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 محمد الدشيش
  أقدم وافد آسيوي على محاولة االنتحار بتناول مادة سامة، وقال 
املنسق اإلعالمي في ادارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان 
اآلسيوي أســـعف الى مستشفى اجلهراء بواسطة رجلي الطوارئ 

عبداهللا الرفاعي وباجس محمد.
  من جهة أخرى أحيلت جثة آسيوي الى الطب الشرعي اثر العثور 

عليه متوفي في منطقة الفحيحيل مقابل احد البنوك الوطنية. 

 محاولة انتحار بالسم وجثة آسيوي إلى «الشرعي»

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 المؤبد لعسكري اعتدى على آسيوية لمخالفتها قانون اإلقامة 

 الحكم بإعدام بنغالي التجاره في «الرقيق» 

 قضت الدائـــرة اجلزائية الثانية عشـــرة 
باحملكمة الكلية أمس برئاسة املستشار عادل 
الهويدي وعضوية املستشارين علي سلطان 
وصـــالح الدين أبوالفتوح وأمانة ســـر وليد 
بالداخلية حبسا  منصور بحبس عســـكري 
مؤبدا بعد إدانته بخطف خادمة إندونيســـية 

باحليلة ومواقعتها باإلكراه.
  وتخلص الواقعة فيما شـــهدت به املجني 
عليهـــا أنها في غضون شـــهر يناير ٢٠١٠ مت 
استيقافها من قبل املتهم (عريف بدوريات أمن 
الفروانية) ومرافقـــه أثناء قيامهما بعملهما، 
وطلب املتهم منها تقدمي هويتها، فقررت أنها 
ال حتمل هوية وأنها هاربة من كفيلها. فأمرها 

بركوب مركبة الشرطة متهيدا لتسليمها للجهة املختصة بعد 
أن استولى على هاتفها النقال.

  ثـــم قام املتهم بنقـــل املجني عليها إلى ســـيارته اخلاصة 

وانطلق بها إلى شـــقة مبنطقة حولي، حيث 
قام مبواقعتها باإلكراه. ثم قام بإعادتها لذات 
املنطقة التي أخذها منها وتركها هناك وانصرف 

بسيارته.
  وشهد رفيقه في الدورية أنه في يوم الواقعة 
وأثنـــاء قيامه واملتهم بعملهما على ســـيارة 
الدورية شاهدا املجني عليها تسير بالطريق 
العام مبنطقة الفروانية فاستوقفها املتهم ولم 
يكن معها إثبات شخصية فاصطحباها معهما 
في ســـيارة الدورية متهيدا لتسليمها ملخفر 

شرطة الفروانية.
  وأضاف الشاهد أنه لظروف صحية طلب من 
املتهم إيصاله إلى مكان سيارته مبديرية أمن 
الفروانيـــة قبل التوجه إلى املخفر ففعل، وأنه ال يعلم مصير 
املجني عليها بعد ذلك. وزاد أنه ال يعلم سبب قيام املتهم بنفي 

واقعة استيقافهما للمجني عليها.

 قضت الدائـــرة اجلزائية الثالثة باحملكمة 
الكلية أمس برئاسة املستشار حمود املطوع 
وأمانة سر سيد مهدي بإعدام وافد بنغالي بعد 
إدانته باالجتـــار بالرقيق كما قضت احملكمة 
بحبس متهمني آخرين من نفس اجلنسية ثالث 
سنوات مع الشغل والنفاذ واإلبعاد عن تهمة 

معاونة املتهم األول في إدارة محل للدعارة.
  وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به وافد 
بنغالي بأن شـــخصني بنغاليني قاما بخطف 
زوجته بعد أن قامت امرأة إندونيسية بخداعها 

وإغرائها بالعمل بأحد احملالت بأجر مرتفع.
  وأضاف ان املتهمني قاما ببيع زوجته ملتهم 
بنغالي آخر والذي قام مبعاشـــرتها معاشرة 

األزواج باإلكراه ثم حملها على ممارسة الدعارة 
بعـــد أن احتجزها بإحدى الشـــقق مبنطقة 

اجلليب.
  وأضاف الشـــاهد ان املتهم اتصل به طالبا 
منه مبلغ ٣٥٠ دينارا مقابل اإلفراج عن زوجته 

وهدده بقتلها إذا قام بإبالغ الشرطة.
  وشهدت زوجة البنغالي بأنها قبل الواقعة 
بنحو شهر اتصلت بها امرأة إندونيسية تدعى 

كوماري وأغرتها بالعمل بأجر عال.
  وفي يوم الواقعة حضر إليها ثالثة بنغاليني 
وأخذوها من أمام مسكن مخدومها وتوجهوا 
بها إلى إحدى الشـــقق مبنطقة حولي حيث 

تقابلت مع املدعوة. 

 املستشار عادل الهويدي 

 املستشار حمود املطوع 

 استمرار حجز المتهمين باالعتداء على الجويهل 
 أمر وكيـــل النائب العام امس باســـتمرار 
حجز املتهمني الرئيسيني في قضية االعتداء 
على محمد اجلويهل في ديوانية النائب احمد 
الســـعدون وهما كاتب صحافي وجنل نائب 
ســـابق. وقد أنكر املتهمان قيامهما باالعتداء 
على اجلويهل. وكان الناشط السياسي محمد 
اجلويهل قـــد تعرض للضرب اثناء حضوره 

ندوة في منطقة اخلالدية.

  وعلى اثر االعتداء نقل الى املستشفى األميري 
حيث اخضع للعالج وقد متكنت االجهزة األمنية 
من ضبط عدد من املتورطني في االعتداء عليه 
مســـتعينة في ذلك بصور التقطتها وسائل 
اإلعالم الى جانب االستعانة بشرائط ومقاطع 

فيديو التقطت أثناء االعتداء عليه.
  وقد وجهت النيابـــة العامة للمتهمني في 

 محمد اجلويهل االعتداء عليه تهمة الشروع في القتل. 

 املتهم وامامه املضبوطات 

 اللواء الشيخ احمد اخلليفة 

 اللواء الشيخ علي اليوسف

 أمير زكي - عبداهللا قنيص
  أحال مدير عام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ 
احمد اخلليفة الى النيابة العامة 
يوم أمس وافدا ايرانيا بتهمة 
حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار 
وأرفق في ملف القضية نحو ٥٠ 

غراما من مادة االفيون.
  وقال مصدر أمني انه ورغم 
ضآلة الكمية املضبوطة بحوزة 
االيراني وهو عاطل عن العمل، 
اال ان فريق ادارة املعلومات تلقى 
العامة  النيابة  تعليمات مـــن 
بأن تصنف القضية باعتبارها 
اجتارا، لكـــون كامل اجراءات 
الضبط والتحريـــات وايضا 
املبلغ املرقم كانت النيابة على 

علم بها.
  وأشار املصدر األمني الى ان 
ضبط املتهم جاء بعد معلومة 
وردت الى اللواء الشيخ احمد 

 أكاديمية تتهم طالبًا بسبها
  وضبط ١٦ متسكعًا في حولي

  
  أمير زكي

  تقدمت اكادميية يوم امس ببالغ الى مخفر الشويخ متهمة طالبا 
بالتلفظ عليها اثناء القائها حملاضرة، وقالت االكادميية وهي تعمل 
في احد افرع جامعة الكويت ان الطالب سبها امام عدد من الطالب، 
وعليه مت ابالغ مدير امـــن محافظة العاصمة اللواء طارق حمادة 
والذي امر بتسجيل قضية واستدعاء الطالب بعد االستعالم عنه 

بالتنسيق مع ادارة اجلامعة.
  من جهة اخرى، تعامل رجال جندة حولي يوم اول من امس مع 
بالغ صادر عن مسؤول في النادي العلمي تضمن صدور تصرفات 
غريبة من شخص يرتدي الزي العربي، وعليه مت ارسال دورية، 
وتبني ان الشخص عربي اجلنسية وواقع حتت تأثير السكر الشديد، 
فتم التحفظ على الوافد واحالته للطب الشرعي للتأكد مما اذا كان 

متعاطيا فقط للمسكرات ام متعاطيا ملادة مخدرة اخرى.
  من جهة اخرى القى رجال مباحث حولي القبض على ١٦ شابا كانوا 

يتسكعون مقابل مدرسة أجنبية وجار اتخاذ الالزم بحقهم. 

 أمير زكي
  يجري رجال االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية حترياتهم في محاولة للقبض 
على لصوص مخيمات نفذوا يوم امس 
جرمية جديدة متثلـــت في االعتداء 
بالضرب على حارس مخيم في منطقة 
كبد وسلب اجهزة الكترونية من داخل 
املخيم، وقال مصدر امني ان مدير عام 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية اعطى 
اوامره يوم امس باالنتشار وتكثيف 
التواجد األمني في مناطق املخيمات 
بحثا عن لصوص تتراوح اعدادهم 
بني ٤ و٦ أشـــخاص يســـتخدمون 

العنـــف املفرط في تنفيذ جرائمهـــم حيث يعتمدون 
على ضرب املجنـــي عليهم وتكبيلهم بطريقة تعوق 

متاما حركتهـــم وجتعلهم يبقون 
في اجواء باردة حلني فك احلبال 

التي يربطون بها.
  وقال مصـــدر امني ان مواطنا 
اصطحب يوم امس وافدا آسيويا 
كما اصطحب مجموعة من احلبال، 
وترك اآلسيوي يسرد ما حدث، وقال 
انه فوجئ بـ ٦ شباب منهم اثنان 
ذوا بنية قويـــة يقومون بضربه 
بعنف وبعد ان سقط ارضا قاموا 
بتكبيله ومن ثم تركوه في العراء 
وانتقلوا الى داخل املخيم لسرقة 
كامل األجهزة االلكترونية ومن ثم 
انصرفوا بســـيارة رباعية الدفع وسجل رجال األمن 

قضية سلب بالقوة وجار البحث عن اللصوص. 

اخلليفـــة عن ان ايرانيا عاطال 
بدأت عالقته تتشعب باملتعاطني 
ليوعـــز الـــى ادارة املعلومات 
التي قامت بالتحري عن املتهم 
واســـتدراجه لبيع ٥ غرامات 
من االفيون مقابل مسكنه في 
الساملية مبقابل ١٠٠ دينار ليتم 

ضبطه.
  من جهة اخرى، ألقى رجال 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
وحتديـــدا ادارة بحث وحتري 
محافظة االحمدي القبض على 
مواطنني عثر بحوزتهما على 
ربع كيلو من مادة احلشيش، 
وقـــال مصدر أمنـــي ان مدير 
مباحث مبـــارك الكبير العقيد 
ابلغ عن اجتار  عادل احلمدان 
مواطن من أرباب السوابق في 
املواد املخدرة، وعليه مت عمل 
املتهم لبيع  كمني الســـتدراج 
اصبعني وحضـــر اليهم وكان 
برفقة آخر، وما ان تســـلم الـ 
١٠٠ دينـــار املرقمة وهي قيمة 
الصفقـــة، حتـــى مت القبـــض 
عليهمـــا، وباالنتقال الى محل 
اقامـــة املتهمني عثر على نحو 
ربع كيلو من احلشيش، واعترفا 

باجتارهما في املواد املخدرة. 

 يكبلون ضحاياهم ويتركونهم في العراء بأجواء باردة

  البحث عن ٦ لصوص يمارسون العنف المفرط

 مركز رياض 
 دفاع المتهم.. سالح كالشينكوف في وجه األمن 

 كثرت في اآلونـــة األخيرة 
حـــوادث التجرؤ علـــى رجال 
األمن وهم بصدد تنفيذ القانون 
وال أرى تبريرا لذلك إال تفاهة 
العقوبة التي تعاجلها النصوص 
القانونيـــة، فلـــو كانـــت تلك 
النصوص فيها من الردع الكافي 
ملا أقدم أي إنسان على املقاومة 
والتعدي على رجال الضبط، ألن 
احترام جهاز األمن من احترام 
القانون ومن يقدم على االستهزاء 
بالقانون فالشـــك أنه ال يبالي 
بالعقوبة التي ســـتوقع عليه 
لعلمه بتفاهتها، لكن لو يعلم 
أن فيها من الردع والزجر الكافي 

له ملا أقدم حتى على االستهانة بالقانون وال ميكن ألي 
شخص التذرع بجهله بالقانون لعلمه أنه مجموعة 
القواعد التي تهذب سلوك األفراد في املجتمع وأنه 
عليه احترام تلك القواعد، أما اإلساءة إليها فهو نوع 
من عدم االكتـــراث بالعقوبة املوضوعة الحترامه، 
وما دعاني لهذا السرد البسيط ما قرأته في جريدة 
«األنباء» في عددها الصادر يومي ٨ و٢٠١٠/١٢/٩ وذلك 
عندما توجهت مواطنة ملخفر الصليبخات وطلبت 
تسجيل قضية حترش والشروع في خطفها وألقت 
االتهام على جارها وعقب اإلدالء بأقوالها أصدر السيد 
وكيل النيابة قراره بضبط وإحضار ذلك املتهم وعقب 
ذلـــك توجه رجال املباحث حيث مســـكن املطلوب 
القبض عليه لضبطه وإحضاره إال أن املتهم عندما 
شـــاهد رجال الضبط لم يقم بتسليم نفسه وإبداء 
دفاعه لتبرئة نفسه بل قام باالصطدام العمد وذلك 
بسيارته محدثا تلفيات بسيارة الشرطة فضال عن 
أنه دخل منزله وإذا به يخرج منه حامال سالحا آليا 
(كالشينكوف) مهددا به رجال األمن الذين حضروا 
لتطبيق القانون بضبطه وإحضاره، وطلب منهم 
مغادرة املكان من أمام منزله وإال فسيقوم بتصفيتهم 
جسديا، وباالستعالم عن السجل اجلنائي لهذا املتهم 
(املجرم) تبني أن ســـجله اجلنائي متخم بالقضايا 
اجلنائيـــة وعقب قراءتي لهـــذا املوضوع انتابتني 
دهشة شديدة وتساءلت: ألهذا احلد وصلت اجلرأة 
بشخص متهم الى أن يهدد رجال األمن بسالح آلي 
لكي ال ينفذوا عملهم؟ ألهذا احلد وصلت األمور في 
بلدنـــا الى عدم االكتراث بالقانـــون والقائمني على 
تنفيذه؟ الشك أن غياب العقوبة الرادعة والفعالة 
هي املسؤولة عن ذلك التدني األخالقي الذي وصلنا 
إليه ألنه لو كانت العقوبة بالقدر الالزم لردع مثل 

هؤالء األشخاص اخلارجني على 
القانون ملا أقدم أحد منهم على 
االستهانة بالقانون والقائمني 
على تنفيـــذه وأقول ان قانون 
اجلزاء الكويتي لم يقف مكتوف 
األيدي نحو تلك الشـــرذمة من 
املجرمني فقد تناولت املادة ١٨٠ 
من قانون اجلزاء عقوبة اخلطف 
املقترن بإحلاق أذى وأفرد لها 
املشـــرع عقوبة اإلعـــدام إال أن 
حالتنا اقتصرت على الشروع 
في اخلطف والتحرش، األمر الذي 
يعاقب عليه بالسجن املؤبد عمال 
باملادة ٤٦ من قانون اجلزاء فضال 
عما أحدثه املتهم من إتالفه مركبة 
النجدة عمدا وهو األمر املجرم باملادة ٢/٢٤٩ من قانون 
اجلزاء والتي أفرد لها املشرع عقوبة احلبس التي 
ال جتاوز مدته ســـنتني إال أنه ال يغيب عن األذهان 
حيازة وإحراز املتهم لســـالح آلي (كالشينكوف) 
دون ترخيص مخالفا نص املادة ٢ من القانون رقم 
١٣ لسنة ١٩٩١ في شأن األســـلحة والذخائر والتي 
أفرد لها املشـــرع عقوبة السجن مدة ال تزيد على ٧ 
ســـنوات عمال باملادة ٢/٢١ من القانون نفسه فضال 
عن مصادرة السالح محل اجلرمية ومقاومته لرجال 
الضبط حلظة القبض عليـــه وما ما جرمه قانون 
اجلزاء الكويتي بنص املادة ١٣٥ من قانون اجلزاء 
وذلك ملقاومته بالعنف والقوة لرجال الضبط وهو 
ما أفرد له املشـــرع اجلزائي عقوبة احلبس مدة ال 
جتاوز ســـنة واحدة وهذه اجلرائـــم جميعها التي 
ارتكبها املتهم انتظمها سلوك إجرامي واحد، األمر 
الذي يتعني معه تطبيق أشدهما عقوبة وهي الشروع 
في اخلطف ومحاولة التحرش باملجني عليها والتي 
تصل عقوبتها للسجن املؤبد وأقول انه البد من تدخل 
املشـــرع الكويتي تدخال حاسما لوضع عقوبة لكل 
من تسول له نفسه اإلساءة جلهاز األمن ومحاولة 
التصدي له أثناء ممارســـته لعمله وأثناء تطبيقه 
للقانون وأن تغلظ العقوبة على تلك األفعال لتكون 
السجن بدال من احلبس والتي أفردتها املادة ١٣٥ من 
قانون اجلزاء حتى يشـــعر رجل األمن وهو يقوم 
بواجبه نحو ضبطه ألي شخص خارج عن القانون 
بأن من يحاول منعه من هذا الواجب األمني والوطني 
سينال العقوبة الرادعة. وذلك حتى يحس كل أفراد 
املجتمع بأن قدسية رجل األمن هي من قدسية القانون 
احلامي له مـــادام يؤدي عمله على أكمل وجه وفي 

ظل دولة سيادة القانون والدميوقراطية. 

 بقلم: المحامي رياض الصانع

 أكدوا أنهم السور الحامي للكويتيين 

 حملة الشباب بعنوان «إال رجال األمن» 

 الخالد استقبل وزيرة مكافحة اإلرهاب البريطانية 
الداخلية   اســـتقبل وزير 
الشيخ جابر اخلالد في مكتبه 
مبقـــر وزارة الداخلية أمس 
البريطانية  الدولـــة  وزيرة 
لشـــؤون األمـــن ومكافحة 
اإلرهاب البارونة بولني نيفيل 
جونز، بحضور وكيل وزارة 
الداخلية املســـاعد لشؤون 
األمن اجلنائي الفريق غازي 
عبدالرحمـــن العمر، وفرانك 
بيكر ســـفير اململكة املتحدة 
املرافق  الكويت والوفد  لدى 

للوزيرة البريطانية.
اللقاء رحب    وفي بدايـــة 

الشـــيخ جابر اخلالد بالبارونة بولني نيفيل 
جونـــز، مؤكدا علـــى عمق روابـــط التعاون 
األمني بني البلدين الصديقني الكويت واململكة 

املتحدة.
  وأوضـــح الوزيـــر أهمية 
مذكرة التفاهم األمني التي مت 
توقيعها مؤخرا بني البلدين 
العالقات  في دعم وتعزيـــز 
في مجـــال تبـــادل اخلبرات 
والتعاون األمني في مواجهة 
مكافحة اإلرهاب واجلرميــة 

املنظمــة.
  من جانبها، أعربت البارونة 
بولني نيفيل جونز عن تقديرها 
للدور احملوري الذي تقوم به 
الكويت لدعم السالم واألمن 

الدوليني.
اللقـــاء تبـــادل األحاديـــث    ومت خـــالل 
املشتركة وتنـــاول املوضوعـــات التي تهـــم 

اجلانبــني. 

 التمار والرندي خالل املؤمتر الصحافي 

 بدون انتحل صفة ضابط 
على الواجهة

  
  محمد الدشيش

  ألقى رجال جندة األحمدي 
القبض على شـــخص من غير 
محددي اجلنسية بعد أن اتهمه 
وافدان بانتحاله صفة ضابط في 

الداخلية بقصد سلبهما.
  وقال مصدر أمني ان بالغا 
ورد الـــى عمليـــات الداخلية 
عن ان شـــخصا يحاول سلب 
الواجهة  آســـيويني كانا على 
البحرية، وبانتقال رجال األمن 
البالغ مت توقيف شخص  الى 
تبني انه بدون، وباالستماع الى 
إفادات آسيويني أكدا أن املتهم 
أبلغهما انه ضابط في الداخلية، 
انتحال  وعليه سجلت قضية 

صفة رجل أمن.
 

 قنبلة في ملعب
  كرة قدم

  
  أمير زكي

  تعامل رجال إدارة املتفجرات 
يوم امس مع قنبلة كانت في 
محيط ملعــــب لكرة القدم في 
املهبولــــة وكان حدث  منطقة 
ابلــــغ عمليــــات الداخلية عن 
مشاهدته جلســــم غريب في 
محيط امللعــــب وعليه توجه 
رجال األمن وتبني ان اجلسم 
الغريب هــــو قنبلة يرجح ان 
تكون من مخلفات الغزو ومت 
استدعاء إدارة املتفجرات التي 

تعاملت مع القنبلة. 

 تاكسي المطلوبات
  في المهبولة

  
  محمد الدشيش

  احال رجال جندة األحمدي 
٣ آســــيويات احداهن مطلوبة 
على ذمة قضية ســــرقة فيما 
األخريــــان مســــجلة بحقهما 
قضيــــة تغيب وقــــال مصدر 
امني ان اآلسيويات الثالث كن 
داخل سيارة تاكسي جوال ومت 

حتويلهن لالختصاص.
  من جهة اخرى ألقى رجال 
جنــــدة العاصمة القبض على 
آسيوي بعد ان عثر معه على 
٨ زجاجات خمر وأرشــــد عن 
شــــقة يقيم فيهــــا وصديقته 
اآلسيوية وعثر بداخل الشقة 
التي يستأجرها في منطقة بنيد 
القار على كميــــة من اخلمور 

املصنعة محليا. 

 هاني الظفيري
  بدأ رئيس حملة الشباب الكويتي  «إال رجال 
األمن» محمد جاســـم التمار حديثه مبقولة أمير 
القلوب الراحل ســـمو الشيخ جابر األحمد رحمه 
اهللا «الذيـــن يتحدون القانون او يتحدون كرامة 
رجل الشرطة مثل هؤالء يجب ان نقف منهم موقفا 
صارما وال نسمح لهم بذلك، ألن رجل الشرطة او 

رجل األمن له كرامته مثل اي شخص آخر».
  جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد في 
ديوانه الكائن في منطقة األندلس مساء أمس األول، 
وأشـــار التمار الى اننا كشباب كويتي أساءنا ما 
يحدث من إساءة لرجال األمن واملساس بكرامتهم 
ملصالح فردية واستعراضات انتخابية على حساب 
مصلحة الوطن ومن اجل نشر الفوضى دون مراعاة 
الصالح العام. وأضاف التمار اننا كشباب كويتي 
واع نقف ضد هذه املمارســـات التي متس كرامة 
رجل األمن وهو ما يعتبر ممارسة دخيلة علينا 
كمجتمع كويتي، وهو ما دعانا كشباب إلشهار تلك 
احلملة «إال رجال األمن»، انتصارا لرجال القانون 
وصونا لكرامة الوطن. وأشار التمار الى ان رجال 
األمن هم الســـور احلامي الداخلي لنا ككويتيني 

ضد جميع التعديات واألخطار، واملســـاس بهم 
واالعتداء عليهم، واالعتداء على رجال األمن ينذر 

بخطر لالعتداء علينا جميعا.
  واننا ســـنواصل حملتنا في دعوة الشـــباب 
للتجاوب بشكل إيجابي معنا ورفض هذا املساس 

اخلطير بأمن الوطن.
  من جانبه، أكد مساعد احلملة الشبابية وأحد 
أعضائها بدر الرندي ان هذا املؤمتر هو إشـــهار 
رأي الشـــباب الكويتي وموقفـــه جتاه األوضاع 

احلاصلة في البالد.
  وأشار الرندي الى ان هناك موقعا الكترونيا 
متت مناقشـــة احلملة الشبابية املناصرة لرجال 
األمن به والتي هي بعيدة كل البعد عن اي اجتاه 
او دعـــم من اي جهة معينة، والهدف النهائي من 
هذا كله هو إيصال صوت الشـــباب الكويتي الى 
الشارع، وأضاف الرندي ان شعار احلملة ال يعني 
ان نشـــجع االعتداء على املواطـــن ولكن هو في 
النهاية محاســـبة املقصر، وأكد الرندي في ختام 
حديثه ان هناك العديد من الشـــبان جتاوبوا مع 
هذه احلملة التي ستســـتمر عبر الصحف وعن 

طريق التصاريح وإبداء الرأي. 

 ٥٠ غرام أفيون تحيل عاطًال للقضاء بتهمة «اتجار»
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