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 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
  تعرضت صيدلية في منطقة الساملية للكسر والسرقة 
على يد مجهولني مساء امس األول حيث استولى اللصوص 

على مجموعة من االدوية ومبلغ ٤٠٠ دينار.
  وقال مصدر امنـــي ان موظف معمل االدوية فوجئ 
بآثار كسر صباح امس على باب احملل وباستطالع االمر 
وجد ان خزينة الكاشير محطمة وقد سرق ما بداخلها 

فأبلغ عمليـــات الداخلية والتي حضر رجالها ومت رفع 
البصمات عن طريق رجال االدلة اجلنائية. ومن جانب 
آخر تقدم مواطن ببالغ الى غرفة عمليات الداخلية يفيد 
بتعرض محتويات طراده للســـرقة اثناء توقفه على 
شـــاطئ الفحيحيل حيث افاد لرجال األمن بأن معدات 
الطراد املسروقة تقدر بـ ١٠٠٠ دينار. وعليه مت تسجيل 

قضية احيل ملفها الى رجال املباحث. 

 سرقة ٤٠٠ دينار من صيدلية في السالمية

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 «االستئناف» تبرئ مذيعًا كويتيًا من تهمة التزوير

 براءة ٣ مواطنين من حيازة مخدرات وسالح ناري
 قضت محكمة اجلنايات 
برئاسة املستشـــار هشام 
عبداهللا وأمانة ســـر محمد 
عبداللطيف ببراءة املتهمني 
الثانـــي والثالـــث والرابع 
وحبـــس املتهـــم األول ١٥ 
سنة وغرامة ١٠ آالف دينار 

ومصادرة املضبوطات.
  حضر عن املتهم الثاني 
احملامـــي علي العلي ودفع 
ببطالن القبض على موكله 
وتفتيشه وتفتيش مسكنه 
ليال وما أسفر عنه من دليل 

وعدم حيازة املتهم الثاني للمواد املخدرة 
بقصد االجتار باإلضافة إلى بطالن تقريري 
األدلة اجلنائية وشـــهادة ضابط الواقعة، 
ناهيك عن بطالن اإلقرار املنسوب صدوره 
من املتهم الثاني لضابـــط الواقعة وعدم 
كفاية أدلة الثبوت وخلو األوراق من الدليل 

اليقيني.
  كما دفع العلي بتناقض أقوال ضابط 
الواقعة في شأن صحة اإلقرار املنسوب 
من املتهم األول بشأن مصدر املواد املخدرة، 

حيث ان أقواله تضمنت في 
بادئ األمر أن املتهم األول 
أقر له أن مصدر حتصله 
على املواد املخدرة هو نزيل 
بالسجن املركزي يدعى «م»، 
ثم سرعان ما عدل عن ذلك 
وتضمنت أقواله أن املتهم 
األول أضاف له أن االصبع 
من مادة احلشيش املخدرة 
التي مت ضبطها في مسكنه 
قد حتصل عليها من املتهم 

الثالث الذي أنكر ذلك.
العلـــي ببطالن    ودفع 
تقريري األدلة اجلنائية وشهادة ضابط 
الواقعة، موضحا أن القاعدة في القانون أن 
ما بني على باطل فهو باطل وكذلك بطالن 
اإلقرار املنسوب صدوره من املتهم الثاني 
لضابط الواقعة وعدم كفاية أدلة الثبوت 

وخلو األوراق من الدليل اليقيني.
  وشكر العلي القضاء الكويتي العادل 
على إنصـــاف موكله مطالبا رجال األمن 
القانونية ضد  بتحري صحة اإلجراءات 

املتهمني.

 بعد أن قضت «الجنايات» بحبسه ثالث سنوات وأمرت بإبعاده عن البالد

املتهمني وليس املواطنني فقام 
دفاع املذيع احملامي منيف جبر 
الظفيــــري مبعارضة احلكم 

السابق.
  وقد قضت محكمة اجلنايات 
بإلغاء العقوبة املقضي عليها 
على املتهم والتقرير باالمتناع 
عن النطق بعقابه على أن يقدم 
تعهدا بكفالة ٢٠٠ دينار يلتزم 
فيها باحملافظة على حســــن 

السلوك ملدة سنة.
  ولــــم يرتــــض احملامــــي 
الظفيري احلكم السابق فطعن 
عليه باالستئناف طالبا براءة 
موكله مما نســــب إليه دافعا 

الدائــــرة اجلزائية   ألغت 
اخلامسة مبحكمة االستئناف 
إبراهيم  برئاسة املستشــــار 
العبيد وعضوية املستشارين 
لطفي ســــاملان وعلي حسني 
نصر حكم محكمة أول درجة 
القاضي بحبس مذيع كويتي 
ثالث ســــنوات وإبعاده عن 
البــــالد بعد تنفيــــذ العقوبة 
وقضــــت ببراءتــــه من تهمة 

التزوير.
  كانت النيابــــة العامة قد 
اتهمت املذيع باستعمال محرر 
رسمي توكيل خاص صادر من 
إدارة التوثيق في وزارة العدل 
فقد قوته القانونية واستعمله 
ليستخرج به إذن عمل ألحد 
العمالــــة الوافدة مــــن إدارة 
عمل محافظة الفروانية رغم 
علمه بذلك قاصدا اإليهام بأن 
احملرر ال يزال حافظا لقوته 

القانونية.
  ولعــــدم حضــــور املتهم 
قضــــت محكمــــة اجلنايات 
غيابيا بسجنه ثالث سنوات 
الشــــغل والنفاذ وأمرت  مع 
بإبعاده عن البــــالد رغم أن 
قرارات اإلبعاد تكون للوافدين 

 أصدرت الدائرة اإلدارية السابعة باحملكمة 
الكلية برئاســـة املستشـــار حمود املطوع 
وعضوية القاضيني وليد املذكور ومســـلم 
الشـــحومي وحضور أمني اجللسة فيصل 
الشـــالحي حكما في القضية املرفوعة من 
د.خالد عبداللطيف رمضان األستاذ في قسم 
النقد واألدب املسرحي باملعهد العالي للفنون 
املسرحية ضد وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي بصفتها. والغت  قرار وزيرة التربية 
بتعيني د.فهد السليم عميدا للمعهد العالي 
للفنون املســـرحية وقضت وفق منطوق 
احلكم بعد استجالئها احلقيقة أحقية املدعي 
د.خالد عبداللطيف رمضان بتولي منصب 
عميد املعهد العالـــي، والزمت احملكمة في 
حكمهـــا أن تؤدي د.موضي احلمود ٣ آالف 
دينار للمدعي خالـــد عبداللطيف رمضان 
كتعويض عن االضرار األدبية الناجتة عن 

قرارها.
  ورأت احملكمـــة بعد اطالعها على أوراق 
الدعوى ومستنداتها ان قرار وزيرة التربية 
العالي د.موضي احلمود  التعليم  ووزيرة 

يتضمن اساءة في استعمال السلطة ملخالفته 
للوائح املعهد، إذ إن املدعي د.خالد رمضان 
املرشح األوحد املنطبقة عليه شروط ومعايير 
اختيار عميد املسرح وفي مقدمتها ان تكون 
رتبته العلمية استاذ دكتور، كما انه االبرز بني 
زمالئه من حيث املؤلفات العلمية، والتدرج 
الوظيفي، وبالتالي فإن قرار الوزيرة حاد عن 

جادة الصواب وأصبح خليقا بالرفض.
  ورأت احملكمة ان ترشيح جلنة اختيار 
العميد د.خالد رمضان ملنصب العميد جاء 
بعد تلمسها فيه التميز االكادميي، وتوافر 
اخلبرة االدارية الكبيرة لديه بدءا من كونه 
مديرا سابقا الدارة املعهد وأمينا عاما مساعدا 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
ثم رئيسا سابقا لقسم النقد في معهد املسرح 
ثم عميدا للمعهد، كما ان له ابحاثا منشورة 
وأعماال مسرحية مت تنفيذها وكان الوحيد من 
بني املرشحني احلاصل على درجة االستاذية، 
ومن ثم كان علـــى وزيرة التربية ووزيرة 
العالي تطبيق النصوص بتعيني  التعليم 

املدعي عميدا للمعهد. 

بانتفــــاء التهمة بحق موكله 
واخلطأ فــــي القيد والوصف 
للقضية علما بــــأن املتهم ال 
إلغاء االعتماد  يعلم بواقعة 
بالتوقيــــع اخلــــاص به من 
قبل املجني عليــــه «العامل 

الوافد».
  وقالت احملكمة في حيثيات 
حكمها القاضي ببراءة املتهم 
مما نسب إليه إنها ال تطمئن 
إلى استخدام املتهم التوكيل 
رغــــم فقدانه قوتــــه بإلغائه 
ناهيك عن أن شــــهادة إحدى 
املوظفات لــــم تتضمن طلب 
استخراج تصريح عمل للعامل 
بتوكيل فقد قوته ولم تطمئن 
احملكمة إلى أقوال الشاهد األول 
في علم املتهم بإلغاء التوكيل 
وخلصت احملكمة إلى كيدية 
االتهام املوجه للمتهم لوجود 

أوامر أداء ضده.
  وثمــــن الظفيــــري عدالة 
احملكمة إنصافها موكله في 
هذه القضية التي تبني كيدية 
االتهام املوجه ملوكله مؤكدا أن 
القضاء الكويتي يقف باملرصاد 
بوجه كل مــــن يتهم األبرياء 

ظلما.

 د. موضي احلمود  د. خالد رمضان  د. فهد السليم 

 احملامي منيف الظفيري

 احملامي علي محمد العلي 

 تغريم وزيرة التربية ٣ آالف دينار لصالح المدعي

 «اإلدارية» تلغي قرار تعيين السليم عميدًا للمعهد العالي 
وتقضي بأحقية خالد رمضان بالمنصب

 محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
  أسفرت حملة أمنية شنها رجال 
أمن األحمدي مساء اول من امس 
عن ضبـــط ١٦ وافدا بتهم تتعلق 
ببيع خمور محلية وإدارة أوكار 
سرقة اتصاالت دولية من بينهم 
وافدة سيالنية عثر بحوزتها على 
١٩ زجاجة خمر محلية، وأحيلت 
الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بتهمة ترويج اخلمور، كما أسفرت 
الرؤوس  احلملة عن ضبط أحد 
الكبيـــرة في ســـرقة االتصاالت 
الدولية بعد مداهمة ٣ أوكار يديرها 

وقبض عليه في أحدها.
  ووفق مصدر أمني فان احلملة 
انطلقـــت بإشـــراف وتعليمات 
مباشـــرة من مدير أمن األحمدي 
العلي وبقيادة  اللواء عبدالفتاح 
العقيد راشد النومس واستمرت 
نحو ٣ ســـاعات مبشـــاركة عدد 
كبيـــر من رجـــال األمـــن، وقال 
املصدر ان رجال األمن استهدفوا 
٣ أوكار لالتصاالت الدولية بعد 
ورود معلومات لرجال األمن عن 
ادارتها من قبل وافد هندي يعتبر 
احد اكبر جتار سرقة االتصاالت 
الدولية، وجنح رجال األمن خالل 
مداهمتهم لألوكار الثالثة في منطقة 
الفحيحيل في القاء القبض على 
الوافد الهندي الذي يديرها، كما مت 
القاء القبض على ٥ وافدين هنود 

 ضمن حملة أمنية أسفرت عن ضبط ١٦ وافدًا مخالفًا وسيالنية ترّوج الخمور

  زعيم لصوص سرقة االتصاالت الدولية بقبضة رجال أمن األحمدي

 اللواء انور الياسني 

 اللواء الشيخ احمد اخلليفة 

 اللواء عبدالفتاح العلي 

 صفحة الفيس بوك اخلاصة مبسابقة التصوير والتصميم 

 زعيم لصوص سرقة االتصاالت الدولية وإلى جانبه مروجة اخلمور السيالنية 

وبنغاليني يعملون حلسابه في تلك 
األوكار، واعتبر املصدر ان ضبط 
«الرأس الكبير» حســـب وصفه 
يعتبر «ضربة معلم» لرجال أمن 
األحمدي، مشيرا الى ان التحقيقات 
معه ستكشـــف املزيد من أوكار 
التي يديرها  الدولية  االتصاالت 
ويعتبر احـــد اكبر لصوصها بل 

وزعيمها في منطقة الفحيحيل.
  وقال املصدر ان احلملة أسفرت 
الوافدين  عن ضبط عـــدد مـــن 
املخالفـــني لقانـــون االقامة، كما 
أســـفرت عـــن ضبط ســـيالنية 
كانت حتمل حقيبة وبتفتيشـــها 
عثر بداخلها على ١٩ زجاجة خمر 
محلية، واعترفت أمام رجال األمن 
بأنها تعمـــل لصالح وافد هندي 

يدير مصنعا للخمور في منطقة 
أبوحليفة وقدمت بياناته كاملة 
لرجال األمن الذين قدموا بدورهم 
املعلومات لرجال مباحث األحمدي 

من أجل ضبطه.
  وأوضح املصـــدر ان احلملة 
تركزت حول سوق الفحيحيل في 
مجملها واستهدفت تواجد العمالة 

اآلسيوية السائبة، وتخلل احلملة 
مشـــاركة رجال مرور األحمدي 
الذين سجلوا ١٢٧ مخالفة مرورية 
لسيارات كان أصحابها يعرقلون 

السير في املنطقة.
  واختتم املصدر حديثه قائال 
ان جميع املضبوطني خالل احلملة 
أحيلوا الى جهـــات االختصاص 

القانونية  التخـــاذ االجـــراءات 
بحقهم.

  في ســـياق منفصـــل، متكن 
رجال جندة األحمدي من ضبط 
وافدين صينيني وبحوزتهما عدد 
من زجاجات اخلمر احمللية خالل 
اقامة نقطة تفتيش في ســـكراب 

ميناء عبداهللا. 

 سجين حاول تهريب لفافتي هيروين في معدته

امعانا فـــي التخفي وان يكون 
بعيدا عن اعني رجال املباحث.

  وقال املصدر انه وبعد تأكد 
املعلومات قـــام رجال املباحث 
باالتفاق على شـــراء ٣ اصابع 
من احلشيش بـ ٢٠٠ دينار من 
املوزع، ومت حتديد موعد للتسليم 
والتسلم في منطقة اجلهراء، ومت 
توزيع قوة رجال املباحث، وبعد 
احساسه بالشك انه قد نصب له 
فخ من قبل املباحث حاول الهرب 
مسافات قصيرة ومتت مالحقته 
والسيطرة عليه وعثر بحوزته 
على نصف كيلو حشيش، وبعد 
انتقالهـــم الى مكتـــب املباحث 
اعترف ان الكمية التي ضبطت 
هي االخيرة، حيث قام بتوزيع 
كميات كبيرة من املخدرات، وافاد 
بأن صديقا له يجلبها من العراق 
وهو يقوم بتصريفها له مقابل 
مبالغ مادية، وقام بتزويد رجال 
املخدرات باسم صديقه وارقامه 
ومت وضع اســـمه علـــى قائمة 
املمنوعـــني، واحالتهم للنيابة 

بتهمة احليازة واالجتار. 

عام ٢٠٠٣ بعد ان قضى عقوبة 
بتهمة ترويـــج املخدرات، وانه 
ومنذ خروجـــه عاد الى جتارة 
املخدرات واتخذها كمصدر له، 
الســـنوات ليتحول  وبعد تلك 
الى واحد من اهم املوزعني بني 

املتعاطني.
انه  التحريـــات على    ودلت 
يتخـــذ اكثر من شـــقة كمخزن 
لبضاعته كما انه يقوم بتغيير 
ارقام هواتفه النقالة باستمرار 

 عبداهللا قنيص
  احال الوكيل املســـاعد للمؤسســـات االصالحية والعقابية اللواء انور 
الياســـني ســـجينا حاول تهريب لفافتي هيروين الى داخل الســـجن بعد 
ابتالعهما محاوال ادخالهما الى السجن املركزي بعد عودته من قصر العدل 
يـــوم امس حيث كان معروضا امام القضاء. ووفق املعلومات التي وردت 
الى الوكيل اللواء انور الياسني فإن سجينا يدعى (ف.ع) موقوف على ذمة 
قضية مخدرات سيقوم بإدخال املخدرات الى السجن حلساب نزيل مقابل 
مبلغ من املال، وعلى ضوء تلك املعلومات طلب الياسني من مدير السجن 
العقيد شريدة الشمري تشديد الرقابة على السجني حيث كلف رئيس قسم 
املباحث بالسجن املركزي برصد حتركاته وبعد املعلومات واثناء عودته 
من احملكمة وقبل دخوله الســـجن قام رقيب السجن بإحالة السجني الى 
املستشفى لالشـــتباه في انه قام بابتالع املخدرات خاصة أن التفتيش لم 
يســـفر عن العثور على اي ممنوعات، وبعد عمل االشـــعة له تبني وجود 
قطعتني داخل احشائه وبعدها قام االطباء بعمل غسيل معدة له النزال ما 

في معدته وتبني انه بلع لفافتني كل لفافة حتوي ٨ غرامات هيروين. 

 عبداهللا قنيص
  متكن رجـــال االدارة العامة 
ملكافحة املخـــدرات من القبض 
على ســـجني سابق بعد ان باع 
رجال املباحث ٣ اصابع حشيش 
ومتكنوا من القاء القبض عليه 

متلبسا.
امنـــي فإن    ووفق مصـــدر 
معلومات وردت الى مدير عام 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء احمد اخلليفة عن نشاط 
مواطن عاطل عن العمل في بيع 
وترويج احلشـــيش وتضمنت 
املعلومـــات ان املواطـــن يقوم 
بعرض احلشيش بأسعار خيالية 
بني اوساط املتعاطني، وعليه قام 
اخلليفة بتكليف مدير املكافحة 
العقيد احمد الشرقاوي بجمع 
التحريـــات الالزمـــة عن تاجر 
احلشـــيش، وقام الشـــرقاوي 
بتكليف كل من الضباط النقيب 
عبدالعزيز الفضلي وعلي عبداهللا 
وناصر عجيمان بجمع التحريات، 
حيث تأكدت املعلومات ان املواطن 
ويدعى د.ن خرج من الســـجن 

 جرعة زائدة تصرع مواطنًا في الفردوس

 مخالفة مرورية تنتهي 
بـ «ألفاظ نابية»

 خدعة الـ «٢٠ ألفًا» تصيب هنديًا

 ..وجرعة تصرع مراهقة سورية في السالمية

 عبداهللا قنيص
  لقي مواطن مصرعه في منزلـــه الكائن في منطقة الفردوس 
جراء تعاطيه جرعة زائدة من املخدرات، ووفق مصدر أمني فإن 
مواطنا اتصل على غرفة العمليات مساء أمس وأبلغ عن عثوره 
على شقيقه متوفيا في غرفته اخلاصة مبنزله، وأوضح املصدر 
انه ومبجـــرد وصول رجال األمن روى لهم شـــقيق املتوفى انه 
عثر على شـــقيقه متوفيا وبجانبه إبرة يشتبه ان بداخلها مادة 
مخدرة وكيس يحوي مادة بيضاء وباالتصال على وكيل النيابة 
أمر بتســـجيل قضية ومعاينتها على يد رجال الطب الشـــرعي 
وحتريز اإلبرة والكيس وســـجلت قضية وفاة باشتباه تعاطي 

جرعة زائدة. 

 هاني الظفيري
  أقــــدم مواطن في العقد الثاني 
من عمره على التلفظ بألفاظ نابية 
جتاه شرطي في قطاع مرور اجلهراء 
مســــاء اول من امس، االمر الذي 
جعل الشرطي يقوم بتسجيل قضية 
ضد املواطن حملت مسمى اهانة 

رجل أمن.
  وقال مصدر أمني ان رجل االمن 
اوقف مركبة كان صاحبها يسير 
عكس السير، وما ان ترجل قائدها 
حتى طلب منه الشرطي رخصة 
القيادة ودفتر املركبة، اال ان املواطن 
رفض ذلك، وقام بالتلفظ عليه، ليتم 
تسجيل قضية في مخفر اجلهراء 
ومتت اإلحالة الى التحقيق للوقوف 
على اسباب اعتراض املواطن على 
حتريــــر املخالفــــة وتلفظه على 

عسكري املرور. 

 هاني الظفيري
  «ألو.. مبروك لقد فزت معنا بجائزة ٢٠ ألف دينار بعد أن مت السحب 
علـــى رقم هاتفك النقال»، بهذه اجلملة التقليدية التي يســـتخدمها 
النصابون متكن متصل مجهول من خداع وافد هندي واحلصول منه 
علـــى رصيد هاتفي بقيمة ٣٠ دينارا، ووفق مصدر أمني فإن الوافد 
الهندي تقدم مساء أول من امس الى رجال مخفر الصليبخات مبلغا 
عن تعرضه للنصب واالحتيال عن طريق رقم هاتف زود رجال األمن 
به، حيث أفاد الوافد الهندي (٣٥ عاما) بأنه تلقى اتصاالت من شخص 
مجهول يبلغه بربحه مبلغ ٢٠ ألف دينار طالبا منه إرســـال رصيد 
بقيمة ٣٠ دينارا ليقوم الوافد بإرسال الرصيد الى الشخص الذي قال 
انه مســـؤول شركة املسابقات التي ربح بها ليمتثل الوافد الى طلب 
املســـؤول الوهمي الذي ما ان حصل على الرصيد حتى قام بإغالق 

هاتفه وعليه مت تسجيل قضية واحالتها الى رجال املباحث. 

 عبداهللا قنيص
  لقيت وافدة سورية مصرعها في منزل اسرتها مساء أول من 
امـــس وعثر بجانب جثتها التي عثر عليها في حمام املنزل على 
إبرة يشتبه انها حتتوي على مادة مخدرة وكيس وادوات تعاط، 
ووفـــق رواية مصدر امني فإن وافدا ســـوريا قام باالتصال على 
غرفة العمليات مبلغا عن عثوره على ابنته جثة هامدة قائال ان 
ابنته دخلت احلمام وعندما تأخرت في اخلروج قام بطرق الباب 
فلم تســـتجب له وعليه قام بكسر الباب ليفاجأ بها جثة هامدة 

وبجانبها ادوات التعاطي.
  وقال املصدر ان مدير مباحث حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل 
واملقدم وليد الفاضل اجتها الى مكان البالغ حيث شاهدا  اجلثة 
وبجانبها إبرة كانت للتعاطي وعلى الفور مت االتصال على وكيل 
النيابة الذي أمر برفع اجلثة للطب الشرعي واحراز اإلبرة وطلب 
من مباحث الساملية معرفة الشخص الذي زودها باملواد املخدرة 

لالحالة الى التحقيق. 

 سجين سابق يسقط بـ ٣ أصابع
  بعد ترويجه للحشيش بأسعار خيالية

 في إطار اســـتعدادات وزارة الداخلية 
ألسبوع املرور اخلليجي املوحد واملزمع 
إقامته في شـــهر مارس املقبل حتت 
شعار «لنعمل معا للــحد من احلوادث 
املرورية» أعـــدت اللجـنة العليا املنظمة 
ألسبوع املرور اخلليجي املوحد بوزارة 
الداخــلية مسابقة تصوير خاصة على 
صفحتها بـ «الفيس بوك» وتتيح هذه 
املســـابقة فرصة املشـــاركة للجميع 

ومبختلف الفئات العمرية.
  وأوضحت اللجنة املنظمة ان فكرة 
املسابقة تدور حول املشاركة بصورة 
فوتوغرافيـــة أو تصاميم جرافيكس 
حـــول أي موضوع يتعلق مبضمون 
شعار أسبوع املرور بشرط أن حتمل 
الصورة املشاركة رسالة مرورية هادفة، 
ويحق لكل مشـــترك التقدم بصورة 

واحدة فقط.
العليـــا املنظمة  اللجنـــة    وقالت 
انه  املرور اخلليجي املوحد  ألسبوع 
التصويت للصور املشـــاركة  ميكن 
مبجرد الضغط على زر (Like) املوجود 

أسفل الصورة.
  مشيرة الى ان الصور احلائزة أكبر 

عدد من األصوات ستكون الفائزة.
  وأوضحت انهـــا رصدت جائزتني 
عبارة عـــن جهـــاز I-Pad للصورة 
احلائزة على أعلى نســـبة تصويت 
وكذلك جهاز I-Pad لتصميم اجلرافيك 

احلائز على أعلى نسبة تصويت.
  وذكرت اللجنة انه للمشاركة وملزيد 
من التفاصيـــل.. يرجى زيارتنا على 

العنوان التالي:
 www.facebook/q٨Traföc.week  

 أعدتها لجنة أسبوع المرور الخليجي بوزارة الداخلية

 «الداخلية» تطلق مسابقة تصوير وتصميم على «الفيس بوك»


