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نجاة رئيس الفرع بأعجوبة

عناصر أمنية متطرفة 
تعتدي بمختلف األسلحة 
على مقر المؤتمر بالضالع

دان ف���رع  المؤتمر الش���عبي الع���ام بالضالع 
اس���تهداف مقره الرئيسي بعاصمة المحافظة 
مدين���ة الضالع ، م���ن قبل مواق���ع أمنية قامت 
بإط���اق النار بص���ورة عش���وائية عل���ى المقر 
الرئيسي  صباح أمس بصورة متعمدة وتحديدًا 
على مكتب رئيس الفرع االستاذ أحمد المعكر. 
 واته���م مص���در مس���ؤول بف���رع المؤتم���ر 
الش���عبي العام بمحافظة الضالع عناصر أمنية 
قال إنه���ا تعمل لتنفيذ توجيه���ات حزبية من 
عناصر س���احات التغرير ت���م تجنيدها مؤخرًا 
بوزارة الداخلية استهداف فرع المؤتمر اثناء 
تواجد االس���تاذ احمد عب���ادي المعكر رئيس 
فرع المؤتمر بالمحافظة وال���ذي نجا بأعجوبة 
من الرصاص الت���ي اس���تهدفت مكتبه من كل 

االتجاهات.
 وأضاف المصدر ان االعتداء قد ألحق اضرارًا 

بالغة ببعض غرف مقر المؤتمر.
الفتًا إلى ان ما حدث يمثل اعتداء على النهج 
الديمقراط���ي لبادن���ا وانقابًا عل���ى مخرجات 

الحوار الوطني.
 وحمل فرع  المؤتمر الش���عبي العام بالضالع 
حكومة الوف���اق، ووزير الداخلي���ة وإدارة امن 
المحافظة مسؤولية ذلك االعتداء، مطالبًا بفتح 

تحقيق عاجل وإحالة المتسببين للعدالة. 

احتدام ا لمعارك بين الحوثيين واالخوان.. وتوسعها الى ضواحي مدينة عمران
»الميثاق«: ارتال وعربات تخرج من الفرقة المنحلة باتجاه عمران مصادر ل�
القتلى بالمئات ونزوح آالف األسر جراء تعرض منازلهم للقصف

»الميثاق«-خاص
 دخل���ت المواجه���ات العس���كرية بي���ن الجماع���ات 
المس���لحة ف���ي محافظ���ة- مدين���ة- عم���ران منعطفًا 
خطيرًا، وعنفًا لم يسبق ان عرفته المحافظة، استخدم 
فيها طرفا الصراع مختلف االس���لحة الثقيلة وسقوط 
مئات القتلى والجرحى من الطرفين والمدنيين. فيما لم 
تعلن اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر في عمران 
ومحيطها، صراحة عن الطرف المعرقل في تنفيذ بنود 
االتفاق الذي اعلنته اللجنة في ال�11 من يونيو الماضي.

وعلمت« الميثاق« من مصادر عسكرية بان تعزيزات 
عسكرية كبيرة ارسلت مساء امس االحد من العاصمة 
صنعاء ال���ى محافظة عم���ران. في الوق���ت الذي اكدت 
مصادر ان الطي���ران الحربي قصف مس���اء امس مواقع 
للحوثيي���ن في مداخ���ل مدين���ة عمران وفي الس���جن 

المركزي الذي يسيطر عليه مسلحون حوثيون.
وقال���ت المص���ادر: ان ارتااًل م���ن اآللي���ات والعربات 
العس���كرية خرجت مس���اء امس االحد من مقر الفرقة 

المنحلة متجهة نحو محافظة عمران.
الى ذلك، اكد ش���هود عيان ل�«الميثاق« ان قوات عس���كرية م���ن االفراد واآلليات 
والعربات العس���كرية ش���وهدت في منطقة جدر واالزرقين وهي متجهة باتجاه 
محافظة عم���ران، ما يب���دو انها تعزي���زات عس���كرية ودعم لق���وات الجيش في 
المواجهات المحتدمة هناك بين المليش���يات الحوثية واالصاحية المدعومة من 
قوات اللواء 310 بقيادة اللواء القشيبي.وبالمقابل قالت مصادر محلية في عمران ان 
مليشيا الحوثي عززت من تواجدها في جبهات المعارك من خال ارسال تعزيزات 

من المقاتلين والمدرعات.
وفيما تضاربت االنباء عن االحصائية النهاية للقتلى والضحايا الذين س���قطوا من 
المدنيين في المواجهات الجارية في مدينة عمران، قالت مصادر محلية ل�«الميثاق« 
ان قتلى مواجهات ليل امس االول- الس���بت- تجاوزوا )172( قتيًا من الجانبين، 

بخاف القتلى المدنيين الذين تعرضت منازلهم للقصف بالقذائف.

وأكد سكان محليون ان جثث القتلى من الطرفين ال تزال مرمية في شارع االربعين 
وعلى مداخل مدين���ة عمران لم تتمكن فرق الهال االحمر من اجائها من ش���دة 
القصف وكثافة تبادل اط���اق النيران بين الجانبين باألس���لحة الثقيلة، في كل من 
بني زيد وبيت عامر والورك وسودة عدان المطل على مبنى المحافظة والواقع في 

المدخل الجنوبي لمدينة عمران.
وكذلك دارت امس اشتباكات عنيفة في منطقة سودة عدان وبمختلف األسلحة 
الثقيلة، بعد مهاجمة مسلحي الحوثي لموقع سودة عدان العسكري جنوب مدينة 
عمران. كما دارت حرب شوارع في الدائري الشمالي وشارع البشيري بعد سيطرة 
مس���لحي الحوثي على مباني كلية التربية التابعة لجامعة عمران والواقعة بش���ارع 

حجة غرب المدينة.
وقال شهود عيان ل�«الميثاق«: ان مسلحي الحوثي كانوا يتواجدون في حي مصنع 
اسمنت عمران اال انهم انسحبوا خشية ان تتخذ مليشيات حزب االصاح ذلك ذريعة 

لقصف المصن���ع وتدميره.من جانبه، نفى مصدر مس���ؤول في 
مصنع إسمنت عمران تعرض المصنع ألي إطاق نيران بسبب 

المواجهات، ويؤكد استمراره بالعمل واإلنتاج فيه.
وعلى اث���ر احت���دام وتصاع���د المع���ارك في مدين���ة عمران 
ومحيطها، نزحت اآلالف من األسر بشكل جماعي من محافظة 
عمران، خال الساعات الماضية، بعدما تعرضت لقصف عشوائي 

أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.
وأكدت مص���ادر محلية ل�«الميث���اق« أن عددًا كبي���رًا غادروا 
منازله���م عق���ب تعرضه���ا للقصف، ما تس���بب بس���قوط قتلى 
وجرح���ى، وأن المواجهات المس���لحة ظلت مس���تمرة في حارة 
»شبيل« حتى ليل امس، وأن الطيران الحربي فتح حاجز الصوت 
عند تحليق���ه في أجواء عمران، األمر ال���ذي زرع الخوف والهلع 
في نفوس المواطنين.. مش���يرة إلى أن عناصر مس���لحة تابعة 
لجماعة أنصار الله اقتحمت، الس���بت، بعض الفنادق والمحات 

بمدينة عمران.
وتشير المصادر أن غرب عمران والدائري الشمالي من المدينة 
تدخل في ح���رب عصابات وحي���اة المدنيين ف���ي مرمى نيران 

أطراف القتال ، والوضع يزداد سوًء.
وأمام هذه التطورات، دعت اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر في محافظة 
عمران والمناطق المحيطة، كافة األطراف إلى ضبط النفس ووقف التدهور األمني, 
مطالبة بعدم االعتداء على مؤسسات ومنشآت الدولة الرسمية والمواطنين األبرياء 
ف���ي مدينة عمران. واعتب���رت اللجنة في اجتم���اع طارئ عقدته امس، لمناقش���ة 
التطورات التصعيدية  بحضور ممثلين عن الحوثيين وكبير مستشاري مبعوث 
األمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن- اعتبرت أي تجاوز أو محاوالت الس���تهداف 

المدينة أو ترويع أهلها خطًا أحمر ال يمكن السكوت عنه. 
وبحسب وكالة )س���بأ(، فإن عضو اللجنة أحمد حس���ين البكري )ممثل عن حزب 
االصاح( رفض الجلوس مع اللجنة وانسحب بعد حضوره مباشرة دون إبداء األسباب. 
كما دع���ت اللجنة إلى االلتزام بما ت���م التوقيع عليه من اتفاقي���ات بما يحقق األمن 

واالستقرار وحقن الدماء وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وكشف المهندس شرف أنه قبل اسبوعين وفي جلسة 
مجلس الوزراء طرح االتهامات الواردة في تصريحات 
المخالفي وتقوالته غي��ر الصحيحة على رئيس الوزراء 
محمد سالم باسندوة الذي بدوره قال للوزير المخالفي: 

إن مثل هذه التصريحات ال داعي لها.
ولفت وزير التعليم العال��ي إلى أن المخالفي يريد من 
وراء تل��ك االتهامات والتصريحات التي ال أس��اس لها 
من الصحة أن يصطنع بطوالت كاذبة ومعارك وهمية، 
ومن األفضل له أن يركز ويستشعر مسئوليته بوزارة 

الشئون القانونية.
وأضاف شرف: قلت لالستاذ محمد سالم باسندوة: 
بأن محمد المخالف��ي يتقول بكالم غير صحيح ويتهم 
وزراء المؤتمر ويدلي بتصريح��ات غير صحيحة، وانه 
البد على المخالفي ان يحترم نفسه ونحن حكومة وفاق 
وطني ومعنا رئيس الجمهوري��ة االخ عبدربه منصور 
هادي ومعنا رئيس ال��وزراء.. وأتمنى أن تنصح الوزير 

المخالفي بالكف عن إطالق مثل هذه االتهامات.
موضحًا ان رئيس الوزراء محمد س��الم باسندوة قال 
للوزير المخالفي بالح��رف »يامحمد مابش داعي لهذا 

حيث يق��ول الوزي��ر محم��د المخالف��ي : »وزراء حزب 
المخلوع هم الذين يقفون ضد مشروعي القانونين«..

 لي��س هن��اك وزراء حزب 
ً
وقلت ف��ي االجتم��اع : أوال

المخل��وع.. هذا التق��ول عي��ب.. نح��ن وزراء المؤتمر 
، وثانيًا نحن في المؤتمر الشعبي العام 

ً
الشعبي العام أوال

مع قانون العدالة االنتقالية وقانون اس��ترداد األموال 
المنهوبة.. وهناك بعض المالحظات تناقش ويطرح 
الموضوع للتقييم، لكن عيب ان يتكلم محمد المخالفي 
بهذا الكالم السيئ ويسيئ لنا ويشتمنا في كل مكان.. 
فإذا كانت لديه لس��ان فلدينا مئات األلس��ن، وبعدها 

صاح المخالفي..
وكش��ف المهندس هش��ام ش��رف عن دوافع الوزير 
 :

ً
المخالفي من وراء اطالق تلك االتهامات الكاذبة قائال

المخالفي يري��د »يقطب العدال��ة االنتقالية واألموال 
المنهوبة كيف ما كان من أجل يس��افر لقضاء االجازة، 
وقاله��ا بعظمة لس��انه«.. »أيش ماتش��توناش أروح 

اجازة«.
وفورًا قلت له: يا محمد أنت قلق على االجازة وتريد 
تطبخها.. نخش��ى تطلع الطبخة »رم��ة«.. هذا الذي 

الكالم« وانه س��يتم عقد اجتماع األحد »القادم« أي 
االحد الماضي لمناقشة هذه الموضوعات..

وقال هش��ام ش��رف : في يوم االحد الماض��ي قرأنا 
تصريحًا للوزير محمد المخالفي في جريدة »السياسة 
الكويتية« زعم في��ه ان وزراء المؤتم��ر يقفون خلف 
تأخير المناقش��ة للقانونين.. وكلمت الدكتور احمد 
عبيد ب��ن دغر يومه��ا وقلت له : يادكت��ور انظر إلى 
تصريح المخالف��ي وما جاء فيه م��ن كالم غير صحيح 
واتهام��ات ل��وزراء المؤتم��ر.. حيث ان ماينش��ر في 
الصحف يترجم وينقل الى كل مكان واستمرار اطالق 
تهم كهذه جزافًا ق��د يأتي يوم نصبح فيه في ورطة 
بس��بب هذه التصريحات الغير صحيح��ة، إذا لم نرد 

عليها.. واتفقنا على طرح ذلك على مجلس الوزراء..
: وفي جلسة 

ً
واستطرد المهندس هشام شرف قائال

مجلس الوزراء رفعت يدي وطلبت من االستاذ محمد 
سالم باسندوة الحديث، وقال ماذا تريد.. فقلت: أريد 
أن أتكلم حول تصريحات محمد المخالفي.. حيث اننا 
االس��بوع الذي فات تكلمنا على انه لي��س هناك داٍع 
إلطالق تصريحات كاذبة.. واآلن أضع الجريدة أمامكم 

حدث وخرجنا من االجتماع..
وقال المهندس هشام شرف : في صباح أمس األحد 
تفاجأت بالذي قرأته في صحيفة »األولى« فلو كان في 
ماقاله ونشر شيء من الصحة لفضلت الصمت.. والناس 
يعرفون أنني ال أهدد أحدًا وال ه��ذه أخالقي.. المهم 
لقد اتهمني المخالفي بأني هددته وان قضية مرافقيه 

جاءت على خلفية تهديدي..
مؤكدًا انه لم يهدد الوزير المخالفي وان اطالق مثل 
هذه االتهامات محاولة منه ليكسب تعاطف اآلخرين 
عبر هذه األكاذيب.. لكنني وأقسم بالله أنني لم أهدد 

الوزير المخالفي.. فهذه ليست أخالقي..
: لقد اتصلت بالدكتور أحمد عبيد 

ً
واستطرد قائال

بن دغر وأوضحت له خطورة االتهامات التي أطلقها 
المخالفي في صحيفة »األولى«..

»الميثاق« بالقول: إن تصريحات  مختتمًا حديثه ل��
واتهامات المخالفي محاولة اصطناع بطوالت كاذبة 
ومع��ارك وهمية، ولهذا أنصح��ه ان يركز أفضل على 

عمله في وزارة الشئون القانونية.

 
ً
وكان مكتب وزير التعليم العالي نفى جملة وتفصيال
التصريح��ات الصادرة ع��ن وزير الش��ئون القانونية 
محمد المخالفي والمنش��ورة في صحيفة »األولى« في 
عددها الصادر أمس، واعتبرها محاوالت  للبحث عن 

بطوالت زائفة وكاذبة من قبل الوزير المخالفي.
ت »الميثاق« نسخة منه- 

ّ
د المكتب في بيان- تلق

ّ
وأك

أن ما ذكره المخالفي ال يمت للحقيق��ة بصلة وافتراء 
ليس على وزي��ر التعليم العالي وحده بل على مجلس 
الوزراء ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة الذي كان 
حاضرًا أثناء النقاش الذي دار وطرح فيه وزير التعليم 

العالي مالحظاته.
وأعرب المكتب عن أسفه أن يلجأ وزير في حكومة 
دًا 

ّ
الوفاق إلى اّدعاء البط��والت وتزييف الحقائق، مؤك

أن ما حدث هو أن وزير التعليم العالي لفت نظر وزير 
الشئون القانونية وبحضور باسندوة ونّوابه إلى عدم 
صحة تصريحات��ه التي ق��ال فيه��ا إن وزراء المؤتمر 
الش��عبي العام يعارضون قانوني العدال��ة االنتقالية 
واس��ترداد األموال المنهوبة، ألن ذل��ك غير صحيح، 
والحقيقة أن هن��اك تحفظات ومالحظات على بعض 
مواد القانوني��ن، وأنه يمك��ن معالجة ذل��ك في إطار 

مجلس الوزراء وليس عبر الصحف أو مقايل القات.
وأضاف »وفي الجلسة األخيرة لمجلس الوزراء وبعد 
أن اس��تمر المخالفي في تصريحاته غير المس��ئولة، 
نّبه وزي��ر التعليم العالي إلى أن مث��ل تلك التصرفات 
الالمس��ئولة س��تفتح الباب أمام المناكفات ألن وزراء 

المؤتمر الشعبي سيردون على تصريحاته«.
وعب��ر مكت��ب الوزير ع��ن أس��فه لهذا المس��توى 
دًا أن هناك رئيس للهيئة 

ّ
المتدني من الخط��اب، مؤك

الوزارية للمؤتمر وهو المعني بإعالن موقف المؤتمر 
من أي��ة قضية، وما طرحه المهندس هش��ام ش��رف 
وزي��ر التعليم العالي ف��ي اجتماع مجل��س الوزراء هو 
مالحظات على تصريحات األخ محمد المخالفي وزير 
الشئون القانونية الذي يوزع التهم جزافًا تجاه وزراء 
المؤتمر، وتم ذلك بحضور رئيس الوزراء ونائبيه وكل 

وزراء حكومة الوفاق.
واس��تغرب مكتب وزي��ر التعليم العال��ي من جرأة 
وزير الش��ئون القانونية عل��ى اختالق وقائ��ع واّدعاء 
بطوالت ومحاولة استدرار العطف، بينما كان بإمكانه 
معالجة ما أثير حول ما قام به أحد حّراسه عن طريق 
الس��لطات المختص��ة والت��ي تتول��ى التحقي��ق وهي 
المعنية بتأكيد االتهامات لحراسته أو نفيها، وليس 

من خالل البحث عن معارك ال وجود لها في األصل.

:»                   « الوزير المؤتمري هشام شرف ل�

المخالفي كذاب ويبحث عن بطوالت زائفة
المؤتمر مع قانوني العدالة االنتقالية واسترداد األموال المنهوبة
المخالفي حاول أن »يكلفت« القانونين لغرض السفر للتنزه

تصريحاته افتراء على الحكومة وتفتح الباب امام المناكفات
كان بإمكان الوزير معالجة ما اقترفه حراسه عبر السلطات المختصة

ب القيادي المؤتمري المهندس هشام شرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ما تناوله 
ّ
»الميثاق«- خاص كذ

وزي��ر الش��ئون القانونية محم��د المخالفي من اّدعاءات وم��ا اطلقه من اتهامات زعم فيها ب��أن وزراء المؤتمر 
الشعبي العام يقفون ضد مشروعي قانوني العدالة االنتقالية واسترداد األموال المنهوبة.

وقال ش��رف في تصريح لصحيفة »الميثاق« إن المخالفي وّجه السباب والش��تائم في صحيفة »المصدر« لوزراء 
المؤتمر، وأن هذا األمر طرح في اجتماع الهيئة الوزارية للمؤتمر، حيث وأن تصريحات الوزير المخالفي واتهامه 
لوزراء المؤتمر بعرقلة مشروعي القانونين من ش��أنها أن تعطي انطباعًا خاطئًا لألمم المتحدة ورعاة المبادرة 

الخليجية حول موقف المؤتمر الشعبي خصوصًا وقد كانت تتردد مثل هذه المزاعم من قبل دبلوماسيين.


