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ـدرسـة الـشـيـرازيـة في يـحـكى ان في سـنـة 1914 الـتـحق الى ا
سـامراء طـالب اسمه "اغـا بزرك" عـلى انه احـد الطالب االيـران
وكان يـسكن مع الطلبة فـي بيت فيما يسـمى "دربونة العجم" كان
ــدرســة يـجــد امــرأة من ســامــراء اســمــهـا كل يــوم يـذهـب الى ا
"فـضـيلـة" لـديهـا تـنور بـبـاب البـيت وكـلمـا مـر بزرك تـنـاوله رغيف
خبز ساخن واستمر على هذا احلال ياكل اخلبز الساخن من يد
يـة الثانية حيث اختفى هذا هذه األصـيلة حتى بدات احلرب العا

الطالب ولم يره احد .
بـعـد انتـصـار القـوات الـبريـطـانيـة عـسكـروا قـرب سامـراء وحدث
قحط وجوع وبدأ الناس يأكلون الذرة والشعير من اجلوع  ,وفي
ـرأة اخلبـازة مجـموعـة من اجلـنود االنـكلـيز يوم طـرق باب هـذه ا

ومعهم مترجم
وسألها: انت فضيلة

فقالت: اي اني
فقال لها: ايريدج كلونيل وليم
فاجابت: هو شمعرفه بيه

فأجـابها: والـله مانعرف انـطانه وصف البـيت وهذا التـنور الدليل
وگال اسمج فضيلة

وذهبت معـهم للمعسكر واستقبلهـا كولنيل وليم وقال لها بعراقية
جيدة: حجيه فضيلة تعريفيني
فاجابت: ال والله ما اعرفك

فقـال لهـا: آني اغا بـزرك اللي چـنتي يـوميه نـنطـيني گـرصة خـبز
حارة آني ما أنسه فضلچ

فقالت مستغربة: يابه وين العمامة واللحية
فــأجــابــهــا: كــلـشـي إبــوكـتـه آني چــنت ضــابط بــاالســتــخــبـارات

درسة الشيرازية البريطانية ومنتحل صفة طالب علم في ا
ثم امر اجلـنود ان يعطوهه كيس "گونيـة" شكر ورز وطح وعلبة
دهن ويعـيدوها الى بـيتها وقـال لها: كلـشي حتتاجـ تعالي علي

واني حاضر
{ وليم انـكليـزي ولم ينس كرصـة اخلبز بيـنما سـياسيـونا نسوا
مـلح االرض وخـبـزهـا  ,االرض الـتي يـفـتـرض انـهـا ولـدوا مـنـهـا
وسـيعـودون اليـها ,نـسوا الـناس او تـناسـوهم مع انـهم هم سبب
بـقـائـهم عــلى كـراسي احلـكم تـركـوهم لــيـواجـهـوا مـصـيـرهم بـ

مقتول او مخطوف او مهجر او مفتقر.
انكـليزي واجبه خيانه البلد الذي اواه وهم اليعرفون معنى اخلبز
ــلح ولــكــنه يــعــرف مــعــنى الــوفــاء واالخالص ورد االحــســان وا

باالحسان ففضيلة اخت وليم في االنسانية.
امـا ســيـاســيـونـا فــلـيس لــهم اي اخالق او الـتــزام ديـني كـان او
اخالقيـا او حتى انـسانيـا وليس لـديهم قيم مـن اي نوع معـممون
كانـوا ام افندية كلهم همهم ليس فقط السرقة بل اصبح يقيناً ان
واجبـهم ودورهم تـدمـيـر العـراق حـتى يـعـود للـوراء ويـصـبح اثراً
ـنـطقـة يـسـرق احلـكـام شـعـوبهم بـعـد ع ,فـفي كـثـيـر من دولـة ا
لكـنهم لم يـفعلـوا مافعل سـياسيـو العراق  ,بل لم يـفعلـوا ما فعل
احملتل نـفسه وكانوا اسـوأ من مر على تاريخ الـعراق في ماضيه
وحــاضـره ,بل انـهـم حـقــقـوا لــلـمــحـتل ومن يــريـد بــالـعــراق شـر
اجنـازات لم يـكن يـحــلم بـهـا او يـتـوقع حـصــولـهـا فـتـفـوقـوا عـلى

اساتذتهم واولياء نعمتهم.
ففي عـهدهم انتـشرت الرشـوة والفسـاد طال كل شيء في البالد
وكل شيء اصـبح متـاحـا واخملدرات وحـاالت الـزنا الـغريـبـة على
مجـتمعنا والشذوذ وتميع الشباب حتى صرنا النفرق بينهم وب
الشـابات والـبنـيـة التـحتـية الـتي اصـبحت حتت الـتحت فال عالج
وال تـعـلـيم وال بـنـاء وال تـعـمـيـر وال كـهـربـاء والمـاء واخلـصـخـصة
ستـشمل حتى الوالدات كحال الص نهايكم عن القتل واخلطف
والـعـصـابـات وداعش وغـيرهم ,وال شيء جـيـد في الـعـراق الـيوم
وال يـعــيش الــنـاس اال بــبــقـيــة قــلـيــلـة من

رحمة الله في نفوسهم.
وليم رد الفضل الى فضيلة

ولم يرد عبود الفضل الي احد
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من الـــنـــازيــ اجلـــدد في 3500
هرجان الذي ينظم حتت شعار ا
˙ .¨اســتــرجــاع اوروبـا ويـشــمل 
ـــــهـــــرجــــان ايـــــضـــــا حـــــفالت ا
مـــوســيــقــيـــة لــفــرق من أوســاط
مــتـشــددة ومن مــثـيــري الــشـغب
وحـــوارات ســيــاســيـــة وفــنــونــا

قتالية ومنتدى للوشم. 
هـرجان في الوقت الذي ويأتي ا
ـــانـــيــا صـــعــودا تــشـــهــد فـــيه ا
حلـركـات اليـمـ الـقـومي تـغذيه
اخملــاوف من تـــدفق الجــئــ من
سـوريـا وافـغـانـسـتـان في 2015

مـا أتـاح حلزب (الـبـديل من اجل
ـعارض لـلهـجرة الـفوز انـيا) ا ا
ـقـاعـد فـي مـجـلس الـنـواب في
االنـتخـابـات الـتشـريـعـية في 24

ايلول/سبتمبر. 
واحلزب حقق أفضل نتائجه في
هرجان. ساكسونيا حـيث يقام ا
وكـــان ثــورســـ هــايـــزه عــضــو
ــوقـراطي احلــزب الـقــومي الــد
ــتـــشـــدد الـــصـــغـــيــر دعـــا الى ا

هرجان.  ا
وقــــد افـــلـت من حـــظــــره الـــعـــام
ـــاضي اذ اعــتــبـــرت احملــكــمــة ا
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{ واشــــنــــطن (أ ف ب) - قــــالت
ـــمــثـــلــة االبـــاحــيــة ســـتــورمي ا
دانيالز الثالثاء (انها سئمت من
تـعـرضـهـا لـلـمـضـايـقـات) مـؤكدة
(رغــبـتــهــا في مالحـقــة الــرئـيس
دونــالــد تـرامب امــام الــقــضـاء).
وقـالـت دانـيـالــز لـشــبـكـة "اي بي
سـي" (ســــئــــمـت من تـــــعــــرضي
لـــلـــتـــهــــديـــد ومن الــــســـعي الى
تـــخـــويــفي ومـن الــقـــول بـــانــهم
يريدون تـدمير حـياتي ويأخذون
كل أمــوالـي ومــنــزلي).واضــافت
بشـأن اخلالف مع مايـكل كوه
مـحـامي تـرامب الـشـخـصي (لـقد
طـــــفح الـــــكـــــيـل. ضـــــقت ذرعـــــاً

بتعرضي للمضايقات). 
ـمــثـلـة االبــاحـيـة الى وتـســعى ا
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توصـلت دراسـة حديـثة إلى أن
ـعــنـيـة بـعالج بــعض األدويـة ا
رتفع قـد تزيد من ضغط الـدم ا
ـرأة بــسـرطـان خـطـر إصــابـة ا
البـنكـرياس في مرحـلة انـقطاع
الــطـــمث. وفي دراســة كـــبــيــرة
أجــريت عــلى عــدد من الـنــسـاء
ن بـلغن مـرحـلة سن الـيأس
شـــهـــد أولـــئك الالتي تـــنـــاولن
ــفــعـول الــعــقــاقـيــر قــصــيـرة ا
ـرتفع ـكـافـحـة لـضـغط الـدم ا ا
ـعتـمدة علـى كبح الـكالـسيوم ا
˙CCB¨ ارتـــفـــاعـــا في خـــطـــر
اإلصـابة بـسـرطان الـبـنكـرياس
ـــئــة بـــنـــســـبـــة بــلـــغت 66 بـــا
وأوضحت األبـحاث أن الـنساء
الالتي اســـتــخــدمـن مــضــادات
ــرتــفع قــصــيــرة ضــغط الــدم ا
دة 3 سنوات أو أكثر فعول  ا
ـعدل الـضعف واجهن خـطرا 
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œuL;« الغاء اتفاق حـول السرية وقعته
مع مايكل كوهـ محامي ترامب
الشخصي لـضمان صمـتها حول
عالقـة اقـامـتـهـا مع تـرامب الـذي
يـنفي تـمـاما مـعـرفتـهـا ويـــــنـكر
انه قـــــــــــــــــــضى مــعــهـا لــيــلـة
عام 2006 وقدم لها كوه 130
الف دوالر قبل انـتخـابات 2016
ــــــبـــــلـغ من أمــــــواله وقـــــال ان ا
اخلــاصــة وان الـــرئــيس لم يــكن

على علم بذلك.
وفي مـقـابـلـة في  25آذار  قالت
ــمــثـــلــة واســمـــهــا احلـــقــيــقي ا
سـتيـفـاني كـلـيفـورد (انـهـا تـلقت
تهـديدات من احملـيطـ بترامب
مــتــحــدثــة عن اـــــمــر يــعــود الى

العام 2011).

لإلصابة بـسرطان البـنكرياس
مـقارنـة بالـنـساء الالتي تـناول
أنـواعـا أخرى مـكـافحـة لـضغط
ـــرتــفع. وقـــال الــبــاحث الــدم ا
الــرئـــيـــسي فـي كـــلــيـــة الـــطب
جـــامــعــة الـــصــ تـــشن شــنج
˙إن مــركــبــات الــكــربــون واجن 
فـعول هي الـكلـوريـة قصـيـرة ا
أدويـــــة لـــــعـالج ضـــــغط الـــــدم
ــرتــبــطـة ــرتــفع الــوحــيــدة ا ا
بــــزيـــادة مــــخــــاطـــر ســــرطـــان
الــــبــــنـــكــــريــــاس.. ومع ذلك ال
ـــرضى الــذين يــنــبـــغي عــلى ا
يـــتــنـــاولـــون هـــذه الـــفــئـــة من
األدوية أن يصابوا بالذعر ألن
ـطــلـقــة لإلصـابـة مـخــاطـرهم ا
بــسـرطـان الـبـنـكـريـاس ال تـزال
مــنــخـفــضـة. ووفــقــا لـلــمـعــهـد
(الوطـني األمريـكي للـسرطان)
ـــــئـــــة فـــــقـط من فـــــإن 1.6بــــــا
األمــريـكــيــ سـوف يــصــابـون
بــالـسـرطـان في مــرحـلـة مـا من

حـيـاتـهم وهـو مـا يـعـنى أنه —
حــتى بـعـد األخــذ في االعـتـبـار
بــاخملــاطـر  —تــظـل احــتــمـاالت

اإلصابة ضئيلة. 
وشــــدد الـــبـــاحــــثـــون عـــلى أن
ـتــوصل إلـيـهـا تـعـد الـنـتـائج ا
نتائج غير متوقعة. وقد اتبعت
الدراسـة احلاليـة أكثر من 145
ألـف ســـــــــــــيــــــــدة تـــــــــراوحت
أعـــمــــارهن مـــا بـــ (70 — 50
عـــامــا) عـــنـــــد بـــدء الــدراســة
وتــمت مـراقـبـة اسـتـخـدام هـذه
الــفــئــة من األدويــة بــ عــامي

.( 1998-1993)
وبـحـلـول عـام 2014 كـان أكـثـر
من 800 ســــيــــدة قـــد أصــــيـــ
بـــســرطــان الـــبــنـــكــريــاس مع
ارتـفـــــــاع خـطـر اإلصـابـة فـقط
بــــ الــــنــــســــاء الالتـي أخـــذن
ـكـافـحـة لـضـغط الـعـقـــــاقـيـر ا
ـــــــــــرتـــفـع قــــصــــيـــرة الــــدم ا

فعول. ا

ونـشـر محـامـيـهـا مـايـكل افـناتي
ـاضي رسمـا لـشخص الثالثـاء ا
قــال انه تـعــرض لــهـا والبــنـتــهـا
حـيـنـهـا عارضـا مـكـافـأة بـقـيـمة
ن يـــســاعــد في 100 الف دوالر 

العثور عليه.
وتـــعــقــدت الــقـــضــيــة االســبــوع
اضي عندما اقتحم عناصر من ا
مكتب التحقيقات الفدرالي منزل
محامي ترامـب وغرفته الفـندقية
ومـكتـبه في نـيـويورك وضـبـطوا
بـلغ الذي دفعه وثائق تـتعلق بـا
لـهـا.ويـخـضع احملـامي لـتـحقـيق
جنـائي لـكن لم تـوجه اليه تـهـمة
بعد. واستمعت اليه احملكمة في
مثلة مانهاتن االثن بـحضور ا

ومحاميها.
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لم تشـتهـر في األيام الـقـليـلة االخـيرة كـلمـة مـثل التـسقـيط باتت
وتـقال عـنـد احلـاجة الـيـها ـناسب وفي غـيـره تُـقـال في مـكانـهـا ا
وعـنـد احلـاجـة لالستـغـنـاء عـنـهـا  يقـولـهـا مَن يـحـاجج بـها ومَن

يحاجج لها وفيها .
كلـمة صار لها  في ليلة وضحاها حيز متفاقم السعة في أدبيات
السـياسة في العراق. وهذه ليست أول مرّة حتظى مفردة بأهمية
اسـتـثـنــائـيـة في الـقـامــوس الـسـيـاسي الـعــراقي الـرسـمي وشـبه
الـرسـمي  فـقـد سـبـقـتهـا مـفـردة عـضـروط إذ اسـتـحـلت عـذوبة
ـعلّـقـون وتـنابـز بـهـا السـيـاسـيون غـرابـتهـا األلـسن وتـغنّى بـهـا ا
ســنــوات طـــويــلــة  فـــكــانت سـالحــاً شــخـــصــيــاً ســـهلَ احلــمل

واالستعمال في كل مكان.
كلـمة حاججوا بها واستنكروا وأدانوا واجتثوا وشتموا  وكانت
مالذاً لالسالمـيـ من االسـئـلـة احملـرجـة حـول تأيـيـدهم احـتالل
الـشـيـطـان األكبـر لـلـعـراق على الـضـد من الـله والـرسـول والدين
ذهب.  واسـتـخـدمت كـلمـة الـعـضروط في تـلك الـسـنوات في وا
نـاسبات حتى استهلـكت ونفد مخزون كل صيـغها اللغوية كل ا
ــعـــاجم  فــلـم يــبق عـــضــروط وال عـــضــاريط وال ـــتــاحـــة في ا ا
عضـرَطَـة وال عضـريـطـة وال عضـارطـة وال عضـرطَ وال عـضرطت
ـتـهالـكة وال عضـروطـة إالّ وقاتـلت في سـاحات الـوغى الكالمي ا
ـفـردة شيـئاً من أي في العـراق حـتى فجـأة لم نـعد نـسمع عن ا

من أولئك العضاريط الذين سمّموا أسماعنا بها سنوات.
الـيـوم  جاءت مـفـردة الـتسـقـيط  فأخـذت نـصيـبـها من الـفـتاوى
كـمـا أخـذت من اخلـطب والـبـيـانـات  وأغـرم اجلـمـيع بـهـا غـراماً
مــنــقـطع الــنــظـيــر . وال أحــد يـدري إن كــانت مــفــردة الـتــســقـيط
قـصودة الـيوم  مصـدراً لسقطَ  مـنه أو سقط عـليه أو سقطَ له ا
أو ســقطَ به أو سـقطَ عــنه أو سـقطَ مــعه . كـمـا ال يــهـتم أحـد من
ـعـنـيـ بـالـتـسـقـيط إن كـانـت لـلـمـفـردة عالقـة بـصـيـغـة تَـسـاقط ا
الــشيء أواسّـاقط أو يــتـســاقط  أو تُــسـاقط عــلى كـمــا في اآليـة
ة ( وهزّي إليك بجذع النخل تُساقط عليك رطباً جنياً). أو الكـر
عـنى انهار  أو إن كانت مـفردة ذات صـلة بـتسـاقط الشـخص 
ـســتـعـمـلــة إلحـكـام غـلق إنـهـا أقـرب الـى الـسـقّـاطــة تـلك األداة ا
األبواب أو الـطرق عـليـها .وما أكـثر األبـواب التي يـراد غلـقها أو

يراد فتحها في هذه األيام االنتخابية .
وال أدري لمَ تغـنّى العراقـيون بكـلمة الـتسقـيط فأطربـتهم وطرّزوا
بـهـا خـطـابـاتـهم في الـوعـد والـوعـيـد  في حـ لم تـنل كـلـمـة من
ــنــبع الـلــغـوي االشــتــقـاقي  ذهــبت بــبالد عـمــرهـا آالف نـفس ا
الــســنــ الى حــيث اجملــهــول  تــلك هـي كــلــمـة الــســقــوط الــتي
ولـم تنل من ألسـنتهم  أكـثر من نيل جتاهـلوها وتـغاضوا عـنها  
إبـرة من بـحـر  بـالـرغم من عـظم الـسـقـوط الـذي حـصل لـلـعراق

تعدد وتدميره  . منذ احتالله ا
أم تـرانـا جـمــيـعـنـا  كـنّـا مــخـطـئـ  وإنّ الـعــراق لم يـسـقط يـوم

احتالله .. لكن فقط احتله الساقطون .
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¨على ˙خـادعة  انـتـشـرت رسـالة 
تــــطــــبــــيـق واتــــســــاب تُــــحــــذر
ـسـتـخــدمـ من مـقـطع فـيـديـو ا
يــســـمى  ¨Martinelli˙يــعـــمل
عــلى اخـــتــراق الــهــاتف ومــسح
. وبـحسب ـسـتـخـدمـ بـيـانات ا
¨البـريطـانية ˙ذا صن  صحـيفة 
فـــقــد القـت الــرســـالــة انـــتــشــارا
واسعا ب مستخدمي التطبيق
وعلى الرغم من ذلك كشفت عدة
تـــقــاريــر إعالمـــيــة أن الــرســالــة
مجـرد خـدعة لـكن لألسف هـناك
بــعض احلــقــيــقــة في ذلـك.بـدأت
ــراوغــة بــاالنــتــشـار الــرســالــة ا
بـاللـغـة اإلسـبـانيـة قـبل أن تـبدأ
نــســـخــة مــتـــرجــمـــة مــنـــهــا في
االنــتــشــار حــول الــعــالم. تــقــول
الرسالة: حتذير من غاردا خبير
ــعــلــومـات فـي تـكــنــولــوجــيــا ا
سـيـرسل واتسـاب مـقـطع فـيـديو
ـــســتـــخــدمـــ بــاسم غـــدا إلى ا
Martinelli ال تـقم بـفـتـحه ألنه
ــــكن يــــخــــتـــــرق هــــاتــــفـك وال 
¨ إصالحه رجاءً انـشر الـرسالة.
فـي احلــقـــيـــقـــة ال يــوجـــد شيء
اســمه  Martinelliكـــمـــا أكــدت
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الدسـتـورية ان جـمـهوره صـغـير
الى حد ال يشكل خطرا. 

ـتـحـدث عـلــقت سـاشــا ايـلـســر ا
بـاسم حــركـة (ال شىء تــغـيـر في
) (ريـشتس روكت نـيشت) اليـم
اذا كـــان بـــامـــكــانـــهم الـــتـــجــمع
واالحـــــــــــــتــفـال بــذكــرى مــولـد
هـــتـــلـــر دون مـــشـــــــــــــــاكل (…)
فــــــهـــــذا دلـــــيل واضـح عـــــلى ان
قوانيننا ومجتـمعنا يعانيان من
ـــــرض وذلـك فـي دعـــــوة عـــــلى ا
االنترنت من أجل تنظيم تظاهرة

مضادة.

حـيث قـتل 36 شـخــصـا في 13
عملية نفذت باألسلحة النارية.
وبــ الـــعـــامــ 2000 و2018
أحـصى الــبــاحـثــون مــقـتل 66
شـخـصـا اثر 22 عـمـلـية إطالق

دارس. نار واسعة في ا
والـــــــرقم هـــــــو أعـــــــلـى مـــــــن
حــصـــيـــلــة  55 قـــتـــيال في 22
عــمــلـــــــيــة إطالق نــار كــبــيـرة
وقعت على مدى ستة عقود من
وفـق 1999حـــــــــــــــــــتـى  1940

التقرير. 
ـعـد الـرئيـسي لـلـتـقـرير وقـال ا
من جـامعـة كـليـمـسون أنـتوني
كــاتــســيــانـــيس في أقل من 18
عـامـا شـهدنـا وفـيـات مرتـبـطة
بــــعـــمــــلــــيــــات إطالق نــــار في
ـــــدارس أكـــــثــــر مـن الـــــقــــرن ا

العشرين بأكمله.
وذكر أن االجتاه اخلطير حاليا
هـو أن األغـلـبـيـة الـسـاحـقة من
مــطـلـقي الــنـار في الـقـرن الـ21
ـراهـقـ مـا يـشـيـر كـانـوا من ا
إلـى أنه بــــــــــات من األســــــــــهل
بـالـنـسـبة لـهم حـالـيـا الـوصول
إلى األسـلــحــة الـنــاريــة وأنـهم
بـــاتـــوا يــعـــانـــون من مـــشــاكل
تلكون نفسية بشـكل أكبر أو 
مـــــهـــــارات مـــــحـــــدودة في حل

شاكل. ا

أو يصيب فيها مهاجم أو أكثر
شــخــصـا أو أربــعــة عـلى األقل
�وعــدد الـــقـــتـــلى في عـــمــدا  
دارس األمـيركـية من األطـفال ا
ـــراهـــقـــ الـــذيـن تـــتــراوح وا
أعــــمـــارهـم من خــــمس إلى 18

سنة منذ العام 1940.
واسـتـبـعـدت الدراسـة عـمـلـيات
إطـالق الــنـــار الـــتي تـــنــفـــذهــا
عصابات أو أي عـمليات وقعت

في اجلامعات.
وذكــر الــتــقــريــر أن (الــواليــات
ــتــحــدة لم تــشـهــد عــمــلــيـات ا
ـدارس إطالق نـار كــبـيـرة في ا
تـتــطـابق مـع مـعـايــيـرنــا حـتى

العام 1940).
ولم يــحص الـبــاحــثــون وقـوع
عمـليـات إطالق نار واسـعة في
خـمــسـيــات وسـتــيـنــات الـقـرن
ـــاضي مـــتــــبـــوعـــة بــــزيـــادة ا
مضـطردة بدأت بـعمـلية إطالق
نــــار فـي مــــدرســــة عــــام 1979
دبرتها فتـاة تبلغ من العمر 16
عـامـا وتـعـاني من اضـطـرابـات
عقلية حيث بدأت بإطالق النار
في مـدرســة ابــتـدائــيـة وقــتـلت
بالـغ وأصـابت ثمـانية طالب
وبـالغ ?¨وفق الــتـقــريـر. وأفـاد
الـتــقــريـر أنه مــنــذ ذلك احلـ

كـانت الـتـسـعـيـنـات فـترة ذروة

ـراهــقـ وارتـكــبت شــريـحــة ا
الـبـالـغـة أعـمـارهم ب 11 و18
ـــئـــة من عـــامــــا نـــحـــو 60 بــــا
عمـليـات إطالق النـار الواسـعة
ـــتـــحــدة خالل في الـــواليــات ا

القرن العشرين.
وحـتى اآلن فـي الـقـرن احلـالي
ئة ارتكب مراهقون نحو 77 با
من عــــمـــلــــيـــات إطالق الــــنـــار

دارس. الواسعة في ا
ونــــــوهـــــــت الـــــــدراســـــــة إلى
ضــرورة أخـذ الـتـغـيـرات بـعـ

االعتبار.
وخــــلــــصـت الــــدراســــة إلى أن
الـعــنف بـاسـتــخـدام األســلـحـة
ـتـحـدة الــنـاريـة في الـواليـات ا
هـــو (آفــة يــجب مـــعــاجلــتــهــا)
داعــيـة إلـى تـوســيع عــمــلــيـات
ــتـعــلـقــة بــتـاريخ الــتــحـقــيق ا
األشـــخـــاص الـــذين يـــســـعــون
لشـراء األسلحـة الناريـة وحظر
األسـلـحة الـهـجـوميـة وتـوسيع
ــشــاكل الــدعم لــلـــتــعــامل مع ا

تعلقة بالصحة العقلية. ا
وتــشـكل عـمـلـيـات إطالق الـنـار
ــدارس جــزءا ضـئــيال من في ا
أكــثــر من 30 ألف حـــالــة وفــاة
نـاجتـة عن اسـتخـدام األسـلـحة
الـنــاريـة ســنـويـا فـي الـواليـات

تحدة. ا
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˙ مــــجـــــلــــة دراســــات الـــــطــــفل
¨عمليات إطالق النار والعائلة 
�وهي الـتي يـقـتل الـواسـعـة  

ـــاضــــيـــة أكــــثـــر مـن الـــقـــرن ا
الـعــشـرين بـأكـمـله وفق دراسـة
نـــشـــرت اخلــمـــيس. وأحـــصت

ـــدارس األمـــيــركـــيـــة بـــشــكل ا
ســــريع مـــا أســـفــــر عن مـــقـــتل
أشــخــاص خالل األعــوام الـ18

ـتــحـدة)-(أ ف {  (الــواليــات ا
ب)  —ارتــــفع عـــدد عــــمـــلـــيـــات
إطـالق الـــنــــار الـــواســــعـــة في

- (أ ف ب)  —يـــتــجـــمع { بـرلـ
مـئـات الـنــازيـ اجلـدد اجلـمـعـة
في ذكــرى مـولـد هــتـلــر في بـلـدة
ـانيـا في اطـار مهـرجان بشـرق ا

ـراقبة مـشددة بيـنما  يخضع 
االعالن عن تــظــاهـرات مــضـادة.
ـــنــاســـبــة مــهـــرجــان (الــدرع و
والسـيف) (شـيلـد اونـد شفـيرت)
االول الذي يستمر يوم سيتم
حشد مـئات من عـناصر الـشرطة
بحـسب الـسلـطـات التي لم تـذكر
أرقـــامـــا مـــحـــددة. وحـــذر قـــائــد
الــشــرطــة احملــلــيــة لــصــحــيــفــة
˙ ̈زيكـشيـسه تـسايـتونغ من انه 
˙ سـترون الـعـديد مـن الشـرطـي

في كل زاوية شارع.
أمـا في اجلــانب الـبـولــنـدي فـقـد
اشـارت الــسـلــطـات الى تـســيـيـر
نـطـقة زيـد من الـدوريـات في ا ا
لـــــضــــمـــــان االمن وذلـك النه الى
ـان ينـتـظر شـاركـ اال جـانب ا
حضـور متـطـرف اوروبـي الى
بــلـدة اوســتـريــتس الـواقــعـة في
ـوقـراطـيـة الـسـابـقة ـانـيـا الد ا
على احلدود مع بولندا وتشيكيا
ويبلغ عدد سكانها 2400 نسمة.
ـنـظـمون عـلى مـشـاركة ويـعول ا
نحو 800 شخص لـكن ناشـط
مـــعــادين لــلــفـــاشــيــة من حــركــة
˙ ¨انتـيفا مكن  يقولـون انه من ا
ان يـــشـــارك عـــدد قـــد يـــصل الى

على ذلك الـشـرطة اإلسـبانـية في
تــغــريــدة لــهــا عــلى صــفــحــتــهـا
ــوقع تـويــتـر. لــكن يـتم أيــضـا
مـــشـــاركــــة نـــســـخــــة أطـــول من
الـرسـالـة عـلى واتـسـآب ومـواقع
الـتــواصل االجــتـمــاعي األخـرى
وحتــــــــتـــــــــوي عــــــــلـى شـيء من

احلقيقة. إذ أنها تضيف: 
إذا تـــلـــقــيت رســـالـــة لــتـــحــديث
واتسـاب إلى واتسـاب جولد فال

تفتحها.

ألنــهــا حتــتــوي فــيـروس صــعب
وشـــديـــد. رجـــاء إرســـالـــهـــا إلى
˙واتـسـاب .¨وتـطـبـيق  اجلـمـيع 
¨هـو نــسـخــة مـزيــفـة من جـولـد 
واتـساب يـجـري وصـفهـا بـأنـها
مُـخـصـصـة بـحـسب تـلـقي دعـوة

من صديق. 
ــرة االولى الـتي وهــذه لـيــست ا
ـــدمـــر يـــتـــخـــفى الـــفـــايـــروس ا
لــلـــهـــواتف خـــلف تـــطــبـــيـــقــات
االتصاالت االجتماعية الشهيرة.


