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نقلت طالبة جامعية الى املستش���فى األميري بعد دخول منلة في عينها 
أثناء تواجدها في احلرم اجلامعي.

وق���ال فني أول الطوارئ الطبية عبدالعزي���ز بوحيمد ان بالغا ورد الى 
عمليات اإلطفاء بإغماء طالبة )20 عاما(، وعليه مت ارس���ال رجلي الطوارئ 

علي سعد ومشاري التميمي ونقلت الى العالج.
من جهة اخرى، أصيب بنغالي بكس���ر في الذراع اليمنى جراء س���قوطه 

من فوق احلصان.

نملة في عين جامعية

فهد العازمي يروي لـ »ألنباء« أحداث األيام الخمسة في إيران:
عصبوا أعيننا وسألونا عن التواجد األميركي بالكويت وقواعد خفر السواحل

أكد أن اللنجات اإليرانية طاردتهم داخل المياه اإلقليمية الكويتية وتم احتجازهم في قاعدة شبه عسكرية قبل نقلهم إلى عبدان

أحد العائدين السبعة يسجد هلل شكرا بعد عودته للبالد فهد العازمي يروي لـ»االنباء« ظروف احتجازه وزمالئه طوال خمسة أيام في إيران

ترقية 66 إطفائيا من مالزم أول إلى نقيب
ــام اإلدارة  ــدر مدير ع أص
ــم  ــة لإلطفاء اللواء جاس العام
املنصوري قرارا إداريا بترقية 
ــن رتبة  ــن الضباط م ــدد م ع
ــالزم أول إلى رتبة نقيب من  م
منتسبي اإلدارة العامة لإلطفاء، 
ــماء  ــب جدول األس وذلك حس

املرفق التالي:
نايف طلق فالح املطيري

علي عبدالرحيم األنصاري
سالم مشري املرشود

نايف مطلق احلماد
فؤاد عبداهلل الصراف
صالح نايف العجمي
قاسم ناصر الشويكر
جمال علي املنصوري

راشد محمد عبدالعزيز
حمود مرزوق العازمي

شافي فهد السبيعي
ناصر عبدالرحمن العبودي

محمد عامر العجمي
عدنان عثمان األنصاري

هيثم احمد القالف
محمد سالم العازمي
محمد مبارك الشطي

ابراهيم عبد القادر جمعة
مبارك نايف الدوسري

عالء سعيد احلسن
عيسى مسلم العازمي

بدر علي اخلالوي
هاني عبدالرحمن دشتي
عبداهلل دغيم العدواني

خالد عثمان الفايز
بداح عايض الهاجري
علي سعود الرويعي
جمال ابراهيم البناي
محمد ناشي العازمي

احمد هادي هادي
مبارك مسيعيد الرشيدي

خالد يوسف الشمري
عبداهلل حمد الرشيدي

سليمان جاسم اخلشتي
محمد علي املانع

مصطفى حسني فيروز
فايز عايد املطيري

ابراهيم علي اجلريد
عبد الرزاق محمد احلجي

احمد سعد العليوي 
حامد محمد الصهيجان
عبداحلميد غلوم اكبر
طارق ناصر السعيد 

سالم عبداللطيف عبدالرحمن
صالح موسى عبدالكرمي

فيصل سالم اجلميعة
حمدان جبر احلريجي
غنيم مهنا الهاجري 

سالم علي زمانان
عباس يوسف النجادة
حماد سلمان العازمي

خالد علي مبارك
عبداهلل احمد العبدلي

عبدالعزيز نايف العتيبي
عبداهلل حمد الراشد

ابراهيم عبداحلميد عاشور
جعفر غلوم محمد

متعب غريب املطيري
عادل عبدالعزيز غامن

جراح صالح العسماوي
محمود خليل الراشد

انور محمد عبد الرحيم
يعقوب احمد يوسف
علي عبدالعزيز مراد

علي احمد علي
حمد علي اخلباز

أحد العائدين يعانق العقيد محمد الصبر لدى وصوله إلى قاعدة صباح األحمد

حمد رمضان
نفى احملتجزون السبعة في 
التحقيقات التي اجريت معهم من 
قبل اجهزة وزارة الداخلية ان 
يكونوا قد دخلوا املياه االقليمية 
االيرانية، مؤكدين انهم فوجئوا 
بزوارق عسكرية ايرانية تقوم 
مبطاردته���م واجباره���م على 
التوقف ومن ثم القبض عليهم 
واحتجازهم. هذا واقامت معظم 
اسر احملتجزين حفالت مبناسبة 

عودة ابنائهم.
م���ن جهة اخ���رى، قال فهد 
العازمي، احد الصيادين السبعة 
في لقاء خاص م���ع »األنباء«، 
ان تعامل الس���لطات البحرية 
االيرانية معنا كان سيئا، حيث 
مت عصب اعيننا لفترات طويلة 
ومت اخضاعنا للتحقيق مرتني 
من قب���ل محققني، وكانت هذه 
التحقيقات تتم وهم معصوبي 
االع���ني، الى ان ابرز االس���ئلة 
تعلق���ت بعالقاتهم باالميركان 
واذا م���ا كان���ت لديهم عالقات 
بايراني���ني او اميركيني. وفيما 
يلي نص اللقاء مع العائد فهد 

العازمي:
نريد ان نعرف بداية رحلتكم 
ــض عليكم من قبل  وكيفية القب

السلطات االيرانية.
في احلقيقة رحلتنا اعتيادية 
ولم نتخيل للحظة اننا سنقع 
في مثل ذلك املوقف، واعتدت 
انا واصدقائي الذهاب في رحلة 
ح���داق اال ان هذه املرة لم تكن 
عل���ى ما يرام نتيج���ة اعتقال 

لدرجة كبيرة امنا قاموا باللعب 
بأعصابن���ا من خ���الل قولهم: 
س���تخرجون غدا، ما هو نوع 
اللي تبعكم لكي  اللنچ  بنزين 
تذهبوا به ويأتي اليوم الثاني 

وال نستطيع املغادرة.. الخ.
ما الطريقة التي تعاملوا معكم 

بها في اللحظات األخيرة؟
قاموا بتصويرنا وإجبارنا 
على القول إننا مخطئون وعندما 
إقناعه���م لم يعجبهم  حاولنا 

ذلك.
ما املواقف التي واجهتكم في 

مرحلة اعتقالكم؟
هناك بعض املواقف الصعبة 
مثل ارتفاع درجة حرارة صاحبنا 
داود الفيل���كاوي التي وصلت 
لنحو 41 درجة مئوية وعندها 
عطف علينا اإليرانيون وأخذوا 
صاحبنا للمستشفى ملعاجلته 

في اللحظات األخيرة.
وهناك مواقف اخرى شجاعة 
ت���دل عل���ى اللحم���ة العربية 
واخلليجية عب���ر تكاتفنا مع 
املعتقلني املص���ري والقطري 
حيث اخذنا نش���د أزر بعضنا 

بعضا الى ان انفكت الغمة.
كلمة أخيرة تود أن تقولها؟

أريد ان اشكر الشيخ مبارك 
العلي الصب���اح الذي كانت له 
وقفة معنا جميع���ا حيث قام 
بتسلمنا من السلطات اإليرانية 
)بتكة( اي س���فينته أو لنچه 
اخلاص ال���ى ان أحضرنا الى 
احل���دود الكويتية فله مّنا كل 

الشكر والتقدير.

ــراءات التحقيق  ــرز اج ما أب
ــي وجهت  ــئلة الت ــم واألس معك

اليكم؟
أول األس���ئلة قال���وا لي ما 
هو اسمك وملاذا دخلت احلدود 
اإليراني���ة وهل أنت س���ني أم 
ش���يعي، وهل لك صلة قرابة 
ايران، وأين نقاط وقواعد  مع 
خفر السواحل الكويتية وأماكن 

ارتكازها؟
ــئلة أخرى  ــاك أس ــل هن وه

غريبة مت طرحها عليكم؟
نعم، فجميع األسئلة مت الرد 
عليها بس���هولة، ولكن الشيء 
الغري���ب عندما س���ألوني عن 
مواقع متركز القوات األميركية 
وأعدادها وهل يتحدثون اليكم 

من مواقعهم؟
ماذا عملوا معكم بعد ذلك؟

قاموا بالتحقيق معنا مرة 
أخ���رى في منطق���ة قالوا انها 
الينا  عبدان وأخذوا يوجهون 
أقوالنا  نفس األس���ئلة ولكن 
جاءت متطابق���ة ولم يعثروا 
على أي ردود أخرى غير التي 

قلناها.
ــذي  ال ــكان  امل ــة  نوعي ــا  م

وضعوكم به في منطقة عبدان؟
هو يشبه القبو أو السرداب، 
طبعا مغطيني أعيننا وأخذوا 
يرددون علينا مرة اخرى األسئلة 
التعب  أنهكنا  أن  الى  نفس���ها 

واإلجهاد.
ألم تتغير طريقة تعاملهم في 

األيام التالية لوقت االعتقال؟
ف���ي احلقيق���ة ل���م تتغير 

ــم  ــوا ان تقنعوه ــم حتاول أل
بأنكم صيادون؟

تكلمنا معه���م وحاولنا ان 
نقنعه���م لكنهم اص���روا على 
اعتقالن���ا وحتويلن���ا دون اي 
مراع���اة ألحوالن���ا الصحي���ة 
واوضاعنا املعيش���ية لدرجة 
أننا قلنا لهم ان احد اصدقائنا 
درجة حرارته ارتفعت اال انهم 

لم يعطونا اي اهمية.

بعد ان مت حتويلكم في حدود 
ــدة  ــاء للقاع ــاعة 3.30 مس الس
احلدود  مع  ــة  الفاصل احلدودية 
ــراءات التي  ــا االج ــة م الكويتي

اتبعوها معكم؟
في البداية عند نزولنا داخل 
القاع���دة االيرانية ل���م يزيلوا 
الغطاء من اعيننا وامنا قاموا 
باستجواب كل منا على انفراد 

وملدة ربع ساعة.

ال لم يتم حتويلنا في اللحظة 
نفس���ها، لكن مت حتويلنا في 

حدود الساعة 3.30 مساء.
وأين كنتم طوال تلك الفترة؟

كنا في محيط البحر نتجول 
معهم لدرجة انهم لم يحولونا 
اال في حدود الساعة 3.30 مساء 
األمر الذي أنهك صحتنا وجعلنا 
ال نعرف الى اين يريدون الذهاب 

بنا.

القاعدة احلدودية لهم مع احلدود 
الكويتية وهي احملطة االولى 

في تواجدنا.
متى مت اعتقالكم بالتحديد؟

قام���وا باعتقالنا في حدود 
الس���اعة العاش���رة والنصف 

صباحا.
ــم في اللحظة  هل مت حتويلك
نفسها للقاعدة االيرانية ملباشرة 

التحقيق؟

الس���لطات في خفر السواحل 
االيرانية لنا.

كيف مت القاء القبض عليكم؟
اننا جتاوزنا  نحن ال نعلم 
احل���دود الكويتي���ة في رحلة 
حداقنا الى ان وصلنا الى املنطقة 
احملاي���دة الفاصلة بني احلدود 
العراقي���ة � الكويتية، وهي ما 
تس���مى مبنطقة 90 � 90، وكنا 
نسير من وراء جزيرة عوهة وهو 
خط السير املعتاد لكننا فوجئنا 
مبجموعة من اللنجات العسكرية 
االيراني���ة تطاردنا وتطلب منا 
التوقف مع العلم اننا كنا داخل 
الكويتية ولم  املياه االقليمي���ة 

ندخل املياه االيرانية.
وماذا مت بعد ذلك؟

اخذوا يطاردوننا واستطاعوا 
الطراريد، وهو  توقيف اح���د 
صديقنا، اال اننا قمنا باملناورة 
والدخول مرة ثانية الى املياه 
االقليمي���ة بعيدا ع���ن النقطة 
احملايدة، وفي هذه االثناء اخذ 
يشاهد املراكب والسفن الكويتية 
اال ان الطراري���د االيراني���ة لم 
تعط االمور اي اهمية واخذوا 
يالحقوننا الى ان استس���لمنا 
وقمنا بالتوقف اليهم دون مراعاة 
اي خط���ر يقع علين���ا نتيجة 

املطاردة.
ألم تبلغوهم بأنكم في احلدود 

الكويتية؟
نعم قلنا له���م ذلك، لكنهم 
لم يعطوا املوضوع اي اهمية، 
امن���ا قاموا بتعصي���ب اعيننا 
الى  ايدين���ا واخذونا  وتكبيل 

الخليفة كرّم العمليات المركزية
ق���ام مدير ع���ام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد الش���يخ 
أحم���د اخلليفة بتكرمي مدير إدارة 
العمليات املركزية بوزارة الداخلية 
املقدم خالد بن سالمة واملوظفة في 
إدارة العملي���ات فاطمة قمبر التي 
قامت بجهد كبير من خالل متابعة 
احد البالغات وضب���ط على اثره 
احد مروجي املخدرات وكمية كبيرة 
من املخدرات وقد قال الشيخ احمد 
اخلليفة ان هذا اثبات على ان اهل 
الكويت سباقون الى فعل ما ميليه 
عليهم ضميرهم وحبهم لبلدهم، 
وأكد ان ما قام���ت به فاطمة قمبر 
هو عمل وطني قد منع اخلطر عن 

الكثير من شباب الكويت.
حضر حفل التكرمي املقدم محمد 
الهزمي مساعد مدير إدارة املكافحة احمللية 
 واملستشار االعالمي باإلدارة العامة

العميد أحمد اخلليفة متوسطا املقدم بن سالمة وفاطمة قمبرملكافحة املخدرات بدر عبدالعزيز.

فرحة العودة ولقاء األهل واألحبة في قاعدة صباح األحمد خلفر السواحل

مطاردة لـ 5 كلم تنتهي 
بتوقيف شاب مسلح

أمير زكي
أحال رجال األمن امس الى النيابة العامة مواطنا شابا بتهمة حيازة 
س����الح وذخيرة دون ترخيص وتهديد رجال أمن بالقتل والهروب من 
رجال األمن، وجاء توقيف املواطن اثر مطاردة ش����ارك فيها 4 دوريات 
وامتدت املطاردة ل� 5 كيلومترات. وكانت احدى الدوريات التابعة حملافظة 
االحمدي طلبت من شاب يستقل مركبة التوقف لالشتباه، اال ان الشاب 
رفض االمتثال لتعليمات األمن وحاول الهرب، ليتم توقيفه عنوة، اال ان 
رجلي األمن فوجئا بالشاب يشهر سالحا ناريا نوع كالشينكوف وواصل 
هروبه ليتم طلب إسناد وإحكام السيطرة على الشاب ومصادرة السالح 

الناري وإحالته الى االختصاص.

4 قادمين ونزيل
في عنبر 7 إلى »السارية«

هاني الظفيري
علمت »األنباء« ان منفذ املط����ار الدولي احال يوم 
امس 4 مواطنني الى مستشفى االمراض السارية فور 
وصولهم الى البالد يوم امس لالش����تباه في اصابتهم 

مبرض انفلونزا اخلنازير.
وقال مصدر في مطار الكويت ان املواطنني االربعة 
وجميعهم من اس����رة واحدة كانوا قد وصلوا امس من 
احد البلدان االوروبية وظهرت عليهم عالمات تشير الى 
اصابتهم مبرض انفلونزا اخلنازير. من جهة اخرى نقل 
سجني من العنبر رقم 7 الى مستشفى االمراض السارية 

الصابته مبرض انفلونزا اخلنازير.

3 مشاجرات في مدرسة
ومواقف المطار والجليب

ش���هدت منطقة العباسية مش���اجرة بني مجموعة من الوافدين، 
واسفرت املشاجرة عن اصابة مصريني )25 و30 عاما( بجروح قطعية 
في الرأس، وفور تلقي البالغ س���ارع رجال االمن لفض املش���اجرة 
والقبض على اطرافها غير املصابني ومت نقل املصابني الى مستشفى 
الفروانية بواس���طة الطوارئ الطبية عيد زاي���د وعجران العتيبي 

وعبدالعزيز محمد.
من جهة اخرى، شهدت احدى املدارس الثانوية مشاجرة بني طالبني، 
وقامت املدرسة بنقل احد الطالبني لتلقي العالج في مستشفى اجلهراء 

وفتح حتقيق للوقوف على اسباب املشاجرة.
إلى ذلك، وقعت مشاجرة بني خمسة اشخاص على موقف داخل مواقف 

مطار الكويت الدولي، وقامت اجهزة االمن بفض املشاجرة.

المؤبد لرجل مباحث وهمي
واإلعدام لباكستاني قتل صديقته

مؤمن المصري
قضت محكمة اجلنايات امس برئاس���ة املستشار صالح احلوطي بإعدام وافد 
مصري وبحبس مواطن مؤبدا وبقية املتهمني )من الثالث الى اخلامس من جنسية 
آسيوية( عشر سنوات لكل منهم مع الشغل والنفاذ بعد ادانتهم بخطف واغتصاب 
وافدة فلبينية. من جهة أخرى، قضت محكمة اجلنايات برئاس���ة املستشار عدنان 
اجلاسر وأمانة سر محمد مصطفى بإعدام وافد باكستاني بعد اعترافه بقتل صديقته 
الباكستانية اثر نشوب خالف بينهما قامت الضحية على اثره بتهديد اجلاني بفضح 
عالقتهما اآلثمة وابالغ زوجته بذلك مما حدا به الى ضربها ثم طعنها بسكني حادة 
على اجزاء متفرقة من جسدها ونحرها وتقطيع اعضائها ورميها في اماكن متفرقة. 

وبعد اكتش���اف اجلرمية مت التوصل اليه واعترف بتفاصيل جرميته.


