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1230 أسرة متعففة استفادت من مشروع األضاحي »بنك الطعام«: 
 أعلن البنك الكويتي للطعام واإلغاثة أنه قام بتنفيذ 
مشروع مصرف األضاحي في الكويت بالتعاون مع األمانة 
العامة لألوقاف ووزع األضاحي على نحو 1230 أسرة 
من املتعففني واحملتاجني واألرامل واملتضررين من جائحة 

كورونا.    وأفاد نائب رئيس مجلس ادارة )بنك الطعام( 
مشعل األنصاري في تصريح صحفي أمس أن املشروع 
ادخل السرور هذا العام على قلب أكثر من 6 آالف مستفيد 
في مختلف محافظات البالد من األسر األشد أحتياجاً. وأكد 

أن البنك لن يدخر وسعاً في تقدمي كل ما من شأنه االرتقاء 
مبسيرة العمل اخليري وبخاصة في ظل الظروف الراهنة 
واملساهمة مع الدولة في تلبية احتياجات املتضررين 

واملتعففني.
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سموه هنأ خادم احلرمني الشريفني بنجاح موسم احلج

نائب األمير يشكر املهنئني بعيد األضحى املبارك 
وج��ه سمو نائب األمير وول��ي العهد 
الشيخ نواف األحمد كلمة شكر وتقدير 
إلخوانه وأبنائه املواطنني الكرام داخل 
البالد وخارجها واملقيمني األوفياء على 
أرض الكويت على تهانيهم الصادقة 
وأم��ان��ي��ه��م ال��ط��ي��ب��ة مب��ن��اس��ب��ة ح��ل��ول 
عيد األض��ح��ى امل��ب��ارك س��واء م��ن خالل 
االتصاالت الهاتفية أو البرقيات أو كافة 
وسائل التعبير األخ��رى، مقدراً سموه 
تلك املشاعر اجلياشة التي تنم عن روح 
األسرة الكويتية الواحدة وما جتسده من 
تواد ومحبة، سائالً املولى جل في عاله 
أن يحفظ كويتنا احلبيبة واح��ة للخير 
واألم���ان، ويهيئ لها املزيد من الرفعة 
والتقدم واالزده���ار، وأن يسدد اخلطى 
لتحقيق ك��ل م��ا ننشده م��ن رق��ي ومنو 
ورخ��اء في ظل القيادة احلكيمة لقائد 
مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو 

الشيخ صباح األحمد أمير البالد حفظه 
الله ورع��اه ذخ��راً للبالد وق��ائ��داً للعمل 

اإلنساني.
م��ب��ت��ه��الً س��م��وه وإخ���وان���ه وأب��ن��ائ��ه 
املواطنني واملقيمني على أرض الوطن 
العزيز إلى الباري عز وجل أن مين على 
أخيه صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بالشفاء العاجل وموفور 

الصحة والعافية.
وك��ان سمو نائب األمير وول��ي العهد 
الشيخ نواف األحمد، قد بعث أول أمس 
ببرقية تهنئة إلى أخيه خ��ادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة 
ضمنها تهاني صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد وتهانيه بالنجاح 
الكبير الذي حتقق ملوسم حج هذا العام 
1441 هجرية بفضل من الله تعالى، ثم 

بفضل الرعاية الكرمية التي أوالها خادم 
احلرمني الشريفني وحكومته الرشيدة 
ممثلة ب��ك��اف��ة ال�����وزارات وال��ق��ط��اع��ات 
واجلهات املعنية التي سخرت واستنفرت 
جل طاقاتها وإمكانياتها خلدمة حجاج 
بيت الله احل���رام بكل تفان وإخ��الص، 
السيما ف��ي ظ��ل األوض���اع االستثنائية 
التي تبذلها كافة القطاعات للحفاظ على 
سالمة وصحة احلجيج. سائاًل سموه 
ال��ب��اري جل وع��ال أن ينعم على اململكة 
العربية السعودية الشقيقة وشعبها 
الكرمي مبزيد من التقدم واالزده���ار في 
ظل القيادة احلكيمة ألخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك 

اململكة العربية السعودية الشقيقة.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس ال���وزراء ببرقية تهنئة 

سمو نائب األمير الشيخ نواف األحمدمماثلة.

أك��دت سفيرة الواليات املتحدة األمريكية لدى الكويت 
ألينا رومانوسكي أنه بعد مرور 30 عاماً على الغزو العراقي 
للكويت وحتريرها ال ت��زال روابطنا معها متينة »، وهذه 
العالقة يجب أال تقتصر على أنها من املسلمات بل ال بد أيضاً 
من العمل دائماً على التقارب ونتطلع ملزيد من الشراكة 

مستقبالً«.
وقالت رومانوسكي في لقاء مع وكالة األنباء الكويتية 
)كونا( أول أمس مبناسبة الذكرى ال� 30 للغزو العراقي 
للكويت )في الثاني من أغسطس عام 1990(: إن األحداث 
التي تلت الغزو وأسفرت عن حترير دولة الكويت شكلت 
مرحلة مفصلية بتاريخ العالقات الكويتية - األمريكية 
السيما ملن عايشوا تلك الفترة، الفتة إلى أن العام املقبل 
سيشهد مرور 60 عاماً على العالقات الكويتية - األمريكية 

مما يؤكد متانة العالقة الثنائية.
وتطرقت إلى جتربتها الشخصية مع أحداث الغزو »فقد 
شكلت تلك املرحلة التاريخية بداية معرفتها بدولة الكويت، 
إذ كانت تعمل لدى وزارة الدفاع األميركية حينها«، مضيفة 
أنها شاهدت بعينيها آثار الغزو املدمرة في زيارة الحقة لها 

إلى البالد بعد التحرير.
وأض��اف��ت أنها مرحلة مهمة وحساسة مبا شهدته من 
أح��داث مهمة أدى خاللها الرئيس األمريكي الراحل جورج 
ب��وش األب دوراً رئيسياً، خصوصاً عندما وج��ه خطابا 
للكونغرس األمريكي حينها بشأن اللجوء للتدخل العسكري 
لتحرير ال��ك��وي��ت وشعبها واس��ت��ع��ادة وح���دة أراضيها 
وسيادتها وضمان عودة حكومة الكويت الشرعية وشدد 
فيه على أن ما يجري يجب أال يستمر ويجب أن تعود السيادة 

لدولة الكويت.
وتناولت األحداث التي تلت على امتداد خريف عام 1990 
إذ أصدر مجلس األمن عددا من القرارات شملت فرض عقوبات 
اقتصادية على العراق وبعدها قرار مجلس األمن رقم 678 
في نوفمبر 1990 الذي أمهل النظام السابق في العراق حتى 
تاريخ 15 يناير 1991 لالنسحاب من دولة الكويت، وإال 
فسيتم استخدام جميع الوسائل الالزمة إلعادة السلم واألمن 

الدوليني إلى نصابهما.
كما تطرقت إلى جهود األمم املتحدة التي مكنت الواليات 
املتحدة من إرسال آالف اجلنود من القوات األمريكية للمنطقة 
وتشكيل حتالف ضم 35 دول��ة بقيادة ال��والي��ات املتحدة 
والتحضير لعملية عاصفة الصحراء مبشاركة قوات من دول 
مجلس التعاون اخلليجي والدول العربية وغيرها من الدول 
الصديقة التي ساهمت بتحرير الكويت مؤكدة أن قرارات 
مجلس األمن وتشكيل التحالف الدولي تعتبر دليال واضحا 

على رفض املجتمع الدولي ملبدأ العدوان واحتالل الدول.
وذكرت رومانوسكي أن ذلك تبعه تقارب عسكري كويتي 
- أمريكي متثل بتوقيع اتفاق تعاون دفاعي سمح للواليات 
املتحدة األمريكية باإلبقاء على اآلالف من اجلنود األمريكيني 

في الكويت.
وأوض��ح��ت أن ال��غ��زو ال��ع��راق��ي للكويت شكل مرحلة 
مفصلية بتاريخ العالقة بني البلدين، خصوصاً ملن عايشوا 
تلك الفترة وعاصروها مؤكدة على ال��دور احمل��وري لذلك 
اجليل بنقل جتاربهم خ��الل تلك املرحلة مبن فيهم بعض 
األمريكيني الذين شاركوا بحرب التحرير وعادوا إلى الكويت 

أخيرا للعمل فيها.
وقالت: إنه صحيح كان هناك دور أمريكي كبير في حترير 
الكويت لكن الدور األساسي كان للكويت بعملية إعادة بناء 
الدولة من آث��ار الدمار واحل��رب ومنذ ذلك الوقت ازده��رت 

الكويت لتصبح قائدة إقليمية في مجاالت السلم واألمن.
ونوهت بدور الكويت الفاعل في عام 2003 بحرب حترير 

ال��ع��راق التي قدمت فيها الدعم الكبير للواليات املتحدة 
ول��ل��دول األخ���رى املتحالفة كما أش���ادت ب��ال��دور الكويتي 
احليوي والرئيسي في التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم 
الدولة اإلسالمية )داع��ش( وما قدمته من دعم لوجيستي 
كبير، مبينة أن إعالن تسمية دولة الكويت حليفاً رئيسياً من 
خارج حلف شمال األطلسي )ناتو( في عام 2004 يعكس 

عمق العالقات الكويتية - األمريكية ويعززها.
وقالت رومانوسكي: إن السفارة األمريكية في الكويت 
تتولى إعداد حملة لألشهر الستة املقبلة وصوالً إلى الذكرى 
الثالثني لتحرير الكويت في فبراير املقبل تتضمن عدداً من 
األنشطة التي ستقوم بها السفارة و«ع��الوة على إظهار 
اجلانب العسكري لتحرير الكويت، فإن السفارة تسعى 
أيضاً لتسليط الضوء على اجلانب اإلنساني وإظهار التقارب 
بني الشعبني«. وذكرت أن من أوجه تلك األنشطة التي تظهر 
اجلانب اإلنساني مقطوعات موسيقية ومنحوتات بالتعاون 
بني فنانني كويتيني وأمريكيني، إضافة إلى عمل مجسم ميثل 
عملية التحرير وهذا ما يحضر اجلانب اإلنساني آخذين بعني 
االعتبار الظروف احلالية بصعوبة التواصل نظرا النتشار 

فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-(.
ولفتت إل��ى عمل السفارة على توظيف التكنولوجيا 
وال��ت��واص��ل اإللكتروني ألخ��ذ بعض امل��ذك��رات واألح���داث 
ممن عاشروا تلك املرحلة باستضافتهم عن طريق االتصال 
املرئي ليتحدثوا عن جتربتهم ودوره��م وتضحياتهم في 
عملية حترير دولة الكويت. وأشارت إلى التنسيق مع وزارة 
اخلارجية الكويتية عن طبيعة النشاطات التي من املمكن 
عملها في الفترة املقبلة إضافة إلى إشراك مجتمع أصحاب 

األعمال واالقتصاديني في الكويت والواليات املتحدة.
وحتدثت رومانوسكي عن مشروع متت املوافقة عليه 
من الكونغرس األمريكي والرئيس األمريكي دونالد ترامب 
ع��ام 2017 بشأن بناء نصب ت��ذك��اري في موقع رئيسي 
بالعاصمة األمريكية واشنطن يجسد عملية التحرير 
)عاصفة الصحراء ودرع الصحراء( واجلهود املبذولة في 
تلك الفترة كما سيعطي تقديرا للدول األخرى التي شاركت 
في عملية التحرير وسيكون مموالً من القطاع اخلاص، آملة 

البدء في تنفيذه في فبراير املقبل.
وعن التبادل التجاري بني البلدين أف��ادت رومانوسكي 
بأنه بلغ في العام املاضي 6ر4 مليار دوالر أمريكي، مشيرة 
الى الدور املهم الذي يؤديه القطاعان االقتصادي والتجاري 

لتعزيز العالقات األمريكية- الكويتية مبا فيها االستثمارات 
الكويتية في الواليات املتحدة خصوصا أن كل ذلك يأتي 

حتت مظلة احلوار االستراتيجي األمريكي-الكويتي.
وأش���ارت إل��ى استمرار ابتعاث الطلبة الكويتيني إلى 
الواليات املتحدة باعتبارها وجهة رئيسية للدراسة على 
مدى 70 عاماً و«نعلم حجم التحديات التي كانت في الفترة 
املاضية واملرتبطة بفيروس كورونا وندعو اجلميع إلى 

التحلي بالصبر والعمل على جتاوز الظروف احلالية«.
وق��ال��ت: إن وج��ود الطلبة املبتعثني الكويتيني يساعد 
الشعب األمريكي في فهم هذه املنطقة بشكل أكبر ويقوي 
العالقات االجتماعية بني البلدين وهو محل تقدير وافتخار 
ووفقا آلخ��ر إحصائية اطلعت عليها فقد بلغ ع��دد الطلبة 

الكويتيني في الواليات املتحدة 12 ألف طالب وطالبة.
ولفتت إلى زيارة قائد قيادة القوات األمريكية الوسطى 
الفريق أول كينيث ماكينزي إلى الكويت في 13 يوليو املاضي 
وزي��ارة املمثل األمريكي اخلاص إلي��ران وكبير مستشاري 
السياسات لوزير اخلارجية األمريكي براين هوك في 27 
الشهر ذاته مما يعكس دور الكويت احليوي في احلفاظ على 

األمن واالستقرار في املنطقة.
وش���ددت على »أهمية التفاعل ف��ي وس��ائ��ل التواصل 
االجتماعي وتبادل األفكار والتواصل مع الناس بالرغم من 
وجود سلبيات وإيجابيات في ذلك لكن بعد ظهور )كورونا( 
وم��ا تبعه من انقطاع عن احلياة االجتماعية ف��إن العمل 
الدبلوماسي يجب أال يتوقف بالتالي كانت أهمية التواصل 

عبر هذه الوسائل«.
وذكرت رومانوسكي أن انتشار فيروس كورونا أدى دوراً 
في حتديد رؤية املستقبل للعالقات األمريكية – اخلليجية، 
فهناك بعض القضايا التي مت العمل عليها خالل سنوات 
طويلة لكن ف��ي��روس ك��ورون��ا سلط ال��ض��وء على قضايا 

ومجاالت ممكن العمل عليها حتديداً.
وضربت مثاال على ذلك التعاون الفاعل في إدارة األزمات 
واألوبئة والتعاون في مجال الرعاية الطبية وفي مجال 
األم��ن السيبراني للحفاظ على أمن املعلومات في البنوك 

وأماكن العمل واجلهات احلكومية.
وق��ال��ت: إن »تقريب ال��ع��الق��ات الكويتية - العراقية 
والتقارب العراقي - اخلليجي ودع��م احلكومة العراقية 
اجلديدة يحظى بدعم من الواليات املتحدة وسنستمر في 

العمل به مع احللفاء اخلليجيني«.

أكدت أن الروابط بني البلدين قوية ومتينة 

السفيرة األميركية: الغزو العراقي للكويت شّكل 
مرحلة مفصلية في تاريخ العالقة بني البلدين

30 للغزو العراقي الغاشم في الذكرى الـ 

محافظ األحمدي: نستذكر 
بكل فخر متسك أهل الكويت 
بشرعيتهم وتشبثهم بوطنهم 

قال محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
في الذكرى الثالثني للغزو العراقي الغاشم 
لكويتنا احلبيبة: نستحضر بكل فخر 
وإع��ت��زاز ت��الح��م أه��ل الكويت ومتسكهم 
بشرعيتهم وتشبثهم بوطنهم حتى حترير 
كل ذرة من ترابه الطاهر، كما نستذكر بكل 
إجالل وإكبار حكمة املغفور لهما باذن الله 
تعالى سمو األمير الشيخ جابر األحمد، 
وسمو األمير الوالد الشيخ سعد العبد الله 

)طيب الله ثراهما(.
وأض��اف: كما لن ننسى في ذك��رى هذه 
املأساة اجلسيمة، احلنكة البالغة واألداء 
الفذ لعميد الدبلوماسية العاملية صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، 
أطال الله عمره وعجل بعودته ساملاً غامناً 
معافى، إبان توليه مهام وزارة اخلارجية 
آنذاك، حيث جنح سموه وباقتدار في حشد 
التأييد الدولي غير املسبوق لدعم موقف 

الكويت ودحر العدوان البغيض.
واستطرد: كما وفي ذك��رى الغزو اآلثم 
نستذكر مجدداً وبكل التقدير والعرفان 
الوقفة املشرفة للشقيقة الكبرى اململكة 
العربية السعودية ول��ألش��ق��اء ف��ي دول 
مجلس التعاون اخلليجي والعالم العربي، 

ولتحالف الدول الصديقة علي امتداد العالم 
أجمع، وأن نستحضر بكل فخر وإعتزاز 
مآثر وبطوالت املقاومة الكويتية الباسلة 
وهموم أهل الكويت املخلصني التي أثمرت 
إعادة احلق الكويتي ، وإعادة إعمار الكويت 
وإزالة آثار العدوان احلاقد، في وقت قياسي 
وملحمة تاريخية سجلها التاريخ بحروف 

من نور.
واختتم محافظ األحمدي بالقول: اليسعنا 

في هذا املقام إال أن نبتهل بالدعاء إلى املولى 
سبحانه بأن يتغمد شهداءنا األبرار بواسع 
رحمته، ويعجل بإجالء شأن أسرانا األعزاء،  
ويحفظ كويتنا الغالية ويدميها دار أمن 
وأم���ان واس��ت��ق��رار ورخ���اء، وُيبقي رايتها 
ترفرف عالية خفاقة في علياء العز واملجد 
والسؤدد، في ظل قيادة سمو أميرنا وسمو 
ول��ي ع��ه��ده األم���ني وس��م��و رئ��ي��س مجلس 

الوزراء.

الشيخ فواز اخلالد 

ذك��رت اإلدارة العامة للعالقات واإلع��الم 
األمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع 
األم��ن اجلنائي املستمرة في القضاء على آفة 
امل���خ���درات، متكنت اإلدارة ال��ع��ام��ة ملكافحة 
امل��خ��درات من ضبط )6( أشخاص في أربعة 
قضايا مخدرات ومؤثرات عقلية بأماكن مختلفة 
وإح��ال��ة املتهمني واملضبوطات إل��ى اجلهات 

االختصاص.
وقد أك��دت اإلدارة أنه وردت معلومات إلى 
إدارة املكافحة احمللية تفيد بوجود أحد املواطنني 
يقوم باالجتار باملواد املخدرة واملؤثرات العقلية 
بإحدى البنايات، وبالرصد والتحري مت التأكد 
من صحة املعلومات وأخذ اإلذن القانوني الالزم 
ومداهمة املكان، حيث مت ضبطه وبرفقته مواطن 
آخر وبالتفتيش عثر على كيلو ونصف من مادة 
الكيميكال املؤثرة عقلياً، و )20( جرام من مادة 
الشبو وقطعة صغيرة من مادة احلشيش وعدد 
)6( طلقات نارية لسالح ناري، وعدد )100( 
حبة مختلفة األن���واع م��ن امل��ؤث��رات العقلية، 
وميزان حساس وأكياس نايلون تستخدم في 
عمليات ترويج امل��واد املخدرة، باإلضافة إلى 

وجود مبلغ )3200 د.ك(.
وف��ي نفس السياق مت ضبط شخصني من 
فئة غير محددي اجلنسية بعد ورود معلومات 
سرية تفيد باجتارهما باملواد املخدرة واملؤثرات 
العقلية مبنطقة اخ��رى، وعليه مت اخ��ذ اإلذن 
القانوني ال���الزم وم��داه��م��ة امل��ك��ان، حيث مت 

ضبطهما بعد م��ق��اوم��ة منهما، وبالتفتيش 
مت العثور على ع��دد )3000 حبة( م��ن نوع 
كبتاجون، وعدد )1700 حبة( من نوع الريكا، 

باإلضافة إلى مبلغ مالي )3380 د.ك(.
كما اضافت اإلدارة بأنه مت ضبط مواطن يقوم 
بزراعة شتالت املاريجوانا املخدرة في منزله 
واالجت��ار بها، وعلى الفور مت عمل اإلج��راءات 
ال��الزم��ة وبعد أخ��ذ االذن القانوني ومداهمة 
املسكن، وبالتفتيش تبني وجود غرفة محمية 
للعناية بالشتالت وبداخلها عدد )3( شتالت 
من املاريجوانا املخدرة كاملة النمو وجاهزة 
للبيع، باإلضافة إل��ى العثور على بعض من 
البذور لنفس امل��ادة املخدرة، ومبواجهته أقر 

واعترف بزراعته ملادة املاريجوانا.
كما ضبطت االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
شخص من جنسية أجنبية يقوم بجلب املواد 
املخدرة إلى البالد بقصد اإلجت��ار، وبعد اتخاذ 
االج��راءات القانونية الالزمة بالتفتيش حيث 
مت العثور على 3 كيلو من م��ادة املاريجوانا 
املخدرة ، 12 زجاجه خمور، 2 ميزان حساس 
واكياس نايلون فارغة، ومبلغ مالي 3150 د.ك، 
ومبواجهته باملضبوطات والتحقيق معه أقر 
بأنه إعتاد على جلب املواد املخدرة الى البالد عن 

طريق إخفائها بداخل الطرود البريدية.
وقد مت إحالة جميع املتهمني واملضبوطات 
إل��ى ج��ه��ات االخ��ت��ص��اص الت��خ��اذ اإلج����راءات 

القانونية الالزمة بحقهم.

الكويت تهنئ رئيس »بنني« 
بالعيد الوطني لبالده

بعث سمو نائب األمير وول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
ببرقية إل��ى الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنني 
الصديقة عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد، وتهاني سموه مبناسبة ذك��رى العيد 
الوطني لبالده، متمنياً سموه لفخامته موفور الصحة والعافية 

وللبلد الصديق كل الرقي والنماء.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

سفيرة الواليات املتحدة األمريكية ألينا رومانوسكي خالل اللقاء

»الطيران املدني«: أسبوعان ترانزيت و«بي.سي.آر« حديث 
شرطان لدخول الوافدين القادمني من الدول احملظورة

قالت اإلدارة العامة للطيران املدني الكويتية أول 
أمس: إنه لن يسمح بدخول غير الكويتيني القادمني من 
ال��دول املشمولة بقرار حظر الدخول إلى البالد سواء 
أكان القدوم بشكل مباشر من تلك الدول أو عبر رحالت 
)ترانزيت( من دولة أخرى غير مشمولة ما لم يستقروا 

في بلد ال� )ترانزيت( 14 يوماً.
وذكرت في بيان صحفي أنه يتعني على الوافد بعد 
البقاء في بلد ال� )ترانزيت( ملدة 14 يوما إجراء فحص 

اخللو من فيروس كورونا املستجد )كوفيد 19( ال� )بي.
سي.آر( وتقدمي شهادة معتمدة تثبت خلوه من املرض 
على أال تزيد صالحيتها عن 72 ساعة من تاريخ أخذ 

العينة حتى تاريخ الوصول إلى البالد.
وكانت )الطيران املدني( أعلنت أمس السبت حظر 
الطيران التجاري للقادمني من 31 دولة حتى إشعار 
آخ��ر بناء على تعليمات السلطات الصحية احمللية 

ملجابهة انتشار عدوى الفيروس املستجد.

وشمل القرار دول الهند وإيران والصني والبرازيل 
وكولومبيا وأرمينيا وبنغالديش والفلبني  وسوريا 
وإس��ب��ان��ي��ا وس��ن��غ��اف��ورة وال��ب��وس��ن��ة وال��ه��رس��ك 
وسيريالنكا. كما شمل نيبال وال��ع��راق واملكسيك 
وإندونيسيا وتشيلي وباكستان ومصر ولبنان وهونغ 
كونغ وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما 
وبيرو وصربيا ومونتنيغرو وجمهورية الدومينيكان 

وكوسوفو.

 6 »األمن اجلنائي« يضبط 
أشخاص في أربعة قضايا مخدرات 

ومؤثرات عقلية متنوعة
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