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 هاني الظفيري
  «العربية اتســـرقت يا جدعان» بهذه اجلملة بدأ وافد مصري حديثه 
لرجال امن الصليبخات وعليه مت تســـجيل قضيـــة وزود رجال األمن 
ببياناتهـــا. وفي التفاصيل التي يرويها مصـــدر أمني ان الوافد كان في 
منزله مبنطقة الصليبخات وحينما خرج لم يجد مركبته اليابانية، حيث 
اشـــار املصدر الى ان هذا النوع من الســـرقات دائما ما يكون عن طريق 

استخدام املفاتيح املصطنعة. 

 هاني الظفيري
  أقدمت مواطنة على خطف ابنتها ظهر امس االول من مدرستها االبتدائية 
في منطقة الصليبخات وتقدم زوجها الى مخفر املنطقة مسجال قضية بحق 
طليقته حملت مسمى «خطف ابناء». وفي التفاصيل ان املواطن انتظر خروج 
ابنته من مدرســـة «برة بنت ابي سلمى في منطقة الصليبخات» خصوصا 
ان لديه حكم حضانة ليتجـــه الى االدارة التي ابلغته بأن طفلته ذهبت مع 

والدتها فاجته على الفور الى مخفر الصليبخات وسجل قضية. 

 خطف طفلة من مدرسة «العربية اتسرقت يا جدعان»

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 ضبط بحوزتهما ٧٠٠ غرام حشيش وسالح وذخيرة

 سكرتير «مختار» ومسّرح من الجيش 
إلى نيابة المخدرات بعد مقاومة بخنجر

 آسيويان شبه عرايا إلى «الجنائية»
  وسيجارة قادت إلى كشف زنا

 «بدون» يتهم بنكًا  بتزويده  بـ ٢٠٠ دينار مزورة

 مجهول حاول االعتداء على سالي في الصليبخات

 محمد الجالهمة
  أحال رجال جندة االحمدي يوم امس الى ادارة املباحث اجلنائية 
وافدين من اجلنسية اآلسيوية كانا ميارسان فعال فاضحا في مناطق 
البر، مشيرا الى ان رجال االمن احالوا اآلسيويني وهم عاريان شبه 

عرايا لتوثيق واقعة الفعل الفاضح.
  من جهة اخرى، ابلغ مواطن يقطن في منزل بأبوحليفة عمليات 
الداخلية في نحو الساعة الثانية بعد منتصف الليل عن عالقة محرمة 
جتري داخل غرفة اخلادمة، مشـــيرا الى انه كان يدخن سيجارة من 
نافذة املنزل حتى ال يصاب ابناؤه بالتدخني الســـلبي، وفيما يدخن 
سيجارته شـــاهد آسيويا يقفز من اعلى ســـور منزله متوجها الى 
غرفة اخلادمة، وســـارع الى الغرفة خشية ان يكون الشخص لصا 
او بصدد ارتكاب جرمية داخل غرفة اخلادمة، اال انه صدم بســـماع 
اصوات ضحكات متبادلة ليسارع رجال االمن الى موقع البالغ ويتم 

توقيف اآلسيويني متلبسني. 

 محمد الجالهمة
  أمر مدير عام مديرية أمن الفروانية العميد غلوم حبيب بإحالة 
شاب من غير محددي اجلنسية الى اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
للتحقيـــق معه ومعرفة مصدر الــــ ٢٠٠ دينار من فئة الـ ٢٠ دينارا 
ضبطـــت بحوزته. وقال مصدر أمني ان بقاال من جنســـية إيرانية 
استنجد بعمليات الداخلية، مشـــيرا الى ان شخص يستقل مركبة 
توقف مقابل البقالة وطلب منه مشروب طاقة وعلبة سجائر وباقي 
٢٠ دينارا، وأضاف اإليراني قدمت املشـــتريات وباقي الـ ٢٠ دينارا 
الى الشـــخص ولدى تفحص العملة تبني لـــي انها مزورة وقد زود 
اإليراني عمليات الداخلية برقم املركبة وعلى الفور مت إبالغ مديرية 
أمن الفروانية ببيانات املركبة ليتم نشر عدد من الدوريات ومتكن 
رجال األمن من توقيف املركبة وكان بداخلها شخص من غير محددي 
اجلنسية وبتفتيشه عثر معه على ٢٠٠ دينار مزورة وادعى البدون 
ان املبلغ ســـحبه من أحد البنوك، مؤكدا عدم حتمله مسؤولية هذه 

العملة املزورة. 

 هاني الظفيري
  تعرضت سالي وهي وافدة من اجلنسية الهندية العتداء بالضرب 
مـــن قبل مجهول في منطقة الصليبخات مســـاء امـــس االول ليتم 

تسجيل قضية.
  وفـــي التفاصيل التي يرويها املصدر ان خادمة كانت في طريقها 
الـــى منزل كفيلها عائـــدة من اجلمعية ليعترض طريقها شـــخصا 
مجهول حاول ســـحبها الى احد املمرات بالقرب من ساحة ترابية اال 
انها الذت بالصراخ حســـب افادتها ليقدم املجهول على توجيه عدة 
لكمات لها طرحتها ارضا ممســـكا بأماكن حساسة في جسدها ليفر 
هاربا، األمر الذي جعل ســـالي تتجه الـــى املخفر مصطحبة تقريرا 
طبيا يفيد بتعرضها للضرب وأحيل ملف القضية الى رجال املباحث 

وجار ضبط اجلاني. 

 أمير زكي
  احال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشـــيخ أحمد 
اخلليفة  يوم امس الى نيابة املخدرات مواطنا مسرحا من وزارة الداخلية 
بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار وحيازة اســـلحة وذخيرة من 
دون ترخيـــص ومقاومة رجال أمن، كما احال شـــخصا خليجيا يعمل 
ســـكرتيرا لدى احد املختارين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار 
والتعاطي، كما ارفق في ملف القضية حيازة سالح ناري و٧٠٠ غرام من 
مادة احلشـــيش مجزأة الى اصابع ومبلغ مالي وذخيرة. ووفق مصدر 
أمني فان معلومات وردت الى مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
عن اجتار خليجي في املخدرات ليتم االيعاز الى مساعد مدير عام االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات العميد صالح الغنام والذي اختار ادارة العمليات 
بقيادة العقيد محمد الهزمي ومساعده الرائد محمد قبازرد. وقال املصدر: 
قام العقيد محمد الهزمي والرائد محمد قبازرد بتشـــكيل فريق من ادارة 
العمليات مكون من النقيب محمد القبندي واملالزمني اوليني عبداللطيف 
الراشد وعبدالعزيز اظبية واستطاع فريق عمل ادارة العمليات استدراج 
اخلليجي الى بيع كمية من احلشـــيش مقابل ١٠٠ دينار ولدى تســـلمه 
املخدرات وتسلمه املبلغ املرقم ألقي القبض عليه وجرى استعمال االذن 
النيابي بتفتيش مســـكنه في الفردوس وعثر معه على نحو ٢٠٠ غرام 
واعتـــرف ان مصدره في هذه املخدرات هو مواطن يتواصل معه هاتفيا 
ليتم عمل التحريات والتي انتهت بتحديد مكان مسكنه في اجلهراء لتتم 
مداهمة مسكنه وقام املتهم الثاني باشهار خنجر في وجه رجال العمليات 
ليتم احكام السيطرة عليه، وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على نحو ٥٠٠ 
غرام من مادة احلشيش وسالح ناري وذخيرة ومبلغ مالي اعترف بأنه 

حصيلة اجتار في املخدرات وانه يعمل حلساب نزيل في املركزي. 

 املتهمان وامامهما املضبوطات 

 خططوا لجريمتهم في المخيم ونفذوها في مواقف «متنزه» 

 تحرير فتاة اختطفها ٤ ذئاب بشرية 
  بعد مطاردة مثيرة في حولي

 عصابة البانشيات والدراجات النارية تعترف 
  بـ ٣٠ قضية وتورط ٣٠ شخصًا كشركاء لهم

 «الجنائية» تداهم ٣ أوكار للقمار في الصالحية

 امير زكي
  اســـتطاع رجال ادارة بحث وحتري 
محافظة حولي بقيادة العقيد عبدالرحمن 
الصهيل من حتريـــر فتاة كويتية قام ٤ 
شباب باختطافها من مواقف احد املتنزهات 
الترفيهية، وقال مصدر امني ان مواطنا 

استنجد بعمليات الداخلية.
   واضاف في بالغه انه شاهد ٤ شبان 

يدفعون فتاة الى داخل ســـيارتهم وهي 
تستغيث وزود املواطن عمليات الداخلية 

برقم سيارة الذئاب.
   وقال املصدر فـــور تلقي البالغ قام 
رجال االمن والعمليات واملباحث باقامة 
حمالت ونقاط تفتيش مع نشر دوريات 
راجلة واستطاعت دورية تابعة للمباحث 
من رصد املركبة لتتم مطاردتها واجبارها 

على التوقف بعد مطاردة مثيرة.
  وبالتحقيق مع الشباب االربعة اعترفوا 
بأنهم خرجوا مـــن املخيم وهم يعزمون 

اختطاف فريسة.
   وحــينما شاهدوا الفتــاة مبفردها نفذوا 
خطتهـــم ومت احتجازهم متهــيدا الحالتهم 
التى النيـــابة العامة بتهــمة خــطف انثى 

والشروع في املواقــعة باالكراه. 

 عبداهللا قنيص
ادارة    متكن رجـــال مباحث 
بحث وحتري محافظة العاصمة 
وهي إحدى إدارات االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية والتي يرأسها 
العميد الشيخ علي اليوسف، من 
اغالق ٣٠ قضية سرقة دراجات 
نارية وبانشيات وذلك بتوقيف 
تشكيل رباعي مؤلف من ٢ من 
غير محددي اجلنســـية وثالث 
سوري وأردني كما مت توقيف 
صاحب كراج في منطقة الشويخ 
كان يقوم بتغيير معالم الدراجات 
النارية والبانشيات ومن ثم اعادة 

بيعها بأســـعار تقل عن قيمتها 
بنسبة ٦٠٪ شرط عدم توثيق 
عقد البيع والشراء داخل االدارة 

العامة للمرور.
  وقال مصدر امني ان معلومات 
وردت إلى مدير مباحث العاصمة 
عن شخص «بدون» يعرض دراجة 
نارية فاخرة بقيمة ٤٠٠ دينار، 
على الرغم من ان سعرها يفوق 
الـ ٣٠٠٠ دينار، وعليه ادعى أحد 
رجال املباحث بأنه يريد شراءها 
وطلب منه البائع ان يلتقي به 
النارية وفي  الدراجـــة  ملعاينة 
هذه االثناء متت مخاطبة النيابة 

العامة التي منحت لرجال املباحث 
إذنا بضبـــط املتهم ومعاونيه، 
ومضى املصـــدر األمني بالقول 
مـــا ان حضر «البـــدون» وهو 
يعشم نفسه بتسلم ٤٠٠ دينار 
مقابل الدراجة املســـروقة حتى 
ألقي القبـــض عليه في منطقة 
شرق وبالتحقيق معه اعترف 
على شركائه الثالثة وأرشد عن 
مساكنهم في الصليبية وتيماء 
واجلليب ليتـــم القبض عليهم 
تباعا وبالتحقيق معهم اعترفوا 
بأنهم شـــكلوا تنظيما عصابيا 
لســـرقة الدراجات النارية التي 

تتوقف مقابل املطاعم مبفاتيح 
مصطنعـــة ومن ثـــم يترددون 
على كراج في الشويخ أرشدوا 
عنه وهو يقـــوم بتغيير معالم 
الدراجات مببلغ يصل إلى ١٠٠ 

دينار لكل دراجة.
  واضاف املصدر ان اللصوص 
زودوا رجـــال املباحـــث بأرقام 
اشـــخاص اشـــتروا منهم هذه 
الدراجات املسروقة ويقدر عددهم 
بـ ٣٠ شخصا، مشيرا الى ان رجال 
املباحث بصدد استدعاء املشترين 
والتحقيـــق معهـــم باعتبارهم 

شركاء في عملية السرقة. 

 عبداهللا قنيص
  شن رجال ادارة بحث وحتري محافظة 
العاصمة وهي احـــد ادارات االدارة العامة 
للمباحـــث اجلنائية حملة علـــى ٣ أوكار 
للقمار في منطقة الصاحلية، واســـتطاع 
رجال املباحث توقيف ١٥ مقامرا جميعهم 
من اجلنسية اآلسيوية ومتت مصادرة مبلغ 

٨٠٠ دينار. وقال مصدر امني ان معلومات 
وردت الى مدير مباحث العاصمة تشير الى 
ان هناك اوكارا تدار للعب القمار خالل عطالت 
نهاية االسبوع، وعليه مت عمل التحريات 
وانتظر رجال املباحث بدأ اوكار القمار في 
استقبال الزبائن لتتم مداهمة االوكار الثالثة 
تباعا. ومت العثور على اوراق ومعدات القمار 

واعترف بعـــض املوقوفني بأنهم يدخلون 
الـــى هذه االوكار مقابـــل ٥ دنانير على ان 
يحصل صاحب الشـــقة على نسبة ٥٪ من 
الربح. واشـــار املصدر االمن الى ان ٣ من 
املوقوفني متت احالتهم بتهمة ادارة مسكن 
للعب القمار، اما القضية فتم توجيه تهمة 

لهم وهي لعب القمار. 

 دخلوا من حّمام المنزل 
وخرجوا من الباب
   بـ ٢٠ ألف دينار

  عبداهللا قنيص
  تقـــدم مواطـــن الـــى مخفر 
الصباحية امس وأبلغ عن قيام 
لصوص مجهولني بسرقة نحو 
٢٠ ألف دينار ومتثلت املسروقات 
حسبما أكد صاحب الدعوى في 
ألف دينار مصوغات ذهبية   ١٦
و٣٥٠٠ ريال سعودي و٢٠٠ دينار 
وســـاعتني ثمينتني والب توب 
وجوازات ســـفر تخصه وعمال 

منزله.
  وقال مصدر امني ان املواطن 
أبلغ رجال األمن بأنه اكتشـــف 
واقعة الســـرقة بعد عودته من 
املخيـــم الـــذي كان يقيم به هو 
وأسرته في عطلة نهاية األسبوع، 
مشيرا الى ان اجلناة تسللوا من 
الى  نافذة حمام منزله ودخلوا 
منزله وكسروا التجوري وكان 
بداخله املسروقات، الفتا الى ان 
اجلناة خرجوا من باب املنزل بعد 
فتحه من الداخل وتركوا الباب 
مفتوحا وسجلت قضية وانتقل 
رجال األدلة اجلنائية الى مكان 
الواقعة وقاموا برفع البصمات. 

 تحرش بفتاة داخل 
مقهى فكشف عن دين 
قيمته ١٠٠ ألف دينار

  هاني الظفيري
  لم يتوقع مواطن ان حترشه 
بفتاة داخل أحد املقاهي مبحافظة 
حولي ســـيجعله سجينا خلف 
الواقعة  القضبـــان. تفاصيـــل 
التـــي يرويها مصـــدر أمني ان 
التحرش بفتاة  مواطنا حـــاول 
ولم تنصاع لرغباته داخل أحد 
املقاهي في األول من أمس ليتم 
طلب اثبـــات التحرش من قبل 
الكبير إال  رجال مباحث مبارك 
انه بادرهم بالتهجم الذي لم ينفعه 
وبضبطه واحكام السيطرة عليه 
واالستعالم عنه تبني انه مطلوب 
على ذمة قضية بـ ١١ شيكا دون 
رصيد وتبلغ قيمة الشيكات ١٠٠ 
ألف دينـــار و٧ قضايا جنائية 
ومحكوم عليه بالســـجن لست 
سنوات وعليه متت إحالة املواطن 

الى جهة االختصاص. 

 د.الزعابي: فرق الكشف عن أسلحة الدمار الشامل 
تمثل أهمية خاصة تدعم اإلستراتيجية األمنية 

 في ختام الدورة التأسيسية األولى

 اللواءان د.مصطفى الزعابي ويوسف الروضان متوسطني املشاركني في الدورة 

 برعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
العمليـــات اللواء د.مصطفى حســـني الزعابي، 
وبحضور مدير عام اإلدارة العامة للدفاع املدني 
اللواء يوســـف عبدالعزيز الروضان، اختتمت 
أنشطة الدورة التأسيسية األولى لفرق الكشف عن 
أسلحة الدمار التي نظمتها إدارة الوقاية املدنية 
التابعة لإلدارة العامة للدفاع املدني بالتعاون مع 
وحدة الدفاع الكيماوي باحلرس الوطني، وذلك 
في ترجمة لتعليمات وزيـــر الداخلية ورئيس 
جلنة الدفاع املدني الفريق الركن م. الشيخ جابر 

خالد الصباح.
  من جهته قال وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى حسني الزعابي 
ان عقد الدورة التأسيسية األولى إلعداد الفرق 
األمنية املتخصصة للكشـــف عن أسلحة الدمار 
الشامل ميثل أهمية خاصة تدعم اإلستراتيجية 
األمنية الشاملة التي تهدف إلى تنويع اهتمامات 
رجـــل األمن وفتح آفاق جديـــدة ملختلف صور 
الدفـــع بالعناصر للتعامل مع مختلف احلاالت، 
وهو األمر الذي يتطلب عقد املزيد من الدورات 
التدريبية وإعداد وتأهيل وصقل معلومات ورفع 
قدرات تلك العناصر لتمكينها وبكفاءة من التعامل 
مع ظروف العمليـــات األمنية مهما كانت درجة 
خطورتها ودعمها باملعـــدات واألجهزة والنظم 
املتطورة احلديثة، وبتعاون وثيق مع مختلف 

أجهزة الدولة ذات العالقة.
  أعرب اللواء د.الزعابي واللواء الروضان عن 
شكرهما وتقديرهما للتعامل القائم ما بني اإلدارة 
العامة للدفاع املدنـــي ووحدة الدفاع الكيماوي 
التابعة للحرس الوطني، وغيرها من اجلهات التي 
تساهم وتقدم دعمها الكامل لكل اخلطط والعمليات 

واإلجراءات التنفيذية للدفاع املدني.
  من جهته، أشار مدير عام اإلدارة العامة للدفاع 

املدني اللواء/يوســـف عبدالعزيز الروضان الى 
أن املنهج العلمي والتدريبي للدورة التأسيسية 
األولى لفرق الكشف عن أسلحة الدمار الشامل حفل 
باألنشطة النظرية والعملية وامليدانية املتنوعة، 
والتي عقدت على مدار ثالثة أسابيع، حيث تضمن 
برنامج األســـبوع األول طرح مواضيع نظرية 
ومكتبية شملت إلقاء محاضرات عن مفاهيم الدفاع 
املدني ومقدمة تعريفية عن أسلحة الدمار الشامل 
واألسلحة الكيماوية واإلشعاعية والبيولوجية 
النووية والكيماويـــة وخطورتها  واحلـــوادث 
وأســـاليب الوقاية منها والتعامل معها، إضافة 
إلى شـــرح عن املالجئ وتدابير اإليواء واإلخالء 
اآلمن وعمليات اإلنقاذ واشتراطات األمن والسالمة 
في جميع املنشآت واملرافق العامة واخلاصة، إلى 
جانب أسس وقواعد الوقاية الشخصية وأجهزة 
الكشف والقياس ومواد التطهير الالزمة للتخلص 

من امللوثات.
  وذكر اللواء الروضان أن احملاضرات النظرية 
اتبعها تدريبات ميدانيـــة تولتها وحدة الدفاع 
الكيماوي باحلرس الوطني، حيث اختتمت الدورة 
بتمرين عملي شـــامل تطبيقا ملا تلقاه منتسبو 
الدورة من معلومات نظرية عن أســـلحة الدمار 
الشامل وأساليب التعامل معها والتخلص الوقائي 

منها.
  وأضـــاف اللـــواء الروضان أن عقـــد الدورة 
التأسيسية األولى إلعداد فرق الكشف عن أسلحة 
الدمار الشامل والتخلص منها تعد من الدورات 
اإلستراتيجية واحليوية ذات األهمية اخلاصة، 
والتي مت عليها اختيـــار العناصر األمنية التي 
اجتازت الدورة بنجاح لالنضمام إلى الفرق األمنية 
املتخصصة للكشـــف عن أسلحة الدمار الشامل 
التابعـــة إلدارة الوقاية املدنيـــة باإلدارة العامة 

للدفاع املدني.

 قدم شكوى ضد المحقق متهماً إياه بالتعسف في استعمال القانون 

 العلي: الشومر بعيد عن الشعوذة والقضية كيدية
 طالب احملامي علي محمد العلي بصفته 
وكيال عن قارئ القـــرآن واإلعالمي جمال 
الشومر وسائل اإلعالم بتحري الدقة وتقصي 
املعلومات الدقيقة قبل نشر املواضيع األمنية 

التي التزال قيد التحقيق.
  وقـــال العلـــي في تصريـــح صحافي: 
«أستغرب هذا التهويل غير املبرر وتضخيم 
تفاصيل دعوى كيدية ضد موكلي الشومر 
الذي يتمتع بســـمعة طيبة داخل الكويت 
وخارجهـــا كونه من املتخصصني في حل 
مشـــاكل حاالت التلبس باجلن وليس له 
عالقـــة ال من قريب وال مـــن بعيد بأمور 

السحر والشعوذة».
العلي قيام أحد احملققني    واســـتغرب 

بالتحقيق مع الشـــومر خالل فترة قصيـــرة وعلى الفور 
متت إحالته للســـجن املركزي وحجـــزه ملدة ٢١ يوما دون 
إعطائه املجال حلضور محاميه، علما بأن الشـــكوى قيدت 

بأنها نصب واحتيال ومزاولة مهنة الطب 
دون ترخيص وجميعها من دعاوى اجلنح 
ولم يتم اتهامه بأي تهم أخرى كما نشرت 

بعض وسائل اإلعالم.
  وثمـــن العلي تعاون الفريق يوســـف 
السعودي مدير اإلدارة العامة للتحقيقات 
والعميد محمد الصبر مدير إدارة اإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية على تعاونهما الكبير 
وتفهمها لظروف القضية من خالل السماح 
بتقدمي شـــكوى سوء اســـتخدام السلطة 
والتعسف في استخدام القانون ضد احملقق 
الذي رفض استقبالنا ملدة ٤ أيام متتالية 
وكذلك استقبال طلب إخالء سبيل الشومر. 
وأكد العلي أنه يحتفـــظ بحقه القانوني 
في مقاضاة املســـيئني للشومر. مناشدا الفريق السعودي 
التعامل مع الشـــكوى بعني االعتبـــار كما عهدنا منه دوما 

تطبيق القانون على اجلميع. 

 احملامي علي العلي

 براءة شرطي في «المركزي» 
  من االتجار بالمخدرات

  
  قضت محكمة االســـتئناف بتعديل حكم 
أول درجة القاضي بحبس أحد رجال الداخلية 
املكلف بحراسة السجن املركزي ٥ سنوات مع 
الشـــغل والنفاذ إلى براءته من تهمة االجتار 
وإدخال مواد مخدرة للسجن حال كونه أحد 

املكلفني بحراسة املسجونني.
  وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة 
إحراز مواد مخدرة بقصد االجتار (هيروين) 
غير املصرح بها قانونا وقـــام بإدخال مادة 
الهيرويـــن املخدرة إلى الســـجن مكان عمله 
على خالف القوانني واللوائح حال كونه أحد 

املكلفني بحراسة املسجونني.
  حضر مع املتهم احملامي عبداحملسن القطان 
أمام احملكمة شـــارحا ظروف الدعوى ودفع 
ببطالن القبض والتفتيش النتفاء حالة التلبس 
أو اجلرمية املشهودة وانتفاء السند القانوني 

جلرمية االجتار باملواد املخدرة. 

 إعادة دعوى «البالول» 
  ضد «القصّر» لمحكمة أول درجة 

 قررت الدائرة املدنية الســـابعة مبحكمة 
االســـتئناف أمس برئاسة املستشار مشعل 
الســـيد  اجلريوي وعضوية املستشـــارين 
أبوغنيمة وعبداهللا يوسف ندى، إعادة القضية 
املرفوعة من رئيـــس نقابة العاملني بالهيئة 
العامة لشؤون القصر بسام البالول ضد مدير 
عام الهيئة بصفته ورئيس مجلس الوزراء 
بصفته ورئيس مجلس األمة بصفته حملكمة 
أول درجة. كانت الدعـــوى قد متت إحالتها 
باالســـتئناف إلـــى إدارة اخلبراء حيث تبني 
أن األســـقف املصنوعة واملوضوعة بالهيئة 

مصنعة من مادة مسرطنة.
  وقـــد صرح دفاع البالول احملامي بشـــار 
النصار بأن املشكلة كانت موجودة منذ ٢٠٠٢ 

واحلل كان بيد الهيئة العامة لشـــؤون القصر ولكنها اســـتغرقت ٨ سنوات بني 
الكتب الصادرة والواردة ولم تقم بحل شيء.

 احملامي بشار النصار


