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عبداهلل قنيص
قنبلة في مخفر الفروانية.. وحتديدا في مكتب 
األحوال. هذه املقدمة ليست مزحة وإمنا واقع، وفي 
التفاصيل ان رجال مخفر الفروانية فوجئوا بوافد 
من اجلنس���ية املصرية يدخل الى مكتب االحوال 
وحينما سئل عما يريد صدم رجال املخفر بالوافد 
يخرج من جيب���ه قنبلة قام بوضعها امام رجال 

االمن الذين طلبوا من الوافد سرعة اخلروج من 
املخفر وخرجوا معه ومن ثم قاموا بإخطار عمليات 
الداخلية والتي ارسلت فريقا من إدارة املتفجرات 
وتعاملت مع القنبلة. وقال مصدر امني مت التحقيق 
مع الوافد الذي قال انه عثر على القنبلة في ساحة 
ترابية وخش���ي من ان تؤذي من يعبث بها، فآثر 

أن يسلمها إلى رجال االمن.

قنبلة في »أحوال« مخفر الفروانية

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« تنظر دعوى الجزار القاتل 13 يونيو

مدّرسة تقاضي مجلة المعلم

ق���ررت الدائ���رة اجلزائي���ة مبحكمة 
االستئناف امس برئاسة املستشار انور 
العنزي وامانة سر احمد شردان تأجيل 
نظر اس���تئناف اجلزار املصري )س.ر.( 
املتهم بقتل مواطنيه مبحل اجلزارة الذي 
ميتلكه مبنطقة الشويخ جللسة 13 يونيو 

لتقدمي االحراز.
كان املتهم قد قرر اثناء التحقيق معه 
انه هو صاحب احملل الفعلي الذي وقعت 
فيه اجلرمية وان املجني عليهما ضمناه 
النه يجهل القراءة والكتابة فطلب منهما 
تأجيره من الباطن على ان تتم محاسبتهما 

على دخل احملل اوال بأول.
ومع مرور األيام اكتشف املتهم ان املجني 
عليهما يسرقانه وال يقدمان حسابات دقيقة 
لدخل احملل فطلب منهما اعادة تس���وية 
احلساب ووافقا على ذلك، وفي يوم الواقعة 
توجه الثالثة الى احملل وتناولوا االفطار 
واتفقوا على تس���وية األمر في االسبوع 
التالي فصعد املتهم للطابق العلوي باحملل 

لينام.
وبعد فترة فوجئ باملجني عليه األول 
ممسكا بسكني كبيرة يريد ان ينقض عليه 
بها، فتلقى الطعنة بيده وامس���ك املجني 

عليه واخذ منه الس���كني وطعنه بها، ثم 
امسك باملجني عليه الثاني وقام بطعنه 

هو اآلخر.
يذكر ان املجني عليه األول لقي حتفه 
مباشرة في موقع اجلرمية اما الثاني فقد 
ادخل املستشفى لتلقي العالج وبعد الواقعة 
بخمسة اسابيع توفي متأثرا بجراحة، وكان 
املجني عليه الثاني قد افاد بأن املتهم قام 
يذبح زميله املجني عليه األول وهو نائم 
ثم قام بطعنه ع���دة طعنات اثناء نومه 
ايضا، وقد قضت محكمة اجلنايات باعدام 

املتهم في 2009/12/13.
كما أجلت الدائرة نفسها نظر استئناف 
املواطن )ف.م.( املتهم بقتل زوجته وزوجة 
ابيه واحملكوم عليه باالعدام من قبل محكمة 
اول درجة جللسة 24 اجلاري لتقدمي تنازل 

من اهل املجني عليهما.
كان���ت محكمة اجلنايات قد قضت في 
2009/10/18 باع���دام املته���م، كما قضت 
بتغرميه ثالثة آالف دينار حليازة سالح 
وذخيرة من دون ترخيص واس���تعمال 
السالح الناري في منطقة سكنية، وامرت 
احملكمة باحالة الدعوى املدنية الى احملكمة 

املختصة.

تقدم����ت احملامية فوزية الصباح بصفتها 
وكيلة عن املدرسة في وزارة التربية عدوية 
العبداجللي����ل ببالغ الى النائ����ب العام ضد 
رئيس حترير مجل����ة املعلم ورئيس جمعية 
املعلمني الكويتية بصفته وأحد موجهي التربية 

اإلسالمية بوزارة التربية.
وقالت احملامية فوزية الصباح في شكواها 
ان موكلتها مدرس����ة في وزارة التربية وهي 
ناشطة في املجال الفكري واإلبداعي وصاحبة 
أفكار ريادي����ة وجتديدية في تطوير العملية 
التعليمية واالرتقاء به����ا ولها مجموعة من 
اإلصدارات الفكرية الفريدة حازت براءة االختراع 
عنها، وهي: »مصروف����ي لالدخار« و»مازلنا 
علماء« و»أس����س رخصة التعليم للمعلمني 
واملعلمات في املدارس في دولة الكويت واخلليج 

العربي«.
وحيث ان املصنف األخير بعنوان أسس 

رخصة التعليم � قد مت تسجيله برقم 2006/711 
وإيداعه لدى مكتبة الكويت الوطنية بتاريخ 
2006/10/15، اال انها فوجئت لدى اطالعها على 
مجلة املعلم التي تصدر أسبوعيا عن جمعية 
املعلمني الكويتية في عددها الصادر السبت 
2010/4/24 � بقيام موجه التربية اإلسالمية بنقل 
مقاطع من مصنفها املسجل باسمها ونسبها 
الى نفسه دون إجازة منها بهذا االقتباس او 
التصريح بنشر تلك الفقرات، ما يعد انتهاكا 
حلقوق الشاكية التي لها وحدها احلق في تقرير 
نش����ر مصنفها وفي تعيني طريقة هذا النشر 
واستغالله بأي شكل تراه وال يجوز لغيرها 
مباشرة هذا احلق إال بإذن كتابي مسبق منها 
باعتب����ار ان مصنفها ال����ذي مت النقل منه من 
املصنفات املبتكرة واملكتوبة واملسجلة ومن 
ثم تتمتع باحلماي����ة القانونية وفقا لقانون 

حقوق امللكية الفكرية.

أمير زكي
أق����دم رجال بح����ث وحتري 
محافظة األحمدي على استدعاء 
ثري بدون لالستماع الى افادته 
اليه مواطن  اتهام وجهه  بشأن 
باح����راق 3 مركبات عمدا كانت 

متوقفة مقابل شركة.
وقال مصدر أمني ان مواطنا 
يدعى )ن.ع( تق����دم الى مخفر 
األحم����دي وابلغ ع����ن انه لدى 
استيقاظه صباح امس وجد 3 
مركبات جميعها مسجلة باسمه 
محترقة متاما، مش����يرا الى انه 
يتهم ش����خصا من غير محددي 
اجلنس����ية ويدعى )م.ح( بأنه 
هو من أح����رق مركباته الثالث 
عمدا، وعليه مت تسجيل قضية 
باعتباره����ا جناية وأخذت رقم 

2010/31 جنايات.
ه����ذا وأف����اد الش����اكي بانه 
يرتب����ط بعالق����ات جتارية مع 
املتش����به بارتكابه الواقعة وان 
ه����ذه العالق����ات التجارية هي 
وراء هذا العمل، مشيرا الى ان 
الذي يتهمه يتمتع  الش����خص 

بالثراء الفاحش.

محمد الجالهمة
في قضية غريبة، تقدمت سيدة 
كويتية متهم���ة زوجها البدون 
باختطافها واجبارها على التوقيع 
حتت تهديد السكني على 6 اوراق 
ال تعلم ماذا حتوي، حيث وضع 
السكني على رقبتها وخيرها ما بني 

التوقيع السريع او الذبح.
وقالت الزوجة ان زوجها طلب 
منها اخلروج من منزل اسرتها في 
االحمدي للتحدث معها في شأن 
خاص، وبع���د خروجها � حيث 
تقيم لدى اس���رتها بعد خالفات 
بينهما � طلب منها الدخول الى 
السيارة ومن ثم انطلق بها الى 
منزله وهددها بالقتل وسجلت 
التوقيع على  إكراه على  قضية 

مستند.

التحقيق مع بدون ثري

.. وبدون خطف
زوجته في األحمدي

مركز رياض

الخيانة والجاسوسية... جرائم أمن دولة

اخلاص بأمن الدولة في مادته 
رقم 1 عقوبة االعدام في فقرته 
)أ( لكل من يرتكب عمدا فعال 
يؤدي الى املساس باستقالل 
البالد أو وحدتها أو س���المة 
أراضيها كما أفرد في مادته 5 
لكل من طلب لنفسه أو لغيره 
أو قبل أو اخذ ولو بالواسطة 
من دولة اجنبية أو من احد 
ممن يعملون ملصلحتها نقودا 
أو أي منفع���ة اخرى بقصد 
ارتكاب عمل ضار مبصلحة 
قومية للبالد، وأفرد له عقوبة 
السجن مدة ال تقل عن خمس 
سنوات، وسرد في املادة 17 
والتي أفرد املشرع لها عقوبة 
االعدام لكل من س���لم لدولة 
أجنبية أو ألحد من يعملون 
ملصلحتها أو أفشى اليها أو 
اليه بأي ص���ورة وعلى أي 
وجه وبأي وسيلة سرا من 
أس���رار الدفاع عن البالد أو 
توصل ال���ى احلصول على 
هذا السر بقصد تسليمه أو 
إفشائه للدولة األجنبية، وال 
الشبكة  افراد تلك  ان  ش���ك 

ارتكبوا كل  اجلاسوسية قد 
تلك اجلرائ���م التي انتظمها 
س���لوك اجرامي واحد، وهو 
ما يعن���ي معاقبتهم بعقوبة 
اجلرمية االشد وهي االعدام 
عمال بامل���ادة 84 من قانون 
اجلزاء، وأق���ول قبل نهاية 
حديثي انه يجب على ايران 
ان تعلم أن أمن الكويت خط 
أحمر سيهلك كل من يقترب 
منه أو يحاول املس���اس به، 
وان اجه���زة األمن الكويتية 
وجيشها يقظان لكل احملاوالت 
الداخلي���ة واخلارجية، وان 
كفاءتهما العالية واستعدادهما 
الت���ام هما احلصن احلصني 
جلبهتنا الداخلية، وان الكويت 
بكل قواها وقياداتها السياسية 
ترفض اجلرمي���ة واالرهاب 
والعب���ث بأمن الدولة وعلى 
اجله���ات االيرانية مبختلف 
الدرس  مس���مياتها ان تعي 
متام���ا وحتاول حف���ظ ماء 
وجهها ان استطاعت بعدما 
كش���فت اعترافات املتهمني 
من فضائحه���ا مكرها، كما 
ان عل���ى اي���ران ان تعلم ان 
جمي���ع الكويتيني متحدون 
ومتفقون في القضايا القومية، 
الكويت دولة ال يسمح  وان 
العبث بأمنها أيا كان مصدره، 
ولتبقى الكويت قلب اخلليج 
النابض ومركز ثقل اخلليج 
العربي وكنانته عصية على 
كل محاوالت النيل منها وفي 
النهاية ال يسعني اال ان أوجه 
الشكر ألجهزة األمن لضبط 
تلك اخللية االرهابية التي كان 
هدفها ضرب االستقرار األمني 

في البالد وزعزعته.

ف���ي الس���فارة االيرانية في 
القيام  الكويت، وذلك بهدف 
بتصوير املعسكرات االميركية 
وحتديد أوقات سير االرتال 
العسكرية، وذلك مقابل عطية 
مادية تتراوح بني 5 و10 آالف 
دينار ومن ضمن اعترافات 
افراد اخللية اجلاسوس���ية 
ان االس���تخبارات االيرانية 
اتبعت معهم أس���اليب غير 
اخالقي���ة وق���د ت���ؤدي الى 
انكشاف امرهم ان لم ينفذوا 
التعليمات الصادرة لهم ومن 
ضمن تلك االساليب مطالبتهم 
بكتابة تقارير عن محتويات 
املعس���كرات االميركية، كما 
انهم اعترفوا بحصولهم على 
متويل م���ن احلرس الثوري 
االيراني، وقد مت رصد حتركات 
تلك الشبكة وأفرادها من قبل 
جهاز االستخبارات واألمن في 
اجليش الكويتي، ومت القبض 
عليهم تلك هي الواقعة التي 
تفرض نفسها على الساحة 
السياسية في دولتنا، وأقول 
ان ما فعله ه���ؤالء اخلونة 
في دولتنا م���ا هو اال تهديد 
ألمنها واستقرارها، لقد سعت 
االس���تخبارات االيرانية الى 
ضرب اقتصاد بالدنا ومتزيق 
أوصال ش���عبنا واش���اعة 
الفوضى وعدم االس���تقرار 
في ارجائها وقد س���لكت في 
ذلك طريقة اجلرمية واالرهاب 
لتهديد األمن القومي الكويتي، 
لذا فإن املشرع الكويتي وقف 
وقفة حاسمة لكل من تسول 
له نفسه املساس بأمن الكويت 
أفرد في  واس���تقرارها، فقد 
القانون رقم 31 لس���نة 1970 

الدول���ة  أم���ن  جرائ���م 
اخلارجية هي جرائم االعتداء 
الدولة أو  عل���ى اس���تقالل 
سيادتها أو االضرار باملصالح 
اجلوهرية للدولة، واخليانة 
واجلاسوس���ية هما وجهان 
لعملة واح���دة فهما يقصد 
بهما قي���ام اجلاني بالبحث 
واالستقصاء للحصول على 
س���ر ليس موج���ودا لديه 
وتسليمه هذا السر الى دولة 
اجنبية مدفوعا بقصد الرغبة 
في اي���ذاء الدولة واحلصول 
على منفعة مادية دون فارق 
ما اذا كان اجلاني من مواطني 
الدولة أو اجنبيا عنها، ومبعنى 
آخر هو سعي اجلاني أيا كان 
بحيث يشمل ما اذا كان اجلاني 
هو البادئ بالسعي لدى الدولة 
االجنبية أو كانت هي البادئة 
فاستجاب لها اجلاني وجاراها 
فيه وال عب���رة بتمامه بلغة 
أو بالش���فرة، وما  معين���ة 
دعاني الى س���ردي ما سلف 
هو الكشف عن شبكة ارهابية 
تعمل بالتجس���س ملصلحة 
احلرس الثوري االيراني، فقد 
جنت ق���وات األمن الكويتية 
مبا لها م���ن بصيرة ورؤية 
في ضبط ش���بكة التجسس 
االيرانية املكونة من خمسة 
أفراد أحدهم وطني اجلنسية 
)كويتي( واآلخرون ايرانيون 
ومت القبض على ثالثة أفراد 
الش���بكة ومازال  من ه���ذه 
اآلخران متواريني عن األنظار 
وبإخضاع املقبوض عليهم 
من افراد الشبكة للتحقيقات 
اعترف���وا بأنه���م جندوا من 
خالل ش���عبة االستخبارات 

بقلم: المحامي رياض الصانع

تبيع السيارات الحديثة بتخفيض يتجاوز الـ %50

مباحث مبارك الكبير تفكك شبكة
لتهريب السيارات للعراق بـ »عقود تأجير«

نهائية وطلب منهم بيع املركبات 
املوجود وارسال حصته من بيع 
هذه املركبات. وأرشد املواطن على 
3 وافدين آخرين يقومون ايضا 
ببيع السيارات التي أّجرها، والذي 
غادر الى موطنه وبالتحقيق معهم 
اعترفوا بأنهم تسلموا 9 مركبات 
من الوافد حيث كانوا يعرضون 
بيعها بأس����عار بخسة شريطة 
اال يطلب املشتري اي مستندات 
رس����مية وعليه ان يبيع املركبة 
كقطع غيار أو يبيعها في العراق 

بعد تهريبها بأوراق مزورة.
ولفت املصدر ال����ى ان رجال 
الكبير استعلموا  مباحث مبارك 
عن الرأس املدبر وتبني انه غادر 
الكويت بعد مرور 24 ساعة على 
استئجار السيارات التسع ببطاقته 
الى ان الشبكة  املدنية، مش����يرا 
استطاعت بيع مركبتني وضبط 
بحوزتهم 7 مركبات اخرى كانوا 
بصدد بيعها. واشار املصدر الى 
ان اعضاء الش����بكة زودوا رجال 
املباحث بهوية مواطنني اشتريا 
منهم املركبتني، فيما متت استعادة 
املركبات املؤج����رة وغير املباعة 
إلحالتها الى النيابة متهيدا لتسليم 
املركبات تل����ك الى اصحابها بعد 

التحقيق مع املتهمني.

بايهام املواطن من خالل مصدره 
استعدادهم لشراء املركبتني ومت 
استدراج البائع الى كمني وتسليمه 
املبل����غ املتفق عليه ليتم القبض 
عليه ومن ثم اخضاعه للتحقيق 
ليكش����ف عن س����ر هذا التنزيل 
غير املعقول في اسعار املركبتني 
اذ قال املواطن انه ضمن ش����بكة 
قوامها 5 اشخاص حيث قام احد 
االفراد وهو الرأس املدبر بتأجير 
9 سيارات فارهة من فئات مختلفة 
في محافظات الكويت وبعد ان أّجر 
الس����يارات ببطاقته املدنية سلم 
السيارات املستأجرة لبقية افراد 
الشبكة وعاد الى موطنه بصورة 

عبداهلل قنيص
العامة  وضع رج����ال االدارة 
للمباحث اجلنائية وحتديدا رجال 
ادارة بحث وحتري محافظة مبارك 
الكبير بقيادة املقدم وليد الدريعي 
ومساعده املقدم سالم اجلويسري 
ايديهم على شبكة تخصصت في 
س����رقة الس����يارات احلديثة من 
مكاتب تأجير السيارات ومن ثم 
اعادة بيعها بسعر يقل عن قيمتها 
بنحو 50%. ووفق مصدر امني فإن 
معلومات وصلت الى مدير مباحث 
مب����ارك الكبير املق����دم الدريعي 
ومساعده اجلويسري عن ان هناك 
مواطنا يعرض بيع مركبتني موديل 
2010 قيمة السيارتني في الوكالة 
14 ألف دينار بسعر خيالي قدره 
5 آالف دينار وازاء هذه األوضاع 
الغريبة واملريبة مت تكليف فريق 
عم����ل للتقصي حول حقيقة بيع 
السيارتني بسعر خيالي ومت ابالغ 
الداخلية املس����اعد  وكيل وزارة 
لش����ؤون األمن اجلنائي الفريق 
غازي العمر والذي أبدى اهتماما 
كبيرا وأمر رجال مباحث مبارك 
الكبير ببذل مساع لشراء السيارتني 

ملعرفة حقيقة ما يحدث.
وأضاف املص����در األمني قام 
الكبير  رجال مباح����ث مب����ارك 

اللواء عبدالفتاح العلي

الفريق غازي العمر

3 سيارات طارت من ورشة تصليح في الشويخ
امير زكي

بينما ألقى رجال ادارة بحث وحتري محافظة 
مبارك الكبير القبض على ش���بكة تقوم بتأجير 
سيارات من مكاتب تأجير ومن ثم بيعها بأسعار 
بخس���ة فإن مواطنا ميلك كراجا للس���يارات في 
منطقة الشويخ تقدم يوم امس الى مخفر الشويخ 
مبلغا عن س���رقة 3 مركبات كانت متوقفة مقابل 
الكراج. وقال مصدر امني ان صاحب الكراج وهو 
مواطن قال انه ص���دم صباح امس بأن املركبات 
الثالث والتي كانت داخل الكراج بقصد التصليح 

قد سرقت، مش���يرا الى ان رجال مخفر الشويخ 
قاموا باالتصال بأصحاب السيارات املسروقة لرمبا 
يكونوا قد اخذو مركباتهم من أمام الكراج بواسطة 
مفاتيح تكون بحوزتهم، اال انهم نفوا ذلك وسجلت 

قضية سرقة 3 مركبات ضد مجهولني.
من جهة اخرى تق���دم مواطن الى احد مخافر 
اجلهراء وابلغ عن ان لصا مجهوال دخل الى منزله 
وعبث مبحتويات املنزل، مشيرا الى ان اللص لم 
يتمكن من سرقة أي اغراض وسجلت قضية وحضر 

رجال االدلة اجلنائية لرفع البصمات.

في إطار اجلهود احلثيثة التي 
تبذلها وزارة الداخلية في سبيل 
الس����يطرة األمنية، وبناء  فرض 
على تعليم����ات مدير عام مديرية 
اللواء  أمن محافظ����ة األحم����دي 
العل����ي، ومن خالل  عبدالفت����اح 
احلملة التفتيشية متكنت الفرقة 
األمنية التابعة للمديرية من إلقاء 
القبض على شخصني من اجلنسية 
اآلس����يوية وبحوزتهما 60 قنينة 
حتتوي على مواد سائلة يشتبه 
بأنها مواد مسكرة. وقد متت إحالة 
الى جهات  املتهمني واملضبوطات 

االختصاص التخاذ الالزم.

القبض على شخصين بمواد مسكرة

العميد محمد طنا

املتهمان في قبضة أمن األحمدي

شاب يحاول االمساك بالقرد الشارد

هاني الظفيري
بعد أقل من أسبوع على هروب قرد من منزل 
مواطنة ودخوله الى مدرسة مبنطقة الفيحاء 
وإحداثه حالة من الهرج، شهدت منطقة الواحة 
واقعة مماثلة إذ تلقت عمليات الداخلية بالغا 
بوجود قرد يتنقل بني املنازل محدثا حالة من 
الهلع، حيث مت إرسال رجال األمن ورجال اإلطفاء 
حيث متكنوا من السيطرة على القرد بعد نحو 

س���اعة، وتبني ان القرد يقوم مواطن بتربيته 
داخل منزله، وه���رب القرد من منزل صاحبه 
الى املنازل املجاورة وسجل إثبات حالة وجار 

معرفة مصير القرد.
ه���ذا وتواجد عدد من رج���ال األمن لتهدئة 
األهالي ومنهم املقدم صالح الدعاس واملالزم بدر 
املطيري والرقيب أول مقيت العجمي والشرطيني 

عبدالعزيز اخلالدي ومشعل الديحاني.

هاني الظفيري
أحيل ش���خص م���ن غير 
محددي اجلنس���ية الى مبنى 
للمباح���ث  العام���ة  االدارة 
اجلنائية ملعرفة كيفية حتصله 
على 5300 دينار كويتي مزور 
من فئة العشرين دينارا عثر 
عليها بحوزته، وهل هذه املبالغ 
زورها هو ام انه ال علم له بذلك 
وانه مجرد موزع لهذه العملة 

املزورة.
ووفق مصدر امني فإن رجال 
امن اجلهراء ومنهم املقدم صالح 
الدعاس واملالزم بدر املطيري 

كانوا يقيمون حملة تفتيش���ية في الصلبيبة 
واوقفوا شابا متعاطيا وعثر رجال االمن معه 
على 20 حبة و200 دينار تبني انها مزورة لتتم 

احالة االم���ر الى احملقق الذي 
ابلغ وكي���ل النيابة الذي امر 
املتهم ليعثر  بتفتيش مسكن 
رجال االمن ف���ي منزل املتهم 
على 5100 دين���ار مزورة هي 
االخرى، ه���ذا وامر مدير امن 
اجله���راء العمي���د محمد طنا 

بالتحفظ على املضبوطات.
عل���ى صعيد آخ���ر احيل 
مواط���ن ال���ى االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات بعد ضبطه 
وهو واف���ع حتت تأثير املواد 
املخدرة داخ���ل مطار الكويت 
الدول���ي وكان احد رجال امن 
املطار شاهد شخصا يبدو في حالة غير طبيعية 
حيث مت توقيفه وتب���ني انه مطلوب على ذمة 

قضايا متعلقة باملواد املخدرة.

20 حبة مخدرة تكشف عن 5300 دينار مزورة 
بحوزة »بدون« في الصليبية

قرد شارد في الواحة

إصابة مواطن في انفجار بالمنطقة المقسومة
عبدالهادي العجمي

ُأصيب مواطن صباح امس 
ويعمل في شركة نفط اخلليج 
في املنطقة املقسومة مبنطقة 
اخلفجي بإصابات بالغة أثناء 

تأدية عمله.
وقال رئي��س نق��ابة نفط 
اخلليج فالح العسكر في تصريح 
ل���� »األنباء« ان املوظف محمد 
الهاجري أصيب أثناء عمله في 
الرت���اوي )اجلنوبية(  محطة 
حيث مت نقله إلى مستشفى سعد 
التخصصي باملنطقة الشرقية 

في اململكة العربية السعودية، 
مشيرا إلى أنه يرقد حاليا في 

العناية املركزة.
وقال العسكر ستتم متابعة 
حالة املواطن وإذا كانت حالته 
تستدعي العالج باخلارج فلن 
تتأخر النقابة عن ذلك مشددا 
على ان النقابة س���تفتح باب 
التحقيق للوقوف على مالبسات 
احلادث وما ان كانت ش���روط 
األمن والس���المة مطبقة أم ال 
حيث ان ارواح اخواننا املوظفني 

أهم من كل شيء.


