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خالل افتتاحه مخفر الدسمة ومبنى إدارة مباحث العاصمة وديوانية املتقاعدين

اخلالد يأمر بتبسيط اإلجراءات وتلبية احتياجات املواطنني واملقيمني
القلب والعقل وحقهم علينا أن 
نقدم له����م الرعاية التي تليق 
بعطائه����م، واننا مس����تمرون 
في تق����دمي كل الدع����م لرموز 
العطاء والوفاء من املتقاعدين، 
وتوجيهاتي للقيادات األمنية 
»احسنوا الوفاء ألهل العطاء«، 
مشددا على احلرص على أسلوب 
التعامل مع املراجعني في إطار 
من التقدير واالحترام املتبادل، 
متمنيا جلميع العاملني التوفيق 

والنجاح في خدمة وطنهم.
من جانب����ه، أوضح وكيل 
وزارة الداخلية الفريق سليمان 
الفهد أن إقامة هذه املشروعات 
اإلنشائية هو حتديث وتطوير 
للخدمات املقدمة لكل من املواطن 
واملقيم ف����ي مختلف املجاالت، 
ويأت����ي ذلك في نط����اق رؤية 
استراتيجية لتفعيل املنظومة 
األمنية الشاملة وحتديثها، والتي 
يعكف على اإلشراف عليها وعلى 
قيادتها نائ����ب رئيس مجلس 
الوزارة ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلال����د ويحرص على 
متابعة تفاصيلها حتى تخرج 
إلى حيز الوجود وتس����هم في 

دعم العمل األمني.

شكر المتقاعدين

وأشار الفهد إلى أن اخلالد 
يؤكد دائما على ضرورة العمل 
املستمر على تسهيل اإلجراءات 
من أجل راحة املراجعني، وكذلك 
توفير مناخ عمل مناسب لكي 
يتمك����ن العامل����ون ف����ي هذه 
القطاعات م����ن حتقيق أفضل 

أداء ممكن.
وأعرب عدد من املتقاعدين 
ع����ن جزيل ش����كرهم وعظيم 
تقديرهم لنائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد ولوكيل الوزارة 
الفريق سليمان الفهد على اللفتة 
الكرمية، وهذا التكرمي واملتمثل 
في انشاء ديوانية للمتقاعدين، 
مؤكدين أن ه����ذا ميثل مرحلة 
جديدة من مراحل تطور املنظومة 
األمنية الشاملة التي يقودها بكل 
الكفاءة واالقتدار الوزير الشيخ 
محمد اخلالد ملواكبة التطورات 
واملتغيرات وضخ دماء ش����ابة 
ومتجددة من قيادة الش����رطة 
املؤهلني فكرا وتعليما وتدريبا 
ملواصلة مسيرة اجلهد والبذل 
والعطاء من أجل دعم أمن الوطن 
وتقدمي خدمات أمنية متطورة.

وتقييمها وحتويلها للجهات ذات 
االختصاص.

ث����م انتقل الوزي����ر اخلالد 
يرافقه الفريق الفهد إلى إدارة 
رعاية املتقاعدي����ن حيث كان 
في استقباله مدير عام اإلدارة 
العامة ملراكز اخلدمة اللواء أديب 
السويدان، وعدد من القيادات 
األمنية، ومديرو اإلدارات باإلدارة 
العامة ملراك����ز اخلدمة، ومدير 
إدارة رعاية شؤون املتقاعدين، 
حيث قام بجولة في مركز خدمة 
املتقاعدين مطلعا على أحدث 
األجهزة احلديثة للتيسير على 
املتقاعدين وتوفير الوقت واجلهد 
في تقدمي اخلدمات لهم ومنحهم 
اخلدمات املميزة، ثم انتقل إلى 
الديوانية حيث التقى بعدد من 
املتقاعدين مرحبا بهم ومستفسرا 
ع����ن أحوالهم فيم����ا يختص 
بشؤونهم ذات العالقة بوزارة 
الداخلية ومطلعا على آرائهم في 
كيفية تقدمي هذه اخلدمات على 

افضل نحو ممكن.
وقدم اللواء أديب السويدان 
شرحا موجزا عن اإلدارة العامة 
ملراكز اخلدم����ة وافتتاح مركز 
خدمة رعاية املتقاعدين لكبار 
الضباط، موضحا أنه مت تشغيل 
مراكز خدمة الصديق واليرموك 
وأبو حليفة والعدان وجار جتهيز 
مباني مراكز اخلدمة في عدد من 

املناطق األخرى.
وذكر أنه سيتم توفير شباك 
خاص لتقدمي املساعدة لذوي 
االحتياج����ات اخلاصة وكبار 
السن دون احلاجة للنزول من 
السيارة، باالضافة الى توفير 
مركبات تعم����ل كمراكز خدمة 
متنقل����ة في ح����االت األعطال 
الطارئة واملناسبات الرسمية 
والتجمع����ات لتوفير اخلدمة 
للمواطنني واجنازها بأس����رع 
وقت ممكن، مشيرا إلى أنه متت 
إضافة خدمة العالج باخلارج 
والتأمينات ملركز اخلدمة اخلاص 

باملتقاعدين.
وطال����ب الوزي����ر اخلال����د 
بضرورة التوس����ع ف����ي هذه 
اخلدمات حتى تكتمل املنظومة 
املتعلق����ة بخدم����ة املتقاعدين 
وتق����دمي كل التس����هيالت لهم 
إلجناز معامالته����م عمال على 
راحتهم، مؤكدا أن املؤسس����ة 
األمنية لن تنسى من أسهموا 
بعطائهم في اكتمال بنيانها ودعم 
مسيرتها، وأن املتقاعدين في 

وآلية عملها من قبل مس����اعد 
مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية لشؤون البحث اجلنائي 
باحملافظ����ات العمي����د محمد 
الشرهان، واش����تملت اإلدارة 
عل����ى دفتر األح����وال اخلاص 
باملباحث ومكاتب اإلدارة وغرفة 
عرض املتهمني وقسم الشكاوى 
الذي يختص بقضايا الشكاوى 
باحملافظة ومكت����ب التوثيق 
األمن����ي ويخت����ص بتصوير 
القضاي����ا وتوثيقه����ا ومكتب 
اعداد التقارير ويختص بإعداد 
التقارير األمنية بقضايا محافظة 
العاصمة ومكت����ب العمليات 
ويختص بتلقي البالغات األمنية، 
ومكتب العملي����ات ويختص 
بتلقي البالغات األمنية وقاعة 
التدريب اخلاصة باحملاضرات 
وقسم حتليل املعلومات اخلاص 
بدراسة طبيعة اجلرائم ووضع 

احللول ملكافحتها.
من جانبه، أكد وكيل وزارة 
الداخلية الفريق سليمان الفهد 
أن اجلهود األمنية ستستمر في 
احلمالت املفاجئة على جميع 
احملافظات وأن القطاعات األمنية 
املعنية مس����تمرة في تزويدنا 
باإلحصائي����ات والدراس����ات 
التي حتال إلى اجلهات املعنية 
واملختصة من اجل رفع كفاءة 
العمل األمني ومعرفة أسباب 
اجلرائم ان وجدت. وأوضح أن 
اجلهود مستمرة من جانب جميع 
القطاعات األمنية وأن املؤسسة 
األمنية تقوم بدراسة اإلحصاءات 

يكون اجلانب اإلنساني في عني 
االعتبار، مشيرا الى أنها اخلطوة 
األولى نح����و تكامل اخلدمات 
األمنية والتعرف على مستوى 
اخلدمة والقدرة على االستجابة 
السريعة والتي تكسب رجال 
األمن ثقة املواطنني واملقيمني.

وأعرب ع����ن ارتياحه بهذا 
اإلجناز، مؤك����دا احلرص على 
استكمال البنية األساسية جلميع 
منشآت املؤسسة األمنية بالنظر 
لضخامة املش����روعات وتعدد 
مرافقها وما يتبعها من خدمات 
وجتهيزات والتي تتطلب أيضا 
إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر 
البشرية من عسكريني ومدنيني 
ليتمكنوا من استخدام التقنيات 
الت����ي تهدف أساس����ا إلى رفع 
مستوى أداء اخلدمات املتعلقة 

بشؤون اإلقامة.
وأصدر عددا من التوجيهات 
بضرورة العناية الدائمة بهذه 
املنش����آت واملرافق وصيانتها 
واحلفاظ عليه����ا والعمل على 
تطوير مستويات األداء وإدخال 
كل الوسائل التي تؤدي إلى إجناز 
اخلدمات للمواطنني واملقيمني في 

أسرع وقت وبسهولة.

التوثيق األمني

ث����م انتقل الوزي����ر اخلالد 
إلى مقر إدارة مباحث محافظة 
العاصمة مبناس����بة االفتتاح 
الرس����مي للموقع اجلديد لها 
والكائن مببنى املخفر واستمع 
إلى ش����رح حول مرافق اإلدارة 

تكتيكية متميزة وان احلمالت 
األمنية لن تتوقف بل ستستمر، 
واس����تمراريتها تتوقف على 
خطط وتكتيك ورصد من قبل 
األجهزة الوقائية واجلنائية وان 
ما وصلنا اليه من جهود وأرقام 
يدعو الى االعتزاز بأداء األجهزة 
األمنية اال ان����ه يجب اال نقبل 
ان يقل اداؤنا عن هذا املستوى 
وان يش����عر املواط����ن واملقيم 
بالتطور املستمر في مستوى 
خدمات وزارة الداخلية  وأشاد 
مبا أسفرت عنه احلمالت األمنية 
املفاجئة األخيرة بالتعاون مع 
جميع القطاعات األمنية امليدانية 
املعنية التي ساهمت في انخفاض 
معدل اجلرمية وضبط اخلارجني 
عن القانون قائال: جهودكم مهمة 
في تأمني بلدنا وهذه احلمالت 
لن تتوقف ويجب على اجلميع 
القيام بأدوارهم على أكمل وجه 
بالتعاون مع جميع القطاعات 
لتكون األدوار متكاملة وليست 

أحادية الهدف.

تكامل الخدمات

وأك����د اخلالد أن املخفر هو 
القاعدة األساسية النطالق العمل 
األمني، لذلك يأتي احلرص على 
إعداده وجتهي����زه على أعلى 
مس����توى ليقدم خدمات أمنية 
شاملة من أجل التسهيل على 
املواطن����ني واملقيم����ني وإنهاء 
إجراءاتهم بكل سهولة ويسر، 
وشدد على مراعاة كبار السن 
وذوي االحتياجات اخلاصة، وأن 

مكاتب املخفر ونظارة احلجز 
واملرافق التابعة ل����ه، والتقى 
بالضباط والعاملني في املخفر، 
ثم استمع إلى إيجاز من اللواء 
عبدالفتاح العلي الذي قدم له 
حصيلة اجله����ود األمنية التي 
قامت بها مديرية أمن محافظة 
العاصمة، موضحا بالش����رح 
واألرقام واملؤشرات أبرز القضايا 
التي وقعت ف����ي العام املاضي 
ودور وزارة الداخلية في التصدي 
لها ودور مديرية امن محافظة 
العاصمة في خفضها إلى أدنى 
مس����توى، مؤكدا أن احلمالت 
األمنية التي قامت بها مديرية امن 
العاصمة وباقي مديريات األمن 
ساهمت بشكل إيجابي في احلد 

من النشاطات االجرامية.

اعداد الكوادر البشرية

وأبدى اخلالد ارتياحه للخطة 
االس����تراتيجية التي تقوم بها 
وزارة الداخلية الفتتاح املنشآت 
احلديثة، مؤكدا أن����ه ال بد أن 
يواكبها االعداد والتدريب العالي 
لرجل األمن، وبالتالي ال بد أن 
تس����تمر خطة اع����داد الكوادر 
البشرية املدربة وافتتاح املباني 
احلديثة واستخدام التكنولوجيا 
املتطورة على أن تس����ير وفق 
خطة موحدة يقابلها ش����عور 
املواط����ن واملقيم مبس����توى 
اخلدمات التي بات التطور فيها 
واضحا يوما بعد يوم، موضحا 
أنه ال ب����د ان يواكب ذلك عمل 
م����دروس مبني عل����ى خطط 

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص

ضمن سلس����لة املش����اريع 
اإلنش����ائية املتوالي����ة لوزارة 
الداخلية التي يتولى إجنازها 
واإلشراف عليها قطاع شؤون 
اخلدمات املساندة، افتتح نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
امس اخلميس بحضور وكيل 
الوزارة الفريق سليمان الفهد 
والوكالء املساعدين املعنيني، 
وكبار القيادات األمنية ثالثة من 
املشروعات األمنية اجلديدة وهي 
املقر اجلديد ملخفر الدسمة وإدارة 
مباحث العاصمة واملقر اجلديد 
لديواني����ة املتقاعدين مبنطقة 

الصديق جنوب السرة.

مالحظات وتوجيهات

استهل الشيخ محمد اخلالد 
جولته بافتت����اح املقر اجلديد 
ملخفر الدس����مة، حيث كان في 
استقباله وكيل وزارة الداخلية 
الفريق سليمان الفهد، ووكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اخلدمات املساندة اللواء د. عيد 
عبداهلل بوصليب، ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام اللواء عبدالفتاح العلي، 
ومدي����ر ع����ام اإلدارة العام����ة 
لإلنشاءات والصيانة عبداحلكيم 
الفالح، ومدير عام مديرية أمن 
محافظة العاصمة اللواء إبراهيم 
الطراح، ومدير عام اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني العميد 
عادل أحمد احلشاش، حيث أزاح 
الستار عن اللوحة التذكارية ثم 
قام بقص الشريط واطلع على 
دفتر األحوال وسير العمل في 
املخفر، مبديا بعض املالحظات 
والتوجيهات، ثم استمع لشرح 
موجز من وكيل وزارة الداخلية 
املس����اعد لش����ؤون اخلدمات 
املساندة اللواء د. عيد بوصليب 
واملقدم مهندس محمد الريس عن 
خطة املؤسسة األمنية للتوسع 
في إقامة املخافر احلديثة ومت 
عرض إيجاز عن مرافق املخفر 
والتي تضمنت األحوال واملكاتب 
ونظام االستعالم ونظارة احلجز 
ومكاتب التحقيق التابعة لإلدارة 
العام����ة للتحقيقات باإلضافة 
إل����ى إدارة مباح����ث محافظة 

العاصمة.
وقام الوزير اخلالد بجولة 
داخل مبنى املخفر تفقد خاللها 

اخلالد يستمع الىشرح اللواء اديب السويداناخلالد يسجل كلمة خالل افتتاح دفتر االحوال

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
اللواء متقاعد حمد السريع

بعثات املاجستير 
والدكتوراه

في ظل انخفاض أسعار النفط ووصول سعر برميل 
النفط الكويتي إلى ما دون الـ)20( دوالرا اضطرت 

احلكومة الى وضع خطة لتخفيض املصروفات 
والنفقات مع فرض الرسوم اإلضافية على اخلدمات 
التي تقدمها أجهزتها احلكومية. احلكومة لديها توجه 

بإلغاء الدعم عن املواد التموينية املقدمة للمواطن 
وكذلك رفع أسعار بنزين السيارات باإلضافة الى 

رفع سعر الكهرباء واملاء، وكل ذلك في سبيل 
تخفيض النفقات وتقليص املصروفات لسد العجز 

في امليزانية.
وزارة التعليم هي األخرى قررت تخفيض 

املصروفات لديها لكنها حادت عن جادة الصواب 
في قرار وقف ابتعاث الطلبة الستكمال دراسات 
املاجستير والدكتوراه مع قرارها بتخفيض عدد 
املبتعثني العام املقبل من 5 آالف طالب الى ألفني، 

وذلك بقرار غير مدروس.
التعليم العالي مطلب مهم وحصول أبنائنا على 

شهادات املاجستير والدكتوراه يرفع من مستوى 
الثقافة والعلم، كما أن مستقبل الكويت في القادم 
من السنوات يتطلب وجود الكفاءات من أصحاب 

الشهادات العالية املتخصصة. 
وزارة التعليم كان بإمكانها تقليل حصر املبتعثني 

للحصول على شهادات املاجستير أو الدكتوراه في 
التخصصات املهمة، أما بقية التخصصات فيمكن 

تأجيلها إلى وقت الحق.
تشجيع أبنائنا على التحصيل العلمي أمر يجب 

أن تهتم به الدولة وحترص عليه، وتخفيض 
امليزانية يجب أال ميس البعثات اخلارجية وخاصة 

في الدراسات اجلامعية والدراسات العليا ذات 
التخصصات النادرة.

هناك جانب آخر يعاني منه الكثير من أبنائنا الطلبة 
حيث يشكون من غالء السكن بأميركا في بعض 

الواليات واملدن.
واليات كاليفورنيا ونيويورك ومدينة واشنطن 

العاصمة تعتبر األغلى فإيجار أرخص شقة سكنية 
يتراوح بني )2500 و 2800( في حني إيجار الشقق 

السكنية في بقية الواليات واملدن ال يتجاوز )1200( 
دوالر، وما يصرف للطلبة هو مبلغ )2600( دوالر، 

ويشير املسؤولون بوزارة التعليم الى ان الطلبة 
عليهم احلصول على السكن في املدينة اجلامعية ألن 

األسعار أرخص، والطلبة يتمنون ذلك ولكن صعب 
حصولهم على سكن ألن اجلميع ينتظر الفرصة.

أولياء األمور يناشدون وزير التعليم دراسة إمكانية 
زيادة مخصصات الطلبة في الواليات ذات السكن 

املرتفع أو حجز عدد من الغرف في السكن اجلامعي 
ليستغلها أبناؤنا الطلبة.

املخفر هو النواة 
واملؤشر 
ألي تطور

احلمالت األمنية 
ضرورة وإعادة 

تكتيكها أمر حتمي 
وجهود رجال األمن 

للتصدي للجرمية 
متواصلة

الفهد: احلمالت 
املفاجئة 

على جميع 
احملافظات 

مستمرة والقطاعات 
األمنية تزودنا 

بالدراسات

اللواء العلي: سنتصدى ألي 
محاولة للخروج على القانون

جثة فلبينية من الفروانية 
إلى »الشرعي« لتحديد سبب الوفاة

أكد اللواء عبدالفتاح العل����ي ان اخلطة االمنية التي 
وضعت تهدف الى السيطرة االمنية وحتقيق النظام العام 
وتأمني سير عملية االنتخاب بالدائرة الثالثة، مشيرا الى انها 
تسعى الى اتخاذ االجراءات االمنية االحترازية والوقائية 
لتأمني االنتخابات ووصول الناخبني الى مواقع االقتراع 
وتنظيم وتس����هيل عملية دخولهم الى هناك والتعامل 
الفوري واحلازم مع اي مظاهر من ش����أنها التأثير على 
العملية االنتخابية والتصدي ألي محاولة للخروج على 

القانون من اآلن وحتى بعد ظهور النتيجة.
جاء ذلك في االجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة الداخلية 
املس����اعد لش����ؤون األمن العام اللواء عبد الفتاح العلي 
وضم القيادات األمنية واملس����ؤولني ب����وزارات التربية 
والعدل والكهرباء وامل����اء والبلدية واإلطفاء والطوارئ 
الطبية حول االستعدادات إلجراء االنتخابات التكميلية 

في الدائرة الثالثة.
في البداية، رحب اللواء العلي باملجتمعني واستعرض 
معه����م احتياج����ات القطاعات املختلف����ة متهيدا إلجراء 
االنتخابات التكميلية بش����أن توفير القاعات والصاالت 
وتشميع الصناديق، باإلضافة الى توفير جميع االحتياجات 

املطلوبة بجميع القطاعات واإلجراءات االمنية الالزمة.

هاني الظفيري 

نقل رجال الطب الش���رعي جثة وافدة فلبينية الى 
الطب الشرعي بعد العثور عليها داخل شقتها الكائنة 
في منطقة خيطان للتأكد من وجود شبهة جنائية خلف 
وفاة الوافدة التي تبلغ من العمر 28 عاما ومت تسجيل 

قضية حملت رقم 32/ 2016.
وق���ال مصدر أمني إن بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية عن وجود جثة المرأة داخل بناية في منطقة 
خيطان وعليه أمر مدير األمن العميد ركن صالح مطر 
رجاله بالتوجه إلى موقع البالغ وكان على رأس القوة 
قائد املنطقة العقيد ص���الح الدعاس ومت ندب رجال 
األدلة اجلنائية ومسرح اجلرمية لوجود آثار تكشف 

عن احتمال ان تكون الوافدة تعرضت للقتل. 

مروحية االسعاف اجلوي

وفاة وانحشار مصابني داخل مركبة بحادث سير

مصنع خمور سقط 
في قبضة أمن األحمدي

محمد الدشيش

حتركت فرقة إطفاء مركز 
الوف����رة صباح ام����س بقيادة 
الى  الش����ريدة  النقيب حمود 
منطقة صباح االحمد السكنية 
اث����ر بالغ عن ح����ادث تصادم 
مركبتني وانحشار مصابني فيها 
واملصاب الثالث متوفى داخل 
املركبة، وعند وصولهم ملوقع 
احلادث قامت فرقة اإلنقاذ بفتح 
باب املركبة عن طريق املعدات 
الثقيلة وإخراج املصابني، ومت 
طلب األدلة اجلنائية للتعامل مع 
جثة املتوفى ونقل املصابني الى 
املستشفى عن طريق اإلسعاف 

اجلوي التابعة  للصحة.

محمد الجالهمة

قامت فرقة امن االحمدي بإشراف مدير األمن العميد 
عبداهلل س���فاح امس بضبط عدد من الوافدين الذين 
قاموا بتصنيع اخلمور مبنطقة صباح األحمد، وكانت 
الكمية 200 قنينة مس���كرة بداخله���ا خمر محلي و6 
أكياس خميرة باالضافة الى 46 كيس سكر وعدد كبير 

من البراميل التي مت التحفظ عليها.

االيراني الذي مت ضبطه

السفير املصري أشاد بشفافية التحقيقات

إحالة إيراني حاول القرصنة 
على »لنج« مصريني إلى أمن الدولة

هاني الظفيري

أحال رج���ال األمن الوافد 
ال���ذي مت ضبطه  اإليران���ي 
أثناء محاول���ة قرصنة على 
لنج »املصريني« الذي أشارت 
الي���ه »األنباء« يوم امس الى 
أمن الدولة بعد حتسن حالته 
أثناء االشتباك مع املصريني 
بع���د ان تخلى عنه أصدقاؤه 

والذوا بالفرار.
وقال مصدر أمني: ان رجال 
أمن الدولة قاموا بإحالة الوافد 
اإليراني الذي شرع وزمالؤه 
مس���اء امس األول بقرصنة 
اللنج الذي كان على متنه 3 
وافدين ال���ى مقر أمن الدولة 
للتحقيق ف���ي كيفية دخوله 
املياه اإلقليمية للبالد واإلبالغ 
عن زمالئه الذين قاموا بتنفيذ 
العملية. وأضاف املصدر ان 
أحد الوافدين املصريني تعرض 
إلصابات بالغة ومازال يرقد 

في املستشفى بسببها.
م���ن جانبه قال الس���فير 
املصري بالكويت ياسر عاطف 
إن الصيادين املصريني حالتهم 
مطمئنة جدا وخرجوا جميعا 

من املستش���في بع���د تلقي 
العالج. وأضاف أنه فور علم 
انتقل احد  السفارة باحلادث 
العاملني بالقنصلية املصرية 
بالكوي���ت الى مخفر ش���رق 
ملتابعة التحقيقات، الفتا الى 
أنه مت نقل الصيادين املصريني 
الى املستشفى لتلقي العالج 
وكان اثنان منهم لديهما جرح 
قطعي بالرأس والثالث يعاني 
من كس���ر بال���ذراع واحدهم 
يعاني م���ن بتر ف���ي اصبع 
اليد وجميعه���م خرجوا من 
املستشفى بعد تلقي العالج. 
وأش���ار عاطف الى أنه متت 
إحالتهم الى الطب الش���رعي 
الكويتي لتوقيع الكشف الطبي 
الطبي  التقرير  عليهم وعمل 

الالزم.
وقال السفير: ان الصيادين 
مثلوا أمام النيابة العامة بقصر 
ام���س لالدالء  العدل صباح 
بأقوالهم بحضور رئيس البعثة 
القنصلية املصرية بالكويت 
السفيرة هويدا عصام، حيث 
متت التحقيقات بشفافية كاملة، 
وأدلى الصيادون بأقوالهم ثم مت 
االفراج عنهم من سراي النيابة 

دون أي ضمانات باعتبار انهم 
مجني عليهم.

وأش���ار عاط���ف ال���ى أن 
القنصل املص���ري قد طالب 
بس���رعة اإلف���راج عن مركب 
التي يعم���ل عليها  الصي���د 
الصي���ادون املصريون حيث 
ان عليها كمية من االس���ماك 
وممكن ان تفسد كما طالب بعدم 
وضع أي قيد أمني على سفر 
الصيادين املصريني وقد وعد 
التواصل مع  احملقق بسرعة 
اجلهات املعنية لسرعة االفراج 
ع���ن املركب احملتجز من قبل 
شرطة املسطحات املائية وذلك 
في حض���ور الكفيل الكويتي 
للصيادين وصاحب املركب، 
كما اكد احملقق عدم وجود أي 
مانع أمني يحول دون س���فر 

الصيادين املصريني.
وكان الصيادون املصريون 
األربعة قد تعرضوا مس���اء 
الثالثاء املاضي لهجوم أثناء 
رحلة صيد على مركب كويتي 
وداخل املياه اإلقليمية الكويتية 
من قبل 8 مجهولني يستقلون 
طرادين من بينهم ايراني مت 

القبض عليه.

ال مانع أمنيًا 
من سفر املجني 
عليهم واحلادث 
وقع في املياه 

اإلقليمية 
الكويتية


