
هاشم س�يد رجب الرفاعي ـ 70 عاما ـ الرجال: الزهراء ـ 
ق6 ـ ش601 ـ م6 ـ ت: 94472339، النســـاء: الزهراء ـ 

ق6 ـ ش615 ـ م9.
فاطم�ة محمد عليـ  94 عاماـ  الرجــــــال: حسينيــــــة 
السيد علي املوســـوي ـ بنيد القار املطل على شارع 
االستقاللـ  ت: 25220981، النساء: حطنيـ  ق3ـ  ش316 

ـ م15.
فؤاد خالد حمد البدر ـ 61 عاما ـ الرجال: ديوانية البدر ـ 
القبلةـ  شارع اخلليج العربيـ  ت: 22464888، النساء: 
الشـــويخ اجلنوبي ـ ق6 ـ شارع عبدالرحمن يوسف 

البدر ـ م3 ـ ت: 24810561.
نورة علي عبدالرحمن العربيد، ارملة ســـعد حمد العربيد 
ـ 65 عامـــا ـ الرجـــال: الســـرة ـ ق6 ـ ش4 ـ م5 ـ ت: 
25336225ـ  25380506، النســـاء: مشرفـ  ق4ـ  ش2 

ـ م8 ـ ت: 99078562.
محمد جواد اسماعيل بهبهانيـ  85 عاماـ  الرجال: احلسينية 
اجلديدةـ  بجانب البنك الوطنيـ  ت: 22418664، النساء: 
بنيد القارـ  حسينية سيد علي املوسويـ  شارع محمد 

رفيع معرفي ـ ت: 66880088.
خال�د عبدالكرمي عبدالك�رمي محم�د ـ 47 عاما ـ الرجال: 
احلسينية االشكنانيةـ  ميدان حوليـ  ت: 65808088، 

النساء: حسينية اجلدي ـ الساملية.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة طبية: ڤيتامين »ب« مفيد للذاكرة.

� نتمنى توزيعه مجانا في اجتماعات الجامعة العربية ليتذكروا ان كل 

مفاوضات السالم فشلت كما سيحصل في مفاوضات اليوم.

تقرير: 65% من مستخدمي اإلنترنت وقعوا ضحايا لجرائم إلكترونية.
� أظن »الداخلية« ما لها عذر الحين وصار الزم تفكر تفتح مخفر »إلكتروني« في 

أبواللطفواحدكل محافظة.

البقاء هلل

4:11الفجر
11:44الظهر
3:15العصر

5:58المغرب
7:15العشاء

مواقيت الصالة

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

ظهر الزميل في اإلعالم والسياســـة، وليس في قضايا 
الفقه والدين، ياســـر احلبيب ضمن لقاء على اليوتيوب 
استغرق ســـاعة طالب فيه بالرد باألدلة والعقل واملنطق 
على ما قاله بحق أم املؤمنني الســـيدة عائشة رضي اهلل 
عنها، ومما ذكره ان الطعن بها ليس طعنا بعرض الرسول 
ژ، مستشهدا بزوجتي النبيني نوح ولوط عليهما السالم، 
وان مسمى »حميراء« شـــتم لها من زوجها كونها سمراء 
كحال قبيلتها بني تيم ولو كانت بيضاء ـ حســـب قوله ـ 
لوجب تسميتها بالزهراء كحال السيدة فاطمة رضي اهلل 

عنها كون العرب يسمون األبيض: أزهر.
> > >

وإليـــك الرد كما طلبت من إعالمـــي إلى إعالمي، وأوله 
اآلية الكرمية )النبي أولى باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهـــم(، وال اجتهاد في وجود النص، فلو كان رســـول 
األمة رأى على السيدة عائشة ما تدعيه لطلقها، وقد سبق 
له أن طلق إحدى زوجاته طلقة رجعية بســـبب إفشائها 
السر، والطالق ليس ممنوعا على الرسل )يأيها النبي إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن( اآلية الكرمية، وواضح 
أن الرسول ژ توفي في بيت السيدة عائشة وفي يومها 

وبني َسْحِرها وَنْحرها.
> > >

وقد أكرمها اإلمام علي بن أبي طالب كّرم اهلل وجهه بعد 
موقعة »اجلمل«، ولو كانت قاتلة الرســـول )!( كما يدعي 
ياســـر لوجب على اإلمام تطبيق احلد عليها، وقد أتى في 
األثر انه أرســـل القعقاع بن عمرو ليضرب عنق اثنني من 
أهل العراق تعرضا للســـيدة عائشة وقدحا بها كما يفعل 
ياسر، فهل نصدق الرسول محمدا ژ واإلمام عليا أم نصدق 

خريج العلوم السياسية القابع في لندن؟!
> > >

أما مقولة ان قذف الســـيدة عائشة ليس قدحا بعرض 
النبي ژ أو عرض أشـــقائها وكانوا من أنصار وشـــيعة 
اإلمام علي، فواضـــح في كل األزمان والعصور ان الطعن 
بالزوجة هو طعن بالزوج واألشقاء، وهي القاعدة املطبقة 
باألمس واليوم والغد على مليارات البشر ومئات األنبياء 
والرسل، أما زوجتا النبيني نوح ولوط عليهما السالم فهما 
ـ إن سّلمنا جدال مبا قاله ـ »االستثناء« الذي ال تبنى عليه 
قاعـــدة، فالقرآن الكرمي الذي أدان الزوجتني هو ذاته الذي 
برأ السيدة عائشة من أكاذيب املنافق عبداهلل بن أبي في 
اآليـــة )إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم..( فهل نصدق 

القرآن أم القول املرسل لياسر؟!
> > >

إن احملذور األكبر من القبول باستشهاد ياسر باآليات 
القرآنيـــة املختصة بزوجتي نوح ولوط عليهما الســـالم 
للطعن بالسيدة عائشة رضي اهلل عنها، هو ان يستخدم أي 
زنديق وكافر اآليات القرآنية التي نزلت في عم الرسول أبي 

لهب للطعن في األطهار األبرار األنقياء 
األتقياء من أهل بيته الكرام.

أن املفسرين فسروا اخليانة  على 
الواردة في زوجتي نوح ولوط عليهما 
السالم بأنها خيانة العقيدة أي انهما 
كانتا كافرتـــني، وليســـت كما ادعى 

ياسر!
> > >

واللون األســـمر السائد على قبيلة بني تيمـ  إن صدق 
ياسرـ  ليس حجة ضد بياض وحمرة السيدة عائشة ومن 
ثم تسميتها بـ »احلميراء« مدحا ال قدحا، فجميع القبائل 
قدميا وحديثا تتعدد ألوان بشـــرة أفرادها وال يتم إخراج 
أحد من نســـبها بسبب ذلك التعدد اللوني، كما ان تسمية 
السيدة فاطمة بالزهراء قد متت ألسباب عديدة كما ورد في 
أحاديث الشيعة والسنة وليس بالضرورة بسبب بشرتها 
البيضاء املعروفة، فقد روي عن اإلمام جعفر الصادق انها 
سميت بالزهراء كونها إذا قامت من محرابها يزهو نورها 
ألهل السماء واألرض، كما قيل انها سميت بذلك كونها ال 
حتيـــض وإذا ولدت طهرت للصـــالة وتلك أمور اختصت 
بها السيدة فاطمة ولم تنسب للسيدة عائشة حتى تسمى 
بالزهراء، إضافة الى انه ليس من املنطق ان يسمي رسول 

األمة ژ زوجته بكنية ابنته.
> > >

آخر محطة: )1( يدعي ياســـر احلبيب انه ال يكّفر أهل 
السنة ومنهم حكام بلده وجيرانه وزمالء دراسته، إال ان 
فتاواه وردود أســـئلته على موقعه تثبت انه وّســـع من 
تعريف »الناصبي« الكافر حتى شـــمل جميع أهل السنة 

فكّفرهم جميعًا.
)2( هل من الوطنية في شـــيء ما قاله ياسر من دعوة 
إلنشـــاء دولة في البحرين تضم لها الكويت؟! وما الفرق 
بني هذه الدعوة ودعوة احد الدكاترة قبل اســـابيع قليلة 

التي تتنبأ باختفاء الكويت؟!
)3( يدعي ياســـر ان السيدة عائشـــة رضي اهلل عنها 
معلقة يحرق جلدها بالنار هذه األيام، فهل وصلت إليه تلك 
املعلومة عن طريق مالك مرسل من اآلخرة أم عبر شيطان 
من شياطني األرض مليئة يداه بالذهب والفضة خللق فتنة 

لن تتوقف حتى تسيل الدماء أنهارا بني املسلمني؟!
)4( ال أكتب عادة في األمور الدينية حلساسيتها الشديدة، 
إال انني رددت ذات مرة على من قدح بالسيد السيستاني، 
وأرى ان الرد واجـــب كذلك على من يطعن بعرض النبي 

ژ وبأمهات املؤمنني.
)5( لقد توقف القس األميركي عن دعوته حلرق القرآن 
التي وّحدت املســـلمني خوفا على دماء املســـيحيني، فهل 
توقف يا ياســـر دعاواك التي تفرق املســـلمني وتستبيح 

دماءهم؟! نرجو ذلك.

ســـواء تراجع القس جونز ام ال عن فكرة 
حرق 200 نســـخة من القرآن الكرمي فان االثر 
االيجابـــي لهذه الفكرة الغبية قد انعكس على 
الفرد االميركي باملزيد من احلماســـة لالطالع 
على هذا الكتاب، وليس شيء احب الى االميركي 
مـــن »قراءة كتاب« يحـــوم حوله جدل يحرك 
فضوله فيزداد اقباله على هذا الكتاب مع هذه 

التغطية االعالمية الواســـعة، فاملواطـــن االميركي يؤمن بحرية 
التعبير ويكره فكرة حرق كتاب ايا كان الســـبب، وليس سرا ان 
مستوى االقبال على قراءة القرآن الكرمي بعد احداث سبتمبر 2001 
قد تضاعف مرات كثيرة، واليوم هذا املعدل في االهتمام مرشـــح 
للتزايد، بعد زوبعة القس تيري جونز التي حققت عكس ما كان 

يهدف اليه متاما.
في هذا اإلطـــار، فإن مواجهة مثل هـــذه املواقف بحرق العلم 
االميركي ال يسمح لهذا االثر االيجابي بالتمدد واالتساع النه يزيد 
من مؤيدي »جونز« بسبب احلمية الوطنية، وينقل املوضوع من 
رأي شاذ الى حتميل شعب بأكمله لتلك الفعلة الغبية، والصحيح 
هو التحلي باملزيد من الثقة باهلل، ثم بالنفس، فهذا الدين راسخ 
اخلطى، وهو يتقدم في قلوب الشعوب رغم الظروف التي يعيشها 
العالم االسالمي، ومن بني شعوب العالم فان الشعب االميركي هو 
االكثر تسامحا مع املمارسات الدينية ككل، وحتى االسالمية منها، 
اذ ان قيام »مركز قرطبة« االسالمي في نيويورك على بعد خطوات 
من موقع مركز التجارة العاملي لم يكن ليحدث في بلد غير اميركا، 
بعد تلك االحداث املؤملة واملدمرة التي حدثت في ســـبتمبر 2001 
االمر الذي يجعل تصرف القس جونز غير املتزن تصرفا انفعاليا 
متوقعا، ولكنه غير مقبول داخل اميركا، ما لم يتم مزجه بالشعور 
الوطني وليس الفكري او الديني، وهذا يتطلب من املســـلمني رد 

فعل ذكيا، وليس انفعاليا.
لقد وافقت على اقامة »مركز قرطبة« اكبر شـــخصية يهودية 
وهو عمدة نيويورك اليهودي، واكبر شـــخصية مسيحية، وهو 
الرئيس اوباما، وحظي قرار السماح ببنائه مبوافقة جلنة البناء 
والتشييد باالجماع، ويتسع املركز ملواقع عبادة للمسلمني ولليهود 
واملسيحيني، وهو مركز ثقافي وليس مسجدا، ولهذا قال االعالمي 
الشـــهير »الري كنج« في الـ »سي ان ان«: »الذين يعارضون بناء 

املركز اقلية، ولكن صوتهم االعالمي مرتفع«.
باختصار، لقد جتاوز املسلمون في اميركا ازمة سبتمبر، وهم 
اليـــوم اكثر ارتباطا ببلدهم كوطن مـــن أي وقت مضى، والناس 
هناك يعرفون هذه احلقيقة واملطلوب هو املزيد مـــــن ممارسات 
التعددية الثقافية، والثقة التامة بحق كل انســـان في االختيـــار 

)ال اكراه في الدين(.
كلمة أخيرة : في مناسبات العزاء، في املقبرة، يشتكي الناس من 
عدم االلتزام بالطابور، والقدوم من اجلهة املعاكسة، وقد طلب مني 
احدهم نقل مالحظته »انت غير ملزم باحلضور اذا لم تكن قادرا على 
االلتزام« وهي مالحظة في محلها، يضاف اليها حتاشي التقبيل، 

لالسراع بحركة الطابور، والتخفيف على امللتزمني فيه.

»حرق المصحف« فكرة غبية حققت هدفًا معاكسًا!ياسر.. أتاك الرد فهل تتوقف؟!

ص 7 صفحة آراء  

ص 6 الصفحة األمنية  

مستخدمو ال� »فيس بوك« نرجسيون يقيمون صداقات فارغة

املعتاد يوميا.
وتبــــني النتائــــج ايضا 
اكثــــر اهتماما  الرجــــل  ان 
بالنصوص املكتوبة العطاء 
نبذة عن حياته في حني ان 
املرأة اكثر اهتماما بالصورة 

التي تظهر على صفحتها.

الذيـــن ال  ان االشـــخاص 
يعطـــون انفســـهم حـــق 
قدرها، األمـــر الذي يعتقد 
بعض اخلبـــراء انه ميكن 
ان يؤدي الى النرجســـية، 
يراقبـــون صحفاتهم على 
فيس بـــوك مرات اكثر من 

البحث ان هناك عالقة طردية 
بني مستوى النرجسية الذي 
حدده االختبار وعدد املرات 
التي يعود فيها الطالب الى 
صفحته على فيس بوك كل 

يوم.
كمـــا اظهرت الدراســـة 

لنـــدن - إيالف: اظهرت 
دراســــة جديــــدة ان موقع 
فيــــس بــــوك االجتماعــــي 
مــــالذ للنرجســــيني ألنهم 
يســــتطيعون ان يقيمــــوا 
عددا كبيرا من »الصداقات« 
الفارغــــة دون ان يضطروا 
الى بناء عالقــــة حقيقية، 
كما توصلت الدراســــة الى 
ان املوقع يتيح لهم التحكم 
بنظــــرة االصدقاء اليهم او 
نظــــرة االشــــخاص الذين 

يريدون التعرف عليهم.
اجرت الباحثة ثريا مهدي 
زادة من جامعة يورك الكندية 
مقابالت مع 100 طالب وطالبة 
تتراوح اعمارهم بني 18 و25 
عاما عن استخدامهم موقع 
فيس بــــوك قبل اخضاعهم 
الختبارات نفسية لتحديد 
درجة اعتدادهم بانفســــهم 
وسعيهم الى جذب االنتباه 
اليهم واالستئثار باهتمام 

اآلخرين.
وقالت صحيفة الـ »ديلي 
ميل« في تقرير عن نتائج 

أنف تمثال الحرية..للبيع!

..وأغلى كتاب في العالم للبيع

أبرزها أغطية للرئيس األميركي الراحل جون كينيدي 
وقبعة لنجم البوب مايكل جاكسون اعتمرها على 

املسرح في العام 2002.

نيويوركـ  يو.بي.آي: أعلنت دار للمزادات العلنية 
في نيويورك عن عرض لوحة »الوصايا العشر« التي 
استخدمت في فيلم يحمل االسم عينه باإلضافة إلى 
قطعة من أنف »متثال احلرية« للبيع في مزاد يقام 
في 24 اجلاري. ونقلــــت صحيفة »نيويورك ديلي 
نيوز« األميركية عن دار »غيرنسي« للمزادات قولها 
ان مزاد »األغراض االيقونية« سيقام في 24 اجلاري 
وسيتضمن لوحات من فيلم شارلستون هيستون 
وقطعة من أنف متثال احلرية أعدت وإمنا لم تستخدم 
في أعمال التجديد التي أجريت في ثمانينيات القرن 

املاضي ونظارات وضعها جيمس دين وغيرها.
وقال مالك الدار أرالن إيتينغر »أي قطعة من هذه 

القطع كانت تعتبر جنمة في أي مزاد عادي«.
ويضم املزاد 100 قطعة تاريخية ومن ثقافة البوب 

لندنـ  يو.بي.آي: تعرض نسخة نادرة من كتاب 
»طيور أميركا« للمؤلف جون جيمس أودوبون الذي 
يعرف بأنه الكتاب األغلى في العالم للبيع في مزاد 

علني يقام في ديسمبر املقبل في لندن.
وأفادت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« بان 
دار »سوذيبيز« هي التي جتري املزاد على الكتاب 
الذي يعود إلى القرن التاسع عشر وهو نسخة من 

بني 119 يعرف بوجودها.

يشــــار إلى ان نســــخة من الكتاب بيعت قبل 10 
سنوات بـ 8.8 ماليني دوالر.

وذكرت »سوذيبيز« ان الكتاب الذي سيباع يضم 
ألــــف صورة لنحو 500 نوع مــــن الطيور وهو من 

مجموعة لورد هيسكيتش اخلاصة.
وتباع في املزاد عينه نسخة نادرة أيضا من كتاب 
»فيرست فوليو« لوليام شكسبير باإلضافة إلى رسائل 

من امللكة إليزابيث األولى إلى ماري كوين.

ضابطان بالمايوه يلقيان القبض
على زعيم مافيا هارب

جامعة ألمانية تدرب أئمة المساجد

مسيحي مصري يفوز برحلة عمرة 

معلمة تخوض معركة قضائية
3 سنوات لترتدي البنطلون

روما ـ أ.ش.أ: على شـــاطئ كاالبريا في ايطاليا انطلقت صيحات 
الفرح من السياح فيما كان ضابطان متخفيان يرتديان لباس البحر 
فقط، يعتقالن احد رؤساء عصابة املافيا بينما كان يتمتع بالسباحة، 
قبل ان يستدرجوه للعودة الى الشاطئ. وكان سالفانور فاشينيري 
)36 عاما( هاربا منذ شـــهر فبراير املاضي بعد صدور حكم بسجنه 

عشر سنوات الرتكابه جرمية تهريب األشخاص.
وكان الهارب وزوجته وطفالهما قد استأجروا على شاطئ البحر 
شمسية وعددا من كراسي الشـــاطئ الواطئة. وفي ذلك الوقت كان 
الضابطان يأخذان حمام شمس بالقرب من الهارب بانتظار اللحظة 

املواتية للقبض عليه.

ميونيخ ـ شـــتوتغارت ـ د.ب.أ: فازت جامعـــة توبينغن بوالية 
بادن فورمتبرغ بسباق تنفيذ برنامج تدريب أئمة املساجد املدعوم 
من احلكومة األملانية في سابقة تعد األولى من نوعها على مستوى 
الواليات األملانية. وذكرت مجلة »فوكوس« األملانية املقرر صدورها 
بعد غد االثنني استنادا إلى تصريحات املسؤولني باحلكومة احمللية 
بالوالية الواقعة جنوب غـــرب أملانيا إنه مت اتخاذ قرار داخلي بأن 
تقوم جامعة توبينغن بتقدمي »دراســـات إســـالمية« في املستقبل. 
وأوضحت املجلـــة انه من املقرر ان يدرس مســـلمون هناك علوما 
إسالمية تؤهلهم للعمل كأئمة في املساجد ومدرسي دين إسالمي أو 
اخصائيني اجتماعيني في املدارس وفق توصية صادرة من اللجنة 

املختصة في مجلس العلم األملاني.

القاهرةـ  يو.بي.آي: فاز مصري مسيحي بجائزة عمرة الى الديار 
املقدسة بعد جناحه في مسابقة باملعلومات عن الدين اإلسالمي نظمها 

عضو في حركة اإلخوان املسلمني في مدينة اإلسكندرية.
وذكرت صحيفة »الدستور« على موقعها االلكتروني السبت ان 
صالح بخيت محروس حصل على اجلائزة األولى في املسابقة التي 

أقيمت عقب صالة عيد الفطر اجلمعة.
وأضافـــت الصحيفة ان محروس أهدى اجلائزة الى أحد جيرانه 

املسلمني في حي البصل باإلسكندرية.

هونـــغ كونغ ـ د.ب.أ: ذكر تقرير إخباري الســـبت ان معلمة في 
هونغ كونغ حققت نصرا قضائيا على إحدى املدارس التي أجبرتها 

على ارتداء فستان بدال من البنطلون في العمل.
وقالت صحيفة تشـــاينا مورنينغ بوســـت إن كوونغ هو يينغ 
خاضت معركة قانونية دامت 3 سنوات ضد مدرستها السابقة التي 

أصرت على أن ترتدي فستانا وليس بنطلونا.
وفي نهاية املطاف قدمت مدرســـة فونغ ييـــو كينغ ميوموريال 
الثانوية تعويضا واعتذارا للمعلمة لم يعلن عن قيمته في تسوية 
خارج نطاق احملكمة على طريقة معاملتها في عام 2007 عندما كانت 

تعمل باملدرسة.
وتركت املعلمة عملها بعد شـــهرين وقالت إنها تعرضت لإلهانة 
واســـتبعدت من قبل مدير املدرســـة لالنتقاد بعـــد ارتدائها بلوزة 

وبنطلونا في أول يوم عمل.
وقالت كوونغ، التي حظيت بتأييد »مفوضية الفرص املتساوية« 
باملدينة، للصحيفة: »إنني مدرســـة ولســـت عارضة أزياء وليس 

بالضرورة أن أرتدي فستانا في العمل«.

المحكمة تقضي لمواطنة سبعينية 
بنفقة شهرية من زوجها الثمانيني

مؤمن المصري
أيدت دائرة األحوال 
اجلعفرية  الشخصية 
املستأنفة حكم محكمة 
أول درجـــة القاضـــي 
بإلزام زوج بأداء نفقة 
زوجية لزوجته بأنواعها 
الثالثـــة مـــن تاريخ 
1979/7/1 حتى تاريخ 
رفـــع الدعوى وجعلها 
مستمرة وألزمت الزوج 
ومقابل  املصروفـــات 

أتعاب احملاماة.
وتخلـــص وقائـــع 
الدعوى في ان الزوجة 

أقامت دعواها عن طريق محاميها يوسف حسني الذي ذكر 
في صحيفة دعواه ان موكلته تزوجت من زوجها املدعي 
عليـــه بتاريخ 1954/1/1 ورزقت منه على فراش الزوجية 

بأبنائها السبعة.
وفي غضون عام 1975 حتايل املدعى عليه عليها وطلب 
منها احلصول على قرض من بنك التسليف لترميم املنزل، 
وحصلت على قرض مببلغ 10 آالف دينار وسلمته له، وفور 
ترميم املنزل قام بطردها هي وأبنائها وتزوج من سيدة 
اخرى وتركها وأبناءها دون مأوى أو مســـكن فاضطرت 

للعيش في بيت أهلها.
وعلى الرغم من مرور حقبــــــــة من الزمـــــن إال انها 
التزال تعانـــي حتى تاريخه، مما حـــدا بهــــــــا إلــــــى 
اقامـــة دعواها املاثلة للحكم لهـــا بإلزام املدعي عليه بأن 
يؤدي لها نفقتهـــا الزوجية املتجمدة من تاريخ االمتناع 
فــــــي شـــهر يوليو 1979 وجعلها مســـتمرة مع إلزامه 

باملصروفـــــات.
وبتاريـــخ 2009/4/13 قضت محكمة أول درجة بإلزام 
املدعى عليه بأداء نفقة زوجية لزوجته بأنواعها الثالثة 
من تاريخ 1979/7/1 حتى تاريخ رفع الدعوى في 2008/11/4 
وجعلها مستمرة وألزمت الزوج املصروفات ومقابل أتعاب 

احملاماة.

بعد مرور 30 عامًا على فراقهما 

احملامي يوسف حسني

ضرب شرطي 
ب� »الشباشب«

 في الهند
ـ د.ب.أ: ذكر  نيودلهـــي 
تقرير الســـبت ان مجموعة 
من النساء اعتدت على شرطي 
باخلفاف )شباشب( وجذبته 
الى خارج مركز الشرطة وسط 
مزاعم بتصرفه بطريقة غير 
الئقة مع فتاة من مدينة جالل 
اباد في والية اوتار براديش 
شـــمال الهند خالل زيارتها 

شقيقها احملتجز باملركز.
ونقلت وكالة برس ترست 
اوف انديا لألنباء الهندية عن 
مسؤولني بالشرطة الهندية 
قولهم انه في محاولة للنجاة 
بنفسه من أيدي النساء، دخل 
الشرطي احدى الغرف وأغلق 
بابها ولكن النساء استطعن 
كسر الباب وجذبه الى خارج 

مركز الشرطة.
النســـاء معبرا  وأغلقت 
رئيســـيا فـــي املنطقة ولم 
يرفعـــن االغـــالق اال بعدما 
اكد لهن مســـؤولون رفيعو 
انه ســـيتم بحث  املستوى 

شكواهن.


