
عيد خّليك بالبيت
تساءل الكثيرون ملاذا عمدت خلية األزمة في بغداد وأربيل الى احلضر الشامل 
للتجوال أيام العيد ومع أن اجلواب عند خلية األزمة نتجرأ القول أن السبب 
واضح إذا تذكرنا ما كان يحدث عند زيارة األحباب خصوصًا القادمني من 
مكان أبعد من احلي الذي نقطنه فمع كل خطوة بالقادمني الينا ألف هال ومرحبا 
وخمسة أو ستة ُقَبل )بوسات( لكل قادم فردًا فردًا ناهيك عن العناق واألخذ 
باألحضان الذي يتيح للبغيضة املسخ كورونا اإلنتقال الى األحباب وقتلهم أو 

احللول ضيفًا عليهم.
يحضر في بال كل عربي وعراقي كل يوم عيد منذ قرن من الزمان وحتى وقتنا 

هذا بيت أبي الطيب املتنبي:
عيد بأية حال عدت يا عيد 

 مبا مضى أم بأمر فيك جتديد
إذ يشعر أن هذا البيت يكتنز وضعه الكئيب في العيد منذ أن خرج من اللفافة 
بلغ مرحلة املسير مبساعدة العصا فال تستغرب أن كاتبًا أو خطيبًا  الى أن 
واليمن  العراق وسوريا  ونكبات  نكبة فلسطني  البيت  إطار هذا  يستعرض في 
وليبيا وكيف ال فإن قريحة أبي الطيب تفجرت بهذا البيت والقصيدة ملوضوع 
أبسط منها ملخصه أن كافور حاكم مصر لم يكرمه مبا كان يطمع فيه من مال 
وجاه ولم يكن في ذلك العيد الذي قال فيه القصيدة قبل أكثر من ألف عام ما 

يبشر بأن حاله السيئة ستتغير الى األحسن.
ولكن واحلق يقال إن البلدان التي الزال العربي فيها يرتدي العقال كزي رسمي 
إستثناًء من تلك احلال فقد أحسن البسي العقال هؤالء إدارة البالد رغم أني 
القرن  من  والستينات  اخلمسينات  في  والقومي  الشيوعي  املد  في  أنه  أتذكر 
ر على العقال ونقول بأنه مينع التفكير وما حصل فعاًل كما  املاضي كنا نتندَّ
يبدو أن الثوريني الذي نزعوا العقال خفت عقولهم وجلبوا الى البالد اخلراب 

والدمار. 
 وكان من حق الدكتور عائض القرني »من تلك البلدان« أن ينشد:

عيد على خير حال عدت يا عيد 
 فنحن في مسمع الدنيا أناشيد

وال يسعنا إال أن نبارك لألشقاء وضعهم ذلك.
بالعودة الى املسخ غير املرئي كورونا فإنه حبس الدول الكبرى والدول الصغرى، 
في حدودها كما حبس الفقير والثري في داره ولم يحدث هذا كما يبدو للبشر 
منذ بدء اخلليقة. ففي زمان األوبئة كانت احلارات واملناطق تطفأ كما هو فعل 
النار فيها ويسهل عزلها بسبب تباعد املستوطنات البشرية وقلة كثافتها وإنعدام 
اإلنتقال السريع الذي وفرته املدنية احلديثة للبشر وتقريبا تناسى الكثير تلك 
األوبئة بعد أن وفر نظرائنا في اخللق الفرجنة اللقاح الذي جنبنا وإياهم شرها.
ال زلت أتذكر أيام الطفولة أناسًا حّفر اجلدري وجوههم ويبدو أنهم كانوا من 
القّلة الناجية كما نتذكر جميعًا قصة ساري العبد الله الذي أصيب باجلدري 
فأضطر قومه الى الرحيل وتركه وحيدا مع كلبه الوفي شير بعد أن تركوا للكلب 

عظام احليل وأبيات الشعر التي مطلعها:
هلك شالوا على مكحول يا شير

ونحن  تأتي  أعياد  والى  مبارك  عيدكم  وأخيرا  يا شير  وخّلولك عظام احليل   
على خير حال نرفل بعز ورخاء العراق وبشر النفس 

فالبشرى مواعيد.

تقاليدها  إلى  إيرلندا  جلأت   - ب(  ف  بلن-)أ 
فيروس  عن  الناجمة  األزمة  ملقاومة  الشعرية 
أمل تعزيها  ناهلة منها كلمات  كورونا املستجد 
من احلزن الناجم عن الوفيات ومرارة إجراءات 

العزل.
فرانس  لوكالة  كولن  آن  كاثرين  الشاعرة  وتقول 
برس "الشعر يطبع اجملتمع اإليرلندي ونلجأ إليه 

في مراحل كهذه".
وبلغت حصيلة وباء كوفيد19- في البالد 1571 
عدد  وهو  الرسمية  األرقام  آخر  وفق  وفاة  حالة 
منه  بعد  تتنه  لم  ايرلندا  أن  إال  منخفض نسبيا 
وسيمتد تخفيف إجراءات العزل على عدة أشهر 
اخلطة  وفق  آب/اغسطس  من  العاشر  حتى 

احلكومية.
مانترا 

لكلمات  بات  األولى  املنزلي  العزل  خالل أسابيع 
نوبل  جائزة  احلائز  هيني  شيموس  الشاعر 
صدى  اجلهد  بعد  بجزاء  تعد  التي  لآلداب 
متجددا. وحتولت كلمات إحدى قصائده ومفادها 
"في حال تخلصنا منه هذا الشتاء ميكننا متضية 
الصيف أينما نريد" إلى شعار انتشر على الفتات 
يدوية الصنع علقت على جدران دبلن واجتاحت 

شبكات التواصل االجتماعي.
هيني  نظمها  التي  هذه  الشعر  أبيات  وكاتن 
أيرلندا  في  االضطرابات  إلى  تشير   1972 العام 

ومؤيدي  البريطاني  اجليش  بني  الشمالية 
الهيمنة اإلنكليزية ومناهضيها في هذه املقاطعة 
قتيل.   3500 من  أكثر  سقوط  إلى  أدت  والتي 
في  مقيمة  شاعرة  وهي  كولن  كاثرين  وتوضح 
في  للشعر  تروج  التي  آيرلند"  "بويتري  منظمة 
ومانترا  مقتضب  تأمل  مبثابة  "إنها  اجلزيرة 

قصيرة متدنا أمال".
توفيت  العزل  إجراءات  بدء  على  شهر  بعد 
ألقت  وقد  بوالند.  إيفاين  اإليرلندية  الشاعرة 
تذكر  التي  أعمالها  على  مجددا  الضوء  وفاتها 
األمل  أيضا  موفرة  الصعب  بالدها  بتاريخ 

مومنت"  "ذيس  قصيدتها  وانتشرت  باملستقبل. 
على   ،1994 العام  كتبتها  التي  اللحظة(  )هذه 
شبكات التواصل االجتماعي حاملة بعض العزاء 
حّيًا  بوصفها  بالوحدة  يشعرن  كانوا  للذين 

"تتحضر فيه أشياء" عند الغسق.
 وحدة 

مع  آيرالند"  "بويتري  تعاونت  نيسان/أبريل  في 
الذين  املعزولني  املسنني  تساعد  خيرية  جمعية 
بالفيروس.  اإلصابة  لتجنب  أنفسهم  حجروا 
ودعي املسنون إلى الطلب من كتاب إلقاء أشعار 
املبادرة  أن  لهم  أقارب  الهاتف. وقال  عليهم عبر 

"لقد  للمنظمة  رجل  وقال  كبيرا.  جناحا  القت 
جلست خالتي بكامل أناقتها وتبرجت للمناسبة 

وكانت سعيدة للغاية".
وحتفظ أبيات من الشعر عن ظهر قلب في ايرلندا 

وتستخدم بسبب ما توفره من حكمة وعزاء.
سياسة شعرية 

ويشق الشعر طريقه إلى اخلطابات السياسية أو 
رسائل الصحة العامة إلعطائها مزيدا من الوزن.
ثنائيا  يشكالن  إيرلندا  في  والسياسية  والشعر 
ناجحا. فانتفاضة 1916 ضد الهيمنة اإلنكليزية 
عدد  بسبب  الشعراء"  "ثورة  أحيانا  تسمى 

الفنانني الكبير املنخرطني فيها.
وقد طور رئيس الوزراء احلالي ليو فارادكار في 
أسلوب كتابته ليضمنه جمال شاعرية مستشهدا 
في  وقال  هيني.  شيموس  من  بأبيات  أحيانا 
خطاب إلى األمة في نيسان/أبريل "كلماته الهمت 
وتذكرنا  األزمات.  في  اإليرلنديني  من  الكثير 
بأننا جميعا في الوضع نفسه وأنه بإمكاننا أن 

نتجاوز األزمة وأن أياما أفضل بانتظارنا".
هيغينز  د.  مايكل  البالد  رئيس  ذلك  ويشمل 
الشاعر هو أيضا الذي تستخدم إعالنات لنظام 
السكان  ملناشدة  كالمه  بعض  اإليرلندي  الصحة 
مجتمع  "نحن  كولن  كاثرين  وتشير  "الصمود". 
شاعري تقليدا. الناس يلجأون إلى الشعر خالل 

األزمات".

اريس,-)أ ف ب( - أظهرت دراسة نشرت 
في مجلة "ساينس" أن الغابات املدارية قد 
في  للكربون  رئيسي  كخزان  دورها  تفقد 
حال جتاوزت احلرارة النهارية 32 درجة 
ثالثة  حوالى  سيطال  وضع  وهو  مئوية 
زادت حرارة  الغابات في حال  أرباع هذه 

األرض درجتني مئويتني.
مركز  عن  صادر  صحافي  بيان  في  وجاء 
من  الزراعية  للبحوث  الدولي  التعاون 
الذي  )سيراد(  فرنسا  في  التنمية  أجل 
التي ضمت 225  الدراسة  في هذه  شارك 
ما  راهنا  املدارية  الغابات  "تخزن  باحثا 
يوازي ربع قرن من انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون. إال أن التغير املناخي قد يخفض 
هذا اخملزون في حال تراجع منو األشجار 
الوقت  في  يزيد  ما  وفياتها  زادت  او 

وقاس  أيضا".  املناخي  التغير  من  ذاته 
الباحثون اكثر من نصف مليون شجرة في 
813 غابة مدارية في العالم بأسره لتقييم 

كمية الكربون اخملزن.
تزال  ال  املدارية  الغابات  أن  البيان  وأكد   
ارتفاع  "رغم  كربون  كبئر  دورها  تلعب 

درجات احلرارة".
الدراسة  معدي  أحد  هيرو  برونو  وقال 
وحدة  في  املدارية  الغابات  في  واخلبير 
"مخزون  سيراد  في  واجملتمعات  الغابات 
مستقرا  يبقى  الغابات  هذه  في  الكربون 
حتى وصول درجات احلرارة خالل النهار 
املستوى  هذا  بعد  مئوية.  درجة   32 إلى 

يتراجع اخملزون بشكل كبير".
 وينص اتفاق باريس للمناخ على احتواء 
االحترار املناخي في العالم دون الدرجتني 

املئويتني لكن ذلك "يعني جتاوز 32 درجة 
املدارية"  الغابات  من  كبير  لعدد  مئوية 

بحسب هيرو.
الرئيسي  املعد  ساليفان  مارتن  وحذر   
للدراسة والباحث في جامعة ليدز وجامعة 
حصرنا  حال  "في  البيان  في  مانشستر 
العاملية  للحرارة  الوسطي  االرتفاع 
عليه  كانت  مقارنة مبا  مئويتني  بدرجتني 
ستكون  الصناعية  الثورة  قبل  احلرارة 
حوالى ثالثة أرباع الغابات املدارية فوق 

عتبة احلرارة التي حددناها".
 وأوضح "يكون اخلطر عندها أن الغابات 
كل  للكربون.  باعثة  بدورها  تصبح  قد 
درجة مئوية إضافية ستبعث في األجواء 
51 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون من 

الغابات املدارية".

واملؤلف  املغني  توفي   - ب(  وناكري-)أ ف 
بأغنيته  املعروف  ه  الغيني   املوسيقي 
في  الصادرة  يكيه"  "يكيه  الشهيرة 
أحد  في  عاما   70 عن  اجلمعة  الثمانينات 
جنله  قال  ما  على  كوناكري  مستشفيات 

لوكالة فرانس برس.
املوسيقى  نشر  في  كانتيه  موري  وساهم 
وبيعت  العالم.  عبر  والغينية  اإلفريقية 
يكيه"  "يكيه  أغنية  من  النسخ  ماليني 
تصدرت  وقد   1987 العام  الصادارة 

تصنيفات األغاني في الكثير من البلدان.
توفي  والده  أن  كانتيه  باال  جنله  وأوضح 
اجلمعة  صباح  من  العاشرة  الساعة  قرابة 
في  الصيني-الغيني  املستشفى  في 
من  يعاني  "كان  واكد  كوناكري.  العاصمة 
كثيرا  فرنسا  إلى  ويتوجه  مزمنة  أمراض 
استحال  كورونا  فيروس  مع  لكن  للعالج 

األمر". وأضاف "تدهور وضعه سريعا".

القدم  كرة  جنم  سيكون   - ب(  ف  رلني-)أ 
بكنباور  فرانتس  األسطورة  السابق  األملانية 
عند  أرينا،  أليانز  ملعب  في  السبت  حاضرا 
استقبال فريقه السابق بايرن ميونيخ لضيفه 
السابعة  املرحلة  ضمن  فرانكفورت  أينترخت 
والعشرين من الدوري احمللي، الذي يقام خلف 
املاضي  األسبوع  عودته  منذ  موصدة  أبواب 
بسبب  التوقف  من  شهرين  من  أكثر  بعد 
وفقا  املستجد،  كورونا  فيروس  وباء  انتشار 
االنتشار  الواسعة  "بليد"  به لصحيفة  أفاد  ملا 
مرتني  العالم  كأس  لقب  حامل  وقال  اجلمعة. 
)كالعب عام 1974 ثم كمدرب عام 1990( البالغ 
مشكالته  بسبب  واملنهك  عاما   74 العمر  من 
منذ  األولى  للمرة  املنزل  "سأغادر  الصحية 
فترة طويلة". وسيلبي "القيصر" الذي تشوهت 
صورته في السنوات األخيرة بسبب االشتباه 
تنظيم  على  التصويت  خالل  أصوات  بشراء 
مونديال أملانيا 2006، دعوة الرئيس التنفيذي 
رومينيغه  كارل-هاينتس  البافاري  للنادي 
قائد  بكنباور،  وسيكون  املباراة.   حلضور 
بايرن السابق، الذي فاز معه بثالث ألقاب في 
كأس األبطال )التسمية السابقة لدوري أبطال 
أوروبا(، ضمن وفد النادي الذي يضم ثمانية 
من  املباراة  مبشاهدة  لهم  مسموح  أشخاص 
املدرجات، إلى جانب الرئيس السابق للنادي 
أولي هونيس، الذي كان أيضا زميله في فريق 

سبعينيات القرن املاضي.

رواية   2021 العام  في  عاما(   73( كلينتون  بيل  األميركي  الرئيس  يصدر   - ب(  يويورك-)أ ف 
بوليسية جديدة بعنوان "ذي بريزيدنت دوتر" )ابنة الرئيس( كتبه مع املؤلف جيمس باترسون 

الذي سبق وتعاون معه على كتاب "ذي بريزيدنت إز ميسينغ" )الرئيس مفقود( في 2018.
 وقد بيعت اكثر من ثالثة ماليني نسخة عن الرواية األولى التي تتمحور على مخاطر الهجمات 
اإللكترونية.  وغرد باترسون معلقا "العمل مع بيل كلينتون كان من أجمل اجنازات مسيرتي وأنا 
سعيد جدا بالعمل معه مجددا".  ويتوقع أن يصدر الكتاب في حزيران/يونيو 2021 وهو يتمحور 
على رئيس سابق يريد االبتعاد عن األضواء بعد خسارته املعركة االنتخابية لوالية ثانية إال أنه 

يواجه "تهديدا وشيكا" يتعلق بابنته ما يرغمه إلى العودة إلى املعترك مجددا.
 وألف بيل كلينتون عددا من الكتب من بيتها مذكراته "ماي اليف" في 2004.

 وابنته تشيلسي كلينتون ألفت عدة كتب موجهة لألطفال.  وباترسون إنتاجه غزير. وهو أكثر 
كتاب العالم حتقيقا لإليرادات مع 94 مليون دوالر بحسب مجلة "فوربز". ومن أعماله الشهيرة 
"كيس ذي غيرلز" و "ألونغ كامي ايه سبيدر".  وقال بيل كلينتون "لم أكن ألتصور أني سأضع كتابا 
مع أحد أرباب الرواية البوليسية مثل جيم فكيف باحلري كتابني. اظن ان القراء سيستمتعون 

بقراءة الرواية كما استمتعت أنا بالعمل عليها".

الشعر يهب لنجدة ايرلندا خالل أزمة كوفيد-19 
وهيني صاحب نوبل في املقدمة 

ف  )أ   - )ألبانيا(  )تايالند(-كورتش  باتوم  اخون 
ب( - في معبد يقع قرب بانكوك يطلي راهب بوذي 
والرماد  الصلصال  قاعدة متثال صغير مبزيج من 
اخليرة...  األرواح  جلذب  تراتيل  مرددا  اجلنائزي 
وحتظى  املستجد.  كورونا  فيروس  من  واحلماية 
البوذيني  لدى  كبير  باحترام  الذهبي"  "االبن  دمى 
يبعد  ميلكها  من  أن  يعتبرون  الذين  التايالنديني 
عنه سوء الطالع، في مزيج من الطقوس اإلحيائية 
التقليدية،  الطقوس  وفي  اخلرافية.  واملعتقدات 
مؤلفة  املفتوحة  األعني  ذات  اجملسمات  هذه  كانت 
حصرا من رماد شخص متوف ممزوج بالصلصال. 
املزيج.  هذا  من  مؤلفة  القاعدة  فوحدها  اآلن  أما 
باثوم  ناخون  مقاطعة  في  نغام  سام  معبد  وفي 
سانيه  الراهب  يكتب  بانكوك،  من  الشمال  إلى 
قاعدة  على  السنسكريتية  باللغة  ورفاقه  سوميثو 
وجه  على  املقدس  الزيت  يسكبون  ثم  مجسم  كل 
الدمية و"يباركونها" قبل إرسالها إلى عائلة جديدة. 
الصغيرة روح  التماثيل  املؤمنني، حتوي  وبحسب 
طفل حقيقي ويجب معاملتها باحترام. وتراوح كلفة 
كل دمية منها بني 15 دوالرا و60، غير أن الذخائر 

األقدم قد تبلغ قيمتها عشرات آالف الدوالرات.
الصغيرة،  الدمى  هذه  جمع  البعض  ويهوى 
كّونت  التي  بونغسومبيتش  وانشاي  بينهم  من 
آالف.   10 عددها  يفوق  املنزل  في  منها  مجموعة 
وترى هذه الشخصية التلفزيونية املتحولة جنسيا 
أن دمى "االبن الذهبي" هذه جلبت لها اخلير خالل 

فترة الوباء.
وتقول "كانت الدمى تطلب مني مالزمة املنزل. أظن 

أنها توفر احلماية لي وللعائلة".
املشروبات  من  عبوات  الدمى  هذه  أمام  ووضعت 
صغيرة  وسيارات  عمالقة  ومصاصات  الغازية 
كتقدمات، فيما تتفرغ وانشاي للصالة بوجه مغطى 
بغطاء واق للوجه. وهي توضح من منزلها الكبير 
في شمال بانكوك اململوء مبجموعة الفتة من الدمى 
من األشكال واأللوان وتعابير الوجه كافة "منذ بدأت 
أعشق دمى +االبن الذهبي+، حصلت أمور إيجابية 

في حياتي".
حياتي  في  أملكه  ما  كل  في  الفضل  "لها  وتقول 
اليوم". فيما   النحل األلباني في أفضل حالته في 
مبيدات  دون  من  كوفيد19-،  أزمة  مع  األيام  هذه 
يبشر مبحصول  ما  تلوث..  وال  وال ضجة  حشرية 
الذي  سكيرمو  قاسم  ويقول  مسبوق.  غير  عسل 
يربي النحل منذ نصف قرن "إنها سنة ذهبية للنحل 

ثالثة  قبل  كامل".  بدوام  تعمل  التي  الوحيدة  فهي 
عقود، أسس سكيرمو وسط مناظر طبيعية خالبة 
في أقاصي ألبانيا مزرعة لتربية النحل عند أقدام 
حوالى  تضم  التي  الشركة  وباتت  مورافا.  جبل 
الواقع  الصغير  البلد  هذا  في  الوحيدة  قفير   300
في منطقة البلقان، املصدرة للعسل. ويوضح مربي 
الناس  لزم  اجلائحة  "خالل  عاما   68 البالغ  النحل 
منازلهم إال أن النحل لم يبق محجورا بل يعمل أكثر 
من أي وقت مضى بسبب غياب الضجيج والتلوث، 

فال شيء يزعجه".
املفروضة  القيود  جراء  السير  حركة  وتوقفت  وقد 
عدم  وبسبب  املستجد.  كورونا  فيروس  ملكافحة 
وضوح الرؤية لم يزرع الكثير من املزارعني حقولهم 

ولم يرشوا تاليا املبيدات السامة للنحل.
ويروي مربي النحل "لم نسجل خسائر في صفوف 
حيث  السابقة  للسنوات  خالفا  السنة  هذه  النحل 
لي  يسبق  لم  القفران.  أمام  نافقا  نحال  نرى  كنا 
أن رأيت موسما كهذا  منذ بدأت تربية احلل قبل 

خمسني عاما".
مغناطيس

عنصر  وهي  امللقحة  احلشرات  هذه  تستغل  لذا 
أساسي في النظام البيئي برمته، الوضع في فصل 
النحالت  وتطير  صحية.  ازمة  في  الغارق  الربيع 
مزرعة  في  األلوان  املتعددة  القفران  صفوف  حول 
واألزهار  املشرب  بني  داءمة  حركة  في  "موروفا" 
كل  مدخل  وأما  رحيقها.  متتص  التي  احمليطة 

من  "الدخالء"  جلم  على  "احلارسات"  تسهر  قفير 
الصفراء  األقاقيا  وباتت  أخرى.  نحل  مستعمرات 
النخل  مربو  ينتظر  فيما  االزهرار  ذروة موسم  في 
تفتح زهور األقاقيا البيضاء وهي مبثابة مغنطيس 
النحل  مربي  ينتج  السنوات،  وبحسب  للنحل. 
مختلفة.  انواع  من  النحل  من  طنا   15 إلى  خمسة 
من  العسل  من  األطنان  عشرات  أيضا  ويشتري 
مربي نحل في كل أرجاء ألبانيا ملعاجلتها. ويرفض 
ثقة  على  لكنه  محددة  أرقام  أعطاء  سكيرمو  قاسم 
بأن موسم السنة احلالية سيكون وفيرا وذا جودة 
بجرف  يبدأوا  أن  النحل  مربو  ويتوقع  عالية.  
العسل في وقت أبكر أي قبل نهاية أيار/مايو وأن 

يكون لديهم محصوالن حتى. 

أميركي يقتل 
والده خالل 

اجتماع بالفيديو 

 عبد الهادي كاظم احلميري

وفاة املغني الغينيالغابات املدارية معرضة لفقدان خاصيتها كخزان للكربون مع االحترار املناخي
صاحب أغنية )يكيه يكيه(

بطولة أملانيا:بكنباور سيحضر 
مباراة بايرن وأينترخت

بيل كلينتون وباترسون يصدران 
رواية بوليسية جديدة 

دمى صغيرة جالبة للحظ
والنحل في البانيا يستفيد من أزمة كورونا
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في  أميركي  قتل   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
والده  العمر  من  والثالثني  الثانية 
في  األخير  مشاركة  خالل  السبعيني 
تطبيق  بواسطة  الفيديو  عبر  اجتماع 
معروفة  قتل  جرمية  أول  في  »زوم«، 
ما  وفق  املنصة،  هذه  عبر  لقاء  خالل 
مقاطعة سافوك بضاحية  أفادت شرطة 
بعد  الواقعة  هذه  وحصلت  نيويورك. 
ظهر اخلميس حني طعن توماس سكالي 
 72 البالغ  باورز  دوايت  والده  باورز 
أميتيفيل  مدينة  في  املوت  حتى  عاما 
في لونغ أيالند املعروفة خصوصا بفيلم 
الصاالت  إلى  خرج  اسمها  يحمل  رعب 

سنة 1979.
وأوضحت الشرطة في بيان أن مشاركني 
اتصلوا  االفتراضي  االجتماع  في 
بخدمات الطوارئ بعدما رأوا ما حصل. 
املشاركون  رآه  ما  بعد  يعرف  لم  لكن 

حتديدا.
بيرر  كيفن  الشرطة  في  املسؤول  وقال   
نعلم  »ال  احمللية  »نيوزداي«  لصحيفة 
ما رأوه. نظن أن نحو عشرين شخصا 
رأوه  هم  االجتماع.  في  مشاركني  كانوا 
يختفي عن الشاشة ثم سمعوه يتنفس 
لكن  الفرار  االبن  وحاول  بصعوبة«.  
الشرطة قبضت عليه قرب موقع اجلرمية 
حيث  املستشفى  إلى  سريعا  وأدخلته 
أبقي حتى صباح اجلمعة على أن توجه 
إليه تهمة رسمية بارتكاب اجلرمية وقت 

الحق من هذا اليوم بحسب الشرطة.
من  األولى  هذه  القتل  جرمية  وتبدو   
»زوم«  اجتماع عبر منصة  نوعها خالل 
بصورة  مستخدميها  عدد  زاد  التي 
حول  احلجر  تدابير  فرض  مع  كبيرة 
كورونا  فيروس  تفشي  لتطويق  العالم 

املستجد.


