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 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 محمد الجالهمة
  تقدمت مواطنة الى مخفر الفحيحيل ببالغ تدعي فيه ان لصا مجهوال قام بسرقة 
هاتفهـــا النقال الثمني (اي فون) من داخل عيادة طبيـــة خاصة في املنطقة بعد ان 

تركته على طاولة استقبال للعيادة لثوان بحسب بالغها.
  وقالت املواطنة انها تركت هاتفها النقال على طاولة االســـتقبال القل من ٥ ثوان 
حيـــث كانت تتحدث الى املوظفة املختصة لفتح امللف الطبي للدخول على الطبيب 

وعندما التفتت وجدت ان هاتفها قد اختفى، ورفضت توجيه االتهام الى احد. 

 «آي فون» طار من عيادة خاصة بالفحيحيل 

 حزب األمة نّظم وقفة تضامنية دعمًا لثورة شباب مصر
  والدوسري مخاطباً المتجمهرين: نحن مع التعبير السلمي عن الرأي 

 أسامة أبوالسعود ـ محمد الجالهمة
  وقفة تضامنية مع ثورة شباب مصر 
نظمها حزب االمــــة الكويتي عقب اداء 
صالة اجلمعة امس مبسجد الدولة الكبير 
ومبشــــاركة عدد من القوى السياسية 
في البالد اكدت دعم مطالب الشــــباب 
املصري في ثورته التي انتهت بتنحي 
الرئيس حسني مبارك عن احلكم، فيما 
قام رجال األمــــن بقيادة اللواء محمود 
الدوسري بتأمني املساحة احمليطة بالوقفة 
التضامنية كإجراء احترازي وسمحوا 
للمتحدثني بالتواجد حتى االنتهاء من 
كلماتهم وسط حضور لم يتعد الـ ١٠٠ 
شــــخص، وقال مصدر امني انه وعلى 
الرغم من التحذير الذي اصدرته وزارة 
الداخلية امس األول من القيام مبسيرات 
أو وقفات احتجاجية إال أن رجال األمن 
قاموا بتأمني الوقفة االحتجاجية دون 
منعها او التدخل في مجرياتها، حتى إن 
اللواء محمود الدوســــري وبعد مشادة 
كالمية مع احد املتجمهرين الذي رفض 
التواجد االمني قال للحضور: نحن مع 
التعبير السلمي عن الرأي وضد تكميم 
األفواه. في البدايــــة حيا رئيس حزب 

االمة د.عواد الظفيري ثورة شعب مصر 
وشبابها االبطال، مؤكدا ان «اجتماعنا 
اليوم وفق الدستور الكويتي وال يعقل 
ان ننسى ونحن في الكويت ما يحدث 
في قلب العروبة مصر العظيمة ارض 

الكنانة».
  وتابع الظفيري قائال «ان ما يحدث 
في مصر اليوم يثلج صدورنا في الكويت 
وشــــعبها االبي الذي جبل على احلرية 
والكرامة، مشــــددا على ان هذا الشعب 
املصري هو الذي انقذ االمة االسالمية في 

احلك الظروف ضد التتار واملغول».
  ورفــــع د.الظفيري عقاله لشــــباب 
مصر وثورتها املجيدة، حيث قال «نحن 
فخورون ونرفع عقالنا لكم يا شــــعب 
مصر الــــذي انتفض في مظاهرة راقية 
ضد الظلم والطغيــــان وضد احمد عز 
والسرقات وتزوير االنتخابات، ومن قبله 
شعب تونس العظيم الذي طرد بن علي 

الذي حارب االسالم واحلجاب».
  وتال الظفيري «جــــاء احلق وزهق 
الباطل ان الباطل كان زهوقا، مشددا ان 
علينا جميعا ان نقف مع الشعب املصري 
العظيم في ثورته فرياح احلرية تهب 

منه الى كل العالم». واستشــــهد بقول 
سيدنا عمر بن اخلطاب «متى استعبدمت 
الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، ونحن 
احــــرار وندعم االحرار في كل مكان في 

العالم».
  املسؤول االعالمي للحركة الدستورية 
احملامي اسامة الشــــاهني اكد ان حزب 
االمة دائما يتصــــدر الصفوف في دعم 
قضايا االمة وهمومها، مشــــيرا الى ان 
الدستورية تكرر وتردد دائما  احلركة 
املادة الثانية من دستور الكويت الذي 
يؤكد ان الكويت دولة عربية وشــــعب 
الكويت ينتمي الى االمة العربية وهذا 
هو دستورنا الذي نعتز به ونسير على 

خطاه.
  وتابــــع الشــــاهني قائــــال «اذا كان 
للحكومات عالقاتها وخصوصياتها في 
التعامل مع الدول االخرى فان الشعوب 
في الدول الدميوقراطية يسعها مالم يسع 
احلكومات مــــن التجمعات طاملا كانت 
سلمية فلماذا هذا التحسس واملعارضة 
لهذا التجمع السلمي داعيا اهللا ان نعيش 
فــــي الكويت دميوقراطية حقيقية غير 

منقوصة».

  وتابع الشاهني قائال «شكرا لشباب 
مصــــر واهل مصر وشــــعب مصر، في 
السابق كان لكم دور في تعليمنا وحتى 
تطعيمنا من اجلدري واالمراض املعدية، 
واليوم تقدمون التطعيم للشعوب ولكنه 
تطعيم من نوع خاص انه تطعيم من 
احلرية والدميوقراطية، اليوم تعلمون 

اجلميع أ..ب احلرية».
   وختم الشــــاهني كلمته بالقول «ان 
شاء اهللا يكون احتفالنا االسبوع القادم 

لالحتفال بحرية الشعب املصري».
الدميوقراطي  املنبــــر    وألقى عضو 
نافع احلصبان كلمة عن املنبر قال فيها 
«إنه لشرف عظيم للمنبر الدميوقراطي 
الكويتي أن يشترك معكم في هذا التجمع 
الشعبي الكويتي ملناصرة أشقائنا في 
مصر في ثورتهم املجيدة التي انطلقت 
فــــي اخلامس والعشــــرين مــــن يناير 
املاضي بهمة الشــــباب متسلحا بالعلم 
والتكنولوجيا احلديثة بوسائلها املتعددة 
إلنهاء عقود طويلــــة مريرة من الظلم 
والطغيان واالستبداد إلى درجة اخلنوع 
أو أنه ال يكترث بأوضاعه االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية وتناسى هؤالء 

تاريخ هذا الشعب العربي املجيد وثورته 
البطولية املتواصلة إال أن احلقيقة هي 
أن الشــــعب صبور، حريص على أمنه 
وأمانه واستقراره لكنه ال يطول سكوته 
إذا متادى االســــتبداد أو انتشر الفساد 
أو ســــيطر الطغيان، لذلك فإن ثورته 
كانت عارمة شاملة مستمرة وامتدت من 
االسكندرية في الشمال إلى أسوان في 
اجلنوب، ثورة شعبية متناسقة وموحدة 
في أهدافها ومصرة على حتقيقها دون 

تراخ أو كلل.
  لقد أعلن الشــــعب الثائــــر مطالبه 
املشروعة بصورة واضحة بكل الوسائل 
املتاحة مبا فيها إرسال هذه املطالب إلى 
نائب رئيــــس اجلمهورية املعني حتت 
ضغط هذه الثورة الشعبية وتتمثل هذه 
املطالب في تغيير النظام السياسي بدءا 
بإسقاط رئيس اجلمهورية وحل مجلسي 
الشعب والشورى اللذين يعتبران مزيفني 
جاءا بانتخابات مــــزورة، وإنهاء حالة 
الطوارئ املفروضة منذ عقود وتعديل 
الدســــتور خاصة  مواد أساســــية في 
فيما يتعلق بشــــروط انتخاب رئيس 
اجلمهورية وفترة واليته، وتشــــكيل 

حكومة وحــــدة وطنية انتقالية إلدارة 
شؤون البالد إلى حني إجراء انتخابات 
رئاسية وبرملانية جديدة وفقا للدستور 
املعدل ومحاكمات فورية للمسؤولني عن 
االعتداء على املتظاهرين وقتل عدد كبير 
منهم وكذلك محاكمات عاجلة للفاسدين 

وسراق املال العام.
  وأضاف: ان وقوفنا اليوم هي وقفة 
العربي  وفاء واعتزاز وتقدير للشعب 
العظيم في مصر وجليشها الباسل واننا 
ال ننسى أبدا املوقف الرائد البارز لهما 
عندما تعرضنا هنا ملنحة الغزو واالحتالل 
اآلثم من قبل نظام طاغية العراق صدام 

حسني في أغسطس ١٩٩٠.
  وزاد: ونحن في جتمعنا هذا تأييدا 
للثورة الشعبية في أرض الكنانة نذكر 
كذلك بفخر واعتزاز ثورة الشعب العربي 
في تونس اخلضراء حيث كانت االنطالقة 
األولى حلركة التحرير العربية اجلديدة 
في الوطن العربي في هذا القرن ونؤكد 
إلخواننــــا في مصر وتونس أننا معهم 
في صبرهم وصمودهم وهم يواصلون 

ثورتهم الرائع.
  وختــــم احلصبان كلمتــــه بالقول: 

العظيمة رفعت رؤوســــنا  «ثورتكــــم 
جميعا وأعادت إلينا الشــــعور بالعزة 
والكرامة وثورتكم العظيمة امتدت آثارها 
اإليجابية إلى جميع أقطار الوطن العربي 

الكبير».
  ومــــن جانبه، ألقى الداعية رشــــيد 
الهاجري كلمة مّثل بها األئمة واخلطباء 
في الكويت شدد خاللها على ان اهللا عز 
وجل حّرم الظلم، داعيا املؤسسات الدينية 
في مصر اآلن والتي طال صمتها على ما 
حصل في مصر من مجازر ان تتحدث 
اآلن وتعبر عن دعمها لهؤالء الشــــباب 
في ثورتهم التي هي ثورة شعب يرفض 

الظلم والطغيان.
  ولفت الـــى ان النظام في مصر 
قتل املصريني مسلمني وأقباطا في 
حني أعز عمر بـــن اخلطاب قبطيا 
ورّد إليه حقه على والي مصر عمرو 
بن العاص، مشـــددا على ان الدين 
االسالمي دعا الى احلرية والعدالة 
واملســـاواة وأشار الى ان النبي ژ 
أمر املسلمني في الهجرة األولى بترك 
الكعبة والهجرة الى احلبشة الن فيها 

ملكا عادال هو النجاشي. 

 انطلقت عقب صالة الجمعة أمام المسجد الكبير بمشاركة عدد من القوى السياسية في البالد 

(هاني الشمري - كرم ذياب)   د.عواد الظفيري يرفع عقاله خالل كلمته  اللواء محمود الدوسري وسط الوقفة التضامنية حلفظ األمن  جانب من الوقفة التضامنية وتبدو الشعارات التي رفعها املتجمهرون 

 الشاهني يلقي كلمته عبر مكبر الصوت  رجال األمن بني املتجمهرين  اللواء الدوسري في حوار مع عدد من احلضور  سيدة من احلضور غلبها البكاء 

 مواطن وصاحبه السكران 
يسقطان بالحشيش

 ضبط ٣ غرامات هيروين
  و١٥ هاتفاً في السجن المركزي 

 محمد الجالهمة
  متكن رجال جندة حولي من ضبط مواطن بإصبع حشيش وأدوات 
تعاطي، وذلك خــــالل حملة أمنية في نطــــاق منطقة حولي، وقال 
مصدر أمني ان رجلي جندة استوقفا املواطن الذي كان يبدو بحالة 
غير طبيعية وبتفتيشه عثر على سيجارة حشيش معدة للتعاطي 

وإصبع حشيش، وعليه متت احالته الى جهات االختصاص.
  ومتكــــن رجال جندة االحمدي من ضبط مواطنني وبحوزتهما ٣ 
سجائر حشيش وزجاجتا خمر، وأوضح املصدر ان دورية استوقفت 
سيارة كان في داخلها شخصني أثناء خروجهما من منطقة مخيمات 
ميناء عبداهللا، وما دعا رجال النجدة لتفتشــــيهما أنهما كانا بحالة 
غير طبيعية، وكان مرافق السائق يتحدث بثقل شديد، وعثر بداخل 
الســــيارة على زجاجتي اخلمر واحلشيش، فيما اكد السائق انه ال 
عالقة له باخلمور وال باحلشــــيش، وانها تخص صاحبه، وأوضح 
املصــــدر انه وعلى الرغم من ان الســــائق كان يبدو طبيعيا، اال انه 

متت إحالته ومرافقه الى جهات االختصاص للتحقيق. 

 عبداهللا قنيص
  متكن رجال امن السجن املركزي من ضبط ٣ غرامات هيروين 
و١٥ هاتفا نقاال و٣ شرائح هاتفية و٤ شواحن خاصة بالهواتف، 
ووفق مصدر امني فإن تلـــك الضبطية جاءت في اعقاب حملة 
امنية مفاجئة قام بها مدير الســـجن املركزي شـــريدة الشمري 
وعدد من رجال امن الســـجن باشـــراف ضابط مباحث السجن، 
والتي اسفرت عن ضبط الغرامات الـ ٣ من الهيروين في العنبر 
رقم ٧ واملخصص لنزالء قضايا املخدرات، وان الهواتف النقالة 
والشرائح الهاتفية عثر عليها في اماكن متفرقة، ومت فتح حتقيق 

ملعرفة ملن تعود ملكية املضبوطات وطريقة ادخالها. 

 مصورة أعراس سربت
  صور عرس مواطنة.. واختفت

 سجينة هاربة تخطف األوالد
  قرب منطقة الروضة.. إشاعة

 «الترّنح» يكشف لصًا بالفردوس

 هاني الظفيري
  تقدمت مواطنة الى أحد مخافر محافظة حولي 
مساء أول من أمس ببالغ غريب من نوعه، حيث 
اتهمـــت مصورة فوتوغرافية بتســـريب صور 
حفل زفافها، وقال مصدر أمني نقل القضية الى 
«األنباء» ان املواطنة حضرت ولم تكن تريد أن  
تســـجل قضية، بل كانت تريد من رجال األمن 
التدخل حلل القضية بشكل ودي، وعندما استمع 
ضابط املخفر إلفادات املواطنة، قرر اســـتدعاء

املصورة الفوتوغرافية للتحقيق وقام بتسجيل 
قضية.

  وبحســـب ما أفادت به املواطنة، فإنها وقبل 
نحو شهرين اســـتعانت مبصورة فوتوغرافية 
حصلت علـــى رقم هاتفها مـــن احدى املجالت 
االعالنية وتعاقدت معها لتقوم بتصوير حفل 
زفافها الداخلي واملقتصر حضوره على النساء 
والفتيات، غير أنها فوجئت قبل أســـبوع بعدد 

ممن حضرن حفلها يخبرنها أن صورهن بدأت 
تنتشـــر في عدد من مواقـــع االنترنت، وذكرت 
املواطنة أنها ال تتهم أحدا بتسريب الصور سوى 
املصـــورة الفوتوغرافية ألنه ال أحد ميلك أصال 
للصور سواها، وعندما طلب الضابط من املواطنة 
أن تقدم له رقم هاتف املصورة، قالت املواطنة: 
أذكر أنني حصلت على رقم هاتفها من صحيفة 
اعالنية وال أعرفه اآلن وال أعرف حتى ما اذا كانت 
متلك محال أم ال، ألنها كانت تأتي الى البيت ولم 

أذهب لها ولم أحتفظ برقم هاتفها.
  وحول عدد الصور املسربة، كما وصل املواطنة 
من صديقاتها قالت: ان ما فهمته من زميالتي ان 
عدد الصور املسربة ٥ صور وجميعها لفتيات من 
صديقاتي كن يرتدين مالبس احلفالت وليست 

مسيئة.
  هـــذا وقام الضابط بتســـجيل قضية ومتت 

إحالتها الى املباحث. 

 هاني الظفيري
  ترددت خـــالل األيام القليلة 
املاضية اشاعة مفادها أن احدى 
السجينات الهاربات من السجون 
التي  الفوضى  أثنـــاء  املصرية، 
حصلت فـــي مصر قبل نحو ١٥ 
يوما وأدت الى اطالق عشـــرات 
اآلالف من السجناء هناك متكنت 
من الدخول الى البالد االسبوع 
التي  املاضي، وطرحت االشاعة 
انتشرت على أجهزة الـ «بي بي» 
والـ «واتساب» بقوة ان السجينة 
الهاربة كانت متخصصة في سرقة 
األطفـــال وانها جاءت الى البالد 
بهدف ســـرقة األطفال، وأرفقت 
بعض الرســـائل املصورة التي 
الشائعة صورة  انتشرت معها 
لسيدة محجبة خمسينية كتب 
الهاربة  الســـجينة  انها  أسفلها 
مع حتذير شديد ألولياء األمور 
للمحافظة على أوالدهم واالنتباه 
اليهـــم خاصـــة في األســـواق 
والتجمعات العامة، كما تضمنت 
الرســـائل دعوة لكل من يشاهد 
السيدة التي بالصورة بضرورة 
االتصال على بدالة األمان (١١٢) 
لالبالغ عنها، واحدى الرســـائل 
ذكـــرت ان الســـجينة الهاربـــة 
شـــوهدت آخر مرة بالقرب من 

منطقة الروضة. «األنباء» حتدثت الى مصدر أمني 
عمـــا اذا كان في اي من تلك الرســـائل شـــيء من 
الصحة فقـــال: «هذه االشـــاعة برمتها عارية عن 
الصحة وال صحة لدخول سجينة مصرية هاربة 

الى البالد، بل ال يوجد اي تعتيم من اي نوع حول 
قضية كهذه».

  وأوضح املصدر: «أريـــد أن أطمئن اجلميع ان 
األمـــر ال يعدو كونه مجرد رســـائل عابثة حملت 

تلك االشاعة». 

 هاني الظفيري
  متكن رجال امـــن الفروانية من ضبط مواطن 
مطلوب للســـجن ٣ ســـنوات في منطقة الفروس 
بعد ان تبني انه بحالة غير طبيعية وسط اشتباه 
في انه كان حلظتها حتت تأثير التعاطي، واحيل 
بعدها الى الطب الشرعي للوقوف على نوع املواد 

التي تناولها.
  وفي التفاصيل ان رجال امن الفروانية وتطبيقا 
الوامر مدير امنهم العميد غلوم حبيب باالنتشار 
االمنـــي باملنطقة، متكنوا مـــن ضبط مواطن (٣٧ 

عاما) على يـــد رجلي االمن وكيل ضابط عبداهللا 
اخلريف وشرطي علي ناصر في منطقة الفردوس 
بعد ان اشتبها مبركبة تسير بطريقة متعرجة على 
جانبي الطريق، وبتوقيف قائدها واالستعالم عنه 
تبني انه مطلوب للسجن ٣ سنوات جنائيا، حيث 
اخضعت املركبة للتفتيش بعد ان تبني ان املواطن 
بحالـــة غير طبيعية وجد داخل ســـيارته قطاعة 
لقطع االسالك والقيود احلديدية وادوات تستخدم 
للغرض نفســـه، ليأمر العميد غلوم بإحالة املتهم 

للتنفيذ وتسجيل قضية. 

 الصورة التي وزعت عبر رسائل الهاتف حول السجينة الهاربة 


