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الا

يف  يج��ري  م��ا  الع��امل  تاب��ع 
اأمري��كا، باهتم��ام مبال��غ في��ه، 
واأ�شيب النا�س بالده�شة اإثر اهتزاز 
ال�شورة املثالي��ة التي يحتفظون 
اأمري��كا  اأذهانه��م جت��اه  يف  به��ا 
الدميقراطي��ة، ونظامها وقانونها 
الذي هو فوق كل معتقدات ال�شعب 

الأمريكي.
ع��ن  يختل��ف  ترام��ب  يك��ن  مل 
�شابقيه يف ما يخ�س �شيا�شة البيت 
الأبي�س جتاه العامل، فكل روؤ�شاء 
اأمري��كا ينف��ذون اأجندة ال�شيا�ش��ة 
الق��ذرة، وبالأخ���س جت��اه الدول 
ال�شعيف��ة. الف��رق اأن ترامب كان 
وا�شحًا يف وقاحت��ه، وكاأنه يقول 
للع��امل: ه��ذا اأنا كما اأب��دو اأمامكم 

دون اأي قناع.
ملبن��ى  اقتح��ام  ح��دث 
الكوجنر���س.. ه��ذا املبن��ى الذي 
�ش��ماع  ملج��رد  بالرهب��ة  ت�ش��عر 
ا�ش��مه، لأن��ه واح��د م��ن مطاب��خ 
املكائ��د التابعة للبي��ت الأبي�س، 
ف�شقطت هيبة الكوجنر�س، وكعادة 
غوغ��اء  اإىل  يتحول��ون  النا���س 
حني يج��دون انفالتًا، وت�ش��تيقظ 
الهمجية بداخله��م حتى واإن كانوا 

يحملون �شهادات عالية...
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جنحت، اأم���س، جهود ر�ش��مية وقبلي��ة قادها وكيل حمافظة ذمار عبا���س علي 
العمدي و�شخ�شيات اجتماعية، يف اإنهاء ق�شية قتل بني اأ�رستي املجاهد وقطران 

يف منطقة يعر مبديرية عن�س، بعد 4 اأيام من حدوث الق�شية.
ويف لق��اء قبل��ي بح�شور عدد م��ن امل�ش��ائخ وال�ش��خ�شيات الجتماعية، اأعلن 
اأولياء دم املجني عليه يا�ش��ني حممد املجاهد العفو ال�ش��امل عن اجلاين حذيفة 

�شيف الله قطران لوجه الله وت�رسيفًا للحا�رسين.
وخالل اللقاء، اأ�ش��اد الوكيل العمدي مبوقف اأولياء الدم يف الت�ش��امح والعفو 
واإنهاء الق�شية، لفتا اإىل اأهمية تغليب روابط الإخاء على ق�شايا الثارات واأعمال 

العنف.

إنهاء ثأر في 
عنس ذمار
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ت��ويف اأم���س الزمي��ل ال�شحفي اأحمد حم�ش��ن 
الطوي��ل، يف مدين��ة تعز املحتل��ة، بعد �رساع 

طويل مع املر�س.
وقالت م�شادر مطلع��ة ل�شحيفة »ل« اإنه مت 
م��واراة جثم��ان الفقيد يف مقربة ب��وادي املدام 

ظهر اأم�س.
وكان الزميل اأحمد الطويل �شغل من�شب نائب 

مدير التحقيقات يف �شحيفة »اجلمهورية«.


