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على الصحافيني نقل 
األحداث وعدم التدخل 

كطرف فيها

ملثمان أمطرا محصل اتصاالت
بـ 8 طلقات نارية لسلبه باإلكراه

فتح رجال ادارة بحث وحتري 
محافظة العاصمة بقيادة العقيد 
العتيبي ومس����اعده  منصور 
املقدم خالد اخلميس وضابط 
مباحث الصليبخات املالزم اول 
بدر الرشيدي حتقيقا لتوقيف 
شخصني ملثمني امطرا محصل 
احدى شركات االتصاالت بوابل 
من الطلقات النارية من سالح 
كالش����ينكوف بقصد س����رقته 
باالكراه على مقربة من منطقة 
الدوحة ومن اح����دى محطات 
الوق����ود، واصابت طلقتان من 
الطلق����ات الثماني يد احملصل 
وهو مصري اجلنسية وأخرى 
اصابت قدم����ه، ورغم الطلقات 
الت����ي انهمرت على احملصل اال 
انه ظل متماسكا وامسك بشكل 
غريب بشنطة كانت على ما يبدو 

مليئة باملال والكروت.
وقال مصدر امني ان مواطنا 
ابلغ عملي����ات الداخلية عن ان 
ملثمني مجهولني بسيارة يابانية 
النار على  اللون اطلقا  بيضاء 
ش����خص مجهول، وفور تلقي 
عمليات الداخلية البالغ سارع 
الى موق����ع البالغ قائد املنطقة 
الوس����طى العقيد عبدالرحمن 
الش����راح وكيل ضاب����ط عادل 
الصانع ليتبني ان املصاب هو 
مندوب يقوم بتجميع املال من 

احملال.
وأش����ار املص����در ال����ى ان 
املعلومات شبه املؤكدة هي ان 
املتهمني كان����ا يراقبان املجني 
طلقة الكالشينكوف خلفت ثقبا عميقا في يد احملصلعليه واس����تغال تواجده ظهرا 

مركبة املجني عليه وقد أمطرها اجلناة بوابل من الطلقات النارية

املركبة، حي���ث تبني أن جثة 
مرافق السائق لشاب عشريني، 
وهو بدون، أما سائق املركبة 
فلم يستدل على هويته بسبب 
إتالف محفظته من احلريق، وقد 
كان في موقع احلادث رئيس 
مركز املدين���ة الرائد يعقوب 
القطان والنقيب أمين املفرح 

في منطقة نائية وقاما بإرهابه 
بإطالق النار عليه بقصد سرقة 
حقيبته املليئة باملال، هذا ومت 
نقل املجني عليه الى املستشفى 

لتلقي العالج.
عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري  ٭

مصرع شخصني تفحما على اخلليج
واملالزم أول بدر كمال. لقي شخصان أحدهما من 

غير محددي اجلنسية واآلخر 
مجهول الهوية مصرعهما اثر 
حادث تصادم عنيف على شارع 
اخلليج العربي، وحتديدا بني 
يوم البحار وس���احة العلم، 
حيث اصطدم���ت مركباتهما 
بإحدى األشجار، وقال مدير 
إدارة العالق���ات العام���ة في 
املق���دم خليل األمير  اإلطفاء 
إنه ورد بالغ ملركز العمليات 
عند الساعة الثانية عشرة ليلة 
أمس األول عن حادث اصطدام 
مركبة بنخلة على امتداد شارع 
اخلليج باجتاه الشويخ مقابل 
س���احة العلم، فت���م توجيه 
مركزي إطف���اء اإلنقاذ الفني 
واملدينة، وق���د نتج عن قوة 
احلادث حريق في املركبة، مما 
أدى إلى وفاة السائق ومرافقه، 
ومت إطف���اء احلريق وتقطيع 
املركبة وقد تفحمت جراء احلادث املروعاملركبة وإخراج اجلثتني من 

وافد نصب على مواطنيه بخدمة التوصيل

نيبالية حملت سفاحًا من بقال 
وُكشف أمرها في الشهر الثامن

خادمتان ضربتا معزبتهما وكسرتا ساقيها

ش����رع رجال بحث وحتري محافظة اجلهراء 
بقيادة النقيب ناصر الوهيب والوكيل رضوان 
العنزي في البحث عن وافد مصري قام بالنصب 
واالحتي����ال على أبناء جلدته بإيهامهم بتوصيل 
األمانات الى موطنهم بع����د تقدم وافدة مصرية 
الى مخفر اجلهراء وصاحب أحد مكاتب توصيل 

األمانات وسجال قضية ضد اجلاني.

وفي التفاصيل التي يرويها مصدر أمني فإن 
وافدة مصرية تقدمت مساء أمس األول الى مخفر 
اجلهراء في بالغ ضد وافد من نفس جنس����يتها 
قامت بإعطائه عدة أغراض ومبلغ 80 دينارا لكي 
يقوم بإيصاله����ا الى مصر اال أنه اختفى بعد أن 

اتصلت به عدة مرات، لكن دون جدوى.
هاني الظفيري  ٭

أقرت وافدة نيبالية بعد تضييق اخلناق حولها 
بأن حملها السفاح نتاج عالقة محرمة بينها وبني 
بقال آس����يوي يقطن على مقربة من مقر عملها، 
وكانت مواطنة اكتشفت انتفاخ بطن مخدومتها 

اآلسيوية لتسارع بها الى املستشفى حيث افاد 
األطباء بأن اخلادمة حامل في شهرها الثامن ليتم 
اقتياد اآلسيوية الى مخفر اجلهراء وامام رجال 

املباحث اعترفت على هوية صديقها.

نقلت س���يدة كويتية مسنة إلى مستشفى 
العدان، وبعد عمل أش���عة لها تبني أن ساقيها 
قد تعرضتا لكسر جراء اعتداء بالضرب، وقال 
مصدر امني ان محقق مستش���فى العدان قام 
باالس���تماع الى افادات السيدة، حيث تبني أن 

خادمتني تعمالن لديها اعتدتا عليها بالضرب اثر 
خالف بينها وبينهما، وسجلت قضية »ضرب 
واذى بليغ« وج���ار توقيف اخلادمتني اللتني 

هربتا بعد ارتكاب اجلرمية.
عبداهلل قنيص  ٭

إجمالي املوقوفني 35 من البدون وتوجه لتعقب الهاربني وإحالتهم للقضاء

لليوم الثاني على  التوالي كر و فر بني البدون ورجال األمن 
و »الداخلية« تبث صوراً تظهر اعتداءات وقعت على منتسبيها

اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان: القوات اخلاصة استخدمت 
القنابل الدخانية رغم الطابع السلمي لتظاهرات البدون

أعلن مصدر امني رفيع املستوى 
ان اجمالي عدد األشخاص الذين مت 
توقيفهم امس األول خالل تظاهرات 
منطقة تيماء والتي ش����ارك فيها 
ش����خصيات سياس����ية كويتية 
ملناصرة غير محددي اجلنس����ية 
بل����غ 35 ش����خصا جميعه����م من 
البدون، على صعيد آخر ش����هدت 
منطقة تيماء عصر امس جتمعات 
بالعشرات لبدون في عدة شوارع 
وعلى االرصفة وقد امتنعت القوات 
االمنية مبن فيهم القوات اخلاصة 
عن استخدام العنف لفض التجمعات 

احملدودة بنسبة كبيرة.
وكانت ق����وات األمن تواجدت 
بكثافة في منطقة تيماء بعد ورود 
أخبار تفي����د بعودة مجموعة من 
ان  البدون لالعتصام مجددا بعد 
فضت القوات اخلاصة اعتصامهم 
امس االول بالقوة. وقد لوحظ غياب 
التنسيق عن هذا االعتصام الذي 
بدأ وكأنه بال تنظيم مسبق، يؤكد 
ذلك قلة عدد املتواجدين وعدم وجو 
الفتات أو شعارات لدى املعتصمني. 
في حني أشار بعض احملللني الى 
أن املقصود من ه����ذه التجمعات 
الصغي����رة رمبا يك����ون محاولة 
إش����غال قوات االمن وبقائهم في 
حال����ة كر وفر مع املتظاهرين من 
أجل تس����ليط الضوء على قضية 
البدون ومطالبهم. كما تواجد عدد 

مبين����ا أن ذلك أم����ر غير مقبول، 
ويتنافى مع روح املسؤولية التي 
يجب على الصحافيني التحلي بها 
أثناء أداء واجبهم املهني، على حد 
قول����ه. وطالب القناعي احملررين 
الصحافيني واإلعالميني واملصورين 
الذين يكلفون بتغطية التظاهرات 
والتجمعات في األماكن املفتوحة 
بأخذ احليطة واحلذر أثناء قيامهم 
بالتغطية الصحافية واإلعالمية 
والوقوف في أماكن آمنة وبعيدة 
عن مواض����ع االحتكاك بني رجال 
األمن واملتظاهرين واتباع تعليمات 
وتوجيهات رجال األمن والتعاون 
معهم وع����دم التواجد في املناطق 
احملظورة لكي ال يتعرض أي منهم 

ملكروه أو إصابة من أي طرف.
كما طالب القناعي رجال األمن 
بالتعاون مع الصحافيني وتسهيل 
مهمتهم وحمايتهم والتعامل معهم 
بأسلوب يعكس التقدير املطلوب 
ف����ي تغطية  ل����دور الصحاف����ي 

األحداث.
ومتن����ى القناعي م����ن الزمالء 
الصحافيني العمل على نقل األحداث 
بشفافية كاملة ومصداقية مهنية 
واالبتعاد عن الدخول كطرف فيها 
مما يسيء ملهنة الصحافة ويعرض 

الصحافيني للمساءلة القانونية.
من جهة أخ����رى، قال مصدر 
أمن����ي ان اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية شرعت في جمع معلومات 
حول أشخاص من »البدون« قاموا 
باالعتداء على رجال األمن، ورشقهم 
باحلج����ارة. الفتا ال����ى أن أجهزة 
الداخلية وأسوة مبا حدث في قضية 
اقتحام مجلس األمة ستعتمد على 
صور ومقاطع ڤيديو، مت تداولها في 
عدة وسائل إعالمية بحيث حتدد 
املعتدين، وتق����وم بإلقاء القبض 
العامة،  عليهم وإحالتهم للنيابة 
بتهم تتعلق باالعتداء على رجال 
أمن وتنظيم مظاهرات في مخالفة 
صريحة للقانون حس����ب تأكيد 

املصدر األمني.
واستبعد املصدر أن تقوم وزارة 
الداخلية بإطالق سراح املوقوفني 

لديها مثلما حدث من قبل. 
أمير زكي ـ محمد هالل الخالدي     ٭
هاني الظفيري

امليدان����ي للعمليات األمنية وعدد 
من رجال األمن.

وأض����اف البي����ان ان األحداث 
شهدت أيضا إتالف آليات أمنية جراء 
اعتداء املتجمهرين واملتظاهرين 
ومن يعاونهم من الناشطني الذين 
لم ميتثلوا لألوامر على الرغم من 
محاوالت التهدئة واحلكمة والصبر 
التي حتلى بها القادة امليدانيون في 

التعامل مع هؤالء املتظاهرين.
وأشار الى ان املتظاهرين أمعنوا 
باستخدام العنف لتحقيق مطالبهم 
التي ميكن ان يتقدموا بها وفق األطر 
القانونية والقنوات الشرعية وهو 
ما صادقت عليه البيانات الصادرة 
عن وزارة الداخلية ودعوتها لهؤالء 
الى اله����دوء وإنهاء التجمهر وفك 
االعتصام والتظاهر العنيف إال أن 
مناشدات التهدئة واالحتكام للعقالء 
لم تتفد فاضطرت أجهزة األمن الى 
إطالق الطلقات الصوتية والدخانية 
ورش املي����اه إلبعادهم وتفريقهم 
وضبط م����ن ثبت بالدليل القاطع 
تورطهم في إصاب����ة رجال األمن 
اآلليات واملعدات األمنية  وإتالف 
وعدم االمتثال لتعليمات وأوامر 

أفراد األمن.
وقال ان وزارة الداخلية وعبر 
اجلهد اإلعالم����ي املتواصل إلدارة 
اإلعالم األمني، أكدت في بيانها انها 
لن تسمح ألي من كان بالعبث بأمن 
البالد أو االعتداء على أجهزة األمن 
والتعدي على القانون، كما بينت أن 
تنظيم أي جتمعات أو مسيرات البد 
أن يتوافر له االشتراطات القانونية 
املوجه����ة لذل����ك وفق املرس����وم 
بقانون رقم 65 لسنة 1979 والذي 
املواكب واملظاهرات  إقامة  يحظر 
والتجمعات التي تقام أو تس����ير 
في الط����رق وامليادين العامة، كما 
يحظر اشتراك غير املواطنني بتلك 
املظاهرات والتجمعات واملسيرات 
حتى ال يعرضوا أنفسهم لعقوبة 
احلبس ملدة ال تتجاوز سنتني أو 
بغرامة ألف دينار أو بإحدى هاتني 

العقوبتني.
من جهته، طالب أمني سر جمعية 
الصحافيني فيصل القناعي بعدم 
االحتكاك برجال األمن واستفزازهم 
والتعدي عليهم باللفظ أو باإلشارة، 

من أعضاء الرصد التابعني للجمعية 
الكويتية حلقوق االنسان في تيماء 
ايضا ملتابعة ما يجري وتسجيل اي 
انتهاكات قد حتدث خالل املواجهات 
بني قوات األمن واملتظاهرين من 
البدون. وقد استمرت حالة الترقب 
من قبل مجموعة من شباب البدون 
الذين كانوا يقفون بني املنازل على 
جانبي الطريق املؤدي للس����احة 
الترابية التي اطلقوا عليها اس����م 
»ساحة احلرية« واستمرت عمليات 
الهروب من دوريات الشرطة كلما 
اقتربت منهم، والعودة مرة أخرى 
كلما ابتعدت الدوريات قليال حتى 

وقت متأخر من مساء امس.
وفي غضون أقل من 24 ساعة 
الداخلية بيانها  أص����درت وزارة 
الثاني بشأن أحداث منطقة تيماء 
يوم أمس األول، اذ أعلنت وزارة 
الداخلي����ة ان حصيلة من الصور 
الكاميرات رصدت  التقطتها  التي 
جملة من االنتهاكات وخرقا للقانون 
واستخداما للعنف واعتداءات نفذها 
املتظاهرون في اجلهراء على أفراد 

وأجهزة األمن.
وقالت الوزارة في بيان صحافي 
ان منطقة اجلهراء شهدت أحداثا 
مؤسفة تعرضت لها أجهزة األمن 
عل����ى فترات متقطع����ة وموجات 
متتالية من املتظاهرين الذين جلأوا 
الى العنف، حي����ث أصيب القائد 

فيصل القناعي

أص���درت اجلمعية الكويتية 
حلقوق اإلنسان والتي يرأسها 
احملام���ي علي البغل���ي تقريرا 
بش���أن تظاه���رة تيم���اء امس 
االول وأك���د التقرير الذي تلقت 

»األنباء« نس���خة منه، على انه 
وبالرغم من ان الطابع السلمي 
كان يغل���ب على التجمع، اال ان 
الق���وات اخلاصة قام���ت بإلقاء 
الدخانية واس���تخدمت  القنابل 

خراطيم املياه والضرب بالهراوات 
التجمع، وقامت باعتقال  لفض 
ومطاردة عدد من املتظاهرين من 
ب���ني البيوت في الوقت الذي لم 
يكن هناك اي ش���كل من اشكال 

املقاوم���ة من قب���ل املتظاهرين 
واستمرت قوات األمن في متشيط 
املنطقة ورصدت حاالت إطالق 
قنابل دخانية مقابل البيوت ومت 
جمع فوارغها. وقد رصدت حاالت 

اعتقال متظاهرين.
وقال���ت اجلمعي���ة ان فريق 
الرص���د التابع لها قام بالتجول 
في منطقة تيماء ورصدت جملة 

من التجاوزات

احدى الشاحنات التي هرب بداخلها الديزل داخل جمرك الصليبية

احلركة الدستورية اإلسالمية: استعمال العنف مرفوض بكل صوره

اجلمارك حتبط تهريب 150 طن ديزل إلى لبنان

ص���رح األمني الع���ام للحركة 
الدس���تورية اإلس���المية د.ناصر 
الصانع ان احلركة تستنكر التعامل 

العنيف غير اإلنساني من قبل وزارة 
الداخلية جت���اه جتمعات البدون 
السلمية وما شابها من انتهاك صارخ 

ألبسط قواعد حقوق اإلنسان املصانة 
ش���رعا وقانونا. وق���ال الصانع: 
نؤكد على ح���ق البدون بالتجمع 

السلمي في ساحة اإلرادة ونرفض 
اس���تعمال العنف بأي صورة من 
الصور ونطالب احلكومة بالتعامل 

بحكمة مع هذا امللف احلساس وعدم 
اللجوء لألساليب املتطرفة التي لن 

تزيد من األمر إال تعقيدا.

بعد أيام قليلة من إحباط رجال 
العامة للجمارك تهريب  اإلدارة 
نحو 350 طنا م���ن الديزل من 
البالد، متكن رجال جمارك املنفذ 
البري في منطقة الصليبية من 
إحباط محاولة تهريب نحو 150 
طنا من الديزل في شحنة كانت 

وجهتها لبنان.
وقال بيان صادر عن اإلدارة 
العامة للجمارك: ضمن اجلهود 
الكبي���رة التي يق���وم بها رجال 
اإلدارة العامة للجمارك واستمرارا 
إلحباطه���م لعملي���ات التهريب 
استطاع رجال جمارك اجلمرك 

البري )الصليبية( إحباط محاولة 
تهريب 150 طنا من الديزل.

البي���ان: بناء على  وأضاف 
توجيهات مدير عام اإلدارة العامة 
للجمارك ابراهيم الغامن بتشديد 
التفتيش على الصادرات والواردات 
أقدم مسؤول الزام سالم املطيري 
على تفتيش الشحنة الصادرة 
حيث وجد تالعبا بالفواتير مما 
اثار الشك حول هذه الشحنة، ومت 
ابالغ السيد محمد عبدالرحمن 
مراقب تفتي���ش اجلمرك البري 
الذي بدوره اخذ عينات وأحالها 
الى مؤسس���ة البترول الوطنية 

للتأكد من مادة ما حتتويه هذه 
الشحنة فجاء الرد بأنها حتتوي 

على مادة الديزل.
ومضى البي���ان: وبخالف ما 
ذكر في البيان اجلمركي أنها مواد 
تنظيف من مشتقات الصابون 
كانت في طريقها إلى لبنان، ومن 
جانبه أكد السيد إبراهيم الغامن � 
مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 
حرصه على امن الوطن واشاد 
باجلهود املبذولة لرجال اإلدارة 
العامة للجمارك الذين هم حماة 
الوطن والعيون الساهرة حلفظ 

امن وأمان البالد.

)سعود سالم( احد أطفال البدون يلهو بدراجة هوائية أمام تظاهرة محدودة للبدون في تيماء امس 

القوات اخلاصة وقطاعات أمنية اخرى تواجدت بكثافة في منطقة تيماء امس

احملصل ورغم اصابته بعيارين ناريني فانه متسك بحقيبة النقود»الداخلية« عممت صورا لرجال أمن مصابني ويبدواللواء محمود الدوسري يتلقى العالج


