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سيارة الوافد الهندي بعد احلادث

النيابة المصرية سمحت له بالسفر بعد االنتهاء من سماع أقواله

المهندس عدنان الفالح بعد وصوله البالد: أشكر كل من وقف معي
المسعود: أزمة الفالح األولى من نوعها واالستثمارات الكويتية بمصر في أمان 

 القاهرة ـ هناء السيد
وّجه م.عدنان الفالح ش����كره لكل من 
وق����ف معه خالل محنة احتجازه على يد 
موظفي شركة لوتس الذي استمر نحو 18 
يوما. وقال م.الفالح الذي وصل املطار فجر 
امس انه لن ينسى وقفة أهالي الكويت معه 
خالل فترة احتج����ازه التي وصفها بأنها 
سيئة للغاية. وكانت النيابة املصرية قد 
سمحت له بالسفر بعد انتهائها من سماع 

أقواله في قضية شركة لوتس.
وكان في استقبال م.الفالح عدد من أفراد 

أسرته ومحاميه خالد اجلويسري.
من جانبه، أعرب مس����ؤول ش����ؤون 
الرعايا بسفارتنا بالقاهرة وليد املسعود 
عن تقديره لكل من س����اهم في حل أزمة 
م.عدنان الفالح ال����ذي احتجز ألكثر من 
18 يوما على يد عدد من موظفي ش����ركة 
لوتس التي كان مديرا لها، كما وجه شكره 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
وسفيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد وكل من 
ساهم واهتم باألزمة األخيرة التي تعرض 

لها مدير شركة اللوتس السابق. 
وأشار املس����عود في حديث خص به 
»األنب����اء«: الى ان قضية املهندس عدنان 
الفالح انتهت بخير وسالم في ظل املساعي 
الكويتي����ة مع قي����ادة القوات املس����لحة 
املصرية بقيادة املشير طنطاوي رئيس 
املجلس األعلى للقوات املسلحة ورئيس 
إدارة الشرطة العسكرية في مصر اللواء 
حمدي بدين والعميد ممتاز والعقيد هشام 

حيث كانوا خير مثال للتفاهم والتعاون 
وكانوا مثاال راقيا في احلرص على سالمة 
امن وحياة املواطن عدنان الفالح، وكذلك 
حرصهم على العالقات بني البلدين خاصة 
ان كلمات الشكر لن تكفي لنعبر بها عن 
تقديرنا واحترامنا لهم وهم بالفعل مفخرة 
ملص����ر موضحا ان القضي����ة في طورها 
لالنتهاء حيث جترى اج����راءات الصلح 

بني جميع األطراف في القضية. 
وأكد املسعود ان ش����ركة »اللوتس« 
للطيران مس����تمرة ف����ي عملها في مصر 
وقد مت تعيني د.احمد ش����لبي مديرا عاما 
لها ويقوم حاليا بإجراءات التس����وية مع 
العاملني بالش����ركة موضحا ان ما حدث 
نتيجة ملطالبة بعض العاملني بالش����ركة 
ملطالب غير قانونية ولم ينص عليها عقد 
العمل املبرم بينهم وبني الشركة بالتفاهم 
والتفاوض والذين كان يجب ان يدركوا ان 
الكويت تقف مع كل شخص له حق سواء 
كان مصريا أو كويتيا حسب القانون ونحن 
نتبع القانون املصري وهذا ما مت تأكيده 
منذ بداية األزمة موضحا ان هناك اتفاقيات 
دولية بني مصر والكويت جتارية وجنائية 
وقضائية ومبا يحكم به القضاء املصري 
نحن منفذون له. وذكر املسعود ان اسباب 
تفاقم االزمة بهذا الشكل عائد الى تعنت 
بعض املوظفني وانتش����ار الشائعات من 
املشككني الذين روجوا ان الشركة سيتم 
إغالقها وانهم لم يحصلوا على حقوقهم 
املالية، وقال »نحن كسفارة دولة الكويت 
بالقاهرة نضمن أمن املواطن وال نضمن 

الش����ركات وحاولت  امورا مالية تخص 
الس����فارة منذ اليوم األول التوصل معهم 
الى حل واتصلنا بالقوى العاملة املصرية 
وطلبنا م����ن اجليش التدخل حلل النزاع 

وطلبنا من النيابة التدخل«..
وذكر املسعود: ان الشركة قامت مشكورة 
بتسليم مكافآت كبيرة للموظفني من ذوي 
األجور املتدنية ومت هذا بتوجيه من الشيخ 
عب����داهلل علي اخلليفة الذي كان حريصا 
ومتابعا لألزمة. وأضاف املسعود ان هناك 
عددا من املوظفني طلبوا االس����تمرار في 
الش����ركة كما مت توجيه كتاب خطي من 
د.احمد شلبي إلعادة جتديد رخصة الطيران 
واستمرار عمل الشركة وقال املسعود ان 
االس����تثمارات الكويتية ف����ي مصر آمنة 
وان تل����ك احلادثة تعد حادثة فردية وان 
هناك حفاظا على االستثمارات من األمن 
والشرطة العسكرية التي تخاف على البلد 
وعلى استثماراته ونفى املسعود تعرض 
أي من االستثمارات الكويتية ألي أحداث 
خاصة ان الكويت كان موقفها واضحا منذ 
البداية وهو دعم مصر وشعبها.وأش����اد 
املس����عود باملتابعة واملساعي التي بذلها 
سفيرنا د.رش����يد احلمد الذي كان يتابع 
األزمة على مدار ال� 24ساعة والتقى برئيس 
وزراء مصر األسبق أحمد شفيق واتصل 
بالدكتور يحيى اجلمل أكثر من مرة وتابع 
معه حتى كللت جميع املساعي بالنجاح 
وذكر ان د.منصور صرخوه رئيس مكتبنا 
الصحي بالقاهرة ود.احمد النعماني حرصا 
على االطمئنان على صحة م.عدنان الفالح 

وأفادانا بالتقارير الطبية. وحول األوضاع 
بالنس����بة للطلبة الدارسني في مصر قال 
املسعود: حرصا منا على أبنائنا الطلبة 
والطالبات والرعايا الكويتيني ندعوهم الى 
انه البد ان يلتزموا مبوعد حظر التجول وان 
يبتعدوا عن اماكن التظاهرات والتجمعات 
أو أي مكان مشتبه فيه خاصة انه مازالت 
هناك أماكن في مصر غير آمنة لذلك نفضل 
للطالبات السكن في بيت الطالبات اخلاص 

بهن حيث نوفر لهن الرعاية واحلماية.
وأعلن املسعود ان السفارة بصدد إصدار 
ملف خاص ليسجلوا فيه جميع الكويتيني 
املوجوديني في مصر، بياناتهم وهواتفهم 
مشيرا الى ان السفارة تنشر دائما أرقامها 
لالتصال بها والتواصل معها وتضم األرقام 
37602661-و37602662و-3و-4 وكذلك  
0119015506 و-0127913004- و0119014232 
و-0127913006 كما نقوم بالتواصل معهم 
عبر هواتفنا الشخصية وكل هذا من اجل 

سالمتهم واحلفاظ على أمنهم.
وناشد املس����عود الكويتيني في مصر 
االلتزام بالقوانني وعدم اجلدال عندما حتدث 
أي مشكلة ويفضل السكن بالفنادق التي 
ع����ادة ما تكون آمنة وبعي����دة عن أعمال 
البلطجة. وطالب املسعود باحلفاظ على 
الهوية وجوازات السفر وعدم حمل مبالغ 

مالية كبيرة ويفضل استخدام الڤيزا.
وأملح املسعود الى ان السفارة بصدد 
إعداد كتاب للشرطة العسكرية املصرية 
لتوفير حماية نسائية من الشرطة مبصر 
لس����كن الطالبات خاصة، وناشد السياح 

من الكويتيني ان يؤجلوا سياحتهم ملصر 
الى ان تس����تقر األوضاع خاصة في ظل 
حظر التجول واألجواء السياحية مازالت 
غير مهيئة.وأملح املسعود الى ان اجلالية 
الكويتي����ة من طالب وس����ياح ومقيمني 
يبل����غ عددهم أكثر م����ن 27 ألفا وبالطبع 
ع����دد غير هني. وحول حج����م واجراءات 
العمالة املصرية التي تذهب للكويت  أشار 
املس����عود الى ان هناك عددا من العمالة 
املتعاقدة مع وزارة التربية والتعليم نقوم 
بإنهاء اجراءاتها ويبلغ عددهم 200 وهذا 
باإلضافة الى عمل القس����م القنصلي من 
التصديقات على االلتحاق بعائل، وأكد ان 
القنصلي برئاسة مشعل السعيد  القسم 
عمل من أجل انهاء جميع االجراءات إلنهاء 
معامالت الرعايا خاصة ابان أحداث الثورة 
كما حرص العاملون بالقسم القنصلي وهم 
خالد العس����كر وعدنان العتيقي وهاني 
الهاجري حيث نق����وم اآلن بالتدقيق في 
انهاء اجراءات الس����فر للكويت فبعد ان 
كانت االجراءات تستغرق أسبوعني اآلن 
تستغرق شهرا وذلك للتدقيق حيث كانت 
هناك جهات مصرية تساعدنا، اآلن نصف 

أجهزة الدولة ال تعمل.
وأشار املسعود الى فترة اجالء الرعايا 
أثناء الثورة في مصر قائال: ان السفارة من 
ديبلوماسيني وعمال محليني كانوا على قلب 
رجل واحد من اجل حماية أبناء الكويت 
وحرصوا على ان يتم سفرهم بأمان مشيرا 
الى مجهودات مشعل السعيد رئيس القسم 

القنصلي في هذا اخلصوص.

الفالح مغادرا املطار إلى منزله 

استقبال الفالح بالزهور

م.عدنان الفالح محاطا بأفراد اسرته حلظة وصوله املطار فجر أمس  ويبدو إلى اليمني محاميه خالد اجلويسري 

سيالنية تدير مصنع خمور في شقتها
وهندي يسقط بـ 72 بطل خمر

حادث يتسبب في حادث آخر على »السادس«

 هاني الظفيري
شهد الدائري السادس مساء أول 
من امس حادثني منفصلني ال يفصل 
بينهما سوى كيلومتر واحد، وأدى 
احلادث األول الى إصابة مواطنة إثر 
اصطدام سيارتها باحلاجز االسمنتي 
في الطريق املتجه إلى اجلهراء، فيما 
أدى احلادث الثاني إلى إصابة وافد 
هندي يق���ود س���يارة يابانية بعد 
اصطدام���ه بس���يارة أملانية توقف 
صاحبها بسبب االزدحام الذي تسبب 

به احلادث األول.
واشار مصدر أمني الى ان املواطنة 
الى مستش���فى  املصاب���ة مت نقلها 
البالغة،  الفروانية، نظرا الصابتها 
فيما متت معاجلة الوفد الهندي في 
موقع احلادث حيث وصفت اصابته 
بالس���طحية ومت نقل���ه بعدها إلى 

املستشفى.

 محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
متكن رجال أمن األحمدي من ضبط وافدة س���يالنية تتخذ من 
شقتها اخلاصة في أبوحليفة وكرا لتصنيع اخلمور احمللية ووفق 
مصدر امني فإن رجال األمن القوا القبض على السيالنية وبحوزتها 
مجموعة م���ن زجاجات اخلمر احمللية واعترفت بأنها كانت تقوم 
بترويجه���ا وخالل التحقيق معها اعترف���ت بأنها متتلك مصنعها 
اخلاص ودلت رجال األمن على شقتها التي تبني انها حولتها الى 

مصنع صغير للخمور.
في س���ياق متصل، متكن رجال امن الفروانية من القبض على 
وافد هندي وبحوزته 72 زجاجة خمر محلية كان بصدد ترويجها 
في منطقتي اجلليب واحلس���اوي، وقال املص���در ان رجال االمن 
احال���وا الهندي واملضبوطات الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 

واخلمور.

الهندي وأمامه كمية اخلمور املضبوطة معه

السائق الهندي ملقى على األرض قبل تلقيه اإلسعافات األولية


