله الفتيا وضوابطها بفضأفتيت وأنا عالم ب“بن بريك استدل لفرض تلك الفتوى بقوله في تغريدة أخرى 

ذا طالب علم على كبار علماء األمة وعندي اإلجازات العلمية واإلذن بالفتيا من كبار العلماء وال أتفاخر ولكن أقول ه

وال  إرغاما لإلخونج كالب أهل النار مفرخين داعش والقاعدة وسأفتي ترامب وبوتين والعالم كله إنكم ضد البشرية

”.الم أبداتمثلون اإلس  

نشور له على في أول رد عبر الكاتب السياسي الجنوبي صالح السقلدي عبر عن استيائه من فتوى بن بريك وقال في م

سائل ثالوث: الفيس بوك أن الجنوب اليوم وفي المستقبل بحاجة إلى أن يبث رسائل تحمل القيم المدنية وليس الى بث ر

 اإلسالم السياسي والعسكري والقبلي.

نية المنتقاة السقلدي على فتوى هاني بن بريك، في منشور له على الفيس بوك فتوى أخرى ،قائالً أن فتوانا الوط ورد

عبئا ثقيالً من شوائب الطائفية والمذهبية وكولسترول اإلسالم السياسي الذي اثبتت المراحل أنه كان كارثة على الدين و

جيته شير إلى أن هذه الفتوى التي أطلقها العقل والقلب الوطني بسعلى األوطان هي )وطن ال نحميه ال نستحقه (، م

مرا كان التلقائية ،والتي دافعنا من روحها عن وطننا، وصددنا الغزاة والطامعين طيلة عقود من الزمن حتى قضى الله أ

 مفعوال ..

دمي ال بناب قبلي جهوي يليس بحاجة إلى مخلب ديني ينشب بجسده النازف أصال، و -والغد –واكد أن جنوب اليوم 

رات ظهر وينكئ جراحه الغائرة، وهو الوطن الذي عانى كثيرا من عنف وعنفوان تيار اإلسالم المؤدلج وغيرها من تيا

ظل حتى اليوم السياسي المتلبسة بثوب الدين والفكر والنظرية منذ مطلع التسعينات، بل ومن قبل ذلك وحتى اللحظة، و

الضياع والتشظي.يتوجع جّرائها في مفازة   

ات من فالشعوب المقموعة التواقة لنيل حقوقها ومقاومة عسف الطغاة والغاصبين ليست بحاجة الى محفزات ومنشط

اومة خارج جسدها ، فالوعي الحقوقي المقاومة الكامن فيها كفيل بأن يوقظ الجموع المسحوقة ويبث فيها روح المق

 والرفض وانتزاع الحقوق.

الجنوبي هي  والشخصيات التي تتقدم صفوف االنتصار القضية الجنوبية ومنها المجلس االنتقالي القوى” وأضاف أن 

لديني بحاجة الى بعث رسالة الدولة المدنية للداخل وللخارج، وليس الى دولة القوى الراديكالية العنيفة بقطبيها ا

كا المدمرة اة المدنية المعاصرة الخالية من الترويوالقومي، وبمسيس الحاجة إلى أن لغة تبّشــر ال تنفر، والى روح الحي

سياسي لألوطان والمفككة لعرى الشعوب ونسيجها االجتماعي ، تلك الترويكا العنيفة بأضالعها الثالثة : اإلسالم ال

 وفتاويه الموجهة وهيمنة العسكر، وسطوة القبيلة على قيم الدولة المدنية المنشودة.

 

 

 
 
 
 
 

ة رافقي قائد الحزام األمني وإصابأبين .. مقتل أحد م
 أخرين بهجوم مسلح

بمنطقة  قُتل أحد مرافقي قائد الحزام األمني بمحافظة أبين عبد اللطيف السيد وأصيب اثنان في هجوم نفذه مسلحون

 باتيس اإلثنين.

.ثنين أخرينوقالت مصادر محلية أن مسلحين أطلقوا النار على حراسة السيد ما أدى إلى مقتل مرافقه وإصابة إ  

سقوط قتلى  وتشهد أبين معارك عنيفة بين قوات اإلنتقالي ومليشيا اإلصالح منذ أسبوع دون أي تقدم للطرفين، وسط

  وجرحى وأسرة من الجانبين.
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ومن هذا المنطلق فإننا ندعو إلى خروج القوات األجنبية من 

طن ابالدنا ووقف التدخل في شؤوننا الداخلية وإعادة األمن للمو

قرير والحياة المدنية الكريمة تمهيداً العطائه حقه المشروع في ت

 مصيره بشكل طبيعي وسوّي .

 يا جماهير شعبنا الوفي ..

ى إن مجلس اإلنقاذ في العاصمة عدن يؤكد في هذه المناسبة عل

جاوزها أن القضية الجنوبية هي قضيته المركزية والتي ال يمكن ت

ية الوقت نفسه يؤكد أن حل القض أو القفز عليها، إال أنه في

 الجنوبية اليمكن ان يتأتّى من خالل الحروب والدمار وتمزيق

الدول النسيج االجتماعي والعبث بالسلم االهلي، او باإلستقواء ب

اء من األجنبية والتفريط بالسيادة الوطنية او بالتنازل عن اجز

 ويرىالتراب الوطني والكرامة والحقوق التاريخية لبالدنا ، 

اع المجلس أن حل القضية الجنوبية يجب ان يكون من خالل اجم

و كل القوى الجنوبية من خالل الحوار فيما بينها دون اقصاء ا

تهميش ألي طرف كان، وكذا بعدم حرمان الشعب من تقرير 

اء بعد مصيره عبر انتخابات حرة ونزيهة لممثليه وعبر اإلستفت

افظات ياة المدنية في كل المحاستقرار األوضاع وإعادة تطبيع الح

. 

 ختاماً ايتها الجماهير الصامدة..

دن يعلن مجلس اإلنقاذ الوطني اليمني الجنوبي في العاصمة ع

عن تأييده لمبادرة رئيس المجلس االخ المناضل اللواء أحمد 

محمد قحطان وكذا مبادرة السيد الرئيس علي ناصر محمد 

وار لوس للحلحرب ثم الجوالداعيتين لهدنة موقتة يليها وقف ل

بين الفرقاء والوساطة من اجل ذلك ، وفي هذا الصدد أقّر 

السعي  المجلس في عدن تجسيد تلك المبادرتين عملياً والبدء في

ة الحوار لدى الفرقاء للقبول بتلك المبادرتين والجلوس على طاول

نات وكذا السعي في تشكيل لجنة وطنية تساهم فيها كل المكو

أعباء  ثة الحبيبة المنكوبة عدن وتخفيفوالقوى السياسية إلغا

ها الكوارث التي عاشتها هذه المدينة الباسلة وعانى منها سكان

يعد  الشرفاء الميامين خالل الفترة الماضية وحتى اللحظة ، كما

ررين المجلس بتقديم مساعدات إضافية لما قدمه من قبل للمتض

.لله تعالى .من كارثة السيول وذلك خالل االيام القادمة باذن ا  

 هذا والله الموفق.

صادر عن قيادة مجلس االنقاذ الوطني اليمني الجنوبي في 

”م8١8١مايو63رمضان الموافق  ١1االثنين   العاصمة عدن  

ي مقتل جندي في اإلنتقال
 بمنطقة نصاب بشبوه

قالي في في ظل التوتر العسكري القائم بين قوات الشرعية واإلنت

لحين النار على جندي في النخبة محافظة شبوه ، أطلق مس

 الشبوانية ما أدى إلى مقتله على الفور.

موالي وقالت مصادر محلية أن مسلحين يتبعون لكعب الشريف ال

الل للشرعية أطلقوا النار على الجندي في النخبة الشبوانية ط

مقتله  الديولي في منطقة نصاب بشبوه مساء اإلثنين ما أدى إلى

لة إسعافه إلى المكال.بعد دقائق من محاو  

 

اإلنقاذ الجنوبي يصدر بياناً هاماً من عدن 
 ويجدد رفضه للتواجد اإلماراتي والسعودي

دخل في جدد مجلس اإلنقاذ الوطني اليمني الجنوبي ، رفضه لتواجد القوات السعودية واإلماراتية ووقف الت 

ه بشكل يمة تمهيداً إلعطائه حقه المشروع في تقرير مصيرشؤوننا الداخلية وإعادة األمن للمواطن والحياة المدنية الكر

اتلة وانهيار واإلنفالت األمني الواسع وانتشار األوبئة واألمراض الق طبيعي ، رافضا في الوقت نفسه الحروب الداخلية 

ذلك من  رالبنى االساسية الضرورية لحياة االنسان كالماء والكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم واالمن وغي

التي تشهد الجنوب في ظل سيطرة اإلنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات. الخدمات   

وطالب المجلس في بيان له اإلثنين اإللتفاف حول المجلس وأهدافه ، داعيا إلى مواجهة مواجهة هذا الواقع األليم 

عنها  صل الى مرحلة ال يمكن السكوتوانهاء ذلك العبث الذي اصبح تهديده وجودي لعموم الشعب في الجنوب والذي و

 أو تجاهلها، في إشارة إلى الوضع الذي فرضه اإلنتقالي على الجنوب.

كما أكد على دعوته لوقف الحرب ورفع الحصار والحفاظ على األرض والسيادة ووقف حالة االنقسام والصراع 

 والتشّظي والتدهور في مختلف مجاالت الحياة.

 نص البيان:

رحمن الرحيمبسم الله ال“  

ئِّ  ةٌ يَْدُعوَن إِّلَى اْلَخْيرِّ َويَأُْمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ َويَْنَهْوَن َعنِّ اْلُمنَكرِّ ۚ َوأُولََٰ نُكْم أُمَّ عظيمَك هُُم اْلُمْفلُِّحوَن (..صدق الله ال) َوْلتَُكن ّمِّ  

 يا جماهير شعبنا االبي ..

داخلية البالد عموماً وفي ظل الغزو الخارجي والحروب الفي خضم األوضاع اإلستثنائية غيرالمسبوقة التي تمر بها 

ياة االنسان المتعددة واإلنفالت األمني الواسع وانتشار األوبئة واألمراض القاتلة وانهيار البنى االساسية الضرورية لح

ض ثلٍة من كالماء والكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم واالمن وغير ذلك من الخدمات ، كان البدَّ من نهو

ح أبناء الوطن ومن كل الفئات اإلجتماعية ومن كل المحافظات لمواجهة هذا الواقع األليم وانهاء ذلك العبث الذي اصب

 تهديده وجودي لعموم الشعب في الجنوب والذي وصل الى مرحلة ال يمكن السكوت عنها أو تجاهلها.

بي والذي تم اإلعالن عنه في محافظة المهرة على يد من هنا جاءت انطالقة مجلس اإلنقاذ الوطني اليمني الجنو

ها كل مجموعة من المناضلين الغيورين على وطنهم وشعبهم الذين وضعوا أهدافه الخمسة األساسية والتي يجمع علي

الل الوطنيين في طول وعرض البالد ، وهو ماتجسَّد بصيغته العملية من خالل استجابة كل محافظات مالجنوب من خ

تدشين  فروع للمجلس في جميع محافظات الجنوب في مسيرٍة مستمرٍة رحلتها إلى يومنا هذا والذي نعلن فيهتدشين 

بدأ تدشين المجلس في العاصمة عدن لتكتمل بذلك الحلقة في كل المحافظات ويكتمل معها البناء التنظيمي للمجلس وي

 مرحلة العمل والنشاط الفعلي على ارض الواقع .

ا المحتسب الصابر ..ياجماهير شعبن  

قوى  إن مجلس اإلنقاذ في عدن والذي ولد من رحم معاناتكم ومنكم وإليكم لم يأت من حالة ترف سياسي، أو نشأ لحاجة

ام ، ولهذا لم يأبه كوادره لحالة القمع لحرية المواطن التي تشهدها عدن هذه األي  خارجية او لمصلحة وأجندة أجنبية

للنجاة من الموت والكوارث، وصمم الحضور على التدشين  –كحد ٍ أدنى  –ط الحقوق لمجرد مطالبة أهلها بأبس

ي مقاومة واإلعالن وكسر حالة القمع والخوف ومصادرة الحرية بممارسة حقهم ليس في التعبير فقط بل وحقهم ايضاً ف

لف خطوة األولى نحو مسيرة األهذا الواقع المميت المفروض على عدن وسكانها وهو بذاته عمٌل نضاليٌّ تدشَّن فيه ال

ة والسيادة ميل ، والتي نعدكم بعون الله وبمساعدتكم أننا سنقطعها حتى نصل إلى غايتنا المشتركة جميعا في الحري

 والكرامة والعدالة والمساواة والتقدم واإلزدهار ، وهي الغايات والمضمون لألهداف الخمسة للمجلس الواردة في اعالن

م . ١832من اكتوبر  32في  المهرة التاريخي  

 ياجماهير شعبنا العظيم..

ب إننا في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر الفضيل ندعوكم لاللتفاف حول مجلسكم هذا وقيادته من اجل وقف الحر

االت ورفع الحصار والحفاظ على األرض والسيادة ووقف حالة اإلنقسام والصراع والتشّظي والتدهور في مختلف مج

القرار ياة كما ندعو فرقاء الحرب للجنوح للسلم من خالل الحوار وصوالً لوقف اطالق النار والشراكة في السلطة والح

لياً وهي في مرحلة انتقالية تعاد فيها السلطة للشعب ليعبّر عن إرادته من خالل الطرق المشروعة والمتعارف عليها دو

ه في وة السالح والغلبة والتسلط ومصادرة حق الشعب وإرادتاالنتخابات واالستفتاءات وليس فرض المشاريع بق

 اإلختيار.
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 مقتل شخصين برصاص مسلحين في

 سوق شعبي بعدن

في ظل اإلنفالت األمني الذي تشهده عدن ، قتُل مواطنان 

أخرين برصاص مسلحين في منطقة السيلة  0وأصيب 

 بالشيخ عثمان بعدن.

أشخاص  8لنار على وقالت مصادر محلية إن مسلح أطلق ا

أخرين 0بحي السيلة ما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة 

 بينهم حالة خطيرة.

 وأوضحت المصادر أن بائعي القات رفضوا إعطاء مسلحين

ك إلى لهم صلة بالحزام األمني، القات بسعر زهيد فتطور العرا

ي الرمي بالرصاص من قبل مسلحي الحزام األمني على بائع

د المواطنين المتواجدين في السوق.القات وأح  

 وتشهد عدن انفالت أمني ونهب للممتلكات العامة والخاصة

 في ظ سيطرة اإلنتقالي الموالي لإلمارات

 

 

 

 

نا رسمياً.. لحج محافظة موبوئة بكورو
 ووباء الحميات

أحمد عبد الله علي تركي بأن األمر خرج   أقر محافظ لحج 

نا تيجة انتشار فيروس كوروعن السيطرة في المحافظة ن

ى واألوبئة األخرة جراء انعدام اإلمكانات الطبية العالجية لد

 المحافظة، معلنا بشكل رسمي لحج محافظة موبوئة.

وقال تُركي ، أعلن اليوم الثالثاء محافظة لحج موبوءة 

، و أمراض ”  32كوڤيد ــ ” المستجد ” كورونا ” بفايروس 

ى الشيكونغونيا  نَك ، و ” ُمَكرفِّس ال” ُحمَّ ى الضَّ ، و ُحمَّ

 المالريا .

وتم إعالن المحافظة موبوئة نتيجة اإلحصاءات باألعداد 

المهولة المتصاعدة للوفيات و المصابين من مواطني 

المحافظة ، باألمراض ذاتها ، من لجنة طوارئ مواجهة 

هة بالمحافظة ، و اللجنة الفنية لمجاب” كورونا ” ڤايروس 

بالمحافظة .الفايروس   

وأضاف التركي في تصريح صحافي أنه أبلَغ ، رئاسة 

الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الصحة العامة و السكان 

، و منظمة الصحة العالمية ، و المنظمات الدولية الداعمة 

التهم إلنقاذ ما ي مكن للقطاع الصحي لبالدنا ، للتعجيل بتدخُّ

الجائحة المنتشرة  إنقاذه ، و التصدي لهذه الوبائيات

 بالمحافظة ، لكونها حصدت أرواح األبرياء من مواطنيها .

ك وانتشر فيروس كورونا في لحج وباء الحميات الذي فت

بالمواطنين ، سط اتهامات للسعودية واإلمارات بنشر 

لمنح الفيروس وتجاهل الشرعية واإلنتقالي الكارثة ونهبها ل

 المالية الخاصة بمواجهة كورونا

  

 ول التحالف بمشاركة بريطانية امريكية تستخدم فزاعة االرهابد

 والقرصنه لفرض تواجدها العسكري في الجنوب

لشرقية ، تعمل دول التحالف مع بريطانيا وامريكا منذ أشهر على خلق ذرائع عدة لشرعنه وجودها العسكري في السواحل اليمنية ا

عودية تسيطر ام بانزال عسكري في ميناء بلحاف بشبوة بعدما زعمت قوات سفقبل شهرين أقدمت سفن عسكرية أمريكية على القي

تأكيد أي  على ميناء نشطون بالمهرة تمكنها من احباط عملية اعتداء بزوارق مسيرة على سفينة نفط قبالة ميناء نشطون ، ودون

زعم فيها  محافظ حضرموت فرج البحسنيوسائل اعالم دولية أختلقت الرياض الحادثة بالتزامن مع توجيهات من الرياض صدرت ل

 أن تنظيمي القاعدة وداعش يخططان لتنفيذ عملية إرهابية واسعة في وادي وساحل حضرموت ، وبالتزامن مع تلك األحداث

رهاب، المختلقة استقبل ميناء بلحاف الغازي في شبوة العشرات من عناصر مشاة البحرية االمريكية تحت ذريعة مكافحة اال

لك وصول دفعة أخرى من مشاة البحرية االمريكية إلى عدن ،واعقب ذ  

وتداولت الرياض وأبو ظبي وواشنطن ولندن الترويج لمخاوف مختلقة وصناعة احداث من الخيال وسوقتها اعالمياً على 

بريطانية  تجاريةالمستوى الدولي ، كما حدث أمس حينما نقلت وكالة رويترز مزاعم االستخبارات البريطانية التي قالت سفينة 

بأ تعرض تعرضت لهجوم قبالة ساحل ميناء المكال ، ونقلت الوكالة الدولية عن مركز العمليات التجارية البحرية البريطانية ، ن

ميال بحريا قبالة ميناء المكال أمس االحد من قبل  55للناقالت لهجوم على بعد ” ستولت“التابعة لشركة ” ستولت أبال“السفينة 

ن هجوم األمس م تحدد هويتهم واكتفت بالقول أن ستة قراصنة اقتربوا من السفينة في زورقين سريعين، وزعمت لندن أقراصنة ل

مواجهة  يعد تاسع هجوم تعرضت له السفن التجارية قبالة السواحل اليمنية الشرقية ، وكانت أمريكا قد زعمت الشهر الماضي

ته .سفن إيرانية في خليج عدن وهو ما لم يتضح صح  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السقلدي يهاجم اإلنتقالي عقب فتوى بن بريك

المجلس اإلنتقالي بعد ساعات من فتوى أصدرها هاني بن بريك التي أفتى بها بإباحة   هاجم الصحفي الجنوبي صالح السقلدي ،

 قتل عناصر اإلصالح ، واعتبر السقلدي الفتوى أنها ُمــنقاة من شوائب الطائفية والمذهبية.

فتوانا الوطنية الُمــنقاة من شوائب الطائفية والمذهبية وكولسترول   كانت  ) )وطن ال نحميه ال نستحقه (، هذه  لمنشور:نص ا

التي أطلقها العقل والقلب   الدين وعبئا ثقيالً على األوطان. فهذه فتوانا  اإلسالم السياسي الذي اثبتت المراحل أنه كان كارثة على

ائية،و التي دافعنا من روحها عن وطننا، وصددنا الغزاة والطامعين طيلة عقود من الزمن حتى قضى الله أمرا الوطني بسجيته التلق

ليس بحاجة الى مخلب ديني ينشب بجسده النازف أصال، وال بناب قبلي جهوي يدمي ظهر  -والغد –كان مفعوال ..فجنوب اليوم 

من عنف وعنفوان تيار اإلسالم المؤدلج وغيرها من تيارات السياسي وينكئ جراحه الغائرة، وهو الوطن الذي عانى كثيرا 

جّرائها في   المتلبسة بثوب الدين والفكر والنظرية منذ مطلع التسعينات، بل ومن قبل ذلك وحتى اللحظة، وظل حتى اليوم يتوجع

لغاصبين ليست بحاجة الى محفزات مفازة الضياع والتشظي.فالشعوب المقموعة التواقة لنيل حقوقها ومقاومة عسف الطغاة وا

ومنشطات من خارج جسدها ، فالوعي الحقوقي المقاومة الكامن فيها كفيل بأن يوقظ الجموع المسحوقة ويبث فيها روح المقاومة 

 والرفض وانتزاع الحقوق.

هي بحاجة الى بعث رسالة القوى والشخصيات التي تتقدم صفوف االنتصار القضية الجنوبية ومنها المجلس االنتقالي الجنوبي  

للداخل وللخارج،وليس الى دولة القوى الراديكالية العنيفة بقطبيها الديني والقومي،وبمسيس الحاجة الى أن لغة   الدولة المدنية

 تبّشــر ال تنفر، والى روح الحياة المدنية المعاصرة الخالية من الترويكا المدمرة لألوطان والمفككة لعرى الشعوب ونسيجها

وهيمنة العسكر، وسطوة القبيلة على   الترويكا العنيفة بأضالعها الثالثة : اإلسالم السياسي وفتاويه الموجهة  االجتماعي ، تلك

تحكمه ويحتكم لها حاضرا و مستقبالً، بصرف   قيم الدولة المدنية المنشودة. أقول أن الجنوب اليوم بحاجة الى قيم ومداميك مدنية

 لة التي سيكون فيها في قادم األيام، أكانت ضمن دولة مستقلة أو ضمن يمن يُــتفق على شكل البقاء في إطاره.النظر عن شكل الدو
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حاالت إصابة  6حضرموت تسجل 
 جديدة بفيروس كورونا

حكومة  أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فايروس كورونا في

في محافظة إصابة جديدة مؤكدة  8الشرعية، األحد، عن تسجيل 

 حضرموت.

 وقالت لجنة الطوارئ في محافظة حضرموت أن إجمالي الحاالت

وفيات، في حين  8حالة بينها  ١1المصابة بكورونا، 

حاالت.1 تماثلت  

ويتهم أبناء المحافظات الجنوبية السعوديةو اإلمارات نشر 

سيطر فيروس كورونا عبر فتح المنافذ الجويةو البحرية التي ت

 188الشرعية أخرها فتح منفذ الوديعة ودخول  عليها حكومة

شرعية مسافر يمني كانو عالقين في السعودية لم تقم سلطات ال

 بفحصهم بفيروس كورونا

 

 

بلحاف: مخطط جديد للسعودية 
 لطمس هوية المهرة

ة، اتهم أحمد بلحاف مسؤول التواصل الخارجي في اعتصام المهر

 السعودية بمحاولة طمس هوية المهرة .

 وقال بلحاف إن اإلحتالل السعودي يسارع الى تسمية مدارس

 المهرة بمسميات مناطق السعودية لطمس هوية المهرة.

 داللة واضحة ظهور اسم الدرعية بينها “وأشار بلحاف إلى أن 

 للتوسع واحالل هذه المسميات بدل األصل لمعالم ومباني في

 المهرة.

قبالً خبيث يظهر مستوأوضح بلحاف أن السعودية أنه هناك هدف 

 على غرار صك قبائل الربع الخالي أصل ومنشأ.

وكان البرنامج السعودي إلعادة األعمار فرض تغيير أسماء 

مدارس في المهرة على أسماء ومناطق في السعودية مقابل 

ا إلى تأثيث المدارس فقط ومن بينها ) مدرسة المسيلة وتحويله

ين في الغيظة، ومكة الطائف ، و الرياض والدرعية لمدرست

 المكرمة لمدرسة في حوف ، و المدينة المنورة في سيحوت .

 

 

 

ن انقطاع الكهرباء بعدن يضاعف م
 معاناة المرضى

طاع في ظل انتشار األوبئة في مدينة عدن ، ارتفعت ساعات انق

 التيار الكهربائي بشكل كبير اليوم األحد.

 2ن لكهربائي زاد عوبحسب مراسلنا فإن ساعات انقطاع التيار ا

 ساعات في عدد من مديريات عدن.

شار وناشد األطباء والمواطنون إعادة الكهرباء السيما في ظل انت

 األوبئة التي فتكت بالمواطنين.

إلى ذلك أكدت مصادر في الكهرباء بعدن أن شحة الوقود أهم 
تيجة أسباب انقطاع الكهرباء ، إضافة إلى تعطل بعض المولدات ن

عليها وعدم إصالحهاالضغط   

 صالح السقلدي يكتب : معاً لوقف الحرب

لجميع وقُف هذه الحرب المستمرة باليمن منذ سنوات وما تتناسل عنها تباعاً من حروب بالجنوب والشمال سيمّكــن ا    

ـــن مواجهة التحديات الصحية،وتهيئة األجواء باتجاه حوار سياسي شامل ،بعد أن أصبحت هذه الحرب ع يالً يهدُّ بئاً ثقمِّ

م.حيث تحولت حيل الجميع بالداخل، ويستنزف التحالف) السعودية( ويضرب سمعتها األخالقية ورمزيتها الدينية بالصمي

ة الكبيرة التي هذه الحرب بالسنبة للمملكة الى ثقٍب أسود يبتلع طاقاتها ويشنع بسمعتها أمام المجتمع الدولي، بعد الخيب

و الفكر ذ” ئيس أعني السلطة الموالية لها المسماة بالشرعية، التي يغلب عليها حزب اإلصالحتلقتها من حليفها الر

”.اإلخواني  

ف سوى فئة طفيلية تقات عليها،ما دون ذلك فجميع األطرا \الحروب \لم يعد أحد مستفيد من استمرار هذه الحرب

ي ال وأن أظهرت هذه األطراف عكس ذلك، فهبالمسعكرين: السعودي وحلفاؤه، والحوثيون وحلفاؤهم في صنعاء،حتى 

 تفعل ذلك إاّل من باب المكابرة و لئال تبدو بموقف المهزوم.

ن الدوران استمرار الحرب لم يعد وسيلة ُمــجدية للجميع لتحقيق مكاسب سياسية بعد أن توقفت تروس آلة المعركة ع

، وصار على األرض شبه ثابتة منذ شهر على األقل عند هذا المستوى من التموضع، وبعد أن صارت الخارطة السياسية

وفقدت زخمها. \الكل مقتنعا بأن الحرب قد بلغت ذروتها وتوقفت  

اتت هذه ففي الشمال يبدو واضحا أن الحكومة الموالية للسعودية قد تخلت نهائيا عن فكرة الوصول صنعاء بعد أن ب

مة لسلطة ترى أن ثمة مهمة أخرى أولى بتحقيقها من مهالمهمة ليس فقط مستحيلة عسكرية بل بعد أن باتت هذه ا

التوجه صوب صنعاء، وهي مهمة اقتحام عدن وإجهاض خطوات االنتقالي التحررية،هذا عالوة على توجسها من 

أن  الموقف السعودي وتالشيء عامل الثقة بينهما، ضاعفت األزمة الخليجية من تعميق هذا الشعور،خصوصا بعد

معها اإلمارات من ثني حزب اإلصالح من قطع الحبل الُســّري مع قطر وتركيا.أخفقت السعودية و  

صب في الى حٍد ما بأن الوضع العسكري على األرض بحالته هذه، ي -هو اآلخر –الجنوب يبدو المجلس االنتقالي مقتنعا 

الجنوبية  حيال القضية مصلحته كخطوة أولى تتبعها خطوات، سميا مع حالة تفاقم قناعته بسلبية الموقف السعودي

هو حالياً  وحيال الضغط على الطرف اآلخر لتنفيذ اتفاق الرياض، وبات بالتالي يرى في أي استقرار لهذا الوضع كما

تمكنه  وخفوت الضغوطات السعودية والدولية لحمله عن التخلي عن قرار بإدارة الجنوب ذاتيا، يرى في كل هذا فرصة

وب لم بالتالي فالحرب الشاملة فضال عن الحروب الثانوية مع األطراف األخرى بالجنمن ترسيخ مشروعه التحرري، و

وسيلة  تعد مجدية ونافعة له، بل صارت عائقا أمام تطلعاته، وجرحا نازفاً،بشريا على األقل، فوق أن هذه الحرب باتت

خاله أي ة الشرعية، ووسيلة إلدلخصم الجنوب لتكديس السالح والمال بخزائنه في مأرب وسائر المحافظات، تحت مظل

ناء الجنوب، الجنوب في دورات صدام عسكرية تنال من النسيج الوطني وتشعل جذوة الخالفات الجنوبية السابقة بين أب

ين قبلتَــي وتذكيرهم عند كل منعطف وعند كل استحقاق بخالفاتها القديمة، على طريقة استذكار اليهود بــ)يوم بُعاث( ب

ج في الموروث اإلسالمي.األوس والخزر  

السعودية هي اآلخرى صارت أكثر األطراف رغبة بوقف الحرب، بعد أن باتت خزينتها ال تقوى على مزيد من 

ا وأنها الُكــلفة،باالضافة الى التزامات وحسابات أخرى محلية ودولية ضاغطة ومقنعة لها لوقف الحرب باليمن، خصوص

على األرض، ولم تعد تشعر أنها ستخرج خالية الوفاض على كل حال.أي السعودية قد ظفرت بمكاسب كبيرة   

 #معاً لوقف الحرب.

 *صالح السقلدي.

 

 

 
 
 
 

 مقتل امرأة في منزلها برصاص مسلحين بشبوه

 قتُلت امرأة برصاص مسلحين مساء األحد بديرية الروضة بمحافظة شبوة.

دى إلى ر بن لعور باسرة النايب في مديرية الروضة ما أوقالت مصادر محلية أن مسلحين أطلقوا النار على منزل ناص

 مقتل زوجته، ثم الذا المسلحين بالفرار.

الشرعية. وتشهد محافظة شبوه انفالت أمني وعمليات تصفية بين قوات اإلنتقالي ومليشيات اإلصالح المسنودة من  
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يفة إصابة طفلة بجروح بليغة بقذ

 إربيجي في سوق جعار

قها شاب في فلتين بإصابات بليغة إثر قذيفة أربيجي أطلأصيبت ط

 سوق مدينة جعار بمحافظة أبين اليوم السبت.

 وقالت مصادر محلية أن جندي في الحزام األمني أطلق قذيفة

ة أربيجي على شخص في سوق جعار ما أدىت إلى إصابة طفل

كانت مع والدتها وأدت إلى بتر قدمها ، في حين أصيبت 

 طفلةأخرى.

أن الحادثة وقعت أمام شارع العيادات   وأوضحت المصادر

 بمدينة جعار، وسط هلع بين األهالي والمواطنين.

ات وأشارت المصادر إلى أن القذيفة كادت أن تودي بوفاة العشر

 لو ال لطف الله وعنايته.

فيات وتشهد محافظة أبين فوضى أمنية وعمليات اغتياالت وتص

لشرعيةفي ظل سيطرة اإلنتقالي وا  

 

 

 

حالة  26عدن ولحج تسجالن 

وفيات 1إصابة بكورونا بينها   

االت أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بعدن تسجيل ح

 إصابات جديدة في عدن ولحج.

تجدات وقالت اللجنة في تغريدة على صفحتها في تويتر إن مس

الحالة الوبائية لفيروس  يل كورونا خالل الساعات األخيرة تسج

( وفيات في كل من :1( حالة إصابة جديدة مؤكدة بينها )38)  

( حاالت محافظة عدن.38)  

( وفيات.1( حاالت محافظة لحج بينها )8)  

ل إلى ويرتفع عدد الحاالت المؤكدة التراكمية منذ العاشر من أبري

( حالة وفاة.36( حالة، بينها )3١١)  

اء تشار وبويأتي انتشار فيروس كورونا في عدن في ظل ان

ينهم الحميات المشابه لكورونا والذي فتك بالعشرات في عدن ب

ال.مسؤولين في حكومة الشرعية وأطباء وأكاديميين ورجال أعم  

  
 
 

أسر قائد عسكري كبير في 

 اإلنتقالي بزنجبار

في  اإلصالح أن قواتها أسرت قائد عسكري بارز  قالت مليشيات

.إلمارات في محافظة أبينقوات اإلنتقالي الجنوبي الموالي ل  

و وأوضحت قوات هادي بمحافظة أبين أسر انيس الصبيحي وه

ي في المسئول األول عن تشكيل القوات التابعة للمجلس اإلنتقال

 محافظة شبوة .

قيه وقالت قوات الجيش أنها أسرت الصبيحي برفقة عدد من مراف

 خالل معارك الشيخ سالم بمنطقة زنجبار.

قوات  صبيحي أنه قائد الكتيبة السابعة فيوبحسب اعتراف لل

 المجلس اإلنتقالي.

 

حالة وفاة بعدن ليوم األحد 98األحوال المدنية تعلن   

حالة وفاة  62أعلن رئيس مصلحة األحوال المدنية بعدن اللواء سند جميل بعدن أن عدد الوفيات بعدن يوم األحد 

 بحسب تصريح.

( حالة موزعين على النحو التالي:_62م بلغ )١8١8مايو  37حد الموافق وقال جميل أن إجمالي الوفيات ليوم األ  

(حاالت كريتر2)  

حالتين خور مكسر  (١)  

( حاالت المعال8)  

( حاالت الروضة1)  

( حاالت التواهي7)  

حالتين مستشفى الجمهورية  (١)  

( حاالت العزل مستشفى الجمهورية8)  

( حالة المنصورة33)  

( حالة دار سعد31)  

حاالت الممدارة (0)  

( حاالت الشيخ عثمان7)  

( حاالت القاهرة1)  

( حالة الشعب3)  

( حالة البساتين3)  

حاالت مستشفيات خاص  (1)  

،،األمل  ( حاالت العزل8)  

( حالة مستشفى الصداقة3)  

ال والبحث عن توفتك وباء الحميات المشابه لفيروس كورونا بعدن بالمئات في ظل انغماس الشرعية واإلنتقالي في االقت

 مصالحها في حين يواجه اآلالف مصيرهم بأنفسهم.

  

 

 

 
 
 
 
 

ليها وكيلة بوزارة الصحة ُتحَّمل اإلنتقالي مسؤولية اإلعتداء ع

 ومحاولة إختطافها

لت وكيلة وزارة الصحة بحكومة هادي والناطقة باسم لجنة الطوارئ بفيروس كورونا في عدن، األجهزة األمني ة حمَّ

عليها  مسؤولية اإلنفالت األمني وسالمة حياتها وحياة أسرتها ، عقب محاولة مسلحين اختطافها واإلعتداء واإلنتقالي

 اليوم األحد.

قلون وكيلة وزارة الصحة إشراق السباعي في تصريحات إعالمية أنها تعرضت لإلعتداء من قبل مسلحين ي وقالت 

الح.رة إلى أنه تم اإلعتداء عليها هي وإبنها وأشهرا عليها السسيارة طاردوها على متن سياراتها وسط المدينة ، مشي  

لناس وأوضحت السباعي أنها أصيب بكدمات هي وإبنها وقام المسلحين بضربها فارتطمت على األرض ، مضيفة أن ا

 أغاثوها ، األمر الذي دفع بالمسلحين بالفرار.

ها عقباه ، في إشارة إلى أن هناك عملية اختطاف مدبرة لوقالت السباعي أنه لوال تجمع الناس لكان حدث ما ال يحمد 

 وتصفيتها هي وإبنها.

رات.وتشهد عدن انفالت أمني وعمليات اختطافات واغتياالت منذ خمس سنوات على سيطرة اإلنتقالي الموالي لإلما  
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طات تشكيل عسكري غامض يثير هلع السل
 في حضرموت

 
دا شكيل عسكري جديد بأكدت مصادر محلية في حضرموت أن ت

م بها يتشكل خالل األيام الماضية ، وان هناك تحركات كبيرة تقو

جهات يعتقد انها موالية لحزب اإلصالح في وادي وساحل 

ومة وصحراء حضرموت لتشكيل مليشيات عسكرية موالية لحك

هادي على غرار القوات التابعة لإلنتقالي الموالية لإلمارات 

هور في التشكيل العسكري الجديد بدأ بالظ وتفيد المصادر إلى أن

عدد من مناطق حضرموت وان عملية التجنيد تمت في بعض 

 المعسكرات الموالية لحكومة هادي في وادي حضرموت .

وكان التحرك الجديد الستقطاب وتجنيد المئات من شباب 

حضرموت قد اثار استياء محافظ حضرموت فرج البحسني 

ما الت عسكرية خارج القانون ، متهوالذي تعهد بمنع أي تشكي

كيل بذلك المجلس اإلنتقالي في حضرموت بالوقوف وراء التش

القته باي العسكري الجديد ، لكن وفقا لألنباء فان اإلنتقالي نفى ع

 عملية استقطاب وتجنيد جديدة في حضرموت .

الح مراقبون اكدو أن التشكيل العسكري الجديد تابع حزب اإلص

ويهدف اإلصالح من خالله اصطناع غطاء وبتمويل قطري 

وتمليشياوي من حضرموت لبقائه وسيطرته على وادي حضرم  

 
 
 
 
 
 

سي مليشيا اإلصالح تخسر معاركها في قرن الكال
لإلنتقالي 115وتُسلم معسكر اللواء   

يشيا تتواصل المعارك بين قوات اإلنتقالي الموالية لإلمارات ومل

فة ، حيث اندلعت اشتباكات عني اإلصالح المدعومة من الشرعية

بار في منطقة قرن الكالسي الرابطة بين مدينتي شقرة وزنج

قوات بمحافظة أبين، اليوم السبت، بين الطرفين، وسط تقدم ل

ها سقوط اإلنتقالي وخسائر كبيرة منيت بها مليشيا اإلصالح بين

.331اللواء   

 توأفادت مصادر عسكرية أن قوات المجلس اإلنتقالي سيطر

فة على وادي ظرافة بمحيط قرن الكالسي عقب اشتباكات عني

طرة استخدم فثيها كافة األسلحة الثقيلة وسط حديث عن السي

مشاة الموالي الذي كان تحت سيطرة  331اللواء  على 

 الشرعية.

 331وأوضحت المصادر أن قوات اإلنتقالي أسرت قائد اللوا 

راد ح، وعدد من أفأحد قادة مليشيا حزب اإلصال سيف القفيش 

 اللواء.

. 

 

ى االنتقالي يمضي في استكمال السيطرة عل
 إيرادات الجنوب

لها لحسابها يمضي المجلس االنتقالي الجنوبي في تجفيف كافة مصادر اإليرادات المالية التي كانت حكومة هادي تستغ

ادي في بإدارة الملف المالي واالقتص في المحافظات الجنوبية، يوم امس اقر االنتقالي تشكيل لجنة اقتصادية خاصة

مليار  3801محافظات عدن ـ لحج ــ الضالع ، ووجه ايضاً رئيس اإلدارة الذاتية أحمد بن بريك البنك المركزي بصرف 

. ريال من البنك المركزي بعدن كرواتب للقوات المشتركة بدون القوات الموالية لحكومة هادي واستبدلها بقواته  

ن ي على إدارة كافة اإليرادات وتوظيفها لصالحه وهو االمر الذي اثار حالة هيستيريا لحكومة معيويعمل االنتقال

ها منذ اكثر عبدالملك التي تجد نفسها منبوذة من الرياض بعد ان أوقفت الرياض المخصصات المالية التي كانت تقدمها ل

 من خمس سنوات، وفقدانها ايضاً اإليرادات المالية من عدن .

فن( الموالي لالمارات ميناء عدن بعدم السماح للتاج البحري )ساحب الس” سبوع الماضي وجة المجلس اإلنتقالياأل

 التحرك من ميناء الزيت بمديرية البريقة في عدن واالبحار إلى ميناء شبوة لغرض تامين شحن نفطها .

ن بمنع د خفر السواحل بميناء الزيت في عدوجاء في خطاب رئيس االدارة الذاتية أحمد سعيد بن بريك، الموجهة لقائ

منع ”لـ إبحار التاج الخاص إلى ميناء شبوة )ساحب السفن( لغرض تأمين شحن النفط الخام من شبوة، وذلك، كما قال،

حد تعبيره.” تمكين قوى بعينها شحن خام شبوة لصالح قوى فاسدة  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 رشبوة : تهريب شحنة نفط من ميناء النشيمة ُيفَّج
 صراع بين اإلصالح ومكتب هادي

ام، ألف برميل من إنتاج حقلي العقلة و صافر عبر ميناء النشيمة قبل أي 888نجحت مليشيات حزب اإلصالح بتصدير 

لماضي، أقدم من االنتقال إلى ميناء النشيمة في شبوة األسبوع ا” التاج ” بعد أن منع اإلنتقالي في عدن سحاب السفن 

شحنه رغم ب اإلصالح على أن تستأجر قارب القطر )التاج( الخاص بأحد التجار من المكال لتصدير المافيا النفط في حز

 محاوالت اإلنتقالي إعاقة تصدير الشحنة النفطية.

ب ووفقا لمصادر مطلعه فقد تصاعدت الخالفات بين مسؤولين في حكومة هادي وأخرين في حزب اإلصالح بسب

حمر ومحافظ شبوة المعين من هادي بتزكية من اإلصالح محمد بن عديو مصادرة محاوالت الجنرال علي محسن األ

في أبين  إيرادات الشحنة النفطية كمجهود جربي للمليشيات الموالية لإلصالح التي تخوض معارك مع قوات االنتقالي

رع البنك ماليين من ف،وذلك بعدما تم تحويل إيرادات ضرائب شبوة لصالح المجهود الحربي للمليشيات وسحب مئات ال

ط نجل هادي يحاول االستحواذ على حصة علي محسن من عائدات نف” جالل“المركزي في شبوة ، وقالت المصادر أن 

قيمة  شبوة بحجة شراء أسلحة لدعم القوات في الجوف وأبين ، وأن مدير مكتب هادي عبدالله العليمي وجه بتسديد

فط شبوة.شحنة أسلحة اشتراها مؤخراً من عائدات ن  

 

 
 
 
 
 

 مقتل جندي وإصابة أخر برصاص مسلحين بحضرموت

قتُل جندي وأصيب آخر باشتباكات مسلحة مع مهربي القات في إحدى النقاط األمنية بمديرية دوعن، محافظة 
 حضرموت.

جراح، على قُتل وأصيب زميله ب –وقالت مصادر أمنية أن جندياً في لواء حضرموت، التابع للمنطقة العسكرية الثانية 
البحسني  خلفية اشتباك مع مهربي القات في نقطة لبنة بارشيد في مديرية دوعن شمال غرب المكال، وسط فشل قرار

 في منع بيع القات في حضرموت.
فيروس  وكان البحسني وجه في أبريل الماضي بمنع وصول القات وبيعه في حضرموت، ضمن إجراءات مكافحة تفشي

 كورونا.
وادي حضرموت انفالت أمني في ظل سيطرة حكومة الشرعية.وتشهد مناطق    

 

 


