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»األنباء« تنشر التفاصيل الكاملة الستشهاد عبدالرحمن العنزي
وقيام دوريات خفر السواحل العراقية بتهريب 4 من القتلة

ان العراقيني ال يزالون يضمرون 
الشر للكويتيني، معربا عن امله 
ف���ي أن تتخ���ذ احلادثة كعبرة 
واال يكون هناك اي تعاطف مع 

العراق.
الن���واب  الكعب���ي  وطال���ب 
بتوجيه اس���تجواب ضد وزير 
الداخلية بسبب عدم توفير أدوات 
ومعدات حماية للعاملني في خفر 

السواحل.

سنقاضي »الداخلية«

ق���ال عبداهلل  من جانب���ه، 
الكعبي: إننا س���نقاضي وزارة 
الداخلية لعدم حمايتها ملنتسبيها 
وع���دم توفير اج���راءات األمن 

والسالمة.

شكوى إلى مجلس األمن
أك��د مصدر أمني أن وزارة الداخلي��ة أخطرت وزارة اخلارجية 
بكامل الواقعة كما تضمن التقرير دخول الزورق العسكري العراقي 
إل��ى املياه اإلقليمي��ة الكويتية، ومتكن 4 قتل��ة كانوا على متنه من 
الهرب مش��يرا الى ان »اخلارجية« س��تقدم ش��كوى رس��مية الى 

مجلس األمن.

المؤمن: حاالت شاذة والبد من وضع حد لها
قال سفيرنا لدى العراق الفريق متقاعد علي املؤمن في تصريح 
خ��اص ل� »األنباء« تعليقا على احلادث انه بالفعل خبر مؤس��ف أن 
حتص��ل مثل هذه التجاوزات والتحدي للس��لطات الرس��مية علما 
أن هناك تنس��يقا يتعلق بهذه األمور، بني خفر الس��واحل الكويتية 
وخفر الس��واحل العراقية، مشيرا الى ان مثل هذه احلوادث تكون 
حاالت شاذة. وأضاف: املوضوع اآلن بأيدي املسؤولني في الكويت. 
وأش��ار الى اننا ننتظر التحقيقات من اجلانب الكويتي خاصة أنها 

حتقيقات مبدئية واذا طلب مني التدخل فسأنفذ ما يطلب مني .

أم الشهيد لعمليات خفر السواحل: هل ما 
بثته الرسائل اإلخبارية عن وفاة ابني صحيح؟

أبل��غ مصدر أمن��ي »األنباء« أن رجال عمليات خفر الس��واحل 
ش��عروا بالصدمة عندم��ا تلقوا اتصاال من س��يدة قالت إنها تلقت 
رس��ائل عبر خدمات إخبارية تفيد بأن عس��كريا يدعى »ع.ع« لقي 
حتفه، وتس��اءلت: هل هو ابن��ي عبدالرحمن؟  وأضاف املصدر: لم 
يس��تطع رجال عمليات خفر الس��واحل اإلجابة بصراحة على األم 
الت��ي كانت تتحدث وهي تبك��ي، واضطر احده��م لتهدئتها قائال: 
عبدالرحمن حي يرزق، رغم يقينه من أنه أسلم روحه إلى اخلالق.

ففر الزورق العراقي بعد جناحه 
في انتش���ال 4 من القتلة، فيما 
س���قط ال� 4 اآلخرون في قبضة 

رجالنا.

إصرار على االعتداء

أشار املصدر الى ان رجال خفر 
الس���واحل طلبوا من السلطات 
العراقية تسليمهم القتلة األربعة 
إال أن العراقي���ني رفض���وا ذلك 
بدعوى أن الدس���تور العراقي ال 
يسمح بتسليم رعاياه إلى دولة 

أخرى.
الى ذلك، اتهم عدد من أسرة 
الشهيد عبدالرحمن الوادي العنزي 
وزارة الداخلية بالتقصير في حق 
منتس���بيها خاصة العاملني في 

العراقي رغم س���رعته  الزورق 
العراقيني  البح���ارة  وطلب من 
امام���ه فامتثل عدد  االصطفاف 
منهم، إال أن احدهم قام بضربه 
من اخللف على رأس���ه وبشكل 

عنيف.

العسكري رهينة

ان  واس���تطرد املصدر قائال 
النوخ���ذة العراقي ه���دد جنود 
العسكري  الس���واحل بأن  خفر 
)الش���هيد( أصبح رهينة وأنهم 
لن يس���لموه وسيقتلونه إذا ما 

دعت احلاجة.
وأشار الى انه مت اخطار قيادة 
خفر السواحل بالواقعة، فصدرت 
إليهم التعليمات باستهداف مكائن 

القطاعات احلساسة.
وقال صالح الكعبي خال شهيد 
الواجب ان ابن اخيه كان يشكو 
من عدم توفير سترة تقي العاملني 
في خفر الس���واحل من النيران 
املعادية، مضيفا ان الداخلية تنفق 
الكثير على أمور شكلية وال تهتم 

كثيرا مبنتسبيها.
ابننا  ومضى قائال: نحتسب 
ش���هيدا للواجب وللكويت التي 

مات من أجلها.
ودعا الكعبي وزارة الداخلية 
إلى اإلجابة عن التساؤالت حول 
ظروف مصرعه، مؤكدين أن ما 
حدث جرمية بحق كل منتسبي 
خفر السواحل. أما علي الكعبي 
فقال ما حدث البن أختي يؤكد 

الزورق احلديدي دون البحارة، 
ونفذ جنودنا التعليمات الصادرة 
بتصويب اسلحتهم صوب املكائن 
ليقوم البحارة بإطالق النار صوب 
رجال خفر السواحل، وأقدم أحدهم 
على قتل العس���كري بطلقة من 

مسدسه.

دخول زورق عراقي آخر

ومضى املصدر األمني بالقول 
إن رجال خفر السواحل فوجئوا 
ال���زورق احلديدي  بعد إعطاب 
اخلاص بالبحارة بدخول زورق 
عسكري عراقي الى املياه االقليمية 
الكويتية محاوال س���حب جميع 
القتلة اال ان رجال خفر السواحل 
اضطروا الى اطالق النار باجتاههم 

أمير زكي ـ فرج ناصر ـ هاني الظفيري
في جتاوز صارخ لالتفاقيات 
الدولية أقدم زورق عسكري عراقي 
تابع إلدارة خفر السواحل العراقية 
بالدخ���ول الى املي���اه االقليمية 
الكويتية وقام 8 قتلة كانوا على 
متنه بقتل شهيد الواجب الوكيل 
عريف عبدالرحمن العنزي، والذي 
تخرج قبل أقل من سنة واحدة.

اجلناة كانوا يستقلون زورقا 
حديديا وبع����د ان انقلب في املاء 
اثر مطاردة جنودنا وقيام الشهيد 
نفسه عبدالرحمن العنزي من القفز 
بداخله رغم سرعته الشديدة، وبعد 
االنقالب حدث جتاوز آخر، حيث 
دخلت قوات من خفر الس����واحل 
العراقية حملاولة تهريب املعتدين 
إال أنهم لم يتمكنوا إال من تهريب 
4 فقط فيما أحكم جنودنا القبض 

على األربعة اآلخرين.
مصدر أمني سرد ل� »األنباء« 
تفاصيل ما حدث بشكل دقيق، حيث 
أشار الى ان رادارات خفر السواحل 
رصدت هدفا داخل املياه االقليمية 
الكويتية فتم االيعاز ألقرب زورق 
كويتي وهو »سواحل 4« باالنتقال 
الى الهدف والتعامل معه، مضيفا 
أن الزورق »س����واحل 4« انطلق 
باجتاه اله����دف وتبني انه زورق 
عراقي بداخله 8 بحارة، فطلب منهم 
رجال خفر السواحل التوقف إال أن 
النوخذة العراقي رفض االمتثال 

ومضى في طريقه.

 قفز شهيد الواجب
إلى الزورق العراقي

وقال املصدر االمني ان شهيد 
الواجب قفز برش���اقة الى داخل 

شهيد الواجب ضحى بنفسه في سبيل وطنه بعد صدور تعليمات بعدم ترك الزورق العراقي يهرب

الشـهيد قفـز إلـى الـزورق العراقـي بعـد دخولـه الميـاه الكويتيـة وعـدم امتثـال البحـارة ألوامـر التوقـف
السـواحل خفـر  منتسـبي  جميـع  بحـق  جريمـة  حـدث  ومـا  مقصـرة  »الداخليـة«  الشـهيد:  ذوو 
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