
ـ يو.بـــي.آي: وافق   واشـــنطن 
مجلس النواب األميركي على مشروع 
قانون أثار جدال كبيرا ميهد الطريق 
للحصول على اجلنسية األميركية 
للمهاجرين غير الشـــرعيني الذين 
جاءوا إلى الواليات املتحدة أطفاال، 
وهو مـــا رحب بـــه الرئيس باراك 
أوباما. وذكرت شبكة «سي ان ان» 
األميركية أن املجلس وافق اول من 
أمس على مشروع «قانون احللم» 
بأغلبية ٢١٦ صوتا مقابل ١٩٨ فيما 
اجرى مجلس الشيوخ اقتراعا امس 
لتقرير ما إن كان ســـيبدأ مناقشة 
نسخة من املشروع تتضمن اختالفات 

بسيطة.
  ومن شأن القانون أن يفسح الطريق أمام املهاجرين الذين 
دخلوا الواليات املتحدة بصورة غير مشـــروعة وهم أطفال 
حتت سن ١٦ سنة وعاشوا في أميركا ملدة خمس سنوات على 
األقل وحصلوا على شهادة الثانوية العامة وأظهروا سلوكا 

حسنا ليصبحوا مواطنني أميركيني.
  إال أن هؤالء ســـيمنحون إقامة مشـــروطة ست سنوات 
وقبل االنتقال إلى املرحلة التالية فإن الطالب بحاجة لتلبية 
متطلبات إضافية مثل الدراسة في كلية أو اخلدمة في اجليش 

لعامني على األقل.
  ويقول أنصار القانون مبا في ذلك أوباما وزعماء احلزب 

الدميوقراطي إن مشـــروع القانون 
يقدم الوضع الشرعي الدائم للشباب 
الذين جاءوا للواليات املتحدة وخدموا 
البالد في حني أن معارضيه يطلقون 
عليه اسم «الكابوس» ويقولون إنه 
شكل من أشكال العفو عن املهاجرين 

غير الشرعيني.
  ووصف البيت األبيض مشروع 
القانون بأنه تدابير من شأنها أن تعزز 
قوة البالد العسكرية واالقتصادية 
إذ ميكنه أن يعدل أوضاع أكثر من 
مليوني مهاجر غير شـــرعي حيث 
يقدم إقامة للشبان الذين ال يحملون 
وثائق هوية ويتخرجون في مدرسة 
ثانوية ويكملون عامني في دراســـة جامعية أو في اخلدمة 

العسكرية.
  وقال الرئيس األميركي في بيان تعليقا على إقرار مجلس 
النواب مشـــروع القانون إن «التصويت على القانون ليس 
فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله ملجموعة من الشباب 
املوهوبني الذين يسعون خلدمة البالد، بل انه أيضا الشيء 

الصحيح للواليات املتحدة األميركية».
  واعتبر أن الواليات املتحدة تستفيد مبواهبهم وسيساهم 

جناح جهودهم في جناحها وأمنها.
  ودعا أوباما مجلس الشيوخ أيضا الى إقرار مشروع القانون 

ليتمكن الحقا من توقيعه في أقرب وقت ممكن. 

 القاهرة ـ د.ب.أ: «أليس في 
مصر عالج؟» هذه العبارة هي 
نص التأشيرة التي رد بها مجلس 
الوزراء على التقرير الطبي الذي 
رفعته جامعة األزهر تطلب فيه 
سفر د.أحمد عمر هاشم، رئيس 
اجلامعة األســــبق، الــــى أملانيا 
إلجراء جراحتني، إحداهما في 
العمــــود الفقــــري والثانية في 

الركبة.
  ووفقا ملا ذكرتــــه صحيفة 
اليومية امس، تلقى  «األهرام» 
املجلس الطبي مبجلس الوزراء 
تقريرا من اجلامعة بتشخيص 

احلالة الصحية للدكتور احمد عمر هاشم الذي يعاني من آالم في فقرات 
الظهر وخشونة مؤملة في الركبة، وأن حالته تستدعي التدخل اجلراحي 

لتثبيت الفقرات غير أن د.أحمد نظيف رد بالتأشيرة السابقة.
  وكان د.احمد عمر هاشم خضع من قبل لفحوصات متهيدية إلجراء 
جراحة العمود الفقري في مصر على يد خبير أملاني كان يزور مصر، 
ولكن قبل ساعات قليلة من إجراء اجلراحة طلب اخلبير األملاني صور 
أشعة إضافية حيث اكتشف أن هناك خطورة من إجراء اجلراحة قبل 

استكمال بعض املتابعات الطبية. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 تقرير: الكوميديا والقصص والحكايات والنكات جزء من تقاليد منطقة الشرق 

األوسط.
  ـ يعني باختصار نحن شعوب مغيبة عن الواقع وبعيدة عن الجدية!

.SMS تعاميم وزارية في «التربية» ترسل للوكالء بـ 
  ـ يعني لو وكيل صك موبايله راح فيها!

 أبواللطف  واحد 

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 توتر

 كثيرا مــــا نربط التوتر 
والغضب بالصدر، فنقول 
«ضاق صدري» ونحن نعلم 
ان حجم الصــــدر واحد، ال 
يضيق وال يتسع، وتختلف 
طرائق التخلص من التوتر 
باختالف الناس والثقافات، 
البدوي يقول «ال  فالشاعر 
ضاق صدري جبت شوية 
جذامير واشعلت نار مثل نار 
احلرابة» فهو يجمع أعواد 
احلطب ويشعل نارا يغلي 

عليها القهوة بنفسه.
  بعــــض الثقافات تعرف 
طريقــــة تكســــير األطباق 
للتنفيــــس عــــن الغضب، 
وبعضها يحث الغاضب او 
احلزين للذهاب الى الشطآن 
والصراخ فــــي وجه البحر 
الهادر، اما املسلمون فيقرأون 
القلق  القرآن للتخلص من 
واالضطراب، وقد ورد في 
الذكر احلكيم (الذين آمنوا 
وتطمئن قلوبهم بذكر اهللا اال 
بذكر اهللا تطمئن القلوب).

  هناك من يسدل الستائر 
ليبقى وحيدا في العتمة حتى 
الى طبيعته، وهناك  يعود 
من يلجأ الى االفراط في أكل 
الطعــــام، فيهرب من ورطة 
فــــي ورطة  احلــــزن ليقع 
الســــمنة، والبعض يطرد 
التوتر مبمارســــة رياضة 
اليوغا او املشــــي، اما اسوأ 
الغاضبــــني فهو من ينفس 
عن غضبه بتعمد املشاحنات 

مع اآلخرين.
  بإمــــكان الطب احلديث 
معاجلة التوتر الذي يصيب 
الذي يصيب  اما  االنســــان 
املجتمعات مثلما يحدث في 
بالدنا، فذلك أمر عصي على 

املعاجلة. 

 واضح

 أحمد الشحومي
 www.alshohomi.com 

 كنت أعتقـــد أن األمة مصدر 
السلطات وتبني لي ان «اخلمة» 

(ولالسف) مصدر السلطات!
  كنت أعتقد ان الشعب يعيش 
على احلريـــة ويتنفس الكرامة، 
وتبني لـــي أن الكرامة واحلرية 

بكيفهم!
  كنت أعتقد أني كويتي وبس! فتبني لي أني كويتي 

وسني وبدوي بس!
  كنـــت أعتقـــد أن الكويت بلـــد للشـــرفاء فقط، 
فوجدت بعض الشرفاء يصفقون للزنديق واملرتزق 

واملخمور!
  كنت أعتقد أن قاعة عبداهللا الســـالم ضمير األمة، 

فوجدتها مسرح األمة! والعروض.. بكيفهم..
  كنت أعتقد أننا اخوة نختلف ونلتقي، نتخاصم وال 
نفتـــرق، فوجدتنا ال نلتقي اذا اختلفنا، وال نتصافح 

اذا تخاصمنا.
  كنت اعتقد أنه ال خصومات شخصية في السياسة، 
وإمنا هو خالف فكري، فوجدت الناس حتب وتعشق 

االشخاص وتكره وحتقد على االشخاص!
  كنت أعتقد أن االعالم منارة االمة، وســـبيلها الى 
الرشـــاد، فوجدته هـــالك األمة وســـبيلها الى حرق 

البالد!
  كنت اعتقد ان األمن والشرطة في خدمة الشعب، 
ووجدت ان الشـــعب ضحية الشرطة! وفي املستقبل 

الشعب في خدمة العسكر!
  كنت أعتقد ان اإلنســـان له خصوصيته العائلية 
والشـــخصية، وال يـــكال له عـــن طريـــق أبنائه أو 
أزواجه أو أقاربه أو جتارته، فوجدت أن األمور كلها 

مستباحة!
  كنت أعتقد أن الدستور ملك للشعب للحفاظ على 

كرامته، فوجدته أداة إلهدار كرامة الناس!
  كنت أعتقد أن الدســـتور وضع حلكم الناس ولم 

أظن أن الناس حتكم الدستور!
  كنت أعتقد أن التزوير فـــي األوراق فوجدته في 

النفوس!
  كنت أعتقد ان شـــيخ الدين ال يسب أحدا وال يهني 
أحدا وال يقذف أحدا، فوجدت أسوأ األلفاظ تخرج من 
لســـان من يّدعون قربهم من الدين، بل ومن رسوله 

املصطفى ژ!
  كنت أعتقد أننا نكتب لنتناقش ونتحاور، فوجدت 
أننا نكتب لكي يبحثوا عن سبيل جلرجرتنا في احملاكم 

أو إلقائنا في السجون!
  كنت أعتقد ان الرجال أفعال، فوجدت الناس تنظر 

ألهل األقوال فقط بأنهم هم الرجال!
  أخيرا، كنت أعتقد «أنهم» يفهمون لكني وجدتهم 

ال يعقلون ويعتقدون أنهم انتصروا!
  رســـالة نوجهها الـــى كل من على راســـه بطحة 

«استمتعوا فنحن معكم منتظرون».
  وال حول وال قوة إال باهللا. 

 كنت أظن وكنت أظن وخاب ظني

 البقاء هللا 
 سـبيكة ناصر حمد الزيد الناصر ـ سنة واحدة ـ خيطان ـ ق١٠ ـ ش 

عبداهللا بن املقفع ـ م٩٤ ـ ت: ٦٠٩٩٣٣٨٨.
  سـحاب أحمـد سـعيد، أرملة ناصر فهد ابراهيم املطوع ـ ٨٠ 
عاما ـ الرجال: الشـــويخ السكنية ب ـ ديوان القناعات ـ 
ت: ٩٩٤٤٣٠٤٤ ـ النســـاء: الزهراء ـ ق٨ ـ ش٨٢٩ ـ م٢٣ ـ 

ت: ٩٧٢٣٩١٧٧.
  حافظ عبدالوهاب عبدالرحمن الشايجيـ  ٥١ عاماـ  الرجال: قرطبةـ  
ق١ـ  ش األولـ  م٤٢ـ  ت: ٩٩١١١٧٤٨ـ  النساء: مبارك الكبير 

ـ ق٣ ـ ش٢٧ ـ م١٣ ـ ت: ٩٩٠٨٣٣١٧.
  سـكينة محمد راشـد الفودري، أرملة محمد خلف السبتي ـ ٨٥ 
عاما ـ الرجال: حطني ـ ق١ ـ ش١٢ ـ م١٠٢ ـ ت: ٢٥٢٢٠٤٨٩ 
ـ النساء: حطنيـ  ق١ـ  ش١٠٥ـ  م٦ـ  ت: ٢٥٢٢٤٦٣٤ـ  الدفن 

بعد صالة العصر.
  وبران شـبيب فهد املعتقـة ـ ٩٠ عاما ـ الرجال: القصور ـ ق٥ ـ 
ش٩ ـ م٩ ـ ت: ٦٦٩٨١١١١ ـ النســـاء: القصور ـ ق٥ ـ ش٩ ـ 

م١١ ـ ت: ٦٦٦١٦٢٠٠.
  حصة سالم منصور العجمي، زوجة فهد منصور اجلعفر العجمي 
ـ ٧٥ عامـــا ـ الرجـــال: القصـــر ـ ق٢ ـ ش٥ ـ م٢٤٧ ـ ت: 
٩٩٥٧٥٥٣٧ ـ: النساء: القصر ـ ق١ ـ ش٨ ـ م١٠ ـ الدفن بعد 

صالة اجلمعة مبقبرة اجلهراء.
  ادبيسه وسمي علي العشيرانـ  ارملة حمود الساير الفضليـ  ٨٥ 
عاماـ  الرجال: صباح السالمـ  ق١٣ـ  ش الثانيـ  ج٨ـ  م٢٢ 
ـ ت: ٩٩٥٥٥٩١٢، النساء: الفحيحيلـ  ق٢ـ  ش٤ـ  م٦٧ـ  ت: 

٥٥٥٥٤١٤٣ ـ الدفن بعد صالة اجلمعة مبقبرة صبحان. 

 مواقيت الصالة 

 ٥٫٠٧ الفجر 
 ٦٫٣١  الشروق 

 ١١٫٤١ الظهر 
 ٢٫٣٢ العصر 

 ٤٫٥٠ المغرب 
 ٦٫١٣ العشاء 

 صانعو الطائرات الفاخرة يسعون لجذب أثرياء الخليج
 دبيـ  رويترز: تطرح شركات صناعة 
الطائرات اخلاصة التي تضررت من هبوط 
املبيعات والغمـــوض الذي يخيم على 
الطيران  االنتعاش في سوق صناعات 
إنتاج طرازات أكبر حجما وأكثر رفاهية من 
طائرات رجال األعمال جلذب املستثمرين 

األغنياء من منطقة اخلليج.
  وتأمل كبرى الشركات في هذا املجال 
الكنديـــة وامبراير  مثل بومباردييـــه 
البرازيلية وإيرباص األوروبية في أن 
يقود املشترون من أكبر منطقة منتجة 

للنفط في العالم حركة التعافي.
  وقال بوب هورنر النائب األول لرئيس 
املبيعات في بومباردييه لطائرات رجال 
األعمال على هامش معرض ألنشـــطة 
الطيران املدني في الشرق األوسط يوم 

األربعاء املاضي «عندما تبيع لســـوق 
يقبل استخدام مثل هذه الطائرات فإنك 
تكون قد حققت بداية قوية. فاستخدام 
طائرات رجال األعمال معروف جدا في 

هذه املنطقة».
  وعلى النقيض من مناطق أخرى فإن 
املسؤولني في الشرق األوسط يفضلون 
استخدام الطائرات اخلاصة على الطائرات 

املستأجرة.
  ودفع هذا الشـــركات املصنعة نحو 
إنتاج طائرات أكبر حجما وأكثر رفاهية 

من الداخل.
  ومن بني الطائرات التي مت عرضها في 
معرض الطيران في دبي طائرات فاخرة 

ذات ديكورات مذهبة.
  وتأمـــل بعض الشـــركات أيضا في 

االســـتفادة من اســـتضافة قطر لكأس 
العالم لكرة القدم في عام ٢٠٢٢ بعروض 
خاصة لنقل عمالء من الصفوة ملشاهدة 

البطولة.
  وقالت إيرباص أكبر شركة لصناعة 
الطائـــرات في العالم إن نصف طائرات 
رجال األعمال التي أنتجتها هذا العام مت 

تسليمها لعمالء في دول اخلليج.
  والطائرة الوحيدة اخلاصة من طراز 
إيرباص ايه-٣٨٠ العمالقة ميلكها رجل 
األعمال الســـعودي األميـــر الوليد بن 

طالل.
  وقالت إيرباص إنها تلقت استفسارات 
من عمالء مهتمني بهذه الطائرة العمالقة 
لكنها لم حتدد املنطقـــة التي ينتمون 

إليها.

  وفي الوقت نفسه قالت امبراير إنها 
سلمت طائرة جديدة امبراير ١٧٠ لشركة 
أرامكو السعودية اململوكة للدولة وإنها 
جتري محادثات حـــول صفقات أخرى 

مع الشركة.
  وقـــال كلوديـــو جـــالدو كاميلييه 
وهو مسؤول في امبراير إن نحو ٦٠٪ 
من الطائرات التي ستســـلمها الشركة 
مبنطقة الشـــرق األوسط ستكون ذات 

حجم ضخم.
  وأضاف «يبدي العمالء اهتماما ببعض 
الطائرات. تلقينا بعـــض الطلبات من 
املنطقة لكنها التزال أقل بكثير مما كانت 
عليه فـــي املاضي وسيســـتغرق األمر 
بعض الوقت للعودة إلى املســـتويات 

السابقة». 

 بعد أن تضررت الشركات من هبوط المبيعات

 خالد اجلمعان  عيسى رمضان 

 مفتشو اجلمارك في دبي اثناء فحصهم الطرد البريدي 

  د.أحمد عمر هاشم 

  رفض عالج رئيس جامعة
  األزهر األسبق عمر هاشم بالخارج 

 رمضان: تباشير أمطار على البالد في اليومين المقبلين
التنبؤات  اتفق خبيــــر   كونا: 
اجلوية والبيئة في إدارة األرصاد 
اجلوية عيسى رمضان والباحث 
الفلكــــي خالد اجلمعــــان على ان 
البالد ستشهد أمطارا متفرقة في 
اليومني املقبلني اثر فترة اجلفاف 

التي استمرت عدة أشهر.
  وقال رمضان امس انه بعد أشهر 
من اجلفاف التام واألجواء الدافئة 
نسبيا بسبب انقطاع املنخفضات 
الشــــرق  العابرة ملنطقة  املطيرة 
األوسط واجلزيرة العربية تعود 
مرة أخــــرى حركــــة املنخفضات 
القبرصيــــة الى املنطقة مبشــــرة 

بأمطار اخلير مساء اليوم وغدا.
  وأضاف انه مــــن املتوقع بدء 
الرياح الشمالية الغربية بالتحول 
اليوم الى رياح جنوبية شــــرقية 
معتدلة بسبب تقدم منخفض جوي 
متعمق يصاحبه اخدود من منخفض 
جوي في طبقات اجلو العليا ترتفع 
معها الرطوبة النســــبية وتتكاثر 
السحب مع فرصة ألمطار تبدأ في 
وقت الحق من الليل وتستمر فرصة 
األمطار بشكل أكبر غدا وقد تستمر 

الطبيعية وأعلى منها مرة أخرى 
نهاية االسبوع املقبل أي ان درجات 
احلرارة لن تنخفض كثيرا خالل 

شهر ديسمبر اجلاري.
  وبني ان منطقة شبه اجلزيرة 
العربية شهدت في السنوات العشر 
األخيرة تراجعــــا كبيرا في كمية 
األمطار املوسمية فتأثرت املناطق 
الرعوية في شــــمال غرب العراق 
وجنوب شرق سورية ما أدى الى 
زيادة العواصف الرملية وشدتها 
خالل تلك السنوات على املنطقة 

الى زيادة اجلبهات اجلوية الدافئة 
او العواصف الرعدية املنتظمة بفعل 
اجلبهات اجلويــــة الباردة وتأثر 
املنطقة العربيــــة بأمطار متفرقة 
تصيب منطقة معينة وال تصيب 

مناطق كثيرة أخرى.
  وأشــــار الى أن سحبا تتكون 
محليــــا شــــبيهة بســــحب املزن 
(الســــرايات) أحيانا وتظهر في 
أوقاتهــــا وتكــــون مركزة  غيــــر 
وغزيــــرة على مناطــــق محدودة 
وليست عامة مسببة سيوال جارفة 
وعارمة ومدمرة أحيانا كما حدث 
مبناطق في السعودية واجلزيرة 
العربيــــة في الســــنوات األخيرة 
الكويت وتعزى أســــباب  وبينها 
هذه املتغيرات الــــى ما حدث من 
تغير للمناخ في العالم بشكل عام. 
من جهته، أشار الفلكي في مرصد 
املرزم خالد عبداهللا اجلمعان الى ان 
فرصا لألمطار قد تتهيأ خالل عطلة 
نهاية االسبوع احلالي مع عبور 
بعض السحب املطيرة في سماء 
املنطقة، مشــــيرا الى املنخفضات 
األيام  ستؤثر على املنطقة خالل 

املقبل  فرصتها حتى يوم االثنني 
وتكون رعدية أحيانا.

  وذكــــر ان درجــــات احلرارة 
النســــبية ســــترتفع  والرطوبة 
وتزيد سرعة الرياح اجلنوبية الى 
اجلنوبية الشــــرقية كما سترتفع 
معها األمواج وتتــــراوح درجات 
احلرارة الصغــــرى ما بني ١١ و٢٠ 
درجة مئوية على املناطق البحرية 
والبريــــة بينما ترتفــــع درجات 
احلــــرارة العظمى ما بني ٢٤ و٢٧ 

درجة مئوية نهارا.
  وتوقع رمضان ايضا انخفاضا 
في درجات احلرارة مســــاء يوم 
االثنني املقبل مع عبور املنخفض 
اجلوي وتقدم املرتفع اجلوي بحيث 
يشعر اجلميع بفارق في درجات 
احلــــرارة كما تنخفــــض درجات 
احلــــرارة العظمى الى ما دون ٢٠ 
درجــــة مئوية يوم الثالثاء املقبل 
وتنشط الرياح الشمالية الغربية 
وتخف الرطوبة النســــبية وتبدأ 

السحب باالنقشاع تدريجيا.
  وقال انه من املتوقع ان تعود 
درجــــات احلرارة الــــى معدالتها 

عموما.
  وأوضح ان معدل كمية األمطار 
املوسمية انحدر من ١٢٥ ملليمترا 
قبل عام ١٩٩٠ الــــى ١١٥ ملليمترا 
العام احلالي حسب االحصائيات 
املناخية ملا يزيد على ٥٠ سنة من 
املعلومات املناخية ملطار الكويت 
الدولي. وقــــال ان هناك ندرة في 
عبور املنخفضات وشذوذا غريبا 
في حركــــة وتوزيع نظم الضغط 
اجلــــوي بشــــكل عام ما تســــبب 
الدمية»، مشيرا  بانقطاع «أمطار 

القادمة، ومن املتوقع ان تكون هذه 
األمطار خفيفة ومتفرقة تصيب 
مناطق دون غيرها بنسب متفاوتة، 
ويكون نصيب املناطق الشمالية 
أوفر من غيرها من املناطق اال انها 
ستكون لها دالالت ايجابية كثيرة 
تتعلق بنقاوة األجواء واحتماالت 
تساقط األمطار مرة أخرى. وقال 
اجلمعان انه على الرغم من انتهاء 
موسم األمطار (الوسم) ودخول 
املنطقة في موسم املربعانية، اال انه 
من الطبيعي سقوط بعض األمطار 
خالل هذه الفترة، مشيرا الى ان مثل 
هذا األمر تكرر كثيرا خالل األعوام 
األخيرة، مؤكدا ان فصل الشــــتاء 
في الكويت ال يخلو من تســــاقط 
بعض األمطار مهمــــا بلغ ضعف 
كمياتها وضعف املوسم، وأكد ان 
فرص األمطار تظــــل قائمة حتى 
نهاية فصل الشتاء، مبينا ان هناك 
مؤشرات تشير الى عودة الرياح 
اجلنوبية واجلنوبية الغربية، مما 
يدل على ان فرص األمطار ستكون 
متواجدة على فترات متقطعة خالل 

هذا املوسم. 

 باراك أوباما 

 مجلس النواب األميركي يقّر  مشروع
  قانون «الحلم» للمهاجرين.. وأوباما يرحب

 دبي تحبط تهريب ١١٣ كيلو غرامًا
  من الكريستال المخدر قادمة من إيران

 دبـــيـ  د.ب.أ: اعلنت جمـــارك دبي امس انها 
احبطت تهريب كمية كبيرة من املخدرات كانت 
قادمة في شـــحنة جوية من ايران وفي طريقها 

الى ماليزيا.
  وقال مدير عـــام جمارك دبي احمد بطي، في 
مؤمتر صحافي، ان مفتشي جمارك دبي اكتشفوا ١١٣ 
كيلو غراما من مادة الكريستال املخدرة واحملظورة 
عامليا مخبأة في لفائف بالستيكية ضمن شحنة 
ترانزيت واحبطوا تهريبها الى اسواق ماليزيا.

  واضاف ان مفتشـــي اجلمارك اشـــتبهوا في 
طرد بريدي، االمر الذي استدعى تفتيشه يدويا 

واكتشاف املخدرات.
  واردف: مت تبادل املعلومات اخلاصة بالشحنة 
املضبوطة مع السلطات املعنية في ماليزيا وهي 
املقصد النهائي للشحنة وسنغافورة التي كان 
مقررا ان متر الشـــحنة بها كترانزيت ايضا بعد 
خروجها من دبي، ومت ضبط الشحنة في مطار 

كواالملبور والقاء القبض على متسلمها.
  يذكر ان مادة الكريستال املخدرة حتتوي على 
مادة «امليتامفتامني» التي تؤدي الى زيادة نشاط 

بعض الوصالت العصبية واتالف خاليا املخ. 
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