
قال رئيس المجلس االنتقالي، إن اتفاق الرياض «يمثل فرصة حقيقية

للسالم في الجنوب واليمن، ويوفر محطة محورية عىل طريق تحقيق

أهداف شعبنا وتطلعاته المشروعة، ومن هذا المنطلق سيظل المجلس

ً مع األشقاء في المملكة العربية السعودية ودول ً استراتيجيا شريكا

التحالف العربي في مختلف الملفات والقضايا ذات الصلة حتى تحقيق

وتأمين جميع المصالح واألهداف المشتركة.

 المجتمع الدولي يرحب

 ص 6,5 بتنفيذ اتفاقية الرياض

 ص 9,8 فعاليات و مشاركات

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن تشكيل الحكومة

الجديدة في البالد وفقا لـ"اتفاق الرياض". كما أشار الرئيس هادي إىل

أن "الحكومة تتكون من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب كما

تنص اتفاقية الرياض".وجاء في القرار الجمهوري ذي الرقم 7 لعام

2020، بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضاءها...

في هذا العدد

الرئيس  يستقبل سفير

جمهورية الصين الشعبية

ملخص األخبار 

 النشرة اإلخبارية 
تعزيز صوت مواطنينا لتحقيق تطلعاتهم

العدد ٢ديسمبر ٢٠٢٠م

تحرير مكتب المجلس اإلنتقالي في المملكة المتحدة (لندن) | العدد ٢ 1  o f  12  

  ص 2

محافظ عدن أحمد لملس,

فرصة إلعادة الحياة في 

ص 7 عدن                      

 ص 12 

تصريح للرئيس عيدروس الُزبيدي:

تم التوافق النهائي بشأن الحكومة

المنبثقة عن اتفاق الرياض

 التتمة ص 2  

قرار جمهوري بتشكيل الحكومة وتسمية أعضاءها

 التتمة ص 10  

مقابلة محمد الغيثي

نائب رئيس الشؤون

 ص 4 الخارجية  لقناة الحدث

بيان صحفي   للمجلس

اإلنتقالي الجنوبي حول

 ص 11 استهداف مطار عدن
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إن األوسط«،  لـ»الشرق  خاص  تصريح  يف  اجلنوبي،  االنتقالي  املجلس  رئيس  الزبيدي،  عيدروس   قال 
السعودية العربية  اململكة  بقيادة  العربي  التحالف  دول  يف  األشقاء  بذلها  التي  اجلهود  عالياً  »يثمن   املجلس 
املنطقة، واستقرار  أمن  حماية  يف  الرائد  ودورهم  حرصهم  تعكس  والتي  الرياض،  اتفاق  تسريع  آلية   لتنفيذ 
اإلرهابية واجلماعات  احلوثي  ميليشيات  تهديدات  مجابهة  جتاه  والعسكرية  السياسية  اجلهود   وتوحيد 
»مت الزبيدي  وأضاف  العربي.  القومي  األمن  تستهدف  التي  املعادية  املخططات  إفشال  وكذا   واملتطرفة، 
إعالنها يتم  وسوف  الرياض،  اتفاق  عن  املنبثقة  السياسية  الكفاءات  حكومة  قائمة  على  النهائي   التوافق 
اتفاق بنود  من  تبقى  ما  تنفيذ  يليها  العسكرية،  الترتيبات  تنفيذ  مع  بالتزامن  املقبل  األسبوع   خالل 
املجلس رئيس  قال  و  الشاملة.  السياسية  للعملية  املشترك  التفاوضي  الوفد  تشكيل  ذلك  يف  مبا   الرياض، 
على محورية  محطة  ويوفر  واليمن،  اجلنوب  يف  للسالم  حقيقية  فرصة  »ميثل  الرياض  اتفاق  إن   االنتقالي، 
استراتيجياً شريكاً  املجلس  سيظل  املنطلق  هذا  ومن  املشروعة،  وتطلعاته  شعبنا  أهداف  حتقيق   طريق 
الصلة ذات  والقضايا  امللفات  مختلف  يف  العربي  التحالف  ودول  السعودية  العربية  اململكة  يف  األشقاء   مع 
هنا اضغط  التصريح..  الى  إلستماع  املزيد،  اقرأ  املشتركة..  واألهداف  املصالح  جميع  وتأمني  حتقيق  حتى 

 استقبل الرئيس عيدروس قاسم الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقالي
الثالثاء، اليوم  اجلنوبية،  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد   اجلنوبي 
الصيني السفير  الرياض،  السعودية  بالعاصمة  إقامته  مقر   يف 
مختلف مناقشة  اللقاء  خالل  جرى  يونغ.  كانغ  السيد  اليمن   لدى 
حكومة عمل  مبستقبل  يتعلق  ما  خاصة  العالقة  ذات   امللفات 
احلياة وتطبيع  العامة  واخلدمات  االقتصاد  دعم  وفرص   املناصفة 
اجلهود على  الُزبيدي  الرئيس  أكد  حيث  الشامل،  السالم   وعملية 
العربية السعودية التحالف بقيادة اململكة  التي تبذلها دول   الكبيرة 
تشكيل أن  على  الُزبيدي  الرئيس  املستويات.وأكد  مختلف    على 
أساسية محطة  متثل  والشمال  اجلنوب  بني  املناصفة   حكومة 
أمام أن  إلى  مشيراً  الرياض،  اتفاق  تنفيذ  خطوات   ضمن 
معاجلة مقدمتها  يف  يأتي  ومحورية  هامة  ملفات   احلكومة 

املعاناة لرفع  املناسبة  البيئة  وتوفير  الدولة  مؤسسات  بناء  وإعادة  والرواتب  اخلدمات  وتوفير  االقتصادية،   األزمة 
الرياض، اتفاق  إطار  يف  تنفيذها  يجب  التي  الالحقة  اخلطوات  من  العديد  هناك  بأن  ونوه  املواطنني.  كاهل   عن 
املزيد اقرأ  الوطنية...  والهيئة  واحملاسبة،  للرقابة  املركزي  "اجلهاز  االقتصادية  الهيئات  تشكيل  إعادة  وأهمها 

 تصريح الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي رئيس املجلس االنتقالي
اجلنوبي لصحيفة الشرق األوسط

الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي يستقبل سفير جمهورية الصني الشعبية

https://www.facebook.com/watch/?v=398907938019127
https://aawsat.com/node/2675091
https://stcaden.com/news/13526
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االنتقالي املجلس  رئيس   ، الزبيدي  عيدروس  اللواء   غادر 
العاصمة الى  متوجهاً  الرياض  السعودية   العاصمة 
يف املجلس  رئاسة  هيئة  أعضاء  من  عدد  مع   أبوظبي 
السعودية الزبيدي  مغادرة  وتأتي  املفاوضات.  وحدة 
الدستورية اليمني  اجلديدة  اليمنية  احلكومة  أداء   بعد 
ومشاركة االنتقالي اجلنوبي فيها بخمس حقائب وزارية.

الُزبيدي، قاسم  عيدروس  القائد  الرئيس   بعث 
 رئيس املجلس االنتقالي اجلنوبي، برقية تهنئة إلى
نهيان، آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو   صاحب 
 رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، وإلى صاحب
نائب مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ   السمو 
دبي، حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة   رئيس 
نهيان آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو   وصاحب 
للقوات األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد   ولي 
 املسلحة، وأصحاب السمو أعضاء املجلس األعلى
الوطني اليوم  مبناسبة  وذلك  اإلمارات،    حكام 
املزيد اقرأ  الشقيقة...  اإلمارات  لدولة  الـ49 

 بعث الرئيس عيدروس قاسم الُزبيدي رئيس املجلس
 االنتقالي اجلنوبي، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب
 اجلاللة امللك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك
 مملكة البحرين الشقيقة ، مبناسبة الذكرى التاسعة
واألربعني للعيد الوطني ململكة البحرين الشقيقة.

وشعب لقيادة  تهانيه  عن  الُزبيدي  الرئيس   وعبر 
لشعب حتقق  مبا  مشيداً  املناسبة،  بهذه   البحرين 
كافة يف  تنموية  نهضة  من  الشقيق   البحرين 
املزيد اقرأ  احلكيمة.....  قيادته  ظل  يف  املجاالت 

مغادرة الرئيس عيدروس الزبيدي و الفريق املفاوض العاصمة السعودية الرياض

القيادة يهنئ  الُزبيدي   الرئيس 
الـ49 الوطني  بالعيد  اإلماراتية 

 الرئيس الُزبيدي يهنئ ملك مملكة
الـ49 الوطني  بالعيد  البحرين 

https://stcaden.com/news/13386
https://stcaden.com/news/13474
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مكتب نظم  املتحدة:   اململكة 
اخلارجية للشؤون  العامة   اإلدارة 
يف اجلنوبي  االنتقالي   باملجلس 
عبر "بريطانيا"  املتحدة   اململكة 
السبت، مساء  املرئي،   االتصال 

 اجتماعاً موسعاً لهيئات املجلس يف اململكة املتحدة، الطالعهم
 على آخر التطورات املتعلقة بتنفيذ  اتفاق الرياض بحضور
االنتقالي باملجلس  للشؤون اخلارجية  العامة  اإلدارة   رئيس 
 اجلنوبي الدكتور عيدروس النقيب. وافتتح االجتماع بكلمة
 ترحيبية للدكتور صالح محسن احلاج مدير مكتب اإلدارة يف
 اململكة املتحدة رحب فيها باجلميع وهنأهم مبناسبة قدوم
املزيد اقرأ  قيادة...  أن  مؤكدا  اجلديد،  امليالدي  العالم 

يف الرشيدة  وقيادتها  السعودية  العربية  للمملكة  الريادي  الدور  عاليا   نُثمن 
جهود ايضا  ننسى  وال  التسريع.  وآلية  الرياض  اتفاق  بتنفيذ  والدفع   رعاية 
كان وايضا  التحالف.  دول  وبقية  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف   األشقاء 
 هناك حرص كبير من قبل املجلس االنتقالي اجلنوبي يف الدفع بعجلة التنفيذ،
اليمنية. احلكومه  يف  املقابل  الطرف  قبل  من  احلرص  هذا  ظهر  وايضا 

الشق وتنفذ  الرياض  اتفاق  يف  واألكبر  األساسي  اجلزء  وهي  احلكومة  وتشكلت  بالنجاح  اجلهود  تكللت  هلل   احلمد 
مراحل. على  وسيأتي  جدا  مهم  أمر  هو  الرياض  اتفاق  بنود  من  تبقى  ما  تنفيذ  أن  شك  ال   . واألمني   العسكري 

مدراء تغيير  ومن  اجلنوب  حملافظات  جدد  حملافظني  تعيني  من  تبقى  ما  إكمال  يف  ننجح  سوف  تأكيد   وبكل 
من أصيل  جزء  سيكون  وهذا  الرياض،  اتفاق  يف  املذكورة  احملافظات  يف  األمن  مدراء  مثل  الدولة   مؤسسات 
واحملافظات شبوة  محافظة  القادمة  املرحلة  ستكون  عدن  العاصمة  يف  بدأنا  ما  مثل  فيها.  احلياة   تطبيع 
الرياض، اتفاق  تنفيذ  اكمال  من  ابعد  هو  ما  هناك  الدولة.  مؤسسات  يف  شامل  إصالح  هناك  وسيكون   االخرى، 
التلفزيونية املقابلة  شاهد  كبير...  بشكل  داعم  اجلميع  يكون  وان  حُتل  أن  يجب  قضايا  و  كبيرة  ملفات  هناك 

 خارجية االنتقالي تعقد لقاًء عامًا مع قيادة هيئات اجلاليات اجلنوبية يف اململكة
املتحدة و الواليات املتحدة األمريكية إلطالعهم على آخر تطورات اتفاق الرياض

 نائب رئيس الشؤون اخلارجية يف املجلس االنتقالي محمد الغيثي: تنفيذ ما
تبقى من بنود اتفاق الرياض اخلاص بـاليمن مهم جًدا وسيأتي على مراحل

مكتب نظم  املتحدة:   الواليات 
اخلارجية للشؤون  العامة   اإلدارة 
يف اجلنوبي  االنتقالي   باملجلس 
بالواليات ونيويورك   واشنطن 
السبت، مساء  األمريكية،   املتحدة 
 اجتماعا موسعا، عبر االتصال املرئيس، لقيادات نشطاء
واملتقاطعات الواليات  كافه  في  اجلنوبية   اجلاليات 
الرياض، اتفاق  تطورات  آخر  على  الطالعهم   األمريكية 
اخلارجية للشؤون  العامة  اإلدارة  رئيس   مبشاركة 
النقيب. عيدروس  الدكتور  اجلنوبي  االنتقالي  باملجلس 

عبدالسالم لألستاذ  ترحيبة  بكلمه  االجتماع   وافتتح 
املزيد اقرأ  واشنطن...  يف  اإلدارة  مكتب  مدير  مسعد 

https://stcaden.com/news/13560
https://twitter.com/AlHadath/status/1340424045385400320?s=20
https://www.facebook.com/397068297816195/posts/795022608020760/?d=n
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دول مجلس التعاون اخلليجي  والعربي واملجتمع الدولي ترحب بتنفيذ اتفاقية الرياض

 يعد تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة لالبتعاد عن االضطرابات والنزاعات،
وسيكون خطوة نحو التنمية ومحاربة الفساد لنعيش يف أمن واستقرار وسالم

اجلمهورية يف  اجلديدة  احلكومة  بإعالن  ترحب  موسكو  رسمية  تصريحات  يف   : الروسية   اخلارجية 
املزيد اقرأ  اجلنوبية...  املناطق  ملمثلي  الوزارية  احلقائب  من  كبير  جزء  منح  مت  األولى  وللمرة  اليمنية، 

اتفاق اجلنوبي  االنتقالي  واملجلس  الشرعية  اليمنية  احلكومة  بتنفيذ  الكويتية  اخلارجية  رحبت  كونا: 
املزيد اقرأ  اجلديدة...  اليمنية  الكفائات  حكومة  تشكيل  عن  واالعالن  العسكرية  الترتيبات  وإمتام  الرياض 

وتنفيذ اجلديدة  اليمنية  احلكومة  بتشكيل  اخلليجي  التعاون  مجلس  رحب  التعاون:   مجلس 
املزيد اقرأ  اجلنوبي...  االنتقالي  واملجلس  اليمنية  احلكومة  بني  املوقعة  الرياض.  اتفاق 

االطراف واستجابة  التحالف  دول  بجهود  والعقبات  الصعوبات  كل  الرياض  اتفاق  "جتاوز  سلمان:  بن   خالد 
اليمنية لها، وداللة ذلك حرصهم احلقيقي على حتقيق السالم واالمن واالستقرار يف اليمن" ... اقرأ املزيد

خطوة الرياض  اتفاق  تنفيذ  إطار  يف  جديدة  مينية  حكومة  إعالن  يعد  األوروبي:   اإلحتاد 
املزيد اقرأ  اجلديدة...  احلكومة  أمام  وسيكون  اليمن  يف  شامل  سياسي  حل  نحو  إيجابية 

خطوة هذه  تكون  أن  يف  أملها  عن  معربة  الرياض  اتفاق  بتنفيذ  اإلمارات  دولة  رحبت   وام: 
املزيد اقرأ  اليمنية...  األزمة  إنهاء  مبسارات  الدفع  وتسريع  سياسي  حل  حتقيق  طريق  على 

االنتقالي واملجلس  اليمنية  احلكومة  بني  الرياض  اتفاق  تنفيذ  نحو  مهمة  خطوة  "هذه  راب:   دومينيك 
املزيد اقرأ  عاجل"...  بشكل  اليمنيون  يحتاجه  الذي  السالم  من  واحدة  خطوة  وتقربنا  اجلنوبي 

https://al-omana.net/news134471.html
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2946500
https://www.gcc-sg.org/ar-sa/MediaCenter/NewsCooperation/News/Pages/news2020-12-18-1.aspx
https://twitter.com/kbsalsaud/status/1340530920835657728?s=20
https://eeas.europa.eu/delegations/yemen/90878/node/90878_ar
http://wam.ae/ar/details/1395302896467
https://twitter.com/DominicRaab/status/1340038596804431873?s=20
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@OSE_Yemen

ستتمكن  فقط  احلوار  خالل   من 
على االتفاق  من   األطراف 
مستوى على  النار  إطالق   وقف 
اقتصادية تدابير  على  و   البالد 
معاناة من  للتخفيف   وانسانية 
عملية واستئناف  اليمني   الشعب 
املزيد اقرأ  شاملة"...  سياسية 

لكي اآلن  الوقت  حان  "لقد   غريفيث: 
خالفاتهم وتناقش  األطراف   جتتمع 
للمضي واقعية  طريقة  على   وتتفق 
أرى أن  أود   ،2021 عام  يف   قدًما. 
 األطراف تُظهر اجلدية بشأن استئناف
إلنهاء اجلميع  تشمل  سياسية   عملية 
املزيد اقرأ  كامل"..  بشكل  الصراع 

مارتن غريفيثس

@antonioguterres

@UN_Spokesperson

 بيان صحفي صادر عن
 املبعوث اخلاص لألمني العام

 لألمم املتحدة إلى اليمن
  حول تنفيذ اتفاق الرياض

١٨ ديسمبر ٢٠٢٠

غريفيث، مارتن  اليمن،  إلى  اخلاص  األممي  املبعوث   يُرحب 
تشكيل ذلك  يف  مبا  الرياض  اتفاق  تنفيذ  يف  اإليجابية   بالتطورات 
اليمني، الرئيس  اخلاص  املبعوث  ويهنئ  اجلديدة.   احلكومة 
األحزاب وكافة  الرياض  اتفاق  وأطراف  هادي،  منصور  ربه   عبد 
كما فيها،  وساهمت  العملية  هذه  دعمت  التي  السياسية   واملكونات 
االتفاق. لتنفيذ  املفاوضات  بنجاح  السعودية  العربية  اململكة  يهنئ 

االستقرار لتعزيز  مهمة  خطوة  هذه  إن   " غريفيث:  السيد   قال 
وهي السياسية،  الشراكة  ورفع مستوى  الدولة    وحتسني مؤسسات 
اليمن." يف  للصراع  دائم  سياسي  حل  نحو  محورية   خطوة  أيًضا 

العمل من  باملزيد  القيام  ضرورة  إلى  اخلاص  املبعوث   وأشار 
القرار صنع  ومناصب  احلكومة  يف  اليمنية  املرأة   إلشراك 
االنتقال حددها  التي  التاريخية  السابقة  أعقاب  يف   خاصًة 
الوطني احلوار  مؤمتر  خالل  من  اليمن  يف  .السياسي 
والتوفيق النجاح  اليمن  إلى  اخلاص  األممي  املبعوث   ويتمنى 
التحديات ملواجهة  جهودهما  يف  الوزراء  ومجلس  الوزراء   لرئيس 
اليمني. الشعب  حياة  وحتسني  البالد  تواجهها  التي   العديدة 

هنا النص الكامل للبيان

https://t.co/ZfVsjgZeoI?amp=1
https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1343156086904418304?s=20
https://t.co/WiCF5dwxpR?amp=1
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“ أحمد حامد األملس
محافظ عدن

 جميعنا يف خضم عمل دؤوب ومتواصل لتوفير احتياجات شعبنا”
لتحسني ظروف حياتهم واإلرتقاء بها
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فعاليات و مشاركات

 دشنت دائرة املرأة والطفل باألمانة العامة لهيئة رئاسة املجلس االنتقالي  
 اجلنوبي، دورة تدريبية يف مجال اخلياطة واالنتاج يف العاصمة عدن بدعم
من منتدى املرأة اجلنوبية مبدينة ليفربول باململكة املتحدة »بريطانيا«.

رئيسة سعد  محمد  اشتياق  االستاذة  حتدثت  الدورة،  افتتاح   يف 
تهدف برامج  اليوم  ترى  بأن  سعادتها  عن  فيها  عبرت  بكلمة   الدائرة، 
ومشروعاً النسائي،  العنصر  خاصة  البشرية،  القدرات  بناء   إلى 

املنشودة. التنمية  أجل  من  اجلهود  كافة  تكاتف  يحقق  مبا  للمشاركات  للعمل  أبواباً  ويفتح  باخلير   يدر 
إكساب إلى   ، احملدود  الدخل  ذات  األسر  من  متدربة   15 مبشاركة  شهر،  ملدة  تستمر  التي  الدورة،   وتهدف 
تنمية وإحداث  ألسرهن،  املعيشي  املستوى  وحتسني  دخلهن،  حتسني  من  متكنهن  حرفية  مهارات   املشاركات 
وتعليقا على دور منتدى املرأة اجلنوبية يف اململكة املتحدة يف دعم هذه املبادرة قالت االستاذة  للفرد واملجتمع.
الوقوف الى  املنتدى يهدف  املنتدى يف مدينة ليفربول  »ان  الدعم ومديرة   ياسمني سلمان، املشرفة على حملة 
املرأة لتاهيل  دعم  من  ممكن  هو  ما  تقدمي  ذلك  يف  مبا  املجاالت  شتى  يف  اجلنوبية  املرأة  حقوق  جانب   الى 
لالعتماد على قدراتها ملعاجلة احتياجاتها واحتياجات اسرها املعيشية خاصة يف الضروف الصعبة«... اقرأ املزيد

املتحدة.. اململكة  يف  اجلنوبية  املرأة  منتدى  من   بدعم 
بعدن اخلياطة  يف  تأهيلية  دورة  تدشني 

https://www.facebook.com/397068297816195/posts/792283008294720/?d=n
https://www.facebook.com/397068297816195/posts/788881578634863/?d=n
https://stcaden.com/news/13521
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ووفاًء  ، نوفمبر  من   30 الوطني  االستقالل  يوم  بذكرى   احتفاًء 
اإلماراتي الشهيد  ليوم    وتكرميًا 

االنتقالي املجلس  أقام   .. الُزبيدي  قاسم  عيدروس  الرئيس  ِقبل  من  كرمية   برعاية 
األخرى اجلنوبية  احملافظات  و  عدن  العاصمة  يف  رياضية  فعاليات  و  بأنشطة  اجلنوبي 

ببطولة يتّوج  "املنصورة"   فريق 
القدم لكرة  زايد  بن   الشيخ محمد 
املزيد اقرأ  عدن...  بالعاصمة 

ببطولة يتّوج  "التضامن"   فريق 
زايد بن  محمد  الشيخ   سمو 
املزيد اقرأ  املكال...  ألندية 

لببطولة بطاًل  يتّوج  "اجليل"   فريق 
الكروية زايد  بن  محمد   الشيخ 
املزيد اقرأ  أبني...  محافظة  ألندية 

 اجتماع موسع ضم رؤساء احتادات العاب التايكوندو والسباحة والدراجات الهوائية والعاب
القوى... انطالق فعاليات مصاحبة لدوري الشيخ محمد بن زايد باملكال... اقرأ املزيد

تُتوج بكأس دوري كرة  ثانوية عدن 
ضمن باملنصورة  "للبنات"   الطائرة 

املزيد اقرأ  محمد...  الشيخ  بطولة 

بطاًل تتوج  نافع  بن  عقبة   مدرسة 
زايد بن  محمد  الشيخ   لبطولة 
املزيد اقرأ  صيرة...  مديرية   ملدراس 

ببطولة يتّوج  "املمدارة"   فريق 
الُسباعية زايد  بن  محمد   الشيخ 
املزيد اقرأ  عثمان...   بالشيخ 

بطولة يدشن  حضرموت   إنتقالي 
ضمن الهوائية  الدراجات   سباق 
الشيخ لدوري  املصاحبة   الفعاليات 
املزيد اقرأ  زايد...  بن   محمد 

 انتقالي العاصمة عدن ينظم سباقاً
 للماراثون ضمن األنشطة املصاحبة
زايد بن  محمد  الشيخ   لبطولة 
املزيد اقرأ  الرياضية...   لأللعاب 

ضمن الشطرجن  بطولة   انطالق 
لبطولة املصاحبة   األنشطة 
محمد الشيخ  السمو   صاحب 
املزيد اقرأ  بأبني...  زايد   بن 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=844085219658397&id=442306293169627
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=844080599658859&id=442306293169627
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=843972076336378&id=442306293169627
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=837771946956391&id=442306293169627
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=836360643764188&id=442306293169627
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=841320696601516&id=442306293169627
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=839886896744896&id=442306293169627
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=840589906674595&id=442306293169627
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=843663133033939&id=442306293169627
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=842623989804520&id=442306293169627
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@OSE_Yemen

كريستوفر املتحدة  الواليات   سفير 
 هنزل : تدين بشدة حكومة الواليات
عدن مطار  على  الهجوم   املتحدة 
 اليوم ، والذي تسبب يف مقتل وجرح
مسؤولي أرواح  وعرض   مدنيني 
 احلكومة اليمنية للخطر . نحن نقف
 مع الشعب اليمني يف سعيه من أجل
اليمنية احلكومة  وندعم   ،  السالم 
 اجلديدة وهي تعمل من أجل مستقبل
أفضل جلميع اليمنيني... اقرأ املزيد

على الهجوم  بشدة  "أدين   غريفيث: 
أعضاء وصول  فور  عدن   مطار 
من العديد  وإصابة  ومقتل   احلكومة 
التعازي خالص  األبرياء.   املدنيني 
عزيًزا. فقد  من  كل  مع   والتضامن 
يف الصالبة  الوزراء  ملجلس   أمتنى 
 مواجهة املهام الصعبة املقبلة.  إن هذا
 العمل العنيف غير مقبول، وهو تذكير
بشكل اليمن  إعادة  بأهمية   مأساوي 
عاجل إلى طريق السالم.".. اقرأ املزيد

@USEmbassyYemen

املتحدث عن  صادر  صحفي    بيان 
اإلنتقالي املجلس  باسم   الرسمي 
اجلنوبي حول استهداف مطار عدن

األربعاء، 30 ديسمبر، 2020م

املتحدث لسان  على  هاماً،  بياناً  اجلنوبي،  االنتقالي  املجلس   أصدر 
احلادث حول  هيثم،  نزار  املهندس  املجلس،  باسم   الرسمي 
األربعاء اليوم  صباح  الدولي  عدن  مطار  استهدف  الذي  اإلجرامي 

فيما يلي نصه:  
بيان هام

 فيما كان اجلميع يترقب وصول حكومة املناصفة بني اجلنوب والشمال
 إلى عدن، وبدء عملية البناء والتنمية وانتشال البالد من وضعها املأساوي،
 أبت أيادي اإلرهاب والتطرف والفوضى إال أن متارس دورها اإلجرامي
واالستقرار. والسالم  البناء  فرص  وتعطيل  والتدمير  القتل  يف  املعهود 

والتنديد اإلدانة  عبارات  بأشد  اجلنوبي  االنتقالي  املجلس  يدين   وإذ 
 تلك العملية اإلرهابية الغادرة التي استهدفت مطار عدن الدولي حلظة
 وصول حكومة املناصفة املنبثقة عن اتفاق الرياض، فإنه يحّمل املليشيات
والساعية الرياض  اتفاق  من  املتضررة  والقوى  اإلرهابية   احلوثية 
الغادر، اإلرهابي  العمل  هذا  عن  الكاملة  املسؤولية  تنفيذه،   إلفشال 
مبسؤولياتهم االضطالع  إلى  األمنية  واألجهزة  املناصفة  حكومة   داعياً 
 والشروع بتحقيق فوري وعاجل مبشاركة دولية، لكشف مالبسات هذا
األشقاء تدخل  على ضرورة  ذاته  الوقت  مشددين يف  اإلجرامي،   العمل 
األجهزة إلسناد  السعودية  العربية  اململكة  بقيادة  العربي  التحالف   يف 
األمنية وتقدمي الدعم اللوجستي الالزم لتثبيت األمن يف العاصمة عدن.

الغادر، اإلرهابي  احلادث  هذا  شهداء  اجلنوبي  االنتقالي  املجلس   ينعي 
تعالى نسأله  كما  وغفرانه،  رحمته  بواسع  يتغمدهم  أن  اهلل   سائلني 
تسقط لن  اجلرائم  هذه  بأن  املجلس  ويؤكد  للجرحى،  العاجل   الشفاء 
والدوليني االقليمني  الشركاء  مع  باالستمرار  التزامه  مجدداً   بالتقادم، 
وأنواعه. أشكاله  بكافة  التطرف  ومحاربة  اإلرهاب  مكافحة   .يف 

هنا النص الكامل للبيان ... اضغط هنا ملشاهدة البيان

https://twitter.com/USEmbassyYemen/status/1344313520364675073?s=20
https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1344265191794606086?s=20
https://twitter.com/AIChdtv/status/1344332980010033155?s=20
https://stcaden.com/news/13594
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 مساعد األمني العام يلتقي مدير مكتب املبعوث األممي مارتن
غريفيثس. )اقرأ املزيد(

اخلبجي يستقبل نائب السفير األمريكي باإلنابة. )اقرأ املزيد(.

 املجلس االنتقالي يعّبر عن ارتياحه لتشكيل حكومة املناصفة
 ويؤكد حرصه على إجناح مهامها. )اقرأ املزيد(

 الدائرة السياسية تدشن جلسات اجتماعها السنوي ملناقشة تقارير
اإلدارات باحملافظات. )اقرأ املزيد(

 نائب األمني العام يلتقي مدير مكتب املبعوث األممي مارتن
غريفيثس. )اقرأ املزيد(

 وزير النقل ومحافظ عدن يطلعان على أضرار مطار عدن الدولي
إثر الهجوم اإلرهابي. )اقرأ املزيد(

    االنتقالي ُيشارك بندوة حول أوضاع حقوق االنسان يف اجلنوب.
)اقرأ املزيد(

 يف اليوم العاملي حلقوق اإلنسان.. اجلعدي: حقنا يف احلياة
واحلرية واالستقالل لن يستطيع أن ينتزعه منا أحد. )اقرأ املزيد(

 األمانة العامة تعقد اجتماعها الدوري برئاسة اجلعدي. )اقرأ
املزيد(
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