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75 ألف دوالر طارت من سيارة 

أفغاني في أمغرة
أمن اجلهراء يغلق مصنعًا جديدًا

للخمور احمللية يديره 3 آسيويني

في إجناز جديد يضاف ملديرية أمن اجلهراء متكن رجال 
أمن اجلهراء بقيادة العميد محمد طنا والرائد مطر سبيل من 
ضبط مصنع خمور في منطقة س���عد العبداهلل كان يديره 
ثالثة وافدين من اجلنسية اآلسيوية متت احالتهم الى جهة 

االختصاص.
وق���ال مصدر أمني ان معلوم���ات وردت الى العميد طنا 
عن مصنع للخمور ليتم تشكيل قوة من رجال أمن اجلهراء 
داهموا املصنع الذي وجدت بداخله أدوات التصنيع و9 براميل 
معبأة باخلمور احمللية اجلاهزة للبيع، حيث أشار املصدر 
الى ان الوافدين الثالثة وهم من اجلنسية البنغالية حاولوا 
الهروب ومقاومة رجال األمن اال أنهم س���قطوا في قبضتهم 

ومتت احالتهم الى املديرية مع األدوات املضبوطة.
هاني الظفيري  ٭

توقيف 5 شباب فزعوا لطاعن
واعتدوا على حراس مجمع راٍق

حارس »أفراح« طق مفتش في النعيم

حراس محكمة األحمدي أحبطوا
مخطط شاب لقتل نسيبه بساطور

»اإلدارية« تلغي قرار وزير الصحة 
بندب مدير منطقة الفروانية

تقدم وافد أفغاني إلى مخفر الصليبية مبلغا عن سرقة 75 
ألف دوالر أميركي من داخل سيارته. وقال الوافد في بالغه 
انه كان بصدد عقد صفقة داخل سكراب أمغرة لشراء أغراض 
وانه دخل الى أحد محالت الس���كراب وبعد مرور ساعة عاد 
الى مركبته ليجد الزجاج اجلانبي مهشما وُسرق املبلغ الذي 

كان سيدفعه قيمة الصفقة.
هذا وتبني من التحقيقات ان الوافد خرج من محل صرافة 
ف���ي العاصمة حامال املبلغ فيما رجح مصدر أمني ان يكون 
اجلن���اة تتبعوا الوافد وانتظروا الفرصة املناس���بة لتنفيذ 

جرميتهم وسرقة املبلغ.

متكن رج���ال إدارة بحث وحتري محافظة حولي بقيادة 
العقيد عبدالرحمن الصليل ومساعده الرائد وليد الفاضل من 
توقيف 5 شباب )بدون( قاموا باالعتداء على حراس مجمع 
جتاري راق في منطقة الس���املية، وكان من بني احملتجزين 

اخلمسة شاب طعن آخر بطعنة نافذة.
ووفق مصدر أمني فإن عملي���ات »الداخلية« تلقت عدة 
بالغات من مرتادي مجمع جتاري في الس���املية، حيث أفاد 
املتصلون بأن هناك مش���اجرة دامية حدثت في املجمع وأن 

املتشاجرين يعتدون بالضرب على حراس املجمع.
وفور تلقي عمليات »الداخلي���ة« للبالغ مت توجيه عدة 
دوريات أمنية الى موقع البالغ ومت االس���تماع الى ش���هود 
العيان وحراس املجمع والذين أفادوا بأن ش���ابا تشاجر مع 
آخر وطعنه، وحينما أمس���كوا بالطاعن استنجد بأصدقائه 

ليحضر نحو 10 أشخاص واعتدوا عليهم بالضرب.
هذا واس���تطاع رجال مباحث حول���ي توقيف بعض من 
املتهمني، وجار البحث عن بقية املش���اركني في املش���اجرة 

واملعتدين على حراس املجمع.
عبداهلل قنيص  ٭

تقدم مفتش في الشؤون الى مخفر النعيم في بالغ بتعرضه 
للضرب من قبل وافد سوري يعمل حارسا الحدى صاالت األفراح 
في منطقة القصر ليتم تسجيل قضيه ضد الوافد حملت مسمى 

اهانة موظف عام اثناء تأدية العمل.
وقال مصدر امني ان بالغ����ا ورد من مواطن يفيد بتعرضه 
للضرب اثناء تأدية العمل بالتفتيش ومحاولة حترير مخالفة 
ضد احدى الصاالت املخالفة لش����روط الشؤون اال ان املوظف 
فوجئ بحارس الصالة يعترض طريقه محاوال منعه من إجرائه 
القانوني ليتطور احلديث الى التش����ابك باأليدي ليتم التوجه 
الى مخف����ر النعيم حيث امر العقيد ص����الح الدعاس بتوجيه 
الطرفني الى املستش����فى وأرفق تقريرا طبيا يفيد مبا تعرضا 

له من إصابات.
من جهة أخرى، ادخل وافد هندي غرفة العناية الفائقة بحالة 
حرجة اثر تعرضه للطعن من قبل 6 وافدين بداخل السكن الذي 
يقطنون به في منطقة الساملية ليتم ضبط اجلناة والذين أفادوا 
بأن املجني عليه قام بس����ب منطقتهم في بنغالدش األمر الذي 

دفعهم لالعتداء عليه بالضرب وسجلت قضية.

احتجز ش���اب كويتي في مخفر الصباحية ووجهت اليه 
تهمة الش���روع في القتل، وحتفظ رجال األمن على ساطور 

كان املتهم ينوي استخدامه في تصفية طليق شقيقته.
وكان حراس محكمة األحمدي صدموا بشخص في طريقه 
إلى داخل احملكمة وفي يده ساطور حيث احاط حراس االمن 
بحامل الس���اطور واحكموا السيطرة عليه وبالتحقيق معه 
قال ان زوج شقيقته طلقها مؤخرا وهناك قضايا متبادلة بني 

الزوجني وأنه اراد ان يؤدب طليق أخته بالقتل.
عبداهلل قنيص  ٭

قضت الدائرة اإلدارية برئاسة املستشار جنيب املاجد وعضوية 
املستش����ارين د. محمد التميمي ومحمد فوزي بقبول الدعوى 
املرفوعة من مدير مستشفى ابن سينا ضد وزير الصحة شكال 
وفي املوضوع بإلغاء القرار املطعون فيه رقم 272\2009 الصادر 
بتاريخ 17-9-2009 فيما تضمنه من تخطي املدعي في الندب إلى 
وظيفة مدير منطقة الفروانية الصحية مع ما يترتب على ذلك 
من آثار. وتتلخص الدعوى التي أقامها مدير مستشفى الرازي 
وطالب فيها بإلغاء القرار الوزاري الصادر عن املدعي عليه بنقله 
إلى مستش����فى الرازي للعظام وأحقيته في الترقية التي متت 

آلخرين في وقت معاصر لقرار النقل املطعون عليه.
وقال املدعي شارحا لدعواه إنه عمل مديرا ملستشفى حسني 
مكي جمعه للجراحة التخصصية خمس س����نوات قام خاللها 
بتطويره وتوس����عته وأشرف على إنش����اءات حديثة وأجهزة 
حديثة في مجال السرطان ووضع برنامجا مشهودا لالرتقاء به 
إال أنه فوجئ بالقرار الوزاري بنقله إلى وظيفة مدير مستشفى 

الرازي وهو مستشفى متخصص في العظام.
مؤمن المصري  ٭

كمية من البراميل املستخدمة في التخمير وسط املصنع

مركز رياض

مقالي الذي أتناوله اآلن يثير مشكلة تفاقمت في اآلونة 
األخيرة في هذه احلقبة الزمنية، أال وهي مشكلة 

املخدرات التي ضربت بجذورها في أعماق املجتمع 
الدولي وتفاقمت ظاهرتها في العصر احلالي، مما شغل 

بال والة األمر في جميع الدول بسبب ما جتره من 
تدهور في الصحة العامة 

واألخالق بل وتعطيل 
القوى البشرية عن العمل 
واإلنتاج األمر الذي جعل 
كافة الدول تبذل جهودا 
صادقة وكبيرة وتنفق 

أمواال طائلة ملكافحة 
تعاطي املخدرات أو جلبها 
أو حيازتها فضال على أن 

القوانني بدأت تتخذ من 
التجرمي والعقاب سالحا 
رادعا بقصد احلماية من 
أخطار املخدرات بصورة 

تختلف في درجاتها وإن كانت ترصد أشد العقاب 
للجلب واحليازة بقصد االجتار حيث إن هذه األفعال 

تعد أصل اخلطر وموطن الداء والسبب في انتشار 
التعاطي واإلدمان. وما جعلني أتناول هذا املوضوع ما 
قرأته في »األنباء« بعددها الصادر يوم 2011/5/23 أن 

معلومات وردت إلى وكيل الداخلية باإلنابة عن أن هناك 
شحنات ترد إلى البالد من إيران وحتوى مواد مخدرة 
دون أن يعلم أصحاب هذه الشحنات بوجود مخدرات 

داخلها وأن هناك من يتتبع هذه الشحنات ويأخذ املواد 
املخدرة وعليه مت تكثيف الرقابة حول ميناء الدوحة 
والذي تصل إليه البضائع قادمة من إيران وبإجراء 
التحريات عن الواقعة أسفرت عن أن مواد مخدرة 

وصلت في شحنة أعالف وعليه مت تتبع شحنة األعالف 
وحال وقوف الشحنة محملة باألعالف خارج ميناء 

الدوحة تقدم وافدان وحمال املواد املخدرة فتم ضبطهما 
حيث تبني أنهما إيرانيان واعترفا بأنهما جلآ إلى هذا 
األسلوب املبتكر وذلك حتى ال يستطيع أحد كشفهما 

حيث يضعان تلك املخدرات وهي من نوع »االيس« 
غالية القيمة والثمن في شحنات دون علم أصحاب تلك 

الشحنات بوجود مخدرات بها وأن لديهما مصادر داخل 
امليناء تبلغهما بأن الشحنة وصلت وغادرت داخل شحنة 

بعينها وأنهما يتسلمان هذه املخدرات من الشحنة 
دون معرفة أحد وبعد خروجها من الدائرة اجلمركية 

وذلك لعدم شك أحد من العاملني باجلمارك في الشحنة 
حتى إن الشحنة قد تكون أعالفا أو غيرها وبداخلها 
املخدرات وهو ما لم يفطن إليه رجال اجلمارك لكن 

رجال املخدرات كانوا لهم باملرصاد ورصدوا تلك األفعال 
املجرمة، تلك هي الواقعة التي سطرتها اجلرائد اليومية. 
وقبل اخلوض في املنظار القانوني لهذه الواقعة البد من 
اإلشارة إلى من يقومون بهذا العمل اإلجرامي يكونون 

على درجة عالية وكبيرة من اخلطورة ويتفننون في 
إدخال املخدرات بأساليب حتتاج إلى يقظة بالغة فقد 

يدخلونها في جيوب سرية حلقائب أو سيارات عادية 
أو شاحنات، وأحيانا في صناديق حتوي بضائع أخرى 
بحيث ال تثير االشتباه، إذ يدسونها في البضائع حتى 

تفوت على املفتشني وأحيانا يضعونها في إطارات 
السيارات بل إن منهم من يضعها في أحزمة تربط على 

اجلسم خاصة إذا كان املخدر بودرة أو حبوبا بيضاء 
ومنهم من يدسها في احليوانات حتى إذا عبرت احلدود 

وابتعدت عن أعني الرقباء أخرجوها، أما في واقعتنا 
املاثلة فقد قام اجلناة بوضعها في شحنات أعالف دون 
علم أصحاب تلك الشحن حتى ال ميكن تفتيشها إال أن 
يقظة رجال مكافحة املخدرات استطاعت اغتيال حيلهم 

الدنيئة ومت ضبطها داخل شحنه األعالف وأحبطوا تلك 
العملية حتى ال تدخل بالدنا أنواع جديدة من املخدرات 
وهي من نوع »االيس« غالي الثمن وتكون وجبة شهية 

ملتعاطي املزاج يدمرون بها وطننا. نعود للمنظار 
القانوني لتلك الواقعة فقانون املخدرات رقم 74 لسنة 
1983 جرم في مادته )31( فقرة )أ( كل من استورد أو 

جلب مواد أو مستحضرات مخدرة أو ساعد في شيء 
من ذلك كفاعل أصلي أو شريك وكان هذا بقصد االجتار 

قبل احلصول على ترخيص يعاقب باإلعدام أو احلبس 
املؤبد كل من استورد مواد مخدرة من اخلارج وإدخالها 
في اقليم الدولة. واخلطر أنه ادخل هذه السموم وبدون 

ترخيص وانه أراد االجتار بها وتوزيعها ونشرها في 
البالد للكسب احلرام منها وهذا سلوك إجرامي خطر 

تكافحه الدول والهيئات الدولية ومما ال شك فيه أن 
الكمية املضبوطة الضخمة تفيد بأن غرض املتهمني هو 
االجتار فيها وهو ما يخضعهم لتلك العقوبة وهذا بعد 

التنبه إلى خطورة هذه اجلرمية التي حتطم طاقات وأبناء 
أي بلد تنتشر فيه. وقبل أن اختتم مقالي هذا أناشد 

أبنائي وإخواني الشباب والشابات لالنتباه إلى التغرير 
بهم حتت أي ظرف بتعاطي املواد املخدرة بذريعة واهلل 

ولي التوفيق.
رياض الصانع  ٭
www.riyad-center.com

مخدر األيس... داخل شحنة أعالف

ُهّربت بواسطة أقارب العراقي داخل إطار احتياطي 

»املكافحة« حتبط تهريب 500 ألف حبة كبتاغون هربها مصري 
في شاحنة ملصلحة عراقي لتصريفها في موسم االمتحانات 

مباحث اجلهراء حتل لغز الفتاة املتفحمة في اجلهراء
بالقبض على شقيقها واعترافه باجلرمية خلالفات أسرية

ُأبعدت زوجته عن البالد بسبب التهاب الكبد الوبائي
فقّدم أوراق زوجته الثانية إلجناز معاملة التحاق بعائل

»زين« تطلق حملة »وصلتك الرسالة« 
ملنع استخدام النقال أثناء قيادة املركبات 

إدارة بحث  حس���م رج���ال 
وحت���ري محافظ���ة اجله���راء 
الغم���وض الذي اكتنف مصرع 
فتاة كويتية حرقا وذلك بضبط 
شقيق الفتاة وهو شاب كويتي 
)18 عام���ا( وق���د اعترف بقتله 
لشقيقته بسبب خالفات عائلية 

حسب زعمه.
وكانت جثة فتاة كويتية أُبلغ 

عن وفاتها أعلى منزل أسرتها في 
محافظة اجلهراء قد أحيلت الى 
الطب الشرعي، وكانت املفاجأة 
الكبي���رة التي مبقتضاها تغير 
مسار القضية أن أفاد تقرير الطب 
الشرعي بأن الوفاة ناجتة عن 
حرق وهناك حريق عمد أودى 

بحياة املجني عليها.
وقال مصدر أمني: فور ورود 

تقرير الطب الشرعي وضع جميع 
أفراد أسرة املجني عليها في دائرة 
الشبهة ومت ارسال أفراد أسرة 
املجني عليها الى الطب الشرعي 
ليج���دوا آثار بنزي���ن على يد 
شقيق املجني عليها وباخضاعه 
للتحقيق اعترف بأنه أقدم على 
حرق شقيقته خلالفات عائلية، 
كما كش���فت اخلادمة اآلسيوية 

عن مفاجأة أخرى تثبت التهمة 
على املتهم حينما قالت ان االبن 

األصغر هو من قتل شقيقته.
هذا وقام مدير مباحث اجلهراء 
العقيد س���عد العدواني بإحالة 
الشاب الى النيابة العامة بتهمة 
القتل العمد مع س���بق اإلصرار 

والترصد.
هاني الظفيري  ٭

أمر وكيل النائب العام رجال 
إدارة البحث والتحري في اإلدارة 
العامة للهجرة بتصنيف قضية 
إقامة  وافد سوري حاول طباعة 
البنه مستغال أوراق ثبوتية تخص 
زوجته الثانية وهي بخالف زوجته 
األولى وأم االبن، سيما وان القانون 
يلزم لعمل اقامة لألبناء وجود األم 

داخل البالد وان تكون لها اقامة 
صاحلة فيما اعترف الوافد السوري 
بأنه اضطر إل���ى التزوير لكون 
زوجته األول���ى وأم ابنه ابعدت 
عن البالد إلصابتها بالتهاب الكبد 
الوبائي واستنادا الى مصدر أمني 
فإن معلوم���ات وردت الى رجال 
البحث والتحري في االدارة العامة 

للهجرة بأن وافدا سوريا شرع في 
عمل إقامة البنه »التحاق بعائل« 
رغم ان زوجت���ه أم االبن ابعدت 
عن البالد، وعليه مت اخطار وكيل 
الداخلية املساعد لشؤون  وزارة 
اجلنسية واجلوازات باإلنابة اللواء 
عبداهلل خليفة الراشد بشأن الوافد 
والذي أمر بتتبع القضية وما أن 

حض���ر الوافد الس���وري الجناز 
معاملة اإلقامة البنه حتى مت ضبطه 
وعثر معه على أوراق رسمية قدمها 
وكان من بني األوراق بطاقة مدنية 
تخص الزوجة الثانية حيث قدمها 
السوري باعتبارها ام ابنه الراغب 

في عمل اقامة له.
أمير زكي  ٭

الهزمي وقبازرد حصال على اذن من 
النيابة العامة بضبط الوافد ومن 
معه في ه����ذه التجارة وبتفتيش 
منزل العراقي في اجلهراء عثر رجال 
املكافحة على مبلغ 10 آالف دينار 
بحوزة املتهم العراقي واعترف بأنه 
أوعز الى أقاربه في العراق بشحن 
هذه الكمية من احلبوب مع الوافد 
املصري لالس����تفادة من اسعارها 

خالل هذا املوسم السنوي. 
هذا وأمر وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لش����ؤون االمن اجلنائي 
ومدير عام املكافحة اللواء الشيخ 
احم����د اخلليفة بإحال����ة املتهمني 
واملضبوطات الى النيابة العامة.

أمير زكي  ٭

املصري الى البالد فجرا مستغال 
كثافة احلركة في هذا التوقيت وبعد 
جتاوزه للتفتيش االلكتروني والذي 
من شأنه يكشف إذا كانت الشاحنة 
بداخلها م����واد مخدرة مت توقيف 
التفتيش  املصري بعد جت����اوزه 
وبإخضاع الشاحنة للتفتيش عثر 
رجال املكافحة على احلبوب بداخل 
اطار الشاحنة االحتياطي »االسبير« 
وفور العثور على الكمية الضخمة 
من احلبوب مت التحقيق السريع مع 
الوافد املصري والذي اعترف بجلبه 
احلبوب لصالح مقيم عراقي يقيم 
في اجلهراء وزود رجال املباحث 
مبعلومات عنه ليقوم رجال املباحث 
مبداهمة منزل العراقي خاصة ان 

احب����ط رج����ال اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات ثاني أضخم كمية 
من احلبوب املخ����درة بلغت 500 
الف حبة نوع كبتاغون حاول وافد 
مصري ضخها الى البالد بالتعاون 
مع عراقي يقيم في منطقة اجلهراء، 
وكشفت التحقيقات التي أجريت مع 
املتهمني بأنهما خططا جللب هذه 
الكمية تزامنا مع موسم االمتحانات 
وحاجة الطلبة الى حبوب منشطة 
تعينهم على املذاكرة في موس����م 

االمتحانات.
ووفق مصدر أمني فإن معلومات 
من العراق وصلت الى وكيل وزارة 
الداخلية لش����ؤون االمن اجلنائي 
ومدير ع����ام مكافح����ة املخدرات 
اللواء الش����يخ احمد اخلليفة بأن 
هناك ش����حنة كبيرة من احلبوب 
املخدرة حملها وافد مصري يعمل 
س����ائقا وان الوافد أفرغ حمولته 
من األواني املنزلية وخالل رحلة 
العودة س����يجلب ه����ذه احلبوب 

املخدرة الكبيرة. 
وق����ال املص����در األمن����ي فور 
تلقي اللواء الشيخ احمد اخلليفة 
املعلومات القيمة الواردة من العراق 
اجتمع مع مساعده العميد صالح 
الغنام وقرر ان تقوم إدارة العمليات 
والتي يرأسها العقيد محمد الهزمي 
ومس����اعده الرائد محم����د قبازرد  
مبتابعة ه����ذه القضية وبدورهما 
شكال فريق عمل من املالزمني اوائل 
الديحان����ي، زيد صلبوخ،  ناصر 
عبداللطيف راش����د، وعلى مدار 3 
ايام أقاموا به����ا في منفذ خباري 
العمليات  الع����وازم بقي رج����ال 
بانتظار الشحنة وما ان وصل الوافد 

املتهمان وأمامهما كمية احلبوب املضبوطة 

انطالقا من مسؤولياتها االجتماعية، 
مؤكدا ان هذه احلملة ستس����لط 
الكبيرة  الضوء على اخلط����ورة 
التي يسببها اس����تخدام الهواتف 
النقالة اثناء القيادة، مش����يرا الى 
احلملة ستكون مستمرة خالل ال� 

6 اشهر القادمة.
واضاف ان احلملة حتمل شعار 
»وصلتك الرسالة« وهو ما يعكس 
اهتمامنا بايصال رس����الة سامية 
للمجتمع وهي التقليل من احلوادث 
املرورية والتي حتدث بسبب اهمال 

البعض في قواعد املرور.

النقال����ة اثناء القي����ادة وهي تعد 
مؤشرا واضحا على تزايد نسبة 
احلوادث ف����ي الكويت، مؤكدا ان 
هذه املؤشرات تدق ناقوس اخلطر 
لدينا في الوزارة، الن الهاتف النقال 
»احملمول« ضلع اساسي فيها وهو 
ما يستجوب وضع خطوط كبيرة 
امام هذه املخالفات من خالل قوانني 

وزارة الداخلية.
وم����ن جانبه ق����ال مدير ادارة 
العالق����ات واالتصاالت بش����ركة 
زين لالتصاالت وليد اخلش����تي، 
ان الشركة تطلق حملتها هذا العام 

أطلقت شركة زين لالتصاالت 
املتنقلة حملتها املرورية التوعوية 
بالتع����اون م����ع وزارة الداخلية، 
وذلك ف����ي مؤمتر صحافي عقدته 
الشركة صباح امس في مقر الشركة 
بحضور مدير ادارة العالقات العامة 
والتوجي����ه املعنوي ومدير ادارة 
الداخلية  ب����وزراة  االعالم االمني 

العقيد عادل احلشاش.
وق����ال مدي����ر ادارة العالقات 
العامة والتوجيه املعنوي ومدير 
ادارة اإلعالم االمني باالنابة العقيد 
عادل احلشاش »ان انطالق احلملة 
التوعوية لشركة زين يعتبر شراكة 
مجتمعية بني الوزارة والش����ركة 
ستكون مستمرة على مدى ستة 
اشهر ورمبا اكثر، مشيدا بحرص 
شركة زين على هذا احلرص الكبير 
واالهتمام بالقضايا املرورية والتي 
باتت ام����را مهما يتعل����ق بالفرد 
واملجتمع. وأضاف احلشاش »ان 
املتميزة س����تنطلق  هذه احلملة 
بشكل كبير على مستوى وسائل 
اإلعالم، مشيرا الى ان هذه احلملة 
تعتب����ر بادرة طيب����ة تقدمت بها 
ش����ركة زين اميانا منه����ا بأهمية 
انها  الش����راكة املجتمعية، فرغم 
شركة جتارية ربحية بحته اال انها 
حرصت على املشاركة في إطالق 
هذه احلملة الهامة. وقال احلشاش 
ان هناك إحصائيات تؤكد ان %93 
من احلوادث املرورية ناجتة عن 
الهواتف  عدم االنتباه واستخدام 

جانب من مؤمتر حملة »وصلتك الرسالة«

املتهم باالعتداء على مباحث 
الصليبخات إلى »التنفيذ اجلنائي« 
بعد احلكم عليه بالسجن عامني 

متكن رجال مباحث العاصمة من توقيف ش���اب )بدون( 
صدر بحقه حكم غيابي بالسجن عامني العتدائه على رجال 
مباحث الصليبخات بالسكني وطعن احدهما وكان املتهم تهجم 
عل���ى رجال املباحث قبل أكثر من عام وتداولت القضية في 
أروقة القضاء وصدر حكم باحلبس عامني على املتهم ووردت 
معلومات عن وجوده في مجمع جتاري في منطقة اجلهراء 
حيث يتردد على املجمع لوجود محل يعود ألحد اصدقائه، 
ومت ضبطه واحالته الى التنفيذ اجلنائي متهيدا الحالته الى 

السجن املركزي لقضاء مدة احلبس.
عبداهلل قنيص  ٭


