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اللواء الشيخ أحمد النواف

احملامي جنيب الوقيان 

احلداد اإليراني وأمامه كمية األفيون املضبوطة

النيران مستعرة قبل إخماد احلريق أحد رجال اإلطفاء أثناء مكافحة حريق الورشة

الشاحنة بال إطارات بعد ان قام اللصوص الشعراء بفكها

اللواء النواف يسجل قضية سب وقذف ضد »بدون«

حداد إيراني يسقط بنصف كيلو أفيون
وضبط خليجيين بكيلو غرام من الحشيش

منتحل صفة مباحث يسلب 2500 دينار من محل ذهب

وآخر يقيم نقطة تفتيش في القيروان

اللصوص الشعراء يسرقون شاحنة برج اتصاالت في تيماء

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
اح���ال مدي���ر ع���ام االدارة 
العامة ملكافح���ة املخدرات يوم 
امس الى نيابة املخدرات حدادا 
ايرانيا بتهمة حيازة مواد مخدرة 
وافيون بقصد االجتار وبلغت 
كمية املخدرات املضبوطة بحوزة 
االيران���ي نصف كيلو من مادة 

االفيون.
امن���ي فان  ووفق مص���در 
معلومات وردت الى مدير عام 
املكافح���ة عن حي���ازة ايراني 
لالفيون وانه ش���ديد احلرص 
على بيع هذه الس���موم ويقوم 
ببيعها فقط ألشخاص سبق ان 
تعاملوا معه عدة مرات وعليه 
جرى تكلي���ف ادارة املعلومات 
وق���ام مدي���ر ادارة املعلومات 
النقيب  الى  ومساعده بااليعاز 

النشط خالد غلوم.
وق���ال املص���در االمني بعد 
تأكد غلوم من حيازة االيراني 
للمخ���درات حاول عل���ى مدار 
اسبوع استدراج املتهم الى بيع 
كمية من املخدرات وحينما لم 
يتمكن قام بتفعيل االذن النيابي 
اخلاص بتفتيش مسكن املتهم 
ولدى الدخول الى مسكن احلداد 
في منطق���ة الفحيحيل فوجئ 

منفذ الساملي من ضبط خليجيني 
وبحوزتهما كيلو حشيش بعد 
ان اشتبهوا مبركبتهما اليابانية 
وبتفتيشها مت العثور على املواد 
املخدرة التي وضعت حتت مقعد 

السيارة.

غلوم مبقاوم���ة عنيفة صدرت 
منه، إال ان فريق العمل شل حركة 
االيراني ومت تفتيش منزله ليعثر 
فيه على املواد املخدرة وادوات 

تعاطي هذه السموم.
ومن جانب آخر متكن رجال 

أمير زكي ـ هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
متكنت فرق اإلطفاء من احتواء حريق هائل اندلع 
فجر أمس في 14 ورش����ة اصالح س����يارات في منطقة 
اجلليب، باالضافة الى 12 مركبة كانت داخل الكراجات 
وامامها، وجنحت فرق االطفاء في احليلولة دون امتداد 
احلريق الى القسيمة املجاورة والتي حتتوي على مخزن 
اصباغ ومواد سريعة االشتعال باالضافة الى مخازن 
لقطع الغيار من خالل سرعة االستجابة والتعامل مع 
احلادث ف����ور وقوعه، وتعامل مع احلريق الذي اندلع 
على مساحة 2500 متر مربع 5 مراكز اطفاء استطاعت 
احتواءه والس����يطرة عليه خالل فترة زمنية قصيرة 
لم تتجاوز الس����اعة، وفي التفاصيل ان بالغا ورد الى 

عمليات االطفاء في متام الساعة الثانية فجرا فتم على 
الفور توجيه مراكز اطفاء اجلليب والعارضية والشهداء 
واالسناد والصليبخات، باالضافة الى سيارات االسعاف 
التابعة لوزارة الصحة، وش����ارك في االطفاء واالنقاذ 
نحو 60 ضابطا واطفائي����ا حيث قاموا بجهود كبيرة 
الحتواء احلريق بسرعة كبيرة، اضافة الى االستعانة 
بصهاري����ج املياه العمالقة من اجل اخماد احلريق ولم 
تسجل اي اصابات في صفوف رجال االطفاء، وفتحت 
االدارة العامة لالطفاء حتقيقا ملعرفة اس����باب احلريق 
ومالبس����اته، وكان املوقع بقيادة الرائد احمد الرغيب 
والنقباء جراح العسماوي وبدر الطرقي وبدر اخلالوي 
ومحم����د الغرير واملالزمني اوائل حمد الراش����د وعلي 

جمشير ومحمد الغريب ومحمود املطوع.
هذا وقالت ادارة الطوارئ الطبية انها عاجلت احد 
االطفائيني من اصابة، من جهة اخرى اصيب آس����يوي 
بحروق من الدرجة الثانية اثر انفجار سلندر غاز في 
نادي ضباط احلرس الوطني وقام رجال الطوارئ رمضان 
علي ومس����اعد العمري بنقل اآلسيوي الى مستشفى 

العدان.
من جانب آخر، نشب حريق بثالثة كونتينرات في 
حريق اشعله اسيويان في منطقة الساملي دون ان تعرف 
االسباب، األمر الذي جعل الرائد مطر سبيل يتجه الى 
املوقع فور ورود البالغ واحالة الوافدين الى التحقيق 

ملعرفة سبب احراقهما الشاحنات الثالث.

عبداهلل قنيص
كلف رجال ادارة البحث والتحري في محافظة 
العاصمة بالبحث عن شخص مجهول قام بانتحال 
صفة رجال مباحث وسلب 2500 دينار من محل 

صاغة في الصاحلية.
وقال مصدر امني ان وافدا آسيويا ابلغ عن ان 
شخصا يرتدي املالبس الوطنية دخل الى محل 
املجوهرات واظهر هوية لم يتمكن من االطالع 
على محتواها ومن ثم طلب هوية العامل وابلغه 
بأن���ه يخفي مواد مخدرة داخ���ل خزينة احملل 
وطلب فتح اخلزينة ومبج���رد ان فتح العامل 
اخلزينة سلب املجهول املبلغ املالي وهرب الى 

جهة غير معلومة.
من جهة اخرى كشفت التحقيقات مع آسيوي 
تقدم الى مخفر تيماء لالبالغ عن سلبه بالقوة 

عن انه لص وشريك في جرمية سرقة.
وقال مصدر ان عامل اجلاخور تقدم وادعى 
س���لبه من قبل اشخاص وتبني تضارب اقواله 
وباعادة التحقيق معه اعترف بأنه اعد سيناريو 
باالشتراك مع آس���يوي آخر ارشد عنه وألقي 
القب���ض عليه بحيث يعدون مسلس���ال اليهام 
صاحب اجلاخور بأنه تعرض للسرقة باالكراه 
وبهذه الطريقة يظفران بحصيلة بيع لالغنام 

املسروقة.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
أحيل شاب كويتي إلى إدارة بحث وحتري 
محافظ����ة اجلهراء لتورطه ف����ي انتحال صفة 
رجال أمن والسكر البني وإقامة نقطة تفتيش، 
وقال مصدر امني ان رجال امن اجلهراء تلقوا 
بالغا عن تصرفات مريبة تصدر عن شخص 
يرتدي املالبس املدنية ويقيم نقطة تفتيش في 
منطقة القيروان، ومبجرد إخطار الرائد مطر 
سبيل انتقل شخصيا الى موقع احلملة الكاذبة 
وألقى القبض على منظمها، وتبني وقوعه حتت 

تأثير املواد املسكرة.
من جه����ة اخرى، أس����هم مواطن في تقدمي 
بائعي خم����ور محلية على طبق من ذهب الى 
قائد منطقة الشويخ العقيد عبدالرحمن الشراح، 
وقال مصدر امني ان مواطنا اصطحب فلبينيا 
وأبلغ عن ان الفلبيني يعمل لديه ولكن دائما 
يحضر الى الدوام في حالة سكر، وبالتحقيق مع 
الفلبيني أرشد عن آسيويني اعتادوا احلضور 
حيث يعمل ويبيعون خمورا محلية له بأسعار 

زهيدة.

هاني الظفيري
لم يكتف لصوص إطارات وحديد بتفكيك شاحنة، 
بل قاموا بفك إطاراتها وأجزاء ميكانيكية منها وسرقوا 
علبة التروس وبعد ان انتهوا من عملية السرقة قاموا 

بكتابة أبيات من الشعر على مقدمة وجوانب الشاحنة 
ورحلوا ليتركوها اثرا بعد عني، يذكر ان الشاحنة 
كانت تقوم بتثبيت احد ابراج االتصاالت في منطقة 

تيماء، وقام مندوب الشركة بتسجيل قضية.

مصري »يدّبس« 
مواطنًا بـ 5 

مخالفات جسيمة

ناظرة تتهم شخصين بضربها في المدرسة

عامل آسيوي يختلس من »معزبه«

أمير زكي
اته���م مواطن وافدا 
مصري���ا يعم���ل في 
مكتب لتأجير املركبات 
بالتزوير في محررات 
رسمية، وقال املواطن 
في ب���الغ تقدم به الى 
مخفر حولي انه فوجئ 
بوج���ود 5 مخالفات 
مس���جلة  جس���يمة 
عليه وق���ام مبراجعة 
املرور وابلغ بأن هذه 
املخالفات سجلت عليه 
من قبل مندوب مكتب 
التأجي���ر وباالط���الع 
عل���ى املركبة التي بها 
ارتكبت املخالفات تبني 
انها مركبة رباعية الدفع 
وقدم املدعي مستندات 
تؤكد ان السيارة التي 
سبق وأجرها من املكتب 

سيارة صالون.
 وبعد االطالع على 
املواط���ن  مس���تندات 
أم���ر محق���ق حولي 
بتسجيل قضية تزوير 
بحق من���دوب مكتب 

التأجير.

هاني الظفيري
تقدمت ناظرة مدرس���ة في مدرسة ابتدائية في الصليبية ببالغ ضد 
شابني احدهما ش���قيق احد الطالب الراسبني واتهمت الشابني باالعتداء 

عليها بالضرب، وايضا االعتداء على حارس املدرسة.
وقالت الناظرة في بالغ الى مخفر الصليبية ان الش���ابني حضرا الى 
املدرسة ورغبا في احلديث مع املدرسات ملعرفة اسباب رسوب الطالب 
وحينما ابلغت الشابني بأنه ال عالقة للمدرسات بهما وانها هي املسؤولة 
دخال في نقاش حاد متهمني املدرس���ة بأنها متعمدة ترس���يب الطالب، 
وهذا احلديث دفعها الى طرد الشابني فما كان منهما اال ان اعتديا عليها 

بالضرب.
والى مستشفى اجلهراء اتهمت طبيبة مصرية شاب خليجي بالتلفظ 
عليه���ا بعبارات خارجة وقالت الطبيب���ة ان اخلليجي اتهمها بأنها غير 
ملتزمة بال���دور وحينما ابلغته بضرورة االلتزام بالهدوء قام بس���بها 

وحاول ضربها وسجلت قضية.

هاني الظفيري
تقدم صاحب كراج في منطقة أمغرة ببالغ الى مخفر الصليبية متهما 
عامال آس���يويا يعمل في احلوطة ببيع اغ���راض دون توريد قيمتها في 

حساب الكراج.
وقال املواطن وهو صاحب الكراج انه شك في قيمة مدخول احلوطة 
وحينما تأكد من سرقة العامل الهندي ارسل شقيقه لشراء ماكينة مبقابل 
200 دينار، مش���يرا الى انه ذهب بعد خروج شقيقه من الكراج بساعة 
وسأل الهندي اذا ما كان هناك زبائن قد حضروا او اشتروا شيئا، فنفى 

وهو ما دعاه الى التأكد أن اآلسيوي لص وخائن لألمانة.
من جهة أخرى، تقدم مواطن وأبلغ عن سرقة حمام من داخل سطح 
منزله واتهم املواطن جاره بالسرقة وسجلت قضية خاصة بعد اعتراف 

املدعى عليه بالسرقة.

محمد الجالهمة
تقدم وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون التعليم 
والتدريب اللواء الش���ي��خ أحم��د النواف ببالغ إلى 
مخف���ر الروض��ة حمل عنوان »س���ب وقذف« ضد 

»بدون«.
وقال مصدر امني ان اللواء الشيخ احمد النواف 
أبلغ جهات التحقيق بأن احتاد الشرطة يتعاقد مع 
مكتب لتأجير املركبات، مش���يرا الى انه اس���تدعى 
القائم بأعمال املكتب وهو من غير محددي اجلنسية 
للنق���اش حول بعض األمور املالي���ة املتعلقة بعقد 
التأجير بني مكتبه وبني احتاد الش���رطة، واستنادا 
ال���ى أقوال اللواء النواف ف���ان البدون صدرت عنه 
أقوال حتمل سبا وقذفا وسجلت قضية وأحيلت الى 

جهة االختصاص.
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مع حتيات   جمل�س االإدارة

شركة المنتجات الزراعية

»اإلدارية« تقضي بإلغاء قرار حل مجلس إدارة
 نقابة العاملين بالهيئة العامة لالستثمار

حريق يلتهم 12 سيارة في 14 ورشة إصالح بالجليب
وآسيويان يحرقان 3 شاحنات في السالمي

اإلدارة في 2007/4/4.
وبتاريخ 2007/4/11 أصدرت وزارة 
الشؤون االجتماعية كتابا ملن يهمه 
األمر بإقرار الوزارة بصحة اإلجراءات 
املتخذة النتخ���اب أعضاء مجلس 
اإلدارة. وبتاريخ 2007/4/14 وجهت 
الوزارة كتابا لبنك اخلليج باعتماد 
توقيع الشاكي رئيسا ملجلس اإلدارة 
باإلضافة إلى اس���مني أحدهما نائبا 

للرئيس واآلخر أمينا للصندوق.
ثم تقدم ثالثة من أعضاء مجلس 
اإلدارة باس���تقاالتهم م���ن املجلس 
املنتخ���ب، فقام املجل���س بتاريخ 
2008/2/11 باإلعالن لعقد انتخابات 
تكميلية الس���تكمال مجلس اإلدارة 
النتخ���اب ثالثة أعض���اء بدال من 
األعض���اء املس���تقيلني. ومت إجراء 
االنتخابات ومت انتخاب ثالثة أعضاء 
واستكمل املجلس نصابه القانوني. 
وق���ام بإخطار الوزارة بالتش���كيل 

اجلديد للمجلس.
وبتاري���خ 2008/4/13 أص���درت 
الوزارة القرار املطعون فيه بإلغاء 
الش���هادة املمنوحة لنقابة العاملني 
بالهيئة العامة لالس���تثمار بش���أن 
اعتماد تشكيل مجلس اإلدارة وذلك 
لبطالن انتخابات أعضائه وتزكيتهم 
في 2008/4/3 وأن هذا القرار تضمن 
ضمنيا حل مجلس إدارة النقابة. مما 
حدا بالشاكي إلى إقامة دعواه أمام 

احملكمة اإلدارية.

الرسمية بتاريخ 2003/6/1.
وبتاري���خ 2007/3/6 اجتمع���ت 
اجلمعي���ة العمومية غي���ر العادية 
للنقابة طبقا لنظامها األساسي وقامت 
بتعديل املادة )4( واملادة )25( من 
النظام األساس���ي للنقابة وحددت 
موعد إجراء االنتخاب���ات الختيار 
مجل���س اإلدارة بتاريخ 2007/4/3 
عن طريق االنتخاب السري وفتح 
باب الترشيح ولم يتقدم للترشيح 
اإلدارة س���وى  لعضوي���ة مجلس 
سبعة أعضاء مت اختيارهم بالتزكية 
لعضوية مجلس اإلدارة. ومت إخطار 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
بنتيجة االنتخابات وتشكيل مجلس 

مؤمن المصري
الثانية  اإلدارية  الدائ���رة  قضت 
باحملكم���ة الكلي���ة أمس برئاس���ة 
املستش���ار أحمد الديهان وعضوية 
املستشارين أشرف حجازي وصبري 
الغنام وأمانة سر خلف أحمد بإلغاء 
الش���ؤون االجتماعية  قرار وزارة 
والعمل رقم 7869/68/10 الصادر في 
2008/4/13 والقاض���ي بحل مجلس 
إدارة نقابة العاملني بالهيئة العامة 
لالستثمار مع ما يترتب على ذلك من 
آثار، وألزمت وكيل وزارة الشؤون 
بصفته باملصروف���ات و500 دينار 

مقابل أتعاب احملاماة الفعلية.
كان رئيس مجلس النقابة املنحل 
من خالل محاميه جنيب الوقيان قد 
رفع دعوى قضائية ضد قرار احلل 
اختصم فيه كال م���ن وكيل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل بصفته 
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لالستثمار بصفته ورئيس اللجنة 
املؤقت���ة لنقابة العامل���ني بالهيئة 
العامة لالستثمار ورئيس مجلس 
إدارة نقابة العاملني بالهيئة العامة 
لالستثمار )خصم مدخل في الدعوى( 
على س���ند من القول انه في تاريخ 
2003/4/23 تأسست النقابة العامة 
للعاملني بالهيئة العامة لالستثمار 
وسجلت بوزارة الشؤون االجتماعية 
حتت رقم 50 لس���نة 2003 بتاريخ 
2003/5/24 وأش���هرت في اجلريدة 

المنفوحي:  م.أحمـد 
اعتمـدُت علـى مبدأ 
»كفاءتي هي واسطتي« 
النجـاح  فحققـُت 
والعمل   .. اآلخر  تلو 
أسـاس  الحكومي 
ص24 الوطـن    بناء 

رحلة نجاح


