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 2صفحه 

 السيد األمين العام:
اح اليمن، ال شك في أنكم تتابعون حجم الكارثة الوبائية، التي تجت

 وال سيما بعض المدن المكتظة بالسكان، وعلى رأسها مدينتي
حصد يومياً أرواح العشرات من اليمنيين عدن وصنعاء، فت

رية، وتصيب المئات منهم، دون أن يحظوا بالعناية الطبية الضرو
التي حظي ويحظى بها غيرهم من البشر. إن هذه الجائحة تهدد 

ظمات بالفناء نصف الشعب اليمني، وفقاً لتقديرات بعض المن
ردين مج الدولية المعنية. ويخوض اليمنيون حالياً معركة البقاء،

من كل وسائل المقاومة. فمؤسساتنا الصحية دمرت كلياً أو 
لبند جزئياً، على مدى سنوات الحرب الماضية. وبلدنا ُوضع تحت ا
السابع، بموجب القرار الذي اتخذه مجلس األمن، والذي ترتب 

عليه فرض حصار بري وبحري وجوي خانق على اليمن. ومع 
ة تأهيل المنشآت الصحياستمرار الحرب فإن ترميم وصيانة و

المدمرة وإعادتها للخدمة من جديد، لتقديم الرعاية الصحية 
للمواطنين، أصبحت مهمة مستحيلة. كما أن إدخال األدوية 

ن واألدوات الطبية بالطرق العادية، أصبح أمراً صعباً، وإدخالها ع
ظم طريق شبكات التهريب يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وانعدام مع

ما يؤدي إلى تلفها وعدم صالحياتها، نظراً للظروف أنواعها، ك
 المناخية وسوء التخزين وطول المسافات وامتداد الطرق، التي

تهرب عبرها. كل هذا والعالم من حولنا ال يكترث بمأساتنا، 
ويتجاهل كل األصوات واالستغاثات، التي أطلقتها مكونات 

ن ال منييسياسية واجتماعية وشخصيات يمنية، وكأن أرواح الي
قيمة لها، وال تستحق صحوة ضمير وال بادرة اهتمام جدي، 

 سواًء من قبل المنظمات الدولية المعنية، أو من قبل الحكومات
 القادرة على مد يد المساعدة.

قر إن شعبنا، الذي دمرته الحرب، ودمرت منظومته الصحية، يفت
إلى أدنى وسائل المقاومة، من أجهزة ومحاليل للتشخيص، 

مامات وأجهزة تنفس صناعي ووسائل حماية للعاملين في وك
ة الحقل الصحي، وغيرها من الوسائل البسيطة. إننا بحاجة ماس

وعاجلة، إلى مختلف التجهيزات ومواد الوقاية والتشخيص 
والعالج، وإلى مستشفيات متنقلة ومراكز عزل مجهزة وفرق 

ء باطبية متخصصة. وبدون ذلك، لن نستطيع أن نصمد أمام و
COVID 19،  وغيره من األوبئة، التي انتشرت في المدن

نا، اليمنية، وبدأت تصل إلى األرياف أيضاً. لقد تُركنا لمصير
رة لم ونحن نفتقر إلى أبسط الوسائل. ومنظومتنا الصحية المدم
في  تعد قادرة على القيام بعملها في األوقات العادية، فما بالكم

ائية.هذه األوقات الحرجة واالستثن  

 السيد األمين العام:
 إن الشعب اليمني، الذي نوصل إليكم، عبر هذه الرسالة صوت

حدة استغاثاته، يناشدكم، ويناشد الدول األعضاء في األمم المت
ه. المتحدة، باسم اإلنسانية، بأن تسارعوا إلى مد يد المساعدة ل

رب، فقد ابتلي بسلسة من الكوارث المتتالية، بدءاً بكوارث الح
ائحة التي لم تتوقف منذ أكثر من خمس سنوات، وانتهاًء بهذه الج

القاتلة، التي يعجز عن مواجهتها، دون مساعدة جدية من 
ى مأساة المجتمع الدولي. إننا لم نفقد األمل بعد، في أن تلتفتوا إل
ة جدية شعبنا، وأن تلقى استغاثاتنا لديكم آذاناً صاغية واستجاب

ت ى مساعدته، قبل فوات األوان. فالوقوعاجلة، وأن تسارعوا إل
انتشاراً  يضيق والمأساة تتفاقم والوباء يفتك بالسكان وينتشر

 سريعاً، ويكاد أن يعم كل أرجاء اليمن.

 تحياتنا الطيبة، وتمنياتنا لكم بالتوفيق في مهامكم

 سكان عدن يطالبون بإخراج المئات من
ية األفارقة ويحملون اإلنتقالي مسؤول

األوبئةانتشار   

مايو بعدن إلى مقر للعشرات من الالجئين  22تحول ملعب 

األفارقة الذين يتوافدون إلى عدن ، وسط دعوات من إخراجهم 

 ومخاوف من انتشارهم بهذه الطريقة دون تدخل من السلطات.

ظ ووجه سكان الشيخ عثمان نداء عاجل لمدير المديرية والمحاف

سكان  توا يشكلون خطرا علىلوضع حد النتشار األفارقة الذين با

في  المديرية في ظل انتشار األمراض واألوبئة وفيروس كورونا

 المدينة.

وحمل األهالي ، اإلنتقالي واألجهزة األمنية مسؤولية انتشار 

قة األوبئة األمراض نتيجة توافد العشرات من الالجئين األفار

 وبأعداد كبيرة.

ب نتقالي باستيعاويتهم ناشطون وسياسيون ، اإلمارات واإل
جبهات المئات من األفارقة وتدريبهم في معسكراتها بعدن ونقلهم ل

 القتال ونشرهم في أرجاء مدينة عدن

عشرات المنظمات المحلية تطالب 
األمم المتحدة بوقف الحرب والحصار 

 وإنقاذ اليمن من كورونا

لمدني دات والنقابات ومنظمات المجتمع امنظمة وتكتل واتحاد ونقابة ومؤسسة حقوقيه يمني االتحا 93. وجه  

تدخل طالبوه فيها بسرعة وقف الحرب ورفع الحصار وال –في اليمن نداء استغاثة عاجلة الى أمين عام األمم المتحدة 

 النقاذ الشعب اليمني من جائحة كورونا.

 وجاء في النداء مايلي

 نـــداء استغاثة

 السيد األمين العام لألمم المتحدة المحترم

نتوجه إليكم بهذا النداء، ومن خاللكم إلى الدول األعضاء في األمم المتحدة، القادرة على مد يد المساعدة، بعد أن 

اهها إلى ما أصدرنا عدة نداءات، إلى منظمات دولية مختلفة، معنية بالشؤون الصحية واإلنسانية في العالم، لفتنا انتب

تجابة، التي تك به، وال يملك الوسائل الالزمة لمواجهتها، ولكننا لم نلق االسيعانيه شعبنا اليمني من كوارث وأوبئة، تف

 كنا نؤملها.

 السيد األمين العام:

، وعلى رأسها ال شك في أنكم تتابعون حجم الكارثة الوبائية، التي تجتاح اليمن، وال سيما بعض المدن المكتظة بالسكان

ناية الطبية رات من اليمنيين وتصيب المئات منهم، دون أن يحظوا بالعمدينتي عدن وصنعاء، فتحصد يومياً أرواح العش

اً لتقديرات الضرورية، التي حظي ويحظى بها غيرهم من البشر. إن هذه الجائحة تهدد بالفناء نصف الشعب اليمني، وفق

ساتنا لمقاومة. فمؤسبعض المنظمات الدولية المعنية. ويخوض اليمنيون حالياً معركة البقاء، مجردين من كل وسائل ا

رار الذي الصحية دمرت كلياً أو جزئياً، على مدى سنوات الحرب الماضية. وبلدنا ُوضع تحت البند السابع، بموجب الق

إن اتخذه مجلس األمن، والذي ترتب عليه فرض حصار بري وبحري وجوي خانق على اليمن. ومع استمرار الحرب ف

ن، المدمرة وإعادتها للخدمة من جديد، لتقديم الرعاية الصحية للمواطنيترميم وصيانة وتأهيل المنشآت الصحية 

يق أصبحت مهمة مستحيلة. كما أن إدخال األدوية واألدوات الطبية بالطرق العادية، أصبح أمراً صعباً، وإدخالها عن طر

لظروف م صالحياتها، نظراً لشبكات التهريب يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وانعدام معظم أنواعها، كما يؤدي إلى تلفها وعد

المناخية وسوء التخزين وطول المسافات وامتداد الطرق، التي تهرب عبرها. كل هذا والعالم من حولنا ال يكترث 

، وكأن أرواح بمأساتنا، ويتجاهل كل األصوات واالستغاثات، التي أطلقتها مكونات سياسية واجتماعية وشخصيات يمنية

ة، أو من  تستحق صحوة ضمير وال بادرة اهتمام جدي، سواًء من قبل المنظمات الدولية المعنياليمنيين ال قيمة لها، وال

 قبل الحكومات القادرة على مد يد المساعدة.

إن شعبنا، الذي دمرته الحرب، ودمرت منظومته الصحية، يفتقر إلى أدنى وسائل المقاومة، من أجهزة ومحاليل 

لبسيطة. عي ووسائل حماية للعاملين في الحقل الصحي، وغيرها من الوسائل اللتشخيص، وكمامات وأجهزة تنفس صنا

ة ومراكز إننا بحاجة ماسة وعاجلة، إلى مختلف التجهيزات ومواد الوقاية والتشخيص والعالج، وإلى مستشفيات متنقل

ن األوبئة، وغيره م ،COVID 19عزل مجهزة وفرق طبية متخصصة. وبدون ذلك، لن نستطيع أن نصمد أمام وباء 

سط الوسائل. التي انتشرت في المدن اليمنية، وبدأت تصل إلى األرياف أيضاً. لقد تُركنا لمصيرنا، ونحن نفتقر إلى أب

رجة ومنظومتنا الصحية المدمرة لم تعد قادرة على القيام بعملها في األوقات العادية، فما بالكم في هذه األوقات الح

 واالستثنائية.

عام:السيد األمين ال  

ي األمم إن الشعب اليمني، الذي نوصل إليكم، عبر هذه الرسالة صوت استغاثاته، يناشدكم، ويناشد الدول األعضاء ف

الية، بدءاً المتحدة المتحدة، باسم اإلنسانية، بأن تسارعوا إلى مد يد المساعدة له. فقد ابتلي بسلسة من الكوارث المتت

هتها، ر من خمس سنوات، وانتهاًء بهذه الجائحة القاتلة، التي يعجز عن مواجبكوارث الحرب، التي لم تتوقف منذ أكث

تغاثاتنا دون مساعدة جدية من المجتمع الدولي. إننا لم نفقد األمل بعد، في أن تلتفتوا إلى مأساة شعبنا، وأن تلقى اس

مأساة ألوان. فالوقت يضيق واللديكم آذاناً صاغية واستجابة جدية وعاجلة، وأن تسارعوا إلى مساعدته، قبل فوات ا

 تتفاقم والوباء يفتك بالسكان وينتشر انتشاراً سريعاً، ويكاد أن يعم كل أرجاء اليمن.

 تحياتنا الطيبة، وتمنياتنا لكم بالتوفيق في مهامكم.

اليمن  منظمة وتكتل واتحاد ونقابة ومؤسسة حقوقيه يمني االتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في 93وجه 

اذ طالبوه فيها بسرعة وقف الحرب ورفع الحصار والتدخل النق –نداء استغاثة عاجلة الى أمين عام األمم المتحدة 

 الشعب اليمني من جائحة كورونا.

 وجاء في النداء مايلي

 نـــداء استغاثة

 السيد األمين العام لألمم المتحدة المحترم

ى الدول األعضاء في األمم المتحدة، القادرة على مد يد المساعدة، بعد أن نتوجه إليكم بهذا النداء، ومن خاللكم إل

اهها إلى ما أصدرنا عدة نداءات، إلى منظمات دولية مختلفة، معنية بالشؤون الصحية واإلنسانية في العالم، لفتنا انتب

تجابة، التي ها، ولكننا لم نلق االسيعانيه شعبنا اليمني من كوارث وأوبئة، تفتك به، وال يملك الوسائل الالزمة لمواجهت

 كنا نؤملها.
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سيول االمطار تشرد عشرات 
ة االسر وتتسبب باضرار فادح

 بحضرموت

تشردت عشرات األسر في حضرموت جراء األمطار  

الغزيرة التي هطلت على مدى اليومين الماضيين على وادي 

في تقرير أولي  CSSWحضرموت. وقالت غرفة الطوارئ لــ 

أسرة في حجر شردتها السيول من مساكنها ،  22ا بأن له

 592جزئيا، فيما تضرر من السيول  87منزال كليا، و 3وهدمت 

اصل أسرة في مناطق مختلفة ، كما تداول ناشطين في مواقع التو

 االجتماعي صوراً ومقاطع فيديو ألضرار مادية كبيرة نتيجة

 ة في عدد منالسيول الجارفة ألتي جرفت أراٍض زراعية واسع

قرى مديريتي حجر وبروم ميفع بوادي حضرموت ، وأّدت إلى 

نفوق بعض المواشي، ودّمرت منازل الطين القديمة وخيام 

األهالي ، وأتلفت أغراضهم وموادهم الغذائية ، وتضررت 

 الطرقات.

 وقطعت سيول األمطار الطرقات العامة الخط الدولي المار من امام

راء ي يربط شرق وادي حضرموت بغربة جالمدينه التاريخيه الذ

به  السيول المتدفقه نتيجة أمطار المنخفظ المداري الذي تأثرت

 المحافظة مؤخراً ، وتسبب انقطاع الخط الدولي بأزمة عالقين

وادى إلى انقطاع المئات من المسافرين وتوقف المئات من 

 السيارات .

ص تسعة اشخاوكانت سيول األمطار بالمحافظة قد أدت إلى وفاة 

 وجرف عدد من السيارات والمزارع وتضرر الطرقات العامة.

  
 
 
 
 
 
 
 
 

عدن.. حرب شوارع وفوضى أمنية 
 بكريتر

وقوات  شهدت مدينة كريتر بعدن اشتباكات عنيفة بين مسلحين

 الحزام األمني في عدد من األحياء ، أسفر عن سقوط جرحى من

 الطرفين وتضرر ممتلكات المواطنين.

 مصادر محلية أن انفجار عنيف هز مدينة كريتر عقبه وقالت

 إطالق نار كثيف استمر لساعات صباح اليوم الجمعة.

 وأوضحت المصادر أن االشتباكات جرت في شارع أروى وحافة

دون  حسين والطويلة بكريتر بين قوات الحزام األمي ومسلحين

 معرفة أسباب االشتباكات حتى كتابة الخبر.

ألمن فقد شهدت كريتر انتشار كثيف لقوات اوبحسب المصادر 

ا والحزام األمني عقب عملية االشتباكات التي استخدمت فيه

 المدرعات وقذائف االر بي جي و التي أدت إلى سقوط جرحى من

الطرفين ، وتضرر عدد من سيارات المواطنين بالقصف 

م.والرصاص المتبادل، وسط هلع للمواطنين الذين لزموا منازله  

المتوقع أن تشهد عدن موجة احتجاجات غاضبة تنديدا ومن 

في  بتردي الخدمات وانقطاع الكهرباء وانتشار األوبئة واألمراض

ضل تجاهل وفشل الشرعية واإلنتقالي في مواجهة األزمات 

 المتتالية التي تعصف بعدن وأهلها.

 

الجنوب اليوم يكشف عن سجن سري جديد 
 في شبوة وأسماء عشرات المعتقلين

شرات كشفت مصادر محلية في محافظة شبوة للجنوب اليوم عن قيام مليشيات حزب اإلصالح باعتقال ع 

نشأته المواطنين من أبناء شبوة أثناء مرورهم في الطريق العام في نقطة مثلث العين ونقلهم إلى سجن سري جديد أ

.مليشيات اإلصالح العتقال أي شخص تعتقد بانتمائه لالنتقالي الجنوبي   

غير مأهول  وقالت المصادر أن تلك المليشيات تعتقل العشرات من المدنيين من أبناء شبوة في منطقة العين وفي مكان

رارة بالسكان ويفتقر ألدنى الخدمات ، ورغم أن من ضمن المختطفين عددا من كبار السن الذين ال طاقة لهم بتحمل ح

قالت مراض مزمنة ترفض مليشيات اإلصالح االفراج عنهم ، والجو الشديدة في فصل الصيف واخرين يعانون من ا

ون في المصادر ان تلك المليشيات رفضت التعاطي مع أي مساعي لألفراج عن المعتقلين وتوعدت بنقلهم إلى السج

 مديرية عتق.

ل نشطاء حقوقيون محافظ محافظة شبوة المحسوب على حكومة هادي المسؤولية الكاملة لما يتعرض له  وحمَّ

ها أن أثارت المسافرين من عملية اختطاف مناطقي وسياسي من قبل مليشيات اإلصالح في مثلث العين ، والتي سبق ل

غضب أهالي مديرية رضوم عقب قتلها للمواطن أحمد سالم باضلع السليماني وهو على متن سيارته بتاريخ 
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طارق عفاش وحقيقة مايحدث 
ةفي أرخبيل جزر حنيش اليمني  

 
سه وسط نكسات عسكرية كبيرة ، يحاول طارق عفاش تصدير نف

ت إعالمياً كحارس الجمهورية في الساحل الغربي ، فيصنع بطوال

رق عفاش الذي خان الجمهورية وهمية من أحداث وهمية ، طا

 وتحول إلى بندق مأجور يقتل وفق توجيهات أبوظبي والرياض

دمية مقابل المال ، لم يجد خالل القليلة الماضية سوى صنع معركة ع

لتغطية هزائمه وانتهاكاته بحق أبناء الخوخة والمخا ، ولعل ما 

ن ع صدرته آلته اإلعالمية خالل اليومين الماضين من معركة دفاع

حول جزيرة حنيش اليمنية يدل على أن ذلك القائد العسكري الذي ت

 إلى أداة يعيش أزمة نفسية ، فقوات طارق دشنت معركة إعالمية

وهمية تمثلت بزعمها إحباط هجوم ارتيري على جزيرة حنيش 

ياه وسواحل الخوخة ، وحولت من احتجاز قاربين إرتيريين دخال الم

 وجود ول إلى مناسبة الستعراض بطوالت الاإلقليمية اليمنية أمس األ

 لها في الواقع.

 وقالت مصادر محلية بأن قوات في خفر السواحل التابعة لطارق

عفاش احتجزت أول من أمس زورقين إرتريين دخلوا المياه 

ن من اإلقليمية اليمنية أثناء مطاردتهم لزوراق صيد تابعة لصيادي

ريا قد مياهها اإلقليمية وكانت ارتالخوخة تتهمهم ارتيريا بالصيد من 

 529قارب صيد يمني واحتجزت  58احتجزت خالل األيام الماضية 

م صياد يمني اليزالون محتجزين حتى اليوم ومعظم الصيادين ت

 احتجازهم ولم تحرك قوات طارق ساكنا .

 ومايخفية طارق عفاش وأخرين أن السبب األساسي يعود إلى أن

م وزعم انه حصل على 33عب اليمني عام نظام عفاش كذب على الش

إلى أن  حكم دولي بملكية أرخبيل حنيش بشكل كامل والحقيقة تشير

طاعت نظام عفاش باع نصف أرخبيل حنيش وقبل بحكم منقوص است

 ارتيريا من خالله الحصول على عدد من الجزر القريبة من حنيش

ال صحة وأصبحت اليوم تطارد الصيادين اليمنين في محيط حنيش، و

 ألي هجوم لقوات أرتيرية على الجزر

 
 

 

متظاهرون في عدن ُيحَّملون التحالف 
 وأطراف الصراع سبب تدهور الخدمات

 وسط إجراءات أمنية مشدده من قبل قوات تابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي ، خرجت مظاهرة سلمية 

ووقف  يها المئات للمطالبة بتوفير الخدماتحاشدة اليوم األربعاء في مديرية صيرة وكريتر مدينة عدن شارك ف

نين في االنفالت األمني ومواجهة الحميات واالوبئة القاتلة ، وطالب المتظاهرين السلميين بتوفير الخدمات للمواط

المدينة مثل الصحة والكهرباء والماء كحق من حقوق االنسان محملين دول التحالف وحكومة هادي والمجلس 

البو بسرعة تدهور الخدمات األساسية في المدينة التي تعيش ظرف استثنائي غير مسبوق ، وط االنتقالي مسئولية

ة ،تحسين خدمات الكهرباء والخدمات الصحية ومواجهة األسباب التي أدت إلى تفشي األوبئة واألمراض القاتل  

لخدمات نداء ات تطالب لتوفير اووجه المشاركين في المظاهرة الغاضبة التي جابت عدة شوارع بالمدينة رافعين الفت

يها عدن عاجل باسم سكان مدينة عدن الى مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث .قالو ف

” !تموت اين انتم“  

هم وأكدو في ندائهم العاجل أن سكان عدن عجزوا عن مواجهة األوضاع المأساوية والكارثية التي أصبحت تفتك ب

ي تفشي األمراض واألوبئة ، وأصبح الموت يحاصر سكان عدن من كل جانب دون ان يجدوا من يساعدهم ف بفعل

 التصدي لجائحة كورونا او الطاعون الرئوي وحمى الضنك والكوليرا والتيفوئيد والمالريا.

ية لخدمات األساسوأشار النداء إلى أن المؤسسات الصحية في المدينة شبة مدمرة ، وهناك غياب شبه كامل لكل ا

مما  لحياة الناس من الكهرباء والماء ، واضف إلى ذلك فقد تم قطع رواتب الموظفين بسبب الصراع السياسي

 ضاعف معاناة الناس نتيجة الغالء للمعيشة .

 نين ،وتزامنت المظاهرة مع قيام قوات االنتقالي اليوم بشن حملة مداهمات الحياء دار سعد واعتقلت عشرات المواط

ة دار وأحرقت عدداً من الدراجات النارية، على خلفية اغتيال مصور حربي برصاص مسلحين مجهولين في مديري

.سعد شمالي عدن  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السعودية تتجاهل معاناة عدن وتصرف 
 سيارات فارهه للموالين لها بعدن

شي األوبئة مستشفيات عدن في ظل تفبينما تجاهل التحالف التدهور الحاد بالخدمات الصحية التي تعانيها  

حالة وفاة في شهراً واحد. 5799القاتلة، والتزم التجاهل والصمت حيال ارتفاع اعداد الوفيات التي تعدت   

تناقل دشنت قيادة التحالف في مدينة عدن اليوم صرف السيارات الفارهه لقيادات عسكرية موالية للسعودية و

مه بسيارة كريم لتحالف في عدن قيادات عسكرية منهم اصامد القبة الذي تم تكريناشطون ومصادر إعالمية صوراً لت

اليوم في العاصمة عدن تقديرا لجهوده في جبهات الضالع وميادين القتال . 2929الند كريز موديل   

إطار  يوقالت المصادر أن قيادة التحالف بعدن كرمت عدد من القيادات العسكرية والمشائخ بصرف سيارات فارهه ف

 شراء الوالءات لخدمة المملكة
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الح رسمياً.. اإلنتقالي يتهم اإلص
 باغتيال القعيطي

 
بي اتهم رئيس دائرة العالقات الخارجية بالمجلس االنتقالي الجنو

بية أحمد عمر بن فريد العولقي حزب اإلصالح بتنفيذ عمليات إرها

 ضد أعضاء وكوادر اإلنتقالي في عدة محافظات جنوبية.

ية ثالث عمليات إرهابأن ” تويتر“قال العولقي في تغريدة على و

الث نفذتها مليشيات اإلصالح اإلخوانية ضد شرفاء الجنوب في ث

أيام فقط. 59محافظات خالل   

ر وأوضح العولقي أن مسلحي اإلصالح قاموا باغتيال بن علي جاب

ورفاقه في حضرموت وطالل عريق في شبوة والمصور نبيل 

ي عدن.القعيطي ف  

وأشار العولقي أن اإلصالح خطط ومول ونفذ هذه العمليات دون 

اإلمساك بالجناة ، محذرا من استمرار مسلسل القتل في عدن 

 والمحافظات الجنوبية.

واغتال مسلحون مجهولون أمس الثالثاء الصحفي والمصور في 

ثم  فرانس برس ، نبيل القعيطي أمام منزله بدار سعد بمدينة عدن

.بالفرار الذوا  

 

 

 
 
 

ع صنعاء تترقب تخفيض سعر النفط األسبو
 المقبل والشرعية ترفع أسعاره جنوباً 

خالل  من المتوقع أن تبدأ صنعاء بخفض أسعار المشتقات النفطية

برفع  األيام القادمة فيما بدأت شركة النفط في المحافظات الجنوبية

 صل بأقل منأسعار المشتقات النفطية رغم أن الطن من الوقود ي

من تكلفة استيراد صنعاء . 29%  

ية وبحسب المصادر، فان من المتوقع أن تعلن شركة النفط اليمن

ل بصنعاء عن تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية خال

ن األسبوع القادم، بحيث سيكون سعر بيع الدبة من مادة البنزي

ل للدبة ريا 2299ريال بينما سيكون سعر بيع مادة الديزل  2299

سعة عشرين لتر ، وجاء ذلك الرفع دون أن يكون هناك أي 

اف إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط في األسواق العالمية ، يض

بتلك  أن شركة النفط في المحافظات الجنوبية تستفز الجنوبيين

موالين اإلضافات السعرية وتحمل المواطنين فاتورة الصراعات بين ال

موت سية ان النفط يصدر من حقول شبوة وحضرلدول التحالف متنا

بأسعار مخفضة ويهرب بشكل كبير من شبوة لصالح قيادات 

 عسكرية وسياسية في حكومة الشرعية .

ن ورجحت المصادر أن يتم اإعالن عن التخفيض عشية يوم االثني

م.2929يونيو  7القادم الموافق   

ن خفض وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت مطلع أبريل الماضي ع

إلى  أسعار المشتقات النفطية، حيث أقرت سعر بيع مادة البنزين

.ريال للدبة عشرين لتر 2399ريال والديزل  2399  

 
 

 حركة شباب أبين تتهم دول التحالف بتحويل
 المحافظة إلى حمام دم

مام دم لى حاتهمت حركة شباب أبين الثورية التحالف بقيادة السعودية واإلمارات بتحويل محافظة أبين إ 

 وزرع فتنة كبرى في المحافظة، بدال من انقاذ سكانها من األوبئة واألمراض.

عان لدول على نسخة منه إن طرفي الصراع التاب” الجنوب اليوم“وقالت حركة شباب أبين الثورية في بيان حصل 

يات والمخاطر التي تتهدد حالتحالف العربي من أولياتهما القتال في أبين وليس إنقاذ سكانها ومواجهة األوبئة 

 الناس.

آلالف من وأوضحت الحركة أن التحالف حرص على أن تكون الحرب العبثية في أبين جنوبية جنوبية برغم تواجد ا

كرات التي عناصر مليشيات اإلصالح بقيادة ما أسمته اإلرهابي الكبير علي محسن األحمر الذي قام بنقل معظم المعس

وقادتها إلى محافظة أبين من حضرموت والمهرة وشبوة ومأرب إلى شقرة بهدف زرع ينتمي أفرادها وضباطها 

 فتنه كبرى وتحويل أبين إلى حمام دم ضحاياه من أبناء المحافظة.

دمات وحذرت الحركة من مؤامرة كبيرة تستهدف السالم االجتماعي في زمن األوبئة والكوارث الطبيعية وتدهور الخ

الشيخ  ناء أبين مع انفسهم إلفشال المؤامرة السعودية اإلماراتية التي بدت واضحة فيوقوف أب في أبين، داعيا 

 سالم والطرية والكالسي وشقرة .

ية وجددت الحركة اتهامها للتحالف بحشد اآلالف من أبناء أبين وزجت بهم في جبهات الموت في الحدود السعود

د جيهة مكيراس وحولت امشاجري من فقيه إلى قائ وهي من وقفت وراء دفع شباب أبين إلى محارق الموت في

 عسكري يقود اآلالف من األبرياء إلى محارق الموت، بحسب البيان.

بشكل  وأكدت الحركة أن أولياتها في كافة مديريات محافظة أبين مواجه األوبئة الفتاكة التي تحصد أرواح البشر

وليات رارة الصيف الساخنة، وتلك األوليات لم تعد أمخيف وتحسين الخدمات الصحية وخدمات الكهرباء في ظل ح

الجيوش أبين والجنوب بشكل عام بل أولية دولية فالعالم اليوم يقف جبهة موحدة لمواجهة وباء كورونا المستجد، ف

نائية واإلمكانيات المالية سخرت لحماية الشعوب من خطر ووحشية كورونا ، ولكن ما نعانيه في أبين حالة استث

لن تتكرر في أي دولة من دول العالم.ربما   

يدرك  ودعت الحركة أبناء أبين إلى المطالبة من طرفي الصراع بالخروج من أبين كمطلب حق ألبناء المحافظة، وأن

ي زمن ف  اإلنتقالي والشرعية أن األولية ليست للبنادق وال الخنادق التي ال هدف لها سوى العبث ، بل بحقوقنا

 تفشي األوبئة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشيخ الفضلي: المصلحة اإلماراتية جمعت المجلس 
 اإلنتقالي وطارق عفاش ونحذر األخير من التدخل بأبين

يد بن ناصر قال رئيس اللقاء التشاوري لقبائل أبين والشخصية اإلجتماعية والقبلية المعروفة الشيخ ول 

ح عفاش من جهة أخرى لم يُبنى على مصالالفضلي إن التقارب القائم بين المجلس االنتقالي من جهة وطارق 

 وطنية وإنما جمعتهم المصلحة اإلماراتية التي تمولهم وتحركهم.

صلته هي نتمنى ممن يّدعي أن بو” وأضاف الشيخ وليد الفضلي في بالغ صحفي وزعه مكتبه على وسائل اإلعالم،

االنقالبية  مساندة ميليشيا المجلس االنتقاليصنعاء والحديدة أن يكون عند مستوى كالمه والتزامه، وأاّل يتورط في 

 في محافظة أبين.

كانت  2952وأشار إلى أن التخبط الذي أدخل طارق صالح نفسه فيه حين ساند الحوثيين بالدخول إلى عدن في 

  عواقبه وخيمة، وستكون العواقب أكثر من ذلك في حال كّرر فعلته في أبين.

لحة توعية ات عن إسناد طارق عفاش مليشيا المجلس االنتقالي في ابين بأسولفت الشيخ الفضلي إلى ورود معلوم

اراتيةوعتاد عسكري وهو مالم ينفِه طارق صالح، وهي بكل تأكيد خطوة لم تأِت جزافا وإنما بتنسيق وتوجيهات إم  
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احتجاجات وقطع شوارع في 
 مدينة المكال

 قام عمال النظافة بمدينة المكال بمحافظة حضرموت 

غم قطع الطريق الرئيسي احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم رب

 مناشدات السلطة المحلية.

 وقطع المحتجون الطريق الرئيسي بالقرب من هايبر المكال ،

 ومنعوا حركة السير ، مطالبين بصرف مرتباتهم المتأخرة.

بة وهدد المحتجون بالتصعيد في حال لم يتم االستجابة لمطال

.وصرف مرتباتهم.  

 

 

 

 

 

 

ص مقتل جنديين برصا
 مسلح في سيئون

قُتل جنديان وشخص أخر اليوم األربعاء في مدينة سيئون 

 بمحافظة حضرموت.

 محلية أن مسلح باشر بإطالق النار على األولى وقالت مصادر 

هما في سيئون، ما أدى إلى مقتل  كانوا يحرسون أرضية زراعية

ق النار على على الفور ، في حين تمكن جنود أخرين بإطال

 المسلح وأردوه قتيال.

وأوضحت المصادر أن عملية القتل جاءت نتيجة خالف على 

 أرضية زراعية.

 وتشهد مناطق وادي حضرموت انفالت أمني وعمليات اغتياالت

.منذ خمس سنوات في ظل سيطرة السعودية واإلمارات  

 
 
 
 
 
 
 
 

وفاة شخصين وفقدان أخرين بالسيول 
ي يضرب شبوهبحضرموت ومنخفض جو  

راء تسببت األمطار والسيول الغزيرة التي شهدتها حضرموت ج

 المنخفض الجوي ، إلى وفاة شخصين وفقدان مواطنين.

 وقالت مصادر محلية أن شخصين توفيا وفقد أثنين أخرين

وسيارتهم نتيجة السيول التي جرفت وادي هنين القطن 

 بحضرموت ، كما تسببت بجرف المزارع.

خفض الجوي محافظات حضرموت والمهرة واليوم وضرب المن

 شبوه التي تشهد أمطار غزيرة.

 

احي الحبيشي يترجل مخلفاً رصيد كف
 ووطني كبير

نة صنعاء نعت صنعاء وفاة الكاتب اليمني الكبير االستاذ أحمد الحبيشي الذي وافاه األجل امس الثالثاء بمدي 

سي األعلى وفاته يشغل منصب المستشار اإلعالمي للمجلس السيا التي يقيم فيها منذ سنوات ، والحبيشي كان قبل

 الحاكم بصنعاء ـ،

 22لد في والفقيد أحمد محمد علي الحبيشي ترجل مخلفاً رصيداً وطنياً كبير فإلى كونه صحفي يعد سياسي يمني و

وريوس نال شهادة الباكالفي مدينة عدن ، وتلقى تعليمه االبتدائي والثانوي في المدينة نفسها ، و 5325مارس عام 

 بدرجة امتياز ، وشارك في الكفاح ضد االستعمار البريطاني في جنوب اليمن ، وترأس 5387من جامعة بغداد عام 

، وكان سكرتيراً لتحرير صحيفة الثوري  5339حتى  5372منظمة الصحفيين اليمنيين في المحافظات الجنوبية من 

،5339-5372دارة وكالة أنباء عدن ، ورئيساً لمجلس إ 5379حتى  5387من   

)البرلمان(. وأصبح عضواً في مجلس النواب اليمني  5378يضاف إلى ذلك انتخب عضواً لمجلس الشعب األعلى في 

( و عين مديراُ عاماً لمؤسسة الثورة 5334-5339البرلمان بعد قيام الوحدة ، وترأس تحرير صحيفة الوحدة )

أكتوبر  54مايو، وكذلك صحيفة و مؤسسة  22اء، ثم رئيساً لتحرير وصحيفة صنع –للصحافة والطباعة والنشر 

بصنعاء  وعين ايضاً رئيس المركز االعالمي لحزب الموتمر الشعبي العام ومستشارا اعالميا للمجلس السياسي األعلى

م . 2929م ـ 2952خالل الفترة   

اركة ، وله مش”الوحدة اليمنية وطوق االيديولوجيا“ ، وكتاب”الرحلة إلى نقطة البداية“صدر للفقيد ديوان بعنوان 

لحبيشي نقيباً صغيرة على مستوى القصيدة الغنائية ،في فترة من حياته بعد تحقيق الوحدة اليمنية أنتخب أحمد محمد ا

 للصحفيين اليمنيين فرحمة الله عليه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدن على موعد مع موجة احتجاجات 
 غاضبة

في ظل  ثر من مأساوي الذي يعيشه سكان مدينة عدن في فصل الصيف الشديد السخونةبسبب الوضع األك 

مطلعة أن  االنطفاءات المستمرة للكهرباء وارتفاع أعداد الوفيات نتيجة تفشي األوبئة واالمراض المميتة، أكدت مصادر

 لبة بتحسين الخدماتشوارع عدن على موعد جديد مع موجة سخط شعبي عارم ستطال مختلف مديريات عدن للمطا

ت وتحميل طرفي الصراع في عدن المسئولية الكاملة عن التدهور الحاد للخدمات األساسية وتصاعد مظاهر االنفال

 األمني والالمباالة التي يبديها المجلس االنتقالي الجنوبي وحكومة هادي.

يس رك فيها من مختلف األطياف ولموجة االحتجاجات التي ستشهدها عدن هذه المرة تختلف عن سابقاتها سوف يشا

بالمزيد  لها أي طابع سياسي بل احتجاجات حقوقية ، ووفقاُ للمصادر فإن أي محاوالت قمع لموجة االحتجاجات قد يقابل

ـمن االحتجاجات ولن يجرها إلى أعمال شغب وأعمال تخريبية  
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شبوه .. استهداف أنبوب 
 النفط بحبان

ظة ى تفجير أنبوب النفط في محفأقدم مسلحون مساء األحد عل

 شبوه.

قام  وقالت مصادر محلية أن انفجار عنيف نتج عن عمل تخريبي

رية به مسلحون استهدف خط أنبوب النفط بمنطقة عماد في مدي

 حبان.

 ويسود الصراع بين اإلنتقالي الموالي لإلمارات ومليشيات

 طاإلصالح المدعومة من الشرعية على المحافظة الغنية بالنف

 والغاز

 
 
 
 
 
 
 
 
 

شبوه.. العثور على جثة مواطن 
عقب شهر من اعتقاله من قبل 

 مسلحي اإلصالح

عثر مواطنون في محافظة شبوة، اليوم الثالثاء، على جثة 

مدينة  المواطن صبري قاسم العتيقي في بيارة بمنزل مهجور في

 عتق، بعد شهر من اغتقاله من قبل قوات األمن الخاصة.

قبل  در محلية إن العتيقي أغتقل في مايو الماضي منوقالت مصا

ب قوات األمن الخاصة الذي يقوها عبد ربه لكعب أحد قيادات حز

اإلصالح المدعوم من الشرعية، وقاموا بتعذيبه حتى الموت 

عتق. ليعثر على جثته اليوم في أحد المنازل المهجورة في مدينة  

 وتشهد شبوه عمليات تصفيات واعتقاالت متبادلة من قبل

الي الشرعية المسنودة بمسلحي اإلصالح وقوات اإلنتقالي المو

 لإلمارات

 
 
 
 
 
 

 مسلحين يغتالون جندي في
 الحزام األمني بلحج

اغتال مسلحون مجهولين، الثالثاء، أحد مسلحي المجلس 

افظة لحج.االنتقالي الموالي لإلمارات في مديرية تبن بمح  

ا وقالت مصادر محلية أن مسلحين اثنين على متن دراجة أطلق

الرصاص على أحد مسلحي اإلنتقالي في لحج، ويدعى  

بر، ما عبدالباسط عبدالله الحسام أمام منزله الكائن في منطقة ص

 أدى إلى مقتله على الفور، ثم الذا المسلحين بالفرار.

ية بين قوات الشرع وتشهد لحج عمليات اغتياالت وتصفيات

 واإلنتقالي.

 

الفوضى مستمرة في عدن.. مسلحون 
 يغتالون المصور القعيطي

نبيل  في ظل الفوضى األمنية التي تشهده مدينة عدن ، اغتال مسلحون مجهولون اليوم الثالثاء الصحفي الجنوبي

 القعيطي وسط المدينة.

ا رأى ومسمع من الحزام األمني الموالي لإلمارات ثم الذووقالت مصادر محلية أن المسلحين ارتكبوا جريمتهم على م

 بالفرار.

ذوا وبحسب المصادر فإن المسلحون أطلقوا النار على المصور القعيطي أثناء خروجه من المنزل فأردوه قتيال ثم ال

 بالفرار قبل أن يتم إسعافه إلى مستشفى أطباء بال حدود.

ن لإلنتقالي.ويعد القعيطي أحد أبرز المصورين التابعي  

الفي الذي بتغريدة ساخرة عن القيادي اإلصالحي حمود المخ” تويتر“وكان آخر ظهور لنبيل القعيطي على صفحته في 

 نهب أموال السعودية وفر بها إلى تركيا.

رف هات التي أشويتهم اإلنتقالي مليشيات اإلصالح باغتيال مصوره قرب منزله بعدن، بعد أن فشلوا في تصفيته بالمواج

 على تصويرها في أبين

 

 
  
 
 
 

نالجنوب اليوم يدين اغتيال مصور فرانس برس بعد  

هيب لكافة جريمة اغتيال مصور فرنس برس، نبيل القعيطي في عدن ، معتبرا الجريمة، رسالة تر” الجنوب اليوم“أدان 

يرا.األصوات اإلعالمية من مختلف األطراف وعملية جبانه استهدفت مصور صحفي سالحه الكام  

ع حياته نقابة الصحفيين والمنظمات المحلية والدولية بإدانة جريمة اغتيال القعيطي الذي دف” الجنوب اليوم“وطالب 

 ثمنا لصراعات فرقاء الموالين للتحالف.

 كما حمل أطراف الصراع المسؤولية الكاملة تجاه جرائم االغتياالت التي تطال الصحفيين واإلعالمين.

.لوا اليوم الثالثاء مصور فرنس برس أمام منزله بمديرية دار سعد وأردوه قتيالوكان مسلحون اغتا   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مهرةمسلحون ُيفَّجرون قنبلة بمحيط منفذ صرفيت بال  

اء.فّجر مسلحون قنبلة في منفذ صرفيت بمديرية حوف بمحافظة المهرة الحدودي مع سلطنة عمان اليوم الثالث  

رار أو النفجار سمع في محيط منطقة جمرك صرفيت ، مشيرة إلى أن األنفجار لم يلحق أي أضوقالت مصادر محلية أن ا

 إصابات ودون معرفة المنفذين.

مني في ويتهم أبناء المهرة ، القوات السعودية بمحاولة تفجير الوضع وتحويل المحافظة اآلمنة إلى نموذج للوضع األ

اتها ل المحافظة وسط استحداث معسكرات للقوات السعودية ومليشيدعم مليشياتها وتسهيل احتال عدن ، من خالل 

   بالقرب من منفذ صرفيت التي تسيطر عليه
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دعوات بإنقاذ المئات من 
المعتقلين في سجون 

 اإلمارات بعدن

بعد خمس سنوات من االعتقال واالنتهاكات التي تمارسها 

 ير المئاتاإلمارات واإلنتقالي في عدن والجنوب ، ال يزال مص

رفة من المعتقلين مجهوال في ظل مطالبات أسرهم وعائالتهم بمع

 ،في بيان”مصيرهم واإلفراج عنهم ، رابطة أمهات المختطفين

ي لها اليوم اإلثنين ، حذرت من استمرار اعتقال أبناء الجنوب ف

ا سجون اإلمارات بعدن، جراء انتشار األوبئة وفيروس كورون

قلين أكدت الرابطة في بيان لها أن المعتوانقطاع الكهرباء، حيث 

في سجن بئر أحمد )يخضع لسيطرة ما يسمى المجلس 

االنتقالي(، يواجهون الموت البطيء، بسبب انقطاع التيار 

الحميات  الكهربائي وتقليص الوجبات الغذائية، فضاًل عن انتشار

”.واألمراض المختلفة داخل السجن  

ي بممارسة انتهاكات ضد اإلنتقال واتهمت رابطة المتهمين 

ة المعتقلين في ظل تردي خدمة الكهرباء وارتفاع درجة الحرار

 وانتشار األوبئة والحميات التي فتكت بالمئات.

ادمة وكشفت الرابطة أن المعتقلين سيقومون خالل الساعات الق

ي باإلضراب الشامل عن الطعام، احتجاًجا على سوء المعاملة الت 

 يتلقونها.

قلين، ت الرابطة اإلنتقالي كامل المسؤولية عن حياة المعتكما حملّ 

 داعية إلى إطالق سراحهم وإنقاذهم من تفشي فيروس كورونا

 واألوبئة المختلفة.

 ودعت الرابطة ، المنظمات الدولية والصليب األحمر الدولي إلى

 مساعدتها، والعمل على إطالق سراح المعتقلين.

، 2957أصدرت في مارس  وكانت النيابة الجزائية في عدن

م ، ممن ل”بئر أحمد“قرارا باإلفراج عن المعتقلين في سجن 

ذ القرار يثبت تورطهم بارتكاب أعمال جنائية ، إال أنه لم يتم تنفي

تس هيومن راي“حتى اليوم، وسط تقارير لمنظمات دولية بينها 

، أكدت بوجود مرافق احتجاز غير رسمية وسجون ”ووتش

 رات واإلنتقالي بعدن، تمارس فيها مختلفسرية تابعة لإلما

 وسائل التعذيب بينها االغتصاب والتصفية

 

جراء  شاهد كيف ُيعبر الجنوبيين عن معاناتهم
 انقطاع الكهرباء

نوبي نصر الناشط الج يُعبر الجنوبيون عن الوضع الصحي السيء في عدن بطريقتهم الخاصة ، حيث نشر  

ليارات له بكل سخرية عن انقطاع الكهرباء في عدن وعجز الشرعية والتحالف والماللحجي مقطع فيديو يعبر من خال

 التي تصرف لمعارك فاشلة في حين يعيش سكان عدن حياة الموت والمعاناة منذ خمس سنوات.

داة اللحجي قدم معاناة سكان عدن بسخرية جديدة، حيث وضع أمامه مروحة متوقفة بسبب انقطاع الكهرباء وبيده أ

ع ية يدوية يحركها لتخفيف عن المروحة الكهربائية وهي تعبير عن حجم المعاناة لسكان عدن في ظل انقطاتهو

 الكهرباء.

وضاع في وسبق وأن اعتقل الناشط اللحجي األسبوع الفائت من قبل قوات الحزام األمني بسبب انتقاداته الساخرة لأل

 عدن.

 

 

 

Hamza@MakalehHamza 

 

النتقالي بعد نصر اللحجي يبتكر طريقة صامتة لإلحتجاج بسبب تردي خدمة الكهرباء في عدن التي تحت ادارة مليشيا ا

 أن تعرض لإلعتقال قبل اسبوع من قبلهم بعد انتقاده لهم. 

 

 ههههههههههههه

 

 طريقة مبدعة

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تجون علىالمئات من أفراد أمن سقطرى يح
 تأخير صرف رواتبهم

ر، بصرف مرتباتهم الموقوفة منذ أربعة أشه طالب ضباط وأفراد أمن محافظة سقطرى حكومة الشرعية  

 مهددين بالتصعيد.

( فرد وضابط ، مشيرين إلى أن 229) وقال الضباط والجنود في بيان لهم إن عدد اللذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أربعة 

ر في صرفها من قبل السلطات األمنية في المحافظة.هناك تعمد وتأخي  

رفها واحتج الضباط على ممارسة السلطات ، اإلقصاء واالضطهاد والتعمد في تأخير صرف رواتبهم منذ شهور رغم ص

 في كل المحافظات ، مهددين بالتصعيد في حال لم يتم اإلستجابة لمطالبهم.

ماراتلمسنودة بمسلحي اإلصالح وقوات اإلنتقالي الموالية لإلوتشهد سقطرى توتر عسكري بين قوات الشرعية ا  

 
 
 
  

 

https://twitter.com/MakalehHamza
https://twitter.com/MakalehHamza
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 تحذيرات من المنخفض الجوي واألمطار

 في المهرة وحضرموت

حذرت السلطات األمنية في محافظة المهرة المواطنين 

وفاً القريبين من األودية أن يصعدوا الى األماكن المرتفعة خ

 تي يتوقع أن تكونمن أي سيول جارفه نتيجة األمطار ال

د غزيرة في الساعات القليلة القادمة وفق تقارير األرصا

 الجوية.

ران وكان المركز الوطني لألرصاد الجوية بالهيئة العامة للطي

المدني واألرصاد اإلخوة المواطنين في المناطق المتوقع 

هطول االمطار خاصة قاطني محافظتي المهرة وحضرموت 

ن يان ومجاري السيول، والساكنيبضرورة االبتعاد عن الود

ن في المنازل الطينية بأخذ االحتياطات الالزمة واالحتماء م

 العواصف الرعدية .

وشهدت المهرة ومدن الجنوب الفترة الماضية فياضانات 

وسيول وأمطار غزيرة تسببت بتدمير المزارع والمنازل 

وممتلكات المواطنين وسط نهب مسؤولي الشرعية األموال 

نح الخاصة بإغاثة وتعويض المواطنينوالم  

 

 

 

 

 

 

الوالي: التحالف يتعمد في قتل 
سنوات 5سكان عدن طوال   

تقالي اتهم البرلماني الجنوبي عبدالرحمن الوالي التحالف واإلن

من  والشرعية بالتعمد في قتل سكان عدن منذ خمس سنوات

خالل كذبهم في مساعدتهم في مجاالت الصحة والكهرباء 

.وغيرها  

وقال الوالي إن الوضع في عدن سيء، ولكن هذا ال يعفي 

را الجهات المعنية من عمل شيء للتخفيف عن الناس ، مشي

لو إلى أن األعمال واقفه والتعليم واقف ولكن فلنعمل شئ و

بحده االدنى، سوء اإلدارة والحرارة العالية جعلت االمور 

مور مهمه )تنحصر( في الوباء والكهرباء والماء، نعم هذه ا

 جدا ولكن فلندفع الحياه قدما.

في هذا الحر ومع الوباء وانقطاع “وانتقد التحالف قائال 

الكهرباء تموت عدن، تشعر انها تُخذل بشكل متعمد من 

سنوات، نتذكر عدد مرات كذبوا  2التحالف ومصفقيهم منذ 

 ميجا، مولدات اسعافيه، صيف بارد، قطع 299علينا )محطه 

يزل مجانا( وباألخير كلها اكاذيب متعمده غيار، منحة د

  ومقصودة، ولكن واثقين هناك رب يمهل وال يهمل

 
 

 الرياض تغضب حلفاءها: الدوحة تخترقكم

رى تتبع السعودي في الحّد الجنوبي للمملكة حالة من فقدان االستقرار. تتراشق القوات السعودية وأخ« التحالف»تعيش جبهة 

ى ادي اتهامات عّززتها شكوك الرياض في تمّكن الدوحة من اختراق العناصر اليمنية المنتشرة عللحكومة عبد ربه منصور ه

 حدود جيزان وعسير، ليتسبّب ذلك في موجة احتجاجات واسعة ضد السعوديين

في  دي،بعد موجة اضطرابات شهدها عدد من المعسكرات التابعة لحكومة الرئيس اليمني المنتهية واليته، عبد ربه منصور ها

وفها في جبهات الحد الجنوبي للسعودية خالل الشهرين الماضيين، رّحلت األخيرة المئات من المجندين اليمنيين المقاتلين في صف

رات جيزان وعسير مطلع الشهر الماضي إلى منفذ الوديعة في حضرموت شرق اليمن. االضطرابات تصاعدت أخيراً وشملت عش

جانب اعهم عن أراضي المملكة، ما تسبب في سخط كبير في أوساط تلك القوات التي اتهمت الالجرحى الذين أصيبوا أثناء دف

ية جديدة التي قّدمتها دفاعاً عن حدها الجنوبي، كما رفضت تنفيذ أي عمليات عسكر« الخيانة والتنّكر للتضحيات»السعودي بـ

 مطالبة بترحيلها إلى اليمن وسط رفض سعودي.

 622مصادر استخبارية في صنعاء عدد المجندين من حكومة هادي للقتال في جبهات الحدود بأكثر من في هذا السياق، قّدرت 

ت في الرياض. وأكد« التحالف»السلفي الذي يتبع مباشرة لقيادة « الواجب»مشاة التابع لها، ولواء  220ينتمون إلى اللواء 

« الواجب»وألوية  66واللواء  220والمهام الخاصة و« عاصفةال»و« العروبة»المصادر أن المئات من ألوية القوات الخاصة و

ة رفضاً لسياس»المنتشرة على حدود جيزان وعسير الحدودية نفذوا وقفات احتجاجية وتظاهرات غاضبة داخل المعسكرات 

«.التجويع والتعامل الدوني التي نفذتها الرياض على تلك القوات منذ مطلع العام الجاري  

تي عقاباً جماعياً على معظم القوات الموالية لحكومة هادي ال»رية أخرى في حكومة هادي، تفرض السعودية وفقاً لمصادر عسك

ماضية، في تقاتل في صفوفها على خلفية إخفاقهم خالل عشرات الزحوفات، برغم اإلسناد الجوي والبري السعودي خالل األشهر ال

قوات ضباطاً سعوديين اتهموا تلك ال»وأشارت هذه المصادر إلى أن «. شهرتحقيق أي تقّدم، كما تمنع صرف رواتبها منذ خمسة أ

لسعودية بالتواطؤ مع قوات الجيش واللجان الشعبية التابعة لصنعاء تنفيذاً ألجندة قطرية، ولذلك وّجهوا الشرطة العسكرية ا

اإلخواني.« لمحاصرة معسكرات واعتقال عدد من قادة الكتائب المشتبه في والئهم لحزب اإلصالح  

ن ناتجة، كما يرى كثيرون، من أزمة ثقة بي« تحالف العدوان»حالة فقدان االستقرار التي تشهدها جبهات الحدود التابعة لـ

فظة تعز، الطرفين، تصاعدت منذ عودة اآلالف من المجندين اليمنيين من الحد الجنوبي في كانون الثاني/ يناير الماضي إلى محا

قطري في في كل من مديريتَي هجده وصبر بتعز بتمويل قطري. كما أن بروز الدور ال« اإلصالح»ة لحزب وتشكيل معسكرات موالي

تعز  من أرياف محافظة« التحالف»إعادة اآلالف من المجندين الذين استقطبتهم قيادات في الحزب اإلخواني وسماسرة موالون لـ

ن من اختراق قوات هادي في الحد الجنوبي للمملكة.وسط اليمن أثار شكوك القوات السعودية في تمّكن القطريي  

 على هذه الخلفية، شهدت جبهات محوَري جيزان وعسير موجة احتجاجات شبيهة للمطالبة بصرف الرواتب. ورداً على رفض

 السلطات السعودية، تطّورت االحتجاجات إلى تمّرد عسكري ورفض لألوامر السعودية في محوري حرض وصعدة، ليطالبوا

ة في عادتهم إلى اليمن. ويضاف إلى ما تقّدم االنسحاب من المواقع العسكرية الواقعة على التماس بين مديرية رازح الحدوديبإ

 ، إضافة السادس والسابع من موقعهم، والمشاركة في مسيرة إلى«اللواء األول واجب»صعدة وجيزان، وكذلك انسحاب أفراد 

تبعون ودية أواخر نيسان/ أبريل الماضي. وقبل ذلك، انسحب عشرات المجندين الذين يمنطقة الحميراء بمحافظة العارضة السع

بين ، التابعين لحكومة هادي، إلى الشارع العام بمنطقة شرورة السعودية، مطال«الثالث عاصفة»و« الثالث عروبة»اللواءين 

ى محور علب والربوعة بعسير.بعودتهم إلى بالدهم. وامتدت االحتجاجات على طول جبهات الحدود، وصوالً إل  

كزة في في المقابل، واجهت الرياض تلك التطورات بإصدار توجيهات قضت بعزل عدد من المعسكرات التابعة لحكومة هادي المتمر

وات ظهران الجنوب بذريعة إصابة العشرات من عناصر تلك القوات بوباء كورونا. ومع تصاعد االحتجاجات والتمّرد، أقّرت الق

عودية دية باستخدام القوة ضد المحتجين في المعسكرات، ما أدى إلى مقتل عدد منهم. كما صادرت الشرطة العسكرية السالسعو

لك السياسة هواتف المحتجين بعد تسرب مقاطع فيديو في شبكات التواصل االجتماعي، واستخدمت الترهيب والقمع ضدهم. لكن ت

مجندين ، ما أجبر الجانب السعودي على ترحيل المئات من ال«التحالف»ت الموالية لـكادت أن تفّجر األوضاع في عدد من المعسكرا

 وصرف رواتب بعضهم.

ية على كذلك، أكدت مصادر حقوقية في حكومة هادي تعّرض العشرات من الضباط والمجندين لالعتقال لدى االستخبارات السعود

ما اتهمت نح إجازات سنوية ومعالجة الجرحى وصرف رواتب القتلى، فيخلفية االحتجاجات في الجبهات. وكان من المطالب أيضاً م

.المصادر السلطات السعودية بتعذيب المعتقلين ووضعهم في سجون انفرادية  

 جريدة األخبار : رشيد الحداد
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أبناء  الكهرباء تشارك األوبئة بقتل
عدن .. هذا ماحدث بأحد أبرز 

 المستشفيات

 أبنائها بسبب تفشي الحمياتفقدت مدينة عدن المئات من 

وفيات واألوبئة القاتلة وساهم انقطاع الكهرباء بارتفاع معدالت ال

ع الماضية التي لم تستطع المقابر ان تستقبل جثثهم خالل األسابي

، وبعد موجة احتجاجات عارمة سادت الشارع العدني تحسنت 

 ياتالكهرباء أليام فقط وتراجع مع تحسن خدمات الكهرباء الوف

بالحميات ، وجاء ذلك بالتزامن مع إعالن المملكة العربية 

دن ، السعودية تقديم شحنات نفط غير محدده لتمويل كهرباء ع

ولكن الكهرباء عادت إلى اإلنطفاءات الطويلة والظالم والموت 

 خيما على عدن وحوال حياتهما إلى حجيم .

ع قأمس فقد عدد من المرضى المتواجدين بالمحجر الصحي الوا

هرباء في المستشفى الجمهوري بعدن حياتهم بسبب انطفاء الك

ي عدن عن أجهزة التنفس الصناعي لتحكم الكهرباء ومسئوليها ف

بالموت على المواطنين أكانوا داخل غرف العناية المركزة أو 

ن داخل منازلهم ، من خالل مشاهد حصل عليها الجنوب اليوم تبي

ئيسياً ى الجمهوري كان سبباً رأن انطفاء الكهرباء على المستشف

ت بوفاة عدد من المواطنين ، باإلضافة إلى أن مصادر طبية قال

 ان المصابين بالحميات والوفيات بهذا الوباء زادت خالل امس

 واليوم بسبب انطفاء الكهرباء .

باء ناشطون رفعوا بالغ للنائب العام في عدن محملين إدارة كهر

المئات من المواطنين جراء المدينة المسئولية عن وفاة 

اة االنطفاءات الكهربائية ، ولكن تفاجئو بتدخل عدد من القض

 للدفاع عن الكهرباء ، وقال الناشطين في دعواهم المقدمة إلى

النائب العام بحق مدير كهرباء عدن مجيب الشعيبي أن 

المواطنين يتعرضون ألبشع صور اإلذالل جراء انقطاعات 

المواطنين تتعرض أرواحهم للموت الكهرباء وكثيرا من 

ف ، والمرض بسبب عدم توفر الكهرباء خاصة في فصل الصي

كما أن المستشفيات بحاجة ماسة إليصال الخدمة من أجل 

روس استمرار عمل مراكز الحجر الصحية لمعالجة المصابين بفي

، وكذلك المواطنين المصابين باألمراض المزمنة 53كوفيد 

راء هم ال ذنب لهم فيما يالقوا من تعذيب جواألطفال الذين جميع

 حرمانهم من خدمة الكهرباء .

عدالة وطالبو القضاء بالتدخل واعادت األمل للناس في تحقيق ال

ارع حتى ال يفقد الناس صبرهم ويلجأون إلى الخروج إلى الشو

وغيره من الفيروسات المعدية  53في ظل انتشار فيروس كوفيد

دة فعل يثير فوضى في الشارع العدني كر، واالمر الذي ايضا قد 

 على تدهور الخدمات وتخاذل السلطات عن نصر السكان .

https://youtu.be/1qLZ4Xsu03k 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

د اإلصالح ُيجبر الجنوبين على التوح
 لمواجهته والبداية من شبوة

ت بينهما الح وتشبثه بالجنوب كل أبناء الجنوب على إزالة التباينات وتناسي الخالفاستجبر ممارسات حزب اإلص    

ي والتوحد لمواجهة تعنت اإلصالح في كل المحافظات وليس في محافظة شبوة وحسب، فمخرجات اللقاء التشاور

عارات مع مطالب وش االستثنائي الذي عقده مجلس الحراك الثوري بمحافظة شبوه صباح اليوم األحد، والتي تناغمت

ة مأرب المجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات يؤكد أن اإلصالح الذي فشل في كسب تأييد شعبي في محافظ

ليوم في وحولها إلى معقل من معاقله مستخدما لغة النار والقمع لكافة األصوات المعارضة لممارساته االنتهازية يفشل ا

الستحواذ رات التي كانت مقربة من الرياض ، وبسبب موجة االعتقاالت والتنكيل واالحصول على أي تأييد حتى للتيا

االستيطان والسيطرة على الثروة في شبوة بقوة السالح واسكات كافة األصوات الحرة الرافضة لالستغالل واالبتزاز و

خالل الفترة  في إدارة صنعاء الجديد وتحويل شبوة من محافظة يمنية إلى محافظة تخضع لوصاية قيادات اخوانية فشلت

ن ضد م وفقدت الحاضنة الشعبية وأجبرت حزب المؤتمر الشعبي العام إلى الوقوف في صف الحوثيي2952،  2952

وتوجهات  التي كان لها مواقف مناهضة لرؤى  اإلصالح ، تجبر اليوم التيارات السياسية والثورية والحركية الجنوبية

دق واحد .االنتقالي أن تقف معه في خن  

ة المحلية فسلوكيات اإلصالح التي يفرضها عبر ميلشياته المسلحة وينفذها المحافظ بن عديو على رأس هرم السلط

وب ، ولعل ستدفع كل التيارات الجنوبية إلى التوحد على طرد مليشيات اإلصالح ليس من شبوة وحسب بل من كل الجن

ة ضد لقاء االستثنائي يؤكد أن اإلصالح الذي استخدم القوة المفرطما ذكره اليوم مجلس الحراك الثوري في ختام ال

الح الذي النخبة الشبوانية في أغسطس الماضي بمساعدة معظم أبناء المحافظة بات اليوم وحيداً وعدواً للجميع ، فاإلص

قات إيجابية ي عالتربطه بشبوه مصالح استراتيجية كحقول النفط وطرق وموانئ التهريب لم تعد تربطه بأبناء شبوة أ

 بعدما كرس ثقاقة المحتلين والغزاة وليس العكس .

ت من خارج فمجلس الحراك الثوري طالب في لقائة االستثنائي اليوم بسحب القوات العسكرية غير الجنوبية التي أت

 لجنوبية ،محافظات الجنوب ، وإغالق المعسكرات التي تتواجد بها قوات شمالية وإخراجها إلى خارج المحافظات ا

ة أو وطالب باصدار عفو شامل بشبوة وإطالق سراح السجناء ووقف أي مالحقات ألبناء شبوة أكانت بدواعي عسكري

 سياسية أو مدنية وصرف جميع حقوقهم ومرتباتهم.

جل ة من اكما دعا مجلس الحراك الثوري بشبوه لبدء حوار شامل لكل ابناء شبوة بكافة مكوناتهم السياسية واالجتماعي

ة ابين .الحفاظ على شبوة ومقدراتها وخيراتها والنأي بها عن الصراع الموجود والحرب العبثية الدائره بشقرة محافظ  

ية وأكد الحراك على ضرورة وحدة صف أبناء الجنوب لمواجهة المخاطر والتحديات والتمسك باهداف القضية الجنوب

قرية أو نوب المستقلة الحرة التي يتساوى فيها الجميع دون غلبة لوالعمل على التحرير واالستقالل وإقامة دولة الج

 منطقة على غيرها من مناطق الجنوب وفي ظل شراكة محافظات الجنوب وفق سكانها وثرواتها .

  

 
 

 

https://youtu.be/1qLZ4Xsu03k
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هديد السعودية تتبع اإلمارات في ت

الحياة الطبيعية في جزيرة 

 سقطرى

رة في جزي الطبيعة تهديد الحياة  تواصل اإلمارات والسعودية 

سقطرى منذ خمس سنوات ، وقالت مصادر محلية إن القوات 

لغ السعودية المتواجدة في جزيرة أرخبيل سقطرى تعرض مبا

رية ألف ريال يمني(، مقابل قتل السالحف البح 89مالية زهيدة ) 

وشرائها من السكان، إلى جانب ما تقوم به تلك القوات من 

 عمليات صيد جائرة .

ت المصادر أن موظفي مكاتب حماية البيئة عجزوا عن وأشار

أداء واجبهم منذ ثالث سنوات بسبب ممارسات القوات 

فة السعودية، وأن أعمال التوعية واإلرشاد وحماية البيئة متوق

 بشكل كامل.

 أخر تقوم به السعودية واإلمارات وكشفت المصادر عن تهديد 

ى زيرة أرخبيل سقطرمن خالل إدخال أنواع غريبة ودخيلة إلى ج

اراتية عبر طائرات الشحن التي تستقدمها القوات السعودية واإلم

 إلى مطار سقطرى والتي ال تخضع للتفتيش.

اة ودعت المصادر حكومة الشرعية والجهات المعنية بحماية الحي

ودية الطبيعية والتدخل لحماية أرخبيل سقطرى من القوات السع

 ولية لحماية البيئة والتنوعوخرقهم للقوانين المحلية والد

. الحيوي وخاصة من األنواع الدخيلة والغريبة وقتل السالحف  

كما طالبت المجتمع الدولي واألمم المتحدة والمنظمات الدولية 

ي وفي مقدمتها منظمة اليونيسكو لحماية الحياة الطبيعية ف

اء أرخبيل سقطرى والتي تعد أحد أهم مواقع التراث العالمي جر

ي ات التغيير المدمرة للحياة الطبيعية في الجزيرة التعملي

 تمارسها اإلمارات والسعودية

 

 

 

 

 

 

في  انقطاع كلي للتيار الكهربائي

 عدن

رعية تشهد عدن انقطاع مستمر للتيار الكهربائي وسط عجز الش

 واإلنتقالي توفير الوقود الخاص بتشغيل المحطات.

 ة شهدت اليوم انقطاعوقالت مصادر في كهرباء عدن أن المدين

 كامل للكهرباء.

كل وقال المواطنون إن التيار الكهربائّي انقطع عن المدينة بش

اع كامل، محملين الشرعيه واالنتقالي مسؤولية استمرار انقط

  الكهرباء.

 

ولية مجلس اإلنقاذ يحمل التحالف والشرعية واإلنتقالي مسؤ

 ما يحدث في عدن

ولية الجنوبي، كل من التحالف بقيادة السعودية واإلمارات والشرعية واإلنتقالي المسئحّمل مجلس اإلنقاذ الوطني 

ذي الكاملة تجاه مايحدث في عدن من تدهور للخدمات الصحية وانقطاع الكهرباء والماء وانتشار األوبئة والحميات ال

في صرفه  الشرعية و اإلنتقالي المال العاموندد مجلس اإلنقاذ هدر  أدى إلى وفاة العشرات يوميا وينذر بكارثة إنسانية. 

ب والضحايا في المعارك وإشعالها بالوقت التي تعاني فيه عدن من تدهور كبير على كافة األصعدة متجاهلين معاناة الشع

 التي تسقط يومياً بالعشرات.

 نص البيان:

 بسم الله الرحمن الرحيم

 بيـان هــام

ارجيةاإلجتماع الطارىء لمجلس العالقات الخ  

 بأسم أعضاء دائرة العالقات الخارجية

 (A.R.Cونيابة عن قيادة مجلـس انقاذ عــدن ).

 مجلس انقاذ عدن يتابع بإهتمام وقلق شديد األحداث الجارية في العاصمة عدن على الصعيد الصحي والخدماتي

المجلس أطراف النزاع  والسياسي، والذي اسفر عنه اعالن العاصمة عدن مدينة منكوبه وموبؤة، وعليه يحّمل

وفاة  المسئولية الكاملة تجاه مايحدث ألهلنا في عدن من تدهور للخدمات الصحية وقطاع الكهرباء والماء الذي أدى إلى

التي اسفرت العشرات يوميا وينذر بكارثة انسانية تعتبر األسواء في تاريخ المدينة، بسبب تدهور الخدمات الصحية و

يا رات يومياً، والتدهور الكبير في خدمة الكهرباء والمياة ليضاعف المأساة وعدد الضحاعن الموت الجماعي بالعش

 بسبب شدة الحرارة المرتفعة في الصيف.

ـدن مجلس إنقاذ عدن يؤكـد أن جميع أهدافه سلمية ال تستهدف أي مكون سياسي آخـر، وأن أعماله تتركز على انقاذ ع

ها.ه المدينه، ويرجوا عدم إقحامه في مناكفات سياسية هو في غنى عنمن الوضع الكارثي والصحي التي تمر في  

دهور مجلس انقاذ عدن يندد بهدر المال العام في المجهود الحربي وإشعال المعارك بالوقت التي تعاني فيه عدن من ت

 كبير على كافة األصعدة متجاهلين معاناة الشعب والضحايا التي تسقط يومياً بالعشرات.

حيد كافة اذ عدن يدعوا جميع الجنوبيين في داخل الوطن وخارجه للقيام بمسؤوليتهم الدينية والوطنية وتومجلس انق

 الجهود لمساعدة أهلنا في الداخل بعد أن تخلى عنهم الجميع، فهذا هو الوقت المناسب لكي نكون يداً واحدة إلنقاذ

 ماتبقى من الوطن.

دن إلمارات بتحمل المسؤولية التي جاء بها تحت اسم إعادة األمل، فأهل عيدعو المجلس التحالف بقيادة السعودية وا

كوه في يقتلون بصمتكم المريب، وتواجدهم في عدن أصبح غير مجدي للشعب الذي تآمل فيهم خيراً ولكن لالسف تر

رعية من شاشد األوقات صعوبة وذهبوا إلى أطراف الصراع لتمكين الظالمين من قتل شعبهم والقضاء على ماتبقى 

 البالد وتشتيت الشعب وفرض مشاريع اقل مايمكن وصفها االستعمارية وإهانة السيادة الوطنية.

 صـادر عـن دائرة العالقات الخارجية لمجلس انقاذ عـدن ممثالً بـِ:

ا/ ذكـرى المصفري الصبيحي || رئيس مجلس انقاذ عـدن –  

ات الخارجية في المجلسم/ محمد شفيق انور بن حيدر || رئيس دائرة العالق –  

هولندا –ا/ وهيب الصهيبي || مسؤول العالقات الخارجية  –  

اليمن –ا/ احمد عبدالملك || مسؤول العالقات الخارجية  –  

المانيا –ا/ خالد مقبل || مسؤول العالقات الخارجية  –  

امريكا –ا/ لبيب محمد عبده ناشر || مسؤول العالقات الخارجية  –  

بريطانيا –ف الحاج محمد آدم || مسؤول العالقات الخارجية ا/ عبداللطي –  

كـندا –ا/ اكرم صالح القعيطي || مسؤول العالقات الخارجية  –  

الدول االسكندنافيه –المستشار/ عدنان عبده تابث || مسؤول العالقات الخارجية  –  

 نسخة مع التحية:

ليةوكاالت األنباء والصحف المحلية والدو –رئيس المجلس  –  

منظمات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان –مجلس األمناء  –  

.برلمان اإلتحاد األروبي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن –رؤساء الهيئات  –  
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 12صفحه 

تظاهرة في عدن عقب انقطاع كلي 
 للكهرباء

 
استمرارا لتردي الخدمات وانقطاع الكهرباء في مدينة عدن، 

دا كان المدينة في تظاهرة احتجاجية تنديخرج العشرات من س

 بانقطاع الكهرباء وتردي الخدمات.

يدا شارك العشرات بمظاهرة مساء اليوم بمديرية المنصورة تند

 بتدهور الخدمات.

ء وقال المحتجون إن المدينة شهدت اليوم انقطاع كلي للكهربا

، وسط تجاهل الجهات المعنية لمناشداتهم ومعاناتهم المستمرة

ظل ارتفاع درجة الحرارة وتفشي األبئة. في  

، خمس سنوات من سيطرة اإلمارات واإلنتقالي وتشهد عدن منذ 

أزمة خانقة في الكهرباء دون وضع أي حلول جذرية في حين 

انية تصرف المليارات في الجبهات دون النظر إلى الخدمات اإلنس

 ألبناء عدن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل ة نموذج فاشقيادي في الحراك: اإلدارة الذاتي
 في الجنوب

تقالي اتهم القيادي بالحراك الجنوبي عبدالله اليهري المجلس اإلن

 في إدارته الذاتية التي أعلنها ، بإقصاء الكوادر الحضرمية

 واعتمادها على المحسوبية.

قالي وقال اليهري في تصريحات إعالمية إن اإلدارة الذاتية لإلنت

ري والمالي واعتمدت على استغنت عن الكادر الحضرمي االدا

المحسوبية والجهوية وقدمت نموذج فاشل في الجنوب لكل 

 السياسيين الجنوبيين.

وأشار اليهري إن أبناء حضرموت رقم صعب مهما تجاهل 

 اإلنتقالي فإنه موجود ويمثل الروح للجنوب.

مارات وتتهم القوى السياسية في الجنوب، اإلنتقالي الموالي لإل

.بعادها واإلنفراد بحكم الجنوب بدعم إماراتيبإقصاءها واست . 

 

عدد  حركة شباب أبين تكشف عن كارثة بيئية في
 من المديريات

إن طرفي  كشفت حركة شباب أبين الثورية عن تفشي كبير لوباء كورونا والحميات في عدد من مديريات أبين، وقالت

ضع البيئي وضع الكارثي البيئي عن تصاعد ضحايا الوالصراع والحرب في شقرة والكالسيكي والشيخ سالم تجاهال ال

ي في أبين، فعلى مدى األيام الماضية تصاعد أعداد الوفيات في عدد من مديريات المحافظة وساد الذعر والخوف ف

 أوساط الناس.

تي لشخص بينهم مسؤول صحي وطبيب فارقوا الحياة في مديريات المنطقة الوسطى ا 29مصادرنا تفيد بأن أكثر من 

 أصبحت شبة منطقة موبوءة.

 وأكدت الحركة إن الوضع خطير جداً في ظل اتساع األوبئة في مديريات أبين.

ي وفاة وأشارت إلى أن الوضع أكثر خطورة في الوباء والنقص الحاد للخدمات الصحية في مديرية موديه كانت سبباً ف

تشفى يضاف إلى وفاة مدير قسم المختبرات في مس ”ناصر جخبه“مدير مكتب الصحة العامة والسكان في المديرية 

اإلضافة إلى باألعراض الحميات التي أدت إلى ضيق تنفس ليفارق الحياة ب” صالح القطيش“في مديرية لودر ” محنف“

دن وفاة خمسة اشخاص اخرين ، الكارثة غير المعلنة في أبين أن الحميات التي قتلت المئات من المواطنين في ع

ى إلى مدن وقرى أبين ، وبدأت تفتك بالبسطاء دون رحمة في ظل تجاهل حكومة هادي التي لم تلتفت حت انتقلت إلى

 ضحايا األوبئة في مسقط رأس الرئيس .

رية مما وقالت المصادر إن وباء كورونا والحميات القاتلة امتدت إلى مديرية خنفر لتتسبب بوفاة عدد من أبناء المدي

ورونا غالق المساجد في مديرية خنفر بعد تفشي الحميات واألوبئة من بينها فيروس كدفع بمكتب األوقاف إلى إ

متعددة  والحميات التي انتشرت على نطاق واسع في مدن وارياف خنفر، األوبئة نفسها تستوطن زنجبار ومدن وقرى

 اة موت في ابين وليسفي أبين ورغم إبالغ السلطات في عدن وأطراف الصراع، إال ان االنتقالي وحكومة هادي دع

 دعاة حياة.

 فالطرفين يتحمالن المسئولية الكاملة عن انتقال الوضع البيئي الكارثي إلى أبين.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الح تجدد المعارك بين قوات اإلنتقالي ومليشيات اإلص
 بأبين

 تجددت المواجهات بين قوات اإلنتقالي ومليشيات اإلصالح في شقره محافظه أبين.

سالم ظهر  مصادر عسكرية أن قوات اإلنتقالي تبادلت مع مليشيات اإلصالح القصف المدفعي في منطقة الشيخوقالت 

 اليوم.

الم والطرية وبحسب المصادر فإن مليشيات اإلصالح المدعثمه من الشرعية قصفت مواقع لقوات االنتقالي في الشيخ س

ت مواقع الشرعية في قرن الكالسي.بالمدفعية، في حين ردت قوات االنتقالي على القصف وقصف  

.وقف الحرب والعوده إلى المفاوضاتووتواصل المعارك بين الطرفين منذ اسبوعين وسط فشل الوساطات ب  

 

 
  

 

 


