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 «الكلية» تعيد إلبراهيم القطان عضويته في «الشعبي»

أدبية متثلـــت في احلزن 
الذي أصابه بعد  واالسى 
صدور قرار فصله علما انه 
لم توجـــه اليه الفرقة أي 
لفت نظر أو إنذار وقررت 
فصله متجاوزة تسلسل 
العقوبات التي تنص عليها 

املادة الثامنة.
  ورأت فرقـــة املســـرح 
الشـــعبي ممثلة برئيس 
الفنان  إدارتهـــا  مجلـــس 
القدير إبراهيم الصالل انه 
كان من األجـــدى تطبيق 
املادة التاسعة من الالئحة 
الداخلية للمسرح بدال من 
املادة الثامنة حيث انها تنص 
على أحقية مجلس اإلدارة 
في اتخاذ القرار املناسب ما 

 مفرح الشمري
الكلية    اعادت احملكمة 
القطان  إبراهيـــم  للفنان 
أحقيته في عضوية فرقة 
املسرح الشـــعبي بعد ان 
إدارتها  فصلـــه مجلـــس 
استنادا للمادة الثامنة من 
الالئحة الداخلية للمسرح، 
األمر الذي اســـتندت إليه 
احملكمة الكلية في مخالفة 
الفرقة الستعمال سلطتها 
في استغاللها اخلاطئ لهذه 
التي تنص على ان  املادة 
العقوبات التي توقع على 
جميع األعضاء من داخل 
مجلـــس اإلدارة أو التـــي 
توقع على جميع األعضاء 
من داخل مجلس اإلدارة أو 
خارجه ملخالفتهم نصوص 
الالئحة هي «لفت نظر»، 
«اإلنـــذار»، «الفصـــل من 
عضوية املسرح» خصوصا 
ان الفنان ابراهيم القطان 
رأى في دعوته القضائية 
التـــي رفعها ضـــد فرقة 
انها  املســـرح الشـــعبي 
ســـببت له أضرارا مادية 
متثلت في عدم إسناد أي 
دور له فـــي األعمال التي 
يقوم بها في املسرح والتي 
هي مصدر دخله، وبأضرار 

لم يرد في الالئحة الداخلية، 
ولكن بسبب خطأ قانوني 
من طرفهم اعادت احملكمة 
إبراهيم  الفنـــان  الكليـــة 
القطان عضوا في املسرح، 
مشيدا بنزاهة قضاء الكويت 

العادل.
محكمـــة  ان    يذكـــر 
االســـتئناف أيـــدت حكم 
محكمـــة الدرجـــة األولى 
بأن تعاد عضوية القطان 
له وتغرمي فرقة املســـرح 
الشعبي مبلغ ٥٠٠ دينار 
كتعويض عن الضرر األدبي 
بـــه باإلضافة  الذي حلق 
للمصروفات وعشرة دنانير 
اتعاب احملاماة رافضة ما 

عدا ذلك من طلبات. 

 إبراهيم الصالل إبراهيم القطان

 عبداهللا قنيص
  تقدم وافــــد مصري ببالغ الــــى رجال مخفر 
الصاحلية يتهم فيه وافدة فلبينية باالســــتيالء 
على بطاقته البنكية (السحب اآللي) والقيام بسحب 
٤٠٠ دينار بواسطتها، ومن ثم اختفت الى جهة غير 
معلومة. أما كيف وملاذا حصلت الوافدة الفلبينية 
على البطاقة البنكية اخلاصة به وكيفية معرفة 

رقمها السري، فهذا ما كشف حقيقة أخرى لرجال 
األمن أثناء تدوينهم إلفادات الوافد املصري الذي 
قال: «هي صديقتي وتربطني بها عالقة منذ نحو 
عامني وحصل بيننا خالف قبل اسبوعني، وانقطعت 
عالقتنا غير انها عادت قبل يومني، وكنت اعتقد 
ان املياه ستعود الى مجاريها غير انني فوجئت 
باختفاء بطاقة الســــحب اآللي أمس، كما فوجئت 

باختفاء صديقتي وعندما اتصلت بالبنك تبني لي 
ان هناك عملية سحب آلي متت بـ ٤٠٠ دينار هي 
كل رصيدي، وعليه ال أتهم أحدا سوى صديقتي 

الفلبينية التي اختفت وأغلقت هاتفها النقال».
  وقال مصدر أمني ان الوافد أصر على االستعانة 
بكاميرات البنك التي قال انها ستثبت حتما ان من 

قامت بسحب رصيدي هي صديقتي الفلبينية. 

 مصري يتهم صديقته الفلبينية بسرقة ٤٠٠ دينار من رصيده البنكي

 القاهرة ـ هناء السيد
  افرجت نيابة النزهة املصرية 
امس عن م. عدنان الفالح، وكانت 
القوات املسلحة املصرية قررت 
نقله الــــى أحد الفنادق الكبرى 
بالقاهــــرة حلني انتهــــاء نيابة 
النزهة من االستماع لكل إفاداته 
في القضايا التي طالب بتسجيلها 
ضد محتجزيه من موظفي شركة 
لوتس والذين حاصروا مكتبه 
واحتجــــزوه على مدار ١٨ يوما 
بعد أن فرضوا طوقا على مقر 
الشركة وهددوه بالقتل في حال 

خروجه.
  وبحســــب مصــــادر مطلعة 
لـــــ «األنبــــاء» ان قرار  ذكرت 
التحفظ على م. الفالح الصادر 
من النيابة هدفه حمايته وليس 
لكونه متهما خاصة أن النيابة لم 

تأمر باحتجازه في سراياها.
  وكانت سفارتنا في القاهرة 
بقيادة سفيرنا د.رشيد احلمد 
ومسؤول شؤون الرعايا وليد 
املسعود قد شكال غرفة عمليات 
مصغرة ملتابعـــة االنتهاء من 
اجراءات االفراج عن م. الفالح 
فـــي مقر  من مقـــر احتجازه 
الشركة بعد أن قامت الشرطة 
العســـكرية املصرية بالتدخل 

قوة لتوفيـــر احلماية للفالح، 
وأشاد احلمد باجلهد الذي يبذله 
الديبلوماســـيون بالســـفارة، 
خاصة مسؤول شؤون الرعايا 
وليد املســـعود، باالضافة الى 
اتصاالتنـــا مع الشـــركة التي 
املالية  قامت بدفع املستحقات 
ملـــن رغب في انهـــاء عقده مع 
الشـــركة، وبالفعل حصل ٢٠٠ 
موظف على مستحقاتهم، وكان 
هناك عدد من املوظفني يطالبون 
مبســـتحقات لم ينص عليها 
عقدهم مع الشركة وال قانون 
العمل املعمول به، وأوضح احلمد 
أنه منذ بدايـــة األزمة حتدثنا 
مـــع وزارة اخلارجية املصرية 
وطالبـــت بتحديـــد موعد مع 
القوات املســـلحة، وبالفعل مت 
اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء 
السابق أحمد شفيق،  املصري 
وكذلك د.يحيى اجلمل وكانت 
هناك محاوالت مســـتمرة لفك 
احلصار عن الفالح والتي انتهت 
بإطالق ســـراحه، وقال احلمد 
انه ينتظر وأعضاء الســـفارة 
اســـتقبال الفالح بعد خروجه 
متهيدا إلعادته الى الكويت بعد 
استكمال كل االجراءات القانونية 

معه.

وإخراجـــه وتوجه بعدها منذ 
مســـاء اخلميس الـــى النيابة 
لبدء التحقيقات معه يصحبه 
وليد املســـعود، حيث أفرجت 
عنـــه النيابـــة، وبعدها خرج 
بصحبة رجال القوات املسلحة 
حيث وضع فـــي أحد الفنادق 
بغرض حمايته حلني استكمال 

التحقيقـــات معه قبل ان تأمر 
بإخالء سبيله أمس.

  وأكد سفيرنا بالقاهرة د.رشيد 
احلمد في تصريحـــات خــاصة 
لـ «األنباء» ان ما حدث للمهندس 
عدنان الفالح كان نتيجة ألحداث 
٢٥ يناير، خاصة أن الشركة تعمل 
السياحي، وبالطبع  في املجال 

توقفت السياحة في مصر وأراد 
أصحاب الشركة احلفاظ على 
طائرتهم، فكان من الطبيعي أن 
تستدعي الشركة طائرتها لضمان 
احلفاظ عليها وسالمتها، وقد 
أرسلوا رسالة رسمية للشركة 
نفت الشركة فيها فكرة االغالق، 
وان الشركة مستمرة في عملها، 

وطلــــب م.عدنان الفالح ايقاف 
العمل بالشركة، حيث انها تعتمد 
الســــياح،  الطيران ونقل  على 
ولكن موظفي الشركة اعتقدوا 
أن الشركة ســــتقوم باالغالق 
وبالتالي طالبوا مبستحقاتهم 

املالية.
  ووصــــف احلمد مــــا قام به 

الشــــركة من احتجاز  موظفو 
للفالح بأنه تصرف غير الئق 
وغير طبيعي، ولم يحدث من 
قبل مع أي شــــركة استثمارية 
كويتية في مصر، بل تعد االولى 
من نوعها، خاصة أن مصر دولة 
مؤسسات ولديها قانون ومحاكم 
ونيابــــة عامة والعقود موثقة، 

والشركة مصرية، ومن الطبيعي 
أن حتل تلك املشــــاكل بالشكل 
واالجــــراءات القانونية، ولكن 
االوضاع في مصر كانت وراء 

استمرار الوضع بهذا الشكل.
  وأضاف احلمـــد أن القوات 
املســـلحة املصرية عهدنا منها 
عدم التقصير، حيث أرســـلت 

 أمير زكي
  لقى عامل مصري مصرعه فيما اصيب زميالن له من اجلنســـية 
نفسها بحروق خطرة اثناء قيامهما بعملية تنظيف كيميائية الحد 
املنازل مبنطقة غرب مشـــرف، ما ادى الى انـــدالع حريق كبير في 
الغرفة التي كان يعمل العمال الثالثة على ازالة سجادتها باستخدام 
مواد كيميائية طيارة تفاعلت ما ادى الى انفجار ناري ادى الى حريق 
التهم الغرفة بأكملها. وبحســـب مصـــدر إطفائي فإن بالغا ورد الى 
غرفـــة العمليات ظهر امس عن انفجار وحريق في منزل في منطقة 
عبداهللا املبارك غرب مشـــرف، وعلى الفور مت ارسال مركز مشرف 
ومركـــز مبارك الكبير وعند وصـــول الفرقة تبني وجود حريق اثر 
انفجار وقع نتيجة تفاعل مواد تنظيف لالرضيات مع مواد سريعة 
االشتعال استخدمتها الشركة التي اتصل عليها صاحب املنزل بغرض 
التنظيف وازالة السجاد. واوضح املصدر ان احلادث اسفر عن وفاة 
عامل مصري واصابة اثنني من زمالئه بحروق خطرة مت نقل املصابني 
الى املستشـــفى ورفع اجلثة املتفحمة من مكان احلادث، وشارك في 
مكافحة احلريق من مركز مشـــرف م.اول محمد حيات وم.اول حمد 
البســـام وم.اول طالل بوحمد ونقيب جراح عمر من قسم التحقيق، 
كما حضر الى مكان احلادث مدير العالقات العامة واالعالم مقدم خليل 
االمير الذي اثنى على اجلهود املبذولة من رجال االطفاء وشكر مخفر 

بيان والطوارئ الطبية واسعاف مشرف على جهودهم.
  وناشد خليل االمير املواطنني واملقيمني بعدم التعامل مع اي جهة 
تنظيف خاصة ممن ليس لديهم خبرة في هذا املجال الذي يستلزم 

استخدام مواد كيميائية معقدة للتنظيف نفسه. 

 هاني الظفيري
  متكـــن رجال اإلدارة العامة للجمارك مـــن إحباط محاولة إدخال 
كونتينـــر كامل من االلعاب النارية والتي قام باســـتيرادها مواطن 
بدعوى أنها أوان منزلية، وبحسب مصدر جمركي فإن رجال جمارك 
الشويخ اشتبهوا في شحنة كونتينر قادمة من إحدى الدول اآلسيوية 
خاصة ان وزن الكونتينر ال يتناسب مع نوعية البضاعة املذكورة في 
ورقة التخليص اجلمركي، وقال املصدر: «كتب في ورقة التخليص 
اجلمركي أن بضاعة الكونتينر املذكورة في ورقة التخليص اجلمركي 
هي أوان منزلية غيـــر أن الكونتينر وأثناء املناولة كان يبدو أخف 
بكثير من أن يحمل أواني منزلية وعليه أبلغ مدير املوانئ الشمالية 
وليد الناصر الذي أبلغ بدوره مدير عام االدارة العامة للجمارك ابراهيم 

الغامن الذي أمر بإخضاع الكونتينر املشوبه للتفتيش.
  واضـــاف املصدر انـــه ومبجرد فتح أول صندوقـــني من حمولة 
الكونتينر تبني أنها عبارة عن العاب نارية من النوع الثقيل «جراغيات» 
وأخفيت وسط عدد من كراتني األواني املنزلية، وعليه متت مصادرة 
الشحنة وجار التحقيق من مستوردها التخاذ اإلجراءات القانونية 

املناسبة بحقه. 

 مزحة بمسدس مائي تنتهي بإصابة مصري بـ «مطرقة»
 شـــهدت املنطقة الصناعية 
في اجلهراء مشاجرة في مطعم 
انتهت بادخال وافد مصري الى 
غرفة العناية الفائقة بعد تعرضه 
للضرب مبطرقة على رأسه من ٣ 

شبان اقتحموا املطعم عليه.
  وفي التفاصيل كما يوردها 
مصدر امني ان الشبان الثالثة 
توقفوا امام املطعم وما ان حضر 
جرســـون الطلبـــات حتى قام 
احدهم برشه مبسدس مائي ثم 
انطلقوا بسيارتهم، وعليه قام 
اجلرسون وكردة فعل بتناول 
حجر ورمى السيارة املنطلقة 

بسرعة به ما ادى الى كسر زجاجها اخللفي، وهو 
ما دفع الشبان الثالثة للعودة بسيارتهم الى املطعم 
بحثا عن اجلرســـون الذي اختبـــأ داخل املطعم، 
غير ان الشبان الثالثة اقتحموا املطعم، واتلفوا 
محتوياته ثم قام احدهم بضرب العامل املصري 
مبطرقة على رأسه ليخر مغمى عليه وينقل الى 

املستشفى في حالة خطرة للغاية.
  وأوضح املصـــدر ان رجال االمن حضروا الى 
مستشفى اجلهراء وطوقوا غرفة العامل املصري 

حلمايته من أي اعتداء واخذت 
افاداته حيث قدم ارقام لوحات 
سيارة املعتدين الثالثة وسجلت 
قضية اعتداء واحداث اذى بليغ 

واتالف.
  وقال املصدر انه اثناء متابعة 
رجال االمن حلالة الوافد املصري، 
ورد بالغ عن قيام ٢٠ شخصا 
باقتحام املطعم واتالفه انتصارا 
الفور  الثالثة، وعلى  لزمالئهم 
توجهت دوريات االمن بقيادة 
مدير امن اجلهراء العميد محمد 
طنـــا والعقيد فالح محســـن 
والعقيد صالح الدعاس ورئيس 
مخفر تيماء غنيم الظفيري ومت تأمني املطعم الذي 
اتلفه املعتدون الذين قال عمال املطعم ان عددهم 
يبلغ نحو ٢٠ شـــخصا، كما ذكر عمال املطعم ان 
املقتحمني سرقوا ٥٠٠ دينار من ماكينة الكاشير 
اثناء اتالفهم املطعم وانسحبوا قبل وصول رجال 
االمـــن بدقائق. وعليه امر العميـــد طنا بتعميم 
اوصاف املركبات التي قدمها عمال املطعم متهيدا 
للقبض على كل من شارك في املشاجرة واتالف 

املطعم واصابة الوافد املصري. 

 مدخل املنزل الذي لقي فيه العامل املصري حتفه وتبدو عدة التنظيف 

 كميات هائلة من صناديق الـ «جراغيات» بعد استخراجها من الكونتينر 

 م.عدنان الفالح 

 النيابة المصرية تخلي سبيل  م.عدنان الفالح
  والقوات المسلحة نقلته إلى  أحد الفنادق الكبرى لحمايته

 مصرع عامل مصري في انفجار «كيميائي»
  وإصابة آخرين بجراح خطرة أثناء تنظيف منزل

 «اإلطفاء»: إنقاذ ٨ أشخاص احتجزتهم النيران في حريق النعيم
  وإصابة ٤ إطفائيين بحروق خالل المكافحة

 األواني المنزلية تتحول إلى «جراغيات» في ميناء الشويخ

 أمير زكي
  قام نائب مدير االدارة العامة 
لالطفاء لشؤون املكافحة العميد 
يوسف االنصاري بعيادة ٣ من 
رجال االطفـــاء الذين يرقدون 
في مستشـــفى اجلهـــراء بعد 
تعرضهم إلصابات وحروق خالل 
مكافحتهم حلريق منزل النعيم 
الذي نشب مساء أول من أمس 

وأدى الـــى اصابة ٤ من رجال 
االطفاء و١٥ مدنيا من أصحاب 
املنزل. وفي بيان لالدارة العامة 
لالطفـــاء ان احلريق أدى الى 
احتجاز ٦ أشخاص من سكان 
املنزل بعد أن حاصرتهم النيران، 
غير أن سرعة رجــال االطفاء في 
التعامل مع احلــريق وإخماده 
أدت الـــى إنقاذهم، حيث هرب 

الـ ٨ الى أعلى ســـطح املنــــزل 
بـعد أن اندلعـــت النــيران في 
الطابق االرضـــي وامتدت الى 

االول.
  وأشار البيان الى أن ٤ رجال 
املكافحة  اطفاء أصيبوا خالل 
٣ منهم أرسلوا الى مستشفى 
اجلهـــراء إلصابتهـــم بحروق 

باليدين وإجهاد حراري.

  وذكـــر البيـــان ان نائـــب 
املدير العام لشـــؤون املكافحة 
وتنمية املوارد البشرية العميد 
يوســـف االنصاري تواجد في 
موقع احلادث، وكذلك رئيس 
مركز اجلهـــراء احلرفي املقدم 
الكندري ورئيس مركز  محمد 
اجلهراء الرائد عادل الشريعان 
ورئيس نوبـــة مركز اجلهراء 

النقيب عبدالرحمن احلسيني 
ورئيس نوبـــة مركز اجلهراء 
احلرفي النقيب مشعل امليموني 
ورئيس نوبة مركز االنقاذ الفني 
النقيب أميـــن املفرح ورئيس 
نوبة حتقيق احلوادث النقيب 
سيد حسن املوسوي ورئيس 
نوبة الصحة والسالمة املهنية 

النقيب حمد الطيار.

 (ناصرعبدالسيد)  د. رشيد احلمد متحدثا للزميلة هناء السيد 

 العميد محمد طنا 


