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 االمنية  االمنية  االمنية  االمنية 
 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 اهابت وزارة الداخلية بجميع املواطنني 
واملقيمني احلريصني على أمن وســـالمة 
واستقرار الوطن الغالي ضرورة االلتزام 
بقانون التجمعات واالمتناع عن أي شكل 
من أشـــكال التجمهر في أي مكان وزمان 
مهما تكن األســـباب واملبررات خصوصا 

في هذا الظرف.

  وأكدت الوزارة في بيان صحافي امس 
أنها لن تتوانى عن القيام بواجبها ومهامها 
في حفـــظ األمن والنظام العام في البالد 
وحماية أمن وسالمة املواطنني واملقيمني 
انطالقا من املصالح العليا ألمن الكويت 
وضمان استقرارها وطمأنينة مواطنيها 

الكرام. 

 عبداهللا قنيص
  علمــــت «األنباء» من مصادر امنية مطلعة ان نائــــب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الشــــيخ أحمد احلمود بصدد اصدار قرار قريبا يقضي مبوجبه بإعادة مدير عام االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية اللواء الشــــيخ علي اليوسف ومســــاعد مدير عام االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية لشؤون احملافظات العميد الشــــيخ مازن اجلراح ومدير ادارة بحث االحمدي العقيد 
عادل احلمدان الى مناصبهم بعد انتهاء التحقيقات التي اجريت في قضية مقتل املواطن محمد 

غزاي امليموني وأدت الى وقفهم عن العمل حلني االنتهاء من كامل التحقيقات في القضية. 

 قرار بإعادة اليوسف والجراح والحمدان إلى مناصبهم قريبًا «الداخلية» تهيب بالمواطنين والمقيمين االلتزام بقانون التجمعات واالمتناع عن التجمهر 

 عدنان الفالح لـ «األنباء»: طّيارون يقودون عملية احتجازي 
  وأنا رهينة وما يطالبون به فدية وليست حقوق موظفين 

(ناصر عبدالسيد)  .. هنا أنام 

 م.الفالح وبجانبه عسكريان تابعان للشرطة العسكرية املصرية حلمايته 

 الفالح في مكتبه 

 الزميلة هناء السيد تتحدث ألحد عمال الشركة 

 م.عدنان الفالح متحدثا للزميلة هناء السيد  

 مجموعة من موظفي شركة لوتس يحيطون مبقر اقامة الفالح 

 المعتصمون خارج منزلي زوروا األوراق واستصدروا أمر منع من السفر ضدي  الشـرطة العسـكرية التابعة للجيش حاولت إنقاذي ٣ مرات وفشـلت 

 القاهرة ـ هناء السيد
  على مـــدار ١٧ يوما قام عدد من العاملني 
بشـــركة لوتس للطيران باحتجاز م.عدنان 
الفالح الذي كان لوقت قريب يرأس منصب 
املدير العام للشـــركة بعد أن اتهمه موظفو 
الشركة الذين يحتجزونه بعدم دفع حقوقهم 

وهو ما نفاه الفالح ونفته الشركة أيضا.
  «األنبــــاء» زارت م.عدنــــان الفالح في مقر 
إقامته ليشــــرح لها املالبســــات التي صاحبت 
احتجازه غير القانوني فقال: ان الشركة بدأت 
العمل عام ١٩٩٧ واآلن مر عليها الشركة ١٣ عاما 
وباعتراف السلطات املصرية تعد شركة لوتس 
من اميز الشركات املصرية املستمرة في الصيانة 
ومستوى الســــالمة واالداء وحصلت الشركة 
على شهادة االيزو التي ال متنح اال لدى حتقيق 

الشركة مستوى عامليا في االداء.
  وأملح الفالح الى ان الشركة يعمل بها ٤٠٠ 
عامــــل ومهندس وطيار وطاقــــم الضيافة من 
املصريني وعلى مدار الـ ١٣ عاما حصل العاملون 
بالشركة على كافة حقوقهم املالية من رواتب 
شهرية الى تاريخ ٢٥ يناير ٢٠١١ ولدينا مستندات 
تثبت حصولهم على رواتبهم عن هذا الشــــهر 
بحوالي ٦٠٠ ألف دوالر ومنذ تاريخ ٢٥ فبراير 
طلبت الشركة املالكة للطيران بعودة طائراتها 
خاصة بعد تطورات احداث ثورة ٢٥ يناير وما 
حدث من انفــــالت امني في مصر ولدينا كتب 
رسمية وألن شركتنا شركة مستأجرة للطائرات 
متت املوافقة على عودة الطائرات ولكن مت منع 
مغادرة الطائرات الى الشركة األم التي سوف 
تأخذ طائراتها بالقوة حســــب القانون الدولي 
وسوف تطالبني بتعويض مادي يبلغ ١٥ مليون 
دوالر تعويضا عن تأخير وصول الطائرات ومنذ 

وصولي من الكويت بتاريخ ١٢ فبراير ذهبت 
الى عملي مبقر الشــــركة مبنطقة الشيراتون 
واجتمعت برؤساء االقسام وشرحت الصورة 
كاملة عن الوضع احلالي للشــــركة، ولألسف 
وجدت ان املوظفني جتمهروا خارج مقر الشركة 
وطالبوا بعدم مغادرتي ومنعوني من اخلروج 
مطالبني مبنحهم مكافآت نهاية خدمة عملهم، 
حيث انهم افترضوا ســــوء النية وأنني جئت 
الى مصر إلغالق الشــــركة واوضح الفالح انه 
نظرا ملا متر به مصــــر هددوني بالقتل وانني 

لن اغادر املكان.

  ال يمثلون الشعب المصري

  وقال الفالح ان هؤالء ال ميثلون الشعب 
املصري الذي تربطنـــا به عالقات تاريخية 
وطيدة ولم ولن ننسى ابدا موقف مصر ابان 
االحتالل العراقي الغاشم، مشيرا الى ان مصر 
بالنسبة لنا امنا واحلضن الدافئ الذي نحتمي 
به لذلك فضلت عدم الصدام مع تلك املجموعة 
التي تتحدث دون وعي بقانون العمل ومواده 
موضحا ان هناك اتفاقيات دولية حتكم تلك 
العالقات بني العاملني وصاحب العمل وذكر 
الفالح وعرض لـ «األنباء» عددا من الصور 
للعاملني الذين كانوا يحملون بعض العصي 
ويقفون باخلارج ملنعه من اخلروج وطالبت 
عن طريق سفارتنا بالقاهرة بحمايتي حيث 

انني محتجز واتعرض للخطر.

  حماية القوات المسلحة المصرية

  وأضاف:: قام السفير د.رشيد احلمد الذي لم 
يتأخر بل قام مبتابعة موقفي ومت ارسال عدد 
من القوات املسلحة املصرية حلمايتي ومنذ ذلك 

العسكرية موجودة باملبنى  الوقت والشرطة 
كما قــــام نائب رئيس القســــم القنصلي وليد 
املسعود باحلديث معهم وحاول الوصول الى 
حل يرضيهم كما يقوم مبتابعة النيابة العامة 
واحملكمة كما يتواجد معي امللحق العســــكري 
بسفارتنا بالقاهرة عبداللطيف الطاهر. وأملح 
الفالح الى ان الشركة ارسلت بعدد من اخلطابات 
تقول ان ادارة الشركة مستمرة وان رواتب شهر 
يناير مت صرفها بالكامل كما قررت الشركة إقالتي 
من منصبي بتاريخ ١٥ فبراير خوفا من ان يتخذ 
مجلس ادارة الشركة معي اسلوب التهديد وان 
اقوم بالتوقيع على شيكات او اوراق وبالتالي 

اتخذ قرارات تضر الشركة.

  أنا مسجون

  واشاد الفالح مبساعي سفيرنا بالقاهرة 
د.رشيد احلمد ولقائه برئيس الوزراء املصري 
احمد شفيق وأملح الفالح الى انه حسب ما ورد 
في مواد الدستور املصري املادة ٤١ و٤٢ تقول 
ان اي انسان له حق يأخذه عن طريق القضاء 
وانا اآلن اعد مسجونا اين السلطات املصرية 
مما نشـــاهده من ابتزاز عدد من االشخاص 
ملواطن كويتي ويعد ذلك استغالال للظروف 
الراهنة في مصر وبالتالـــي انا رهينة وما 

يطالبون به هو فدية وليس حقوقا لهم.

  قضايا ضدهم

  وذكر الفالح انه قام برفع دعاوى قضائية 
كما سوف اشتكي عليهم في حقوق االنسان 
الدولية واالحتاد االوروبي عليهم وســـيتم 
تبليغ منظمـــة «االياتا» خاصة ان عددا من 
الطيارين شاركوا فيما انا فيه اآلن، مشيرا 

الـــى ان من يقوم بخطف واحتجاز انســـان 
يســـتطيع خطف طائرة، وبالتالي هم غير 
امناء وهم قلة ال ميثلون الطيارين املصريني 
الذيـــن عهدناهم واكد الفـــالح ان مصر تعد 
وطنه الثاني ولطاملا شـــعر باألمن واألمان 
هو وأسرته فيها، ووصف الفالح ما يحدث 
بانه ابتزاز، مطالبا بتدخل السلطات املصرية 
على الفور لدفع الظلم وذكر انه اذا مت اغالق 
الشركة فلن يحصلوا على شيء وما يقومون 
به ليس من صاحلهم واعلن الفالح انه اكثر 
من ١٠٠ عامل بالشركة قاموا بتسلم حقوقهم 
بالتوقيع على مســـتندات تؤكد ذلك وحول 
كيفية حصوله علـــى الطعام واالدوية قال 
انهم لم مينعوا عني الطعام لكنهم يقومون 
بتفتيش اي اغراض تصل الي حتى االدوية 
واعاني من عدم وجود ماء ساخن لالستحمام 
واستخدم الكنبة املوجودة باملكتب الستقبال 
الضيوف كسرير للنوم عليها واتابع النت 

ولم ينقطع.
  وأوضح أن الكويت اخذت قرارا وأن هناك 
رســـالة واجراء واضح من صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح االحمد حيث مت ابالغ 
السلطات املصرية رسميا به وهناك تأخير 
من قبل السلطات املصرية في التنفيذ واشار 
الـــى انه رفع ١٩ دعوى قضائية ضدهم وان 
حقوقهم البد ان يأخذوها بالقانون وليس مبا 
يقومون به وان ما منعني من اللجوء لإلعالم 

هو عالقتنا مبصر وشعبها االصيل.
  وتســــاءل الفالح: «انا ليــــس لدي صفة او 
منصب بالشركة فلماذا يتم احتجازي؟ وأطالب 
املشير طنطاوي بالتدخل السريع خاصة انه 
يتمتع بحكمة وبعد نظر ويجب احترام القانون، 

وقال الفالح ان ما يحدث يسبب هروبا لرؤوس 
االموال االجنبية مشــــيرا الى ان الكويت تبلغ 
استثماراتها في مصر ٩ مليارات دينار كويتي 
وما يحدث يهدد بسحب االستثمارات الكويتية 
مــــن مصر وهذا امر ال نقبله وهناك توجه من 
الشركة لصرف رواتب شهر فبراير رسميا من 
البنك وهم يريدون ان تقوم الشركة بإنهاء العقد 
افضل من االســــتقالة للحصول على تعويض 
مــــادي عن نهاية اخلدمة اكبر من املبلغ املقرر 
عند تقدمي االستقالة وحاولت الشرطة العسكرية 
ثالث مــــرات إخراجي لكن املوظفني مينعونهم 
بالقوة وهناك كتاب رسمي من الشركة بإنهاء 
صالحيات عملي بالشركة وكذلك استمرار الشركة 
في عملها وابالغ كافة ادارات الشركة بذلك وقمنا 
بإعطائهم تلك القرارات فقام املوظفون بتقطيعها 
واعلنوا عدم االعتراف بها رغم مطالبة الشركة 
بعودتهم للعمل وعدم االنصياع للشائعات التي 
تضر بالشركة وان مجلس االدارة اعلن انه ملتزم 
بسداد اي مستحقات مالية للعاملني في حالة 
رغبتهم في إنهاء عقد عملهم ومت ارســــال تلك 
القرارات عبر االمييل لكافة العاملني بالشركة 
وجاء اخلطاب من شــــركة الفوارس القابضة 
بالكويت والتي يبلغ رأسمالها ٢٠ مليار جنيه 
وكذلك عليه اختام الســــفارة املصرية وغرفة 
الكويتية لكنهم  التجارة ووزارة اخلارجيــــة 
ال يعترفون بكل تلــــك املكاتبات واتهم الفالح 
املعتصمني بالبلطجة»، مشيرا الى ان الشركة 
قامت بتقدمي خدمات للعاملني بالشـــركة 
خاصة م.نشأت الذي ساندته الشركة كثيرا 
وقامت بعالجه على نفقتها وكان هذا رده 
للجميل واوجه رسالة الى املسؤولني بان 
يعود االمان الى مصر واوجه شكري للكويت 

وشعبها الذي ساندني.
  واشار الفالح الى ان صاحب الشركة قام 
بضخ مبلغ ١٠ ماليني دوالر لتعومي الشركة 
شهر يناير املاضي من اجل املوظفني وفي عام 
٢٠٠٥ قام بدفع مبلغ ٢٢مليون دوالر من اجل 
العاملني بالشركة بعد احداث شرم الشيخ.

  واضاف الفالح انه مت منعه من الســـفر 
من قبل السلطات املصرية وقامت سفارتنا 
بالقاهرة بإبالغه بالقرار، وأكد الفالح انه مت 
التالعب في اوراق الشركة من قبل املوظفني 
كما يوجد عدد كبير حصلوا على قروض من 
الشركة دون فوائد لم يتم سدادها باإلضافة 
الى عالجهم على حساب الشركة في حاالت 
األمراض املستعصية وقام صاحب الشركة 
بدفع مبلغ ٢٥ ألف دوالر لعالج زوجة كابنت 
طيار في فرنسا ولألسف قاموا باإلفصاح عن 

اسرار الشركة ومت فتح ملفاتها بالكامل.

  المعتصمون يتحدثون

  ومـــن جانـــب آخـــر التقـــت «األنباء» 
باملعتصمني لالستماع الى شكواهم كبير 
طاقم الضيافة اســـالم عصام الذي يعمل 
بالشركة منذ ٩ سنوات وامنا االجراء الوحيد 
هو احتجاز الفالح لضمان احلصول على 
حقوقنا ونفى اسالم القيام بأي اعمال تخريب 
بل يقوم املعتصمـــون باحلفاظ على مقر 
الشركة ونظافته ولم يقوموا مبنع زيارة 
اي شخص للمهندس عدنان بل نتأكد من 
شـــخصية الزائر ونقـــوم بالتصريح له 
بالدخول كما لم مننع عنه االدوية والطعام 
كما ادعى وقامت النيابـــة مبعاينة املكان 

واننا لم نفسد اي شيء. 

 مداهمة ٥ أوكار مشبوهة
  في المهبولة والمنقف

 مواطن وزوجته المصرية تبادال االتهامات 
 هاني الظفيري

  تبادل زوجان التهم في مخفر أبوحليفة مساء 
امس بعد  أن استمرت اخلالفات بينهما ما يقارب 
الثالثة أشهر وعليه مت تسجيل قضية لكل واحد 
منهما ضد اآلخر بعـــد أن اتهمت الزوجة الزوج 

بطردها.
  تفاصيل الواقعة كان يرويها مصدر امني بأن 
وافدة مصرية توجهت الى مخفر أبوحليفة متهمة 
زوجها بطردها من منزله الكائن في منطقة املهبولة 

وعليه مت طلب الزوج وهو مواطن والذي حضر 
على الفور الى املخفر وباالستماع إلى أقواله قال 
ان زوجته تخرج في املســـاء وتعود في الصباح 
رغم انه حاول معها عدة مرات اال انها اســـتمرت 
في سلوك تلك الطريقة التي ال يقبلها على نفسه 
ومتهما زوجته بإتالف سيارته بعد أن قام بطردها 
مـــن منزلهما ليتم تســـجيل قضية للزوجة ضد 
الزوج وكذلك سجلت للزوج قضية ضد زوجته 

حملت مسمى اتالف. 

 العمر: االستناد إلى قاعدة علمية وتقنية 
ضرورة لمواجهة المشكلة المرورية 

 عبداهللا قنيص ـ هاني الظفيري
  شن رجال أمن محافظة األحمدي حملة موسعة 
على أوكار الدعارة في منطقتي املهبولة واملنقف 
ليتم ايقاف ٧ رجال و١١ امرأة من مختلف اجلنسيات، 
أحيلوا الى جهـــة االختصاص التخاذ اإلجراءات 

القانونية املناسبة بحقهم.
  وقال مصدر أمني ان تعليمات وردت من مدير 
أمن محافظة األحمدي اللواء عبدالفتاح العلي الى 
مساعده العميد معتوق العسالوي الذي أشرف على 
قوة أمنية قامت مبداهمة ٥ أوكار ومت من خاللها 

ضبط الوافدين الذين كان من بينهم سمسار من 
جنســـية عربية ومتت احالتهم الى مديرية أمن 

األحمدي متهيدا إلبعادهم عن البالد.
  من جانب آخر، أمر العميد غلوم حبيب رجاله 
بقيادة العقيد وليد الشهاب والنقيب عبدالعزيز 
البعير بشن حملة تفتيشية على منطقتي خيطان 
والفروانية استطاعوا من خاللها ضبط ٤١ مخالفا 
من نساء ورجال مبخالفات متنوعة، وكان من بني 
املضبوطني وافدة مسجل بحقها قضية حمل سفاح 

من كفيلها ليتم احالتهم الى جهة االختصاص. 

 أكد وكيـــل وزارة الداخلية 
رئيس املجلس االعلى للمرور 
الفريق غازي العمر دعم الوزارة 
بأجهزتهـــا وامكاناتها ألعمال 
املجلس االعلـــى للمرور بغية 
االرتقـــاء مبســـتوى اخلدمات 
املرورية وفق منهج علمي يستند 
على احدث االســـاليب العلمية 

والتقنية.
العمر خالل  الفريق    ونقل 
ترؤسه امس املجلس االعلى 
للمرور تقديـــر نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ احمد احلمود للجهود 

التي يبذلها املجلـــس االعلى وجلانه املختلفة 
من أجل املضي قدما في حل املشكالت املرورية 
باعتبارها قضية مجتمعيـــة بالدرجة االولى 
واالرتقاء مبستوى اخلدمات املرورية وفق منهج 

علمي وتقني.
  واستعرض الفريق العمر مع اعضاء املجلس 
جدول اعمال االجتماع وما مت حتقيقه خالل الفترة 
املاضية مشددا على ضرورة االستعانة بذوي اخلبرة 
واملختصني لالســـتفادة من خبراتهم وجتاربهم 
في حتقيق االهداف التي يســـعى املجلس االعلى 

للمرور الى حتقيقها.

  وتناول البحث اثناء االجتماع 
االقتراح املقدم من وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املرور 
اللواء محمود الدوسري بشأن 
اســـتعراض ما مت بخصوص 
مشـــروع الهيئة العامة للنقل 
واملنظور امام مجلس الوزراء.

  واطلع احلضور على الكتاب 
املقدم مـــن رئيـــس اجلمعية 
الكويتيـــة للســـالمة املرورية 
بدر املطر بشأن التفصيل املالي 
اخلـــاص مبشـــروع اجلمعية 
الوطني للسالمة املرورية (نحن 

املشكلة واحلل).
  وبحث املجتمعون ايضـــا االقتراح املقدم من 
مدير عام االدارة العامة للشؤون القانونية العميد 
اسعد الرويح حول تشديد العقوبات املقررة على 
املخالفات املرورية والتنويه على مشروع قانون 

الهيئة العامة للنقل.
  وجدد الفريق العمر شكره وتقديره العضاء 
املجلس االعلى وجلانـــه املختلفة على جهودهم 
املبذولة ملواجهة مشكالت احلركة املرورية وايضا 
الى اجلهات والقطاعات االخرى في البالد ودعمها 
وتنسيقها املستمر مع وزارة الداخلية بخصوص 

املشكلة املرورية. 

 الفريق غازي العمر 

 مواطنة تنهال ضرباً على زوجها «المعاق» 

 زوجة تسرق من زوجها
  ٤٠٠٠ دينار بمعاونة والدها

 هاني الظفيري
  تقدم مواطن معاق بشكوى الى رجال مخفر النعيم مساء اول من 
امس متهما زوجته بالتعدي عليه بالضرب واحداث اصابات متفرقة 
بجسده وفقا لتقرير طبي يثبت تعرضه لكدمات شديدة في الوجه 
والذراعني والصدر. وبحسب رواية املواطن املعاق فإن خالفا نشب 
بينه وبني زوجته قامـــت على اثره بدفعه وهو يجلس على مقعده 
املتحرك ليصطدم باجلدار، وبعد ان سقط قامت زوجته بضربه بيديها 
العاريتني ولم تتركه اال بعد ان اغمي عليه، وعندما افاق وجدها قد 
غادرت املنزل، وعليه توجه الى املستشفى ومن ثم الى املخفر لتقدمي 

بالغ، وجار استدعاء الزوجة ملواجهتها بادعاءات زوجها. 

 هاني الظفيري
  تقدم مواطن الى مخفر كيفان مســـاء اول مـــن امس ببالغ ضد 
زوجته ووالدها متهما اياهما بسرقة ٤ آالف دينار من شقته الكائنة 
في منطقة كيفان، وعليه امر رئيس املخفر باستدعاء الزوجة ووالدها 

ومواجهتهما فيما نسب اليهما.
  وفـــي التفاصيل التي يرويها املصدر ان املواطن شـــاهد زوجته 
ووالدها يخرجان من شقته دون ان يشاهداه بعد خالف نشب بينه 
وبني زوجته قبل ثالثة ايام ليتجه الى شقته متفقدا محتوياتها اال انه 
فوجئ بسرقة مبلغ ٤٠٠٠ دينار من خزينته، وعليه توجه على الفور 

الى املخفر مسجال قضية حملت مسمى سرقة عن طريق الكسر. 


