
Wanita ditahan di Pakistan pulang

Sebak dakap keluarga
SEPANG Alhamdulillah
semuanya selamat kata

Siti Aishah Hamid 43 yang
kelihatan sebak seiepas ber
temu ahli keluarganya sebaik
tiba dari Pakistan di Lapangan
Terbang Kuala Lumpur
KLIA di sini pagi semalam
Siti Aishah wanita tempatan

yang ditahan pihak berkuasa
Pakistan di Karachi sejak 24
April tahun lalu atas tuduhan
cuba menyeludup dadah dari
negara itu ke Malaysia
Dia yang juga orang kurang

upaya OKL tiba di tanahair
pada jam 7 20 pagi dengan
menaiki pesawat Penerba
ngan Malaysia MH161 SEBAK Siti Aishah disambut Jaafar dl KLIA semalam
Bagaimanapun dia hanya

dapat bertemu dengan ahli ke 950 gram heroin dalam beg bebaskan termakbul dan dia
luargakira kirajarn 11 35 pagi alat soleknya bersyukur dapat bertemu se
kerana difahamkan dia periu Dia dikatakan diperalat sin mula isterinya
menjalani beberapa prosedur diket dadah antarabangsa Hadir sama Pengerusi Biro
di lapangan terbang yang memerangkapnya de Pengaduan Awam dan Pem
Sebaik keluar di Balai Ke ngan menghantar wanita itu belaan Masyarakat Pemuda

tibaan KLIA Siti Aishah di ke Pakistan kononnya untuk Umno Pulau Pinang Nor
serbu beberapa ahli keluarga bercuti seiepas dikatakan man Zahalan
termasuk suaminya Jaafar memenangi satu pake per Kami senk dan saya harap
Noor 43 sertaabangnya Kha cutian selama dua minggu di kejadian ini menjadi penga
lid Hamid 48 dan isteri Za Singapura jaran kepada orang lain ka
wiyah Mat Isa 50 yang me Namun seiepas semua per tanya
nunggu sejak jam 7 pagi untuk sediaan dibuat dia tidak di Zawiyah pula berkata se
melepaskan rindu seiepas bawa ke Singapura sebalik mua ahli keluarga tidak sabar
hampir setahun terpisah nya ke Karachi pada 10 April menunggu kepulangan Siti
Difahamkan anak jati Per tahun lalu dengan dibekal Aishah malah masing ma

lis itu dibawa ke rumah Kha kan beg alat solek khas yang sing tidak selera makan sejak
lid di Jalan Ipoh Kuala Lum diubah suai untuk menyem malam kelmarin
pur untuk berehat sebelum bunyikan dadah Pemuda Umno sebelum
meneruskan perjalanan ber Bagaimanapun mahkamah ini meminta kamimenunggu
temu bapanya Hamid Ma Pakistan membebaskan Siti di Lapangan Terbang Pulau
hasa 70 an di kampung yang Aishah sebulan lalu seiepas Pinang Bayan Lepas tetapi
sedang uzur mendapati wanita itu tidak kami semua tak sabar ingin
Siti Aishah yang menghi bersalah dan menganggap berjumpa Siti Aishah

dap penyakit tulang rapuh nya mangsa aniaya pihak ter Sejak malam tadi kelma
ditahan di Lapangan Terbang tentu rin kami langsung tak lalu
Antarabangsa Jinnah Kara Sementara itu Jaafar ber makan dan asyik memerhati
chi 27 April tahun lalu atas kata doa penduduk kam jam kerana tak sabar hendak
dakwaan cuba menyeludup pung supaya Siti Aishah di ke KLIA katanya


