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 االمنية  االمنية  االمنية  االمنية 
 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 بحضور مدير عام أكادميية ســـعد العبداهللا للعلوم األمنية 
اللواء فهد يوسف الشرقاوي  اقيمت ندوتني مبناسبة «األسبوع 
العاملي لإليدز» بإشـــراف إدارة الصحـــة العامة بوزارة الصحة 
في أولى امللتقيات لهذه املناسبة مع طلبة كلية الشرطة بصالة 
الشهداء مببنى االكادميية والقيت د.فاطمة السعيدي استشارية 
امراض الصدر والعناية املركزة مديرة ادارة الصحة العامة كلمة 
توعوية تثقيفية بهذه املناسبة حتدثت فيها عن قصة املرض منذ 

بداية الثمانينيات من القرن املاضي وطرق الوقاية منه.
  كما حتـــدث د.مصعب الصالح رئيس وحدة مكافحة االوبئة 
بإدارة الصحة العامة عن مرض االيدز وانتشاره على مستوى 
العالم وكيفية تفادي العدوى، واجاب د.عبدالرحمن لطفي اخصائي 
الصحة العامة عن بعض التســـاؤالت حول املرضى باستعمال 
الوسائل التوضيحية على شاشة العرض، وتطرق الشيخ سامي 

بالل من وزارة االوقاف إلى اجلانب الديني.

 «مرض اإليدز وانتشاره في العالم» في أكاديمية سعد العبداهللا

 مركز رياض  مركز رياض 

القارئ العادي أو   لعل 
القانوني على حد ســــواء 
سيتبادر إلى ذهنه مبجرد 
قراءته لهــــذا العنوان أنها 
قصة خيالية إلبداع كاتب 
أراد أن يجتذب القارئ، لكن 
احلقيقة أن هذا العنوان هو 
لقصة حقيقية وقعت في 
الــــذي أصبحت  مجتمعنا 
فيه اجلرمية تأخذ أشكاال 
وأمناطا جديــــدة فلم تعد 
مقصورة على أسلوب معني 
بل أخــــذت منجها جديدا، 
الواقعة،  فاملشهد في تلك 

هو أن أحد صالونات التجميل في منطقة الرقعي 
فوجئت صاحبته بأربعة من الشبان (ذكور) 
يطلبون دخول الصالون إلجراء عمل مكياج 
كامل لهم باعتبار أنه صالون مخصص للنساء 
فقط، إال أنها رفضت ألنهم شباب (ذكور)، إال 
أنهم أصروا على الدخول وعرضوا عليها املبلغ 
الكامل لعمل املكياج لهم، وعقب تصميمها على 
الرفض فوجئت بهم يتعدون بالضرب (الناعم) 
عليها فضال عن إحداثهم تلفيات بالصالون، 
األمر الذي جعلها تستنجد بعمليات الداخلية من 
هؤالء الشباب، هذا ما قرأته من وقائع حقيقية 
سردتها جريدة «األنباء» بعددها الصادر يوم 
٢٠١٠/١١/٢٨ وراودتني بعض األســــئلة املهمة: 
ما هذه اجلرأة التي أقدم عليها هؤالء الشباب 
وهم يعلمون مدى استهجان فعلهم سواء أمام 
املجتمــــع أو القانون؟ وقلــــت انه صحيح ان 
القانون جرم هذا الفعل في قانون اجلزاء لكن 
البد من تشديد العقوبة وذلك لكثرة تلك اجلرائم 
وانتشارها السريع في مجتمعنا، انتهى املشهد، 
لكن املوقف لم ينته، وثارت عدة تساؤالت حول 
املسؤولية اجلنائية لهؤالء الشباب (الذكور 
املتشبهني بالنساء)، لم يقف قانون اجلزاء حيال 
هذه املواقــــف مكتوف األيدي بل وضع عقابا 
للمتشبهني بالنساء وذلك أنه نص في مادته 
١٩٨ من قانون اجلزاء على عقاب كل «من أتى 
إشارة أو فعال مخال باحلياء في مكان عام بحيث 
يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه 
باجلنس اآلخر»، فالشك أن طلب دخول هؤالء 

الشباب لصالون نساء لعمل 
مكياج كامل هو ما فضح 
أمرهم بتشبههم بالنساء، 
وهو األمــــر املعاقب عليه 
باملادة سالفة الذكر والتي 
أفرد لها املشــــرع اجلزائي 
عقوبــــة احلبــــس مدة ال 
جتاوز سنة، فضال أنه عقب 
رفض صاحبــــة الصالون 
دخولهم لعمل مكياج لهم 
أسوة بالنساء تعدوا عليها 
بالضرب، فضال عن اتالفهم 
محتويات الصالون، وهو 
األمر املعاقب عليه باملادتني 
١٦٣ـ  ٢/٢٤٩ من القانون اجلزائي، حيث ان املادة 
األولى تعاقب على التعدي باإليذاء والتي أفرد 
لها املشرع اجلزائي عقوبة احلبس مدة ال جتاوز 
ثالثة أشهر بينما نص املادة األخرى يعاقب 
على اإلتالف العمدي والذي أفرد له املشــــرع 
اجلزائي عقوبة احلبس التي ال جتاوز سنتني، 
وملا كانت األفعــــال املجرمة التي أتاها هؤالء 
الشباب املتشبهون بالنساء قد انتظمها سلوك 
إجرامي واحد، فانهم يتعني معه عقابهم بعقوبة 
اجلرمية األشد وهي االتالف العمدي والتي أفرد 
لها املشرع اجلزائي عقوبة احلبس التي ال جتاوز 
سنتني. وفي نهاية مقالي هذا، أنادي املشرع 
الكويتي بأن يعيد النظر في نص املادة ١٩٨ من 
قانون اجلزاء وذلك بتشديد العقوبة على كل 
من يتشبه بالنساء وهو قاصد وعالم وخال من 
األمراض النفسية والعقلية حتى يكون هناك 
ردع ملن تسول له نفسه إتيان مثل تلك األفعال 
مع إضافة نص في القانون يلزم املتهم أو ذويه 
باخلضوع للفحص والعالج العقلي والنفسي 
ملعرفة الدوافع الفعلية وراء ارتكاب مثل هذا 
السلوك املستهجن، ولتحديد وضعهم ما إذا 
كانوا مرضى نفسيني أو عقليني بسبب عوامل 
اجتماعية أو وراثية أو سيكولوجية وذلك أمال 
في عالجهم وإصالحهم وإعادتهم رجاال أسوياء 

في املجتمع.واهللا ولي التوفيق
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 المكياج.. كشف الوجه القبيح لرجال آخر الزمن

 بقلم: المحامي رياض الصانع

 سوري وبدون ارتكبا ٦ قضايا سلب 
  وضبط ١٩ متسكعًا مقابل المعهد التجاري

 حملة الـ ٤ ساعات حصدت
  ٥٧ مخالفًا ومطلوبًا في الوفرة

  عبداهللا قنيص ـ محمد الجالهمة
  متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة حولي من ضبط شاب 

سوري وآخر «بدون» اعترفا بارتكابهما ٦ قضايا سلب باإلكراه.
  وقال مصدر أمني إن احد اآلسيويني شوهد من قبل دورية مباحث 
وهو يستغيث باملارة حيث مت االقتراب منه ليبلغهم بتعرضه للسلب 
وســــرقة ٤٠ دينارا وهاتف نقال كان بحوزته وزود رجال املباحث 

بأوصاف اجلناة ليتم رصد املركبة ومت ضبطها.
  وتبني ان بداخلها سوريا وبدونا حيث تعرف عليهما املجني عليه 
وعثر معهما على املســــروقات وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب ٥ 

قضايا مماثلة الى جانب القضية التي كانت سببا في ضبطهما.
  على صعيد آخر شن رجال امن حولي حملة جديدة على املتسكعني 
مقابل املعهد التجاري وأسفرت احلملة عن ضبط ١٩ متسكعا متت 

إحالتهم للتوقيع على تعهدات بعدم التسكع. 

  عبداهللا قنيص
  شن رجال امن االحمدي بقيادة اللواء عبدالفتاح العلي بالتعاون 
مع ادارة بحث وحتري االحمدي بقيادة العقيد عادل احلمدان حملة 
جديدة على مزارع الوفرة واستمرت احلملة ٤ ساعات شارك فيها نحو 
٢٥ رجل امن مت خاللها توقيف ٥٧ مخالفا لقانون االقامة ومطلوبا.

وقــــال مصدر امني ان حملة االحمدي اجلديدة بدأت في اخلامســــة 
فجرا وامتدت حتى التاسعة صباحا، مشيرا الى ان جميع املوقوفني 
احتجزوا في مخافر محافظة االحمدي متهيدا البعاد املخالف واحالة 

املطلوبني منهم الى اجلهة التي تطلب التحقيق معهم. 

 .. و«الصحة»: ليست هناك أي وفاة لمريضة باللوزتين 
 أكدت وزارة الصحة عدم صحة ما نشر في احدى 
الصحف احمللية عن أن سيدة دخلت مستشفى العدان 
إلجراء جراحة اللوز فتوفيت وكانت موضوع مقالة 
للمحامي رياض الصانع التي حملت عنوان «دخلت 
إلجراء جراحة اللوز فخرجت إلى املقبرة» وجاء في 
الرد الذي أرسله إلى «األنباء» مدير إدارة العالقات 
العامة واإلعالم فيصل الدوسري ما يلي:تهديكم إدارة 
العالقات العامة واإلعالم أطيب حتياتها ومتنياتها 
لكم بالتوفيق، ونفيدكم بأنه قد جاءنا الرد التالي من 
رئيس قسم األنف واألذن واحلنجرة في مستشفى 
ــمري حول املوضوع املشار  العدان د.حسني الش
إليه أعاله، وذكر فيه ان عنوان مقال الكاتب مثير 
وقد سطره بناء على ما قرأه في إحدى الصحف 
التي نشرت تصريح النائب احملترم سعدون حماد 
تأسيسا على معلومات ال متت للحقيقة بصلة وكان 
األجدر االستماع الى طرفي القضية قبل اخلوض 
في غمارها والتأكد من وجود مستندات تدعم الرأي 
الذي وصل إليه، كما ان املقال تضمن حتامال غير 
ــاز الطبي وتضمن مغالطات  مبرر على أداء اجله
ــاة أجريت لها عملية  ــا مثل ان املتوفاة فت وجتني

اللوزتني وبسبب خطأ طبي من قبل االطباء توفيت 
ونقلت من املستشفى إلى املقبرة مباشرة، والواقع 
غير ذلك متاما، فلم يحدث منذ افتتاح مستشفى 
ــم  ــى اليوم ان توفي مريض داخل قس العدان ال
االنف واالذن واحلنجرة به نتيجة عملية اللوز أو 
عملية أخرى وهذا أوال بفضل اهللا ثم ثانيا بفضل 
كفاءة االطباء بقسم االنف واحلنجرة مبستشفى 
ــدان. كما ان لنا عتبا لعدم البحث عن احلقيقة  الع
ــواه اآلخرين وهناك  من مصادرها وليس من اف
قنوات تتبع ملعرفة التفاصيل عن طريق املسؤولني 
باملستشفى من مدير منطقة صحية ومدير مستشفى 
ــم معني، وال نعلم سبب هذا الهجوم  ورئيس قس
املستمر على مستشفى العدان الذي يقدم خدمات 
جليلة ألكثر من ثلث سكان الكويت، ولم ال يلتفت 
إلى االجنازات العظيمة التي اجنزت في السنوات 
األخيرة مثل مبنى االمراض الباطنية الذي اضيف 
ــفى بناء على املكرمة االميرية ومركز  الى املستش
ــراض وجراحات القلب  ــراض الكلى ومركز ام ام
وتوسعة قسم العناية املركزة وتوسعة قسم احلوادث 

وجتديده واستحداث اقسام فنية أخرى. 

 حريق ٣ كراجات في «صناعية الفحيحيل»
  ومصرع مصري في حفرة بعمق ٧ أمتار

 أمير زكي
  اندلع حريق كبير في منطقة 
الفحيحيل الصناعية حيث التهمت 
النيران محتويـــات ٣ كراجات 
املركبـــات وبيع قطع  لتصليح 

غيار املركبات.
العالقات  ادارة    وقال مديـــر 
العامة فـــي االطفاء املقدم خليل 
األمير ان غرفة عمليات االطفاء 
تلقت بالغا عصر امس باندالع 
حريـــق في منطقـــة الفحيحيل 
الصناعية حيث مت االيعاز الى ٣ 
مراكز اطفاء للتعامل مع احلريق، 

مؤكدا ان فريق االطفاء متكن من 
السيطرة على احلريق بعد نحو 

ساعتني من اندالعه.
  وأضـــاف ان وحدة التحقيق 
فتحت حتقيقا في سبب احلريق، 
الفتـــا الى ان احلريـــق أدى الى 

اصابة ٣ اطفائيني بإجهاد حراري 
ومت عالجهم في املوقع.

  من جهة أخـــرى، قال املقدم 
خليل األمير ان رجال مركز اطفاء 
الفروانية انتشلوا صباح امس 
جثة وافد مصري بعد سقوطه 

اثنـــاء عمله في مجال «املعمار» 
داخـــل حفـــرة يبلـــغ عمقها ٧ 

أمتار.
  وأضاف: تركت اجلثة للطب 
الشرعي وســـجلت قضية وفاة 

أثناء العمل. 

 املقدم خليل األمير 

 احلفرة التي سقط فيها الوافد 

 بعد جولة تفقدية اطلع خاللها على مكونات المشروع
 

 الخالد: المبنى الجديد لوزارة الداخلية صرح معماري 
استخدمت فيه أحدث أساليب البناء تسلمه نهاية الجاري

 قام وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ 
جابر خالد الصباح، امس بزيارة ميدانية 
لتفقد مبنـــى وزارة الداخلية اجلديد في 
منطقة صبحان وكان في استقباله لدى 
وصوله وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد 
الرجيب ووكيل الوزارة املساعد لشؤون 
األمن اجلنائي الفريق غازي العمر، ووكيل 
الوزارة املساعد للشؤون املالية واإلدارية 
عجيل العجران، ووكيل الوزارة املساعد 
لشـــؤون اخلدمات املســـاندة اللواء عيد 

بوصليب وعدد من القيادات األمنية.
  وقد استمع الوزير في بداية جولته إلى 
شرح تفصيلي من اللواء عيد بوصليب عن 
مراحل ومكونات املشروع.. ثم اطلع على 
ما مت اجنازه من أعمال البناء والتشطيبات 
ومخططات املرحلة القادمة وآلية العمل 
التي  فيها.. وعلى املتطلبـــات اإلضافية 

استحدثت على املشروع خاصة فيما يتعلق 
بتطوير مســـتوى التشطيبات، وتعديل 
وإضافة بعض املكونات وتقسيمات األدوار 
من الناحية اإلدارية لشاغلي املبنى الرئيسي 
(مبنى رقم ١) باإلضافة إلى اســـتحداث 
مبنى ملحق للمبنى الرئيسي (مبنى رقم 
٢)، واعتماد كيفية ربط املشروع بالطرق 
الرئيسية والفرعية واخلدمات األخرى حيث 
ســـيتم ربط املبنى مع الدائري السادس 
وطريق امللك فهد، واملبنى يتضمن اآلتي: 
مبنى رقم ١ ومبنى رقم ٢ موقف سيارات 
املوظفني على مستويني، وموقف سيارات 
الشـــرطة وأبراج املراقبة، وأربع بوابات 
للمبنى، ومواقف سيارات الزوار، وموقف 
انتظار الشخصيات املهمة، باإلضافة إلى 

مهبط لطائرات الهيلكوبتر وملجأ.
  كما مت إضافة الكثيـــر من اإلجراءات 

األمنية للمبنى مثل الكاميرات واحلواجز 
الشوكية للسيارات وأشعة الليزر للمداخل 
وتســـتخدم في عملية املراقبـــة الليلية 
للمبنى، باإلضافة إلى شاشة كبيرة توضح 
جميع مرافق املبنى، جتدر اإلشـــارة إلى 
وجود أربعة مخارج لكبار الشخصيات 
وللموظفـــني واملراجعني.عقب ذلك، قام 
الوزير يرافقـــه كبار القيـــادات األمنية 
بجولة شاملة في املوقع، وعقب ذلك عقد 
اجتماعا ضم القيـــادات األمنية والهيئة 
الهندسية املشـــرفة على تنفيذ املشروع 
والتي تضم م.ناصر املطيري مدير إدارة 
تخطيط املشاريع والشؤون الفنية التابعة 
لإلدارة العامة لإلنشاءات والصيانة بوزارة 
الداخلية ووجه بعض املالحظات، وأوصى 
باالهتمام الكبير بتوفير كل التسهيالت في 
مرافق املبنى لذوى االحتياجات اخلاصة 

وكبار السن وتوفير األثاث لراحة املراجعني 
واستمع إلى بعض املعوقات مؤكدا على 

العمل على تذليلها.
  واصدر توجيهاته بإنشاء مسرح ومكتبه 
خلدمة العاملني بوزارة الداخلية في وقت 
الحق، وإنشاء مبنى آخر للمنظومة األمنية، 
وأوضح اللواء عيد بوصليب انه سيتم 

تسلم مبنى الوزارة في ٢٧ اجلاري.
الركن  الفريق  الداخلية    واعرب وزير 
الشيخ جابر اخلالد عن رضاه ملا شاهده 

من اجناز على األرض.
  وأوضـــح أن املبنى اجلديـــد لوزارة 
الداخلية يعد صرحا معماريا استخدمت 
فيه احدث أساليب البناء، وأكثر التقنيات 
األمنية تطورا، مؤكدا على أن هذا املشروع 
الكبير يجســـد الدعم من جانب القيادة 

السياسية األمنية لرجال األمن. 

 بدون فشل في شراء مركبة
  فسرق ٤٠ سيارة من ساحات ترابية

 أرشد عن ٧ سيارات سرقها حديثًا

  عبداهللا قنيص
إدارة بحث    أغلق رجــــال 
وحتــــري محافظــــة حولــــي 
العقيــــد عبدالرحمن  بقيادة 
الصهيــــل ملفــــات ٤٠ قضية 
سرقة مركبات كانت مسجلة 
ضد مجهول، وذلك بعد توقيف 
شاب من غير محددي اجلنسية 
اعترف بسرقة املركبات تباعا 
الستخدامها لفترات غير طويلة 
حتى ال يتم القبض عليه ومن 
ثم تركها في ساحات ترابية، 
وأرشد عن ٧ سيارات تركها 

مؤخرا في ساحات ترابية ولم يستدل عليها.
  وقال مصدر امني ان إحدى دوريات مباحث حولي وفيما تتجول 
في إحدى املناطق مبحافظة حولي شاهدت شابا يقترب من مركبة 
فجرا، حيث ُطلب منه الوقوف، إال ان الشاب ألقى بأدوات حادة كانت 
بحوزته وحاول الهرب جريا على األقدام ليتم ضبطه، واعترف بأنه 
كان بصدد ســــرقة املركبة التي ضبط الى جوارها، مشيرا الى انه 
اعتاد ســــرقة املركبات مبفتاح مصطنع حتى يستخدمها ألنه غير 
قادر على شــــراء مركبة، وذكر انه ال يبقــــي املركبة بحوزته لفترة 
طويلة حتى ال يتم القبض عليه، وأرشد اجلاني عن ٧ سيارات في 
ساحات ترابية كان قد سرقها مؤخرا، كما زود رجال مباحث حولي 

بأماكن كان يستهدفها خالل سرقاته تلك. 

 المحكمة تقضي بعدم أحقية مواطنة
  في الرجوع عن هبة نصف منزل لزوجها 

 مؤمن المصري
  قضت الدائرة املدنية الرابعة 
مبحكمة االســـتئناف برئاســـة 
البصيـــري  املستشـــار خالـــد 
وعضوية املستشارين علي الشيخ 
والسعيد عبداملنعم وأمانة سر 
جاسم املطيري بتأييد حكم محكمة 
أول درجة القاضي برفض دعوى 
مواطنة كانت تطالب بالرجوع في 
الهبة التي وهبتها لزوجها قبل 
تطليقها وهي عبارة عن نصف 

مسكن الزوجية.
  كانت املواطنة قد رفعت دعواها 
التي اختصمت فيها كال من طليقها 
ووكيـــل وزارة العـــدل بصفته 
العقاري  التسجيل  إدارة  ومدير 
والتوثيق بصفته طالبة احلكم 
بإثبات رجوعها في الهبة الصادرة 
منها للمدعى عليه األول (طليقها) 
ومحو قيده وإلغاء السجل اخلاص 
بالعقار املوهوب مع إلزام املدعى 
عليهم باملصروفات ومقابل أتعاب 

احملاماة الفعلية.
  وقالت بيانــــا لذلك إنها كانت 
زوجة املدعي عليه األول بصحيح 

العقد الشرعي ومطلقة حاليا وكانت 
متلك واملدعى عليه مناصفة املنزل 
محل الدعوى. وأثناء قيام العالقة 
الزوجيــــة بينهما وهبت املواطنة 
زوجها نصف العقار املذكور. إال أن 
األخير أخل مبا يجب عليه نحوها 
بتطليقها بإرادته املنفردة، مبا يعد 
جحودا من جانبه ومن ثم أقامت 

الدعوى.
  وقد مثل الزوج املدعى عليه 
احملامي ناهس العنزي لتمثيله 

أمام احملكمة فقدم العنزي مذكرة 
بدفاعه قال فيهـــا إن املدعية قد 
أقامـــت دعواها بعـــد أن طلقها 
موكله، مؤكدا أن املدعية هي التي 
قامت برفـــع دعوى تطليق ضد 
زوجها طلبت فيها تطليقها منه 
طلقة بائنة للضرر. فوقع الطالق 
بها طالقا رجعيا مبوجب إشهار 

طالق رقم ٢٠١٠/٨٨.
  وأضاف العنزي انه يبني من 
أوراق الدعوى ومســـتنداتها أن 
املدعيـــة هي التي طلبت الطالق 
وأصرت عليه مما يبني عدم جحود 
املدعى عليه أو نكرانه الذي يبرر 

رجوع املدعية في الهبة.
  واستندت احملكمة في حيثيات 
حكمها على نص املادة ٥٣٧ من 
التي تنص على  املدني  القانون 
أنـــه: «ال يجوز للواهب الرجوع 
في هبته إال األبوين فيما وهباه 
لولدهما»، ومـــع ذلك يجوز في 
غير هـــذه احلالـــة الرجوع في 
هبتـــه بترخيص من القضاء إذا 
استند الواهب في ذلك إلى عذر 

مقبول. 

 اخلالد يطلع على مكونات املبنى اجلديد وزير الداخلية بعد تفقده املبنى ويبدو الفريقان أحمد الرجيب وغازي العمر واللواء عيد بوصليب

 مواطن مطلوب بمليوني دينار
   سقط  في شباك «التنفيذ المدني»

  أمير زكي
ادارة  رجــــال    تمكــــن 
معاونــــة التنفيــــذ المدني 
وزارة  لوكيــــل  التابعــــة 
المساعد لشؤون  الداخلية 
المؤسسات اإلصالحية اللواء 
أنور الياســــين من توقيف 
مواطن مطلــــوب على ذمة 
قضية مالية بقيمة مليوني 
الى احدى الشركات  دينار 
وجــــرت احالته الى جهات 
االختصاص بعد تنفيذ حكم 

صادر بضبطه واحضاره.
  واســــتنادا الــــى مصدر 
امني، فإن رجال ادارة معاونة 

التنفيذ المدني بقيادة مديرهم المقدم عادل القطان أعطى تعليماته 
لرئيس قســــم الضبط واالحضار الرائد رائد الشطي بضرورة 
ضبط تاجر معروف مطلوب على ذمة قضية مالية بقيمة مليوني 
دينار الى احدى الشركات الكبرى باالضافة الى انه يمتلك شركة 
مماثله، مشيرا الى ان الرائد الشطي قام بعمل التحريات والبحث 
عن التاجر وشرع بتحديد االماكن التي يتردد عليها حتى جرى 
ايقافه اول من أمس في احدى المناطق بمحافظة العاصمة وجرت 

احالته الى الجهة المختصة التخاذ الالزم حياله.
  وبحســــب المصدر فإن التاجر يمتلك شركات كبرى، مشيرا 
الى انه في الوقت ذاته مطلوب الى احدى الشركات بمبلغ مالي 
يبلغ مليوني دينار وصادر امر واحضار بحقه، الفتا الى ان ادارة 
معاونة التنفيذ المدني ســــتواصل ضبطها للتجار المطلوبين 
على ذمة قضايا مالية، ســــيما وان هناك تعليمات واضحة على 

ضرورة ضبط المطلوبين للعدالة. 

 اللواء أنور الياسني 
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 العقيد عبدالرحمن الصهيل 


