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 بيان «الداخلية»
 أكدت وزارة الداخلية عدم صحة ما مت تداوله عن مصرع 
شــــاب بدون خالل املظاهرات، وقالت الوزارة إن ما تناقلته 
بعض وسائل االعالم والصحف احمللية وعبر مواقع االنترنت 
وغيرها من شبكات التواصل االجتماعي عن وقوع وفيات 
وإصابات بليغــــة خالل االحداث التي وقعــــت في اليومني 
املاضيني مبنطقة تيماء والصليبية مبحافظة اجلهراء هو أمر 
لــــم يحدث على االطالق، وال ميت للحقيقة بصلة، حيث إن 
هناك بعض االصابات البسيطة والتي مت عالجها في موقع 
احلدث، اما االصابات االخرى فقد متت احالتها الى املستشفي 

ملواصلة العالج وهي في طور الشفاء.
  واضافت الوزارة انها لتأمل من تلك الوسائل وغيرها ممن 
قامت بنشر وبث تلك املعلومات غير الصحيحة، بضرورة 
حتري الدقة واملوضوعية فيما يخص الشــــأن االمني منعا 

للشائعات واالقاويل ملا فيه الصالح العام. 

 هاني الظفيري
  شـــن رجال امن الفروانية بقيادة العقيد وليد شـــهاب حملة استمرت ٦ ساعات 
واستهدفت توقيف مخالفني لقانون االقامة واسفرت احلملة التي اشرف عليها النقيب 
عبدالعزيز املطيري عن ضبـــط ٩٧ مخالفا لقانون االقامة منهم ٢٢ مطلوبا ملباحث 
الهجرة و٣١ انهاء اقامة، وضبط نحو ٢٣ شخصا في اوكار اتصاالت دولية اما البقية 
فهم عمالة ســـائبة او مطلوبون للتنفيذ اجلنائي واملدني. هذا ومتت إحالة مخالفي 

االقامة الى االبعاد، اما املطلوبون للقضايا فأحيلوا الى االختصاص. 

 ضبط ٩٧ مخالفة ومطلوب في حملة استمرت ٦ ساعات

 اإلفراج عن أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيًا

 حزب األمة: على الحكومة المسارعة في حّل قضية البدون

 العمر استقبل السفير السوري

  .. وكّرم الرقيب أول المبايع بحضور الشمالي والوهيب

 .. والدوسري يكّرم الرائد األمير

 محاولة انتحار مريض نفسي.. 
  ومصري ينقذ حدثين من الغرق

 مصرع مجهولين في حادثين مروريين

 أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر 
قرارا باإلفراج عن جميع اعضاء قوة الشرطة املوقوفني 
انضباطيا بالتوقيف االنضباطي اكتفاء باملدة التي 
قضاها كل منهم، وذلــــك اعتبارا من يوم اخلميس 

الفائت. ويأتي االفراج عن قوة الشــــرطة بناء على 
تعليمــــات وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود اجلابر الصباح 

مبناسبة حلول العيد الوطني وعيد التحرير. 

 دعا حزب األمة الى عقد جلسة خاصة ملناقشة 
قضية البدون وقال احلزب في بيان له: ان حزب 
األمة وهو يتابع ما قام به أبناء وشباب البدون من 
التعبير عن حقهم في مطالب إنسانية ليرفض ما 
قامت به احلكومة من تعامل أمني لقضية إنسانية 
واعتقال العديد منهم حيث يجب إطالق سراحهم 
فورا، فمن الواجب على احلكومة املسارعة حلل 
قضية البدون والتي أوجدتها السياسات احلكومية 
التعســـفية على مدى عقود في التعامل مع هذه 
الفئـــة املظلومة والتي تتعارض مع الشـــريعة 
اإلسالمية والدستور ومع املواثيق الدولية حلقوق 
اإلنســـان واتفاقية حقوق الطفل والتي وقعت 

عليها الكويت.
  كما يدعو حـــزب األمة مجلس األمة الى عقد 
جلسة طارئة لدراسة القضية وسن التشريعات 

الالزمة حلل قضية البدون بشكل جذري وعاذل 
وإنهاء املعاناة اإلنســـانية إلخوة لنا في الدين 
والعروبـــة والوطن كما قـــال اهللا تعالى (إمنا 
املؤمنون اخوة) وكما جاء في احلديث: «املسلم 
أخو املسلم ال يظلمه وال يخذله» فلقد أدى حرمان 
هذه الشـــريحة من حقوقها اإلنسانية ـ كحقها 
في العمل والتعليم والرعاية الصحية والسكن 
وحرية التنقل وحق تكوين األسرة وتوثيق عقود 
الزواج وحق التملك وجميع احلقوق املشروعةـ  
لقد ادى ذلك الى وجود شريحة اجتماعية كبيرة 
محرومة من أبسط حقوقها وهو ما ميثل خطرا 
على االســـتقرار السياسي واألمني واالجتماعي 
للمجتمع والدولة مما يوجب على مجلس األمة 
واحلكومة الى املسارعة حلل القضية حال جذريا 

عادال وعاجال. 

 اســـتقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي 
العمر فـــي مكتبه مبقـــر وزارة الداخلية صباح 
امس بسام عبداملجيد سفير اجلمهورية العربية 

السورية الشقيقة لدى البالد.
  ورحب الفريق العمر بضيفه في بداية اللقاء، 
معربا عن عمق العالقات وروابط التعاون االمني 

بني البلدين الشقيقني الكويت وسورية.
  ومت خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية وبحث 

عدد من املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
  من جانبه، اعرب السفير السوري عن شكره 
وتقديره للكويت على رعايتها للجالية السورية 

املقيمة في البالد. 

 كرم وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي عبدالرحمن 
العمر في مكتبه مبقر وزارة الداخلية صباح امس 
وبحضور وكيل وزارة الداخلية املســــاعد لشؤون 
األمن العام اللواء خليل الشمالي والعميد عبداللطيف 
الوهيب مدير عام مديرية أمن محافظة حولي، رقيب 
أول محمد سعد املبايع من مرتبات قطاع األمن العام. 
وقد أعرب الفريق العمر عن شكره وتقديره ملا قام 
بــــه رقيب أول املبايع من جهــــد مخلص وأداء راق 

فــــي القيام باملهام املنوطة به، مؤكدا ان هذا التكرمي 
يأتي جتسيدا للمبادئ التي رسختها القيادة العليا 
لــــوزارة الداخلية مبكافأة املجــــد واملخلص ليكون 
دافعا له ملزيد من العطاء وحافزا لزمالئه من رجال 

األمن لالقتداء به.
  حضر اللقاء مدير إدارة العالقات العامة والتوجيه 
املعنوي ومدير إدارة اإلعالم األمني باإلنابة العقيد 

عادل احلشاش. 

 كرم وكيل وزارة الداخلية املســـاعد لشؤون 
املرور اللواء محمود الدوسري في مكتبه رئيس 
قسم الفحص الفني مبنفذ العبدلي الرائد اشرف 
االمير وذلك تقديـــرا جلهوده املميزة في تطوير 
العمل وحتسني االداء وتسهيل واجناز املعامالت 

على مراجعي القسم.
  وهنأ اللواء الدوسري الرائد األمير على دوره 
املتميز قائال ان هـــذا التكرمي يأتي في اطار نهج 
وزارة الداخلية في مكافأة املجد، وطالبه ببذل املزيد 

من العطاء خلدمة وطنه احلبيب الكويت. 

 محمد الجالهمة
  نقل مواطن في العقد الثاني من عمره الى فائقة 
مستشـــفى مبارك بعدما ألقى بنفسه من الطابق 
الثالث وسجلت قضية شروع في االنتحار، وتبني 
ان الشـــاب مريض نفسيا. من جهة أخرى، تقدم 
مواطن الى مخفر العارضية وأبلغ عن تغيب ابنه 

(١٨ عاما) وسجلت قضية تغيب.
  وعلى صعيد آخر، متكن وافد مصري من إنقاذ 
حدثني من املوت غرقا حيث قام بالسباحة وأنقذهما، 
وقال مصدر امني ان احلدثني كانا يسبحان على 
شـــاطئ الصليبخات وكادا ان يغرقا لوال تدخل 

الوافد. 

 أمير زكي
  توفي شخص مجهول الهوية اثر حادث سير 
على طريق امللك فهد باجتاه الكويت وقال املنسق 
االعالمي في ادارة الطـــوارئ الطبية عبدالعزيز 
بوحيمـــد ان املتوفى في العقد الثالث وان رجلي 
الطوارئ علي البلوشي ومحمد طاهر تعامال مع 
البالغ. وإلى منطقة الصليبخات حيث اسفر حادث 
مـــروري عند مضخة املياه عن مصرع شـــخص 

مجهول الهوية ايضا وتعامل مع البالغ من ادارة 
الطوارئ الطبية محمد النجدي وعبداملنعم السيد. 
وعلى شارع الغوص اصيب شاب كويتي بكسر 
ونقل للعالج في مستشفى العدان وسجلت قضية 

حادث تصادم وإصابة.
  وفي منطقة الساملية وقعت مشاجرة بني شباب 
ووافد مصري وأصيب املصري بجرح قطعي في 

الرأس وجار البحث عن املتهمني.

 العنجري: قضية «البدون» لم تكن لتصل إلى هذا الحد لوال تقصير 
المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية طيلة عقود

 استنكرت الناشطة السياسية 
العنجري أحداث الشغب  نبيلة 
ورشق رجال األمن باحلجارة من 
قبل بعض املشاركني في تظاهرة 
غير محددي اجلنسية في مناطق 
تيماء والصليبية واألحمدي يوم 
اجلمعة املاضية، لكنها أكدت في 
الوقت نفسه على ضرورة وضع 
حل جذري وعاجل ملأساة اخواننا 
من فئة البدون النصافهم وطنيا 

وانسانيا. 
  وقالت العنجري في تصريح 
صحافي أمس: لم يكن يفترض 
بنا أن نصل إلـــى هذا احلد من 
التصعيد لوال تقصير املسؤولني 
التشـــريعية  الســـلطتني  فـــي 
والتنفيذية عبر عقود في عالج 
هذه املعضلة وتأجيلها من حني 
إلى آخر، مؤكدة ثقتها متاما في 
أننا لم نصل بعـــد إلى احلائط 
املسدود، خاصة في ظل حرص 
صاحب الســـمو األمير الشـــيخ 
صباح األحمد علـــى قيم العدل 

واإلنصاف واالخوة اإلنسانية، 
وحرصنا جميعا على رفع سمعة 
الكويت في سجل حقوق اإلنسان 
وعدم االســـاءة ملكانتها في هذا 
املجال، ولنعتـــرف بأن التأخير 
في إيجاد حل عادل لفئة البدون، 
تسبب فيما حدث ومن يقف وراء 
هذا التأخير يتحمل جزءا كبيرا 
من مسؤولية ما جرى أمس االول، 
وأن التظاهرة التي جرت هي تعبر 
عن مشكلة تأخر حلها، أي أنها 
مبثابة نداء عاجل حلل مأســـاة 
البدون اليوم قبل الغد، مبا يعني 
أن السلطتني مطالبتان باملسارعة 
في نزع فتيل انفجار هذه األزمة 
حتى ال تتحول إلى كرة ثلج تكبر 
وتكبر وخاصة في ظل األوضاع 
التي تعيشـــها املنطقة والعالم 

العربي قاطبة. 
إلى أن  العنجري    وأشـــارت 
الكويت التي يشهد لها باحلرص 
على أن يعـــم اخلير والعدل في 
العالم ومدهـــا األيادي البيضاء 

املستحقني فعال للجنسية. ولم يعد 
جائزا في شتى األحوال حرمان 
شرائح كثيرة من هذه الفئة من 
حقوق إنسانية أساسية، هذا عدا 
عن ضرورة االرتقاء بنظرتنا في 
معاجلة هذا امللف إلى جتارب الدول 
األخرى األكثر تقدما التي متنح 
لشعوب األرض كافة، مبا فيهم 
أبناء شعوبنا العربية واإلسالمية، 
إغراءات لكي يهاجروا إليها وتؤمن 
لهم حياة كرمية وجنســـية ذات 
«امتيازات عاملية» معروفة وذلك 
لالســـتفادة من طاقات ومهارات 
هؤالء وابنائهم وعقولهم وتوظيف 
قدراتهم في عمليات تنمية وتطور 

مستدامة. 
   وختمـــت العنجـــري: مـــع 
يقيننا بكل ذلك وبعدالة مطالب 
أخواننا البدون، لكن ال يســـعنا 
التي  التصرفات  سوى استنكار 
خرجت عـــن الســـياق املطلبي 
وأضرت باملظاهـــرة ككل، إذ أن 
رشـــق رجال األمـــن باحلجارة 

وأعمال الشغب التي قام بها بعض 
املتظاهرين ال يتناسب ويتالءم 
مع شرعية مطالبهم، كما أن مثل 
هذه التصرفات مكروهة وممقوتة 
ألن اجلميع مبن فيهم املتظاهرون 
يعلمون أن الكويت بلد حريات 
وأمـــان ويجـــب أن تبقى كذلك. 
ونحن نفتخر باالنتماء لها، وهم 
يسعون للحصول على جنسيتها 
وإال ما تظاهروا، واحلال هذه فإن 
البعض واستعداء رجال  شغب 
األمن وقذفهم باحلجارة يتنافي 
مع مطالبهم احملقـــة هذه، على 
أن ذلك يجب أال يعني بأي حال 
املزيد من التأخير في حسم هذه 

القضية.
  حفـــظ اهللا الكويـــت من كل 
مكروه، وســـدد خطـــى قيادتها 
وسلطاتها ملساعدتها على إيجاد 
حل جذري في أسرع وقت، علما 
بذلك نطوي صفحات هذا امللف 
الـــذي نغص حياتنا لســـنوات 

طويلة. 

ملعاونـــة ومســـاعدة احملتاجني 
في كل بقاع األرض، ال ميكن أن 
تستمر في حرمان هذه الفئة من 
حقوقها باحلياة الكرمية، كما لم 
يعد مبررا اســـتمرار العجز عن 
وضع قواعد وتشريعات تضع 
حدا لهـــذا احلرمان وتنصف كل 
ذي حق باتخاذ اإلجراءات املناسبة 
جتاه من يثبت أنه يحمل جنسية 
ثانية دون أن يعرقل ذلك إنصاف 

 طالبت باالستعجال في وضع حد لمأساتهم

 نبيلة العنجري

 الفريق غازي العمر مستقبال السفير السوري بسام عبداملجيد 

 (سعود سالم )  رئيس جلنة الكويتيني البدون أحمد التميمي خالل حديثه لوسائل اإلعالم 

 لقطة من تكرمي الرقيب أول محمد سعد املبايع 

 اللواء محمود الدوسري في لقطة تذكارية مع الضابط املكرم 

 «الداخلية» نفت وقوع ضحايا من «البدون» وأطلقت محتجزين
  والعشرات تجمهروا في مقبرة الجهراء على وقع اإلشاعات  

 هاني الظفيري
  في الوقت الذي نفت فيه 
وزارة الداخلية في بيان لها 
بشـــكل قاطع وقوع وفيات 
جراء احداث تظاهرة البدون 
خالل اليومني املاضيني مؤكدة 
على أن هـــذا اخلبر عار عن 
الصحة وان جميع املصابني 
مـــن البدون ورجـــال االمن 
اصاباتهم ما بني متوســـطة 
وبسيطة، مضى البدون بأعداد 
جتاوزت الـ ٣٠٠ شخص الى 
مقبرة اجلهراء بعد إشاعات 
عن دفن جثتي شخصني سقطا 

في مواجهات تيماء.
الساعات األولى من    فمع 
يوم امس تناثرت شائعات 
غير صحيحة تضمنت وقوع 
ضحايـــا جـــراء املظاهرات 
الى  الشـــائعات  ووصلـــت 
وســـائل اعـــالم وتلقفتهـــا 
الكترونية دون  منتديـــات 
الترويج  تدقيق واخذت في 
لها ووصلت هذه الشائعات 
الى حد حتديد اسماء رباعية 

للمتوفني.
  وابلغـــت مصـــادر امنية 
ان وزارة الداخليـــة رصدت 
رسائل على الهواتف احملمولة 
حتوي مثل هذه الشـــائعات 
مؤكدة ان الوزارة تأكد كذب 
هذه الشائعات مشيرة الى ان 
هناك من حاول  تضخيم ما 

حدث لتأجيج البدون.

  هذا وقد جتمعـــت أعداد 
البـــدون فـــي مقبرة  مـــن 
اجلهراء وكانـــت الغرابة ان 
هناك من أكد وقوع ضحايا 
اال ان أيا ممـــن ادعوا بذلك 
بـــشكل واضح  لم يتمكنوا 
من حتديد هوية املتوفني او 
اقاربهم واكتفوا بالقول نحن 
سمعنا ذلك عن طريق وكالة 

«يقولون».
  وقام عـــدد مـــن البدون 
بالتجمع فـــي منطقة تيماء 
ولم تقم وزارة الداخلية بفض 
جتمعهم عـــن طريق العنف 
وإمنا قام مدير أمن اجلهراء 
العميد محمـــد طنا بالطلب 
منهم االنصراف واستجابوا 
الى طلبات العميد طنا نحو 
السادسة مساء. على صعيد 
آخر أكد مصدر امني ان وزارة 
الداخلية اطلقت سراح عدد من 
الذين مت ضبطهم خالل االيام 
املاضية، مشيرا الى ان الوزارة 
تبني لها ان هناك محرضني 
ملجموعات مـــن البدون وان 
رسائل التحريض ترد اليهم 

من خارج الكويت.
  الى ذلك ورغم نفي وزارة 
الداخلية لوقوع وفيات اال ان 
رئيس جلنة الكويتيني البدون 
احمد التميمي قال للصحافيني 
ان لديه معلومات عن وقوع 
ضحايـــا ولكـــن ال يعرفهم، 
مشيرا الى ان عضو مجلس 

األمـــة محمد هايـــف اتصل  
بوكيل وزارة الصحة ونفى 
وجود ضحايا في املظاهرات 
التي شهدتها تيماء والصليبية 

واضاف التميمي نحن لدينا 
يقني بوقوع ضحايا وندعو 
وزارة الصحة ألن تعلن بشكل 

رسمي صحة ذلك.

  وأضـــاف «نأمل من ذوي 
املتوفني ان وجدوا ان يخرجوا 
ويظهروا للـــكل عدم صدق 

وزارة الداخلية. 
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