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رئيس الجمهورية يؤكد على وحدة الصف

شدد  الرئيس عبدربه منصور هادي على أهمية توحيد الصف وضبط األوضاع في محافظة أرخبيل
سقطرى وتثبيت دعائم األمن واالستقرار والسالم والحفاظ على السكينة العامة وحماية مؤسسات الدولة

 والممتلكات العامة والخاصة .

وخالل اتصاله بمحافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس  أشاد الرئيس بجهود ودور أبناء المحافظة
وتعاونهم مع القيادات العسكرية واألمنية وممثلي قوات تحالف دعم الشرعية المرابطين في الجزيرة

الستتباب األمن واالستقرار.. مؤكداً على أهمية وحدة الصف ولم الشمل بين أبناء الوطن ورفقا السالح
 في سقطرى جزيرة األمن واالستقرار والوائم والسالم الذي عرفت به وأبنائها على مر العصور. 

الحكومة تؤكد على اتخاذ كل اإلجراءات لمواجهة  كورونا

أكدت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد في اجتماعها برائسة رئيس الوزراء
الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة وأجهزتها المختصة تبذل جهود استثنائية التخاذ كل اإلجراءات

 الواجبة لحماية جميع المواطنين على امتداد اليمن من هذا الوباء الذي يجتاح العالم.

ونبهت اللجنة من خطورة وتداعيات تعطيل عمل مؤسسات وأجهزة الدولة في العاصمة المؤقتة عدن
بفعل اإلعالن االنقالبي للمجلس االنتقالي والحد من قدرتها على القيام بوظائفها في هذا الظرف

الصعب.. وشددت على ما ورد في بيان الحكومة وأهمية تطبيق اتفاق الرياض، إضافة إلى ضرورة
انصياع مليشيات الحوثي للدعوات األممية لتوحيد الجهود لمواجهة هذه الجائحة.

مجلس األمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن 
أعرب أعضاء مجلس األمن عن قلقهم الشديد إزاء إعالن ما يسمى بالمجلس االنتقالي الجنوبي المؤرخ

 في 25 أبريل.

وجدد المجلس التأكيد على التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقالله وسالمة أراضيه، ودعوا إلى
 التعجيل بتنفيذ اتفاق الرياض.



وأعربوا عن قلقهم من أن تصرفات المجلس االنتقالي الجنوبي قد تصرف االنتباه عن جهود المبعوث
الخاص مارتن غريفيث لتأمين وقف إطالق النار على الصعيد الوطني، وتدابير بناء الثقة، واستئناف

 عملية سياسية يمنية شاملة.

اإلرياني : ميليشيات الحوثي ستواجه مصير حزب الله 

قال وزير اإلعالم معمر االرياني أن مليشيا الحوثي االنقالبية ستواجه مصير حزب الله اللبناني في
 تصنيفه كمنظمة إرهابية .

وأكد أن إصرار مليشيا الحوثي على التموضع كأداة إيرانية قذرة إلقالق امن واستقرار اليمن واستهداف
دول الجوار وتهديد حركة المالحة الدولية في البحر األحمر وباب المندب، وعدم التزامها بالسالم

والقرارات الدولية ذات الصلة باألزمة اليمنية سيعرضها قريباً لمصير حزب الله اللبناني من تصنيف
بقوائم اإلرهاب العالمية.
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ارتفاع عدد اإلصابات  بفيروس كورونا إلى 10 حاالت     

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية  تسجيل ثالث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينتي عدن
 وتعز ليرتفع بذلك عدد اإلصابات المؤكدة إلى عشر حاالت توفي منها اثنان وتعافت حالة واحدة 

وذكرت لجنة الطوارئ في إعالن جديد إنها سجلت  3  حاالت إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا
 المستجد، اثنتان منها في العاصمة المؤقتة عدن، والثالثة في محافظة تعز ألحد المخالطين لحالة اإلصابة

 التي أُعلن عنها. 

وأكدت اللجنة أن الحاالت مستقرة وتتلقى الرعاية وقامت فرق الرصد بحصر المخالطين وتم اتخاذ
 اإلجراءات الوقائية الالزمة تجاههم.

وكانت حالة واحدة في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت قد تعافت فيما توفيت حالتان في مدينة عدن. 

الحكومة تحذر   من تسييس جائحة كورونا 

حذر وزير اإلعالم معمر االرياني ،من تسييس مرتزقة إيران "المليشيا الحوثية" لملف وباء كورونا
 المستجد وإخفائها لحجم اإلصابات في مناطق سيطرتها.

وقال وزير اإلعالم " أن المليشيا الحوثية تخفي حجم اإلصابات بفيروس كورونا وتمارس الضغوط على
الطواقم الطبية في مستشفيات العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتها لعدم نشر الحقائق وتجبرها

 على تشخيص الحاالت على أنها ناتجة عن إصابة بأوبئة وفيروسات أخرى."
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Politically

President of the Republic emphasizes the importance of unity

President Abd Rabbo Mansour Hadi stressed the importance of uniting the
ranks, controlling the conditions in the governorate of Socotra Archipelago,
establishing security, stability and peace, preserving public tranquility, and
protecting state institutions and public and private property.

During a phone call with the governor of Socotra Archipelago, Ramzi Mahrous,
the President praised the efforts and role of the people of the governorate and
their cooperation with the military and security leaders and representatives of
the forces of the coalition to support legitimacy stationed on the island to
establish security and stability. He stressed the importance of unity and
reunification of the people of the homeland.

The government emphasizes taking all measures to confront
Corona

Yemen's supreme national emergency committee for COVID-19 confirmed in
its meeting chaired by Prime Minister Dr. Moeen Abdul Malek, that the
government and its specialized bodies are making exceptional efforts to take all
necessary measures to protect all citizens across Yemen from this epidemic that
is sweeping the world.

The committee warned of the seriousness and repercussions of disrupting the
work of state institutions and agencies in the interim capital of Aden due to the
coup announcement of the transitional council. It also warned of limiting the
ability of the state institutions to carry out their functions in this difficult



circumstance. The committee stressed what was stated in the government's
statement concerning the importance of implementing the Riyadh agreement, in
addition to the need for Houthi militia to comply with the international calls to
unite efforts to confront this pandemic.

The Security Council affirms its commitment to the unity of
Yemen

Security Council members expressed their grave concern over the
announcement of the so-called Southern Transitional Council that was issued on
April 25.

The Council reaffirmed its strong commitment to the unity, sovereignty,
independence and territorial integrity of Yemen, and called for the speedy
implementation of the Riyadh Agreement.

The members expressed concern that the actions of the Southern Transitional
Council may divert attention from the efforts of Special Envoy Martin Griffiths
to secure a national ceasefire, confidence-building measures and the resumption
of a comprehensive Yemeni political process.

Al-Eryani: Houthi militias will face the fate of Hezbollah

Information Minister Muammar Al-Eryani said that the Houthi militia would
face the fate of the Lebanese Hezbollah in its classification as a terrorist
organization.

He stressed that the Houthi militia's insistence on acting as an Iranian tool to
disturb the security and stability of Yemen, targeting neighboring countries,
threatening international navigation in the Red Sea and Bab al-Mandab, and its
lack of commitment to peace and international decisions related to the Yemeni
crisis will soon expose it to the fate of Lebanese Hezbollah which was classified
internationally s a terrorist organization.

Humanitarianly

The number of infections with the Corona virus rose to 10 cases



The government emergency committee announced the registration of three new
infections with the new Corona virus in the cities of Aden and Taiz, bringing
the number of confirmed cases to ten cases, of which two died and one
recovered

In a new announcement, the Emergency Committee stated that it had registered
3 new confirmed cases of Corona virus infections, two of which were in the
interim capital of Aden, and the third in Taiz governorate, for one of those in
contact with the announced infection case.

The committee affirmed that the cases are stable and receive care, and that the
monitoring teams have identified those in contact with the cases and the
necessary preventive measures have been taken.

One case in Al-Shahr directorate, Hadramout governorate, had recovered, while
two cases had died in Aden.

The government warns against politicizing the Corona pandemic

Information Minister Muammar Al-Eryani warned against the politicization of
the new Corona epidemic by the Iranian backed Houthi militia, and of its
concealment of the number of cases in its areas of control.

The Minister of Information said, "The Houthi militia conceals the number of
infections with the Corona virus and exerts pressure on medical staffs in Sana’s
hospitals and the areas under its control, for not publishing the facts and forces
them to diagnose the cases as infections with other viruses."


