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وكاالت: رمبا توقعت مذيعة األرصاد اجلوية جينا لي توماس 
هطول األمطار في االس����توديو لكنها لم تكن تتوقع ان يدخل 
خطيبها جيليان بنفيلد فجأة وهي على الهواء مباشرة، ليشاركها 
الكاميرا وليطلب يدها أمام ماليني املش����اهدين الذين اصطفوا 
ملعرفة احلالة اجلوية ف����ي األيام القادمة، ليصبح هدف هؤالء 

معرفة ما اذا كانت جينا لي ستوافق أم ال.
لم تخيب مذيعة األرصاد اجلوية في تلفزيون والية جورجيا 
األميركية أمل خطيبها واملش����اهدين املتعاطفني معه، إذ أعلنت 
موافقتها بالقول »أنا أحبك«، لترتفع حرارة االس����توديو بلهب 
احلب والعناق بعد ان طبعت جينا لي توماس قبلة على شفتي 
حبيبها، وليش����اهد كل من كان على اجلانب اآلخر من الشاشة 
أكثر من مجرد تنبؤ، ب����ل يقينا بأنه أمام تتويج جميل لقصة 
حب بديعة بني رجل وامرأة، وليتحدد موعد الزواج في أغسطس 
القادم. لم تنس جينا لي توماس ان تتوجه بالشكر لطاقم العمل 
الذي س����اعد خطيبها كي يقدم لها هذه »املفاجأة الس����ارة«. اذ 
اتض����ح الحقا ان جيليان بنفيلد اختبأ في مكان آمن كي ال تراه 
معش����وقته، وما ان بدأت بتقدمي النشرة حتى فاجأها بدخوله 

الى االستوديو.
هذا ولم تش����ر األنباء الى م����ا اذا كانت جينا لي توماس قد 
أكملت نشرة األحوال اجلوية، ام ان وقع احلدث السعيد جعلها 
ال تعير ذلك اهتماما، رمبا كأغلب من شاهد النشرة التي حفرت 

في ذاكرة اجلميع على جانبي الشاشة.
اعتاد الشباب األميركيون على طلب الزواج من فتياتهم بطرق 
غالبا ما تطلق عليها صفات »الطريفة« و»الغريبة«، بل واملجنونة 

في بعض األحيان. وغالبا ما يكون رد الفتيات باملوافقة.

رجل جورجي يلصق أم���س أكثر من 50 ملعقة معدنية 
بجسمه عن طريق مغناطيس اجلسد، في محاولة لتسجيل 
رقم قياسي عاملي لدخول موسوعة »غينيس« في العاصمة 

تبليسي.

وكاالت: وصلت ظهر أول من امس عضوة الكنيست عن حزب 
»يسرائيل بيتينو« اليميني انستاس����يا ميخائيلي، وبصورة 
مفاجئة الى قرية جسر الزرقاء، اللتقاط صور لها أمام مسجد 
البلدة والقريب جدا من قيساري، وذلك بعد ان كانت في زيارة 
لقيساريا وجتولت على احلد الفاصل بني قيساريا وجسر الزرقاء 
وهو اجلدار الترابي الذي يفصل البلدين وقد تداولت مع مسؤولي 

قيساريا في املكان قضية االذان في مساجد جسر الزرقاء.
هذا وعلم مراسلنا ان املصلني فوجئوا عندما وصلوا الى املسجد 
بأن عضو الكنيس����ت ميخائيلي تلتقط صورا لها أمام املسجد، 
فدهشوا عندما علموا ان احلديث يدور عن عضو الكنيست التي 
حتاول اسكات صوت األذان لصالح بلدة قيساريا، فطلبوا منها 

مغادرة املكان واصفني عملها بالوقاحة.
يشار الى ان ميخائيلي حاولت تبرير موقفها بأنها حاولت 
التنس����يق مع رئيس املجلس احملل����ي للوصول الى القرية، إال 
انه لم يجب على اتصاالتها، في حني قال رئيس املجلس احمللي 
ملراسلنا: »لقد جرى اتصال بيننا، قبل ظهر اليوم وقلت لها ال 
تدخلي القرية فأنا لدي التزامات خارج القرية، ونحن نستقبلك 
في املجلس كعضوة كنيس����ت واتفقنا ان نلتقي في الكنيست 
بعد اسبوع أو اثنني، للتداول بشؤون قرية جسر الزرقاء، وأنا 

لم أعرف ولم يخبرني احد انها دخلت القرية«.

زواج على الهواء

رجل املغناطيس

انستاسيا ميخائيلي

مقدمة أرصاد جوية توافق
على الزواج على الهواء مباشرة

رجل املغناطيس يلصق أكثر
من 50 ملعقة على جسمه

إطالق سراح أفغانية عوقبت 
بالسجن بعد اغتصابها

كابول � سي.ان.ان: أطلقت السلطات األفغانية مساء األربعاء، 
سراح امرأة متت معاقبتها بالسجن، بعد تعرضها لالغتصاب من 
قبل أحد أقاربها، بعدما أمر الرئيس األفغاني، حميد كرزاي، باإلفراج 

عنها، بعدما حظيت قضيتها باهتمام واسع حول العالم.
وتلقت املرأة، التي تعرفها CNN فقط باسم »غولناز«، بغرض 
حماية هويتها، حكما بالسجن ملدة 12 عاما، حيث أدانتها احملكمة 
بتهمة »الزنا«، بعدما أبلغت عن تعرضها لالغتصاب، إال أن احملكمة 

قررت الحقا تخفيض عقوبة السجن إلى ثالث سنوات.
وفي أواخر نوفمبر املاضي، تلقى الرئيس األفغاني عريضة 
حتمل توقيع ما يقرب من خمسة آالف شخص، يلتمسون اإلفراج 
عن املرأة املغتصبة، وفي الثاني من ديس����مبر اجلاري، أصدر 

كرزاي أمرا بالعفو عن »غولناز«.
وكان كرزاي قد منح حرية االختي����ار للمرأة، إما أن تغادر 
السجن، أو أن تبقى بداخله، حرصا على سالمتها، بعدما طلب 
من وزير العدل مقابلتها ومغتصبها، للتوصل إلى قرار نهائي 
بش����أن ما إذا كانت تقبل بالزواج منه، وإيجاد طريقة قانونية 

لتسجيل طفلتها، التي وضعتها خلف القضبان.
وقال متحدث باسم الرئيس األفغاني: »إذا أبلغت غولناز وزير 
العدل اليوم بأنها ستتزوج من الرجل، وأنها لن تواجه أي مشاكل 
بعد إطالق سراحها، أو اقترحت طريقة أخرى للخروج من السجن 
دون أن تعرض حياتها أو حياة ابنتها للخطر، فس����وف يصدر 
وزير العدل اليوم بيانا بإطالق س����راحها«. وتعرضت غولناز، 
البالغ����ة من العمر 21 عاما، لالغتصاب من قبل زوج ابنة عمها، 
قبل نحو عامني، ولم تتقدم ببالغ فوري عن الواقعة خشية ردة 
فعل املجتمع األفغاني احملافظ، غير أنها أجبرت على اإلبالغ عن 

اجلرمية بعد أن ظهرت عليها بوادر احلمل.

قس أميركي يحذر وزيرًا سعوديًا 
من كوارث.. ويبشر

بـ »أرض صهيون« في أميركا

وقاحة بال حدود: ميخائيلي تقتحم 
مساجد جسر الزرقاء خلسة

إيقاف إعالمي لترويجه املعازف.. 
واإلفراج عنه بجملة »املوضوع انتهى«

وكاالت: أوقف أفراد من هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
مبحافظة اخلرج، مهرجانا ترفيهيا في أحد األسواق باحملافظة، 
بعدما اتهموا منظمه »اإلعالمي« بترويج »معازف« على مسامع 
الرواد، ليتم الصعود ملنصة احلفل وس����حب املذيع، في وقت 
احتج املتسوقون املتابعون على األمر بحجة أنهم لم يسمعوا 
أي معازف. ووسط احتجاج الزميل اإلعالمي خالد املدخلي الذي 
يعمل في وس����يلة إعالمية، على تصرف أفراد الهيئة، وإنكاره 
تهمة املعازف، مت سحبه من السوق، برفقة زميله، ووضعه في 
الس����يارة »اجليب« التي انطلقت نحو مركز الفيصلية اخلاص 
بالهيئة، ليبقى محتجزا في الس����يارة ملدة تصل إلى 90 دقيقة، 

قبل أن يطلق سراحه مبقولة: »روحوا امشوا«.
واعتبر املدخلي وفق ما نقلت »سبق« االلكترونية امس ان 
اإلجراء قصد منه إفس����اد احلفل التسويقي الذي ينظمه، األمر 

الذي أوقعه في سوء سمعة، خاصة أن له اسمه في السوق. 
وأضاف املدخلي: »ما إن وصلنا للمركز، حتى بادر أحد أعضاء 
الهيئة بفتح الباب والقول أنت ما متشي حتى ندق خشمك، ثم 
أعاد إغالق الباب، وبقينا في اجليب أنا ورفيقي ألكثر من ساعة 
ونصف الساعة، ليعودوا مجددا ويفتحوا باب السيارة ويبلغونا 
بالقول: خالص امشوا. قلنا وين؟ قال انتهى املوضوع، فرددت 
عليه كيف انتهى بهذه البس����اطة؟ فقال: كنت مبشيك بالنظام 

الرسمي، ولكن جاءني أمر من فوق بإطالق سراحكما«.
 وأشار إلى أنه حاول التعرف على »األمر الذي أتاه من فوق«، 
إال أن����ه لم يتعرف عليه، وح����اول التعرف على اخلطأ الذي مت 
مبوجبه إيقافه وزميله، لكنه أيضا لم يتوصل معهم حلل، ولم 
ميلكوه أي معلومة، عندها أبلغهم أنه سيطلب رد اعتبار على 
اإلهانة التي حلقته وزميله: »خصوصا سحبنا وإركابنا اجليب 
دون تفريق بيننا وبني الذين يتم ضبطهم في االستراحات مع 
البنات واملسكرات«، متوعدا برفع األمر للجهات اخلاصة ألخذ 

حقه من التعامل غير الالئق. 

منع بريطاني من التجوال لياًل بعد 
إدانته بسرقة سراويل نسائية!

 أمرت محكمة بريطانية مبنع رجل في التاس����عة واألربعني 
من العمر من التجول ليال ملدة ثالثة أشهر، بعد أن ادانته بسرقة 
مالبس داخلية نسائية. وقالت صحيفة »ديلي ميرور« اول من 
امس إن جيفري وايلد، الذي يعمل مزارعا، اعترف أمام احملكمة 
بأنه سرق 850 سرواال نسائيا من حبال الغسيل. واضافت أن 
الش����رطة اعتقلت وايلد في اخلامس عش����ر من أكتوبر املاضي 
ووجهت بحقه تهم الس����رقة. واشارت الصحيفة إلى أن املزارع 
ابلغ رجال الشرطة بعد اعتقاله بأنه »نادم على ما فعل ويحتاج 
للمس����اعدة، ألنه ال يعرف الدافع الذي يجعله يقدم على سرقة 
املالبس الداخلية للنساء«، وامرت احملكمة أيضا بأن يقدم املزارع 

وايلد خدمة للمجتمع ملدة ثالث سنوات.

تلقى أحد الوزراء السعوديني رسالة بريدية مصدرها كنيسة 
أميركية في والية »يوتا«، يتزعمها قس محكوم عليه بالسجن مدى 
احلياة، وحتوي »تنبيها« بأنه املخلص الذي سيقود املسيحيني 
إلى أرض صهي����ون، محذرا من أن العالم س����يصاب بكوارث، 
وأن إعصارا مدمرا س����يضرب الوالي����ات املتحدة، ومطالبا بأن 
تفرج الواليات املتحدة عن أتباعه 

املسجونني في قضايا مختلفة.
التي نقلتها  ووفق املعلومات 
صحيف����ة س����بق اإللكترونية أن 
القس »الشهير« وارن جيف الذي 
يقضي عقوبة السجن مدى احلياة، 
بعد اتهامه باالعتداء اجلنسي على 
األطفال والقاصرات وتعدد الزوجات 

وزواج احملارم.
إلى أن  وتش����ير املعلوم����ات 
الرس����الة التي دون عليها اس����م 
الوزي����ر ووصلت ملق����ر الوزارة، 
أرسلتها »كنيسة يسوع املسيح 
لقديسي األيام األخيرة«، وتزعم أنها حتذير مرسل لعدة جهات 
وشخصيات عاملية، مما سيصيب العالم قريبا، وأنها أرسلت بناء 
على »وحي« نزل على رئيس الكنيسة وارن جيف. وتضمنت 
الرس����الة عددا من األمور، منها أن القس مرس����ل للعالم أجمع 
مبعلومات حول أن املسيح سيرسل إعصارا مدمرا على أميركا، 
وسيقوم قومه »األشخاص الذين يتبعون كنيسته«، ببناء أرض 

صهيون في القارة األميركية.
كما جاء في الرس����الة أنه »يج����ب أن يعلم اجلميع أن على 
القس تطهير الشعوب«، و»اتركوا قومي، أطلقوا سراح جميع 
الرجال التابعني لكنيستي، ودعوا كنيستي حرة تدعو إلى املسيح 
وتعدد الزوجات، أبلغوا الصني أن تطهر أرضي من الشر وليس 
قومي«. يش����ار إلى أن القس وارن جيف )55 عاما( الذي نصب 
نفسه ك� »رس����ول« وزعيم ل� »كنيسة يسوع املسيح لقديسي 
األي����ام األخيرة«، قد أدين منتصف هذا العام بتهمتني باالعتداء 
اجلنسي على األطفال، وحكم عليه في قضية ب� 12 عاما سجنا 
وفي األخرى ب� 14 عاما. وزوجات جيف هن ضحاياه، ومتواطئات 
معه في الوقت نفس����ه، فقد كن يقنعن زميالتهن باخلضوع له 
»إلرضاء اهلل«، حس����ب زعمهن. وتزوج جيف 78 امرأة، بينهن 
29 كن زوجات ألبيه الذي كان زعيما لنفس الكنيسة. ومن بني 
زوجاته 56 كن أخوات، بعضهن شقيقات، و24 منهن كن حتت 

سن 17 عاما.

وارن جيف

»الهيئة العاملية للتعريف بالرسول«
تنشر إصداراتها بـ 13 لغة مبختلف أنحاء العالم

صدور توجيهات رفيعة املستوى للقضاء على القات في جازان

أمير جنران يوجه بالتحقيق الفوري في »مفصولة الرأس« بشرورة 

الرياض � أ.ش.أ: وقعت الهيئة 
العاملية للتعريف بالرسول ژ 
ونصرته اتفاقيتي تعاون لنشر 
إصداراته���ا املطبوعة مبختلف 
أنح���اء العالم لتعري���ف القراء 
بجوانب الرحمة في حياة الرسول 
ژ وما أثير ويثار حوله وحول 

اإلس���الم من تس���اؤالت والرد 
عليها.

وق���ال األمني الع���ام للهيئة 
د.عادل الش���دي في تصريحات 
له اليوم أن إصدارات الهيئة قاربت 
املائة إص���دار بأكثر من 13 لغة 
مما جعل الطلب عليها من قبل 

القراء واملهتمني يزداد والسيما 
في الفت���رة األخيرة، األمر الذي 
دعا الهيئة إلى املبادرة إلى توفير 
هذا احملتوى املتميز ألكبر عدد 

ممكن من القراء.
وأعرب الشدي عن ثقته بأن 
القراء س���يجدون في إصدارات 

الهيئة إضافة نوعية في خدمة 
القيم  النبوية وإبراز  الس���يرة 
األخالقية والعالقات اإلنسانية 
في ش���خصية رس���ولنا الكرمي 
ژ، متوقع���ا أن حتق���ق هاتان 
االتفاقيتان توزيع مليون نسخة 

سنويا من إصدارات الهيئة.

تقاري���ر  أوردت  وكاالت: 
اعالمية س���عودية ان »حملة 
ضخمة« للقضاء على »القات« 
س���تنطلق في منطقة جازان 
الس���عودية، ووفق ما كشفت 
مص���ادر مطلعة ع���ن صدور 
توجيه���ات رفيعة املس���توى 
بتشكيل فريق عمل مشترك من 
عدد من الوزارات بالتعاون مع 
إم���ارة املنطقة، حلصر مزارع 

القات والقضاء عليها، وكذلك 
مراقبة املزارع والتأكد من عدم 
استخدام األراضي السعودية 

لزراعة »النبتة اخلبيثة«.
الزراع���ة  وزارة  وب���دأت 
السعودية بالفعل وضع خطة 
املزارع وحصر  عملية ملراقبة 
املزارع التي تس���تخدم حاليا 
لزراعة الق���ات، وكذلك حصر 
القات بالتعاون  عدد أش���جار 

مع إمارة منطقة جازان.
وتشمل اخلطة املوضوعة 
جانبا توعويا يش���مل تنبيه 
أصحاب املزارع بأضرار القات 
املواطنني من  وخطورته على 
الناحية املادية والصحية، فيما 
اتفق فريق العمل املشكل على 
اتخاذ خطوات وبرامج حازمة 
للقضاء على »النبتة اخلبيثة« 
واستئصالها بشكل نهائي من 

منطقة جازان.
وبحس���ب املصادر فإن من 
بني الوزارات التي ستش���ارك 
ف���ي »احلملة« كل م���ن وزارة 
العدل ووزارة التربية والتعليم 
ووزارة الثقافة واإلعالم واللجنة 
الوطنية ملكافح���ة املخدرات، 
حيث ستقوم كل وزارة بتنفيذ 
جانب معني من اخلطة بحسب 

اختصاصها.

وكاالت: وجه أمير جنران األمير 
مشعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز 
بالتحقيق في الشكوى التي تقدم 
بها مواطن ضد مستشفى محافظة 
شرورة العام بعد اكتشاف مغسل 
»املولودة« تش���وهات وكسورا 
وإصابات قبل دفنها وأن رأسها 
فصل عن جسدها، وتيقن من ذلك 

بوجود غرز الترقيع.
وطلب سرعة إجراء التحقيقات 
الالزمة في القضية ورفع النتائج 
وما يت���م التوصل إليه في هذه 

الواقعة.
ووفق م���ا نقل���ت صحيفة 
»سبق« االلكترونية ان مغسل 
أموات ف���ي جامع حي العزيزية 
إكمال  مبدينة ش���رورة، أوقف 
عملية التغسيل والتكفني ملولودة 
حديثا، بعدما اكتش���ف عشرات 
الغرز ملتفة حول الرقبة، وكسر 
اليمنى،  الي���د  في أعلى مفصل 
ليحمل والدها اجلثمان ويسلمه 
إلى  التي حولته  الش���رطة  إلى 
مستشفى شرورة العام، ليؤكد 

الطبيب أنه���ا تعرضت لعملية 
فصل الرأس عن اجلسم وإعادته 

مجددا للجسم باخلياطة.
وروى والد الضحية صالح 
البريكي بحرقة: »تلقيت اتصاال من 
مغسل األموات يطلب حضوري، 
وتفاجأت عند معاينة اجلثمان 
أنه تعرض الغتي���ال من خالل 
فصل الرأس عن اجلس���م، وأكد 
ذلك طبيب في مستشفى شرورة 
العام في تقري���ره عن احلالة«، 
موضحا أنها ولدت وبقيت على 

قيد احلياة أكثر من خمس دقائق، 
ثم حدثت الوفاة.

وأض���اف الوال���د املكلوم أن 
مغسل األموات أخبره أن الكثير 
من املوالي���د الذين ميوتون في 
املستشفى املدني بشرورة، تظهر 
عليهم أثناء الغسل آثار العنف 
واالعتداء، ويجب عدم السكوت 
عن ذلك، وإيصال القضية للرأي 
الع���ام، ألن وراء ه���ذه األفعال 
عصابة تعمل حتت غطاء الطب 

والتمريض، بحسب ما ذكر.

دمية صغيرة إلنقاذ أطفال دارفور من املوت
باري���س � أ.ش.أ: يقام حاليا 
في متحف »دي الفيل« للفنون 
الفرنس���ية  اجلميلة بالعاصمة 
باريس معرض���ا ملجموعة من 

الدم���ى الت���ي صممتها أش���هر 
بيوت األزياء الفرنسية العاملية 
أمثال »كريس���تيان ديور«  من 
و»جوش« و»جان بول جوتييه« 

و»بوش«.
ومن املقرر أن يتم طرح هذه 
التماثي���ل الصغيرة ف���ي املزاد 
املزمع إقامته في الثامن عش���ر 

من ديس���مبر اجلاري يخصص 
دخله جله���ود توفير األمصال 
والتطعيمات والغذاء وما يحتاج 

إليه األطفال في دارفور.

مدريد � يو.بي.آي: استجوبت 
محكمة اس���بانية أم���س األول 
عارض���ة أزياء اس���بانية تتهم 
األمير السعودي الوليد بن طالل 
باالعتداء عليها على منت يخته يوم 
كان يرسو في إيبيزا عام 2008. 
وأفاد موقع )تيبيكلي سبانيش( 

االسباني بأن العارضة االسبانية 
الت���ي اتهمت األمي���ر بن طالل 
باغتصابه���ا مثلت أمام احملكمة 
التي استجوبتها في قضية أغلقت 
نظرا لنق���ص األدلة وإمنا أعيد 

فتحها بطلب استئناف.
وتقول العارضة البالغة من 

العمر اآلن 22 سنة والتي عرف 
عنها باس���م »ثعي���ا« فقط إنها 
تعرضت لالغتصاب على يخت 
كان يرسو في إيبيزا عام 2008 

بعد أن مت تخديرها.
وصادقت »ثعيا« على اتهاماتها 
في احملكمة؟ ويفترض بالقاضي 

اآلن توجيه طل���ب إلى احملاكم 
السعودية لتستجوب األمير بن 

طالل في هذه القضية.
وكان مكتب األمير السعودي 
الولي���د بن طالل نفى االتهامات 
قائال إن���ه لم ي���زر إيبيزا عام 

.2008

استجواب عارضة إسبانية تتهم
األمير السعودي الوليد بن طالل باالعتداء عليها

اإلجراءات بحق���ه حيال الزي 
العسكري الذي يرتديه.

فيما قاد »العسكري املزيف« 
لإلبالغ ع���ن عصاب���ة مينية 
أمام  التس���ول  تخصصت في 
املنازل  اإلشارات وتسكن أحد 
الشعبية بحي الدهاس باحلوية، 
ودهم���ت جلن���ة مكون���ة من 
»الشرطة قوة املهمات والواجبات 
اخلاص���ة  واملرور واجلوازات 
املتابع���ة االجتماعية  ومكتب 
وهيئة األمر باملعروف والنهي 
املوق���ع وقبضت  املنكر«  عن 
على 14 وافدا بينهم 3 نس���اء 

وأطفال.
التحقيق معهم من  وجرى 
أحد احملققني األمنيني مبكتب 
املتابعة االجتماعية قبل إحالتهم 
إلدارة الوافدين لترحيلهم عن 

البالد.

اخليري���ة، ف���ي حني تش���ير 
املعلومات إلى أنه كان يرتديها 
قبل دخول���ه للمكتب، وكانت 
املفاجأة أن���ه يحتفظ مبقاطع 
بلوتوث بجوال���ه، وهو مرتد 
للزي العسكري بكامله، حيث 
اتضح أنه يروج لتلك املقاطع 
ويسيء للقطاع العسكري، فيما 
عثر بجوال أحد املتسولني الذين 
قبض عليهم الحقا على مقطع 
»العسكري املزيف« الذي كان 
يسمى نفسه »سفاح البنات«.

وعثر معه على مبالغ مالية 
تزيد على 2000 ريال باإلضافة 
لعمالت مالية خليجية »إماراتية 
وقطري���ة« جمعها من امتهانه 

التسول. 
التحف���ظ عل���ى  وج���رى 
»العس���كري املزيف« وإحالته 
ملركز ش���رطة السالمة التخاذ 

وكاالت: حتفظ���ت اجلهات 
املختصة في ش���رطة السالمة 
بالطائف على وافد ميني، ميتهن 
التسول، يحتفظ بزي رسمي 
للجيش السعودي، برتبة رقيب 
أول، اتضح أنه يس���تغله في 
مقاطع بلوتوث لإلساءة للقطاع 

العسكري.
وأطلق الوافد على نفسه في 
مقاطع البلوتوث، اسم »سفاح 
البنات« بعدما عثر على مقاطع 
له بحوزة آخري���ن من رفقاء 

التسول.
ولم تنته تفاصيل احلادثة، 
اليمني من  الواف���د  عندما دل 
اإلقام���ة  املخالف���ني ألنظم���ة 
والعم���ل، باملصادفة على وكر 
يضم 14 متس���لال ميته��نون 
التس���ول، إال أن احلادثة بدأت 
بالعثور بحوزته على س���ترة 
تابعة للجيش السعودي، ليجد 
نفسه متهما باعتباره »عسكريا 

مزيفا«.
ووفق ما نقلت صحيفة سبق 
اليمني  الوافد  ان  االلكترونية 
الثالثاء  »عبداهلل« حضر ليل 
ملكت���ب املتابع���ة االجتماعية 
بالطائف مستفسرا عن زوجته 
التي متتهن التسول متوقعا أنها 
وقعت في قبضتهم باعتبار أن 
حمالت مكافحة للتسول تنطلق 

من املكتب.
اليمن���ي يحمل معه  وكان 
حقيبة فتشتها اللجنة املتواجدة 
وقتها باملكتب وعثر بداخلها على 
سترة عسكرية تابعة للجيش 
السعودي برتبة »رقيب أول« 
ومس���جال عليها اسم مجهول. 
وبسؤاله عنها ادعى كذبا بأنه 
تس���لمها من إحدى اجلمعيات 

سفاح البنات

بحث عن زوجته فعثر معه على سترة »رقيب أول« ودل على 14 متسلالً

سقوط »سفاح البنات« املسيء للجيش السعودي
بزي رسمي في مقاطع بلوتوث


