
القاهرة ـ وكاالت 
لدى  امل�رصية  الدبلوما�سية  البعثة  و�سفت 
للدبلوما�سية  ر�سالة  يف  ورد  ما  املتحدة  االأمم 
وقت  يف  االأمــن  جمل�س  اإىل  بعثتها  ال�سودانية 
�سابق ب�ساأن مثلث حاليب باأنها مزاعم وادعاءات 

ال اأ�سا�س لها.
بعث  ر�سالة  عن  تربيون"  "�سودان  موقع  ونقل 
بها مندوب م�رص الدائم لدى االأمم املتحدة عمرو 
اأبو العطا اإىل جمل�س االأمن، تاأكيدها اأن "ادعاء" 
اإىل  "ال ي�ستند  ال�سودان بتبعية حاليب و�سالتني 

اأي اأ�س�س قانونية اأو تاريخية اأو واقعية".
االأمــن  ملجل�س  خطابها  يف  القاهرة  وو�سفت 
"االحتالل  عن  ال�سودانية  الدبلوما�سية  حديث 
مقبول"،  "غري  باأنه  حاليب  ملثلث  امل�رصي" 
وقالت اإن خطاب املندوب ال�سوداين الدائم الذي 
اأر�سل يف يوليو/متوز املا�سي ت�سمن "ادعاءات 

واهية".
االأمم  لدى  امل�رصي  املندوب  ر�سالة  يف  وورد 
الر�سالة،  الواردة يف  املزاعم  "كافة  اأن  املتحدة 
يف  حكومية  �سودانية  مرافق  وجــود  فيها  مبا 
ال�سودان  وحمــاولــة  اإلــيــهــا،  امل�سار  املناطق 
االإن�ساين  الـــدويل  القانون  ملطابقة  الــرويــج 
فيها،  انتهاكات  وحلـــدوث  املناطق  هــذه  يف 
من  اأ�سا�س  اأي  لها  لي�س  وادعــاءات  مزاعم  كلها 

ال�سحة".
"كافة  اأن  على  امل�رصية  الدبلوما�سية  و�سددت 
درجة   22 عر�س  خط  �سمال  الواقعة  املناطق 
الدائم  املمثل  ر�سالة  يف  اإليها  وامل�سار  �سماال 
االإقليم  داخــل  واقعة  م�رصية  اأرا�ــس  لل�سودان 
م�رصيون"،  مــواطــنــون  و�ــســكــانــهــا  الــوطــنــي 

ال�سيادة  يف  ال�سوداين  "الت�سكيك  اأن  اإىل  م�سرية 
يكون  اأن  يعدو  ال  املناطق  تلك  على  امل�رصية 
التكييف  مع  تتعار�س  واهية  ادعــاءات  جمرد 
االإداريـــة  الرتيبات  لطبيعة  ال�سليم  القانوين 
قرارات  مبقت�سى  لل�سودان  اأوكلت  التي  املوؤقتة 
الداخلية  وزيـــر  مــن  ــادرة  �ــس داخلية  اإداريــــة 
ودفــع  الثنائي".  احلكم  فــرة  اإبـــان  املــ�ــرصي 
"االإجراءات  باأن  امل�رصي  الدبلوما�سي  اخلطاب 
هذه  يف  امل�رصية  ال�سلطات  بها  تقوم  التي 
املمار�سات  اإطــار  يف  جميعها  تدخل  املناطق 

مل�سوؤوليتها  الدولة  �سلطات  جانب  من  املعتادة 
واخت�سا�سها وحتقيقا جلهود التنمية التي تقوم 
الأحكام  طبقا  اأرا�سيها،  كافة  على  الدولة  بها 
املطبق على  النحو  ذات  والقانون على  الد�ستور 
املواطنني  كافة  ل�سالح  الوطني  االإقليم  �سائر 
لدى  الدائم  املندوب امل�رصي  واأكد  امل�رصيني". 
واالإداري  االأمني  "التواجد  اأن  املتحدة  االأمم 
امل�رصية  ــدود  احل داخــل  �سوره  بكل  امل�رصي 
�سمال خط عر�س 22 درجة �سماال كان و�سيظل 
ممار�سة  قبيل  من  طبيعي  تواجد  وهــو  ثابتا، 

اأرا�سيها حتى خط احلدود  م�رص ل�سيادتها على 
عر�س  خط  عند  الــواقــع  والــ�ــســودان  م�رص  بني 
االأمــن  قــوات  مهام  وت�سمل  �سماال،  درجــة   22
وعنا�رص حر�س احلدود امل�رصية تاأمني احلدود 
منفذ  ذلك  وال�سودان، مبا يف  الدولية بني م�رص 
تاأمني كامل  تتوىل  احلدودي، كما  راأ�س حدربة 
اأن  اإىل  اخلتام  يف  ولفت  و�سكانها".  املنطقة 
الكفيلة  التدابري  كافة  يف  "بحقها  حتتفظ  م�رص 
املناطق  تلك  يف  ومواطنيها  م�ساحلها  بحماية 

احلدودية يف اإطار الد�ستور والقانون".

القاهرة: حجج الخرطوم بشأن مثلث حاليب وشالتين واهية!
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إحباط مخطط إرهابي لداعش في موسكو

الشرطة األميركية تقتل رجال مسلحا من أصول 
أفريقية

 

السعودية تزعزع اقتصاد اليمن
: ن�ــرصت �سحيفــة "اال�سو�سيتد بر�س"، الثالثاء، تقريرا حــول زعزعة ال�سعودية 
لالإقت�ســاد اليمنــي، حــني قام البنــك املركزي اليمنــي، الواقع جنــوب اليمن، 

باإتهام ال�سعودية مبنع و�سول طائرات التمويل املايل اىل اليمن.
ونقلت ال�سحيفة يف تقريرها الذي ترجمته "اجلورنال "، عن  احلكومة اليمنية، 
قولهــا ان "ح�ســار ومعــارك ال�سعوديــة على احلوثيــني، �سببت تدمــري البالد 
اقت�ساديــا، ال ت�سمح ال�سعودية باإ�ستالم املعونــة الغذائية او الطبية، وا�سافت 
االن املــوارد املالية". وبينت ال�سحيفة ان ال�سعودية منعت و�سول 13 طائرة 
اىل مينــاء عدن، حتمل تربعات دولية ورواتب اكرث من مليون مواطن حكومي 
ميني، بــدون تو�سيح ا�سباب ذلك. وانهت ال�سحيفــة تقريرها بالتنويه ان منذ 
بــداأ ال�رصاع �سد احلوثيني واحتاللهم �سمال اليمــن والعا�سمة �سنعاء، قامت 
احلكومــة اليمنية بتحويل اعمالها اىل جنــوب اليمن )مدينة عدن(. وال�سعودية 

يجب ان تتوقف عملية "خنق" االقت�ساد اليمني.

ترجمــةـ  دانيــا رافد :ن�رصت وكالــة "ديلي ميل" الربيطانيــة، الثالثاء، تقريرا 
تكلمــت به عن اإف�ســال ال�سلطات الرو�سية  خمطط انتحــاري لداع�س يف حمطة 
قطــار يف العا�سمــة "مو�سكو". ونقلت الوكالــة يف يف تقريرها الذي ترجمته 
»اجلورنــال نيــوز« عــن القــوات الفيدراليــة الرو�سيــة، قولهــا "مت االم�ســاك 
بعن�رصيــن مــن تنظيــم داع�ــس حاملني اجلن�سيــة الرو�سيــة، وحقائــب مليئة 
باملتفجــرات، وكانــت اخلطــة هي تنفيــذ هجمتــان انتحاريتــان يف مو�سكو، 
االوىل يف حمطــة قطــار، والثانية يف داخل جممع جتــاري". من جهة اخرى، 
اكت�سفــت ال�سلطــات الرو�سية خمترب يقــع يف �سواحي العا�سمــة مو�سكو، يتم 
فيــه ت�سنيــع املواد املتفجرة واجهــزة التحكم عن بعد. وانهــت "الديلي ميل" 
تقريرهــا بالتنويه انها لي�ست املــرة االوىل التي ي�ستهدف فيها  تنظيم داع�س 
عا�سمة مو�سكو، حيث يف ابريل ني�سان املا�سي، مت تنفيذ هجمة ارهابية يف 
حمطــة قطار يف مو�سكــو من قبل داع�ــس، م�سببة مقتــل 15 �سخ�سا وا�سابة 

50 اخرين.

وكاالت ـ متابعــة : لقــي رجل م�سلح من اأ�سول اإفريقيــة حتفه االأحد املا�سي 
بر�سا�س ال�رصطة مبدينة �سولت ليك �سيتي مركز والية يوتا االأمريكية.

واأعلنت ال�رصطة اأن �سابطا كان يقوم بدورية يف اإحدى �سوارع املدينة اأوقف 
رجال مل حتدد هويته بعد، وا�ستدعى �سابطني اآخرين كاإجراء وقائي.

واأ�ســاف املتحــدث با�ســم ال�رصطة براندن �سرييــر لل�سحفيــني اأن امل�ستبه به 
اأ�سهر يف هذه اللحظة �سالحا ناريا، ما اأجرب ال�سباط على "اللجوء اإىل اأ�ساليب 

تخفيف التوتر الإقناع الرجل باإلقاء ال�سالح"، على حد قوله.
غري اأن هذه "االأ�ساليب" مل توؤت ثمارها، على ما يبدو، اإذ اأردى رجال ال�رصطة 
الرجل يف املكان واأكد املتحدث اأن امل�ستبه به مل يقدم على ا�ستهداف ال�سابط، 

دون الك�سف عن نوع �سالحه وماهية "االأ�ساليب" املذكورة.
واأ�ســاف �سرييــر اأن جميــع ال�سبــاط املتورطــني يف احلادث كانــوا يحملون 
كامريات مراقبة �سغرية، وهذا هو االإجراء املتخذ ل�سمان املزيد من ال�سفافية 
يف عمــل ال�رصطــة، غــري اأنــه مل يت�سح بعــد مــا اإذا كانت هذه الكامــريات قيد 

الت�سغيل اأثناء وقوع احلادث.

انت�رصت وزارة العدل ال�سعودية للمراأة بـ4 قرارات تاريخية 
اأيــام، وهــي حمايــة القا�ــرصات واملطلقــات   10 خــالل 
والراغبــة يف ح�سانة اأبنائها وخريجات القانون الالئي مل 
ميار�سن املحاماة.  و�ســدرت، يف االأيام الع�رصة املا�سية، 
قــرارات ومقرحــات حتــد من تعر�ــس املــراأة لال�ستغالل، 
اإذ اأقــرت اجلهــات الت�رصيعيــة 10 اإجــراءات ل�سبــط زواج 
القا�ــرصات، بعد اأن تقدمت وزارة العمل مبقرحات يف هذا 
ال�ســاأن، من بينها "ق�رص االإذن بتزويج من هي يف �سن 17 

فمــا دون على املحكمة املخت�سة، واأن يكون طلب التزويج 
مقدما من الفتاة اأو وليها ال�رصعي يف النكاح، اأو والدتها"، 

بح�سب �سحيفة "عكاظ"، الثالثاء 15 اأغ�سط�س/اآب.
كمــا اأقر جمل�س الــوزراء ال�سعودي، تنظيــم �سندوق النفقة 
للمطلقــات واالأبناء، وهو املقــرح املقدم من وزارة العدل، 
العــدل، و�ستكــون لل�سنــدوق  و�سريتبــط مبا�ــرصة بوزيــر 

�سخ�سية اعتبارية وميزانية م�ستقلة.
وبح�ســب ال�سحيفــة ال�سعوديــة، يهدف القانــون اإىل النفقة 
علــى امل�ستفيديــن دون تاأخــري، و�ــرصف النفقــة املوؤقتــة 
للم�ستفيد امل�ستحــق قبل �سدور احلكم ب�رصفها، اإىل جانب 

�رصف النفقة ملن �ســدر له حكم ق�سائي با�ستحقاقها ومل 
ينفذ لغري عذر االإع�سار.

ويحــدد جمل�ــس اإدارة ال�سندوق �ــرصف نفقــة موؤقتة لها، 
و�سيتعــني على الزوج املحكوم عليــه بالنفقة، �سداد املبلغ 
املحكــوم بــه عليه، والذي �سبــق اأن دفعه ال�سنــدوق نيابة 

عنه.
كمــا اأوجــب املجل�ــس االأعلى للق�ســاء، اإ�سافــة منوذج يف 
اأنظمــة وزارة العدل �سمن الق�سايــا االإنهائية با�سم اإثبات 
ح�سانــة، مبــا ي�سمــن االإنهــاء وال�سهــادة اأن الطفــل يف 

ح�سانة االأم وال يوجد منازع دون احلاجة لرفع دعوى.

واأوجبــت الوزارة اإثبــات ح�سانة االأم الأبنائهــا فيما لي�س 
فيــه خ�سومة اإنهاء دون احلاجة الإقامة دعوى الأن االأ�سل 
عــدم وجود تنازع، وحتى ال تدعو اإقامة الدعوى اإىل وجود 

تنازع وثم وقوع ال�رصر.
 كما اأقرت دبلوم املحاماة، الذي ي�ستمر 3 �سنوات، وينتهي 
مبنح املتــدرب اأو املتدربة رخ�سة مزاولة مهنة املحاماة، 
كــون الربامج التــي يقدمها بع�س املحامــني غري مرتبطة 
مبنهجيــة علميــة اأو تدريــب احــرايف، وملا فيهــا من هدر 
مايل ووقت للمحامــني واملحاميات املتدربات، وتكليفهم 

باأداء مهمات غري مت�سلة باملهنة. 

 فيمــا دخــل رئي�ــس زمبابــوي روبــرت موغابي 
وتزايــدت  ال�سيخوخــة،  مــن  متقدمــة  مرحلــة 
ال�سائعــات عــن و�سعه ال�سحــي، تورطت زوجته 
يف ق�سيــة اعتداء على عار�سة اأزياء اأثناء اأم�سية 

يف جنوب اإفريقيا.
وتقــول الق�سة التي تداولتهــا و�سائل االإعالم اإن 
غري�س موغابي البالغة ن العمر 52 عاما �رصبت 
عار�ســة اأزياء يف العقد الثــاين من عمرها ب�سلك 

كهربائي بعد اأن قطعت خلوة جمعت احل�سناء يف 
اأحد الفنــادق بنجلي موغابــي اأحدهما يبلغ 25 

عاما، والثاين 21.
�ســورة  ن�ــرصت   "Daily Mail" �سحيفــة 
للعار�ســة بجبهــة مدمــاة، بعــد اأن تركــت �سيدة 
زمبابــوي االأوىل عليهــا اأثــرا غائــرا علــى �سكل 
هــالل! تلك ال�سورة كانــت ن�رصتها ال�سحية على 
�سفحتها يف موقع التوا�ســل االجتماعي توير، 
وروت اأن �سيــدة زمبابــوي االأوىل ا�ستدعتها بعد 
"االأم�سيــة" املفر�سة مع جنليها، م�سرية اإىل اأن 

حرا�ــس اأ�ــرصة موغابي �ساهــدوا زوجــة الرئي�س 
وهــي تنهال عليها بال�رصب املربح، ومل يحركوا 

�ساكنا لوقف االعتداء.
وو�سفــت ال�سحية هذا امل�سهــد قائلة:"من تكون 
هذه الفتــاة الب�سيطة اأمام املــراأة التي �رصبتها، 

واحلرا�س الـ10 الذين رقبوا امل�سهد ".
الحقــا جتراأت الفتــاة بت�سجيع مــن اأمها وذهبت 
ت�ستكي اإىل ال�رصطة، وكتبت حتت �سورة جبهتها 
املدمــاة تعليقا يقول:"لدي املزيد من االإ�سابات 

يف راأ�سي من اخللف".

 اأفــادت وكالــة "نوفو�ستــي" باأن �ســكان حمافظة 
مناطــق  يف  الزراعــة  اأعمــال  ي�ستاأنفــون  درعــا 
الواقعــة جنوبي  التوتــر" باملحافظــة،  "تخفيــف 
�سوريــا، بعــد اأن كانت هذه املناطــق ت�سهد معارك 
طاحنة. بداأت احلياة تعود اإىل طبيعتها يف مناطق 
"تخفيــف التوتر"، اإذ ي�ستغل املزارعون املحليون 
وقــف اإطــالق النــار ب�سمانــات رو�سيــة يف هــذه 
املنطقــة. وقامــوا بنقــل حما�سيلهــم الزراعية من 
مناطق اأخرى اإىل مركز فرز اخل�رصوات يف منطقة 
"تخفيف التوتر". ويف املركز يتم تنظيف وتغليف 
اخل�رصوات بهدف بيعها، ويعمل يف املركز، بح�سب 
مديرها، حوايل 120 �سخ�سا من خمتلف املناطق 
يف املحافظــة، وت�ســل القــدرة االإنتاجيــة لــه يف 
الوقت الراهن اإىل 600 طن من الطماطم يف اليوم. 
كما يقــع يف منطقة تخفيف التوتر، م�سنع الإنتاج 
"دب�ــس البنــدورة" يعمل ب�سكل متوا�ســل، واأعرب 
مالــك امل�سنع عن اأمله باأن تــدوم الهدنة لينعك�س 
ذلك اإيجابا على اإنتاجية امل�سنع.  وتدخل مناطق 
من حمافظة درعا يف �سياق مناطق تخفيف التوتر 
يف �سوريــا، ولتنفيــذ عملي التفاق وقــف االأعمال 
القتاليــة واإحــالل ال�ســالم بجنــوب غــرب �سوريا، 
يف  املتحــدة  والواليــات  رو�سيــاواالأردن  وقعــت 
عمــان على مذكــرة بهذا ال�ســدد. وتو�سح املذكرة 
حــدود منطقة تخفيف التوتــر يف حمافظات درعا 
والقنيطــرة وال�سويــداء، ون�ــرص قــوة ملراقبة وقف 

اإطالق النار.

دعــت حركــة "طالبــان" رئي�ــس اأمريــكا دونالــد 
ترامب، اإىل "�سحب قواته بالكامل" من اأفغان�ستان، 
وحّذرته يف ر�سالة مفتوحة من االإقدام على زيادة 
عــدد القوات االأمريكيــة يف هذا البلــد الع�سي على 
وا�سنطــن. وجــاء يف ر�سالــة طالبــان لرامــب اأن 
اإر�سال املزيد من  اأن  اأظهــرت  "التجــارب ال�سابقة 
القوات اإىل اأفغان�ستان ال يوؤدي اإال ملزيد من الدمار 
للجي�ــس والقــوة االقت�سادية للواليــات املتحدة". 
وكان وزيــر الدفــاع االأمريكي جيم�ــس ماتي�س قد 
اأعلــن االثنــني اأن اإدارة ترامــب �ستعلــن قريبا جدا 
ويف  اأفغان�ستــان.  يف  الع�سكريــة  ا�سراتيجيتهــا 
تقريــر حديــث للكونغر�س، حــول توقيت اخلطة يف 
مراحلهــا االأوىل، قالــت وزارة الدفــاع اإنها �ستزيد 
عــدد قواتهــا بعــدة اآالف، لتعزيــز مهمــة "الدعــم 
احلازم" التي يقودها حلف �سمال االأطل�سي )ناتو( 
للتدريــب والدعم. ومبوجب اخلطــة املقرحة، فاإن 
5500 عن�رص من املتعاقدين من القطاع اخلا�س، 
معظمهــم مــن القوات اخلا�ســة �سابقــا، �سيقومون 
بتقــدمي االإر�سادات واال�ست�سارات للقــوات القتالية 
يف جميــع اأنحــاء اأفغان�ستان، كمــا وت�سمل اخلطة 
اأي�سا تقدمي 90 طائرة من �سالح اجلو لدعم القوات 

االأفغانية احلكومية �سد حركة طالبان.
 و�سبــق ل�سحيفــة يو ا�س ايه تــوداي  اأن  نقلت عن 
اأري�س برن�س، موؤ�س�س �رصكة بالك ووتر الع�سكرية-
االأمنيــة اخلا�سة، قولــه اإن البيــت االأبي�س يدر�س 
خطة لنقــل معظم العمليــات الع�سكريــة االأمريكية 
يف اأفغان�ستــان اإىل مقاولني مــن القطاع اخلا�س. 
ووفقــا لل�سحيفة، فاإن اخلطة مــا زالت قيد الدر�س 
والنظــر، على الرغم من خمــاوف م�ست�سار الرئي�س 
دونالــد ترامب لالأمــن القومي هربــرت ماكما�سر 

ووزيــر الدفــاع االأمريكــي جيم�ــس ماتي�ــس بهــذا 
ال�ساأن.

ووفقــا لوكالــة  Khaama Press االأفغانيــة، 
فاإن حركــة "طالبان" اأو�سحت لرامــب اأن اأعمال 
العنف يف البالد " لها �سلة مبا�رصة بوجود القوات 
االأجنبيــة" التــي ت�سفهــا باأنــه "قــوات احتالل". 
وتتهــم هذه احلركــة االأ�سوليــة التحالــف الغربي 
بقيــادة الواليــات املتحــدة بتدمــري اأفغان�ستــان، 
وجعــل البالد واحــدة من االأ�ســواأ يف العــامل اأمنيا 
واقت�ساديــا وف�سادا. وبداأت الواليات املتحدة عام 
2001 ، عمليــة ع�سكريــة ملكافحــة االإرهاب يف 
اأفغان�ستــان. ثــم ا�ستعانت بقوة امل�ساعــدة االأمنية 
الدوليــة )اإي�ســاف( بقيــادة حلف �سمــال االأطل�سي، 
مبوجــب قــرار مــن جمل�ــس االأمــن الــدويل.  جتدر 
االإ�ســارة اإىل اأنه يوجــد حاليا نحو 8400 ع�سكري 
اأمريكي يف اأفغان�ستان، مقابل نحو 100 األف بني 
عامي 2010 و 2011 . وتواجه القوات االأفغانية 
�سغوطا متزايدة، مع فتح طالبان ع�رصات اجلبهات 

يف اأنحاء متفرقة من البالد.

قرارات جديدة تنتصر للمرأة السعودية في 10 أيام!

سوريا.. القطاع الزراعي يجري هذا كله بينما يصارع موغابي الشيخوخة!
بدأ بالتعافي في درعا

بماذا طالبت حركة طالبان ترامب في رسالة مفتوحة؟!
وكاالت ـ متابعة 

وكاالت ـ متابعة 

الرياض ـ وكاالت 

استقاالت وتظاهرات وتحطيم تماثيل رفضًا للتعصب والتطرف في أميركا

ا�ستقــال م�ست�ساران مــن "جلنة امل�سنعــني االأمريكيني" 
التابعــة للرئي�ــس دونالد ترامب، لريتفــع العدد اإىل ثالثة 
خالل 24 �ساعة، على خلفية اأحداث عنف �سهدتها موؤخرا 
والية فرجينيــا. واأعلن الرئي�س التنفيــذي ل�رصكة "اإنتل" 
للتكنولوجيــا، بريــان كرزانيت�ــس، والرئي�ــس التنفيــذي 
كيفــن  الريا�سيــة،  للمنتجــات  اأرمــور"  "اأنــدر  ل�رصكــة 
بالنــك، م�ساء االثنــني، ا�ستقالتهما من اللجنــة، لين�سما 
اإىل رئي�ــس جمل�ــس اإدارة ومدير �رصكة "مــريك و�رصكاه" 
لالأدويــة، كينيث فريزر، الذي اأعلــن ا�ستقالته من رئا�سة 
اللجنــة يف وقت �سابق من اليوم ذاته. و"جلنة امل�سنعني 
االأمريكيــني"، هــي جمل�س ا�ست�ســاري يف البيت االأبي�س، 
ُي�ســدي الن�سح للرئي�س حول اأف�ســل �سبل تطوير واإنعا�س 
ال�سناعات يف البالد. وقــال بيان �سادر عن كرزانتي�س: 
"ا�ستقلــت كي األفت النظر اإىل ال�رصر الذي يلحقه املناخ 
ال�سيا�ســي املمتلــيء باال�ستقطــاب بالعديد مــن امل�سائل 
العامــة ومــن بينها ال�سناعــات االأمريكية". بــدوره قال 
بالنــك يف تغريــدة على موقــع توير "تعمل اأنــدر اأرمور 
يف االإبــداع والريا�ســة ال يف ال�سيا�ســة. اأعرب عن �سكري 
الإتاحة الفر�سة يل للم�ساركة يف اللجنة، اإال اأنني اتخذت 
قــرارا باالن�سحــاب". وكان فريــزر قــد قــال اإن ا�ستقالته 
تاأتــي احتجاجا علــى "التع�ســب والتطــرف" يف اأعقاب 
اأحــداث العنف التي �سهدتها موؤخرا والية فرجينيا. وقال 
يف بيــان ن�ــرصه على ح�ســاب ال�رصكــة مبوقــع "توير": 
"قوة بالدنا تنبع من تنوعها، وامل�ساهمات التي قدمها 
رجــال ون�ساء مــن خمتلف االأديــان، واالأعــراق، وامليول 
اجلن�سية، واملعتقــدات ال�سيا�سية. على القادة االأمريكيني 
اأن يكّرمــوا قيمنــا االأ�سا�سية عن طريــق رف�سهم الوا�سح 
لتعابــري الكراهيــة والتع�ســب واجلماعــات التــي تّدعي 
تفوقهــا،وكل مــا يعار�ــس املثــل االأمريكيــة العليا فكل 
النا�ــس خلقوا مت�ساوين". ويوم ال�سبــت، لقيت امراأة )32 
عامــا( حتفهــا واأ�سيب 19 اآخرون، عندمــا ده�س مييني 
متطرف ب�سيارته جمموعة حتتج على م�سرية لعن�رصيني 
بي�ــس يف مدينــة ت�سارلوت�سفيــل بوالية فرجينيــا، فيما 
اأ�سيــب 15 اآخــرون خــالل اال�ستبــاكات بــني اجلانبني. 
كمــا تظاهر ع�ــرصات االآالف مــن املوطنــني االأمريكيني 

يف كربيــات املدن �سد اليمني املتطرف والنازيني اجلدد 
متهمــني البيت االأبي�س بالتواطــوؤ معهم والتغا�سي على 
ا�ستفزازاتهم، وقــام حمتجون مناه�سون ل�سيادة البي�س 
باإ�سقــاط متثــال كونفــدرايل يف واليــة نــورث كارولينا 
اجلنوبيــة، مــع ا�ستمــرار االنتقــادات املوجهــة للرئي�ــس 
دونالــد ترامــب ب�سبب اإدانتــه املتاأخــرة للجماعات التي 

حتر�س على الكراهية .
وذكــرت تقارير اإخبارية حملية اأمريكية، اأن حمتجني يف 
مدينــة دورهام حطموا متثــااًل يعود لعام 1924 جلندي 

ميثل القوات التي قاتلت من اأجل الواليات اجلنوبية التي 
كانــت توؤيــد العبودية خالل احلــرب االأهليــة االأمريكية. 
ويقــول معار�سو ن�سب الكونفدراليــة اإنها متثل الف�سول 
االأكــرث ظالمــًا يف التاريــخ االأمريكي، عندمــا كان الرق 
قانونــا والعن�رصية هي العرف . واأظهرت مقاطع الفيديو 
التــي مت تداولهــا �سيــدة تت�سلــق �سّلمــا لربط حبــل حول 
التمثــال، املوجــود اأمام املحكمة املحليــة، قبل اأن يقوم 
اجلمهــور املحت�سد ب�سحبه واإ�سقاطــه على االأر�سي. وبعد 
ذلك قام املحتجون بركله.  وقال املنظمون اإن املظاهرة 

جــاءت رداً علــى اأحــداث مدينــة ت�ساروت�سفيــل بواليــة 
فريجينيــا. ومتكنــت جمموعــة قرا�سنــة جمهولــني، من 
اخــراق موقع "دايلــي �سرومر" االأمريكــي اليميني بعد 
ن�رصه، �سورا وم�ساهد ت�سخر من �سحايا اال�ستباكات يف 

مدينة �سارلوت�سفيل بفرجينيا .
وكتبــوا عليه "املوقع مت اخراقــه وهو االآن حتت �سيطرة 
جمهولني يوؤيدون هيذر هاير)املراة التي قتلت يف عملية 
الده�ــس(، �سحية اإرهاب اأن�سار نظرية التفوق العن�رصي 

للعرق االأبي�س".

أميركا ـ متابعة 

وكاالت ـ متابعة 

ًً


