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األمناء/ عكاظ :
القيادية  تحــاول  كعادتهــا 
اإلخوانية توكل كرمان اســتغالل 
معانــاة بعض الفنانــن الكبار 
أيوب  مــن  ابتــداًء  اليمــن  يف 
طارش عبــي وانتهاًء بالفنانة 
لتحقيــق مآربها يف  أمل كعدل، 
اليمنية  املناســبات  يف  الظهور 
عىل أمل أن تحظى بقبول املالين 
وراء  بالوقوف  يتهمونهــا  الذين 
تدمــر الدولة اليمنيــة وإدخال 
الحوثين إىل ســاحة التغير يف 
صنعاء يف مخيامت أطلقت عليها 
 ،2011 عــام  الصمود  مخيامت 
منزلها  بتسليم  يكافئوها  أن  قبل 

وحاميته حتى اليوم.
جوع  تتجاهل  التي  »كرمان« 

حاجة  الســتغالل  ســعت  شعبها 
عليها  للضغــط  للعالج  امللحــة  الفنانة 
بإحياء ســهرة فنية يف أحد الفنادق يف 
ألف   20 مبلغ  منحها  مقابل  إســطنبول 
دوالر أمرييك وعقد ورد، وهي العادة التي 
دأبت عليهــا دمية اإلرهاب الصغرة التي 
لبست رداء نوبل للسالم لتحقيق مصالح 
الجامعة اإلرهابية يف إدارة استثامراتهم 
وتحويالتهم لتمويل املخططات اإلرهابية 
وتجاهل الجوانب اإلنسانية، بل واستغالل 
الحاجة املاديــة للعديد من عاملقة الفن 
الذيــن يلقون قبــواًل يف اليمن للرتويج 

ألهدافها التخريبية الخسيسة.
ويرى عــدد من املراقبــن أن توكل 

كرمــان مل تحمل يومًا رايــة اليمن إىل 
املحافل الدولية أو تزر مخيامت النازحن 
أبناء  أو تقف عــىل معاناة  داخل بالدها 
تورطيهم يف  جلدتها، كام عملت عــىل 
الفوىض واإلرهاب وباعت بالدها إليران، 
الدول  وذهبــت إىل مخيامت عدد مــن 
اآلســيوية، متســائلن: »هل تستطيع 
تــوكل كرمان التحدث عــن جرائم إيران 
يف اليمــن؟«، بالتأكيد مل تجرؤ عىل ذلك 
منذ االنقالب وحتى اليــوم نظرًا للعالقة 
الوطيدة والتنســيق القــوي بينها وبن 

املاليل.
ووصــف املراقبــون تــوكل كرمان 
كمنســق  تعمل  التي  اإلخوان«  بـ»دمية 

بينهم وبن املاليل يف طهران، بل تعمل 
معها  العاملن  الناشــطن  من  وعدد 
لعقد صفقات بن عــدد من أصحاب 
الدفع  وناشــطي  املتذبذبة  املواقــف 
املســبق الذين كانوا يومًا ما يتسولون 
الدول  أبواب عدد من مســؤويل  عىل 
الرشعية  وحكومتها  لليمــن  الداعمة 
إيرانية  برعايــة  حوثيــة  وقيــادات 
للعودة إىل صنعــاء، إذ أعلن عدد من 
العاملن مع توكل تأييدهم للمليشــيا 
من إســطنبول ورغبتهم بالعودة إىل 

صنعاء.
أمل  اليمنية  اإلعالميــة  وقالــت 
أن تحرتم  الفنانة كعدل  بلجون: "عىل 
الدعوة  قبلت  »ملاذا  الوطن". متسائلة: 
يف ذكرى ثــورة 14 أكتوبر بالذات؟«، 
مؤكدة أن استغالل اإلخوان ألمل كعدل 
صفعة، كون اإلخوان لهم هدف، وهو 

كرس العدنيات.
وأشــارت إىل أن الفنانة بلعت الّطُعم 
ومل يكن عليها قبول دعوة سياسية مثل 
هذه التي جاءت ضد الوطن، وكان عليها 
االعتذار، وعــدم االنجرار وراء املال. فيام 
مساعي  من  الناشــطن  من  عدد  سخر 
اإلخوان لتوريط عاملقة الفن يف قضايا 

سياسية.
ويبقى نشاط اإلخوانية توكل كرمان 
املعهود دامئًا يحرص عىل اإلثارة وتأجيج 
والعنف  الفوىض  عن  والبحث  الرصاعات 
والحرص عىل متزيق الصف اليمني ودعم 
إيران ومليشــياتها يك تظل البالد تعيش 

تحت الفقر والجوع والعنف الدموي.

األمناء/ خاص:
كشــف مصدر طبي مســؤول يف 
يف  والســكان  العامة  الصحــة  وزارة 
حكومة مليشــيا الحويث، غر املعرتف 
بها، تفاصيل دخول العالجات الكيميائية 
التي أودت بحيــاة 18 طفاًل من مرىض 

رسطان الدم يف صنعاء قبل أيام.
الذي طلب عدم ذكر   - املصدر  وقال 
اسمه، يف ترصيح خاص لـ"نيوزمين" 
- إن شــحنة أدوية منتهية، دخلت إىل 
اليمــن، يف أبريــل املــايض، مبوجب 
ترصيح مــن القيادي الحــويث مهدي 
املشــاط رئيــس ما يســمى "املجلس 
املعن  حامد  وأحمد  األعىل"،  السيايس 

يف منصب مدير مكتب الرئاسة.
دغســان  األعامل  رجل  أن  وأوضح 
املشــاط،  من  املقرب  دغســان،  أحمد 
استورد الشحنة املنتهية من الهند، ودفع 
مبالــغ مالية كبرة كرشــاوى مقابل 
املصادقة عليها من الهيئة العليا لألدوية.

الحوثين  القياديــن  إن  وأضــاف 
"املشــاط وحامد"، صادقا عىل مترير 
الوثائق  أن  الفاســد، مؤكــدا  الــدواء 
الخاصة بإجراءات دخول هذه  الرسمية 

الكمية إىل اليمن، موقعة منهام.
ترصيحه  سياق  يف  املصدر،  وأشار 
املشــاط دخل  أن  إىل  لـ"نيوزميــن"، 

مؤخرًا يف نشاطات استثامرية مع رجل 
األعامل "دغسان".

ويف وقت ســابق طالبت الحكومة 
حقوقية،  منظــامت  وثــالث  اليمنية 
املجتمــع الدويل، بفتــح تحقيق دويل 
عاجل يف وفــاة وإصابة 40 طفال من 
مــرىض الرسطان بعــد تلقيهم جرعة 
أحد  يف  الصالحيــة،  منتهية  دوائيــة 
املستشفيات بصنعاء الخاضعة لسيطرة 
مليشــيا الحويث، الــذراع اإليرانية يف 

اليمن.
للحقوق  ودعــت منظمــة ســام 
والحريــات، واملركز األمــريك للعدالة 
ومنظمة جســور، يف بيان مشــرتك، 
منظمتي  وخاصــة  الــدويل،  املجتمع 

وجميع  واليونيســف،  العاملية  الصحة 
إىل فتح  الصلة،  ذات  الدوليــة  الهيئات 
تحقيق دويل وعاجل يف تداعيات وفاة 
بالرسطان  املصابن  األطفــال  وإصابة 
لسلطة  الخاضعة  املستشفيات  أحد  يف 
جامعــة الحويث بعــد إعطائهم أدوية 

منتهية الصالحية.
وكانــت وزارة الصحــة العامة يف 
حكومة الحوثين غر املعرتف بها دوليا 
أقــرت أن 19 طفاًل قد ُحقنــوا بأدوية 
مهربة ومنتهية الصالحية، تويف منهم 
10 يف مستشــفى الكويــت الجامعي 
بصنعاء، رغم أن عدد الوفيات تجاوز 18 
حالة حتى اللحظــة من أصل 40 طفال 

حقنوا بالجرعة.

 األمناء/ خاص:
نفــذ طالب جامعة تعــز، االثنن، وقفة احتجاجيــة يف حرم الجامعة، 
ملطالبة الجهات األمنية يف مدينة تعز باتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال اختفاء 

الطالبة نهى الجامعي بعد دخولها الجامعة قبل 4 أيام.
وطالب املحتجون يف الوقفة الجامعَة برضورة بالتشديد األمني وتفعيل 

كامرات املراقبة يف الجامعة.
وُنهى الجامعي طالبة يف الكلية التطبيقية بجامعة تعز ُفقدت الخميس 

املايض بعد دخولها الجامعة.
وقالت رشطة تعز إن األجهــزة األمنية ال زالت تحقق يف قضية اختطاف 
الطالبة نهى من جامعة تعز، وتبذل جهوًدا كبرة للوصول إىل حقيقة الحادثة، 

الفتة إىل أن الترصيح بأي تفاصيل حاليا يؤثر عىل مسار اإلجراءات.
وقال الناطق باســم رشطة تعز، املقدم أسامة الرشعبي - يف بيان نرشه 
مركــز اإلعالم األمني- "مل تثبت أي قضية اختطــاف لفتاة منذ العام 2015م 
وحتى اآلن يف تعــز رغم ما أثر مــن قضايا امتنعت األجهــزة األمنية عن 

الترصيح بنتائجها حرًصا عىل مصلحة الضحايا واألرس".
وأشــار إىل أن إدارة عام رشطة تعز ســتعقد مؤمتًرا صحفًيا تعلن فيه 
النتائج التي توصلت لها األجهزة األمنية، وأبعاد القضايا الســابقة، وقضايا 

أخرى تهم تعز وأمنها.
ودعا الناشــطن ووســائل اإلعالم إىل االبتعاد عن املزايدات التي ترض 
بضحايا هــذه القضايا الحساســة التي تؤثر التناوالت غر املســؤولة عىل 

مستقبل األرس والضحايا.

األمناء/ خاص :
تفقد املحامي العام األول للجمهورية، القايض فوزي عيل ســيف، أمس، 
ســر العمل يف نيابة اســتئناف الجزائية املتخصصة وكذا النيابة االبتدائية 
الجزائية املتخصصة، بالعاصمة عدن، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القايض 

قاهر مصطفى.
حيث ناقش املحامي العام األول مــع القايض أنيس نارص، رئيس النيابة 
الجزائية املتخصصة، ســر العمل يف النيابتن والصعوبات التي تواجه عمل 
النيابة واحتياجات النيابة من الكوادر القضائية واإلدارية لرفع مستوى العمل 

يف النيابة وانتظامه.
وخالل الزيارة قــام املحامي العام األول باالطالع عىل ســجالت النيابة 
ومدى انتظام القيد فيها وســالمتها، مشيدًا بأداء النيابة الجزائية املتخصصة 
وما بذلته مــن جهود كبرة يف إنجاز القضايا الجســيمة التي تزعزع األمن 
واالســتقرار وتهدد األمن القومي للبالد كقضايا اإلرهــاب وتهريب وتجارة 

املخدرات وغرها من القضايا.
داعيا إىل تعزيز التعاون والتنســيق مع كافــة أجهزة العدالة ومضاعفة 
الجهود والعمل معًا ملعالجة كافة اإلشــكاليات املاثلة أمام النيابة مبا ميكنها 

من القيام بواجبها وتطوير أدائها وتحقيق أفضل النتائج املرجوة.

األمناء/ خاص :
دعا محافظ حرضموت، األســتاذ مبخوت مبــارك بن مايض، إىل وحدة 

الصف وتغليب مصلحة حرضموت وتوحيد الكلمة حولها ومن أجلها.
وقال: "منّد أيدينا للجميع لنبني مًعا حرضموت التي ننشــدها، ومن كتب 
اء  التاريخ يجب أن نستلهم الدروس، وننطلق يف ذلك من قراءة تاريخنا الوضَّ

الذي تحتفظ به كتب التاريخ والثقافة واألدب".
جاء ذلك يف كلمة له، أمس، باملكتبة السطانية باملكال، يف فعالية تسليم 5 
آالف كتاب للمكتبة، مهداة من األمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون 

مع املندوبية الدامئة للجمهورية اليمنية بالقاهرة.
وأعرب املحافظ عن ســعادته لزيارة املكتبة الســلطانية التي تأسســت 
يف العام 1941م، مؤكًدا أنها تعّد رصًحــا ثقافًيا كبًرا ونبعًا للمعرفة واللبنة 
األساسية لتكوين الفكر وإعداد الدارسن والباحثن واملثقفن، وقال: "نحن 
اليــوم يف هذه املكتبة التاريخية نبحر مع الذاكــرة لنطوف بن كتب التاريخ 
والثقافة واألدب والشــعر والعلوم، التي أْثرت املجتمع وأســهمت يف تكوين 
رجال الفكر واألدب، وتشكلت بن جنباتها قرارات مصرية ملراحل ومنعطفات 

مهمة من تاريخنا".
وأكد املحافظ أهمية الكتاب يف تكوين الفكر، مستشــهًدا بشعر املتنبي  
"أََعزُّ َمكاٍن يف الُدىن رَسُج ساِبٍح *** َوَخُر َجليٍس يف الَزماِن ِكتاُب"، معرًبا 
عن الشكر لألمانة العامة لجامعة الدول العربية، وللمندوب الدائم لبالدنا لدى 
جامعة الدول العربية ســعادة الســفر رياض عمر العكربي، عىل جهودهم 

بإثراء املكتبة بالكتب القيمة.
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