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أعلنت وزارة الداخلية أن االحصائية االسبوعية حلاالت الوفيات غير اجلنائية 
»حوادث السيارات« الصادرة عن اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية تبني ان الفترة من 

7-2010/2/13 شهدت ثماني حاالت وفاة وهم ثالثة مواطنني، وخمسة وافدين.
وادارة االعالم االمني بوزارة الداخلية تناشد مستخدمي الطرق االلتزام بقواعد 
وآداب امل���رور حتى يتوقف نزيف الدم على الطري���ق وما ينتج عنه من اصابات 
بليغة تصل الى حد الش���لل وفقدان احلركة، باالضاف���ة الى حاالت الوفيات التي 

ترمي بظاللها على كل بيت، متمنية للجميع السالمة على الطريق.

اإلعالم األمني: ثماني حاالت وفاة في أسبوع واحد

 )سعود سالم(حمد الشمري متحدثا لـ »األنباء«منظر عام للقبور الوهمية

األوراق التي عثر عليها بجانب القبور وحملت على الشك بأنها »مسحورة«

الزميل هاني الظفيري أمام أحد القبور التي أثارت الرعب

أحد أصحاب مخيمات الكيلو 16 قال إن شائعات عن وجود قاتل طليق في المنطقة أثارت الرعب

مكتشف القبور الوهمية في المطالع يتحدث لـ »األنباء«:
اعتقدت أنها مقبرة جماعية فأبلغت »الداخلية«

هاني الظفيري
ــع الكيلو 16 مبنطقة  ــت »األنباء« في محيط موق جال
املطالع مساء امس، والتقت بعدد من أصحاب املخيمات 
املجاورة للمخيم الذي اكتشفت فيه القبور الـ 16 الوهمية 
ــافها، ومتكنت  والتي أثارت الرعب في املنطقة بعد اكتش
»األنباء« من االلتقاء بأول شخص اكتشف وجود القبور 
ــبب  ــف لـ»األنباء« س ــام باالبالغ عنها، والذي كش وق
ابالغه حيث اعتقد في البداية انها مقبرة جماعية، وهذا 
ــور الوهمية الذي رفض  ــف القب نص احلوار مع مكتش

االفصاح عن اسمه:

متى اكتشفت تلك القبور الوهمية وما ردة فعلك االولية؟
اوال اكتش���فتها مصادفة بعد أن مررت بجانب مخيم 
مهجور ولم أدقق في البداية كوني رأيتها في الليل وعدت 
في الصباح ألتأكد وفعال وجدت 16 قبرا مرصوصة بجانب 
بعضها واعتقدت أنه���ا مقبرة جماعية خاصة ان القبور 
جميعها مدفونة ومنسقة بشكل غريب فقمت بإبالغ الداخلية 
والتي حضرت الى املوقع واستدعت االدلة اجلنائية وال 

أعرف ماذا حصل بعدها.
ــت حتقيقات  ــباب عاديني كما دل ــم كان لش ــن املخي ولك

الداخلية الحقا وثبت انها جزء من متثيلية كانوا يؤدونها؟

هذا األمر عرفته الحق���ا من أن الهدف من وراءها كان 
بريئا وكان مجرد متثيلية تعبيرية، ولكن الذي يرى هذه 
القبور للوهلة األولى ال يخطر في باله سوى أنها مقبرة 

جماعية وهذا كان اعتقادي.
ــحر  ــة ان القبور تضم أدوات س ــي البداي ــن قيل ف ولك
ــة حضور رجال األمن  ــعوذة، هل كنت حاضرا في بداي وش

وهل رأيت طالسم؟
في احلقيقة أنه حتى مع قدوم رجال الشرطة مع بداية 
البالغ كنا نعتق���د أن هناك أمرا مريبا حول تلك القبور، 
ومع العثور على أوراق وطالسم اعتقدنا انها أوراق سحر 
وشعوذة، ولكن الحقا تبني انها جزء من متثيلية دينية 
وعظية هدفها بريء، وكانت جميع االحتماالت مفتوحة 
حلظة اكتشاف تلك القبور، في البداية اعتقدت أنها تخص 
مقبرة جماعية ومع حض���ور رجال األمن اجلميع اعتقد 
انها مخصصة للمشعوذين حتى ثبت العكس، وتبني انها 

مجرد جزء من التمثيلية التي ذكرتها.
أنت قريب من املخيم الذي بنى أصحابه القبور الـ 16، هل 

صدر منهم أي شيء مريب؟
أبدا لم أشاهد ما يريب وكان مخيما أغلبه من الشباب 
وأصادفهم في نهاية االس���بوع، ولكن في يوم اكتش���اف 

القبور كان املخيم خاليا ولم يكن به أحد.
وخ���الل جولة »األنباء« في املخيمات احمليطة مبخيم 

القبور ال� 16 التق���ت بأحد جيران املخيم املذكور ويدعى 
حمد الشمري والذي حتدث عن أصحاب املخيم.

ــن مخيمك والذي عثر  ــن املخيم القريب م ماذا تعرف ع
بجانبه على القبور الـ 16؟

أعرف انه مخيم شباب ولم يصدر عنهم أي ازعاج أبدا، 
وكنت دائما ما أس���مع أصوات أناشيد دينية صادرة من 
مخيمهم، وأحيانا يخرجون للعب الرياضة أو ممارس���ة 

التريض ولم يصدر عنهم ما يثير الريبة.
وماذا بعد اكتشاف القبور؟ وما الذي حصل؟

في اليوم التالي لالبالغ عن القبور اكتظت املنطقة 
بعش���رات الدوريات وسيارات االدلة اجلنائية وعندما 
استطلعنا االمر ابلغونا باكتشاف مقبرة جماعية وحقيقة 
هذا األمر تس���بب بإثارة الرعب ف���ي منطقة مخيمات 
الكيلو 16 بأس���رها، وبدأت تسري الشائعات ويتداول 
الناس االقاويل، فتارة يقولون قبورا تستخدم للسحر 
وتارة مقبرة جماعي���ة، وتارة اخرى انها تخص قاتال 
طليقا ولكن احلقيقة تبينت في اليوم التالي، انها جزء 

من متثيلية دينية.
وماذا تعرف عن نشاطات أصحاب املخيم؟

ما أعرفه انهم طيبون جدا، وفي حالهم، وال عالقة لهم 
بأحد، وأصال غادروا املخيم قبل اكتش���اف احلادثة ب� 4 

أيام، ولم أشهد اي أمر يثير الريبة.
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

�ســــقــــــق لاإيـــــجــــار


