
ل��م يكتف رج��ل أم��ي��رك��ي جت��رد م��ن كل 
مشاعر اإلنسانية ب��االع��ت��داء على طفلة 
زوجته البالغة الصغيرة، بل قام بخفطها 
ملدة 20 عاما، سامها خاللها سوء العذاب 

وأجبرها على إجناب 9 أطفال.
وكانت روزالني تبلغ )10 سنوات( فقط 
، وكانت تعيش في مدينة بوتو بوالية 
أوك��اله��وم��ا، عندما ب��دأ زوج أمها هنري 

ميشيل بييت في االعتداء عليها جنسياً.
واعتاد بيت ال��ذي ك��ان عمره آن��ذاك 43 
عاما معاملة والدة روزالني بقسوة وعنف 
شديدين، قبل أن تقرر األخيرة االنفصال 

عنه بعد أعوام من القهر والعذاب.
وحش مبالبس إنسان

لكن ذلك الوحش اآلدمي، لم يكن ليرضى 
باألمر، فقرر في 31 يناير من عام1997 
خطف روزال���ني التي أمت��ت عامها الثاني 
عشر، فترصد لها أمام مدرستها ليضعها 
بلمح البصر في سيارته وميضى بها بعيدا 

منطقة مجهولة.
ووفقا لصحيفة »ميرور« البريطانية 
ل��م تستطع الشرطة األميركية أن تعثر 
على مكانهما بعد قدمت األم املكلومة بالغا 

بفقدان فلذة كبدها، لتبدأ رحلة من اجلحيم 
عانتها روزال��ني على مدى عقدين مع ذلك 
الكهل ال��ذي نزع من قلبه أي ذرة للرحمة 

والشقفة.
وت��ق��ول روزال���ني إن خاطفها ج��ال بها 
الكثير من املدن والبلدات في واليات عديدة 
إلخفاءها عن األبصار، بل حتى أخذها إلى 

املكسيك أيضا.
وتابعت قصتها املأوساية: »أقام لي حفل 
زفاف مزيف ليقنعني أنها أصبحت زوجته 
وأن أمي قررت التخلي عني إلى األبد، وأنها 
في نظر القانون فتاة هاربة من عائلتها 

ولست برهينة مختطفة«.
ولم يعدم بييت أي وسيلة إلخفاء تلك 
الصبية املسكينة عن األنظار فأطلق عليه 
العديد من األسماء املزيفة وغير من شكلها 
عن طريق صبغ شعرها وجعلها ترتدي 
نظارات طبية، وأثناء ذلك اعتاد أن يضربها 
بشكل مستمر مما جعلها تتعرض إلصابات 

مختلفة من كسور وكدمات.
وعندما بلغت روزالني عامها الثالث عشر 
كانت قد حملت سفاحا، غير أن زوج والدتها 
السابق أجهضها عبر ضربها املبرح، ولكنها 
بعد ذل��ك أجنبت منه مرغمة 9 أط��ف��ال، إذ 

ولدت أولهم في عام 2000، وكانت وقتها 
في اخلامسة عشر من عمرها.

رحلة في اجلحيم
وبعد أن بلغت الثامنة عشرة من عمرها، 
أجبرها على  على الذهاب إلى أحد مراكز 
الشرطة لتزعم أنها كانت هاربة من والدتها 
وليست مختطفة، ولكي يضمن أال »تغدر 
به« انتظرها في سيارته على بعد خطوات 
قليلة من املخفر مع أوالدها الثالثة، متوعدا 
إي��اه��ا بأنه سيهرب بهم بعيدا وأن��ه��ا لن 
تراهم م��رة أخ��رى إذا هي أخلفت تعهدها 
لها، فلم يكن له مناص سوى أن تنفذ كالمه، 

بحسب كالم روزالني.
وب��ع��د التنقل ف��ي ع���دة م���دن وب��ل��دات 
أميركية، انتهى املطاف بروزالني وأوالدها 

إلى العيش في بيت قذر ومتهالك باملكسيك.
وب��اإلض��اف��ة إل��ى ال��ض��رب والتعذيب، 
أجبرت روزالني وأوالدها على التسول لكي 
يحوزوا لقمة عيش مرة تسد مرقهم، ناهيك 
عن ش��راء اخلمر وامل��ش��روب��ات الكحولية 

لألب املجرم.
وب��ح��ل��ول أوائ����ل ع���ام 2016 ، كانت 
روزال��ني تبلغ من العمر 32 عاًما، وأمتت 

نحو عقدين من الكابوس الطويل واملخيف 
م��ع بييت، وأض��ح��ى طفلها البكر مراهقا 
أمت 17 عاًما، بينما كان أصغر أطفالها لم 
يتجاوز 4 سنوات، وقد حطوا رحالهم في 

مدينة أواكساكا باملكسيك.
انتهاء املأساة

وك��ان ذل��ك العام بداية الفرج إلنتهاء 
م��أس��اة روزال�����ني، بينم ك��ان��ت ت��ق��ف في 
الطابور في إح��دى املتاجر، الحظ زوجني 
وضعها الغريب واملأساوي وأن ثمة فارق 
كبير ف��ي ال��س��ن ف��ي العمر، وم��ع جت��اذب 
أطرف األحاديث زادت هواجس ذلك الرجل 

وزوجته بشأن وجود أمر مريب.

وع��ن��دم��ا الح���ظ اخل��اط��ف ذل���ك ح��اول 
التملص سريعا واخل��روج من املتجر مع 
رهينته، لكن ال��زوج��ني استطاعا معرفة 

سكنهما ليعرض عليها الحقا املساعدة.
وبالفعل استجمعت روزالني شجاعتها 
وقررت إنهاء التراجيديا املؤملة، التي عانتها 
طويال لتذهب وتخبر الشرطة مبا حدث 
لها، فيما توارى بييت عن األنظار خوفا من 

اعتقاله.
ومبساعدة من السفارة األميركية حصلت 
روزالني وأطفالها الثمانية على ملجأ مؤقت، 
بينما كان ابنها البكر  قد سبقها في الهروب 

من اجلحيم في وقت سابق.
والح��ق��ا اس��ت��غ��رق األم���ر م��دة ع��ام قبل 

اعتقال ذلك املجرم، الذي حاول دون جدوى 
التملص من جرائمه مدعيا أن »زوجته« 
روزال���ني ام��رأة كاذبة وتفتعل ال��رواي��ات 

املزعومة بشان خطفها وتعذيبها.
وفي فبراير 2020 قضت إحدى احملاكم 
بالسجن امل��ؤب��د م��دى احل��ي��اة لبييت بعد 
إدان��ت��ه بتهمة اخل��ط��ف، كما حكم عليه 
بالسجن 30 عاما القترافه جرائم جنسية، 
مما يعني أن الرجل البالغ من العمر 63 عاما 

سيموت غالبا في زنزانته وراء القضبان.
وعبرت روزال��ني عن سعادتها باحلكم، 
وت��أم��ل أن متضي ق��دم��ا ف��ي حياتها رغم 
إدراك��ه��ا أن��ه من الصعب نسيان 20 عاما 

قضتهم في رعب ال مثيل له.

 20 رحلة في اجلحيم.. اختطفها 
9 أطفال عامًا وأجبرها على إجناب 

مايويذر يعرض حتّمل تكاليف 
جنازة فلويد.. وأسرته ترد

عرض املالكم الشهير فلويد مايويذر حتّمل 
تكاليف جنازة جورج فلويد، الرجل األميركي 
من أصل إفريقي، والذي فجرت وفاته، بينما 
كان رهن احتجاز الشرطة في مينيابوليس، 

احتجاجات في كافة أنحاء الواليات املتحدة.
وأك����دت ش��رك��ة م��اي��وي��ذر ب��رودك��ش��ن��ز، 
املسؤولة عن الترويج لبطل العالم السابق 
في خمسة أوزان، في حسابها على تويتر، 

تقدميها للعرض.
وقالت العديد من وسائل اإلعالم إن أسرة 
فلويد واف��ق��ت على ال��ع��رض حسبما ذك��رت 

»رويترز«.
وفجرت واقعة وف��اة فلويد غضبا عارما 
في الواليات املتحدة وخارجها، وحتدث عنها 
العديد من الرياضيني احملترفني، ومن بينهم 

مايكل جوردن أسطورة كرة السلة األميركية.
وك��ان��ت عائلة ج���ورج فلويد، ق��د أعلنت 
االث��ن��ني، أن ابنها س��ي��وارى ال��ث��رى، الثالثاء 

املقبل، في هيوسنت.
وقال محامي العائلة بنكرامب خالل مؤمتر 

صحفي إن��ه بانتظار حلول موعد اجلنازة 
صباح الثالثاء في الساعة 11 )16:00 توقيت 
غرينيتش( ف��ي هيوسنت حيث تقيم عائلة 
ال��راح��ل، ستقام مراسم تأبني أخ��رى له في 

مناطق أخرى من البالد.
وأوضح أن أول حفل تأبني للراحل سيقام 
ع��ص��ر اخل��م��ي��س ف��ي مينيابوليس ب��والي��ة 
مينيسوتا )شمال( حيث قضى فلويد )46 
عاما( اختناقا عندما ضغط شرطي بركبته 
على عنقه حتى املوت بعدما اعتقله مع زمالئه 
وكّبلوا يديه إلى اخللف وثّبتوه أرض��ا، في 
واقعة أثارت موجة احتجاجات عنيفة امتدت 

إلى عشرات املدن األميركية.
وأضاف احملامي أنه يوم السبت سيجري 
حفل تأبني ثان في نورث كاروالينا، حيث ولد 

فلويد، من دون مزيد من التفاصيل.
أما عشية اجلنازة التي ستقام، الثالثاء، 
في هيوسنت بوالية تكساس حيث نشأ الراحل 
فسيسجى اجلثمان ط��وال مساء االثنني لكي 

يتسّنى للجمهور إلقاء حتية الوداع عليه.

رغ����م م�����رور ن��ح��و أس��ب��وع 
ع��ل��ى م��ق��ت��ل��ه، ون���ش���ر ق���وات 
احل��رس الوطني في العديد من 
امل��دن واملناطق األميركية، فإن 
االحتجاجات الغاضبة على مقتل 
جورج فلويد ما زالت متواصلة 

في واليات أميركية عدة.
ووس����������ط ال�����ع�����دي�����د م��ن 
االحتجاجات وامل��ظ��اه��رات ذات 
الطابع السلمي، تنتشر حوادث 
مسيئة لهذه االحتجاجات من 
عناصر من طرفي املواجهة، أي 

احملتجني ورجال الشرطة.
سرقات ونهب

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ن��ش��ر ق��وات 
احل��رس الوطني وال���زج مبزيد 
من رجال الشرطة وفرض حظر 
ال��ت��ج��ول، إال إن ه��ذه األم���ور لم 
توقف أب��دا االحتجاجات التي 
يتخللها ح����االت م���ن العنف 
وامل���واج���ه���ات ب���ني احمل��ت��ج��ني 

والشرطة.
ويبدو أن هناك فئات مندسة 
في العديد من املظاهرات التي 
تستغل االحتجاجات ذات الطابع 
السلمي إلشعال األوض��اع على 
األرض، فتقوم بعمليات حرق 
وحتطيم للسيارات وواجهات 
احملال التجارية، وبأعمال نهب 
وس��رق��ة، خصوصا ف��ي مدينة 

نيويورك.
ويبدو أن فرض حظر التجول 
في املدينة، وبطلب من حاكمها 
أندرو كومو، لم يأت بنتيجة ولم 
ينجح في وقف العناصر املخلة 
من بني املتظاهرين الذين اجتهوا 
إلى النهب، حيث شقوا طريقهم 
إل��ى متجر »م��اس��ي« الرئيسي 

ال��ش��ه��ي��ر ف���ي ه��ي��رال��د سكوير 
مبانهاتن.

ووفقا لتقارير إعالمية وأمنية 
في نيويورك، فقد تعرضت بعض 
متاجر التجزئة الفاخرة واألكثر 
شهرة على طول اجلادة اخلامسة 
في مانهاتن إلى النهب، بحسب ما 
أفادت صحيفة »نيويورك تاميز« 

األميركية.
وبحسب تقارير أمنية فقد 
مت نهب متجر نايكي ونيويورك 
يانكيز ومتجر ساعات رولكس، 
من بني العديد من املتاجر األخرى 
في جميع أنحاء مانهاتن السفلى 

ووسط املدينة.
ول��م تقتصر عمليات السلب 
والنهب على مدينة نيويورك 
وحدها، بل شملت العديد من املدن 
األميركية األخرى، حيث يستغل 
اللصوص وحتى بعض الناس 
حتطيم واجهات احملال التجارية 
في السرقة، كما حدث في مدينة 

مينيابوليس ع��ن��دم��ا أظ��ه��رت 
تغطية تلفزيونية م��ن طائرة 
م��روح��ي��ة ع��ش��رات األش��خ��اص 
وه��م ينهبون متجرا من متاجر 
»ت����ارغ����ت«، وي��خ��رج��ون منه 
محملني مبالبس وعربات تسوق 
مليئة بالسلع. كما أظهرت لقطات 
انتشرت على م��واق��ع التواصل 
االجتماعي عمليات نهب حملالت 
جتارية مرموقة مثل متاجر تبيع 

منتجات شانيل.
ك��ذل��ك ش��ه��دت منطقة بلفيو 
في سياتل عمليات سلب ونهب، 
ومتكن احلرس الوطني من وقف 

العمليات بعد وصوله إليها.
وفي أوماها تعرضت العديد 
من الشركات واحمل��ال التجارية 
إلى التخريب والنهب، ووقعت 
حادثة قتل لشاب أس��ود حاول 
اقتحام حانة، حيث أطلق صاحب 
احلانة النار على الشاب جيمس 
س��ك��ورل��وك )22 سنة( وقتله، 

واع��ت��ب��رت احل��ادث��ة »دف��اع��ا عن 
النفس«.

وف��ي أوك��الن��د بكاليفورنيا، 
أظهرت لقطات فيديو تناقلتها 
وسائل إع��الم أميركية عمليات 
ت��خ��ري��ب وت��دم��ي��ر وك��ال��ة بيع 
س��ي��ارات م��رس��ي��دس، ح��ي��ث مت 
إح���راق بعض ال��س��ي��ارات داخ��ل 

الوكالة.
استمرار عنف الشرطة

في املقابل، وعلى الرغم من أن 
حادثة مقتل جورج فلويد جنمت 
ع��ن عنف ال��ش��رط��ة، وانتشرت 
االح��ت��ج��اج��ات ب��داي��ة مطالبة 
مب��ح��اك��م��ة امل��س��ؤول��ني عنها، 
ف��إن ه��ذه احل��ادث��ة على ما يبدو 
ل��م ت��وق��ف عنف بعض عناصر 
الشرطة، حيث أش��ارت تقارير 
إلى أن بعض رج��ال الشرطة لم 
يتعلموا ال���درس ويخففوا من 
العنف، رغم أن إدارات الشرطة 

ف��ي ع��دد م��ن امل��دن أع��رب��ت أيضا 
عن تضامنها مع االحتجاجات 

وشاركوا باجلثو على ركبهم.
ففي مدينة لويزفيل، بوالية 
كنتاكي، قام عمدة املدينة بطرد 
ق��ائ��د ش��رط��ة املدينة بعد مقتل 
صاحب مطعم شواء محلي عندما 
أط��ل��ق ض��ب��اط الشرطة وق��وات 
احل����رس ال��وط��ن��ي ال���ن���ار على 

املتظاهرين.
أم��ا في أوس��نت، تكساس، فقد 
ق��ال قائد الشرطة إن متظاهرا 
أسود أصيب برصاصة في رأسه 
أطلقها ضباط شرطة، وهو يرقد 

في مستشفى في حالة حرجة.
وف��ي ف��ورت ل��ودردي��ل بوالية 
فلوريدا، مت إيقاف ضابط بسبب 
دفعه ام��رأة جاثية على األرض 

أثناء مظاهرة.
أم���ا ف��ي أت��الن��ت��ا، ف��ت��م فصل 
ضابطني بسبب استخدامهما 
للقوة املفرطة، بعدما كسرا زجاج 
نافذة سيارة واستخدموا مسدسا 
صاعقا على ركابها، ومت تسجيل 
احل���ادث���ة ب��واس��ط��ة ك��ام��ي��رات 

الهواتف الذكية.
وف��ي ن��ي��وي��ورك، ق��ال مفوض 
ال��ش��رط��ة إن م��ك��ت��ب ال��ش��ؤون 
الداخلية ب���اإلدارة يحقق في 6 
حوادث، مبا في ذلك مواجهة في 
عطلة نهاية األسبوع في بروكلني 
ظهرت فيها مركبتان للشرطة 
على ما يبدو تصدمان مجموعة 

من املتظاهرين.
وف���ي م��ي��ن��ي��اب��ول��ي��س، حيث 
انطلقت ش���رارة االحتجاجات، 
حاول 3 من أفراد الشرطة القبض 
ع��ل��ى رج���ل أس����ود أث���ن���اء فض 

االحتجاجات في املدينة.

حوادث سرقة ونهب تتخلل املظاهرات في أميركا

alwasat.com.kw

بوليوود تسجل أول وفاة بفيروس كورونا
أعلن في الهند االثنني عن تسجيل أول حالة وفاة 
ألحد العاملني في مجال السينما ببوليوود متأثرا 

بإصابته بفيروس كورونا اجلديد.
وذكرت وسائل إعالم هندية أن واجد خان، الذي 
يعد أحد أبرز ملحني أغاني الرقصات في صناعة 
السينما في بوليوود، قد توفي األحد عن عمر ناهز 

42 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا اجلديد.
ونقلت وك��ال��ة »ب��رس ترست أوف إن��دي��ا« عن 
شقيقه قوله إن واج��د خ��ان، ال��ذي ك��ان يعاني من 
مشكلة في الكليتني، توفي في بومباي األح��د بعد 
إصابته بسكتة قلبية، مضيفا أنه كان مصابا بوباء 

كوفيد19-.

وق��د تسببت أول وف��اة ف��ي بوليوود مرتبطة 
بالوباء بصدمة كبرى في هذه الصناعة التي ما زالت 
متأثرة برحيل عرفان خان وريشي كابور في أبريل 

املاضي.
ونعى عدد كبير من املشاهير والنجوم الهنود 

واجد خان.
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قالت شركة »سيلتريون« 
الكورية اجلنوبية، إن العالج 
التجريبي ال��ذي طورته ملرض 
»كوفيد19-« أظ��ه��ر تراجعا 
يصل إلى 100 ضعف في احلمل 
الفيروسي للمرض في التجارب 
ع��ل��ى احل���ي���وان���ات، مضيفة 
إنها تهدف إل��ى ب��دء التجارب 
السريرية على البشر في أواخر 

يوليو.
وتتسابق شركات األدوي��ة 
في جميع أنحاء العالم لتطوير 
عالجات للوباء الذي تسبب في 
وفاة أكثر من 377437 شخص 

على مستوى العالم.
وأوضحت »سيلتريون« أن 
دراستها قبل املرحلة السريرية 
أظ��ه��رت حت��س��ن ال��ت��ع��اف��ي من 
أعراض سيالن األنف والسعال 
وآالم اجلسم بعد اليوم األول 
م��ن ال���ع���الج، وال��ق��ض��اء على 
التهاب الرئة في غضون ستة 

أيام.

وأض��اف��ت ال��ش��رك��ة وكلية 
ال��ط��ب بجامعة تشوجنبوك 
الوطنية املتعاونة معها في 
الدراسة في بيان، إن الدراسة 
أجريت على حيوانات النمس 
وسيتم توسيعها لتشمل األقداد 

»الهامستر« والفئران والقرود 
قبل التجارب السريرية.

وقال كون كي سوجن رئيس 
وحدة البحث والتطوير بشركة 
سيلتريون لرويترز، إن الشركة 
تدرس إج��راء جتارب سريرية 

ف��ي ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة أو في 
اخل���ارج. وأض���اف ف��ي البيان 
»ل��دى سيلتريون القدرة على 
إنتاج كميات كبيرة من العالج 
باألجسام امل��ض��ادة مبجرد أن 

يصبح جاهزا«.

شركة كورية تخطط لتجربة عالج 
»واعد« لكورونا على البشر

نشرت وسائل إع��الم رسالة صوتية 
للفنانة املصرية رجاء اجلداوي من غرفتها 
في مستشفى العزل الصحي باإلسماعيلية 

حيث تتلقى العالج من كوفيد19-.
وب��ص��وت ب��دا عليه اإلن��ه��اك والتعب، 
حذرت اجل��داوي من خطورة املرض الذي 
يسببه فيروس كورونا املستجد، وطالبت 

الناس باحلذر واحليطة.
وق��ال��ت اجل���داوي: »أن��ا أحتسن ولكن 
ب��ب��طء. ال أستطيع ال��ت��ق��اط أن��ف��اس��ي أو 

التحدث كثيرا«.
وأش���ارت اجل���داوي إل��ى أنها ال تعرف 
على وج��ه التحديد موعد خروجها من 
املستشفى، مشيرة إل��ى حتسن حالتها 

ببطء.
وطالبت الفنانة املصرية املواطنني 
ب��االل��ت��زام ب����اإلج����راءات االح��ت��رازي��ة، 
وأوضحت أن الزيادة في معدل اإلصابات 
ق��د يصعب األم��ر على ال��دول��ة اقتصاديا 
في توفير العالج ال���الزم، مشيدة بدور 

السلطات في العمل على تخطي األزمة.
وكانت اجل��داوي أصيبت، قبل أسبوع، 
ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد ومت نقلها 

إل��ى مستشفى العزل الصحي مبحافظة 
اإلسماعلية.

ورجاء اجلداوي هي ابنة شقيقة الفنانة 
الراحلة حتية كاريوكا، وعرفت طريق الفن 
من أواخ��ر اخلمسينيات، وفقا لصحيفة 

»الوطن« املصرية.
وفي بداية سبعينيات القرن العشرين 
تزوجت بالعب الكرة حسن مختار وأجنبت 
ابنة واح��دة، وشاركت في موسم رمضان 

2020 مبسلسل »لعبة النسيان«.

رجاء اجلداوي عن إصابتها بكورونا: 
املوضوع صعب جدا وأحتسن ببطء
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