
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية بدأت االجتماع الـ 13 لالتحاد العربي الجمركي.

- الرقم »13« هو األنسب لكل االجتماعات العربية.
مؤشر البورصة هبط 86.8 نقطة امس.

- مؤشرنا ماله مثيل بالمنطقة.. يصعد مثل السلحفاة وينزل مثل الصاروخ.

أبواللطفواحد

حصل شخص كويتي على 
موافقة اللجنة العليا للعالج 
باخلارج التي قررت إرساله 
ال���ى أملانيا لتلق���ي العالج 
مبرافق���ة زوجته اللبنانية، 
وألس���باب عائلية تقتضي 
بقاء الزوجة في الكويت تقدم 
بطلب تغيير املرافق، وسافر 
أملانيا بصحبة  الى  املريض 
املرافق اجلديد الذي أجبرته 
الظروف عل���ى العودة إلى 

الكويت منذ أكثر من شهر.
تقدم املريض إلى جلنة 
الع���الج باخل���ارج بطلب 
املوافقة على زوجته لتكون 
مرافقة له في رحلة العالج 
التي ستستمر حتى منتصف 
ش���هر يونيو من هذا العام. 
اللجن���ة وبعد  فاجتمع���ت 
فح���ص األوراق الثبوتي���ة 
الطلب بسبب  قررت رفض 
جنسية الزوجة غير الكويتية 
التي حصل���ت على املوافقة 

عند بدء اإلجراءات!
فهل آن األوان للمطالبة 
بحق���وق الرج���ل الكويتي 
ومساواته مع املرأة الكويتية. 
ذلك أن اللوائح املنظمة للعالج 
باخلارج تستثني من شروط 
املرافقة )الزوج غير الكويتي 
للمريض���ة الكويتي���ة( فما 
الفرق بني الزوج غير الكويتي 
والزوجة غير الكويتية؟ أم أن 
الكويتي املتزوج من جنسيات 

أخرى محصن من املرض؟
املري���ض يتلقى  اليزال 
الطبي مثلما يتلقى  العالج 
العذاب وحيدا في أملانيا. فهل 
يتحرك أحد في وزارة الصحة 
إلنصاف الرجل.. الكويتي؟

حقوق الرجال المرضى

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

أمانة

مصطلح التأزمي ظهر قبل 
اربع سنوات بعد انتخابات 
2006 عندم���ا كان يطل���ق 
عل���ى بعض ال���وزراء انهم 
وزراء تأزمي وقد اش���ترط 
بعض اعضاء املجلس على 
احلكومة عدم مشاركة هؤالء 

الوزراء في احلكومة اجلديدة آنذاك إذا أرادت فتح 
صفحة جديدة مع املجلس وأرادت االس���تقرار، 
وقد استجابت احلكومة لهذا املطلب وأبعدت عن 
التشكيل احلكومي أولئك الوزراء الذين وصفوا 
بأنهم وزراء تأزمي، واليوم انقلب الس���حر على 
الس���احر وأصبحت احلكومة وآلتها اإلعالمية 
تصف بعض النواب الذين يخالفونها بأنهم نواب 
تأزمي وتعطيل للتنمية وطالبو مشاكل ومريدو 

األزمات وحل املجلس.
وحتى نكون منصفني وموضوعيني في معرفة 
من هو الطرف املؤزم فلنستعرض بشكل سريع 
بعض القضايا التي سببت او ستكون سبب ازمة 
كي نرى من هو املتسبب فيها، ونبدأ من اآلخر 
مثل قضية طائرات »الرافال«: من هو الذي ذهب 
الى هذه الصفقة املشبوهة املجلس أم احلكومة؟ 
كذلك موضوع املزدوجني: من الذي جنسهم مع 
علمه بهم املجلس أم احلكومة؟ ثم مشكلة قانون 
الغرفة: من هو سببها؟ كذلك أزمة الرياضة وحل 
األندية: من بدأ بها احلكومة أم املجلس؟ ثم جاءت 
جتاوزات املعاقني واالعتداء عليهم أيضا صنيعة 
احلكومة مرورا بلجان التحقيق وتكليف ديوان 
احملاس���بة مبواضيع خطيرة ومهمة مثل ستاد 
جابر وجتاوزات اإلعالم ومحطة مشرف انتهاء 
بأزمة الكوادر وتخب���ط احلكومة وعجزها عن 
املواجهة مع عدم نسيان موضوع ارتفاع اسعار 
السلع والذي تقف احلكومة منه موقف املتفرج، 
كل هذه القضايا واملشاكل هي مسؤولية احلكومة 
احلالية فقط خالل سنة، فهل من اإلنصاف والعدالة 
وبع���د كل هذه احلقائق ان نتهم اعضاء مجلس 

األمة بأنهم سبب التأزمي؟ 
ان عضو مجلس األمة ال ميلك اال أدوات منحها 
له الدس���تور والالئحة ليم���ارس دوره الرقابي 
والتش���ريعي ولعل أهم وأقوى أداة يستخدمها 
العضو هي أداة االستجواب وقد جنحت احلكومة 
بامتياز في تهميش هذه األداة وإبطال مفعولها 
بفضل األغلبية »البّصام���ة« من النواب والتي 

متتلكها احلكومة.
باختصار.. احلكومة هي من يسبب األزمات 
وهي من يدخل البلد في متاهات وأنفاق مظلمة، 

فهل نعي ذلك؟!

من يسبب التأزيم؟!

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

تعقيبا على مق���ال األمس عن فاجعة 
الطائرة الپولندية، أخبرني الصديق الكابنت 
حسام الشمالن بقصته مع االمير الراحل 
الش���يخ جابر األحمد والتي تظهر توجها 
معاكسا متاما ملا قام به الرئيس الپولندي 
ليخ كاتشينسكي الذي تسبب تدخله، كما 
يعتقد، في قرارات الطيار في الكارثة اجلوية 

األخيرة التي حدثت في الغرب الروسي.
>>>

كان الكابنت حسام يقود الطائرة األميرية 
املتجهة الى اسطنبول التركية والحظ بعد 
الهبوط وجود 5 طائرات هيليكوبتر تنتظر 
الوفد كي تقله للقصر اجلمهوري بالبلد، 
توجه الكابنت لسمو األمير الراحل وأبلغه 
بأنه شاهد على رادار الطائرة وجود غيوم 
وعواصف رعدية تتجه س���ريعا للمطار، 
لذا ال ينصح سموه والوفد باستخدام تلك 
الطائرات، لم يعلق األمير اال ان الكابنت الحظ 
بعد قليل حتليق الطائرات دون الوفد الذي 
احضرت له على عجل عدة سيارات من املطار 

استخدمت في االنتقال للمدينة.
>>>

بعد العودة للكويت ذهب الكابنت لزيارة 
الشيخ سعد العبداهلل في ديوانيته املسائية 
يوم االحد والذي قال له امام احلضور ان 
االمير اخبرهم اثناء ترؤسه اجتماع مجلس 
الوزراء ذل���ك الصباح، بأن كابنت الطائرة 
اس���تخدم معهم صالحياته الفنية وانهم 
اس���تمعوا لنصحه وتوجهوا بالسيارات 
للمدينة ومروا خاللها باجلو العاصف الذي 
حذر منه الكابنت، أمير بعكس الرئيس ال 
يس���تمع فقط للنصح الفن���ي، بل يجعله 

وسيلة للثناء على من تقدم به له.
>>>

يناقش اليوم قانون اخلصخصة، وهناك 
بع���ض االمور التي يج���ب ان توضع في 
احلسبان »قبل« تطبيقه وتفعيله أولها ان 
اخلصخصة ليست احلل السحري ملشاكل 
االدارات احلكومية الفاسدة واملترهلة، فإن 
كانت هناك مشاكل في »الكويتية« أو أي 
قطاع خدماتي آخر بالدولة فاحلل ال يكمن 
في القفز الى االمام والدعوة للخصخصة 
كبديل لعمليات االصالح احلقيقية الواجبة 
في قطاعات الدول���ة املختلفة، وأذّكر هنا 
بدراسة مختصة مهمة لألمم املتحدة حتدثت 
عن ان احلل املناسب ملشاكل االدارة في الدول 
يكمن في وض���ع االدارات الكفؤة األمينة 

في مواقع املسؤولية 
ب���االدارات احلكومية 
حت���ى تخل���ق حالة 
تنافس وتس���ابق في 
القطاعني  االنتاج بني 
العام واخلاص ويسهل 
بيعها عند حاجة الدول 

للسيولة املالية.
>>>

ان حل صداع الرأس ال يكمن في قطعه، 
والقطاع اخلاص في الكويت ال يقل فسادا 
وترهال وتفشيا للواسطة واحملسوبية عن 
القط���اع العام، بل انه يق���ل في كثير من 
االحيان انتاجية عنه )انظر جتربة الشركات 
الورقية(، لذا فتغيير امللكية قبل االصالح 
لن يحل ش���يئا وهو أقرب للمستجير من 
الرمضاء بالنار، ان هناك فارقا كبيرا بني 
اخلصخصة في أميركا وبريطانيا والدول 
االخ���رى واخلصخصة في الكويت، حيث 
سيبقى االميركي أو االجنليزي يعمل في 

القطاع املعني سواء كان عاما أو خاصا.
>>>

أما في الكويت فيعمل 98% من الكويتيني 
في القطاع العام و98% من غير الكويتيني 
ف���ي القطاع اخلاص الذي ال تزيد نس���بة 
الكويتيني فيه عل���ى 2%، وتظهر جتارب 
اخلصخصة الس���ابقة ان اع���داد العمالة 
الكويتية تناقصت في احداها بنسبة %90 
)من 360 موظفا الى 30( بينما وصلت في 
القطاع اآلخر الى 0%، ان دواء اخلصخصة 
في الكويت أكثر ضررا من امراض القطاع 
العام مجتمع���ة ولنا عودة لهذا املوضوع 

املهم في القادم من االيام.
>>>

آخر محطة: )1( يج���ب أال يعامل ويقابل 
خطأ االس���تعجال باخلصخص���ة وعدم 
مشاورة القطاعات املعنية بخطأ أكبر هو 
التجمهر والتظاهر والرفض املسبق لكل 
ما يطرح حول اخلصخصة، الدميوقراطية 
تقوم على احلوار الهادئ واالقناع ال على 
التشنج وفرض اآلراء الذي يدل على ضعف 

احلجة.
املقترح سيضر  )2( نهج اخلصخصة 
باملواطنني في القطاع العام واملقيمني العاملني 
في القطاع اخلاص لن���زوح االولني نحو 
وظائفهم بينما ستضمن احللول املتأنية 

العاقلة الكسب والربح لكل االطراف.

الرحلة األميرية ومشروع الخصخصة

ضحية تعذيب شقيقها الفتاة »ز« تفتح قلبها لـ »األنباء«: 
شقيقي كان يلجأ إلى اإلنترنت ليتعرف على أساليب التعذيب ويطبقها علّي

انه ليس لي أم؟ فكيف ألم تسمح 
أن أعذب مرة على يد والدي ومرة 
على يد شقيقي وهي تقف موقف 

املتفرج؟!
وماذا عن آخر مرة عذبك فيها 
ش��قيقك والتي أدت الى إصابتك 

بكل تلك اإلصابات البليغة؟
في شهر ديسمبر املاضي قام 
شقيقي باحتجازي ووضع االصفار 
)الكلبشات( في يدي وحبسني في 
الغرفة املظلمة الصغيرة اسفل 
الدرج وعلقني بالكلبشات وقوفا 
وبعدها قام بتعليقي، كما يفعل 

مع املعتقلني.
تعنني انك كنت معلقة؟

نع���م، معلقة متاما كما تعلق 
الذبائح.

وكم استمر تعليقك؟
3 أي���ام متواصل���ة حتى ان 
يدي من أثر الكلبشات والتعليق 
ب���دأ لونها يتحول الى االس���ود 
وبعدها رجوت أخي ان يساعدني 
ويرحمني ولكنه قال لي »احسن.. 
انا اريد يدك ان تخيس وتفس���د 

لنقطعها«.
وماذا عن والدتك وهي ترى هذا 

املنظر املرعب؟
عندما كنت اصرخ كان شقيقي 
يقوم برفع صوت املسجل عاليا 
حتى ال يسمع اجليران صراخي، 
وما كان يعذبني اكثر ان والدتي 
كانت حتض���ر وصلة التعذيب، 

وعندما اصرخ تقول ألخي »ما أبي 
اسمع صوتها.. ما أبي إزعاج«، هل 

هذه أم؟ هل هذه تصرفات أم؟
ألم حتاولي ان تبلغي احدا؟

بعد ان ظلل���ت معلقة ألكثر 
من 3 أيام بالكلبشات متاما كما 
تعلق الزبائح في املسلخ، طلبت 
مني اخلدامة ان حتضر لي هاتفا 
نقاال وبالفعل احضرت لي هاتفا 
من اح���دى صديقات���ي وأبلغت 
عمليات الداخلية وكان هذا بتاريخ 
2009/12/26 وبالفع���ل حضرت 
دورية امن من مخفر مبارك الكبير 
الى منزلنا بعد ان ورد اليهم بالغ 
الى  بأنني محتج���زة واتعرض 
التعذيب، ولكن وحاملا حضر رجال 
االمن الى منزلن���ا قامت والدتي 
واغلقت الباب ولم تس���مح لهم 
بالدخول واتصلت على شقيقي 
الذي كان خ���ارج املنزل وقالت 
له »اتصرف.. فيه دورية خارج 
منزلنا« وقال لها ش���قيقي »أنا 
اعرف ضابط في املخفر ودقائق 
والدورية راح متشي« وبالفعل 
رحل رجال األمن من امام منزلنا 
بعد اتصاالت أجراها شقيقي مع 

أصدقاء له.
أي ان��ه ل��م تس��جل قضي��ة 

يومها؟
ال، طبعا لم تسجل أي قضية 
وهنا ب���دأت رحلة عذاب جديدة 
استمرت ش���هرا ونصف الشهر 
على يد شقيقي الذي عاد غاضبا 
ال���ى املن���زل وقال ل���ي »ما راح 
يفكك أحد مني« وب���دأ يعذبني 
ملدة ش���هر ونصف الش���هر، بل 
ويتلذذ بتعذيب���ي وقام بحرقي 
بالش���موع وكان يشعلها حتت 
قدمي ويتركها تشتعل وحترقني 
بالساعات، وعندما صرخت قال 
لي »اذا صرخِت س���أقوم بسكب 
النار  الكيروسني عليك واشعال 
بك« وصدقوني كنت أغالب األلم 
وال أنطق حتى بنصف »آه« حتى 
اغمي علّي ونقلت على يد شقيقي 
األصغر )18 عاما( الى املستشفى 
عندها تقدمت ببالغ الى جمعية 
حقوق اإلنسان وهنا وجدت قصتي 
طريقها الى االعالم وسجلت ضد 
شقيقي قضية في النيابة العامة، 

وال انسى ان اشكر الناطق الرسمي 
باسم وزارة الداخلية العقيد محمد 
هاشم الصبر الذي عندما اتصلت 
ب���ه وأبلغته بحكايت���ي عاملني 
كابنت���ه ووقف مع���ي ووعدني 
باحلماية واليوم يقف على باب 
غرفتي باملستش���فى حراس أمن 

تابعني للداخلية.
ولكن والدتك خرجت بتصريح 
باألمس واتهمتك بأنك »بوية« وانه 
سبق وان مت اتهامك بقضية شروع 

بالقتل؟
اوال ان���ا محجب���ة واألهم ان 
شعري طويل واسلوبي وحديثي ال 

يدالن ابدا على انني »بوية«.
وملاذا دفعت والدتك بهذا االتهام 

البشع ضدك؟
انه���ا تري���د ان تبرر  اعتقد 

وحشية شقيقي األكبر ضدي.
ولكنها قالت ايضا انك انت من 

قمت بإحراق نفسك؟
وهل ميك���ن لعاقل ان يحرق 
نفسه ملدة ساعة كاملة حتت النيران 
التي أتلفت جسدي وأعصابي واآلن 
خضعت لعمليتني وحاليا انتظر 
عملية ثالثة لترقيع اجللد وإعادة 
األعصاب، هل لشخص عاقل ان 
يرتكب بحق نفسه هذه اجلرمية؟ 
ولنفرض انني احرقت نفسي كما 
تدعي والدت���ي فلماذا لم يبلغوا 

عني؟!
واين شقيقك األكبر اآلن؟

اليزال هاربا.
هل ميك��ن ان تخبرينا من اين 
وادوات  الكلبش��ات  عل��ى  حصل 

التعذيب؟
الكلبشات وكما كان يقول لي 
انه حصل عليها من شرطي صديق 
ل���ه يدعى »و.ش« ويس���كن في 
منطقتنا، واما األدوات األخرى مثل 
السياط و»املطاعات« والوايرات 
فيمكن له احلصول عليها من أي 

مكان آخر.
اال تعرف��ني حقا س��بب تعذيب 

شقيقك لك؟
ال، ابدا، ال اعرف، ولكنه كان 
يلجأ أحيانا الى االنترنت ليطلع 
على مواقع التعذيب ويستقي منها 
طرقا جديدة في التعذيب وطبق 

بعضا منها عليّ.

عبر احملاميان بش��ار النصار ومحمد اجلميع عن أس��فهما ملا 
صرحت به والدة الفتاة الكويتية التي قام شقيقها بتعذيبها وحرقها 
مس��تغربني ما قالته األم باألمس فهي التي كانت تشاهد ما يجري 
البنته��ا من تعذيب وتس��كت فليس من الغري��ب عليها أن حتاول 
تضليل احلقائق. وقال اجلميع والنصار:  ان ما صدر على لس��ان 
والدة املجني عليها من أكاذيب تريد من خاللها تضليل الرأي العام 
وتخرج ابنها بصورة أنه هو املسكني، واملجني عليها هي اجلانية. 
فقد صدر على لسان األم أمس األول أن شقيقها لم يحرقها وإمنا 
ربطها بالسرير قبل الواقعة بأسبوع وهذا بحد ذاته يشكل جرمية، 
ولكن هو في واقع احلال قام بتقييد يديها على السلم وأشعل الشموع 
حتت يديها وأحرقها إال أن األم أرادت أن تخدع الشارع العام حتى 

يصدقها حيث اعترفت بالقليل حتى تبعد اجلرمية الكبيرة.

وفي شأن حديث األم بأن ابنتها )بوية( وأن عليها قضية شروع 
في القتل وحفظت بس��بب التنازل وان سلوكها سيئ فكل هذا عار 
عن الصحة ويش��كل قذفا وفقا للقان��ون وأن ما تقوم به األم من 
خالل هذه األقاويل ما هو إال تضليل للرأي العام وتشويه لصورة 

موكلتنا ألن اجلميع متعاطف معها ألنها صاحبة حق.
وبش��أن ما أوردته األم من أن موكلتنا هي من أحرقت نفس��ها 
فه��ذا احلديث عار عن الصح��ة ويخالف العقل واملنطق فال يقوى 
أي إنس��ان على حتمل النار وهي تش��تعل في يديه ملدة 45 دقيقة 
وتأكل في حلمه حتى تصل إلى الش��رايني واألعصاب وان املجني 
عليها كشفت عليها الطبيبة الشرعية أمس وستثبت صحة شكواها 
من ربطها بواس��طة القيود احلديدية وتعليقها وإشعال النار فيها 

وضربها بأدوات تعذيب متفرقة.

النصار والجميع:  سنقاضي األم بتهمة سب وقذف ابنتها

هل ميكنك ان تعودي بالذاكرة 
الى أول مرة تعرضت فيها للتعذيب 

في بيت والدك؟
بدأت رحلتي مع التعذيب في 
بيت والدي وأنا لم أكمل بعد عامي 
الثالث، وكان���ت احلادثة التي ال 
أنساها والتي معها فتحت بوابة 
التعذيب علي ولم تتوقف رحلتي 
م���ع العذاب إال بعد ان جلأت الى 
اجلهات الرسمية بعد اكثر من 20 
عاما من العذاب، وها أنا اليوم في 

املستشفى.
وما تلك احلادثة؟

كان عمري س���نتني ونصفا، 
وأذكر انني كنت أقف على شرفة 
الى  منزلنا وقمت بإلق���اء حذاء 
الش���ارع، ورأتني والدتي، وجن 
جنونها وقامت بسحبي من يدي 
وعنفتن���ي وأخذتني الى والدي 
وطلبت منه ان يعاقبني وبالفعل 
قام والدي وأحرق يدي الصغيرتني 
حتى بلغ احل���رق العظم، وذلك 
فقط ألنني قمت برمي حذاء الى 

الشارع.
أل��م تبلغي أح��دا او ألم يعرف 

أحد بأمر تلك احلادثة؟
كنت طفلة صغيرة ال أعي شيئا 
ولم أشتك ألحد بل لم أكن أستطيع 

أن أشتكي ألي أحد.
وه��ل كان وال��دك يضربك أو 

يعذبك كما تقولني على الدوام؟
كان يضربني ويضرب والدتي 
وكان يتف���ن في تعذيبها، ولكن 

قبل امل���رة األخيرة التي أدت 
الى إدخالي مستش���فى البابطني 
للحروق كان احيانا يحبس���ني 
في غرفة صغيرة أس���فل حجرة 
الدرج ل� 3 أي���ام متواصلة دون 
اكل او ماء، وكانت تقوم اخلادمة 
احيانا بتهريب املاء لي على غفلة 

من أهلي.
ووالدتك؟

صم���ت والدتي هو الس���بب 
الرئيس���ي فيما آلت اليه األمور، 
بل ان والدتي قال���ت امام وكيل 
النيابة مس���اء اول من امس )اذا 
اشتكت على أخيها فأنا متبرية 
منها«، هل هذه أم؟ أنا أيضا اعتبر 

من الطبيع���ي ان يضرب الرجل 
املرأة.

هل يعاني شقيقك من أي مرض 
عقلي؟ او هل يعاني من اضطراب 
نفسي معني يدفعه للقيام بتعذيبك 

بهذه الوحشية؟
شقيقي ال يعاني من أي شيء، 
بل هو طال���ب متفوق، ويعيش 

حياة طبيعية جدا.
إذن الب��د من مبرر له ليفعل ما 
فعل��ه معك، عفوا أعني ال ميكن ان 

يكون هذا كله بال أدنى سبب.
ماذا تعني؟

أعني الب��د ان وكيل النيابة قد 
س��ألك عما اذا كان ش��قيقك لديه 

دوافع أخالقية ضدك.
فهمت سؤالك، تعني ان يكون 
شك بس���لوكي أو شيء من هذا 

القبيل.

نعم.
ال أبدا، وهلل احلمد أنا ال عالقة 
لي ال من قريب وال من بعيد بهذه 
السلوكيات، فأنا ال أعرف سوى 
البيت واملدرسة فقط، وهل تعتقد 
ان فتاة ستشتكي عائلتها كلها لو 
كانت س���لوكياتها مشينة، على 
األقل كنت سأس���تر على نفسي، 
وال أخرج إلى اإلعالم والصحافة 

بحثا عمن يساعدني.
كيف كان يعذبك؟

رحلتي احلقيقي���ة مع التعذيب 
واالحتجاز كانت مع شقيقي األكبر 
الذي يبلغ من العمر اآلن 25 عاما 

بدأت قبل نحو 10 سنوات.
وأي��ن كان وال��دك ط��وال تلك 

الفترة؟
وال���دي قبض عليه في العام 
1994 وس���جن على ذمة قضية 
مخدرات ولم يخرج اال في 2006 

من السجن املركزي.
وماذا كان يعمل والدك؟

وال���دي كان يعمل في وزارة 
الداخلية كرجل مباحث، كما كانت 
أمي تخبرني وأنا شخصيا ال أذكر 

مهنته بالضبط.
وكيف بدأت رحلتك مع العذاب 

على يد شقيقك؟
ال أذك���ر كيف ب���دأت حتديدا 
ولكنه كان يضربني كوني أصغره 
بعامني، وكان األمر ال يعدو كونه 
ضربا وكانت والدتي تشجعه على 
ذلك، حتى حصل حتول من الضرب 
الى التعذيب، وبلغ به األمر انه 
يقوم بربطي باحلبال لس���اعات 
وضربي بالسوط الذي يستخدم 
لترويض اخليول وعالقات املالبس 

وبعدها باألسالك الكهربائية.
وهل كانت والدتك تش��اهد هذا 

كله؟
نعم.

أل��م تك��ن تتدخ��ل أو حتاول 
حمايتك او منع أخيك على األقل؟

أبدا بل كانت تتصرف وكأن 

نفت ادعاءات والدتها وقالت: »والدتي تريد أن تبرر وحشية شقيقي«

بتلة سيف قريان الهاجري، أرملة شخير محمد علي الهاجري 
� 73 عاما � الرجال: الدوحة � ق2 � ش7 � م34 � ت: 
99080893 � النس���اء: الدوحة � ق2 � ش7 � م31 � 

ت: 65059953.
منـى محمد علي غلوم، زوجة خالد نزير ناصر عسكر � 
48 عاما � الرجال: بيان � مسجد اإلمام احلسن � ت: 
55550605 � النساء: شرق األحمدي � ق3 � ش2 � 

م229 � ت: 55556664.
شريفة يعقوب يوسف بن جنم، زوجة عبداهلل أحمد عبدالعزيز 
امل���ذن � 59 عاما � الرجال: كيفان � ق4 � ش منى � 
م46 � ت: 24844289 � النساء: كيفان � ق7 � ش73 

� م5 � ت: 24811712.
هويا حربي مهيش، أرملة عبداحملسن جنيف سفر العجمي 
� 73 عام���ا � الرجال: الصباحية � ق1 � ش18 � م3 � 
ت: 99560655 � النساء: الصباحية � ق3 � ش11 � 

م905 � ت: 97577324.
سلطان عبداهلل محمد � 86 عاما � الرجال: مبارك الكبير � 
ق6 � ش23 � م2 � ت: 99181514 � 99509508 � النساء: 

الصباحية � ق1 � ش9 � م297 � ت: 99511423.
زينـب عبداهلل علي، أرملة غلوم حسن محمد � 71 عاما 
� الرجال: مس���جد اإلمام الباقر � جنوب الس���رة 
)الزهراء( � ت: 99649938 � النس���اء: الرميثية � 

ق10 � ش103 � م7 � ت: 25626781.
محمد مبارك سـعد اجلعيـدي العازمـي � 46 عاما � الرجال: 
الصباحي���ة � ق2 � ش12 � م767 � ت: 99770084 � 

النساء: ضاحية فهد األحمد � ق1 � ش 120 � م7.
فيصل جاسم أحمد العلي � 3 سنوات � ت: 55963440.

امنة محمد علي، ارملة خميس س���الم االنصاري � 76 
عام���ا � الرجال: الزهراء – ديوان االنصاري – ق2 
– ش230 – ت: 99032771، النساء: االندلس – ق9 

– ش5 – م277 – ت: 66837623.
مطره مطلق زنيفر العتيبي، ارملة بدر محمد احلجي الصهيبي 
� 65 عام���ا � الرجال: صباح الناصر – ق6 – ش42 
– م6 – ت: 99809020، النس���اء: صباح الناصر – 

ق6 – ش47 – م6 – ت: 99707656.
محمد فهيد عبداهلل الكفيف � 81 عاما � الرجال: هدية – ق1 
– ش5 – م12 – ت: 97779991، النساء: الصباحية 
– ق2 – ش10 – م109 – ت: 66256563 - الدف���ن 9 

صباحا مبقبرة صبحان.
مصطفى عبداهلل محمد الكندري � 73 عاما – الرجال: الدوحة 
– ق4 – ش الثاني – م 61 – ت:97907479، النساء: 
الدوحة – ق4 – ش الثاني – م13 – ت: 99027474 

– الدفن 9 صباحا.

البقاء هلل

صورة التقطتها »ز« أثناء احتجازها في منزلها قبل أن تنقل إلى املستشفى

مؤمن المصري ـ هاني الظفيري

فتحت الفتاة »ز« التي تعرضت للتعذيب واحلرق على يد شـقيقها األكبر قلبها لـ »األنباء« في حوار مطول، حتدثت فيه 
عن قصة رحلتها مع التعذيب في منزل أسرتها، بداية على يد والدها الذي اتهم بقضية مخدرات في العام 1994 وبعدها 
على يد شـقيقها الذي كان يقوم بتعليقها بـ »درابزين« املنزل كما تعلق الذبائح ويحبسها في الغرفة لـ 3 أيام دون أكل او 
شـرب، وآخر وصالت تعذيبه كان احتجازه لها وتكبيلها بالكلبشـات وتعليقها ملدة شهر ونصف الشهر، وحرقها قبل ان 
تنقل الى مستشـفى البابطني للحروق. ونفت ضحية التعذيب »ز« ما قالته والدتها عن ان شـقيقها كان يريد تأديبها ألنها 

»بوية« بحسب وصف والدتها، كما نفت انها اتهمت بالشروع في القتل كما تدعي والدتها.
وكشفت الضحية »ز« لـ »األنباء« انها سبق ان تقدمت ببالغ الى عمليات الداخلية عن تعرضها للتعذيب واالحتجاز بتاريخ 
2009/12/26 ولكن شقيقها استخدم الواسطة لـ »طمطمة« البالغ، وادعت ان شقيقها كان يلجأ الى مواقع باإلنترنت 

ملعرفة أحدث أساليب التعذيب التي كان يخضعها لبعض منها. وهذا نص احلوار:


