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صورة خاصة لـ »األنباء« للطفل املجني عليه عمر العازمي

جموع من املواطنني تدافعوا للتعزية في مصرع الطالب

الزميل محمد الدشيش متحدثا لسعود العازمي والد القتيل والد الطفل القتيل إلى أقصى اليسار ويبدو شقيقه محمد وشقيقه األصغر سعد

اللواء الشيخ علي اليوسف الفريق غازي العمر

والد قتيل القصور لـ »األنباء«:  لن أتنازل عن دم ابني 
و3 أشخاص متورطون بالجريمة

المتهم قيد التحفظ في »المباحث الجنائية« وإحالته إلى نيابة األحداث قريبًا

وزارة الداخلية على رأسي لكنني أطالب بسـرعة القصاص من مرتكبي الجريمة النكراء حتى تهدأ نفوسنا ويرتاح ابني في قبره
محمد الدشيش

اك���د مصدر امن���ي ان قاتل 
الطفل عم���ر العازمي مت نقله 
الى مقر االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية الستكمال التحقيقات 
معه من قبل مدير ادارة مباحث 
االحداث متهيدا الحالته الى نيابة 
االحداث بتهم���ة القتل العمد. 
واش���ار املصدر الى ان اجلاني 
اعترف بتفاصيل جرميته، مؤكدا 
انه لم يكن ينوي قتل املجني 
عليه ولم يتخيل ان الس���كني 
الصغير الت���ي احتفظ بها في 
مالبسه من املمكن ان تخترق 

قلبه.
الى ذلك، حرصت »األنباء« 
على ان تلتقي بوالد املجني عليه 
العازمي بعد ان  سعود محمد 
قام اجلاني بتسليم نفسه الى 
رجال مباحث االحمدي اول من 

امس. 
واكد االب انه ليس لديه اي 
نية للتنازل عن حقه في مقتل 
ابنه، مشيرا الى ان اي شخص 
س���يحضر اليه وس���يفتح له 
التنازل سيسمع كالما  مسألة 
م���ا كان يتمنى ان يس���معه. 
وفيما يلي تفاصيل اللقاء الذي 
اجرته »األنباء« مع والد الطفل 

القتيل:
عظم اهلل اجرك، اوال نريد ان 
ــلم  ــرف ردة فعلك بعد ان س نع
ــة واصبح  ــه للعدال اجلاني نفس
اآلن قيد التحقيق متهيدا الحالته 

الى القضاء العادل؟

الدنيا، فعمر ابني اغلى عندي 
من كل م���ال الدنيا، وادعو اي 
شخص يفكر في ان يتوسط في 
مسألة التنازل الى ان ميتنع عن 
ذلك ألن اي شخص لو حضر 
وفتح لي هذا املوضوع سأسمعه 
كالما ما كان يتمنى ان يسمعه 
في حياته، واكرر ان كنوز الدنيا 

لن تكفيني.
ــازل  التن ــألة  فمس اذن، 

مستبعدة.
بالتأكيد مس���تبعدة متاما، 
وللعلم فأنا وصلت لي معلومات 
مؤك���دة عن ان م���ن قتل ابني 
ليس القاتل الذي س���لم نفسه 
اول من امس، امنا من قتل ابني 
3 اش���خاص منهم القاتل الذي 

سلم نفسه.
ــي ان القاتل كان  وما رأيك ف
ــرة هروبه في  ــال فت ــم خ يقي

انا اقدر موقف اهل الكويت 
مع احلادث���ة وكل من تعاطف 
مع ابني القتيل، فاجلرمية التي 
حدثت بش���عة للغاية، فكيف 
لطف���ل ان يقتل وهو في مكان 
يفترض ان يك���ون آمنا وهي 

املدرسة؟!
اجماال، فأنا اآلن مرتاح الى 
حد ما بعد ان سلم اجلاني نفسه 
للداخلية، ولدي ثقة في القضاء 
الكويتي، وامتنى ان ينال اجلاني 
العقوبة التي تتناس���ب مع ما 

ارتكبه بحق ابني عمر.
ــاطات  ــمعنا ان هناك وس س
التنازل  ــم  يت ــتتدخل بحيث  س
ــن  ــن القضية نظرا لصغر س ع

اجلاني.
مس���ألة التنازل مستبعدة 
جملة وتفصي���ال، ولن اتنازل 
عن دم ابني لو قدم لي كل مال 

احلدائق واعلى مسجد؟
هذا الكالم مشكوك فيه وال 
اصدق���ه، وهذه جزئية البد ان 

تكون موضع حتقيق.
ما رأيك فيما قاله اجلاني من 
ــد خطط للجرمية  ــه لم يكن ق ان
وما كان يعتقد ان سكينا صغيرا 

ميكن ان تكون اداة قتل؟
م����ا حدث جرمي����ة مخطط 
لها وه����ي جرمية مع س����بق 
االصرار والترصد، وس����يلقى 
اجلاني وش����ركاؤه عقابا ولن 
يرتاح لي بال حتى ينال القاتل 
وشركاؤه جزاءهم وحتى يرتاح 

ابني داخل قبره.
التطورات  وعلى صعي����د 
االمنية، فقد اكد املصدر االمني 
ان مسألة التحقيق مع اجلاني 
والتي اش����رف عليه����ا كل من 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
اللواء  لشؤون االمن اجلنائي 
غازي العم����ر ومدير املباحث 
اجلنائية اللواء الش����يخ علي 
اليوسف اوشكت على االنتهاء، 
مشيرا الى ان اجلاني سيحال 
الى نيابة االحداث في غضون 

الساعات املقبلة.
وحول مسألة متثيل املتهم 
جلرميته، قال املصدر ان هذه 
اجلزئية من يقررها وكيل نيابة 
االحداث، مش����يرا الى احتمال 
ان يتم متثي����ل اجلرمية بعد 
منتص����ف اللي����ل حتى تكون 
االوضاع مناسبة من الناحية 

االمنية.

فريحة األحمد: رقابة األسرة انعدمت فبرز مجرمون صغار

النمالن: البد من معالجة ظاهرة العنف بين الطالب
»اإلعالم األمني« تدعو الجهات المعنية لوضع

رؤية شاملة لمعالجة أسباب الجنوح إلى العنف

الش���يخة فريحة  استنكرت 
العليا  اللجنة  األحمد رئيس���ة 
جلائ���زة األم املثالية لألس���رة 
املتمي���زة اجلرمية النكراء التي 
حدثت في إحدى مدارس مبارك 
الكبير وقالت االحمد في تصريح 
مقتضب عن اشكالية اجلرمية ان 
رقابة االسرة انعدمت مما ساعد 
على بروز مجرمني خارجني عن 
العدال���ة مجردين م���ن الرحمة 
واإلنس���انية وعلقت الش���يخة 
فريحة على احل���ادث بأنه اثار 
مخاوف حقيقية عند اولياء األمور 
وساد القلق عند اآلباء على أبنائهم 
وأشاع الفزع في قلوب األمهات 

وأحدث هزة عميقة في املجتمع 
وثلم���ة في صدر أولياء املقتول 
ال���ذي ذهب دمه ه���درا لتربية 
خاطئة، مش���يرة الى ان اهمال 
االبن���اء وتركهم فرائس  تربية 
ألصدقاء السوء ساهم في تعريض 
املجتمع ملخاطر املشردين. وطالبت 
الشيخة اولياء االمور بالتعاون 
مع املدرسة في متابعة سلوكيات 
ابنائهم أوال بأول واخطار األسرة 
بأي سلوك خاطئ حتى يتسنى 
ابنائهم  لألسرة معاجلة اخطاء 

قبل استفحالها.
كم���ا طالبت االحم���د وزارة 
الن���دوات  التربي���ة بتكثي���ف 

التوعوية والدينية لزيادة الوعي 
الديني مما  االجتماعي والوازع 
يساعد على كبح جماح النفس 
الثغرات والنعرات وعلى  وسد 
مداخل الش���يطان والهوى، كما 
طالبت الش���يخة فريحة وزارة 
الداخلية بتسيير الدوريات عند 
انصراف الطلبة والطالبات ملنع 

املشاجرات واملعاكسات.
ف���ي الوق���ت ذاته ناش���دت 
الشيخة فريحة وسائل االعالم 
واألوقاف توجيه حمالت توعية 
في األخالق والتربية والوطنية 
واملعاملة املثالية للمحافظة على 
األم���ن واألمان وأرواح اآلخرين 

وتعزيز االنتماء للوطن وسالمة 
املجتمع.

وختمت األحم���د تصريحها 
بس���رعة القبض عل���ى اجلاني 
ومالحقت���ه وتطبي���ق أقص���ى 
عقوبة ليك���ون عب���رة لغيره 
فأرواح الناس ليست لعبة بأيدي 
العابث���ني املجرمني وهذا واجب 
كل مواطن، واخيرا دعت اهلل ان 
يحفظ الكويت وشعبها من كل 
مكروه حتت ظل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد حفظه 
اهلل ورعاه وول���ي عهده األمني 
ورئيس مجلس الوزراء حفظهم 

اهلل ورعاهم.

أكد النائب سالم النمالن ان ما حدث من جرمية 
بشعة في أحد مدارس منطقة مبارك الكبير لشيء 
مؤس���ف راح ضحيته احد أبناء الوطن، معربا 
عن ش���كره لوزارة الداخلية وعلى رأسها وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد ووكيل الوزارة أحمد 
الرجيب واللواء غازي العمر ومدير أمن مبارك 
الكبي���ر اللواء ابراهيم الط���راح ومدير مباحث 
مبارك الكبير وليد الدريعي ومس���اعده الرائد 
سالم اجلويسري على سرعة القبض على اجلاني 
في وقت قياسي وتواصلهم مع أسرة الضحية 

وتقدميهم واجب العزاء.
واستغرب النمالن من ناظر املدرسة الذي كانت 
بيده املساهمة في عدم وقوع اجلرمية من خالل إبالغ 
أهالي الطلبة املتش���اجرين واطالعهم على ما حدث 
قبل جرمية القتل ألخذ احليطة واحلذر، ولفت الى 
أهمية معاجلة انتشار ظاهرة العنف بني الطالب من 
اجلهات املسؤولة السيما ان أرواح الطالب تزهق من 
خالل عدم معاجلة هذه الظاهرة التي انتش���رت في 
بالدنا في اآلونة األخيرة وأصبحنا نسمع بني حني 

وآخر عن جرائم قتل ألبناء في عمر الزهور.

أكدت ادارة االعالم االمني التي يرأسها العميد 
محمد الصبر ان العنف هو انحراف سلوكي 
عدواني طارئ على مجتمعنا الكويتي املعروف 
بتواده وتراحمه ومتاس���كه والتزامه بالقيم 

االخالقية العربية واالسالمية الرفيعة.
وأعربت عن اس���فها الشديد للحادث الذي 
راح ضحيت���ه طالب ام���س االول في منطقة 
مب���ارك الكبير التعليمية بعد مش���اجرة مع 
زميل له مبدرسة عبداهلل الروضان، مؤكدة ان 
املجتمع الكويتي لم يعرف مثل هذه احلوادث 
العنيفة في املاض���ي واننا بحاجة الى نظرة 
فاحصة وموضوعية تستند الى العلم لتحليل 
االسباب الداعية لوقوع مثل هذه اجلرائم بني 

الشباب والناشئة.
وأوضحت ان مسؤولية القضاء على هذه 
احلوادث وطرح احلل���ول ملواجهتها ينبغي 

ان ترتكز على اسس علمية منهجية تشارك فيها وزارة التربية 
واجلامعات ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل ووزارة الداخلية 
ووزارة االوقاف والشؤون االسالمية، وايضا الهيئة العامة للشباب 

والرياضة.
ودعت الى تضافر جهود جميع اجلهات املعنية لوضع رؤية 
شاملة من اجل اعادة التوازن الى شخصية ابنائنا وبناتنا وإإحداث 
التغيير النفس���ي واالجتماعي املنش���ود في هذه الفئة من ابناء 

املجتمع.
وأش���ارت الى انه ميكن البدء بوض���ع برامج فورية للتوعية 

داخل املدارس بجميع مراحلها تشارك فيها هذه 
اجلهات، من خالل احللقات النقاشية والندوات 
واحملاضرات على مدار العام، والتي يشارك 
فيها نخبة من اب���رز املتخصصني اجتماعيا 

ونفسيا وامنيا وتربويا.
وذكرت ان هناك بالفعل دراسات عن اسباب 
اجلن���وح الى االجرام والعنف بني الش���باب 
الى مجموعات،  والناشئة، وميكن تصنيفها 
املجموعة االولى وتضم: الظروف االسرية مثل 
طالق الوالدين، غياب االب، ارتفاع املصروف 
اليومي، عمل األم وغيابها عن املنزل، وتعدد 
الزوجات، واملجموعة الثانية وتشمل: اساليب 
التنشئة االجتماعية مثل االهمال والالمباالة، 
ضعف الوازع الديني، عدم االهتمام بتوعية 
االصدقاء، وعدم رقابة الوالدين على استخدام 
االنترنت والڤيديو، والقس���وة في املعاملة، 
واضافت ان املجموعة الثالثة تضم: العوامل املدرس���ية وتشمل 
مخالطة رفقاء الس���وء، الهروب من املدرسة، عدم تعاون البيت 
مع املدرس���ة، الغياب املتكرر عن املدرس���ة، واملجموعة الرابعة 
وتشمل: العوامل االعالمية مثل عدم وجود برامج تربوية هادفة، 
تأثير القنوات الفضائية االجنبية، املوضوعات والصور املثيرة 

بالصحافة،مشاهدة افالم العنف.
وأحملت ادارة االعالم االمني الى ان هناك ايضا العوامل الذاتية 
التي تشمل: ضعف الوازع االخالقي، ضعف االرادة، امليول العدوانية، 

عدم التمييز بني اخلطأ والصواب، واالحساس بالنقص.

العميد محمد الصبر

سالم النمان


