جريمة

تطلق النار على ابنتها حتى ال تخسر رهانًابدوالر واحد

شيبويغان:
أطلقت أم أمريكية في الثامنة والعشرين من عمرها النار على ابنتها
( 8سنوات) بعد أن تراهنت مع صديقتها على دوالر واحد أنها قادرة
على فعل ذلك .وقالت الطفلة ملديرة مدرستها إن والدتها أطلقت
عليها رصاصة من مسدس يعمل على الهواء املضغوط ،وأن والدتها
وصديقها كانا يثمالن قبل احلادثة .

طفل ألماني للبيع مقابل يورو واحد

برلين:
قررت السلطات األملانية وضع طفل
يبلغ عمره  7أشهر في عهدتها بعدما
علمت أن والديه عرضاه للبيع في مزاد
علني على موقع «إي باي» اإللكتروني
مقابل يورو واحد بعدما صار يسبب
اإلزعاج لوالدته  .وكان اإلعالن الذي
نشرته األم على املوقع مع صورة لطفلها
يقول «أعرض طفلي احلديث الوالدة
للبيع ،ألنه أصبح مزعج ًا جد ًا بالنسبة
إلى ،إنه طفل ذكر ،بصحة جيدة وطوله  70سنتمتر ًا ،ميكن حمله
بعربة أطفال أو حمالة يد»  .وقامت الشرطة باستدعاء أبوي الطفل
حيث ادعت والدته البالغة  23عام ًا ،أن األمر كان مجرد دعابة.

اعتقلت بعد  32عامًا على فرارها

اعتقلت الشرطة امرأة أميركية تبلغ من العمر  53عاما في
كاليفورنيا (غرب) بعد  32عام ًا على فرارها من سجن كانت تقضي
فيه عقوبة طويلة مرتبطة بقضية تهريب مخدرات ،حسب ما أعلن
مصدر في الشرطة .ففي عام  ،1975صدر في ديترويت (ميتشغن،
شمال) على سوزان لوفيفر حكم بالسجن ملدة عشر سنوات وكانت
في العشرين من العمر لتشكيلها عصابة واجتارها باملخدرات.
ولكنها فرت بعد عام على دخولها السجن واستكملت حياتها في
منطقة سان دييغو حيث تزوجت حتت اسم ماري والش وأجنبت
ثالثة أطفال.

طبيب يضع فوطة طبية في بطن أم اًًبدل ًمن مولودها

العدد  -14-يوليو

الرباط:
لم يخطر في بال امرأة مغربية عانت من آالم شديدة في بطنها بعد
الوالدة أن الطبيب اجلراح الذي أجرى لها عملية قيصرية استبدل
الطفل ذي الصحة اجليدة  ،بفوطة طبية ،فبعدما خضعت مليكة
عاما) لعملية الوالدة ظلت تعاني ألسبوعني تقريبا
امحمدي (ً 35
من ألم شديد في بطنها الذي سرعان ما انتفخ ثانية
 ،وقد تبني من صور األشعة التي أجرتها أن جسما
غريبا متعفنا موجود في بطنها لتكتشف انه فوطة
طبية بطول نصف متر تقري ًبا.
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مصرية تتزوج شقيقين وتعيش
معهما فى منزل واحد
القاهرة :
أكتشف مصطفى البالغ
م ��ن ال �ع �م��ر « 32سنة»
أن زوج �ت��ه و أم طفلته
م � �ت� ��زوج� ��ة م � ��ن اخيه
بعقد عرفي قبل زواج
مصطفي الرسمي بها
بشهرين .
وب� �ح� �س ��ب صحيفة
«الوفد» بداية قصة
مصطفي ت�ت�ك��رر كل
يوم و لكن نهايتها فريدة من نوعها.
فمصطفي ظ��روف��ه الصعبة ووف���اة وال� ��ده ،وه��و ف��ي سن
صغيرة ،جعلته يترك تعليمه و يعمل في أعمال مختلفة حتى يساعد
إخوته األربعة ،وخالل هذه الفترة تزوج من فتاة طيبة كانت أختا
ألحد زمالئه في العمل و أجنب منها طفلة .
وب��دأت املشاكل بعد ال��زواج بسنتني ،عندما علم مصطفى بأن أخاه
األصغر يعتدي بالضرب على زوجته دون سبب واضح وعندما حاول
مصطفى أن يعاتب أخ��وه كانت زوجته متنعه عن ذل��ك دون سبب
واض��ح أيضا.وفي يوم من األي��ام دخل مصطفى غرفة أخ��اه األصغر
ليجد عقد زواج عرفي يجمع بني زوجته وأم طفلته وأخيه األصغر
وتاريخ عقد الزواج يسبق زواج مصطفى بها بأكثر من شهرين.
حدثت مشاجرة بني مصطفي وأخ��اه وصلت حلد التشابك باأليدي
وك��اد أحدهما أن يقتل األخ��ر ولكن تدخل األس��رة منع ه��ذا .وهرع
مصطفي إلى زوجته ليواجهها بعقد الزواج العرفي ليجد أنها أخذت
مصاغها وهربت لتترك مصطفى في حيرة كبيرة ال حدود لها ،فهو
ال يعرف مل��اذا أخفي أخ��وه و زوجته احلقيقة عنه ،واألده ��ى أن��ه ال
يعرف حتى اآلن إن كانت الطفلة التي أجنبتها زوجته إبنته أم بنت
أخيه .

تشهري

الفتات الخيانة على سيارة

حاولت امرأة من جنوب إفريقيا تعمل على الطالق من زوجها
التشهير به فعمدت إلى لصق الفتات على سيارتها تفصل خياناته
املتكررة لها .وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية «بي بي سي» أن
صحيفة «داي بورغر» أفادت أن املارة في مدينة جورج وسترن كاب
توقفوا لقراءة امللصقات والتقطوا الصور لها .وقالت املرأة للصحيفة
«قررت تسجيل نقطة سلمية لكل النساء اللواتي يسعني للحصول
على حقوقهن».
يشار إلى أن من بني ما كتب على السيارة عبارات مثل «عاشر امرأة
رخيصة» و«اشترى مالبس داخلية للنساء» و«أخذهن في عطل
فخمة» وغيرها .ووقفت املرأة قرب سيارتها وفسرت أنها اكتشفت
خيانة زوجها بعد  36سنة من الزواج .وذكرت الصحيفة أن الزوجني
يخوضان معارك قانونية للتوصل إلى الطالق منذ حوالي سنتني
وتقول املرأة إنها تكافح للحصول على املال.

