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ــفـــعــول من ضـــرب ومــابـــ الــضــارب مــضـــروب في الــلـــغــة هـــو اسم ا
ضـروب أشـيـاء أخـرى وفي الـريـاضيـات عـمـلـية الـضـرب هي عـمـلـيات وا
جـمع حـسـابـيـة مـتـكـررة تـعـطـيـنـا الـنـتـيـجـة بـضـربـة واحـدة ويـقـال شـغـلـة
مـضـروبـة الرجـاء مـنـهــا  وبـضـاعـة مـضـروبـة  النــفع لـهـا .. لـقـد ضـربـنـا
التشريب وشـلون تشـريب مكانـكم خال مع سيلـفي مباشـر حلادثة ضرب
ـهمة جـدا  ليتم نـشرها عـبر الفيـسبوك .. نـاس تضرب دجاج التشريب ا
وناس تتلكه العجاج .. وهاي فرصة خلينا نضرب ضربتنا مادامها تايهة
.. ياأخي طلعت جنسيته مـضروبة وحتى جوازه مضروب .. وفعل ضرب
كن ان يـكون ثـاني اكـثر االفـعال ـفـعول به مـضـروب  يضـرب ضارب وا

استعماال بالعربية وشعب ضارب بالتأكيد هو ليس شعبنا ! 
وضربه بـالضربـة القـاضيـة .. اللـهم اضرب دواعش الـسيـاسة الـفاسدين
فـسدين واجملرمـ الظـا بـالظـا .. وقـل خـليـنه نروح عـدهم اليوم وا
ـثل نـضـرب العـشـا ونـرجع .. مـحـافـظـة أربـيل اجلـمـيـلـة مـضـروب بـيـها ا
ـايـزور السـلـمـان .. األسعـار مـضـروبة بالـلـ والـكبـاب وعـمـره خسـارة ا
والـسوك تـعـبـان  صـار كـسـاد شـنو الـسـالـفـة مـانـدري وعمـلـيـة سـيـاسـية
ـوازنـة تعـاني الـعـجز مضـروبـة واليـرجتى منـهـا خـيرا  وقـل مـاكـو نـقد وا
الي وتتعثـر بذيالها والـتسلـف بأرباح ربـوية فاحشة يـعتعت مثل احملرك ا
ـوعد ألن من يضـرب دوانـز واالخـيرة كـلـمة انـكـلـيزيـة خـالـصة وضـربت ا
الشـغلـة مـاتسـوة ومو دسـمـة وحصـلت مـوعد مع أكـبر واحـد بـيهم  بـلكي
ربك ونـخـمط الـشـغـلة وأسـمـنـا يـضـرب بـالـسـاحـة ونـطـلع بـاجلـمـاعـة كول
سـكنـة .. وضـرب اللـيل اطـنابه وضـربـنا اخلـيام وضربت عـلـيهم الـذلـة وا
عـلى مـقــربـة من سـاحــة الـتـحـريــر نـرفض ونـشـجـب ونـسـتـنــكـر  ونـطـالب
ونناشد لكن من نقصدهم  ضرب الله على سمعهم وأبصارهم وأصبحوا
اليعقـلون واليخجـلون وفي حقـبة من التـأريخ خاطب احلـجاج اهل العراق
بقوله ألضـربنكـم ضرب غرائب االبل  قـبح الله غالم  بـنى ثقيف ومن أتى
ـصري ـثل الشـعـبي ا من بعـده وسـارعـلى نهـجه الى يـوم الـدين .. وفي ا
ضــربـــني وبــكى ســـبــقــنـي واشــتــكـى .. فالن ضــرب عالن وكـــســر ايــده
وصارت طالبـة شـكبـرهـا جيـب اللـيف ودي الـليف ومـافـضت السـالـفة اال
بفصل 5 مالي دينـار وضربـوا الغـده ورجعوا بـخيـر وسالمة  .. ضرب
صيـته االفـاق اشـتـهر يـعـني بـالشـعـبي طـكـوك وحديـثـا طش .. وديـر بالك

اليضربك بوري .. 
فالن اشتغل بالسيـاسة وهسة ماشاء الـله  وضرب من الغناء وضرب من
الطعام  وضـرب من اخليال وضـرب من الفنون .. وهـذا ضرب من الوفاء
ضــد ضــروب اخلـــانــة .. وانــضــربت بــوري وشــلــون بــوري مــعــدل هـاي
بورياتك ياوطن .. ياأخي ضرب االتفاق واذا تخابره  مايرد عليك وخربت
ذر الشغلة ..  بس حط عـينه عليهـا انضربت الشاشـة وعطبت .. ضرب ا
بورد  انضرب السيم كارت وراحت كل األرقام  .. وفي الشعر االندلسي
ضرب السيـوف وكل السيـوف قواطع ان جردت وحـسام حلظك قاطع في
ـسكوكـات النـقدية غمده .. ضـرب النـواقـس وضرب الـعملـة سك النـقود ا

عدنية ..  ا
وضـرب من اخلــبـال وضـرب مـن احلـريـة وضــرب من اجلـنــون والـضـرب
أنواع فـمـنه احملـبب ضـرب  احلـبيـب مثل اكل الـزبـيب .. وضـربـته ضـربا
مـبــرحـا حـتـى أوجـعـتـه .. وقـل مـضــارب  بـني عــبس هم من قـبــائل عـرب
ضارب وحرف اجلزيرة األصالء  وأول من أطـلق على مكـان تواجدهم بـا
ـضــارب وغــيـرهــا من الــكــلـمــات يــكــتـبه بــعض من الــضـاد  في كــلــمــة ا
االعالمي والصحافـي الفيسبـكي الطارئ مـثل الطاء حتى أصبح هو
اآلخـر ( ظاربـا ومـظـروبـا ) أعـاذنـا الـله وايـاكم من شـر تـلك الـعدوى ومن
ضروبة زمن تطبيقـات مواقع وصفحـات التواصل االجتـماعي الوهمـية وا
ومن الـذيـن اليـعــرفـون الــفـرق بــ حـرفي الــضـاد والــظـاء ومن أصــحـاب
ــضــروبـة ومن الــذين اليـفــرقــون بـ  طــعم سـمك شـهــادات الـدكــتـوراه ا
ـهـرب من األرجنـتـ .. قـال تـعالى .. السـردين وطـعم حـلـوى السـاهـون ا
(وضرب ) لـنا مثـال ونسي خلـقه قال مـن يحيـي العظـام وهي رميم .. واذ
استسقى موسى لقومه  فقلنا (اضرب) بعصاك احلجر
فانـفـجـرت مـنه اثـنتـا عـشـرة عـينـا صـدق الـله الـعلي
الـــعـــظــــيم .. ولـــلــــضـــرب والـــضــــروب والـــضـــارب
ضـروب في معـاجم اللـغـة العـربيـة  معـان كثـيرة وا

يطول البحث فيها.

إبتداء أرجو ان ال تتكبد عزيزي القار عناء البحث في بطون القواميس
عاجم حتى تتـعرف على معنى كـلمة (جلفـوطه) فإني اصدقك القول وا
صادر أنها كـلمة لم يـتم توثيـقها رسـمياً في كـتب التراث والـفولكـلور وا
راجع الشـائعات حـتى هذه اللـحظة.. ولـكني استـطيع ان اقول عـنها وا
بأنـهـا متـداولـة وبشـكل واسع في حـيـاتنـا الـيومـيـة ب الـقـصابـ وبـاعة
ـثروم) وعنـد ربات الـبيوت الـطابخـات لعـوائلهن وايـضاً يعـرفها اللحم (ا
ـسـتـويـات والـدرجات ـطـاعم عـلى مـخـتـلف ا ـطـابخ وا عـمـال وعـامالت ا
ن ال يعرفهـا قطعة حلمـية وشحمية مـن جسم الذبيحة السياحيـة.. فهي 
ـتـعـضـون عــنـد مـشـاهـدتـهـا ـتـبـضــعـون بل و ال يـقـبل عـلى شــرائـهـا ا
ـوزون عنـد الـشراء.. وهـي معـيـار لدالالت الـتـعـامل ب مقـتـحـمة لـلـحم ا
شتري وبـائع اللحم فالـبائع الذي يحـرص على تضمـ اجللفوطه ب ا
ـا دعـا ـشـتــرون بـكـثــرة  ـبــاع ال يـقــبل عـلـيـه ا قـطع الــعـظم والــلـحم ا
القـصابـ الى ارسال اجلـالفيط وامـعاء الـذبائح وثـرمـها مع شيء قـليل
من الـلـحم الـصـحـيـح لـيـتم بـيـعه لـلـراغــبـ بـالـشـراء.. عـلى كل حـال ان
وضوع الذي اود طرحه امام انظاركم ومـدارككم يتجاوز احملسوسات ا
النـسـيجـيـة للـحـوم والشـحـوم وتراكـيب اجلالفـيط وفـوائدهـا الـغذائـية او
اضرارهـا  برأي وزارة الـصحة والـطب الـبيطـري.. فاشـارتي واهتـمامي
ثل ـقـدمـة وا يـنصـبـان بـشـأن مـعـايـير اخـتـيـار الـفـرد لـلـنخـبـة والـقـدوة ا
االعلى على صعد السياسة واجملـتمع واالقتصاد والدين.. الخ ال سيما
وانـنـا نـعـيـش وسط مـتـغـيـرات وحــوادث قـلـقـة ومـقــلـقـة .. وان هـنـاك من
ـبتـلى بثـالوث الـفقر سـؤوليـة تصـدر ابناء مـجتـمعـنا الـصابر ا يتـصدى 
ـتصـدرين اثـبتـوا خطـلـهم وفشـلهم في رض واالرهـاب ولكن هـؤالء ا وا
ـواطـنـ ولم يـخـدمـوا اال مـصـاحلـهم االنـانـيـة الـضـيـقة خـدمـة الـوطن وا
ومـصــالح من جـنــدهم في اخلـارج لــتـحـطــيم الـبــنى الـتـحــتـيــة لالنـسـان

العراقي الشريف.
وامـثـلـتـنـا الـقـريـبـة من الـواقع مـا نـراه من اغـلب الـتـجـار الـذين ابـتـاعـوا
ـســتـوى واغـرقـوا بــهـا اسـواقـنـا ـواد من مـنـاشـئ رديـئـة ا الـبـضـائـع وا
ـتــعـطـشــة لـكل مــا هـو جـيــد وجـمـيـل وكـذلك اصـحــاب الـنــفـوذ الـذين ا
استحوذوا على بـسات ومزارع الفـقراء ليسيطـروا على اسواق الفواكه
واخلضر فتدر عليهم جميعاً في كل ح اموال سحت حرام دون رادع
من ضمير او محاسبـة من مسؤول  وفي السياسـة ال حظنا ان عناصر
تـمـتـلك ادوات الـتـأثـيـر في حـمـالت االنـتـخـابـات ووظـفت خـبـراء مـعـنـيـ
بالـعالقات الـعامـة خلداع بـسطـاء النـاس بالـشعـارات الرنـانة والـعبارات
الطنـانة واالنـتخابـات حتى تـكشفت عـورات هؤالء وبـانوا على حـقيـقتهم
بكونـهم وقفوا عـلى التل ولم يـقدموا آيـة خدمة لـناخبـيهم بل وزادوا على
ذلك ان كانوا منفذين الجـندات خارجية وراح وزراؤهم يتـخمون جيوبهم
ال كان االحرى ان ال يسلب من افواه اجلياع.. وجيوب قيادات كتلهم 
وخـتامـاً.. مـا زلـنـا عـند مـفـتـرق طـرق والزال بـيـننـا احـرار يـعـمـلـون على
ا حلق بـها من ف التصـحيح تـصحـيح في كل شيء لتـنقـية االجـواء 
طـائـفـيـة واخـرى سـيــاسـيـة ومـنـاطـقـيـة ومــا عـلـيـنـا اال ان نـضع اخلـطط
الـعـلـمــيـة والـعـمــلـيـة لـدفع االمــور الى نـصـابـهــا احلـقـيـقي
السليم وقـطع دابر السراق والـقتلة الـذين ينهشون
ـصـائـرنـا ويـخـربـوا بـيـئـتـنـا خـيـراتـنـا ويـتالعـبـوا 
اجلـــمـــيــــلـــة فـــهـم في كل االحــــوال والـــظـــروف ال
يشكلون في جسد العـراق الذبيح اال جلفوطه نتنة

واجبة االستئصال....!!
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{ القدس (أ ف ب) - اعلنت عائلة
ـسـتوطن أحـاد إيـتـنـغر احلـاخـام ا
(47 عـامـا) انه تـوفي االثـنـ غداة
إصـــابـــته بـــجــروح "خـــطـــيــرة" في
هجـدوم نفـذه فلـسطـيني وأدى إلى
مــقـتـل جـنــدي وإصــابـة آخــر عــنـد
مـفـترق مـسـتـوطنـة اريـيل بالـضـفة

الغربية احملتلة .
وأعـلن اجلــيش االسـرائـيـلي األحـد
أن جـنديـا إسرائـيلـيا قـتل وأصيب
جــنـدي آخــر ومــسـتــوطن بــجـروح
خطـيرة في هجـوم نفـذه فلسـطيني
بــسالح نــاري وسالح أبـيض عــنـد
مفترق مستوطنة ارييل بالقرب من
مـدينـة نـابلس في الـضـفة الـغربـية

في الضفة الغربية احملتلة.
ويـسـتقـبل بـنيـامـ نتـانـياهـو هذا
االسبوع وزير اخلـارجية األميركي
مايك بـومبـيو وسط معـركة حـامية
يـــــخـــــوضـــــهــــــا رئـــــيس الـــــوزراء
اإلسـرائـيـلي سـعــيـا لـلـفـوز بـواليـة
جـديـدة قـبل أن يـتوجـه بدوره إلى
واشــنـطن لــلـقــاء الــرئـيس دونــالـد
تـــرامب أحــد كـــبــار الــداعـــمــ له

وللدولة العبرية.
…b¹bł W uł

ويــبــدأ بـومــبــيـو الــيــوم  الــثالثـاء
جــولـة جــديـدة في الــشـرق الـوسط
تستمر حتى السبت ويزور خاللها

الكويت والقدس وأخيرا بيروت.
وقــال وزيــر اخلــارجــيــة االســبــوع
شترك في كل اضي إن "القـاسم ا ا
محطة سيـكون مساعدة هذه الدول
عــلـى تــعــزيــز جــهــودهــا الحــتــواء

اجلمهورية االسالمية في ايران".
وجعـلت إدارة تـرامب من التـصدي
ـزعزع لالستقرار" لـ"نفوذ (إيران) ا
احملـور الـرئـيـسي لــسـيـاسـتـهـا في
ـنـطـقـة وهي تضـاعف حتـركـاتـها ا

لتحقيق هذا الهدف.
وفي هــذا الــسـيــاق قــام بـومــبــيـو
بـــرحـــلـــة إلى الـــشـــرق األوسط في
كـانـون الـثـانـي/ينـايـر دعـا خـاللـها

ــــواجــــهـــة إلـى "وحــــدة الــــصف" 
إيــــــران ثم نــــــظم مــــــؤتـــــمــــــرا في
شـبـاط/فــبـرايـر في بـولــنـدا سـعـيـا
لتوسيع "التحالف" ضد طهران من

غير أن ينجح في ذلك.
ـتـوقع أن يـطـغى مـلف إيران ومن ا
عـلـى مـحـادثـاته في إسـرائـيل الـتي
تــــعـــتـــبـــر من حــــلـــفـــاء واشـــنـــطن
ــواجــهــة الــرئــيــســـيــ في هـــذا ا

اإلقليمية.
وقــال مــســؤول أمــيــركي كــبــيــر إن
بـومبـيـو "سيـكـرر حملاوريه كـما في
شــــكل عـــلـــني الــــدعم (األمـــيـــركي)
الـراسخ المن اسـرائـيل وحـقـهـا في

الدفاع عن نفسها".
وزيــارة بــومـــبــيـــو لــلــقـــدس الــتي
ــتــحــدة اعــتــرفت بــهــا الــواليــات ا
عاصمة للدولة العبرية رغم استياء
الـقــادة الـفــلـسـطــيـنـيــ واجملـتـمع
الـدولي سـتـكون خـصـوصـا فـرصة
لـلـقـاء نتـانـياهـو قـبـيل االنتـخـابات
الــــتـــشـــريــــعـــيــــة في الـــتــــاسع من

نيسان/ابريل.
وإن كانت واشنطن تنفي أي تدخل
لـــهـــا في الـــســيـــاســـة الــداخـــلـــيــة
اإلســــرائــــيـــلــــيــــة إال أن الــــزيـــارة
ستـعطي نـتانيـاهو دعـما ثمـينا في
وسـط مـعـركــته من أجل الــبـقـاء في
السلطة رغم مخـاطر توجيه التهمة

إليه في قضايا فساد.
ــــســــؤول األمـــيــــركي أن وأوضح ا
وزير اخلارجـية سيـلتقي نتـانياهو
"بـصـفـته رئـيس حـكـومـة إسـرائيل"
ـشتـركة بـ البـلدين ـصالح ا ألن ا
"غــــيـــر مـــعـــلـــقــــة بـــســـبب الـــدورة
االنــتــخــابــيــة" وهــو بــالــتــالي "لن
ــرشــحــ آخــرين" وال يــجــتــمـع 
سيـما رئيس االركـان السـابق بيني
غــانـتس والــوزيـر الــســابق يـائــيـر
البـيــد الــلــذان يــتــزعــمــان حتــالــفـا
وســطــيــا يـهــدد طــمــوحــات رئـيس
الوزراء.وبـالرغم من الـقضـايا التي
يـواجـهـهـا نـتـانـيـاهـو حـصل عـلى

دعـم صــريح من تـــرامب الــذي قــال
عـنه في نـهـايـة شـبـاط/فـبـراير "إنه
قـام بــعـمل رائع كــرئـيـس لـلـوزراء

إنه حازم وذكي وقوي".
 Êu¹bOKIð ¡UHKŠ

ليونـير اجلمهوري وأدت مواقف ا
إلـى إبــعــاد الــكــثــيــر من احلــلــفــاء
تحـدة غير التـقلـيدي لـلواليـات ا
ـقابل بتـأييد ثابت أنه يحظى في ا

وقوي في إسرائيل.
وتعتبر حكومته األقرب إلى الدولة
العـبريـة منـذ زمن طويل وقـد اتخذ
خــطــوات رمــزيــة وعــمــلــيــة في آن
تــأكــيــدا لــدعــمه إســرائــيل مــنــهـا
ا االعتـراف بالقـدس عاصمـة لها 
يتـعـارض مع اإلجمـاع الدولي ومع

عــقــود من الــسـيــاســة األمـيــركــيـة
وقـطع أكـثـر من 500 مـلـيـون دوالر
ـسـاعـدات إلى الـفـلسـطـيـنـي من ا
منذ 2018 إضافـة إلى وقف تـقد
ـالي لـوكالة غـوث وتشـغيل الدعم ا
الالجئ الفلسطيني (األونروا).
ـــقـــابل تـــرفـض الـــســـلـــطــة وفي ا
الفلسطينية برئاسة محمود عباس
أي تــعــامل مـع اإلدارة األمــيــركــيــة
الـــتي لم تــعــد بـــرأيــهــا وســيــطــا
مـحـايـدا.وتـعـتـبـر إسـرائـيل الـقدس
بــرمــتــهــا عــاصــمــة لــهــا فـي حـ
يـطالـب الفـلـسـطـيـنـيـون بـان تـكون
القـدس الـشـرقـيـة احملـتـلـة عـاصـمة
نـشودة.كمـا أن الواليات لدولـتهم ا
تحدة لم تعد تـشير إلى مرتفعات ا

ومع انــتـخـابـات  9نـيــسـان/أبـريل
يـبـدأ الـعـد الـعـكـسي لـعـرض خـطـة
الـسالم اإلسـرائـيلـيـة الـفلـسـطيـنـية
الــتي عــمل فــريق صــغـيــر بــقــيـادة
صهر الرئيس وأحد كبار مساعديه
جـاريد كـوشنـر على إعـدادها وسط
تــكــتم شــديــد في الــبــيت االبــيض

ويرجح طرحها بحلول الصيف.
كـما سـتكـون إيران في صـلب زيارة
بــومـبــيــو أيـضــا إلى لــبـنــان حـيث
سـتـتـركـز مـحــــــــادثـاته عـلـى حزب
الله الشيعي الذي تعتبره الواليات
ــتــحـدة تــنــــــــــظـيــمــا "إرهـابــيـا" ا
و"تـابـعا" اليـران رغم مـشـاركته في
حـــكـــومـــة رئــــيس الـــوزراء ســـعـــد

احلريري.

اجلـوالن عـلى أنهـا مـنطـقـة "محـتـلة
من إسـرائـيل" بـل "تـسـيـطــر عـلـيـهـا
إسرائيل" وفق ما جاء في تقريرها
الــســـنـــوي األخـــيــر حـــول حـــقــوق
اإلنـسـان وهـو مـا اعـتـبـره الـبعض
تـمـهـيـدا العتـراف أمـيـركي بـسـيادة
ـــنــــطـــقـــة إســــرائـــيـل عـــلى هــــذه ا

االستراتيجية.
وسعيا منه لتوظيف شعبية ترامب
لــصـاحله يــتـوجـه نـتــانـيــاهـو إلى
واشـنـطن الحقـا حلـضور االجـتـماع
الـسـنـوي لـ"جلـنـة الـشـؤون الـعـامـة
األمـيـركــيـة اإلسـرائـيــلـيـة" (أيـبـاك)
أكـبر لـوبي يهـودي مـؤيد إلسـرائيل
ـتـحــدة وسـيــغـتـنم في الـواليــات ا

هذه الفرصة للظهور مع ترامب.
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ــــرقم 10716 في فــــقـــد مــــنـي الــــوصل ا
2015/6/7 مبـلـــغه 450000 الف ديـنار
الــصــادر من كــلـيــة االســراء اجلــامـــــــعـة
©.d??  ‚œU??  ÕU??³???  iO?? Ë® بــاسم

صدره. ن يعثر عليه تسليمه  الرجاء 

»ŸUL²ł∫ رئيسة

وزراء نيوزيالندا
جاسيندا ارديرن

تتحدث الى
االعالم بعد

اجتماع احلكومة

W×KÝ_« j³{ 5½«u  b¹bAð vKŽ ÎUOzb³  o «uð W uJ(«
{ ويـلـيـنـغـتـون (أ ف ب) - وافقت
حـكـومـة نـيـوزيالنـدا مـبـدئـيـا امس
االثـنـ عـلى تشـديـد قـوانـ ضبط
األســـلـــحـــة بـــعـــد أيـــام فـــقط عـــلى

الـهـجوم الـذي اسـتـهدف مـسـجدين
وأدى الى مقتل 50 شخصا.

وقـالت رئـيـسـة الــوزراء جـاسـيـنـدا
أرديرن إن تفـاصيل هذه االجراءات

ســتـطــرح قـبل اجــتـمــاع احلـكــومـة
ــقــبل مــؤكــدة أنه "يــجب االثــنــ ا

التحرك االن".
وأعـلـنت أيـضـا عن بـدء حتقـيق في
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ـسجـدين في مديـنة الـهجـوم على ا
كـــرايــــست تـــشــــيـــرش الـــذي أثـــار
تسـاؤالت حول كـيفـية افالت مـطلق
شتبه به من مراقبة وكاالت النار ا

االستخبارات.
W×KÝ« W Q

رغـم ان تــــفــــاصــــيل االجــــراءات لم
تـتــضح بــعــد اال ان سـرعــة حتـرك
نـيـوزيـلـندا حـيـال مـسألـة األسـلـحة
تـركت اصــداء في مــخـتــلف انــحـاء
الــعــالم وخــصــوصــا في الــواليـات
ــتـحـدة حــيث تـراوح االصالحـات ا
مكـانهـا منـذ عقـود وحيث يـستأنف
اجلــــدل ذاته فـي كل مــــرة حتــــصل

فيها عمليات اطالق نار جماعية.
وأوضـحت ارديــرن "لـقــد اسـتــغـرق

االمر بالنسبة الينا 72 ساعة".
وأضـــافـت "لـــقــــد اتـــخــــذنـــا قـــرارا
كحكـومة نحن مـتحدون" وقد وقف
بـــجــانــبــهــا نـــائب رئــيس الــوزراء

ويـنـسـتـون بـيـتـرس وشـريـكـهـا في
التـحالف. وأكد بـيتـرس الذي سبق
أن عــارض حـزبه "نـيــوزيـلـنـدا أوال"
الـــتـــعـــديالت أنه يـــدعـم رئـــيـــســة
الوزراء بالكامل.وقـال "احلقيقة هي
أنه بــعــد الــســاعــة الــواحــدة ظــهـر
ــنــا الى االبـد اجلــمــعـة تــغــيـر عــا
وكـذلك قوانـينـا".ومـثل مراهق يـبلغ
من الــعــمـر  18عـامــا امس االثـنـ
أمام مـحـكـمـة في نـيـوزيـلـنـدا بـتهم
بـاشر عـلى فيـسبوك توزيع الـبث ا
ديـنة إلطالق الـنار في مـسـجديـن 
كــرايــست تــشــيــرش عــلى مــا قـال
راهق مسؤولون.كما وجهت إلى ا
الــذي قـرر الــقــاضي حــجب اســمه
اتـهـامـات بـنــشـر صـورة لـلـمـسـجـد
حتــمل عـنـوان " حتــقـيق الـهـدف"
والـــتــحـــريض عـــلى الــعـــنف.وقــال
دعـون إنّه يـواجه عقـوبة الـسجن ا
ـدة أقـصـاها 14 سـنـة لـكل تـهـمـة.
وسـيـظـلّ في الـســجن حـتّى مــثـوله
مـــــجــــدّداً أمـــــام احملــــكـــــمــــة في 5
نيسان/أبريل بـعد أن قرر القاضي
عــدم اإلفـراج عـنه بــكـفـالـة.وأضـاف
قاضي احملكمة ستيفن أودريسكول
تعـلقة بالتهم سيتم أنّ التفاصيل ا
حــجــبــهــا أيــضــا.وقــام األسـتــرالي
بــريـنــتـون تـارنـت الـبـالغ 28 عـامـا
بتنفـيذ مذبحة مـروعة على مساجد
الـــنـــور ولــــيـــنـــوود فـي كـــرايـــست
اضية التي قتل تشيرش اجلمعـة ا
فـــــيـــــهــــا 50 شـــــخـــــصـــــا وجـــــرح
ــهـاجم مـبـاشـرةً الـعـشـرات.ونـقل ا
على اإلنـترنت مـقاطع مـن االعتداء
ـسـجـد ظـهــر فـيـهـا يــتـنـقّل داخـل ا
ويُـــطـــلق الـــنــار عـــشـــوائـــيّــاً عـــلى
ـــصــلّـــ وال يـــتــردّد في الـــعــودة ا

لإلجهاز على من بقي حيّاً.
ŸUL²Ý« W Kł

وبـــــدا االســـــتـــــرالـي األســـــتـــــرالي
برينـتون تارنت منـفّذ االعتداء على
مـســجـديـن في كـرايــست تـشــيـرش
بـــنــيـــوزيـــلـــنــدا "عـــاقال" وقـــرر أنّه
سـيــدافع عـن نـفــسه عــلى مــا أفـاد
مــحــامــيه الــســابق وكــالــة فــرانس
. وتـارنت الـبالغ بـرس امس االثنـ

 28عاما متهم بتنفيذ مذبحة
مروعة على مساجد النور ولينوود
فـي كــرايــست تــشـــيــرش اجلــمــعــة
اضية التي قتل فيها 50 شخصا ا

وجــرح الــعــشــرات. وقــال احملــامي
ريــتــشـــارد بــيــتــرز الـــذي عــيــنــته
احملكمة لتمـثيل تارنت أثناء جلسة
استـماع أولـية في احملكـمة لـوكالة
فـرانس بــرس إنّ تـارنت "أشـار إلى
أنه ال يــريـد مــحــامـيــا".وتــابع "هـو
ـثل نـفـسه في القـضـية" يـريد أن 
ـا ال مـقـلـال من مـزاعم أن تـارنت ر
يــكـون الئـقــا عـقـلــيـا لـلــمـثـول أمـام
احملـكــمـة.وأكّــد أن "الـطــريـقــة الـتي
قدمـها كانت عـقالنيـة و(تنبيء عن)
شـخص ال يعـاني أي إعـاقة عـقلـية.
هـكـذا ظـهـر. بـدا أنه يـفـهـم مـا الذي

يحدث" حوله.
Ã«d ô« VKÞ

والـــســبـت مــثـل مــدرّب الـــلـــيـــاقــة
البدنـيّة السّـابق والناشط الـيميني
وهو مـكبّل اليـدين ويرتدي قـميصاً
ــعــتــقــلــون أمـام أبــيـض يــلــبــسه ا
احملــكــمــة. وهــو لم يــتــقــدّم بـطــلب
لـإلفـراج عـنه بـكـفــالـة وسـيـظلّ في
الـسـجن حــتّى مـثـولـه مـجـدّداً أمـام

احملكمة في 5 نيسان/أبريل.
وأعــلـن رئـيـس الــوزراء االسـتــرالي
سكوت موريـسون امس االثن عن
تـمـويل إضـافي حلـمايـة مـؤسـسات
ديـنـيـة من هـجـمـات مـحـتـمـلـة بـعـد
االعـتـداء الذي اسـتـهدف مـسـجدين
في نـــيـــوزيـــلـــنـــدا اجملـــاورة.وقــال
موريسون انه سيخصص مبلغ 55
مـليـون دوالر اسـترالي (39 ملـيون
دوالر امـــيـــركي) من أجـل حـــمـــايــة
مؤسـسات مع أولـوية تـشديد االمن
ــدارس الـــديــنــيــة وأمــاكن حــول "ا

العبادة والتجمعات الدينية".
وقـــــال أمــــام غـــــرفـــــة الـــــتـــــجــــارة
االســـتـــرالـــيــة-اإلســـرائـــيـــلـــيــة إن
التمـويل سيشـمل "كاميـرات مراقبة
واضـاءة ونــصب أسـيـجـة وأجـهـزة
انــــذار وأنـــــظـــــمــــة أمـن".وأضــــاف
مـوريـسون "كـنت اتـمنى اال نـحـتاج
هـــذا االمــــر في أمـــاكـن عـــبـــادة في
اسـتــرالـيــا سـواء كــانت مـعــابـد او

مدارس أو مساجد أو كنائس".
ـني أن يـكـون هـذا االمر وتـابع "يـؤ

ضروريا لكنه لالسف كذلك".
تـهم بقـتل نحو 50 ومطـلق النـار ا
شـخـصـا في مـســجـدين في مـديـنـة
كـرايـست تـشـيــرش في نـيـوزيـلـنـدا

يتحدر من استراليا.
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