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متكن وافد آس���يوي من سلب مواطنة 
1100 دينار وجهاز البتوب وهاتفها النقال 
بع���د ان اقتحم منزلها في منطقة النهضة 

لتقوم املواطنة بتسجيل قضية.
وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان 
املواطنة قالت في بالغها انها طلبت وجبة 

عشاء في أول من امس وعندما اجتهت الى 
باب املنزل لتفتحه بعد سماع طرق عليه 
فوجئت بشخص مالمحه آسيوية يدفعها 
إلى داخل املنزل ويكبلها باحلبال التي كانت 
بحوزته، وبعدها قام بسلبها مبلغ 1100 دينار 
كانت حتتفظ بها في غرفة نومها ليفر هاربا. 

ومت تسجيل قضية سلب بالقوة.

آسيوي يقتحم منزل مواطنة ويكبلها ويسلبها 1100 دينار

بيروت ـ يوسف دياب وكونا
فيما اكد مصدر مس���ؤول 
بوزارة اخلارجية الكويتية ان 
الوزارة اكدت للمسؤولني في 
لبنان من خالل اتصاالت رسمية 
اجرتها معه���م رفض الكويت 
لتسلم املواطن املعتقل في لبنان 
محمد الدوسري ألي جهة اخرى 
غير الكويت، كش���فت مصادر 
قضائية لبنانية ل� »األنباء« ان 
املرسوم اجلمهوري الذي يحمل 
الرقم 2622 يقضي بتس���ليم 
الدوسري الى العراق بعد تنفيذ 
العقوب���ة التي اصدرتها بحقه 
احملكمة العس���كرية اللبنانية 
وهي االش���غال الشاقة ملدة 3 
س���نوات بعد ادانت���ه بتأليف 
عصاب���ة س���رية تنتم���ي الى 

»القاعدة«.

وكان مصدر مس���ؤول في 
وزارة اخلارجية قد ابلغ وكالة 
»كونا« امس ان الوزارة اكدت 
للمسؤولني في لبنان من خالل 
اتصاالت رسمية اجرتها معهم 
رفض الكويت املطلق تس���ليم 
املواطن الكويتي محمد الدوسري 

ألي جهة اخرى غير الكويت.
واضاف املصدر املسؤول »ان 
وزارة اخلارجية تتابع باهتمام 
موضوع الدوس���ري املسجون 

لدى السلطات اللبنانية«.
واوضح ان املتابعة متت »من 
خالل اتصاالت رس���مية جرت 
وجترى على اعلى املستويات 
مع املس���ؤولني االش���قاء في 
اجلمهورية اللبنانية والتي مت 
من خاللها التأكيد لهم على رفض 
الكويت املطلق ان يتم تسليم 

املواطن الكويتي الدوسري ألي 
جهة اخرى غير الكويت والتي 
لها احلق فقط في استرداده في 

حالة االفراج عنه«.
من جهتها، كش���فت مصادر 
قضائية لبنانية ل� »األنباء« انه 
وفي اطار التع���اون الهادف الى 
مكافحة االرهاب، قررت احلكومة 
اللبناني���ة في وقت س���ابق من 
الشهر اجلاري تسليم املوقوف 
الكويتي محمد عبداهلل ناصر عبيد 
الدوسري امللقب بأبو طلحة الى 
السلطات العراقية حملاكمته هناك 
في قضايا تتعلق بأعمال ارهابية 
متهم بارتكابها مع آخرين لكونه 

احد كوادر تنظيم القاعدة.
واك��دت املص��ادر القض��ائية 
ل���� »األنب���اء« ان املرس���وم 
اجلمه���وري الذي يحمل الرقم 

2622 يقضي بتسليم الدوسري 
الى الع���راق بن���اء على طلب 
رسمي تس���لمه لبنان، مشيرة 
الى ان ه���ذا القرار لن ينفذ اال 
بعد ان يقضي الدوسري كامل 
العقوبة الت���ي اصدرتها بحقه 
احملكمة العس���كرية اللبنانية 
وهي االشغال الشاقة ملدة ثالث 
سنوات بعد ادانته باالشتراك مع 
شخص سوري وآخر طاجيكي 
بتأليف عصابة سرية تنتمي الى 
القاعدة، وعقدوا عدة اجتماعات 
في س���ورية وف���ي مخيم عني 
الفلسطينيني  احللوة لالجئني 
في جنوب لبنان، ومع مجموعة 
متطرفة منها فتح االسالم وجند 
الشام بهدف التحضير العمال 
ارهابي���ة في لبن���ان واخرى 

تستهدف النظام في سورية.

وقالت املصادر ان الدوسري 
ورفيقي����ه يالحق����ون ايضا في 
ملف آخر امام القضاء العسكري 
اللبناني يتعلق بنشاط ارهابي في 
لبنان، وبحسب القانون اللبناني 
فإن عملية التس����ليم ال تصبح 
نافذة اال بعد ان يقضي احملكوم 
كامل العقوب���ة، واوضحت ان 
تسليم الدوس���ري الى العراق 
بس���بب كونه يعتبر من ابرز 
القاعدة  املطلوبني من ك���وادر 
واشترك في معارك وعمليات 
ضد اجليش االميركي والشرطة 
الى س���قوط  العراقية ما ادى 
ضحايا بحس���بما تضمن ملف 
االسترداد الوارد الى لبنان من 
السلطات العراقية، وذلك قبل ان 
يغادر الدوسري العراق ويدخل 

لبنان قادما من اليونان.

اجلهراء على ما يقومون به من 
ممارسات مخالفة للقانون ويتم 
احتجازه���م في املديرية متهيدا 

الحالتهم الى ادارة االبعاد.
الى ان  هذا واش���ار املصدر 
العميد طنا والرائد مطر سبيل 
مستمرين في تشكيل الفرقة التي 
اوقعت باملخالفني لكبح جماح كل 

من يخالف القانون.

اكثر من 3 اشهر، وارشد رجال 
االمن ال���ى اماكنها لتتم مداهمة 
االوكار والتي وصل عددها الى 7 
اوكار توزعت اماكنها بني منطقتي 
العماير االس���تثمارية ومنطقة 
القص���ر ليتم ضب���ط 50 وافدا 
ووافدة من مختلف اجلنسيات 
اآلسيوية داخل هذه االوكار والتي 
تدل صورهم على انتصار امن 

هاني الظفيري
شن رجال امن اجلهراء حملة 
موسعة استهدفت اوكار الدعارة 
يوم اول من امس استطاعوا من 
خاللها االيقاع ب� 50 وافدا ووافدة 
يعملون في االوكار املشبوهة في 
مناطق اجلهراء القدمية والقصر 

واجلهراء االستثمارية.
وف���ي التفاصيل التي رواها 
املصدر ان تعليمات صدرت من 
مدير امن اجلهراء العميد محمد 
طنا بضبط االش���خاص الذين 
يروجون ملمارسة املتعة احلرام 
بعد معلومات دلت على ان وافدا 
عربيا يقوم بادارة 7 اوكار للدعارة 
في محافظة اجلهراء، وش���كل 
العميد طنا فرقة يترأسها الرائد 
مطر س���بيل والذي قام بضبط 
الوافد العربي خلف احد االسواق 
في منطقة اجله���راء حيث كان 
في طريقه الى احد االوكار التي 
يديرها ليعترف الوافد بامتهانه 
عملية ادارة اوكار الدعارة منذ 

وزارة  وكي���ل  برعاي���ة 
الداخلية املس���اعد لش���ؤون 
املؤسسات االصالحية وتنفيذ 
األحكام اللواء أنور الياس���ني 
اإلدارة  وبحضور مدير ع���ام 
العامة للمؤسسات اإلصالحية 
اللواء خالد الديني افتتح أمس 
املطبخ الرئيسي ملجمع السجون 
والذي مت إعداده وجتهيزه على 
أعلى مستوى، ودشن االفتتاح 
باحتفال تقليدي بسيط حضره 

عدد من الضباط.
وكان في اس���تقبال اللواء 
الياسني مدير عمليات شركة 
ط���ارق الغامن انط���وان نادر، 
ومدير التغذية ياسر حماد، وقد 
رافقاه وقدما شرحا تفصيليا 
عن جتهيزات املطبخ وامكاناته 
في إعداد وتقدمي الوجبات لنزالء 

مجمع السجون.
الياس���ني  اللواء  كما تفقد 
مرافق املطبخ واطلع على آلية 
العمل ومدى تطابق اخلدمات 
املرعية  املقدمة مع االجراءات 

في هذا الشأن.
وأك���د اللواء الياس���ني ان 
تع���اون القط���اع اخلاص مع 
القطاع احلكومي مثمر وبناء، 
الى ان هذا املشروع  مش���يرا 
يهدف الى تقدمي وجبات صحية 
حتت اشراف وزارتي الصحة 
والداخلية للسجناء حتى تتوافر 
الش���روط الصحية وخاصة 
للمرض���ى منه���م، باالضافة 
الى توحي���د الوجبات جلميع 

السجناء دون متييز.
وأش���ار اللواء الياسني الى 

الرائد مطر سبيل العميد محمد طنا

الى انه يقدم 15000 وجبة يوميا 
للنزالء )إفطار � غداء � عشاء( 
الغذائية  حس���ب املواصفات 
العاملية خاص���ة فيما يتعلق 
باملرض���ى الذي���ن يخضعون 

لنظام غذائي خاص.
كما تقدم بالش���كر الى كل 
من ساهم في إعداد هذا املطبخ 
وجتهيزات���ه، مش���يرا الى ان 
هن���اك العديد من املش���اريع 
اخلدمي���ة سيش���هدها مجمع 
السجون لتقدمي خدمات افضل 

للسجناء.
وقد حضر االفتتاح قيادات 
قطاع املؤسسات اإلصالحية 
وتنفيذ األحكام ومس���ؤولي 

شركة طارق الغامن.

كان���ت بتعليم���ات واضحة 
الداخلية  وصريحة من وزير 
الفريق الركن م. الشيخ جابر 
اخلالد، ومتابعة وكيل الوزارة 
الفريق احمد الرجيب اللذين أكدا 
ضرورة تفعيل توجيهات القيادة 
السياس���ية للبالد بضرورة 
االرتقاء بحقوق اإلنس���ان في 
الوجه  شتى املجاالت إلظهار 

احلضاري للكويت.
ومن جانب���ه، أعرب مدير 
عام اإلدارة العامة للمؤسسات 
اإلصالحية اللواء خالد الديني 
عن س���عادته بافتتاح املطبخ 
املركزي ملجمع السجون حيث 
ان���ه يعتبر عالم���ة بارزة في 
اخلدمات املقدمة للنزالء، مشيرا 

العديد من املشاريع  ان هناك 
االنشائية داخل قطاع املؤسسات 
االصالحية وتنفي���ذ األحكام 
حيث سيتم انشاء مبنى تنفيذ 
املرور وتنفيذ االحكام  احكام 
اجلنائية، كذلك هناك انشاءات 

اخرى تخدم القطاع.
وأوض���ح ان القائمني على 
حقوق االنسان أشادوا باخلدمات 
املقدم���ة لنزالء املؤسس���ات 
اإلصالحية، مؤكدين انها على 
أعلى مس���توى م���ن اخلدمة 
املطلوبة في هذا املجال وخاصة 

رعاية السجناء.
واختتم اللواء الياسني بأن 
التطور امللحوظ للمؤسسات 
اإلصالحية في مجمل خدماتها 

اللواء أنور الياسني واللواء خالد الديني خالل قص شريط افتتاح املطبخ الرئيسي في مجمع السجون

»الخارجية«: نرفض تسليم أبو طلحة الدوسري ألي جهة أخرى غير الكويت
مصادر قضائية لبنانية: الدوسري سيتم ترحيله إلى العراق بناًء على مرسوم جمهوري

العراق يعتبره أحد أبرز قادة القاعدة ويتهمه بالقيام بعمليات ضد الجيش األميركي والقوات العراقية

رحلة أبو طلحة الدوسري من الكويت إلى أفغانستان وسورية ولبنان
الكوي���ت ع���ام 2000 انش���غلت 
بقضية عرفت بالشبكة التخريبية 
التي احتلت حيزا واسعا من االهتمام 
وكان اسم محمد الدوسري من ضمنها 

وأدلى باعترافاته خاللها.
وبعد 7 سنوات من الس��جن خرج 
الدوسري ليتجه إلى س��ورية التي 
حاول التس������لل منها الى العراق 
اال ان االجهزة االمن��ية الس���ورية 
القت القبض ع��ليه واحتجزته على 
ذم���ة قض���ية واعادته الى الكويت 
اال ان��ه متكن في نهاية عام 2008 من 
الهرب من البالد باست��خدام جواز 
س��فر مزور بعد ذلك نشرت الصحف 
خبرا عن وصول ابو طلحة الدوسري 
الى افغانس��تان لتبدأ بعدها فصول 
جديدة من القضية في لبنان حيث 
اللبناني  القت مخابرات اجلي���ش 
القبض عليه بجواز سفر مغربي مزور 
ضمن مجموعة بينت التحقيقات انهم 
ينتمون الى تنظيم القاعدة ويحتلون 

مكانة مهمة فيها.
الدوس���ري اوقف في  والى جانب 
لب��نان ايضا ش���خص طاجيكي وآخر 
س��وري اعت��رفوا بسعيهم إلى تأسيس 
فرع لتنظ��يم القاعدة في لبنان بهدف 
الق��يام بأعمال لوجستية وفتح خطوط 

امداد تس���تعمل فيما بات يعرف بأنه 
أرض النصرة.

وبينت التحقيقات حينها ان الثالثة 
دخلوا لبنان عبر البر بجوازات سفر 
عربية تبني بعد فحصها انها مزورة. 
وقد استغرقت رحلتهم إلى لب��نان فترة 
طويلة ومرت مبحطات مختلفة، وتبني 
اي��ضا ان الدوس��ري كان يتواصل في 
لب���نان مع اش��خاص معن���يني بامللف 
نفس���ه في مخيم عني احللوة لالجئني 
الفلسطينيني شرق مدينة صيدا جنوب 
لبنان والذي يشتبه بأنه يحوي كثيرا 
من التنظيم���ات بينها »القاعدة« وانه 
منطلق لهذا النوع من العمليات وانواع 

اخرى.
وبحس���ب ما نقلت وكال���ة االنباء 
الفرنسية في يونيو 2009 فإن مفوض 
احلكومة اللبنانية ادعى لدى احملكمة 
العسكرية على ثالثة اشخاص موقوفني 
غير لبناني���ني بتهمة تأليف »عصابة 
مرتبطة بتنظيم القاعدة« خططت العمال 
ارهابية في لبنان وس���ورية، كما افاد 

مصدر قضائي.
واوض���ح املصدر ان القاضي صقر 
صقر ادعى على كويتي وسوري ومواطن 
من طاجيكس���تان »بتألي���ف عصابة 
مرتبطة بالقاعدة كانت حتضر للقيام 

بأعمال ارهابية في لبنان وضد النظام 
في سورية«.

واملوقوفون الثالث���ة كانوا: محمد 
الدوسري امللقب بأبو طلحة الكويتي 
وسمير حجازي )سوري( ومواطن من 
طاجيكستان يدعى محمد زاهامور بن 

قمر الدين.
وكان قائد اجليش اللبناني العماد 
جان قهوجي اعلن خالل زيارة له إلى 
الكويت في يونيو 2009 ان لبنان جنح 
في تفكيك خلية مهمة لتنظيم القاعدة 
كانت تخطط لهجمات في عدد من الدول 

العربية.
وقال قهوجي »اس���تطعنا تفكيك 
ش���بكة كانت تهدف للعمل على نسف 
االستقرار في لبنان وسورية والعراق 

ومتتد للخليج والكويت«.
وف���ي فبراي���ر 2009، اتهم القضاء 
اللبناني ثالثني لبنانيا وفلس���طينيا 
وس���عوديا، بين���هم ثمانية موقوفني، 
بتنظيم ش���بكة على عالق���ة بتنظيم 
القاعدة بهدف اقامة امارة إسالمية في 
شمال لبنان وطلب لهم عقوبات تصل 

إلى السجن مدى احلياة.
واوضح القرار االتهامي ان الشبكة 
»املرتبطة بتنظيم القاعدة خططت لبناء 
شبكات عديدة لهذا التنظيم بني لبنان 

وسورية والعراق، والى اضعاف الدولة 
اللبنانية من خالل تنفيذ اعمال ارهابية 
متهيدا العالن االمارة االس���المية في 

شمال لبنان«.
وكش���فت التحقيقات املتالحقة مع 
الدوسري في لبنان ان ابوطلحة كان 
مسؤوال عن نقل جوازات سفر مزورة 
بقصد توفير وسيلة خلروج مطلوبني 
من جماعة »فتح االسالم« من مخيم عني 
احللوة وفي طليعتهم ابو محمد عوض 

خليفة شاكر العبسي.
وفي سبتمبر 2009 نشرت الصحف 
ان وفدا امنيا كويتيا رفيع املس��توى زار 
لبنان للتنسيق مع االجهزة االمن���ية 
التحقيق مع  اللبنانية في موض���وع 
املوق�������وف الكويت���ي لديه���ا محمد 
الدوسري امللقب »ابو طلحة« بعد ورود 
اسمه في اعترافات املوقوفني على ذمة 
التخطيط لتفجير معسكر عريفجان.

اللبنانية على  وعرضت السلطات 
الك����ويت تس�����لم الدوس���ري اال ان 
االجهزة األم��نية الكويتية لم تت��خذ 
قرارا في الش�����أن رغم ان السلط���ات 
العراقية واملغ��ربية طلبتا من السلطات 
اللبنانية تسلي��مها الدوس���ري ل����ورود 
اسمه في الع���ديد من الق����ضايا االمنية 

او لتمكينهما من التحقيق معه.

خالل حفل افتتاح المطبخ الرئيسي لمجمع السجون

الياسين: »حقوق اإلنسان« أشادت بخدماتنا لنزالء السجن
الديين: المطبخ يقدم 15000 وجبة يوميًا بمواصفات عالمية

اصطدم بسيارة المباحث 
وسقط بـ 300 حبة

مواطن يدهس طليقته

هاني الظفيري
متكن رج����ال مباحث اجلهراء 
بقيادة املقدم س����عد العدواني من 
ضبط مواطن وبحوزته 300 حبة 
كبتاغون لتتم احالته الى االدارة 
العامة ملكافحة املخ����درات. وفي 
التفاصيل ان رجال مباحث اجلهراء 
قاموا برصد مواطن دلت املعلومات 
على اجتاره باملواد املخدرة والتي 
على اثره����ا قاموا مبراقبته حتى 
احس بهم ف����ي منطقة الفردوس 
فحاول الفرار بع����د ان قام رجال 
املباحث بتوقيف مركبتهم امامه اال 
انه اصطدم بها ليترجل منها مطلقا 
ساقيه للريح اال ان رجال املباحث 
استطاعوا القاء القبض عليه حيث 
تبني انه مواطن مطلوب للسجن 
ملدة عامني. ومن جانب آخر، متكن 
أيضا رجال مباحث اجلهراء من القاء 
القبض على مواطن مطلوب للتنفيذ 

املدني ب� 100 ألف دينار.

هاني الظفيري
أقدم مواطن على دهس طليقته 
بعد ان شاهدها عند مدرسة ابنائهم 
في منطقة القيروان، لتتجه املواطنة 
ال����ى املخفر مس����جلة قضية ضد 
الزوج السابق. وفي التفاصيل كما 
يرويها املصدر ان املواطن حاول 
دهس طليقته أمام مدرسة أبنائهم 
القيروان  املتوس����طة في منطقة 
يوم امس اال انه لم يستطع حيث 
اصطدم بسيارتها تاركا اياها متجها 
الى جهة غير معلومة األمر الذي 
دعا املواطن����ة لالجتاه الى مخفر 
القيروان مس����جلة قضية حملت 
القتل ليتم  الش����روع في  مسمى 
استدعاء الزوج السابق والتحقيق 

معه فيما نسب اليه.

مجموعة من اآلسيويني الذين مت ضبطهم في االوكار السبعة املشبوهة باجلهراء

أمن الجهراء يغلقون 7 أوكار مشبوهة
يديرها وافد عربي بمشاركة 50 آسيويًا

هايف يشيد بتحركات محمد الصباح
والعدوة يدعو لسرعة التحرك إلعادة الدوسري

طالب النائب خالد العدوة فخامة الرئيس اللبناني 
واحلكومة اللبنانية بتسليم املواطن محمد الدوسري 
والسماح له بالعودة الى وطنه الكويت، وعدم تسليمه 
الى الس����لطات العراقية. وأكد الع����دوة انه ال يصح 
تسليم املواطن الكويتي الى السلطات العراقية التي 
تستند الى مذكرات وحتقيقات ملفقة ومبني����ة على 
انحرافات غير دقيقة ووصف الع����دوة تلك املذكرات 
بالوهمية وأكد أنها مؤامرات حتاك للمواطنني الكويتيني 
في اخل����ارج، مش����يرا الى دميوقراطية دولة لبنان 
وسي���ادة القانون في جميع مؤسساتها واحترامها 
الكامل ملب����ادئ حقوق االنسان، وليس من اإلنصاف 
والعدل ان يتم تسليم املواطن – الدوسري – الى العراق 
السيما ان اجلميع على دراية بتوتر األوضاع احلالية 

على الساحة العراقية. 
وقال العدوة س����نعمل على مقابلة نائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح 
لبذل اجلهود من قبل اخلارجي����ة الكويتية والعمل 
على س����رعة الضغط على اجلانب اللبناني لإلفراج 

عن الدوسري وعدم تسليمه للعراق.
 وناش����د العدوة – بصفته عض����و جلنة حقوق 
اإلنس����ان باملجلس – املجلس وجلنة حقوق اإلنسان 
االجتماع والتحرك من أجل عودة الدوسري لوطنه 
وأسرته التي تنتظر من اجلميع ان يتحركوا من أجل 

اإلفراج عنه.
م����ن جانبه امتدح النائ����ب محمد هايف املطيري 
»حت����رك وزارة اخلارجية الرامي الى تطويق قضية 
املواطن الكويتي محمد الدوسري احملتجز في لبنان، 
مبينا »ان نائب رئيس الوزراء وزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح، أبلغني في اتصال هاتفي ان اخلارجية 
الكويتية قامت بإعداد مذكرة بشأن املواطن الدوسري، 
وأج����رت اتصاالت مكثفة مع اخلارجي����ة اللبنانية، 

والسفير اللبناني في الكويت«.
وقال هايف في تصريح للصحافيني: »ان املذكرة 

الكويتية أكدت عدم قبول احلكومة بتسليم الدوسري 
الى احلكومة العراقية حتت أي ظرف، وبدورنا نؤكد 
على ضرورة توفي����ر احلماية للمواطنني كافة أثناء 
وجودهم في اخلارج عن طريق االتفاقيات والعالقات 

اخلارجية حتى ال تتكرر حادثة الدوسري«.
وذكر هايف: »ان توجه احلكومة يجب ان يكون 
واضحا جلميع دول العالم، فالكويت لن تقبل بتسليم 
مواطنيها ألي جهات خارجية مهما كانت االتفاقيات 

املبرمة بني تلك األطراف«.
في س���ياق متصل، ناش���د عضو مجلس االمة 
السابق د.بادي الدوسري احلكومة واملجلس بضرورة 
التحرك السريع النهاء قضية محمد الدوسري العالقة 
في لبنان قبل ان يتم تسليمه للحكومة العراقية، 
مشيرا الى ان من واجب احلكومة احلفاظ على ارواح 
املواطنني ووفقا لالعراف الدولية واتفاقية التبادل 
بني الدول فإنه يجوز ان يقضي ما تبقى من حكم 
صادر بحقه في الكويت بدال من لبنان او العراق، 
مؤكدا ان على احلكومة ضرورة التحرك السريع 
اللغاء املرس���وم الصادر من اجلمهورية اللبنانية 
بتسليمه للسلطات العراقية، واضاف ان املوضوع 
اصبح مرتعا للمس���اومات بني اسرة االسير وبني 
بعض اجلهات اخلارج���ة عن القانون، االمر الذي 
يتطلب من احلكومة تدخال س���ريعا وقويا النهاء 

معاناة اسرته واقربائه.
وطالب د.الدوس����ري النواب ان يوفوا بقس����مهم 
على حماية اموال الدولة وارواح املواطنني وان يكون 
هن���اك حترك س�������ريع من جلنة حقوق االنس����ان 
الكوي����تية والدولية لضمان ابتعاد السجني عن تلك 
املس���اومات القذرة والتي من شأنها ان تخرج احلكم 
عن مس���اره القانوني، الفتا الى ان تس���ليم املذكور 
للس����لطات الكويتية هو احلل االمث����ل حتى يتمتع 
بقضاء نزيه وش����ريف بعيدا عن ش����بح التصفيات 

العرقية واملساومات.

محمد هايف خالد العدوة الشيخ د.محمد الصباح


