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الهندي املتهم وأمامه زجاجات اخلمر املضبوطة بحوزته

هاني الظفيري
متكن رجال املهام اخلاصة التابعة ملديرية األمن 
العام من إلقاء القبض على وافد هندي وبحوزته 18 

بطل خمر محلي جاهز للبيع.
وفي التفاصيل كما يوردها مصدر أمني ان دورية 
بقيادة الوكيل هاني الشمري والشرطي جراح اخلباز 
كانت في جولة اعتيادية مبنطقة جليب الش���يوخ 
وشاهدا مركبة متوقفة على جانب الطريق وبجانبها 
س���ائقها الذي أطلق ساقيه للريح مبجرد أن شاهد 
دورية الش���رطة، ليترجل كل من الوكيل الشمري 
ومرافقه الشرطي اخلباز ويشرعان في مطاردته سيرا 
عل���ى األقدام، رغم أنه حاول أن يدخل في البنايات 
القريب���ة إال أنهما متكنا من إلقاء القبض عليه بعد 

مطاردة على األقدام استغرقت ربع ساعة.
وقال املصدر إن الشمري ومرافقه عادا بالسائق 

الهارب وهو هندي اجلنسية إلى السيارة وبتفتيشها 
عثر بداخلها على 18 زجاجة خمر محلي، ومن خالل 
التحقيق معه اعترف أنه يتخذ من سيارته مخزنا 
للخمور وأن زبائنه الراغبني في الشراء يأتون إليه 
حيث يوقف سيارته كل يوم لشراء حاجياتهم من 
اخلمور، ومتت إحالته إلى مديرية األمن وجار إحالته 

إلى جهات االختصاص.
من جهة أخرى، متك���ن رجال أمن األحمدي من 
القبض على سائق تاكسي جوال وبحوزته 5 زجاجات 
خمر محلية، وجاء القبض على سائق التاكسي اجلوال 
)بنغالي اجلنس���ية( في نقطة تفتيشية واعترف 
البنغالي بأنه كان بصدد ايصالها الى احد الزبائن 
وانه مجرد عامل توصيل خمور وليس صانعا او 
تاج���را، ومع هذا متت احال���ة البنغالي الى جهات 

االختصاص.

البحث عن 4 شبان مجهولين حاولوا اختطاف
 سائحات خليجيات من شقة فندقية في السالمية

مكبرات صوت الدورية تعيد طفاًل
 إلى ذويه بعد 8 ساعات في الجهراء

هاني الظفيري
يج���ري رجال مباح���ث محافظة حولي 
حترياتهم لكشف هوية مجموعة من الشبان 
بعد أن اقتحموا شقة فندقية محاولني اختطاف 
فتيات من داخلها وجميعهن خليجيات جئن 

للسياحة في الكويت.
وفي التفاصيل كما يوردها مصدر امني 
ان بالغ استغاثة ورد الى عمليات الداخلية 
امس األول من فتاة خليجية تبلغ عن محاولة 
مجموعة من الشباب اقتحام الشقة الفندقية 
التي تسكنها مع عائلتها. وقال املصدر فور 
ورود البالغ مت توجيه دوريتي شرطة على 
وجه السرعة الى املوقع وعندما توجه رجال 
األمن الى الشقة الفندقية التي انطلقت منها 

االس���تغاثة خرجت احدى الفتيات وكانت 
خليجية وروت لرجال األمن انها كانت عائدة 
من السوق مع شقيقاتها ال� 5 وكانت تالحقهن 
سيارة بها مجموعة من الشباب، واوضحت 
انها اعتق���دت في البداية انهم مجموعة من 
الشباب الباحثني عن املعاكسة فلم تلتفت 
إليهم، ومضت الفتاة برواية ما حصل قائلة: 
عندما توقف بنا التاكسي امام بناية الشقق 
الفندقية حيث شقتنا توقفت سيارة الشبان 
االربع���ة وراءها فركضن���ا باجتاه املصعد 
وتوجهنا الى ش���قتنا، خاصة اننا شاهدنا 
الشبان يترجلون من س���ياراتهم ويأتون 

في اثرنا.
واوضحت الفتاة لرجال األمن ان احدهم 

حاول امساكها قبل أن تدخل الشقة وحتى بعد 
ان اغلقت باب الشقة على نفسها بدأ الشبان 
في طرق الباب بقوة محاولني اقتحام الشقة، 
وهو م���ا دعاها الى االتصال برقم الطوارئ 

112 واالستغاثة برجال الشرطة.
وأش���ار املصدر إلى أنها ترفض توجيه 
االتهام ألحد كونها ال تعرف احدا في الكويت 
اذ انها جاءت مع أفراد اسرتها لقضاء اجازة 
الصيف في البالد، ولم تقدم الفتاة اي بيانات 
حول الش���باب االربعة أو سيارتهم سوى 

أوصافها.
وقال املصدر مت تسليم القضية لرجال 
مباحث حولي ملتابعتها ومحاولة كشف هوية 

الشبان األربعة وسجلت قضية.

هاني الظفيري
لم يجد رجال إحدى دوريات أمن اجلهراء حال للعثور على عائلة 
طفل تائه عثروا عليه في أحد اس���واق اجلهراء س���وى اإلعالن عن 
العثور عليه عبر مكبرات صوت الدورية وجنحت خطتهم في إعادة 
الطفل إلى ذويه بعد اقل من نصف ساعة بعد ان ظل بعهدتهم ألكثر 
من 8 ساعات. وفي التفاصيل كما يوردها مصدر امني ان رجال دورية 
امن عثروا على طفل )3 س���نوات( تائها في احد املجمعات التجارية 
مبنطق���ة اجلهراء، وعبثا حاولوا ان يس���تدلوا منه على ما ميكن ان 
يدل على اسمه او اسم عائلته او رقم هاتف احد والديه اال ان صغر 

سن الطفل إضافة الى بكائه املستمر حال دون ذلك، وعليه جلأ رجال 
الدورية الى حيلة ذكية حيث قاموا بإركاب الطفل معهم في الدورية 
والقيام بجولة حول املجمعات التجارية معلنني ان لديهم طفال تائها، 
وبدأوا بإعالنهم عبر مكبرات ص���وت الدورية وانطلقوا من املجمع 
األول إل���ى الثاني حتى وصلوا الى املجمع الثالث واملكبر ينادي عن 
ذوي الطفل، حتى فوجئ رجال الدورية برجل يستوقفهم امام املجمع 
الثالث ويبلغهم انه والد الطفل املفقود، اما املفاجأة التي أوردها والد 
الطفل فهي انه فقده منذ 8 ساعات وكاد ميوت من القلق عليه � بحسب 

تعبيره � ومت تسليم الطفل إلى والده وسجل اثبات حالة.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

شرطي يوقف »قريبته« 
السكرانة في حولي

9 أجهزة الب توب »طارت« 
من محل في الجهراء

هاني الظفيري
لم يتصور ش����رطي يعمل في 
دوريات حولي أنه في يوم دوريته 
س����يوقف إحدى قريباته في حالة 
س����كر ب����ني وبصحبته����ا مواطن، 
ورغم اكتش����اف الشرطي لقريبته 
التي كانت ثمل����ة للغاية إال انه لم 
يتردد حلظة واحدة في إحالتها الى 
جهات االختص����اص، بل انه حتى 
لم يصطدم بحسب املصدر األمني 
الذي نقل اخلبر ل� »األنباء« واتخذ 
جميع اإلجراءات القانونية في مثل 
هذه القضايا. وفي التفاصيل، كما 
أوردها املصدر، ان الشرطي كان يقوم 
بجولة اعتيادية في منطقة حولي 
عندما الحظ سيارة يترنح بها سائقها 
بشكل مريب، فقام باستيقافه، وترجل 
من دوريته وتوجه الى قائد السيارة 
واتضح له ان برفقته فتاة عشرينية 
لم يتبني مالمحها في البداية، وتبني 
له ان السائق كان في حالة سكر بني 
وال يقوى على الكالم، فطلب منه أن 
يترجل ويرافقه للدورية وبعد ان 
أركبه في املقع����د اخللفي للدورية 
عاد الى السيارة ليتحقق من هوية 
الفتاة، وعندما وصل وجدها إحدى 
قريباته التي يعرفها جيدا وكانت هي 
األخرى بحالة سكر شديدة، توقف 
للحظات وحاول احلديث معها إال انها 
كانت ومن شدة الثمالة ال تقوى على 
احلديث، فقام بإنزالها من السيارة 
ووضعه����ا في الدورية وابلغ غرفة 
العمليات بالواقعة وقام بنقل قريبته 
واملواطن الذي كانت ترافقه الى مخفر 
حولي حيث مت احتجازهما بتهمة 

السكر البني.

هاني الظفيري
تقدم صاحب محل الكترونيات 
الى مخفر اجلهراء أمس مبلغا عن 
تعرض محله للس����رقة وفقدان 9 
اجهزة الب توب متكن اللصوص 
من سرقتها. وقال املبلغ في شكواه 
انه توجه الى محله صباح امس 
الرئيسي مكسورا  بالباب  ليفاجأ 
وبتفقده للمحل تبني فقدان 9 اجهزة 
الب توب. وق����ال مصدر امني ان 
رجال مخفر اجلهراء اوعزوا لرجال 
االدلة اجلنائية للتوجه الى احملل 
ورفع البصمات في محاولة لكشف 
هوية اللصوص، وبالتحقيق مع 
صاحب احملل افاد بأنه ال يتهم احدا 
وسجلت قضية سرقة عن طريق 
الكسر واحيلت القضية الى رجال 

املباحث ملتابعتها.

»االستئناف« تلغي حبس مواطن وبدون
 اتهما بالسرقة وانتحال صفة المباحث

»الجنح المستأنفة« تقضي ببطالن حكم جزائي
لخلو أوراق الدعوى من »إعالن المتهم«

المحكمة تأمر لطفل كويتي بنفقة 250 دينارًا
بداًل من 50 من راتب والده البالغ 2831

السجن 10 سنوات لمواطن قتل صديقه
 بعد مشاجرة بسكين في البر

ألغت محكمة االستئناف 
برئاس���ة املستشار نصر 
س���الم آل هيد وعضوية 
املستشارين محمد بيومي 
واحمد باظة وأمانة س���ر 
عادل العوضي حكم محكمة 
اول درجة وقضت ببراءة 
مواط���ن وبدون من تهمة 
الس���رقة وانتحال صفة 

املباحث.
وتخلص واقعة الدعوى 
فيما شهد به املجني عليه 
الواقعة  أنه ف���ي ي���وم 
وعقب خروجه من منزل 
احد اصدقائ���ه مبنطقة 

الصليبية استوقفه املتهمان وقررا له انهما 
من رجال املباحث وطلبا منه هويته، وحيال 
رفضه هدده املتهم الثاني )املواطن( بقطعة 
حديدية كانت بيده وقام باالمس���اك به من 
اخللف وشل حركته ومكن بذلك املتهم االول 
)البدون( من االستيالء على حافظته وبها 
مبلغ 160 دينارا وبطاقته املدنية ورخصة 

القيادة والذا بالفرار.
وقد متكن املجني عليه 
اللوحة  ارقام  التقاط  من 
املعدنية لسيارة املتهمني 
وقام باالبالغ عن الواقعة، 
وبالقب���ض عل���ى املتهم 
االول اقر لضابط املباحث 
بارتكاب الواقعة مع املتهم 
الثاني، وقد تعرف املجني 
عليه على املتهم في طابور 

عرض قانوني.
وبتاري���خ 2009/6/3 
قضت محكمة اول درجة 
غيابيا اوال: مبعاقبة كل من 
املتهمني بحبس كل منهما 
خمس س���نوات مع الشغل والنفاذ وبإبعاد 
املتهم االول عن البالد عقب تنفيذ العقوبة، 
وعارض املتهم االول في احلكم فقضت احملكمة 

بتأييد حكم اول درجة.
واس���تأنف املتهم احلكم فقضت محكمة 
االس���تئناف ببراءت���ه من التهمة املس���ندة 

اليه.

ألغت محكمة اجلنح 
برئاس���ة  املس���تأنفة 
املستشار عبداهلل الصانع 
حك���م محكمة أول درجة 
القاضي بتغرمي مواطن 
خمسني دينارا عما أسند 
إليه م���ن تهمة االرتباط 
وقضت ببطالن إجراءات 
احملاكمة وبإعادة األوراق 
الدرج���ة األولى  حملكمة 
للفصل فيها بناء على ما 

ورد بثبوت االتهام. 
وقال���ت احملكمة في 
حيثي���ات حكمها: ملا كان 
البني من صحيفة االتهام 

وقرار االدعاء العام بإحالة املتهم للمحاكمة 
اجلزائية وحتدد لنظرها جلسة أمام احملكمة 
ولم يثبت إعالن املتهم بجلسة نظر الدعوى 
وخلت األوراق من إرفاق ورقة اإلعالن وال 
يكفي في ذلك ما هو مرفق من إفادة بإعالن 
املتهم في مواجهة االدعاء العام إذ يتعني إرفاق 
ورقة اإلعالن كي تكون حتت بصر احملكمة 

لتق���ول كلمتها فيه ومن 
ثم يكون القضاء قد صدر 
في خصومة غير منعقدة 

قانونا ومبا يبطله.
 وذكر احملامي محمد 
الس���بتي أن هذا  صالح 
احلكم يكاد يكون من النادر 
صدوره كما ذكر أنه ومنذ 
فت���رة طويلة وكثير من 
احملامني يدفعون ببطالن 
بعض األحكام اجلزائية 
لبطالن إعالن املتهمني فيها 
إال أنه لم يكن يستجاب 

ملثل هذه الدفوع.
وأضاف الس���بتي أن 
احملاكم تتش���دد في صحة إعالن الدعاوى 
املدنية لكن هذا التشدد يغيب في الدعاوى 
اجلزائية خاصة أن املطلوب منه اإلعالن في 
مثل هذه الدعاوى هي سلطات االتهام ممثلة 
بالنيابة العامة أو إدارة التحقيقات وكثيرا ما 
تصدر األحكام اجلزائية دون إعالن للمتهم 

إعالنا قانونيا صحيحا. 

قضت الدائرة االستئنافية الثانية مبحكمة 
األحوال الش���خصية برئاسة املستشار عدنان 
الطبطبائي وعضوية املستشارين محمد الرفاعي 
وعبداملنعم العجيري وأمانة سر فيصل العتيبي 
بتعديل حكم أول درجة القاضي بنفقة بنوعيها 
)طعام وكسوة( 50 دينارا للصغير )أ( بجعلها 
250 دين���ارا بدال من 50. كانت والدة الطفل قد 
وكلت احملامي صالح الق���الف )من املجموعة 
القانونية( لرفع دعوى ضد طليقها تطالب فيها 
بزيادة مبلغ نفقة ابنها )أ( الذي كانت احملكمة 

قد قضت بجعله 50 دينارا.
وقالت املدعية ش���رحا لدعواها إنها مطلقة 
من املدعى عليه بتاريخ 2001/9/25 وقد رزقت 

منه باالبن )أ( من مواليد 1998/12/12.

وقد حتصلت على حكم من محكمة األحوال 
الش���خصية بإلزام املدعى عليه بأن يؤدي لها 
ش���هريا مبلغ 50 دينارا نفقة بنوعيها )طعام 
وكسوة( ومبلغ 50 دينارا أجرة مسكن حضانة. 
وملا كان االبن )أ( قد كبر في السن، ونظرا لتغير 
ظروف احلياة وقد مضى على مبلغ النفقة أكثر 
من 8 س���نوات دون تغيير، فقد أقامت املدعية 
دعواها هذه بغية احلكم لها بزيادة نفقة االبن 
)أ( من 50 إلى 250 دينارا. وقدمت األم حافظة 
مستندات تضمنت: صورة بطاقة مدنية لالبن 
)أ(، وصورة شهادة راتب املدعى عليه واملتضمنة 
أن صافي راتبه يبلغ 2831 د.ك، وصورة شهادة 
طالق املدعية من املدعى عليه، وصورة احلكم 

املتعلق بإثبات احلضانة للمدعية لالبن )أ(.

قضت محكمة اجلنايات أمس برئاس���ة 
املستشار صالح احلوطي وأمانة سر محمد 
عبد اللطيف بحبس مواطن عشر سنوات مع 

الشغل والنفاذ الرتكابه جرمية قتل.
وتتلخص الدعوى بعد أن منى إلى مسامع 
املجني عليه أن اجلاني ال يكل وال ميل من 
احلديث عنه ف���ي غيابه والطعن في ذمته 
وشرفه واإلساءة لسمعته أمام أصدقائه في 
األماكن التي يتواجدان فيها كونهما أصدقاء 

منذ مدة طويلة.
وبعد أن وصلت األمور إلى حد ال يطاق 
وبات الصديقان حديث اجلميع، قرر املجني 
عليه أن يلقن اجلاني درس���ا لن ينس���اه 
فق���ام باالتصال به وطلب لقاءه في منطقة 
صحراوية للتفاهم معه حول خالفهما وإيجاد 
احلل املناسب له ووافق اجلاني على طلب 

املجن���ي عليه كونه واثقا أنه لن يقدم على 
قتله أو إحلاق األذى به كونهما صديقني.

وبعد أن التقيا، اش���تد اخلالف بينهما 
وقام كل منهما بالصراخ على اآلخر وتبادال 
الضرب ليقوم املجني عليه بإخراج سكني 
حاد وينهال بها ضربا على اجلاني بأجزاء 
متفرقة من جسده بيد أن األخير غافله وتناول 
السكني منها ووجه له عدة ضربات في صدره 
وقلبه أردت���ه قتيال ثم ترك اجلثة في البر 
وفر من املكان. وقد توصل رجال املباحث 
إليه فيما بعد وقبضوا عليه ومتت إحالته 
إلى اجلهات املختصة. وأمام النيابة العامة 
أنكر االته���ام املوجه إليه وهو القتل العمد 
مؤكدا أنه كان يدافع عن نفسه وكذلك احلال 
أمام محكمة اجلنايات التي قضت بحبسه 

10 سنوات مع الشغل والنفاذ.

املستشار نصر سالم آل هيد

 احملامي محمد السبتي

محمد الدشيش
تق���دم 3 مواطنني أم���س األول ببالغات 
متتالية الى رجال مخفر القيروان عن تعرض 
سياراتهم للس���رقة على يد مجهول، وقال 
املواطنون الثالثة وجميعهم جيران يقطنون 
ذات البناية انهم خرجوا صباحا ليجدوا ان 
مجهوال قام بسرقة اطارات سياراتهم وتركها 

على األحجار، وقال مصدر أمني انه من خالل 
املعاينة تبني ان اللص استغل وقوف السيارات 
الثالث بجانب بعضها بعضا في موقف مظالت 
مغلق وقام بفك اطاراتها وس���رقتها وجنح 
في سرقة االطارين اخللفيني لكل سيارة إذا 
لم يتمكن من فك اإلطارات األمامية وسجلت 

قضية.

مجهول يفك إطارات سيارات 3 جيران

القبض على تشكيل »كويتي بدون خليجي«
 وإغالق 10 قضايا سرقات جواخير

هاني الظفيري
متكن رجال أم���ن اجلهراء بقي���ادة العميد 
محمد طنا من ضبط تشكيل عصابي مكون من 
مواطن وبدون وخليجي تخصصوا في سرقة 

اجلواخير.
وفي التفاصيل كما يوردها مصدر أمني ان 
دورية تابعة ألمن اجلهراء رصدت سيارة »وانيت« 
تنطلق بسرعة من احدى الطرق اجلانبية البرية 
في ساعة متأخرة مساء اول من امس وحاولوا 
استيقافها اال ان قائدها رفض التوقف وحاول 
العودة الى الطريق البري، وعليه مت ابالغ العميد 
محمد طنا الذي امر بضبط الس���يارة وتعميم 
اوصافها واشراك دوريات اسناد اليقاف السيارة 

التي كان  بداخلها 3 اشخاص.
واضاف املصدر ان رجال األمن وبعد مطاردة استمرت نصف 
الساعة استطاعوا ايقاف الس���يارة وكان بداخلها السائق وهو 

مواطن ومرافقاه ب���دون وخليجي وكان يبدو 
عليهم االرتباك الش���ديد، ول���م يبرر اي منهم 
سبب الهروب من الدوريات ورفضهم التوقف، 
وبتفتيش الس���يارة عث���ر بداخلها على مولد 
كهربائي صغير ومواد بناء وعدد من الكيبالت 
النحاس���ية وادوات كهربائية متنوعة، فتمت 

احالة الثالثة الى مديرية أمن اجلهراء.
واش���ار املصدر الى ان الثالثة اعترفوا بأن 
م���ا عثر عليه معهم هي مس���روقات حتصلوا 
عليها من احد اجلواخير في منطقة كبد وأنهم 
تخصصوا في سرقة اجلواخير في كل من كبد 

واجلهراء والصليبية.
واوضح املصدر انه وبالقبض على التشكيل 
العصاب���ي يكون رجال أمن اجلهراء قد اغلقوا 
ملف���ات اكثر من 10 قضايا س���رقة جواخير كانت وحتى حلظة 

القبض على التشكيل الثالثي مقيدة ضد مجهول.

العميد محمد طنا

فتاة تتقدم ببالغ غريب من نوعه إلى رجال األمن: 
فتاة تعاكسني وتطاردني وترسل لي رسائل غرامية!

عبداهلل قنيص
أن تتقدم فتاة أو سيدة ببالغ تتهم رجال مبعاكستها فهو 
أمر طبيعي للغاية وقضية تكاد تس����جل يوميا في أحوال 
املخافر ورغم ندرة االمر إال أن تسجيل رجل لبالغ يتهم فيه 
سيدة أو فتاة مبكاتبته أصبح أمرا غير مستغرب وان كان 
غير مألوف، أما ان تتقدم فتاة تتهم فتاة أخرى مبعاكستها 
والتحرش بها بل واالتصال بها وامطارها برسائل االعجاب 
والغرام فهذا هو األمر الغريب وهو ما ش����هده احد مخافر 
العاصمة امس األول عندم����ا تقدمت فتاة ببالغ تتهم فيه 
فتاة عشرينية مبعاكستها بل ومالحقتها وارسال رسائل 
هاتفي����ة غرامية على موبايلها بع����د ان حصلت على رقم 

هاتفها بطريقة ما.
وقال مصدر امني ل� »األنباء« ان الفتاة قالت في بالغها 
انها ترددت كثيرا قبل ان تقدم على خطوة تقدمي شكوى ضد 
الفتاة التي دأبت ومنذ 3 اسابيع على معاكستها ومالحقتها، 
وقالت: قبل ثالثة اس����ابيع فوجئت بسيارة تقودها فتاة 
تس����توقفني بينما كنت في طريقي الى منزلي عائدة من 
اجلامعة حيث ادرس واعتقدت انها احدى زميالتي، وألنها 
فتاة لم اش����ك ولو للحظة ان امرا مريبا في املوضوع، بل 

توقفت واوقفت س����يارتها خلف سيارتي ثم ترجلت منها 
وتوجه����ت الي وخاطبتني قائلة انه����ا تريد التعرف علي 
وعندما وجدت تصرفاتها تشابه تصرفات الصبيان قررت 
االنطالق بس����يارتي وتركتها واعتقدت ان االمر انتهى الى 

هذا احلد.
وأضافت الفتاة الش����اكية: بدأت تلك الفتاة مبالحقتي 
ولم انتبه إال وهي تتوقف خلف سيارتي متاما عند دخولي 
بسيارتي ملواقف منزلنا وحتى عندما ترجلت من سيارتي 
ترجلت بدورها وتوجه����ت ناحيتي وقالت لي انها ترغب 
بالتعرف علي كصديقة وان علي اال أخشى أحدا من أهلي 
او اجليران كونها تتحدث الي فهم سيرون فتاتني تتحادثان 
احداهما مع األخرى، وعندما أحسس����ت في كالمها بنبرة 
مشبوهة جتاهلتها ودخلت منزلي، ولم أبلغ أحدا بالواقعة 
العتقادي ان املوضوع انتهى عند هذا احلد، غير انني ولثالثة 
أيام كنت أالحظ سيارتها تالحقني أو تقف بجانب سيارتي 
أمام منزلي، وقررت ان أجتاهلها متاما، غير انني فوجئت 
وبعد أسبوع من لقائي األول معها برسالة هاتفية قصيرة 
تصل الى موبايلي وفوجئت بها قادمة منها، حيث عرفتني 
انها صاحبة سيارة ال� »....« التي تالحقني، وبعدها توالت 

االتصاالت الهاتفية ولم أكن أرد، غير انها جلأت الى ارسال 
رسائل اعجاب وحب وغرام حتى بلغ عددها أكثر من 120 
رسالة خالل أقل من 10 أيام وتدعوني فيها لعالقة صداقة 
واالرتباط معها، وعندما ضقت ذرعا من تصرفاتها ورسائلها 
التي تكاد ال تنتهي أبلغت والدتي والتي نصحتني باللجوء 

الى رجال األمن لوضع حد ملطاردة الفتاة لي.
وعلق املص����در األمني الذي نقل احلادث����ة ل� »األنباء« 
ب����ان رجال األمن بعد ان اس����تمعوا الى افادات الفتاة التي 
قدمت لهم رقم الهاتف الذي تصل منه الرس����ائل الغرامية 
والذي تبني انه مسجل باس����م وافد هندي، وعندما حاول 
رجال األمن االتصال به كان مغلقا على الدوام، واملثير في 
األمر ان رجال األمن عندما طلبوا منها رقم لوحات سيارة 
الفتاة املعاكس����ة أبلغتهم أنها لم تنتبه يوما له ولم تفكر 
يوما حتى ان تدونه ألنها لم تعتقد ان األمور ستصل الى 
ما وصلت اليه. وكش����ف املصدر ان رجال األمن سيبدأون 
التحقق من هوية الفتاة املعاكسة من أجل استدعائها قبل 
تسجيل قضية ملواجهتها بادعاءات الفتاة التي قدمت مناذج 
من رس����ائل الفتاة التي كانت تضم عبارات ك� »أحبك...« 

و»ال أستطيع النوم...« وغيرها.

هندي يحّول سيارته إلى محل لبيع الخمور المحلية


