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مناشدة لوزير الداخلية التوجيه بالقبض على قاتل الشميري
تعز/ وفاء المطري 

طالب أهالي المجني عليه عادل إبراهيم الشميري وزارة الداخلية ومحافظ 
تعز إلزام أمن عصيفرة بتسليم المدعو/ صهيب علي المخالفي الذي يتسترون عليه في 
قسم الشرطة بعد أن ألقوا القبض عليه عقب إقدامه على قتل الشاب/ عادل الشميري 

في شهر رمضان.
وقال والد المجني عليه إبراهيم الشميري : لقد أقدم المدعو/ صهيب المخالفي 

بقتل ولدي بتاريخ 19/ رمضان، وبعد اإلجراءات القانونية والتواصل مع الجهات 
األمنية ، تم إلقاء القبض على الجاني من قبل اللجنة األمنية إاّل أن مدير قسم 
عصيفرة المخالفي أفرج عنه وأنكر إلقاء القبض عليه،على الرغم من انه يوجد 

شهود عيان على ذلك..
وطالبوا الجهات المعنية بالمحافظة إلزام مسئول قسم عصيفرة بإحضار الجاني  وإيصاله 

إلى الجهات المختصة التخاذ اإلجراءات وفقًا للقانون وحفاظًا على دماء األبرياء .   

توفي فيها 8 نساء وجرحت 7

ضحايا عرس القرية المنكوبة بانتظار لفتة من الدولة
 تعددت االسباب والقتل واحد تظهر فيه بشاعة 
طرق الموت وأدواته التي تحصد أرواح األبرياء لكنها 
لألسف ال تثير أي مشاعر غيرة أو تيقض ضمير لدى 
تجار السياسة والمتاجرين بالقيم والمبادئ الذين 
تسلقوا الى الكراسي على جماجم األبرياء واستثمروا 
طهر دمائهم المسفوكة بسكاكين الغدر والخيانة 
ليتاجروا بها في أسواق النخاسة السياسية.. إنها واهلل 
من مهازل هذا الزمان والذي أصبح دم االنسان اليمني 
رخيصًا الى هذه الدرجة.. عام انقضى على اليمنيين 
بكل ما فيه من مآٍس لنبدأ صفحة جديدة لعام جديد 
يطل علينا، بعد ان كان أهالي منطقة جبل حرام 
عزلة األمرور بمديرية الشاهل- محافظة حجة- قد 
عاشوا كارثة مفجعة أدمت القلوب وأسالت دموع كل 
من يحمل بين جوانحه بقايا ضمير حي.. هذه الكارثة 
التي راح ضحيتها ثالثون امرأة وفتاة ما بين قتيلة 
وجريحة إثر حادث مروري مؤلم انقلبت فيه السيارة 
التي كانت تقل هؤالء النسوة وهن متجهات لحضور 
عرس أقارب لهم في إحدى القرى المجاورة، لتتحول 
تلك الفرحة والعرس الى مأتم كبير وحزين على أبناء 
القرية وأهالي الضحايا والمنطقة كلها.. نُشر نبأ هذه 
الحادثة عبر وسائل االعالم المختلفة والتي تناولتها 
كخبر عادي رغم بشاعته ولم تسلط الضوء عليه 
لتضعه أمام الحكومة والرأي العام باعتبار أن الحكومة 
مسؤولة عن تأمين حياة هؤالء الناس على قاعدة 
»لو تعثرت بغلة في العراق لسُئلت عنها«، ولألسف 
مرت هذه الحادثة المفجعة مرور الكرام ربما ألنها ال 
تحمل أي أبعاد سياسية للمتاجرة بها ولذلك لم تالِق 
االهتمام الكافي من وسائل االعالم ومن الحكومة.. 
هذه الفاجعة أثارت فينا شجونًا كثيرة فقررنا النزول 
الى موقع الحادث لنكشف الكثير من تفاصيل هذا 
المشهد المأساوي بأبعاده المختلفة، ففي صباح ذات 

يوم توجهنا الى مديرية الشاهل 
عزلة األم���رور عبر الطريق 
االسفلتي الجديد الذي يربط 
بين مركز المحافظة ويمر عبر 
مديرية مبين وقضاء الشرفين، 
بعد انطالق السيارة بحوالى 
ساعة وصلنا ال��ى وادي مور 
حيث توقفنا قلياًل لالستراحة، 
وغالبًا ما يضطر المسافرون في 
هذا الطريق الى التوقف كثيرًا 
في هذا الوادي خاصة في موسم 
االمطار حيث يكون الوادي ممتلئًا 
بمياه السيول التي تمنع السيارات 
من المرور كون الجسر توقف العمل 
به منذ بداية األحداث التي شهدتها 
البالد، وقد تم بناء ما نسبته حوالى 
90% من الجسر ولم يتبقَ اال القليل 
حتى يدخل نطاق الخدمة ليخفف 
الكثير من معاناة المواطنين، الذين 

يتمنون من قيادة محافظة حجة ومن حكومة الوفاق 
استئناف العمل فيه نظرًا ألهميته؟

واصلت السيارة بنا السير باتجاه مديرية الشاهل 
عزلة األمرور، وبعد أكثر من نصف  ساعة وصلنا الى 
هدفنا في منطقة القاعدة، فنزلنا فيها ومن ثم توجهنا 
الى موقع الحادث والذي يبعد عن قرية القاعدة وسوق 
سعدان حوالى )10كم(، عبر طريق ترابية وجبلية 
شديدة الوعورة.. أشار علينا أهالي سوق سعدان 
باالنتظار للقالبات- التي تحمل الماء- لتقلنا الى 
منطقة الحادث نظرًا لعدم وجود سيارات بعد الظهيرة.. 
فانتظرنا حوالى ساعة إلى أن وصل قالب وأقلنا معه 
صوب منطقة الحادث، كان القالب يسير ببطء شديد 
نظرًا لوعورة الطريق وضيقها وشدة انحدارها أثناء 
طلوعه الى الجبل المسمى بجبل حرام - صعوبة 
الطريق جعلتنا نترجل كثيرًا في المناطق الشديدة 
الوعورة.. توقفنا في المكان الذي وقع فيه الحادث 

ورأي��ن��ا 
ال��ذي  خ��ط��ورة المنعطف 
انحرفت منه السيارة والذي يشرف على منحدر شاهق 
حيث وصلت السيارة الى أسفل الجبل وتحولت الى قطع 
كما تحول معظم من كان فيها إلى أشالء.. يا اهلل.. 
نتوقع أن ينجو أحد ممن كن في السيارة نظرًا لبشاعة 
الحادث وهول المنحدر، ثم بعد ذلك واصلنا السير 
باتجاه قرية السجرة- جبل حرام التي ينتمي اليها 
ضحايا الحادث.. القرية مايزال الحزن مخيمًا عليها.. 
األسى والحسرة واآلالم تعتصر القلوب، نقرأ تفاصيل 
في وجوههم حيث لم يخُل بيت في القرية إال وفجع 
بهذه الكارثة سواء بفقد قريبه أو إصابة جريحه، معظم 
أبناء القرية ينتمون الى بني جهالن، الذين التقينا 
بهم. وتحدثوا إلينا وعلى رأسهم الشيخ محمد ناصر 
جهالن شيخ القرية والذي فقد من أسرته في الحادث 
سبع فتيات أربع متوفيات وثالث جريحات، واالستاذ 
عزالدين جهالن مدير المدرسة والذي فقد إحدى بناته 
إضافة الى عدد من االهالي الذين كانوا متواجدين 
في القرية، سألناهم عن الحادث وكيف ومتى وقع 

فأجابوا بأنه وقع يوم الخميس الساعة التاسعة صباحًا 
في أول يوم من محرم السنة الهجرية الجديدة، أثناء 
توجه هؤالء النساء والفتيات في سيارة صالون موديل 
84م لحضور عرس أقارب لهم في قرية أخرى تبعد 
عن قريتهم حوالى )10كم(، وأثناء نزول السيارة في 
منعطف خطير وضيق عجز السائق التحكم بها مما أدى 
الى انقالبها من مرتفع شاهق لتقع هذه المأساة التي 

ُفجع بها الجميع..
 األهالي يرجعون سبب الحادث الى وعورة الطريق 

ضيقها  و
.. مشيرين الى أن هذا الحادث 

ليس االول فقد سبقته ح��وادث كثيرة في هذه 
المنطقة إضافة الى الحمولة الزائدة على السيارة، 
حيث إن اجمالي العدد كان 30 امرأة وفتاة تتراوح 
أعمارهن ما بين خمس سنوات الى 33 سنة، إضافة 
الى السائق الذي مازال يتلقى العالج في صنعاء مع 

بقية الجريحات.
حتى اآلن بلغ عدد المتوفيات في الحادث ثمان نساء 
متزوجات وعازبات، أما عدد الجريحات لنفس الفئة 
العمرية ما بين 12-33 سبع نساء مازلن يتلقين العالج 
في صنعاء، وإصابتهن ما بين متوسطة وبليغة، أما 
عدد المتوفيات والجريحات لمن تتراوح أعمارهن من 
5-12 سنة فقد بلغن 6 متوفيات وثمان جريحات، 
إضافة الى الطفلة فاطمة عباس جهالن التي تبلغ 
من العمر خمس سنوات هذه الطفلة هي الوحيدة 
التي نجت من الحادث ولم تصب بأي أذى وقد رأيناها 
في القرية وتحدثنا اليها، فسبحان اهلل الذي لطف بها 

ونجاها..

 أهالي القرية تحدثوا عن أحوال الجريحات التي 
تم اسعافهن الى مستشفى الثورة في صنعاء نظرًا 
لقلة المستشفيات داخل المحافظة ولكن المستشفى 
لم تستقبل كل الجريحات وإنما اكتفت باستقبال 
بعضهن، وخاصة ممن كانت اصاباتهن متوسطة، االمر 
الذي جعل أهالي الضحايا يضطرون لنقل المصابات 
بإصابات بالغة الى المستشفى األهلي الخاص بصنعاء 
وهذا األمر حسب إفادتهم أضاف عليهم أعباء كبيرة 
نظرًا للكتاليف المادية الباهظة التي ال يستطيعون 
دفعها حيث إن بعض الجرحى مازالوا محتجزين في 
المستشفى ولم يستطيعوا إخراجهم نظرًا لعدم 
قدرتهم على دفع التكاليف.. وإزاء ذلك سألناهم 
عن ماذا قدمته الحكومة لمساعدتهم لتجاوز هذه 
الكارثة وما الذي قدمته السلطة المحلية بالمحافظة 
والمديرية.. صمتوا بحزن ثم ردوا علينا بأنهم لم 
يتلقوا أية مساعدة أو حتى مواساة من قبل الحكومة 
وكأنهم ليسوا من مواطني الجمهورية، فالحكومة لم 
تلتفت اليهم ولم تقدم لهم أي شيء رغم انها مسؤولة 
أمام اهلل عن تأمين حياة هؤالء الناس والتخفيف من 
معاناتهم، أما قيادة محافظة حجة حسب قولهم فقد 
اكتفت بإرسال وكيلي المحافظة لتقديم واجب العزاء 
ألهالي الضحايا مع مبلغ خمسمائة ألف ريال كمساعدة 
ال أقل وال أكثر وهذا المبلغ ال يكفي حتى لتكاليف جزء 
بسيط من نفقات العزاء، المجلس المحلي بالمديرية 
كذلك لم يقدم لهم أي شيء، لكن ترى ماذا قدمت 
المنظمات والجمعيات ورجال الخير بدورهم.. أهالي 
الضحايا اكدوا أنهم تلقوا بعض المساعدات من بعض 
مشائخ المديرية ورجال الخير ومن شركة يمن موبايل 
والدائرة النسوية لالصالح التي زارت الجريحات وقدمت 
لهن بعض المبالغ الرمزية، الشيخ محمد ناصر جهالن 
عبر عن شكره لمن قدم لهم المساعدة والعون، كما 
شكر بعض موظفي مستشفى 
الثورة الذين تعاونوا معهم..

االهالي يناشدون رئيس 
الجمهورية وقيادة محافظة 
حجة القيام بدورهم وواجبهم 
االنساني تجاه أهالي الضحايا 
الذين حلت بهم هذه الكارثة 
ب��ت��ح��م��ل ن��ف��ق��ات م��ع��ال��ج��ة 
المستشفيات  المصابات في 
كونهم اصبحوا غير قادرين على 
توفير نفقات العالج الباهظة 
بسبب ظروفهم المادية الصعبة، 
مناشدين في نفس الوقت قيادة 
معاناة  ل��ى  ا النظر  المحافظة 
المواطنين في المنطقة وغياب 
الخدمات والمشاريع في مختلف 
المجاالت سواء في جانب الطرقات 
وال��ت��ي ت��ع��د ال��س��ب��ب الرئيسي 
لحدوث هذه الكوارث وتجعل حياة 
الناس في المنطقة مهددة في أية لحظة، إضافة الى 
انعدام مشاريع المياه والكهرباء والتعليم وغيرها من 

المجاالت..
ونحن بدورنا نؤكد أن هذه الكارثة كشفت عن 
حجم المعاناة التي يعيشها أبناء المنطقة وكأنهم 
يعيشون في العصور الوسطى، فواقع الحال الذي 
رأيناه بأعيننا كان أبلغ في التعبير من وصف األهالي 
لمعاناتهم، فالمنطقة تعيش معاناة حقيقية في 
مختلف جوانب الحياة في الطرقات.. في الكهرباء.. 
في المياه.. والتعليم أوضاعه متدهورة حيث إن عددًا 
من المدارس مغلقة أو شبه مغلقة بسبب عدم وجود 
مدرسين، ونحن هنا بدورنا نضع هذه المأساة والكارثة 
التي حدثت في جبل حرام عزلة األمرور بالشاهل أمام 
الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة وكل الخيرين 
للقيام بدورهم للتخفيف من معاناة اخواننا في هذه 

القرية المنكوبة..

األهالي: مصابات محتجزات 
في المستشفى لعدم قدرتنا 

على تسديد التكاليف

ها هو عام ينقضي ويطوي اليمنيون آخر صفحاته لتبقى ذكراه األليمة محفورة في ذاكرتهم بكل مشاهده المأساوية المصبوغة  
بلون الدم ورائحة الموت وعفن الساسة وموت الضمير االنساني والوطني لدى الكثير من تجار السياسة وكهنة الدين وأدعياء 
الرحمة.. عام انقضى ولم يحصد فيه اليمنيون سوى الموت والخوف والرعب والحزن، حيث أصبحت مقاصل الموت تحصد حياتهم في البر 

والبحر وفي الجو سواء عن طريق االغتيال أو العبوات الناسفة أو الحوادث المرورية..
استطالع/ سمير النمر

نبيل الفقية يعينّ 3 من أقاربه 
براتب 600 ألف شهريا..!!

قيام   رسمية  وثيقة  اظ��ه��رت 
رئيس مجلس ادارة شركة التبغ 
والكبريت كمران - نبيل الفقيه بتوظيف 3 
من اقاربه وتعينهم مدراء في ادارات مهمة 
ووفقا للطليعة نت )واحد منهم موظف في 
أمانة العاصمة براتب معتمد من االمانة 

واألخر في وزارة السياحة(.
نص الوثيقة يوضح تفاصيل القرار االداري 
رقم )73( لسنة 2012م والخاص بتوظيف 
االخ��وة توظيف وتعيين االخ/ محمد يحيى 
مصلح مهدي - مدير لالدارة التجارية - راتب 

اساسي شهري 200,000 ريال.
- توظيف وتعيين االخ/ عبداهلل ناصر غشام 
- مساعد مدير التسويق - راتب اساسي شهري 

200,000 ريال.
ظيف وتعيين االخ/ محمد احمد قاسم الدولة 
- مدير مكتب رئيس مجلس االدارة - راتب 

اساسي شهري 200,000 ريال.
ما يخالف قانون التوظيف ل��وزارة الخدمة 
المدنية ويخالف الالئحة الداخلية للشركة؟ 

ومن ذلك :
المذكورين  الفقيه بتوظيف  قيام نبيل 
 200,000 ومنحهم راتبًا أساسيًا بواقع 
ريال شهريا، بينما بداية المقطوع -الراتب 
االساسي- ألي موظف في الشركة هو مبلغ 
49,000 ريال فقط بحسب القرارات المنظمة 
لذلك في الالئحة الداخلية للشركة، وتم رفعه 

مؤخرا الى 70,000 ريال.
الشيئ االخر هناك العديد من الموظفين 
يتجاوز عمرهم الوظيفي في الشركة 20 عامًا 
ولم يصل راتبهم الى 150,000 ريال حتى 
اليوم.. فهل يعقل ان يوظف الفقية اقاربه 
ويمنحهم مبلغ 200,000لكل واحد من اول 

شهر عمل!؟

عصابة القتل بقاع القيضي أمام عدالة القضاء
تواصل المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة  

العاصمة النظر في قضية مقتل الشاب »جميل« 
في قاع القيضي والتي هزت الشارع اليمني لبشاعة أساليب 
المجرمين.. وتعود تفاصيل المأساة الى تاريخ 20/1/2012م 
اليوم الذي خرج فيه جميل من البيت في صنعاء الساعة ال�8 
مساًء بسيارته صالون مونيكا 2006م.. وكعادته خرج بدون 
سالح، وكان من المفترض أن يعود الى منزله مبكرًا، لكنه هذه 
المرة تأخر.. قلقت زوجته عليه فاتصلت به لكن تلفونه كان 
مغلقًا فانتظرت وانتظرت.. لكن جميل لم يعد ولم يرد على 
اتصاالتها، فما كان منها إاّل أن اتصلت بأخيه األصغر فحاولوا 
االتصال به لكن دون جدوى، فكان تلفونه مغلقًا حتى الصباح.. 
ازداد القلق على جميل وبدأوا بالبحث عنه وبّلغوا قسم الشرطة.
 وفي تاريخ 22/1/2012م تلقوا اتصااًل من البحث الجنائي 
في محافظة صنعاء أخبروهم بوجود جثة مجهولة في مستشفى 
الكويت.. فذهبوا للتأكد.. ويا للهول لقد كانت هي جثة جميل 
مقتول خنقًا، كان الموقف مهواًل ومروعًا للجميع خصوصًا وانه 

ال يوجد لجميل عدو أو معه مشاكل مع أحد.
بدأت التحقيقات للتأكد في بحث محافظة صنعاء والتي أجراها 
العقيد أحمد العودي ومسعد الصيادي، حيث بدءا التحقيق مع 
أصدقاء المجني عليه وأقربائه واالشخاص الذين تناول معهم 
القات قبل اختفائه، ولم تسفر تلك التحقيقات عن أية نتيجة أو 

خيوط تكشف مرتكبي الجريمة.
لكن في تاريخ 6/2/2012م وصلت معلومات للبحث الجنائي 
بوجود سيارة صالون مونيكا 2006م نفس اللون والمواصفات 

مع عصابة قتلة في الحيمة الخارجية.
تأكد المحققون أن السيارة تحمل نفس مواصفات سيارة 
المجني عليه »جميل«  فأرسلوا مندوبًا من البحث لشرائها، وأفاد 
مندوب البحث بأن االشخاص الذين كانت معهم السيارة هم 
من عزلة عانز وهم »عادل، خالد، عوض، صالح«، وبعد التحقق 
ومعرفة أسمائهم اتضح للبحث ان هؤالء االشخاص لهم سوابق 
إجرامية، فاستمرت التحريات عبر الرقم التسلسلي لتلفون 
جميل بعد أن بدأ أحدهم  باستخدام تلفون المجني عليه وبعد 
التحري تم القبض عليه وعند التحقيق معه أفاد أنه قد اشترى 
التلفون من محل في شارع القصر وأثبت ذلك بفاتورة الشراء، 
فتم االنتقال والتحقيق مع صاحب المحل الذي قال: إنه اشترى 
التلفون من فتاة وشخصين ببطاقة الفتاة والذي طلب منها أن 
تكشف عن وجهها ليتأكد أنها صاحبة البطاقة ولكنها رفضت 

فشك بأنها ليست صاحبة البطاقة فقام بكتابة رقم لوحة السيارة 
التاكسي التي كانوا يستقلونها ودونه في سند فاتورة الشراء.

وظل بائع التلفون محتجزًا  في بحث محافظة صنعاء حتى تم 
التأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها، حيث تم استدعاء 
البنت التي تم بيع التلفون باستخدام بطاقتها، فتبين أن بطاقتها 

سُرقت قبل سنتين وتم االبالغ بذلك وإخراج بدل فاقد.
وبعد أيام تمكن قسم البحث الجنائي من معرفة سكن 
االشخاص الذين باعوا السيارة حيث وهم يسكنون في 
منزل في حزيز - صنعاء .. فتم التحرك وضبط متهمين وهما 
»عادل وصالح« في سيارة »ايكو« أجرة تحمل نفس رقم 
اللوحة الذي دونه صاحب محل بيع التلفونات وبعد ذلك تم 
القبض على شريكتهما في المنزل، ومن ضمن االشياء التي 
تم ضبطها بطاقة البنت التي استخدموها في بيع تلفون 

المجني عليه.
أثناء التحقيق مع المجرمين اعترفوا بارتكاب الجريمة وشرحوا 

الطريقة التي تم بها قتل المجني 
عليه خنقًا وأدلوا بأسماء االشخاص 
الذين شاركوهم في ارتكاب تلك 
الجريمة البشعة، أحدهم مازال 
ف��ارًا من وجه العدالة وهو خالد 
محمد حسين خصيفان، وشخص 

آخر اشترك معهم في بيع األشياء 
المنهوبة، كما اعترفوا بارتكابهم 

لجرائم عدة بنفس االسلوب.
قام البحث الجنائي باستدعاء 
بعض االشخاص الذين سبق 
وأن قدموا بالغات اعتداء عليهم 
من قبل عصابة مكونة من 

ثالثة أشخاص وبنت وتعرفوا 
على هذه العصابة وأكدوا 
أنهم، بعد ان ميزوهم من 

بين أش��خ��اص آخ��ري��ن، 
ك���م���ا اع���ت���رف 
أف��راد العصابة 
ب��ارت��ك��اب��ه��م 
ع���دة ج��رائ��م 
ب��ح��ق ه���ؤالء 

االشخاص ومن بينهم  شخص اعتدوا عليه -بنفس الطريقة 
التي تم بها قتل جميل  قبل ارتكابهم آخر جريمة بشهر-  
بالخنق حتى أغمي عليه ورموا جثته بعد خنقه معتقدين أنه 
قد مات، وأيضًا أشخاص آخرين منهم من نهبوا ما بحوزتهم 

من مال وجنابي.
ملف القضية احيل الى النيابة المتخصصة بأوامر من النائب 
العام كون القضية حرابة بتشكيل عصابة مسلحة لالعتداء على 
الغير بقتلهم ونهب ممتلكاتهم بالقوة، وقد ثبت ذلك باعترافهم 
بقتل المجني عليه جميل ونهب ممتلكاته وارتكابهم جرائم 

مماثلة بحق آخرين.
تزامن احالة القضية مع بدأ االض��راب في النيابات وظل 
المتهمون في حجز قسم محافظة صنعاء وقد تم تهريب أحدهم 
من السجن بالقوة واالعتداء على حراسة القسم إاّل أنه تم القبض 

عليه وايداعه السجن من جديد.
وبعد مرور شهرين من االضراب تم فتح ملف القضية في 
النيابة واستدعاء المتهمين للتحقيق معهم من جديد وأثناء 
توجيه التهم إليهم أنكروا كل التهم الموجهة ضدهم ولم 
يعترفوا اال ببيع تلفون المجني عليه، وقد ادعوا أنهم قد اشتروه 
من سوق في باب اليمن وأنكروا أيضًا اعترافهم شفاهًة بما نُسب 
إليهم  من جرائم  في البحث ولكنهم اعترفوا بأن التوقيعات 
والبصمات في محاضر جمع االس��ت��دالالت هي توقيعاتهم 
وبصماتهم وزعموا بأنهم وّقعوا وبصموا في تلك المحاضر دون 

معرفتهم بما ُكتب فيها.
بعد أن استكملت النيابة التحقيقات مع المتهمين ُأحيل 
الملف الى المحكمة الجزائية المتخصصة بدعوى قضية 
حرابة وتشكيل عصابة مسلحة لخطف وقتل ونهب 
ممتلكات اآلخرين وانتحال شخصية رجال األمن عند 

ارتكابهم تلك الجرائم.
بعد ذلك بدأت جلسات المحاكمة ووُجهت 
دة  لعا وكا لمتهمين،  ا ل��ى  ا لتهم  ا
ي��ح��اول��ون ان��ك��ار م��ا اقترفته 
أي��ادي��ه��م وال���ه���روب من 
التي  لبريئة  ا االرواح 
أزه���ق���وه���ا.. لكن 
اهلل  . فحكم  هيهات.
أقرب والقضاء سيقتص 

للشاب جميل وألمثاله..


