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كان  أبنائه  من  العراق  داخل  النازحين  عدد  انَّ  تقول  االرقام 
ثالثة ماليين وربع المليون، وانَّ الرقم استقر في السنة االخيرة 
عند مليون وثالثمائة الف، بما يفوق عدد سكان أكثر من دولة 

خليجية ينعم أهلها بالرفاهية القصوى.
يبدو انَّ القرار مركزي ونهائي الرجعة فيه، وخارج التنسيق 
المطلوب مع االمم المتحدة، في اغالق مخيمات النزوح واعادة 

العراقيين الى مدنهم. 
لكن هذا الكالم ال يزال نظرياً وبعيداً عن شروط االمان التي 
دفع غيابها تلك االعداد المهولة للهروب من بيوت مستقرة الى 
كثير  اعتبرها  ذلك  وبرغم  ومتقلبة،  سيئة  تحت ظروف  خيام 
أو  المعيشي،  التهديد  بدل  أمان  فيها  بديلة  حياة  النازحين  من 
التهديد األمني ألسباب في طي الغيب ال يعرفون متى تتفجر 

في وجوههم مع تقلّب الظروف.
من حيث المبدأ، إّنه من المعيب بل من العار أن يكون العراقي 
السجل  الى  التي تضاف  الخطايا  إحدى  بلده، وهي  في  نازحاً 
البلد  في  والسياسيين  البرلمانيين  من  االعظم  للسواد  األسود 

المنكوب بهم. 
الى ضمانات  يستند  أن  المخيمات يجب  قرار اغالق  أنَّ  غير 
معيشية وأمنية وصحية واجتماعية مناسبة وجادة، واّنه يجب 
أن تتوافر هيئة خاصة إلعادة تأهيل النازحين، قبل إعادتهم ، 
في مجتمعات  أفعال ضدهم  تولّد ردود  قد  ذاتها  بحد  فعودتهم 
الشائعات ويسودها الجهل وتغلب  ضيقة ال تزال تعتاش على 

عليها االمية والنعرات المختلفة ورواسب ما بعد االحتالالت.
اغالق  على  ُتقِدم  وهي  جسيمة  مسؤولية  أمام  الحكومة  إنَّ 
مخيمات النزوح، ذلك انَّ القرار  في مهب الخطر األكيد مالم 

يتوافر على البدائل المناسبة التي تحفظ كرامة العراقي. 
الوزارات  فيه  تشترك  المعالم  واضح  شروع  خط  من  البّد 
البرلمان والحكومة معاً من أجل تدارك هذه  بموازنات يقرها 
المشكلة االجتماعية العظيمة. فهل هناك مثل هذا االجماع على 
التصدي للمشكلة أم أّننا سننتقل بالمشكلة من حيز محدود الى 

مناطق أوسع وأخطر؟
لعله من أبلغ درجات اليأس أن تتحدث بخوف وألم سيدة قضت  
ابنائها خمس سنوات في خيمة بائسة، وتعبر عن خشيتها  مع 
من أن تفقد هذا الحد األدنى من العيش اآلمن الذي اعتادت عليه 
برغم الحرمان، فيما لو عادت الى بيت مهدم في مدينة ،التدري 

إن كانت تتقبل عودتها أو ترفضها.
الحكومة مدعوة الى تنفيذ القرار بتنسيق مع المنظمات الدولية، 
فأين  سيادي،  قرار  انه  القول  في  باالثم  العزة  تأخذها  ال  وأن 
هؤالء  من  السنوات  تلك  طوال  السيادية  القرارات  كانت 

العراقيين النازحين البائسين؟.
ال معنى لغلق المخيمات واخراج النازحين منها إذا كان المصير 
الذي ينتظرهم رحلة بائسة جديدة بين المدن والقرى بحثاً عن 

مستقر.

 ترامب واالمبراطور الروماني نيرون

بكني-)أ ف ب( - أثبت اكتشاف سترة "بوربوري" 
نسيت أنها اشترتها للسيدة الصينية الثرية تشني 
أنها كانت محقة في استدعاء خبراء إلدارة  روي 

خزانة مالبسها الفاخرة اخلارجة عن السيطرة.
عاما   32 العمر  من  البالغة  الشابة  هذه  وسألت 
الفريق املكون من "منظمي منازل" والذي اكتشف 
السترة بني كومة من املالبس في خزانة مالبسها 

في شقة فخمة في بكني "كيف وجدتها؟".
العقود  مدى  على  للصني  السريع  النمو  أدى 
اإلنفاق خصوصا  في  زيادة  إلى  املاضية  األربعة 
إبراز  بهدف  الشهيرة  التجارية  العالمات  على 

الوضع االجتماعي الراقي.
لـ"ماكينزي 2019 تشاينا الكجوري  تقرير  وأظهر 
ريبورت" أن ثلث اإلنفاق اإلجمالي على العالمات 
املستهلكون  مصدره  العالم  في  الراقية  التجارية 
الصينيون. وحتى اآلن، يبدو أن الوباء لم يضعف 
"يوم  األربعاء  أّكده  ما  وهو  الشراء،  في  رغباتهم 
اإللكترونية  للتجارة  سنوي  حدث  أكبر  العّزاب"، 
في العالم، إذ أثار فورة تسّوق في الصني، ستدعم 

انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الصني  في  املستهلكون  هرع  سنة،  كل  في  وكما 
الثاني/نوفمبر على  في احلادي عشر من تشرين 
هواتفهم النقالة وأجهزتهم احملمولة لشراء ماليني 
منافسة،  أي  تتحدى  بأسعار  املعروضة  املنتجات 
مرورا  اإللكترونيات،  إلى  األثاث  من  وتتراوح 

باملالبس واملواد الغذائية.
وأعلنت مجموعة "علي بابا" العمالقة التي أطلقت 
هذا احلدث في 2009، بيع بضائع بقيمة 498,2 
مختلف  على  يورو(  مليار   63,8( يوان  مليار 

الثاني/نوفمبر،  تشرين  من  األول  منذ  منّصاتها 
مبيعاتها  مجموع  من  بـ,26  أعلى  رقم  وهو 

للفترة ذاتها من العام املاضي.
أما منافستها مجموعة جي دي.كوم، فأعلنت عن 
مبيعات بقيمة 271,5 مليار يوان )34,8 مليار 

يورو(.
هناك  اإللكتروني،  التسوق  عصر  في  ذلك،  ومع 

أيضا جانب سلبي ملتابعة املوضة.
مالبسها  خزانة  إن  روي  تشني  املنزل  ربة  تقول 
فويتون"  "لوي  من  التجارية  بالعالمات  املليئة 

في  تتسبب  كانت  و"غوتشي"،  و"برادا"  و"شانيل" 
جداالت متكررة مع زوجها.

من  مجموعة  أي  عن  أبدا  أتخلى  "ال  وأقرت 
حتب  إنها  قائلة  إليها"،  أضيف  بل  مجموعتي، 

إشباع رغباتها في الشراء فقط.
وفي حالة من اليأس، استعانت بفريق مؤلف من 
املنازل  تنظيم  في  املتخصصني  من  أفراد  أربعة 

وترتيبها إلنقاذ خزانة مالبسها.
أرجاء  في  أنيق  أسود  بزي  اخلبراء  هؤالء  يدور 
من  أكثر  خزائنها  من  ويفرغون  الراقية،  شقتها 

ألف قطعة من املالبس وعشرات احلقائب الفاخرة.
يقود الفريق يو زيكني أحد آالف متخرجي معهد 
"ليوكونداو" لتنظيم املنازل والذي يعلم فن إحالل 
النظام للمتسوقني الصينيني األغنياء الفوضويني.

وقالت مؤسسة املعهد بيان ليتشون إن هناك اآلن 
أكثر من ثالثة آالف متخصص في هذه الصناعة 
في"  تي  "سي سي  محطة  توقعت  والتي  الناشئة 
يوان  مليار   100 إلى  قيمتها  تصل  أن  احلكومية 
حجم  حيث  من  العام  هذا  دوالر(  مليار   14,9(

التداول في السوق.

جديدة  مأساة  في   - ب(  ف  )أ  )ليبيا(-  اخُلمس 
ترتبط مبلف الهجرة في ليبيا الغارقة في الفوضى 
منذ 2011، لقي 20 شخصا مصرعهم قبالة سواحل 
أخرى  غرق  حادثة  على  فقط  ساعات  بعد  البلد 

خّلفت 74 ضحّية.
في  حسابها  على  حدود  بال  أطباء  منظمة  قالت 
مدينة  في  فرقها  إن  اجلمعة  اخلميس  ليل  تويتر 
هن  نساء،  ثالث  "ساعدت  غرب(  )شمال  صرمان 
هلك  أخرى  غرق  حادثة  من  الوحيدات  الناجيات 

فيها 20 شخصا".
صيادون  "أنقذهن  النساء  أن  املنظمة  وأوضحت 
شاهدن  لقد  ومرعوبات،  مصدومات  وكّن  محلّيون 
أمام  وميوتون  األمواج  حتت  يختفون  لهن  أحباء 

أعينهن".
مصرع  للهجرة  الدولية  املنظمة  أعلنت  ذلك،  قبيل 
74 شخصا على األقل في غرق سفينة قبالة ساحل 
نحو  مسافة  على  الواقعة  الليبية  اخُلمس  مدينة 

180 كلم شرق صرمان.
وأنقذ في اإلجمال 47 شخصا شاركوا في محاولة 
حرس  وأعادهم  أوروبا،  سواحل  إلى  العبور 

السواحل الليبي وصيادون.
بوزارة  الهجرة  مسؤول  محمد،  مختار  وقال 
الداخلية بحكومة الوفاق، "تلقينا بالغًا بظهور عدد 
من اجلثث في شاطئ منطقة النقازة باخلمس على 
متام الساعة الرابعة بعد ظهر اخلميس ووجدنا 47 

أحياء بينهم 7 نساء على الشاطئ".
انتشال جثث  "مت  برس  لفرانس  املسؤول  وأضاف 
ما مجموعه 31 مهاجرا، من بينها جثة امرأة حامل 
صباح اليوم )اجلمعة(، وخاطبنا السلطات احمللية 

لتوفير موقع لدفن اجلثث".
إيواء  مركز  في  الناجني  من  العشرات  ومت جتميع 
الدولية  املنظمات  لهم  وقدمت  باخلمس،  مؤقت 
املهاجرين  جثث  جتميع  مت  كما  الطبية،  املساعدة 
الدفن،  االنتهاء من تصاريح  املركز، حلني  في ذات 

بحسب مراسل لفرانس برس كان في عني املكان.
غرق  من  الناجني  املهاجرين  أحد  حسن  وقال 
القارب، وهو من غانا، "وضلنا إلى الشاطئ بأمان 
بادية على  لنا املساعدة". وتابع والصدمة  وقدمت 
"كان قاربنا يقل 120 مهاجرا وغرق  مالمح وجهه 
 47 إنقاذ سوى  يتم  ولم  اخُلمس،  قبالة  عطل  بعد 

شخصا".
التي  اجلثث  البحر  شاطئ  على  اخلميس  ُصفت 
البحر أو أخرجتها األمواج، وقد كان  ُانتشلت من 
اجلثث  صور  وأثارت  إنقاذ.  سترات  بعضها  على 

صدمة وغضبا.

أما الناجون فقد تدثروا ببطانيات، وعلت وجوههم 
العاملون  عليهم  وّزع  بينما  وقلق  إرهاق  نظرات 
اإلنسانيون املياه وسالت غذاء أمام بناية خرسانية 

صغيرة.
أظهر مهاجر نحيل البنية بطاقة الالجئ للكاميرا. 
بطانية  في  جسمه  السفر  في  رفيقه  لّف  حني  في 

رمادية حتمل شعار منظمة إنسانية.
ألف شخص   11 من  أكثر  العام  بداية  منذ  وُأرجع 
إلى هذا البلد الثري بالنفط والغارق في النزاعات، 
حقوق  النتهاكات  بتعرضهم  "تهديد  وجود  مع 
اإلنسان واالحتجاز واإلساءات والتجارة )بالبشر( 

واالستغالل" وفق املنظمة الدولية للهجرة.

د. نزار محمود
برلين

أثرياء الصني يستدعون فرقًا متخصصة
إلدارة خزائن مالبسهم الثمينة

واشنطن-جنامينا -)أ ف ب( - استنبط باحثون أميركيون وسيلة بسيطة 
ملعرفة مدى احتمال أن يكون أحد املدعوين حلدث ما مصابا بفيروس كورونا 
املستجّد، استنادا إلى معادلة حسابية مطروحة على اإلنترنت تلقى رواجا 

واسعا.
أحد  يكون  أن  خطر  إن  واحدة،  طاولة  حول  أشخاص  عشرة  كنتم  فإذا 
املوجودين على األقّل مصابا بالفيروس هو 32 , في باريس و18 , في 

واشنطن و58 , في براغ مثال.
انتشار  آنية عن  بيانات  إلى  املعادلة احلسابية بسيطة وهي تستند  وهذه 
يلقى  إلكتروني  القراءة على موقع  وباء كوفيد19- مطروحة بطريقة سهلة 
جناحا متزايدا منذ إنشائه في متوز/يوليو مببادرة من باحثني في معهد 
جورجيا التقني في الواليات املتحدة مّت التصديق على منهجيتهم في مقال 

ُنشر في مجّلة "نيتشر" العريقة.
جناحه  ضحية  باإلنكليزية  املتوافر  ريسك"  "كوفيد19-  موقع  وقع  وقد 
اخلميس من كثرة الزيارات التي تلّقاها وظهرت رسائل تفيد بحدوث خطأ 
اجملموع  إلى  باالستناد  اخلطر  أرجحية  مدى  الباحثون  ويقّيم  أحيانا. 

الرسمي للحاالت التي حتصى كّل يوم في موقع معّين. ويأخذ النموذج في 
احلسبان أيضا أن العدد الفعلي لإلصابات هو أعلى بخمس إلى عشر مّرات 
من إجمالي فحوص التشخيص اإليجابية. وميكن للمستخدم أن يستند إلى 

إحدى هاتني الفرضيتني )5 أو 10 مّرات( في حساباته.
أعلى  اخلطر  يكون  أن  فرضية  إلى  سابقا  الواردة  املئوية  النسب  وتستند 
بعشر مّرات. وميكن أيضا للمستخدم أن يختار حجم احلدث مع حتديد عدد 
األشخاص املرتقب أن يشاركوا فيه، إما 10 أو 25 أو 50 أو مئة وصوال إلى 5 
آالف. ويعتمد املوقع نهجا متشّددا، على حّد قول مؤسسه جوشوا وايتز، إذ 
يفترض أن الشخص يبقى معديا لعشرة أيام، في حني يرى باحثون آخرون 
أن هذه املّدة تتراوح بني 5 و6 أيام، بالرغم من بقاء رواسب فيروسية الحقا.
بالفيروس  املصاب  الشخص  أن  احلسبان  في  املعتمد  النموذج  يأخذ  وال 
سيبقى على األرجح في منزله ولن يشارك في احلدث بعد ظهور العوارض، 
إذ يستند معّدوه إلى أن غالبية اإلصابات سببها أشخاص ال تظهر عليهم 

عوارض بدرجة كبيرة أو باملطلق أو أنهم يجهلون إصابتهم.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

اكتشاف حاالت من شلل األطفال مشتقة من لقاح ضد الفيروس

معادلة حسابية مثيرة لتقييم خطر 
إصابة أحد املدعوين بكورونا

غرق  100 مهاجر 
أرادوا الوصول

الى أوروبا
عندما نقرأ ما كتبه بعض علماء النفس في شخصية ترامب، ونستعرض قراراته أثناء حكمه، 
ونستذكر أعماله قبل توليه احلكم وسلوكياته الغريزية والشهوانية املتعاشقة مع العنجهية 
والغطرسة والفوقية، فإننا سنتقبل فكرة أن يقدم ترامب على االنتحار أو حرق واشنطن على 

أثر خسارته االنتخابات واحساسه بالفشل والهزمية والسخرية.
بالطبع ليس املعنى أن يجلس ترامب على شرفة في البيت األبيض فيشعل فتيل نار وهو 
يشاهد السنة النار تلتهم األمريكيني الذين لم ينتخبوه، وإمنا قد يفعل ذلك من خالل شن 

حروب هنا وهناك فترتد على جنوده وشعبه ومدنه باحلديد والنار.
إدارة  ترامب من سبقوه من رؤساء، ومن عاونوه في احلكم، ومن شاركوه في  لقد أهان 
العالم، ومن أغدقوا عليه باملال، فغدا حيوانًا شرسًا تنزف من فمه وأنفه دماء الهزمية املرة.
لم يكن رئيسًا كبقية الرؤساء. لقد كان أكثر منه مالكمًا في حلبة صراع، لم يعرف خسارة 

وال رضي بتعادل نقاط!
كما أنه مؤمن واثق بنفسه ال يقبل فشاًل وال يريد انسحاب. انه، كما شبهه احد اساتذة علم 
النفس االمريكان، كالغوريال التي تضرب على صدرها تعبيرًا عن القوة واالستعداد الدائم 
للقتال، وهو كالشمبانزي في حركاته البهلوانية. وفي هذه يشابه نيرون الروماني الذي كان 
يعشق املوسيقى والتمثيل وكان يطوف في أمصاره فيطربه تصفيق اجلمهور  له ومتلؤه زهوًا 

جوائز التفوق التي يحملها فخرًا إلى روما.
فهل سيرضى ترامب بهزمية أمام الصني وأملانيا وإيران التي متنت هزميته، وهل سيتحمل 
تشفيها فيه. هل سيبقى في قصر السلطان ما يزيد عن الشهرين كحارس له، أو بائع خضرة 

كما يقال، ينتظر تهنئة من هزمه؟!! أم سيدخل التاريخ في مغامرة لم يسبقه إليها أحد؟!
ماذا لو ضرب ترامب إيران خالل الشهرين القادمني؟

في احدى خطاباته االنتخابية األخيرة قال ترامب بكل صراحة: إن هناك ثالث دول تريد عدم 
فوزي في االنتخابات، هي: الصني وأملانيا وإيران!

خسر ترامب االنتخابات، وعليه أن يغادر البيت األبيض بعد شهرين من الزمان.
 أقال وبصورة مفاجئة وزير دفاعه.  ما الذي يحدث فعال ، وهل يعقل أن يوجه ترامب ضربة 
عسكرية ماحقة لبتر أذرع ايران الطويلة وقطع أنيابها احلادة، قبل أن تعود إلى االتفاقية 

النووية معها؟
السعودية  مقدمته  وفي  كثيرون،  ينتظرها  أهدافًا  ستحقق  الضربة  هذه  مثل  أن  أعتقد 
وأملانيا  إيران  في  الكبير  املستثمر  الصني  الوقت  بنفس  وستغيض  وإسرائيل،  واإلمارات 

الشريك االستثماري القوي اليران.
نتذكر ان الصني استثمرت عشرات املليارات في البنى التحتية في إيران، وأن وزير خارجية 
أملانيا كان أول وزير حطت رجله في طهران بعد رفع العقوبات االقتصادية عنها على أثر 

توقيع االتفاقية النووية.
ال أعتقد أن روسيا ستكون جادة في ردة فعلها على الضربة ضد ايران وال تركيا وال الهند 
وال باكستان. كما أن تلك الضربة ستكون شهادة وفاء للسعودية واإلمارات، وتعزيزًا حلماية 

اسرائيل صاحبة احلظوة كذلك لدى سادة البيت األبيض اجلدد من الدميقراطيني!
كان  كاوبوي  فيلم  املقال  أكتب  وأنا  أتذكر 
عنوانه: ال يزال اسمي ترنتي! ويا للصدفة كم 

قريب اسم "ترنتي" من اسم "ترامب"!!!!
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فيلم مغامرات تركي يترشح 
جلوائز أوسكار

 اسطنبول - الزمان
في  ,معجزة  الشهير  التركي  الفيلم  متكن 
أوسكار  جلائزة  الترشح  من   ،7, الزنزانة 
الكبير  اإلجنازات  رصيد  بعد  وذلك  العاملية، 
الذي حققه منذ بداية عرضه في أكتوبر/تشرين 
والسياحة  الثقافة  وزارة  وأعلنت  األول 2019. 
في  )معجزة  ,فيلم  أن  بيان،  في  التركية 
الزنزانة 7( والذي يعد من أفضل األفالم التركية 
على املستوى الدولي، مت ترشيحه لنيل جائزة 
,املديرية  أن  وأضافت  العاملية,.  أوسكار 
العامة للسينما بوزارة الثقافة والسياحة عّينت 
مع جلنة اختيار مكونة من 16 شخصا من ممثلي 
املنظمات املهنية في مجال السينما، 93 جائزة 
أكادميية )أوسكار(، وقامت بترشيح أفضل فيلم 
أنه  الدولي في تركيا,. وأوضحت  القسم  عن 
,مت عقد اجتماع اليوم، جرى خالله تقييم 23 
فيلما، ومت عقبه ترشيح الفيلم,. و,معجزة 
في الزنزانة ,7، بحسب وكالة انباء تركيا هو 
فيلم دراما تركي من إخراج محمد آدا أوزتيكني، 
وبطولة أراس بولوت إينيملي، ونيسا صوفيا 
أكسونغور، مقتبس من الفيلم الكوري اجلنوبي 
الفيلم  وكان   ،7, رقم  الزنزانة  ,معجزة 
تدور   .2019 في  تركيا  في  مشاهدة  األكثر 
ظلمهم  يتم  الذي  الفقراء  حول  الفيلم  أحداث 
البطل  ويجسد  العدل،  ومحاكم  الدولة  قبل  من 
يتم  فقير  رجل  وهو  ميمو  دور  إينيملي  أراس 
ابنته  وتسعى  عسكري  قائد  ابنة  بقتل  اتهامه 
الصغيرة لتبرئته من خالل العثور على شهود. 
ويتم إلصاق التهمة مبيمو ظلمًا وإرغامه على 
ليس  أنه  رغم  بالقتل  اعترافه  على  يبصم  أن 
بكامل قواه العقلية ولم يعترف بجرميته. ويبدأ 
حكم  إلغاء  إعالن  حلظة   2004 عام  في  الفيلم 
ابنة ميمو  أوفا  ابنة  تركيا، وتكون  اإلعدام في 
عقوبة  إلغاء  لبيان  وتستمع  شابة  أصبحت 
وهي  قريتها  إلى  الذاكرة  بها  وتعود  اإلعدام، 
والدها  بها  هم  اتُّ التي  اجلرمية  وتتذكر  طفلة 

ظلمًا وحكم عليه باإلعدام
وشهدت السنوات األخيرة إقباال عامليا متزايدا 
سيما  وال  التركية،  التاريخية  املسلسالت  على 
من  تركيا  تهدف  حيث  العربي،  الشباب  فئة 
شخصيات  إحياء  إلى  املسلسالت  هذه  خالل 
والعمل  ومجتمعية،  تاريخية  وأخالق  وقيم 
على تعزيز أواصر الترابط والتماسك بني أفراد 
التي  األعمال  هذه  خالل  من  التركي،  اجملتمع 
توثق العديد من املراحل السياسية لفترة احلكم 

العثماني والسلجوقي.

عامليا،  الثاني  املركز  تركيا حتتل  أن  إلى  يشار 
الدول  ترتيب  في  املتحدة،  الواليات  بعد 
وصلت  أن  بعد  للمسلسالت،  تصديرا  األكثر 
دولة   146 في  للمشاهدين  التركية  املسلسالت 

حول العالم

القدمية،  دمشق  أزّقة  في   - ب(  ف  دمشق-)أ 
املتحرك  الكرسي  أحمد  األصم  الشاب  يدفع 
ثنائيًا  معًا  ليشكال  بدر،  املشلول  لصديقه 
احلياة  هموم  يتشاركان  نوعه  من  فريدًا 
والعمل ويجّسدا قصة دمج ناجحة الثنني من 

ذوي اإلعاقة في بلد مزقته احلرب.
منذ أكثر من ثالث سنوات، يقضي الصديقان 
"يتخّيل  أن  ألحدهما  ُيمكن  وال  معًا  وقتهما 
الكثير  بعدما تشاركا  اآلخر"،  دون  حياته من 

من تفاصيل احلياة اليومية.
الهّجامي  بدر  انقلبت حياة   ،2012 العام  في 
في  أصيب  حني  عقب  على  رأسًا  عامًا(   28(
دمشق بشظية قذيفة المست نخاعه الشوكي 
السفلية.  األطراف  في  تام  بشلل  له  وتسّببت 
حينها، بات الكرسي املتحرك صديقه الوحيد 
أحمد  على   2017 العام  في  تعّرف  أن  إلى 
موسى )24 عامًا(، شاب أصّم فقد القدرة على 

النطق والسمع بعد ارتفاع مفاجئ في درجة 
حرارته عندما كان في الثانية من عمره.

منهما  كّل  صار  سنوات،  ثالث  نحو  ومنذ   
دمشق  أزقة  وباتت  لآلخر،  ومكماًل  سندًا 
تعرفهما. يقول بدر لوكالة فرانس برس "نحن 
قدمي  فصار  ُيكّملني،  أحمد   )..( واحد  فريق 
السماعة  أصبحت  وأنا  عليها،  أمشي  التي 
التي يسمع من خاللها، أذناي له وقدماه لي".

بدر  يبذل  واملقهى،  وامللعب  الشارع  في 
ُقصارى جهده ليترجم ألحمد عبر لغة اإلشارة 
ينقل  سنوات.  ثالث  خالل  منه  تعلمها  التي 
له ما يدور من أحاديث ويتحدث بلسانه مع 
مدرب كرة السلة ونادل املقهى وسائق سيارة 
األجرة. ُيضيف بدر "منضي معظم وقتنا معًا، 
نأكل ونشرب ونلعب معًا. ال ميكن أن أتخيل 

احلياة من دونه".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

لندن- )أ ف ب( - توّفي اجلمعة أحد 
بريطانيا  تاريخ  في  اجملرمني  أرهب 
"سّفاح  امللّقب  ساتكليف  بيتر  وهو 
مدى  مسجونًا  كان  الذي  يوركشير" 
ما  بحسب  امرأة،   13 لقتله  احلياة 

أعلن ناطق باسم وزارة العدل.
 74( ساتكليف  إصابة  وشّخصت 
كورونا،  بفيروس  مدة  منذ  عاما( 
البريطانية.  اإلعالم  وسائل  وفق 
من  سلسلة  إلى  أضيف  مرض  وهو 
األمراض كان يعاني منها. وأحجمت 
وزارة العدل عن التعليق على املسألة، 
في  توّفي  أنه  بالتوضيح  مكتفية 
على  حكم   1981 وسنة  املستشفى. 
بيتر ساتكليف بالسجن مدى احلياة 
لقتله 13 امرأة في يوركشير في شمال 
غرب إنكلترا بني 1975 و1980. وهو 
حاول أيضا قتل سبع نساء أخريات.

وكان ساتكليف ينّكل بجثث ضحاياه 
مستخدما مطرقة وسّكينا ومفّكا.

إلهية"  "مهّمة  بـ  ُكّلف  أنه  اّدعى  وهو 
كّل  تكن  لم  لو  حّتى  املومسات،  لقتل 

ضحاياه من عامالت اجلنس.
بانفصام  إصابته  وشّخصت 
الشخصية االرتيابي وبقي في مصّح 
إلى  نقله  قبل  عاما  ثالثني  مّدة  عقلي 

وجنح  البلد.  شرق  شمال  في  سجن 
احملّققني  من  اإلفالت  في  ساتكليف 
في  األخطاء  من  سلسلة  بسبب 
حتقيقات الشرطة. وهو أقّر بجرائمه 
بعد   1981 سنة  املطاف  نهاية  في 
على  مزّورة  تسجيل  للوحة  توقيفه 

كشف   ،2006 العام  وفي  سيارته. 
إعداده  احلكومة  طلبت  سّري  تقرير 
سنة 1981 عن مجريات التحقيق أن 
جرائم  الواقع  في  ارتكب  ساتكليف 
حوكم  التي  تلك  من  بكثير  أكثر 

بسببها.

أذناي له وقدماه لي.. شابان يتحديان 
بشراكتهما إعاقتيهما في سوريا

سفاح النساء
توفي في سجنه البريطاني


