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هاني الظفيري
لفظ احلارس املصري الذي أضرم النيران في جس���ده 
أنفاسه االخيرة أمس االول في مستشفى البابطني للحروق، 
وقال مصدر أمني ان بالغا ورد بوفاة احلارس املصري متأثرا 
باجل���راح البالغة التي حلقت به ج���راء احلريق، وأوضح 
املصدر ان القضية صنفت انتحارا بسكب مادة حارقة على 
جسده، حيث ان املصري الذي كان يعمل حارسا في مدرسة 

مبنطقة اجلهراء خرج من غرفته )األحد( والنيران متسك به 
حتى سقط على االرض، وقام زمالؤه بإخماد النيران ونقل 
بعدها الى مستشفى اجلهراء ومنه الى البابطني كونه يعاني 
من حروق من الدرجة االولى، وأثبتت حتقيقات املباحث ان 
احلادث يبدو انتحارا، خاصة بعد العثور على جركن بنزين 
في غرفته وأعواد ثقاب، وستحال جثته الى الطب الشرعي 

ملزيد من التأكد قبل إغالق ملف قضية وفاته نهائيا.

وفاة مضرم النار في نفسه بالجهراء

املواطن »نهار.خ« يتحدث للزميل هاني الظفيري  )سعود سالم(

)سعود سالم( وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد يقدم واجب العزاء ألسرة الشهيد الرقيب أول حمود النومس   

المتهم بإطالق النار على ولده في الجهراء يفتح قلبه لـ »األنباء«: 
ولدي قاتل ويهددني أنا وأبنائي.. و»الداخلية« ال تحّرك ساكنًا

هاني الظفيري
»اسأل اهلل اال يبلي مسلما بابن 
عاق كما ابتالني« بهذا الدعاء بدأ 
املواطن املتهم باطالق النار على 
ول���ده العاق في اجله���راء وقال 
املواطن )نهار .خ( في حديث خص 
به »األنباء« التي تابعت تطورات 
قضيته مع ابنه العاق منذ بدايتها: 
»اتهم���ت باطالق النار على ابني 
وانتم كتبت���م انني اطلقت النار 
على ابني ولكن يعلم اهلل انني لم 
اطلق النار عليه، ولكنني مضطر 
هذه االيام ألن احمل معي سالحا 
ناريا حماية لي والبنائي خاصة ان 
ابني العاق يهدد تارة بقتلي وتارة 
اخرى بحرق سياراتنا وسبق له 
انا  ان اس���تغل فرصة خروجي 
وعائلتي الى البر واحرق منزلي 
بالكامل وهو اخلبر الذي نشرمتوه 

قبل اسبوعني«.
املواط���ن )نهار .خ(  ومضى 
قائال: »سبق ان استنجدت بوزارة 
الداخلية وسبق ان وجهت نداء 
الى وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد حلمايت���ي من ابني وهو 
النداء الذي نش���رمتوه انتم في 
»األنباء«، وهذا نص احلوار مع 

اخلالدي:
متى بدأت مشكلتك مع ابنك؟

ابني بدأت قصتي معه تظهر 
في االعالم وعرفها اجلميع عندما 
قام باحراق منزلي بالكامل ونشر 
اخلبر في عدد من الصحف وابرزته 
»األنباء«، وقام رجال األمن بضبط 
ابني بتاريخ 21 من الشهر اجلاري 
ومت توجيه تهمة احلرق العمد له 
وامر وكيل النيابة بحجزه 21 يوما 

على ذمة القضية.
وكي��ف خ��رج قب��ل ان يكمل 
االس��ابيع الثالثة املق��ررة من قبل 

وكيل النيابة؟
ال أعلم.

أل��م حت��اول أن تتحق��ق م��ن 
األمر؟

انه خرج قبل  عندما سمعت 

فكيف جاء الى منزلنا، فأقنعوني 
بتسليمه وامتثلت ألوامر الداخلية 

بتسليمه.
وماذا قال بعد ان أقدم اشقاؤه 

على تسليمه لرجال األمن؟
قال اننا كما ذكرت قمنا بإطالق 
النار عليه ليق���ول رجال االمن 
ان هذه قضية ش���روع في القتل 
واطالق نار، فقلت انه قام بإحراق 
منزلنا وتوعدنا بحرق سياراتنا 
وأصبحت اآلن أنا اجلاني، ليقوموا 
بحجزي في النظارة واحالتي الى 
النيابة، ومن ي���وم االربعاء الى 
يومنا هذا وأنا أجلس حارس���ا 
ألبنائي خشية ان يخرج من حجزه 

ويقتلنا جميعا.
وماذا قال وكيل النيابة؟

ذهبنا الى وكيل النيابة الذي 
اختص في قضية احلريق وشاهده 
وذهل ألمره، وس���أله عن كيفية 
خروجه من الس���جن، وقد حقق 
معنا وكيل نيابة آخر الى الساعة 
الرابعة عصرا، وأطلق سراحنا 
بكفال���ة 50 دين���ارا لي وألخيه، 
وأمر بحجز ابني العاق على ذمة 
التحقيق 21 يوما، وهذه كل القصة، 
رغم أنني ال أنكر أن رجال األمن 
معي على اتصال مستمر لالطمئنان 
علينا، وال نعلم ما القصة وكيف 

خرج ابني من السجن.
وماذا تري��د أن تقول في ختام 

هذا احلوار؟
أنا أتساءل كيف ميكن لشخص 
محتجز 21 يوما على ذمة التحقيق 
أن يخرج من الس���جن، وأتوجه 
بالسؤال الى املسؤولني فهل خرج 
عن أمر السجن املركزي أو الشرطة 
الواسطة وأنا وابنائي وعبر  أو 
جريدتكم الغراء نناش���د س���مو 
رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
الداخلية والشرفاء القاء القبض 
على هذا املجرم العاق الذي ابتالني 
به اخلالق، وال أعترض، لكن يجب 
أال يفلت فقد ناشدته في السابق 

ولم أجد استجابة.

التي حددها وكيل  املدة  انقضاء 
النيابة توجهت في اليوم التالي 
لعلمي بخروجه وهو يوم االثنني 
الى وكيل النيابة للتأكد وجعلني 
اش���اهد كتاب احلجز الذي وقع 
عليه، وطمأنني بانه اصدر امرا 
بحج���ز ابني املتهم 21 يوما وانه 
لم يغير قراره، وبعد ان خرجت 
من عند وكي���ل النيابة فوجئت 
باالتصاالت تنهال علينا في الفترة 
املسائية من ابني مهددا باحراق 
سياراتنا، فذهبت في الصباح الى 
وكيل النيابة مبلغا اياه ان ابني 
يتصل علين���ا ويهددنا باحراق 
السيارات وانه خرج من السجن 
وجعلني انظر الى قرار احلجز، 
مؤكدا ان ابني اليزال موقوفا في 
السجن 21 يوما على ذمة التحقيق 
وابلغت ابنائي بناء على ما قاله 
لي وكيل النيابة، ويبدو انه كان 
يتصل من الس���جن باس���تخدام 
املهربة ولكن  النقال���ة  الهواتف 
املفاج���أة كانت م���ا حصل يوم 

الثالثاء.
تقصد اليوم ال��ذي اتهمت فيه 

باطالق النار على ابنك؟

نعم.
ماذا حدث في ذلك اليوم؟

ف���ي ذلك الي���وم جاءني أحد 
أبنائي الصغار وقال لي »يا أبي 
ان اخي املوقوف 21 يوما على ذمة 
القضية موجود خلف منزلنا«، 
وطبعا صدمت على اس���اس انه 
ابني  اليزال محتج���زا وأبلغني 
الصغير ان شقيقه العاق قال له: 
»ال تخلي ابوك يطلع من البيت واال 
سأقوم بدهسه«، وعندما اتصلت 
ببقية ابنائي ليحضروا الى املنزل 
وبالفعل رصدنا ابني العاق خارج 
املنزل مترصدا بس���يارته فقمنا 
باالنطالق وراءه واثناء محاولته 
الفرار اصطدم بنا ولم نصطدم به 
خاصة انه كان يسير عكس السير 
محاوال الهرب وبعدها متكن من 
االنطالق بعيدا عن املنزل وعدنا 

نحن الى منزلنا.
وابنك العاق توج��ه الى املخفر 

واتهمك بأنك اطلقت النار عليه؟
لالسف انه وبعد ان اجبرناه 
على الفرار، فوجئنا بعد ساعة وقد 
حتول منزلنا الى ثكنة عسكرية 
حتيط به الدوريات ومت اصطحابي 

مع ابنائي الى مخفر تيماء حيث 
اتهمت باطالق الرصاص على ابني 
والش���روع في قتله وادعى اننا 
جميعا مسلحون وهذا االمر غير 

صحيح.
ولكن مصادرن��ا أبلغتنا عندما 
قمن��ا بتغطية اخلبر ب��أن احلادثة 

تخللها اطالق نار؟
أبدا لم يك���ن هناك أي اطالق 
للن���ار، خصوصا ان ابني العاق 
عندما مت احضاره الى النيابة قال 
انه لم يكن هناك أي اطالق نار.

ولك��ن وأثناء تغطيتن��ا للخبر 
رصدنا أثار طلقات على املركبة؟

قد تك���ون من قبلنا وال نعلم 
عنها شيئا، رغم أننا حينما كنا في 
املخفر قاموا بإبالغ وكيل النيابة 
بأن هناك اط���الق نار، وهذا كله 

لم يحصل.
وماذا حصل بعد ذلك؟

رفضت في البداية تسليم ابني 
ألنني صدمت بخروجه، رغم أن 
وكيل النيابة قال لي انه محجوز، 
وطلبت تسليمه الى وزير الداخلية 
خوفا ان يخرج مرة اخرى، وهذا 
السؤال أوجهه الى وزير الداخلية، 

استشهد بانقالب دوريتهأحرق منزلي وأنا مضطر ألن أحمل معي سالحًا ناريًا طوال الوقت

وزير الداخلية والقيادات األمنية
ينعون شهيد الواجب الرقيب أول حمود النومس

ضبط عامل توصيل خمور في المنقف
 محمد الجالهمة

متكن رجال دوريات أمن األحمدي مساء امس 
من ضبط وافد كوري اجلنسية مبنطقة املنقف 
والذي حاول الهرب مبجرد مشاهدته دورية أمن 
كانت جتول في املنطقة، وضبط وبحوزته كيسان 
بالستيكيان تبني ان بداخلهما 17 بطل خمر محلي 
كان يريد توصيلهما الى احد أصدقائه حسب ما 
أفاد لرجال األمن وكان يضعهما داخل سيارته، 
وعلى الفور مت حتويله الى املباحث اجلنائية هو 

واملضبوطات للتحقيق معه.
من جهة أخرى متكن رجال جندة مبارك الكبير 

مساء امس من توقيف وافد آسيوي يعمل سائق 
تاكس���ي جوال مبنطقة صباح الس���الم بعد ان 
اشتبهوا به بعدما الحظوا انه حاول تغيير خط 
سيره بعد مشاهدته لدورية االمن تسير خلفه، 
وعليه قام رجال الدوري���ة بتوقيفه وبتفتيش 
سيارته عثر بداخلها على 210 سي دي حتتوي 
عل���ى افالم خالعية، وانه يعمل مروجا للخمور 
واالف���الم كوظيفة اضافية مع التاكس���ي، حيث 
يق���وم ببيع اخلمر مع التوصيل ب� 5 دنانير و3 
دنانير للفيلم مع التوصيل، فعلى الفور قام رجال 

املباحث اجلنائية بالتحقيق معه.

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
تقدم وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد جمعا من 
القيادات األمنية في جنازة عسكرية أقيمت لشهيد 
الواجب الرقيب أول حمود النومس الذي ووري الثرى 
في مقبرة الصليبخات بعد ان استشهد بانقالب دوريته 
على طريق الساملي أمس، حيث شيعه عدد كبير من 
القيادات األمنية في مقدمتهم الوكيل املساعد لشؤون 
العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي والناطق الرسمي 

باسم وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر.
وتقدم وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد لذوي 
الشهيد بخالص العزاء ضارعا للمولى عز وجل ان 
ينزل الشهيد فسيح جناته، وان يلهم ذويه الصبر 

والسلوان.

وأكد اخلالد ان الش����هيد كان مثاال ألداء الواجب 
ومنوذجا للبذل والتضحية والفداء، وان ذكراه ستظل 

حية وباقية بيننا.
وقد أعرب ذوو الشهيد عن أن رقيب أول حمود 
النومس قّدم حياته فداء للوطن وان الكويت جديرة 
بكل تضحية، وانه حلق بقافلة الش����هداء في جنة 

اخللد مبشيئة اهلل.
وكان الشهيد الرقيب أول حمود النومس يقود قافلة 
من الشاحنات بدوريته التابعة للدوريات الشاملة 
على طريق الس����املي باجتاه الشويخ عندما انقلبت 
دوريته، وأشرف على احلادث الذي مت التعامل معه 
اللواء الزعابي ومت نقل الشهيد النومس الى املستشفى 

إال انه لفظ أنفاسه متأثرا بجراحه البليغة.
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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
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3 طبقات
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الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 
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�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
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بالأندل�س

99070808

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم
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 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا
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كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

تعديل كيان قانوين

تعلن �سركة القريدي للتجارة 

العامة واملقـــــــاولت عن تعديل 

الكيان القانـــــــوين لل�سركة من 

ت�سامنيـــــــة اإىل ذات م�سوؤوليـــــــة 

حمـــــــدودة . مـــــــن لـــــــه اعرتا�س  

مراجعـــــــة وزارة التجارة خال 

املدة القانونية.


