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مصدر مؤتمري: مايحدث في زنجبار وجعار يفضح العالقة بين القاعدة وداعش وتحالف العدوان

قال مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام 
ان التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات 
الجنوبية وآخرها سيطرة عناصر تنظيم القاعدة 
وداع���ش على زن��ج��ب��ار م��رك��ز محافظة أبين 
ومديرية جعار والتي جاءت تحت غطاء مّمن 
يدعون الشرعية وبتجاهل من تحالف العدوان، 
تثير الكثير من التساؤالت عن عالقة هذه 
التنظيمات بما يسمى المقاومة ودول التحالف.

وأك��د المصدر ان سيطرة عناصر القاعدة 
وداع����ش ع��ل��ى زن��ج��ب��ار وج��ع��ار اث��ب��ت��ت صحة 
المخاوف والمخاطر التي حذر منها المؤتمر 
الشعبي العام مرارًا وتكرارًا، وبالذات التماهي 
بين العدوان السعودي على اليمن، وميليشيات 
ه���ادي، وب��ي��ن عناصر التنظيمات االرهابية 

)ال��ق��اع��دة وداع����ش( س���واء م��ن خ��الل تدمير 
مقدرات الدولة والجيش اليمني الذي تقع على 
عاتقه مهمة مواجهة االره��اب، أو عبر دعم 
ه��ذه التنظيمات بالسالح، وال��م��ال، وتسهيل 
قيامها بأنشطتها االرهابية ،وتوسيع نفوذها 
وسيطرتها على مدن ومحافظات كما حصل في 
حضرموت، وم��أرب ،والبيضاء، وع��دن، وتعز.. 
وأخيرًا وليس آخر في زنجبار وجعار وما يمثله 
ذلك من مخاطر ليس على أمن واستقرار اليمن 
فحسب، ب��ل على االم��ن والسلم ف��ي المنطقة 

والعالم.
وحمل المصدر دول التحالف والميليشيات 
التابعة لهم المسؤولية الكاملة عن سيطرة 
التنظيمات االرهابية )القاعدة وداعش( على 

محافظات ومدن يمنية وآخرها مدينتا زنجبار 
وجعار، وعن كل ما يترتب على ذلك من مخاطر 
على االمن واالستقرار في اليمن ودول المنطقة 
والعالم، واستخدامها ورقة سياسية من قبلهم 
خاصة وان ه��ذه االح��داث تتزامن مع مساعي 
االمم المتحدة إلجراء المفاوضات بين المكونات 
السياسية اليمنية لوقف العدوان ورفع الحصار 
واستئناف العملية السياسية وحل االزمة اليمنية 

بالطرق السلمية.
ودع���ا ال��م��ص��در مجلس االم���ن إل��ى وض��ع حد 
للعدوان والتسريع في مسار الحل السياسي قبل 
ان تزداد األوضاع ترديًا ويصعب عليها مواجهة 
قوى التطّرف واإلرهاب المستفيدين األكبر من 

الحرب على اليمن.

> تصاعدت األعمال اإلرهابية في المحافظات الجنوبية بش��كل يثير القلق وبصورة غير مس��بوقة، وفي تزامن يؤكد حقيقة تورط السعودية في 
دعم ومساندة اإلرهابيين من جماعات داعش والقاعدة وميليشيات هادي واستخدامهم كورقة إلجهاض الحلول السياسية لألزمة اليمنية..

فمن��ذ احتالل مدينة عدن وحتى صفقة تس��ليم القاعدة لمدن في أبين من ِقَبل ميليش��يات هادي أخ��ذت األعمال اإلرهابية تأخذ منحى خطيرًا 
وتثير القلق محليًا ودوليًا في ظل توظيف هذه الجرائم لخدمة أجندة آل سعود..

وشهدت مدينة جعار بمحافظة أبين مجزرة وحشية بشعة نفذها تنظيم داعش اإلرهابي بحق 11 مواطنًا من أبناء المحافظة.
ونشر التنظيم تسجياًل مصورًا عن عملية إعدام للمواطنين تحاكي في وحشيتها أساليب داعش في سوريا والعراق.

وكان المؤتمر الش��عبي العام حذر منذ وقت مبكر من خطورة دعم العدوان وميليش��يات هادي عسكريًا وإعالميًا وماديًا للتنظيمات اإلرهابية 
وتمكينها من السيطرة على محافظات ومدن يمنية منبهًا الى أثر ذلك على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.

وعبر عن رفضه الشديد الستخدام العدوان لإلرهابيين كورقة ضغط سياسي.
مشددًا على ضرورة التسريع في مسار الحل السياسي وأن على األمم المتحدة المبادرة اليقاف العدوان على اليمن قبل أن تزداد األوضاع سوءًا.

بعث رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة 
إل��ى األخ زكريا جسار ال��ع��دوف.. وإخ��وان��ه.. وكاف���ة آل 
العدوف، في وفاة القاضي جسار محمد العدوف، جاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم
األخ زكريا جسار محمد العدوف.. وإخوانه 

وكاف���ة آل العدوف الكرام
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم القاضي 
جسار محمد سيف العدوف.. أحد أبرز رج��االت القضاء 
المتميزين في اليمن الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة 
حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والشعب والثورة 
والجمهورية والوحدة في مجال القضاء وترسيخ أسسه 
في واق��ع المجتمع اليمني الحديث, واإلنتصار للعدالة 
التي تعتبر مرتكزًا أساسيًا للدولة العادلة.. دول النظام 

والقانون.
لقد رحل الفقيد في ظروف غاية في التعقيد والصعوبة 
تشهدها بالدنا جراء العدوان اآلثم الذي يشنه نظام آل 
سعود والمتحالفون معهم ضد شعبنا ب��دون وجه حق 
أو مسوغ قانوني, سوى إشباع نزعات اإلنتقام من اليمن 

واليمنيين, نتيجة لما يكنونه من حقد دفين على يمن 
اإليمان والحكمة.

لقد خسر الوطن برحيل القاضي جسار العدوف واحدًا 
من رجال القضاء المخلصين االكفاء الذين كان لهم مواقف 
شجاعة وحازمة في وجه الظلم وكل من تآمر على الوطن 
ووحدته وأسهموا بكل تفان واجتهاد في تطوير مسيرة 
القضاء والوصول به إلى مستويات عالية في المضمون 

والسبل التي تحقق أعلى قدر من العدالة.
وبهذا المصاب الجلل الذي ألمَّ بكم.. نعبر لكم عن صادق 
التعازي وعميق المواساة باسمي وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
 وجل أن يتغمد 

ّ
الوطني الديمقراطي، سائلين المولى عز

الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه, 
وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان. 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

عل��ي عب���دالله ص�ال���ح
رئيس الجمهورية السابق
رئي�س المؤتمر الشعبي العام

إعالم المؤتمر يعزي الزميل ربيد 
باستشهاد نجل شقيقه 

بعث العاملون في القطاع االعالمي للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
للزميل عادل أحمد ربيد - نائب رئيس المركز االعالمي للمؤتمر الشعبي 
العام باستشهاد نجل شقيقه محمد ربيد- احد منتسبي القوات المسلحة 
اليمنية - الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن 
ضد العدوان السعودي على اليمن في معارك الشرف والبطولة على 

الحدود مع السعودية .
والشهيد محمد ربيد هو نجل الشهيد العقيد/ فيصل أحمد ربيد 
ال��ذي سبق واستشهد اثناء اداء الواجب نهاية مايو من العام 

الجاري. 
وعبر القطاع االعالمي للمؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء 
وص��ادق المواساة للزميل عادل ربيد وإخوانه وكافة آل ربيد بهذا 

المصاب الجلل..
مشيدين في برقية العزاء بمناقب الشهيد محمد ربيد الذي كان يؤدي واجبه 
ى والده النضالية العقيد 

َ
ط

ُ
الوطني في معارك الشرف والبطولة على الحدود مع السعودية ، مقتفيًا خ

فيصل ربيد والتي كللت باستشهاده في وقت سابق اثناء أداء الواجب الوطني..
وترحم العاملون في قطاع االعالم على الشهيد محمد فيصل احمد ربيد سائلين المولى عز وجل 

ه الصبر والسلوان.. أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزمالء
إنا لله وإنا إليه راجعون..

مصدر مؤتمري ينفي لقاء األمين 
العام باألحمدي في األردن

نفى مصدر مسؤول في مكتب االمين العام 
للمؤتمر الشعبي العام صحة ما نشرته مواقع 
اخبارية تابعة ألط���راف م��ؤي��دة للعدوان 
السعودي على اليمن وفي مقدمتها مواقع 
االص��الح، عن لقاء جمع بين االستاذ عارف 
الزوكا والدكتور علي حسن االحمدي في 

ان جملة وتفصياًل.. العاصمة االردنية عمَّ
وقال المصدر: ان هذه الفبركات ال اساس 
لها من الصحة وإنها من نسج خيال القائمين 
على تلك المواقع وم��ن يقف خلفهم من 
المرتزقة ومؤيدي العدوان المتواجدين في 

الرياض وبعض العواصم االخرى ...
مؤكدًا ان تعمد تلك المواقع ومن يقف 
خلفها نشر مثل هذه الفبركات واألكاذيب 
له اه��داف مشبوهة تسعى لخلط االوراق 
وتغطية عالقتها م��ع عناصر القاعدة 
وداع��ش ومساعدتها في السيطرة على 
بعض المدن في المحافظات الجنوبية من 

جهة، ومن جهة اخرى التغطية 
ع��ل��ى ح��ق��ي��ق��ة ال��ص��راع��ات 

بينها  فيما  لمحمومة  ا
ع��ل��ى ت��ق��اس��م الغنائم 
واألم������وال ال��م��دن��س��ة 
ل����ق����اء م��ش��ارك��ت��ه��م 
ف���ي ق��ت��ل ال��ش��ع��ب 

اليمني وتدمير 
م�������ق�������درات�������ه 

وانتهاك سيادته 
واحتالل اراضيه .

وشدد المصدر على ان 
مواقف االمين العام للمؤتمر 

الشعبي العام االستاذ عارف الزوكا الوطنية 
ليست قابلة للمزايدة او المساومة ،وان اية 
اكاذيب لن تزيده وقيادة المؤتمر إال اصرارًا 
على مواصلة مسؤوليتهم الوطنية إليقاف 
العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني . 

في بيان صادر عنه

المؤتمر يدين الجرائم البشعة التي تقترفها عناصر »القاعدة 
وداعش« في عدن وأبين ولحج وتعز وحضرموت والبيضاء

دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام الجريمة االرهابية البشعة 
التي ارتكبتها عناصر تنظيم القاعدة في مدينة جعار بأبين، 
الجمعة، بإعدامها 11 مواطنًا، وما سبقها من ح��وادث إعدام 
لمواطنين في حضرموت وعدد من المواطنين في عدن، وتوثيق 

وبث مشاهد اعدامهم عبر شبكة االنترنت.
واعتبر المصدر أن هذه الجريمة البشعة التي تقشعر لها االبدان 
والقلوب الضمائر تنذر بمخاطر كارثية جراء استفحال آفة االرهاب 
وتنامي نفوذ جماعاته وبسط سيطرتها على مزيد من المدن 
اليمنية في جنوب وشرق اليمن في ظل تنسيق تام ورعاية كاملة 

ودعم مستمر من العدوان السعودي الغاشم. 
وأكد المصدر أن تلك الجريمة جاءت بعد يوم واحد من صفقة 
عون الشرعية مدينتي "زنجبار، جعار" إلحدى  تسليم من يدَّ

 بتنظيم القاعدة، وذلك ضمن التحالف المبرم 
ً
فصائلهم ممثلة

بين ميليشيات القتل واإلرهاب والذي ترعاه مملكة آل سعود في 
اطار عدوانها البربري على اليمن. 

ل المصدر تحالف العدوان السعودي ومرتزقته مسئولية  وحمَّ
كل الجرائم االرهابية وأعمال القتل والتنكيل بالمواطنين االبرياء 
والتي ترتكبها عناصر تنظيم القاعدة وداعش في محافظات 

"عدن، أبين، لحج، تعز، حضرموت، البيضاء".
داعيًا المجتمع الدولي وفي المقدمة األمم المتحدة وأمينها العام 
ومجلس األمن الدولي إلى إدانة هذه الجرائم االرهابية، ومحاسبة 
المتورطين في دعم وتمويل وتسليح جماعات العنف واالرهاب 
والتطرف س��واء أكانوا دواًل أو جماعات أو أف��رادًا، باعتبار تلك 
االعمال تمثل تهديدًا جديًا لألمن واالستقرار االقليمي والدولي.

ندعو إلى وضع حد للعدوان
 ومنع استخدام اإلرهاب

 كورقة سياسية

على مجلس األمن التسريع في 
مسار الحل السياسي قبل أن تزداد 

األوضاع ترّديًا باليمن

تدمير هادي والتحالف مقدرات الدولة 
والجيش اليمني سّهل للتنظيمات 

اإلرهابية القيام بأنشطتها

جرائم ذبح المواطنين تنذر بمخاطر كارثية في البالد جراء استفحال آفة اإلرهاب وتنامي نفوذ جماعته

الزعيم يعزي بوفاة القاضي جسار محمد سيف العدوف

»القاعدة« و»داعش« المؤتمر يحمل تحالف العدوان السعودي وعمالءه مسئولية تسليم المحافظات الجنوبية لـ

ندين جريمة إقدام اإلرهابيين على إعدام 11 مواطنًا في أبينيجب محاسبة الدول واألفراد المتورطين في دعم وتمويل وتسليح اإلرهابيين
نطالب مجلس األمن بوقف العدوان للحد من استمرار سيطرة داعش والقاعدة على المدن والمحافظات اليمنية

السعودية و هادي يلعبون بورقة اإلرهاب

 اإلرهابيون سيطروا على زنجبار 
وجعار تحت غطاء أدعياء الشرعية

  السعودية تدعم التنظيمات 
اإلرهابية بالمال والسالح وتمكنها من 

المدن والمحافظات اليمنية


