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 هاني الظفيري
  أحيل عسكري الى مخفر صباح السالم 
بتهمة الدخول بصورة غير مشروعة الى 
مؤسسة عســــكرية، وكان بالغ ورد الى 
عمليات الوزارة من قبل آمر معسكر القوات 
املسلحة ضد اسلحة الدمار الشامل مبنطقة 
صبحان العقيد عبداللطيف العنزي يفيد 

بقيام عسكري سابق مسّرح من اخلدمة 
يدعى (ن.ص.ن) كويتي من مواليد عام 
١٩٨٥ بالدخول الى املعسكر من دون اذن 
وبعد انتهاء الدوام الرسمي وذلك عند فتح 
البوابة خلروج احدى اآلليات وبعد سؤاله 
عن سبب دخوله املعسكر أفاد بأنه حضر 

ألخذ بعض األوراق من املعسكر. 

 محمد الجالهمة
  أقدمت وافدة نيبالية ٢٧ عاما وتعمل 
خادمة لدى مواطن، على االنتحار من 
اعلى بناية في حولي حيث توفيت فور 
السقوط. وقال مصدر امني ان بالغا ورد 
الى عمليات وزارة الداخلية صباح أمس 
عن سقوط وافدة من علو وبانتقال رجال 

األمن تبني ان اجلثة لوافدة نيبالية وأنها 
اقدمت على االنتحار بإلقاء نفسها من 
الطابق السابع. وأضاف املصدر أنه مت 
االستعالم عن الوافدة وتبني انها تعمل 
لدى مواطن يقيم في الطابق اخلامس اال 
ان الوافدة صعدت الى اعلى السطح وألقت 

بنفسها وسجلت قضية انتحار. 

 انتحار نيبالية قفزاً من الدور السابع  عسكري سابق يتسلل إلى معسكر أسلحة الدمار 

 الطويح: شاهدت آثار التعذيب بعيني
  والقتيل لم يسبق أن أدين في أي قضية 

 «المنافذ» تؤكد أنه خارج البالد 

مت صورة للمشتبه به  «الداخلية» عمَّ
  في قتل مواطنة بنيد القار 

 هاني الظفيري ـ عبداهللا قنيص
الداخلية    عممـــت وزارة 
على رجال القطاعات امليدانية 
(املـــرور ـ العمليات ـ األمن 
العـــام ـ املباحث اجلنائية) 
صورة طليق املواطنة التي 
قتلت قبل ٣ أيام في منطقة 
القار من خالل ضربة  بنيد 
ســـاطور من شـــخص كان 
يستقل سيارة فورد بيضاء 

اللون.
  وقال مصدر أمني ان جهود 
رجال املباحث لم تســـفر عن 
توقيف مرتكب اجلرمية حتى 
اآلن، مشـــيرا الى انه رغم ان 
السجالت الرسمية تشير الى 
ان طليق املواطنة خارج البالد 
الطليق  التحريات حول  لكن 
أكدت انه يحوز اكثر من جواز 
سفر وهو ما يدعو الى االعتقاد 
بأن الطليـــق دخل الى البالد 

ونفذ جرمية.
  وأكـــد املصـــدر األمني ان 
صورة املتهم مت توزيعها على 
جميع املنافذ سواء البرية او 
اجلوية او البحرية ، وصدرت 
لهم التعليمات بسرعة ضبط 
اي شـــخص تنطبـــق عليه 

مواصفات صاحب الصورة.
  يذكـــر ان املواطنـــة (هـ) 

(٣٦ عامـــا) توفيـــت جـــراء 
ضربة ســـاطور مقابل احدى 
البنايات في منطقة بنيد القار، 
وقام رجال املباحث باستدعاء 
عدد من أقاربها لالشتباه في 
ارتكابهم اجلرمية اال ان جميع 
من مت توقيفهم أثبتوا أنهم لم 
يكونوا في موقع اجلرمية حال 

حدوثها. 

 الداخليه عممت صورة املشتبه في جرمية بنيد القار 

 وفاة مواطن في ظروف غامضة وتقرير مستشفى النفط يشير إلى احتمالية وفاته جنائياً 
 كان محتجزاً في مباحث األحمدي على ذمة قضية خمور 

 أصدرت وزارة الداخلية بيانا صحافيا بشأن 
وفاة املواطن محمد غزاي املطيري وحول تعرض 
أحد املتهمني للتعذيب أثناء التحقيق مما أدى الى 
وفاته... تود وزارة الداخلية أن حتيط الرأي العام 
بظروف ومالبسات هذا املوضوع والتي تتلخص 

فيما يلي: 
  ١ـ  مت ضبط املتهم يوم السبت املوافق ٢٠١١/١/٨ 
مبنطقة جليب الشــــيوخ بعد استصدار إذن من 
النيابة العامة الجتاره باملشروبات الروحية، وقد 
مت ضبطه باجلرم املشهود حيث عثر بحوزته على 
عدد (٢٤) زجاجة خمــــر (ريد ليبل) وقد اعترف 

باجتاره في اخلمور.

  ٢ـ  وقد صاحب عملية الضبط مقاومة من املتهم 
للقوة املكلفة بضبطه، حيث أشهر آلة حادة (سكينا) 
محاوال طعــــن الضابط والقوة املرافقة معه، والذ 
بالفرار متسلقا اسوار البنايات وبعد محاصرته 
تناول «لوحا خشبيا» استغله في ضرب الضابط 
وافراد القوة املشــــاركة، إال أنه قد متت السيطرة 
عليــــه وقد نتج عن ذلك إصابة بعض أفراد القوة 

باالصابات املوصوفة بالتقارير الطبية.
  وملا كان املتهم قد ضبط متلبســــا باجلرمية، 
بعد اســــتصدار اذن من النيابــــة العامة بالضبط 
والتفتيش.. وقد اعترف بجرميته، ومن ثم فليس 
هناك ما يدعو للحصول على أي اعترافات حتت 

ضغط أو إكراه، حيث لم يتبق سوى ارساله الى 
النيابة العامة التخاذ اجراءاتها حياله. 

  وقد أفاد املتهم بأنه يشعر بآالم في صدره، وعلى 
ضوء ذلك مت استدعاء سيارة االسعاف حيث قام 
املسعفون بإجراء الالزم له وبعد فترة شعر بذات 
األلم ومت نقله الى مستشفى شركة نفط الكويت 

باالحمدي حيث وافته املنية هناك.
  علما بأن.. املتهم قد ســــبق وأن مت ضبطه في 

عدة جرائم وهي:
  ـ حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

  ـ ترويج أو شراء مسكرات.
  ـ قيادة مركبة حتت تأثير مشروبات روحية.

  ـ اعتداء بالضرب واألذى البليغ.
   وانطالقا من حــــرص الوزارة على التأكد من 
سالمة اإلجراءات التي مت اتباعها وعدم وجود أي 
جتاوزات من قبل الشــــرطة، فقد مت تشكيل جلنة 
من بعض قياديي الــــوزارة للتحقيق في ظروف 
ومالبسات هذا املوضوع.. وقد متت إحالة اجلثة 
الى الطب الشرعي من قبل سلطة التحقيق.. وعليه 
مت تشكيل جلنة مكونة من ثالثة أطباء شرعيني 

للوقوف على أسباب الوفاة.
  وتؤكد الوزارة أنها سوف تتخذ جميع اإلجراءات 
القانونية في حالة ثبوت أي جتاوزات أو تقصير 

من قبل أي من منتسبيها. 

 «الداخلية»: شّكلنا لجنة من ٣ أطباء شرعيين.. والمتهم قبض عليه في ٤ قضايا

البراك:   مسـلم 
الخالـد  اسـتــمرار 
الكـويت  سـيجـعل 
بوليـســية  دولــة 

الوعالن:   مبارك 
يـذكـرنا  الحــدث 
بسـجون التعـذيـب 
القـمعية  الـدول  في 

 دليهي الهاجري: 
وزيــــــر  عـلـى 
فـــتح  الداخلـيـة 
الواقعة  فـي  تحقيـق 

هايف:   محمـد 
يـــمــة  لجـــر ا
بشـعة ووصمـة عـار 
لـألجـهـزة األمنيـة

مزيـد:   حسـين 
لــســنا في شريعة 
الغـاب حتـى تهـان 
كرامــــة اإلنسـان

 شعيب المويزري: 
اسـتخدام  يـجـوز  ال 
التحقيق  العنف خـالل 
قانون  دولـة  في  فنحن 

وفاة مواطن فـــي احد املخافر 
جراء تعرضه لضرب وتعذيب 
املباحث فهذه مصيبة، ومهما كان 
جرم هذا املواطن فنحن في بلد 
قانون ومؤسسات وهذا مسلك 
خطير ونهج متطرف يذكرنا 
بســـجون التعذيب في الدول 
القمعيـــة، ونطالب بتوضيح 
وبيان سريع لكشف احلقيقة 
وفتـــح حتقيق حتى ال يضيع 

دم هذا املواطن.
  بدوره دعا النائب حســـني 
الى فتح  الداخلية  مزيد وزير 
حتقيق موسع لكشف مالبسات 

وفاة املواطن محمد املطيري.
  واضاف قائال: نحن لسنا في 
الغاب حتى تهان كرامة االنسان 
ويقتل بهذه الطريقة البشعة.

النائب    من جانبه، طالـــب 
د.وليـــد الطبطبائـــي وزارة 
الداخلية بالتحقيق في احلادثة، 
مؤكـــدا ان سياســـة مـــد اليد 

مرفوضة.
  وفي تعليق للنائب دليهي 
الهاجري، قال: اذا صحت انباء 
عن وفاة مواطن كويتي اثناء 
التحقيق متأثرا بالضرب، فعلى 
وزير الداخلية القيام بواجبه.

  من جهته، طلب رئيس جلنة 
الداخلية والدفاع النائب شعيب 
الداخلية  املويزري من وزارة 
سرعة كشف احلقائق اخلاصة 
بوفاة املواطـــن املطيري أثناء 

التحقيق.
  وقال املويزري في تصريح 
صحافي: انه ال يجوز استخدام 
اي وســـائل غير قانونية مع 
اي شخص مهما كانت التهمة 
املوجهة له، فنحـــن في دولة 
قانون ونؤمن بعدالة ونزاهة 

قضائنا. 

 محمد الجالهمة - محمد الدشيش
  أمر وكيـــل نيابة األحمدي 
بفتح حتقيق موسع مع عدد من 
قوة ادارة بحث وحتري محافظة 
األحمدي للتأكد من حقيقة وفاة 
املواطن (محمد غزاي املطيري) 
في ظروف غامضة، كما أمر وكيل 
النيابة بإحالة اجلثة الى الطب 
الشرعي إلعداد تقرير مفصل 
التي حلقت  حول االصابـــات 

باملواطن.
  وقال مصدر أمني ان املواطن 
وآخر مت القاء القبض عليهما قبل 
٣ أيام من قبل مباحث األحمدي 
داخل منطقة جليب الشـــيوخ 
حيث مت التحقيق معهما ومن ثم 

اطلق سراح احد املوقوفني.
  وأضاف: ان املواطن املتوفى 
كان يعاني من أمراض متعلقة 
بالقلب، مشـــيرا الى ان رجال 
املباحث ملسوا عالمات االعياء 
على املواطن مساء امس األول 
ومت االتصال بسيارة اسعاف 
وحضر فني طوارئ وأبلغ بأن 

حالته طيبة.
  وتابـــع املصـــدر ان حالة 
املواطن تدهورت صباح امس 
حيـــث مت االتصال مرة أخرى 
بسيارة طوارئ طبية وقامت 
بنقله الى مستشفى شركة النفط 

القريبة من موقع احتجازه.
  وأضـــاف: وصـــل املواطن 
متوفى، مشـــيرا الى ان تقرير 
النفط  اطباء مستشفى شركة 
تضمن اآلتي: ان املواطن وصل 
مكبال، وهناك آثار ضرب على 
ظهره وســـحجات فـــي أجزاء 

متفرقة من جسده.
  هذا وتفاعلت القضية نيابيا 
اذ حذر النائب مســـلم البراك 
وزيـــري الداخلية والنفط من 
محاولة التالعب بالتقرير الطبي 
حول وفاة مواطن حتت التعذيب 

وهو ما جعلهـــم يتمادون في 
هذه االساليب البشعة التي ال 
ميكن القبول بهـــا مهما كانت 

جرمية املتهم.
  وتابع هايـــف قائال: وعلى 
وزير الداخليـــة القاء القبض 
فورا على مرتكبي هذه اجلرمية 
ومن رضي بفعلهم مهما كانت 
رتبهم العسكرية، وعليه القيام 
مبسؤولياته االمنية واالنسانية 

والسياسية.
  اما النائـــب مبارك الوعالن 
فقال: اذا صحت املعلومات عن 

في مباحث األحمدي، مؤكدا ان 
استمرار وزير الداخلية سيؤدي 
إلى جعل الكويت دولة قمعية 
وبوليسية تنتهك فيها األعراض 

واألرواح.
  وقال البراك أن املباحث عذبوا 
الوحشية، ومع  املواطن بقمة 
األسف قاموا بإدخال عصا في 
مكان حساس من جسمه، وعند 
حضور اإلسعاف ملبنى مباحث 
األحمدي كان املواطن متوفى 
ومت نقله إلى مستشفى الشركة 
وهو على حاله مقيد من قدميه 

ويديه ومبرافقة خمسة من رجال 
املباحث، وعندما مت الكشـــف 
عليه أعلن األطباء وفاته نتيجة 
لتعرضه للضرب والقسوة في 
التعذيب واستخدام عصا في 
مكان حساس من جسده أدى 

إلى وفاته.
  وقال البراك ان اجلبناء هربوا 
بعد علمهم بوفاته وبعد أن أعد 
التقرير جاءت األدلة اجلنائية 
وتسلمت اجلثة، ونحن نقول 
لوزيـــر الداخلية ان لدينا ألف 
عالمة استفهام ومن املمكن أن 

مبثل هذه الوحشية، لذلك أقول 
لكل جمعيات حقوق اإلنسان 
ونواب األمة ان االستمرار مع 
هذا الوزير وتركه بهذا الشكل 
ـ قسما باهللاـ  سيحول الكويت 
إلى دولة قمعية ودولة بوليسية 
تنتهك فيها األعراض وتنتهك 
فيها األرواح، كما حصل مع هذا 

املواطن.
  وقال البـــراك: أقول لوزير 
النفط ان التقريـــر اآلن أمانة 

بني يديك، .
  وقال البـــراك: نحن ال نثق 

يتم تغيير التقرير الطبي في 
األدلة اجلنائية والتي تتبع وزير 

الداخلية.
  وتساءل: هل وصل احلال في 
الكويت إلى هذا احلد؟ وواضح 
جدا أن املباحث لم يستطيعوا 
أن يصلوا إلى شيء في التهمة 
املوجهة لهـــذا املواطن، بدليل 
استخدام هذه األساليب، ولو 
قبضوا عليه بشكل مباشر ملا 
قاموا بهذه األساليب الوحشية 
والقـــذرة، وهـــؤالء اجلبناء 
يعتقدون أنهم يخدمون الكويت 

بوزير الداخلية في محاولة أي 
تغيير حلماية رجاله وحماية 

نفسه بالدرجة األولى.
النائب    من جهته، استنكر 
محمد هايف ما حدث من قتل 
التعذيب، قائال:  ملواطن حتت 
انها جرمية بشعة ووصمة عار 

لالجهزة االمنية.
  وقـــال هايف فـــي تصريح 
صحافي: ان هذا ليس بغريب 
على مباحث االحمدي التي كان 
لها السبق في هذا املجال دون 
ان يحرك وزير الداخلية ساكنا 

هربـــوا بعد ان علموا بوفاته، 
معتبرا التبريرات التي ساقها 
عدد من رجـــال املباحث بأنه 
كان مريضا ومات قضاء وقدرا 
انها تســـتحق الضحك مؤكدا 
ان محمـــد غزاي املطيري (٣٧ 
عاما) هـــو أب لطفلني وكانت 

صحته جيدة.
  وأكـــد ان االهتمام النيابي 
بقضية قريبه سيدعو الى كشف 
احلقيقة كاملة معربا عن أمله 
في ان يكون تقرير مستشفى 
شركة النفط مرفقا في القضية 
وان تكـــون األدلـــة اجلنائية
عادلة فـــي تقريرها بشـــأن 

الوفاة.
  وأضاف لألســـف ان رجال 
املباحث يكذبـــون ويقولون 
ان الفقيد كان محتجزا لديهم 
من يوم الســـبت وأنا أؤكد ان

ولدنـــا متغيـــب مـــن يـــوم 
اخلميس. 

ال ميكن السكوت عنها.
  وقال فوجئنـــا بأن جميع 
من كانـــوا بصحبة القتيل قد 

القتيل لم يسبق ان أدين في أي 
قضية، كما انه يتمتع بأخالق 
طيبة معتبرا ما حدث جرمية 

 قال فيصل الطويح وهو ابن 
عم القتيل وأحد أقرب أصدقائه 
ان القتيل فقـــد أثره منذ يوم 
الى  اخلميس املاضي، مشيرا 
ان األسرة حاولت بشتى الطرق 
معرفة مكان توقيفه وبعد جهود 
كبيرة عرفنا انه احتجز من قبل 
مباحث األحمدي على ذمة قضية 

وصفوها بأنها بسيطة.
  ومضى بالقول: حاولنا أكثر 
من مرة معرفة أسباب احتجازه 
الى ان  دون جدوى، مشـــيرا 
األســـرة تلقت اتصاال بوفاة 
أبيهم في مستشفى شركة النفط 
ولدى ذهابه وبعض من أفراد 
األسرة وجدوا آثار تعذيب على 
عموم جسده حيث رصدنا دماء 
تسيل من جسده، كما رصدنا 
آثار األساور احلديدية واضحة 
على القدم والرجلني الى جانب 

سحجات متفرقة.
  وأكد الطويح لـ «األنباء» ان 

 فيصل الطويح متحدثا للزميل محمد الدشيش 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة الـــوادي الكرام
لوفــــــــاة فقيدهم �لغايل �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل

�شهيد الواجب وكيل عريف

�سائلني �ملوىل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �سهيد �لكويت بو��سع 

رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته مع �ل�سديقني و�لأبر�ر

ويلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

عبدالرحمن مو�شى عبدالرحمن الوادي

 بدون انتحل
  صفة مباحث  

 هاني الظفيري
  تقدم مســـؤول فـــي مركز 
بلدية الكويت ببالغ الى مخفر 
الشـــويخ مبلغا عن سرقة ١٢ 
لوحة ملركبات متوقفة في كراج 
البلدية وسجلت قضية وأحيلت 

لالختصاص.
  علـــى صعيد آخـــر، متكن 
رجال األمن مبعاونة املارة من 
ضبط شخص من غير محددي 
اجلنسية قام هو وآخر هارب 
باســـتهداف منازل اآلسيويني 
بدعـــوى انه مباحـــث ليقوم 
البدون  بسلبهم، وجاء ضبط 
بعد اســـتغاثة آســـيوي من 
تعرضه للسلب من منتحل صفة 
املباحث، وزود املتهم رجال األمن 
مبعلومات من شأنها التعجيل 

بضبط اللص اآلخر.
  على صعيد آخر، تقدم آسيوي 
يعمل موظفا في محل للهواتف 
وأبلــــغ عن توقيفــــه من قبل ٧ 
أشــــخاص يعرف واحدا منهم، 
مشيرا الى ان اجلناة سلبوه ٤٣٠ 
دينارا، وســــجلت قضية سلب 

بالقوة في مخفر شرق. 


