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تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى

عائلـة الهولي الكرام
لوفـاة فقيدتها المغفـور لها بإذن اهلل تعالى

حصه عبداهلل عيسى الهولي
أرملة المرحوم/ إبراهيم سليمان الهولي 

تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته
وألهم آلها وذويها الصبر والسلوان

«ذئب اجلهراء البشري» في قبضة «اجلنائية» عقب مطاردة

سعود عبدالعزيز

ســجل رجــال االدارة العامــة 
للمباحث اجلنائية وحتديدا رجال 
إدارة بحث وحتري محافظة اجلهراء 
اجنازا جديدا وذلك بإغالق قضية 
تعرض طفل مصري لالعتداء من 
قبل ذئب بشــري، وهو ما اشارت 
إليــه «األنبــاء» فــي عددهــا يوم 
االربعاء املاضي، عقب ضبط املتهم 
في القضية والذي تبني انه ارتكب 
خالل فترة وجيزة وقبل افتراس 
الطفل املصري ٣ قضايا عبارة عن 
سرقة مركبتني وارتكب بإحداهما 
جرمية سلب بالقوة. هذا ومت عرض 
الذئب البشري على الطفل املجني 
عليه الذي تعرف عليه في طابور 
عرض واعترف املتهم باجلرمية، 
كمــا مت التحفظ على مركبتني قام 
بســرقتهما وإحداهمــا ارتكب بها 
جرميتــي افتراس الطفل وســلب 
بالقــوة وقد تعرضت تلك املركبة 
لتلفيات جــراء اصطدامها بعمود 
إنارة خــالل محاولة املتهم الفرار 

من رجال األمن.
واستنادا الى مصدر أمني فإن 

الليل والنهار، وخلصت التحريات 
إلى أن مرتكب واقعة االعتداء على 
الطفل املصري هو مواطن يدعى 

(ح.ع.) من مواليد ١٩٨٢.
وقال املصدر: مت التأكد من صحة 
ارتكاب املتهم واقعة افتراس الطفل 
املصري وعليه مت عمل كمني محكم 
في منطقة الواحة لضبطه، مضيفا: 

مت رصد املتهــم وبرفقته آخر في 
املنطقة وهو يقود مركبة رباعية 
مسجل عليها جرمية سلب بالقوة 

في مخفر شرطة الفردوس.
وأردف املصدر بالقول: فرض 
رجال املباحث اجلنائية طوقا أمنيا 
حول املتهم الذي ما أن شــعر بأن 
رجال املباحث بصدد القبض عليه 
حتــى قام مبحاولــة الهرب حيث 
انطلق بالســيارة التــي كان على 
متنها بســرعة جنونية والســير 
عكس االجتاه في محاولة يائسة 
لإلفالت، إال ان رجال املباحث قاموا 
مبالحقته حتى اصطدم بعمود إنارة 
ليتــم ضبطه وقد حــاول مرافقه 
الفرار جريا على االقدام لكنه فشل.
وأشــار املصدر الــى ان املتهم 
بارتــكاب واقعــة االعتــداء على 
الطفل اسعف للعالج في مستشفى 
اجلهراء ووضع حتت احلراســة 
املشــددة، ولــدى التحقيــق معه 
اعتــرف بواقعــة االعتــداء علــى 
الطفل وسرقة مركبتني من الساملية 
واجلهراء وارتكابه ومرافقه البدون 
جرمية ســلب بالقــوة في منطقة 

العارضية.

اعترف باالعتداء على الطفل املصري.. وسرقة مركبتني ارتكب بإحداهما جرمية سلب

قضية االعتداء على طفل مصري 
يبلغ من العمر ٨ سنوات حظيت 
باهتمام بالغ من قبل رجال املباحث، 
خصوصا انها حتاكي جرائم وحش 
حولــي بصورة كبيرة، وعليه مت 
تشــكيل فريق عمل إلغالق ملف 
القضية حيث واصل رجال مباحث 
اجلهراء العمل في القضية على مدار 

جرميته تشابهت مع أفعال «وحش حولي» ووضع حتت احلراسة املشددة في مستشفى اجلهراء

التحقيق مع املتهم مبقاومة رجال املباحث بكالب شرسة
عبداهللا قنيص

قال مصدر أمني ان املتهم بإطالق 
كالب شرسة على رجال املباحث خالل 
محاولــة توقيفه للتحقيــق معه في 

ومقاومة السلطات.
وكان املتهم اطلق الكالب لالفالت 
من كمني اعد لضبطه وهو ما دعا رجال 
املباحث إلى قتل كلبني شرسني بإطالق 
النار عليهما. يشار الى ان وكيل وزارة 

الداخلية املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
اللواء خالد الديني قام برفقة مدير إدارة 
العالقات العامة واإلعالم األمني بزيارة 
إلى العريف زيد العنزي في مستشفى 

اجلهراء لالطمئنان على صحته.

في تهم سرقات ومقاومة رجال األمن وحيازة حيوانات مفترسة

قضايا ســرقات ال يزال قيد االحتجاز 
في املباحث، على أن يحال اليوم الى 
النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات 
معه سواء في قضايا السرقات املتهم 
فيها او في حيازة حيوانات مفترسة 

وفاة طفلني وخليجي في حوادث دهس واصطدام

سعود عبدالعزيز

تواصلــت احلوادث املؤســفة يوم 
امس وأمس األول لتحصد حياة ٣ منهم 
طفالن وشــاب خليجي، ومت تسجيل 

قضايا في ٣ مخافر مختلفة.
وقال مصــدر امنــي ان بالغا ورد 
عن حادث تصادم مركبة على الدائري 
الســادس باجتــاه الفروانيــة مقابــل 

حينمــا وقع احلادث وشــوهد «بقي» 
جديد اشتراه والده له خارج الوانيت.

وفي منطقة حولي تعرضت طفلة 
مصريــة للدهس وهو ما تســبب في 
وفاتها علــى الفور وتوقــف الداهس 
وهو وافد لبنانــي مت نقله الى مخفر 
املنطقة، وفي منطقة الصليبية توفي 
شاب خليجي اثر تعرضه للدهس من 

قبل مركبة يقودها مواطن.

وفي شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية 
عن متكن رجال املرور من ضبط شاب 
ورد بالغ عن قيادته باستهتار ورعونة 
وتعريض حياة اآلخرين للخطر، على 
شارع اخلليج العربي، وبحسب بيان 
للداخليــة فإن اجهــزة االمن ضبطت 
املخالف واملركبة املستخدمة وأحالت 
املركبة لكراج احلجز وحترير مخالفة 

مرورية للشاب املستهتر.

«الداخلية» تالحق مستهتراً على شارع اخلليج العربي وحتيل مركبته إلى كراج احلجز

من حادث الدائري السادس والذي توفي على أثره طفل داخل مستشفى اجلهراء ويبدو «البقي» املركبة املستهترة في طريقها لكراج احلجز

صناعية اجلهراء، وبانتقال رجال االمن 
الى موقع البالغ تبني ان احدى املركبتني 
كان بداخلها مواطن وابنه الطفل ومت 
اســعاف الطفل في حالــة حرجة الى 
مستشفى اجلهراء إال أنه اسلم حياته 
الى بارئها صباح امس متأثرا باجلروح 

اخلطيرة التي حلقت به.
وقــال مصدر امنــي ان الطفل كان 
عائدا برفقــة والده من رحلة في البر 

أسرة اُملنتحر في «األندلس» تنفذ وصيته وتدفنه في الكويت
محمد اجلالهمة

أغلقت قضية وفاة السوري داخل 
منزله في منطقة االندلس باعتبارها 
انتحارا، وذلك عقــب التأكد من ان 
الواقعة ال تعدو سوى أنه اقدم على 
إنهاء حياته دون تدخل أحد، هذا، ولم 

عن وفاة شــخص داخل منزله في 
االندلــس، وبانتقــال رجــال االمن 
شوهدت جثة الشخص وهو سوري 
من مواليد ١٩٨٦ وقد شــنق نفســه 
ومت العثور على قصاصة الى جوار 
اجلثة جاء فيها: ال أتهم احدا وأرجو 

دفني في الكويت.

وأكد املصدر ان رجال األدلة تأكدوا 
ان الكتابة املوجودة في القصاصة 

تعود للشخص املنتحر.
وجــاء هــذا اإلجــراء ليغلق أي 
غموض يحيط بالقضية أو مخاوف 
من ان تكون القصاصة قد كتبت من 
قبل مجهول للتغطية على جرمية ما.

يعرف على وجه التحديد االسباب 
التي دفعته لفعل ذلك.

إلــى ذلــك، ابلــغ مصــدر امني 
«األنبــاء» بأن اســرته بصدد دفنه 
فــي الكويت وتنفيــذ وصيته بهذا 

اخلصوص.
وكانت عمليات الداخلية ابلغت 

أثاث وإلكترونيات بآالف الدنانير مهملة في ساحة املنشآت

أحمد خميس

أعرب مصــدر أمني في اإلدارة 
العامة ألمن املنشآت عن استغرابه 
من قيام عدد كبير من اإلدارات في 
أمن املنشآت بإلقاء أجهزة ومعدات 

عســكرية وأثاث بعشرات اآلالف 
مــن الدنانير رغــم ان أغلب هذه 
املعدات قابل للتصليح، مشيرا الى 
ان ســاحة أمن املنشآت أصبحت 
مكدســة بكميــات كبيــرة للغاية 
وهو ما يعــد هدرا للمــال العام، 

الفتا الــى ان اإلدارة متتلك مئات 
الفنيــني من وافدين لديهم القدرة 
وهم باألساس موجودون للقيام 
بأعمــال إصالحات، ومع ذلك يتم 
إلقاء هذه األجهزة وطلب اجلديد 

من وزارة الداخلية. 

وأكد املصدر ان معظم األغراض 
امللقاة قابل للتصليح واالستخدام 
لكــن تركها بهــذه الصورة يضع 
عالمات استفهام، معربا عن أمله 
في ان يقوم املسؤولون باحلفاظ 

على املال العام.

أغلبها في حالة جيدة وقابل للتصليح في ظل وجود عشرات الفنيني بال عمل

أجهزة الكترونية ومعدات عسكرية ملقاة في ساحة املنشآت

احلرس الوطني الكويتي احد اهم صروح 
الوطن ومؤسسة عسكرية رائدة ومنضبطة 
ومنوذج في التجديــد والتطوير والتحديث 
املستمر، تأسس، ووفقا للمرسوم بقانون رقم 
١٢ لسنة ١٩٦٧ الصادر في ٦ يونيو ١٩٦٧ ويعد 
هيئة مستقلة عن اجليش والشرطة وشرف 
االنتساب له يقتصر على املواطنني، ويتم اختيار 
منتسبيه وفق معايير شبيهة بالقبول في وزارتي 
الداخلية والدفاع، وتتشعب مهامه بني تقدمي 
اإلسناد للقوات املسلحة في الدفاع عن الوطن 
او يحاول اختراق حدوده ويدعم وزارة الداخلية 
مبساندتها في احلفاظ على األمن واالستقرار 
وتأمني األهداف أو املنشآت احليوية في البالد، 
ويقــدم كل أوجه الدعم ألجهزة الطوارئ في 
حاالت الكوارث الطبيعية وصوال الى احلرائق 
الكبيرة، والواقــع القريب خاصة مع هطول 
األمطار الغزيرة على البالد قبل عامني، أظهر 
معدن هــؤالء الرجال وتدريبهم الفائق حينما 
كلفوا مبساندة اجهزة الطوارئ ليقوموا بأعمال 

بطولية هم وإخوانهم في الداخلية واإلطفاء.
قبل أيام توجهت للقاء أخي وكيل احلرس 
الوطني الفريق م.هاشم الرفاعي وملست منذ ان 
وطأت قدماي بوابة احلرس وحتى مكتب الفريق 
الرفاعي مدى انضباط هذه املؤسسة الوطنية 
والتطور الهائل في شــتى املرافق وأروقتها، 
الى جانب اصطفاف العسكريني في التدريب 
بجدية داخل الساحات، وأيقنت ان هذه الدقة 

وهذا االنضباط وراءهما القيادي الكبير معالي 
الشيخ مشعل األحمد، ملا اعرفه عنه من تفاٍن 

في العمل وإخالص وعشق للوطن.
 لم أستطع إخفاء تقديري وإعجابي بهذا 
االنضباط والتطور وسألت اخي الفريق الرفاعي 
عن الســر وراء تألق احلرس الوطني فأجاب 
بال ادنى تردد: كل ما ملســته وشاهدته وكل 
ما ميكن ان تشاهده لو مكثت اكثر يعود الى 
تعليمات وإرشــادات ومتابعــة دقيقة ملعالي 
الشــيخ مشــعل األحمد الذي ال يألو جهدا 
في االرتقاء بهذا الصرح الشــامخ، وللشيخ 
مشعل بعد اهللا ســبحانه وتعالى الفضل في 
القواعد األخالقية واستقطاب  دعم وترسيخ 
العناصر الوطنية وحتفيزها على االنتســاب 
وتوفير أحــدث التقنيات واملعدات واألجهزة 
املختلفة والتوسع في استخدام التكنولوجيا 
وإلغاء املعامالت الورقية وتنظيم دورات تدريبية 
لتعليم اللغات األجنبية والكمبيوتر لينجزوا كل 
التكليفات واملهام التي ميكن ان تطلب منهم.

آخر الكالم
كل الشكر والتقدير لقيادة احلرس يتقدمهم 
سمو الشيخ سالم العلي ومعالي الشيخ مشعل 
األحمد واألخ الفريق هاشم الرفاعي وجلميع 
الضباط وضباط صف إلصرارهم على ان تبقي 
املؤسسة صرحا شامخا بني مؤسسات الدولة 
مبضاعفة اجلهود والتفاني ألجل كويت العطاء.

نافذة على األمن

احلرس الوطني
أحد صروح وطن العطاء

الفريق م.طارق حمادة

مواطن لـ «األنباء»: ابنتي ذات الـ ٧ سنوات 
تتعرض للتنمر داخل مدرستها االبتدائية

محمد اجلالهمة

طالــب املواطــن «ج.م.» 
التربيــة بالتصــدي  وزارة 
لظاهرة االعتداء على الطالب 
املدارس،  والطالبات داخــل 
مشيرا إلى أن ابنته تعرضت 
للتنمــر مــن قبــل زميالتها 
وحــاول مبختلــف الطــرق 
وقف االعتــداء املتكرر الذي 
يقع عليها دون جدوى، مؤكدا 
انه يكره ابنته على الذهاب 
إلى مدرستها حتى تستكمل 

دراستها.

وقال املواطن لـ «األنباء»: 
تعرضت ابنتي «منى» للخنق 
مطلع العام اجلاري وتقدمت 
للمدرســة ولم أحصل على 
حقها، ويوم األربعاء املاضي 
عادت ابنتي من مدرستها وهي 
مصابة بجرح أســفل الذقن 
وقمت مبراجعة املدرسة ولم 
أحصل على حقها ايضا، وأكد 
املواطن اســتعداده للمثول 
أمام أي جهة حتقيق لســرد 
معاناتــه، «األنباء» حتتفظ 
باسم املدرسة واسم وهاتف 

املواطن.

ً تعرضت للخنق من زميلتها مطلع العام والضرب مؤخرا

الطفلة بعد اصابتها بجرح أسفل الذقن

فشل محاولة سرقة مركبة بكسر زجاجها
محمد الدشيش

تقدم مواطن الــى أحد مخافر محافظة 
االحمدي وسجل قضية شروع في سرقة 
مركبــة وإتالف زجاجها، وقال املواطن ان 
لصا مجهوال حاول سرقة مركبته الفارهة 

من خالل كســر زجاجها اجلانبي االمامي 
من جهــــة الســائــق ومــن جــهة مرافق 

السائق.
هذا، وقام رجال االمن مبعاينة املركبة 
ورفع اآلثار من عليها وسجلت قضية إتالف 

مال الغير والشروع في السرقة.


