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 هاني الظفيري
  أقدم وافد من اجلنســـية األفغانية 
على االنتحار شنقا داخل احد املصانع 
في منطقة امغـــرة وفور تلقي البالغ 
مساء أمس األول حضر النقيب فارس 
اجلنفاوي الى مكان احلادث وسجلت 

قضية انتحار. 

 انتحار أفغاني شنقًا في أمغرة

 فرج ناصر ـ محمد الدشيش
  كشفت مصادر مقربة من أسرة 
املواطــــن الذي توفــــي مؤخرا في 
مباحث االحمدي عن عزم االسرة 
رفع دعوى قضائية صريحة ضد 
وزارة الداخلية بقتل محمد غزاي 
املطيري، وأكدوا انهم سيحّملون 
وزارة الداخلية املسؤولية كاملة عن 
وفاة ابنهم. الى ذلك سرد فيصل 
الطويح ابــــن عم القتيل تفاصيل 
ما بعــــد الوفاة، اذ قال: ذهبنا الى 
مستشفى شركة نفط االحمدي من 
اجل تسلم تقرير املتوفى، لكن مدير 
املستشفى باالنابة رفض اعطاءنا 
التقرير بحجة ان التقرير وملف 
املتوفى مت حتويله الى عضو مجلس 
ادارة شــــركة نفط الكويت خالد 
اخلميس والذي اعطاهم تعليمات 
بعدم إفشاء اي معلومات تخص 

التقرير او حالة املتوفى.
  واضاف الطويح ان مســــؤول 

العالقات في املستشــــفى أفاد بأن 
وزارة الداخلية اخذت التقرير وملف 
االحالة برمته وال توجد لدينا اي 
تقارير، علما ان د.غســــان قال ان 
القسم الطبي يجب عليه ان يكتب 
التقارير بكل شفافية، حيث متت 
كتابة التقرير بصورة مفصلة ومت 
ارساله الى عضو مجلس االدارة 
الكويــــت خالد  في شــــركة نفط 

اخلميس.
  واشار الطويح: بعد ذلك توجهنا 
الى مخفر االحمدي، حيث التقينا 
رئيس التحقيق منصور احلداد، ومت 
التحقيق مع شقيق القتيل حمود 
املطيري، ومت إطالعه على التقرير 
املنشور في وسائل االعالم كما ان 
احملقق وجه بعض االسئلة لشقيق 
القتيل، ونقل الطويح ما دار بني 

شقيق املتوفى واحملقق:
ــل كان املتوفى يعاني    احملقق: ه

من مرض؟

  الشقيق: ال.
  احملقق: هل هو صاحب سوابق؟

  الشقيق: ال.
  احملقق: كيف علمت ان شقيقك 

لدى املباحث؟
  الشقيق: علمت من خالل احد 
املضبوطني في املباحث انه يتعرض 

للتعذيب وهو موقوف لديهم منذ 
٦ اجلاري.

ــألت املباحث  ــق: عندما س   احملق
عنه، ماذا قالوا لك؟

  الشقيق: قالوا انه غير موجود 
عندنا وكذلك غير مقيد في احوال 

مخفر االحمدي.
  وقال الطويح ان تضليل رجال 
املباحــــث ورجــــال الشــــرطة في 
مخفر االحمــــدي يزيد الريبة في 
انــــه مت اختطافه من دون تطبيق 
القانون، والداخلية حتاول اخفاء 

آثار اجلرمية.
اننا نحمــــل وزارة    واضــــاف 
الداخلية مســــؤولية ازهاق روح 
التعذيب باجراءات  مواطن حتت 
تعسفية وغير انسانية واستخدام 
كل انواع التعذيب التي ال تخطر 

على بال بشر.
  وطالب الطويح وزارة الداخلية 
بعدم التالعب في تقرير املستشفى، 

مشيرا الى انه يلتمس محاوالت من 
الداخلية لطمطمة القضية، موضحا 
ان معلومات وصلت الينا بان وزارة 
الداخلية تقوم بالبحث والكشف 
عن سجالت املريض الطبية وكذلك 
القضية  الوزير بطلب ملف  قيام 
وهــــذا الكالم على لســــان رئيس 
التحقيق حتى جتــــد ما يبرر لها 
ان املتوفــــى مات نتيجة مرض ما 
لكن الواقع غير ذلك ويعرفه العالم، 
حيث تدخلت منظمات عاملية مثل 
الصليب االحمر وحقوق االنسان 

في كشف مالبسات الواقعة.
  واكد ان الذي حدث لولدنا هذا 
سيحدث لكل ابناء الشعب الكويتي، 
ويجــــب عدم الســــكوت عن هذه 

اجلرمية البشعة.
  واضاف الطويح ان االســــرة 
متمســــكة بالوصول الى احلقيقة 
الكاملة وراء مصرع محمد غزاي 

مهما كلفهم ذلك.  

 معلومات حول قيام الوزارة بالبحث عن السجالت الطبية للمتوفى

 أسرة محمد غزاي المطيري: متمسكون بكشف الحقيقة مهما كلفنا األمر 
 ابـن عـم المتوفى يروي لــ «األنبـاء» تفاصيل تحركات األسـرة بعد الوفـاة: نتمنى أال يحـدث تالعب فـي التقرير الطبي لطمطمـة القضية

 العميد الشيخ مازن اجلراح 

 فيصل الطويح 

 أمير زكي
الثانيـــة والنصف من    في 
بعد منتصف ليل امس االول، 
استنفر عدد كبير من دوريات 
جندة مبارك الكبير ودوريات 
األمن لضبط عدد من الطالب 
الى داخل مدرســـة  تســـللوا 
ثانوية في منطقة القرين لسرقة 
العام  امتحانات نصف  أسئلة 
الدراسي. وأكد مصدر أمني ان 
رجال النجدة استطاعوا توقيف 
٦ طالب من أصل أكثر من ٢٠ 
طالبا دخلوا الى املدرسة، وقد 
التحقيقات األولية ان  كشفت 
الطالب دخلـــوا لتحقيق أحد 

أمرين، وهو احلصول على اســـئلة االمتحانات 
والتي على حد علمهم موجودة داخل الكنترول 
أو إذا لم يستطيعوا حتقيق ذلك فإنهم وبحكم 
معرفتهم مبكان جلوســـهم اســـتنادا الى ارقام 
اجللوس ســـيقومون بتدوين اجابات اســـئلة 

متوقعة. وقال مصدر أمني ان 
مشرف مدرســـة ثانوية وهي 
مدرسة (خ.ر) الثانوية اتصل 
بعمليات الداخلية، مشيرا الى 
انه تلقى اتصـــاال من حارس 
املدرســـة أبلغه فيه انه رصد 
عددا كبيرا من الطالب تسوروا 
سور املدرسة ودخلوا الى الغرف 

اجلديدة. 
  وأضاف املصدر: قام رجال 
األمن والنجـــدة بالدخول الى 
املدرسة وجرى ضبط ٦ طالب 
ممن قاموا بالتسور، ومن بني 
الطـــالب الذين جرى ضبطهم 
طالب اختفى بني أغصان شجرة. 
ومضى املصدر بقوله طلب املشرف املبّلغ اطالق 
سراح الطالب خشية على مستقبلهم، اال ان رجال 
النجدة متسكوا بإحالة جميع الطالب الى مديرية 
األمن بقيادة اللـــواء إبراهيم الطراح التخاذ ما 

يلزم من اجراءات الحقة. 

بالتوقيع على تعهد بعدم العودة 
أما إذا كان وافدا فيتم صدور قرار 
بإبعاده إداريا عن البالد مع منع 

دخوله مرة أخرى.
  وأكد املصدر ان حملة اإلدارة 
العامــــة للمباحــــث اجلنائيــــة 
ســــتتواصل في عمــــوم الكويت 
خاصة بعد تزايد ممارســــي هذه 
املهنة بصورة واسعة ومالحظة 
الداخلية ان هناك اقباال شــــديدا 
عليها من قبل نسوة لألسف من 
شرائح متفاوتة وليس فقط من 

الشريحة غير املتعلمة.
  وفيما يتعلق باملضبوطات التي 
عثر رجال املباحث عليها بحوزة 
الراقي الكويتي قــــال املصدر ان 
هذه املضبوطات ســــنحيلها إلى 
النيابة برفقة املتهم ولتتخذ بشأنه 
اإلجراءات التي تراها السيما أن هذا 
الشخص سبق وان ألقي القبض 
عليه ولم يلتزم بالتعهد الذي سبق 

ان وقعه على نفسه. 

الراقي والــــذي اختفى في احدى 
الغرف.

  هــــذا وكشــــفت التحقيقــــات 
مــــع الراقي ويدعــــى (ع.ح) عن 
انه ميــــارس الرقية في منطقتي 
الفردوس واالحمدي وانه يستأجر 
بيتني ايجارهما الشــــهري ٢٠٠٠ 
دينار ويقوم بتوظيف ٤ فتيات من 
البدون براتب شهري ٢٥٠ دينارا. 
كما كشفت التحقيقات انه يحدد 
جلســــة اخللوة بـ ٣ دقائق فقط 
وبقيمة ٥ دنانيــــر واذا ما زادت 
اجللســــة الى اكثر مــــن ذلك فإن 
السيدة التي تطلب العالج عليها 
ان تدفع ٥ دنانير مقابل كل ٥ دقائق 
زيادة عن الوقت احملدد لها، بحيث 
اذا ما جلست ١٥ دقيقة عليها دفع 

٢٥ دينارا.
  وقال املصدر لألسف ال يوجد في 
الكويت قانون يعاقب من ميارس 
الرقيــــة ونحن كل ما نفعله إذ ما 
كان هذا الشخص مواطنا هو إلزامه 

احــــدى ادرات املباحث اجلنائية 
بعمل التحريات ومت ارسال سيدة 
هي مصدر للمباحث قامت بالدخول 
الى الراقي ومت منحها مبلغ مرقم 
، ومبجرد ان حصلت على فرصة 
للدخــــول الى الراقــــي وذلك بعد 
٣ ســــاعات اعطت اشارة املداهمة 
لينطلق رجال املباحث بحثا عن 

مناشدة سيدة لرجال األمن عدم 
توقيفه اال بعد ان يقرأ عليها، فيما 
طلبت عدد من النسوة عدم مغادرة 
مكان الضبط اال بعد استرداد املبالغ 
املالية التي دفعنها، حيث ابلغن 
رجال املباحث ان كل واحدة دفعت 

٥ دنانير مقابل اللقاء بالراقي.
  وقال املصدر ان االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية ابلغت من قبل 
حملة «حســــبنا» ملواجهة أدعياء 
االستشــــفاء بالقــــرآن بالرقيــــة 
الشــــرعية، حيث ابلغت رئيسة 
القحطاني مساعد  احلملة حصة 
مدير عام االدارة العامة للمباحث 
اجلنائيــــة العميد الشــــيخ مازن 
اجلراح بان املواطن الراقي وردت 
بشأنه جملة شكاوى نسائية وكان 
مفاد مقدمات هذه الشكاوى حدوث 
خلوة  بينهن وبني الراقي وتلمس 
اجزاء حساســــة من اجســــادهن 

بدعوى الرقية.
  واضاف املصــــدر: مت تكليف 

 أمير زكي
  داهمت قوة من االدارة العامة 
للمباحــــث اجلنائية صباح امس 
العالج  الرقاه واملدعني  ابرز  احد 
بالقرآن الكرمي وهو مواطن سبق 
ان ألقي القبض عليه بذات التهمة 
ووقع على تعهــــد بعدم العودة. 
واكد مصــــدر امنــــي ان ممارس 
الرقية قبض عليــــه داخل منزل 
كبير في منطقة الفردوس حيث 
متت مداهمته وعثر على كميات 
كبيرة من احلنة واالعشاب، كما 
تبني ان هناك ١٥٠ ســــيدة بداخل 
املنزل ينتظرن دورهن في الدخول 
عليه، وهناك ٤ مساعدات له من 
غير محددي اجلنسية، حيث يقمن 
باســــتقبال النسوة الراغبات في 
الدخول الى الراقي وتنظيم عملية 

الدخول عليه.
  هذا وكشــــف مصدر أمني ان 
عمليــــة الضبط شــــهدت جملة 
مفارقات غريبة وطريفة، ومن بينها 

 يطلب مقابل لمس جسد المرأة لـ ٣ دقائق ٥ دنانير و«الحسابة بتحسب»

 «المباحث الجنائية» تنهي جلسات خلوة
  بين معالج بـ «الرقية» و١٥٠ امرأة في الفردوس

 سـيدة تناشـد رجال المباحث عدم القبض على الراقي إال بعد االنتهاء من القراءة عليها
دفعنهـا  التـي   المبالـغ  اسـتعادة  قبـل  المتهـم  منـزل  مغـادرة  يرفضـن    وأخريـات 

 ٦ طالب من بين ٢٠ ضبطوا داخل مدرسة ثانوية بعد منتصف الليل:
  إذا فشلنا في سرقة االمتحانات فسندّون «البراشيم» على الطاوالت

 عاشق الهندية طعن كفيلها بعد ضبطه متلبسًا بالجرم
 هاني الظفيري

  أمر قائد منطقة اجلهراء العقيد صالح الدعاس 
بسرعة ضبط وإحضار وافد آسيوي وصديقته 
اآلســـيوية وذلك في أعقاب إقدامهما على طعن 

كفيل اآلسيوية.
  وقال مصدر أمني ان مواطنا نقل الى مستشفى 
اجلهراء مصابا بطعنتني حيث انتقل لالستماع 
الى أسباب هذه الطعنات العقيد صالح الدعاس، 

وقد أفاد املجني عليه بأنه ســـمع همســـات بني 
خادمته وشـــخص مجهول فبادر بالدخول الى 

غرفة اخلادمة ليضبطهما متلبسني.
  واضاف املواطن انه فوجئ بالوافد يعتدي عليه 
بالضرب، كما صدم بأن اخلادمة تزود صديقها 
بسكني استخدمه في االعتداء عليه ومتكنا من 
الهرب الى جهة غير معلومة، هذا وسجلت القضية 

باعتبارها شروع في القتل والزنا. 

 اللواء إبراهيم الطراح 

 طالبت بفصل األدلة الجنائية عن وزارة الداخلية لضمان نزاهة التقارير

 طالبت وزير الداخلية بمعاقبة المتسببين

  «المقومات»: نطالب بفتح تحقيق شفاف
  لكشف مالبسات وفاة مواطن في مخفر األحمدي

 « هيئة التدريس»: اإليذاء البدني والتعذيب يسيء إلى سمعة الكويت
 اســـتنكرت جمعية اعضاء 
هيئـــة التدريس فـــي جامعة 
الكويت بشـــدة ما تعرض له 
مواطن من تعذيب وإيذاء بدني 
شديد أدى إلى وفاته على أيدي 
رجال األمن، بحسب ما افادت به 

بعض االخبار، وقالت اجلمعية 
في بيان لها: إن هذه األساليب 
اخلطيرة والدخيلة على املجتمع 
الكويتـــي  مرفوضـــة جملة 
وتفصيال، وتسيء إلى سمعة 
الكويت محليا ودوليا، حيث انها 

تشكل تعديا خطيرا على املادة 
رقم ٣٤ من الدستور الكويتي 
التي تنص على ان «املتهم بريء 
حتى تثبت ادانته»، وذلك في 
محاكمة قانونية تؤمن له فيها 
الضمانات الضرورية ملمارسة 

حق الدفاع، ويحظر ايذاء املتهم 
جسديا أو معنويا.

  واضاف البيان: نطالب وزير 
الداخلية بفتح باب التحقيق في 
هذه القضية ملعرفة مالبساتها 
ومعرفة املتســـبب فيها، كما 

نطالب بعقاب املتسبب فيها بأشد 
العقوبات ليكون عبرة لغيره 
صيانة للحقوق الدســـتورية 
للمواطنـــني وحماية احلريات 
العامـــة مـــن أيـــدي العابثني 

واملنتهكني لها. 

 أصـــدرت جمعية مقومـــات حقوق 
االنسان بيانا صحافيا طالبت فيه بفتح 
حتقيق عاجل وشـــفاف ترفع نتائجه 
ملجلس االمة لكشـــف مالبســـات وفاة 
مواطن في مخفر االحمدي، بعد أن نقلت 
بعض وسائل االعالم انه توفي متأثرا 

بالتعذيب.
  وجـــاء في البيان أن اجلمعية تلقت 
خبر وفاة املواطن الكويتي مبشـــاعر 
احلزن والقلق على واقع ومستقبل حقوق 
االنسان في الكويت والذي يشهد تراجعا 
ملحوظـــا في الفترة االخيرة مؤكدة ان 
التعذيب مرفوض حتت اي مبرر ومجرم 

شرعيا وحقوقيا وقانونيا.

  وتابعت اجلمعيـــة في بيانها: اكدنا 
ونكرر اهمية فصل االدلة اجلنائية عن 
وزارة الداخلية لضمان نزاهة التقارير 
الطبية وعدم التالعب بها حتت ضغط 
النافذين في الداخلية، مشددة على انه 
ال ينبغـــي ان متر هـــذه الواقعة بدون 
محاسبةـ  اذا ثبتت تفاصيلها املروعةـ  
فاملتورطون في قتل هذا املواطن ينبغي 
ان ينالوا جزاءهم وفـــق القانون واال 
فلن يأمن املواطنـــون واملقيمون على 
انفسهم في املستقبل، مطالبة بضرورة 
اصـــدار قرار يلزم منتســـبي الداخلية 
افرادا وضباطا بدخول دورات مكثـــفة 
لتطـــبيق مبادئ حقـــوق االنســـــان 

في عمــلهم ووضع جهاز رقــابة صارم 
يتـــابع التزام املنتسبني حتى تتوقف 
االنتهاكات املتكـــررة من بعض رجال 
املخافر الذين يسيئون الى وزارة الداخلية 

والى الوطن.
  وتابـــع البيان: انه قـــد حان الوقت 
لتأســـيس قــســـم خـــاص يستـــقبل 
شكاوى املواطنني واملقــيمني وفتح خط 
هاتــفي آمن ملن يتخـــوف من الذهاب 
شـــخصيا لتقــدمي شـــكوى ضد احد 
منتسبي الداخلية، مؤكدا اننا كناشطني 
ومعنيني بحقوق االنسان ال نعمم وال 
نريد تشويه جهاز وطني حساس ولكننا 
في الوقت نفسه نهدف لتنقيته من كل 

التعديات  شائبة وتطهيره من مظاهر 
على مبادئ حقوق االنســـان وحرياته 

االساسية.
  وذكـــرت اجلمعية بالبنـــد رقم (١) 
من املـــادة رقم (٦) مـــن العهد الدولي 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياســـية 
والتي تنص على احلق في احلياة حق 
مالزم لكل انســـان، وعلى القانون ان 
يحمي هذا احلق، وال يجـــوز حــرمان 
احد من حياته تعســـفا، واملـادة رقم ٧ 
من نفس العهد التي تنص على انه «ال 
يجوز اخضاع احد للتعذيب وال للمعاملة 
او العقوبة القاسية او الال انسانية او 

احلاطة بالكرامة». 

 البصيري: اإلجراءات صارمة
  إن ثبت تعرض المواطن للتعذيب

 المويزري بيان «الداخلية» يثير الشكوك

 شخير: آن األوان لنقل تبعية الطب الشرعي
  إلى النيابة العامة

 طالب الناشـــط السياسي د.خالد شخير 
بنقل تبعية الطب الشرعي من وزارة الداخلية 
إلـــى النيابة العامة، بعـــد حادثة وفاة أحد 
املواطنني في مخفر األحمدي، وما تبع قضيته 

من مالبسات.
  وأوضح د.شـــخير أن نقل تبعية الطب 
الشـــرعي إلى النيابة يضمن سالمة تقارير 

الطب الشرعي ونزاهتها وعدم التالعب بها، 
ولثقتنا الكبيرة في النيابة العامة، وأكد ان 
هذا املطلب بات اآلن ضرورة ملحة بعد كثرة 
الشكاوى املشابهة ولقطع دابر الشك حول 
سالمة التقارير التي تكون وزارة الداخلية 
طرفـــا فيها، وعلى وزير الداخلية تبني هذا 

املطلب إلثبات حسن النية في التحقيقات. 

 أكـــد وزيـــر الدولـــة 
لشـــؤون مجلـــس االمة 
ووزير املواصالت د.محمد 
وزيـــر  ان  البصيـــري 
الداخلية وعد بأن يتخذ 
االجـــراءات العقابية في 
حال اثبتت جلان التحقيق 
اي قصور في قضية وفاة 

مواطن مخفر الشرطة.
البصيري في    وقـــال 
تصريح صحافي بعد رفع 
جلسة مجلس االمة امس 
ان وزير الداخلية شـــكل 
جلنتي حتقيق في وفاة 

املواطن وقال ان البيان الذي تاله اولي وابدى 
استعداده الي جلنة حتقيق محايدة يشكلها 
مجلس االمة والوزير ذكر هو بنفسه انه 
يبحث عن احلقيقة كما ان النواب يبحثون 

عن احلقيقة.
  ومتنـــى ان تنتهـــي 
اللجنـــة التـــي شـــكلت 
خالل االسبوعني من اعدد 
تقريرها ثم بعد ذلك تعرف 

احلقيقة.
  اشـــار الـــى ان وزير 
الداخليـــة وعـــد بعد ان 
تصدر نتيجة هذا التقرير 
ومن خـــالل اللجان التي 
شكلها ان يتخذ االجراءات 
العقابية املوجبة ملثل هذه 

االخطاء.
  واكد البصيري ان مثل 
هذه االخطاء ال ميكن ان نقبل بها في حكومة 
الكويت والوزير اكد انه سيتخذ اجراءاته 
الصارمة جتاه مـــن يثبت انه وقع في اي 

شيء من جتاوز القانون.

 انتقـــد رئيـــس جلنة 
الداخلية والدفاع البرملانية 
النائب شـــعيب املويزري 
الـــذي اصدرته  البيـــان 
الداخليـــة حـــول  وزارة 
اثناء  واقعة وفاة مواطن 
التحقيق معه، مشيرا الى 
ان مضمـــون البيان يثير 
الكثير من الشكوك وعالمات 

االستفهام.
  وقـــال املويـــزري في 
تصريـــح صحافـــي: ان 
الداخلية فيه  بيان وزارة 
اشـــارة غير مباشرة الى 

أنها تســـتخدم اسلوب الضغط واالكراه مع 
اي متهـــم يضبط غير متلبس، مستشـــهدا 

الداخلية في بيانها  بقول 
«انه ضبط متلبسا واعترف 
وليس هناك داع للحصول 
علـــى اي اعتـــراف حتت 

ضغط او اكراه».
  وتابع املويزري قائال: 
اننا كنا نتوقع من وزارة 
الداخليـــة اصـــدار بيان 
صادق يتضمن تفاصيل 
التي قامت بها  االجراءات 
الـــوزارة في هذه القضية 
بدال من اصدار بيان حتاول 
فيه تبرير موقفها بطريقة 
الشـــك والريبة في  تثير 
طريقة تعامل الداخلية مع املتهمني في اثناء 

التحقيق معهم. 

 د.محمد البصيري 

 شعيب املويزري 


