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 االمنية  االمنية  االمنية  االمنية 
 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 أمير زكي
  أقدمت وافدة آســـيوية على االنتحار قفزا من الطابق 
اخلامس إلحدى بنايات منطقة الساملية، وقال مصدر أمني 
ان الوافدة اآلسيوية ابلغ عن سقوطها من علو في السادسة 
من صباح أمس وانتقل الى موقـــع البالغ عدد من رجال 
األمن واملباحث، ومت فتح حتقيق للوقوف على االســـباب 

التي دعت اآلسيوية الى االنتحار. 

 انتحار آسيوية في السادسة صباحًا

 المتهمون بقتل المطيري يواصلون إنكارهم وشاهد يؤكد تعرضه للضرب حتى الموت
 مؤمن المصري - فرج ناصر

  استأنفت النيابة العامة مساء امس التحقيق مع 
املتهمني املتورطني فــــي تعذيب املواطن محمد غزاي 
املطيري والذي ادى الى وفاتــــه. وقد انكر املتهمون 
التسبب في وفاة املجني عليه واعترفوا فقط بضربه 
باملطاعــــات دفاعا عن النفس لكون املجني عليه كان 
يحمل سكينا وعصا وتبادل معهم الضرب نافني قيامهم 
بتعذيبه داخل املخفر، مشيرين الى انهم ضربوه فقط 
فــــي مكان الكمني الذين نصبوه له التهامه في قضية 
االجتار باخلمور. وقد مت عرض املتهمني على الشاهد 
صياح الرشيدي (املتهم الثاني في قضية اخلمور التي 
ضبط فيها املطيري) في طابور عرض وتعرف على من 
قام بتعذيب املطيري وهما مالزمان وعريف باالضافة 
الى احد قياديي مباحث االحمدي، وذكر الرشيدي ان 
هناك متهمني آخرين لم يتم عرضهما عليه في طابور 

العرض. هذا واكد احملامي فيصل الرشيدي انه سيقوم 
بتقدمي شكوى «شروع في القتل» اليوم (األحد) لدى 
النائب العام ضد رجال ضباط مباحث االحمدي بصفته 
وكيال عن املتهم واملجني عليه صياح الرشيدي الذي كان 
محبوسا مع املتوفى محمد املطيري. وقال الرشيدي في 
تصريح صحافي: تعرض موكلي للكثير من التعذيب 
واالصابات املثبتة بتقرير الطبيب الشــــرعي ومنها 
قطع حلمة صدره اليمنى بواسطة «مقراض» وكسر 
انفه، فضال عن ضربات في اماكن متفرقة من جسده 
في الظهر واالرجــــل، كما انه تأثر بآالم مبرحة جراء 

تعليقه باالساور احلديدية لفترة طويلة.

  الشاهد تعرف على ٥

  من جهته، قال فيصل الطويح ابن عم القتيل محمد 
املطيري ان احد الشــــهود في القضية تعرف على ٥ 

اشــــخاص من الذين عذبوا املتوفى لكن مت حتويل ٣ 
اشخاص فقط، لذلك نطالب النيابة بالعمل بحيادية جتاه 
هذه القضية واحالة من تسبب في قتل والدنا، مشيرا 
الــــى ان هناك معلومات وصلت الينا بأن «الداخلية» 
تريد اخفاء اجلرمية وحتويل اقل عدد من افرادها الى 
النيابة حتى ال يفتضح امرها امام الرأي العام، خاصة 

في املمارسات التي يقوم بها افرادها. 
  واضاف الطويح اننا توصلنا الى عدد من الشهود 
اجلدد واالدلة اجلديدة الدامغة التي ستساعد في سير 
القضية وفضح وكشف املمارسات التعذيبية لوزارة 
الداخليــــة حتى نبني للرأي العــــام زيف وكذب هذه 
الوزارة، مؤكدا انــــه ومن خالل مصادرنا مت التعرف 
على اسماء رجال املباحث الذين قاموا بتعذيب ولدنا 

وسنعلن عن هذه االسماء في الوقت املناسب. 
  واشار الى ان اللجنة البرملانية التي مت تشكيلها 

لهذا الغرض طلبت من اهل املتوفى تزويدهم مبعلومات 
تساعدهم في عملهم وكشف مالبسات هذه القضية.

  إثارة القضية

  واوضح انه متــــت اثارة القضية من قبل احملامي 
اسامة املناور خالل مؤمتر صحافي حلقوق االنسان 
اقيم في العاصمة البريطانية لندن. واعلن ان هناك عددا 
من اعضاء مجلس االمة وعدوه بأنهم لن يتخلوا عن 
الدفاع عن القضية حتى تتم معاقبة املتهمني وكشف 
املستور ومعرفة املتورطني في هذه القضية واظهار 
احلق لهم، خاصة انهم خرجوا من رحم االمة وعليهم 
الدفاع عن االمة. واضاف اننا نشكر جمعية احملامني 
وقوفها معنا من خالل تطوع عدد كبير من احملامني 
للدفاع عن القتيل، مؤكدا ان جمعية احملامني تدافع عن 

قضية وطن وشعب وكرامة ومبادئ وقيم. 

 النيابة تواصل التحقيقات في القضية وتستدعي المزيد من المتورطين

 الطويح: جمعية المحامين ستدافع عن قضية وطن وشعب وكرامة الرشـيدي: الجنـاة قطعـوا حلمـة صـدر موكلـي وكسـروا أنفه

 احملامي فيصل الرشيدي 

 م.عبداملانع الصوان

 د.صالح العجيري

 األمطار لم تؤثر على حركة السير

 صورة حلادث مروري وقع على شارع اخلليج العربي 

 م.فاضل العجمي

 الفريق غازي العمر

 فيصل الطويح 

 أكد مصدر امني ان تعليمات مشددة صدرت من وكيل وزارة الداخلية 
الفريق غازي العمر الى املسؤولني في االدارة العامة للمباحث لعدم منح 
املتهمني في قضية وفاة املواطن محمد غزاي املطيري اي ميزة باعتبارهم 
ضباطا وافرادا في وزارة الداخلية، بحيث يتم احتجازهم داخل النظارة 
وان يتم اصطحابهم الى النيابة العامة مقيدين مثلهم في ذلك مثل اي متهم 
في قضايا مماثلة. واضاف املصدر ان تعليمات الوكيل العمر دخلت حيز 
التنفيذ، السيما ان هذه التعليمات صدرت منذ اكتشاف شبهة جنائية في 
وفاة املواطن املطيري. واشار الى احتمال صدور قرار في غضون االيام 
القليلة املقبلة بنقل املتورطني في االعتداء الى السجن املركزي، وايضا 

سيتم التعامل معهم كمتهمني في جرمية سوف يتم تصنيفها الحقا.

 ال معاملة خاصة للمتهمين 
 «تماهي» يدعو لقبول فوري الستقالة وزير الداخلية  بقتل المطيري في «الجنائية»

 دعا تيار املسار األهلي (متاهي) رئيس الوزراء الى قبول فوري الستقالة 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد لتجنيب البالد الدخول في ازمة سياسية 
جديدة. وقال رئيس التيار م.عبداملانع الصوان ان احلكومة مدعوة الى قبول 
استقالة اخلالد حتمال للمسؤولية السياسية التي يفرضها عليها املنصب 
الذي يتواله، مشيرا الى ان وفاة املواطن محمد املطيري بشبهة جنائية بني 
أيدي رجال الداخلية ال تتوقف املسؤولية عنها عند اجلانب املادي واملرتكبني 
املباشرين لهذه اجلرمية، واالمر يستوجب تفعيل املسؤولية السياسية 
عنها. واضاف ان وزير الداخلية كان عنصر تأزمي ومشــــاكل شهدت شدا 
وجذبا بني احلكومة ومجلس االمة طوال الفترة املاضية منذ االنتخابات 
املاضية، وظهرت جليا في اكثر من استجواب برملاني قدم إليه ادى الى طلب 

طرح الثقة فيه، لكن احلكومة اصرت على التمسك به والدفاع عنه بوجه 
املطالبات الشــــعبية والنيابية. وطالب الصوان نواب االمة بالتعبير عن 
االرادة الشعبية في مساءلة اخلالد، معتبرا ان االستجواب الذي مت تأجيله 
حتى انتهاء عمل جلنة التحقيق  البرملانية في وفاة املواطن املطيري التي 
مت تشــــكيلها بات مستحقا اليوم بعد االعتراف الصريح لوزارة الداخلية 
بوجود شبهة جنائية في الوفاة وتولي النيابة العامة للقضية والتحقيق 
مع املتهمني فيها. واستنكر الصوان ادالء وزير الداخلية ببيان مغلوط في 
جلســــة مجلس االمة تضمن معلومات مضللة، معتبرا ان تزويد قياديي 
الوزارة للوزير مبعلومات غير صحيحة يعتبر بحد ذاته كارثة سياسية 

تستوجب استقالته فورا وعدم االستمرار في الوزارة.

 ٤ زجاجات خمر مستوردة
  توّرط ٤ سكارى في إهانة ضابط

 العجمي: األمطار لم تؤثر ع لى السير
  والعجيري: طقس األحد صحو

 فرج ناصر
  رجح اخلبير الفلكي د.صالح العجيري ان يكون طقس اليوم االحد 
صحوا، مشيرا الى ان االمطار التي هطلت على البالد أمس نتيجة رياح 
جنوبية شرقية مرت على مسطحات اخلليج املائية وتشبعت بالرطوبة 
وصادفت طبقة باردة من طبقات اجلو العليا، وأمطرت على الكويت، ومن 
املتوقع أن يكون املطر اليوم (السبت) وغدا (األحد) تتحول الريح من 
جنوبية شرقية الى شمالية غربية باردة تصحو معها السماء ونشعر 
بقشــــعريرة الشتاء ويوم االربعاء املقبل ستكون هناك فرصة لسقوط 

األمطار كل اسبوع أو كل أسبوعني. 
  من جهته، قال الوكيل املساعد لقطاع هندسة الصيانة بوزارة االشغال 
م.فاضل العجمي ان االمطار التي سقطت على البالد لم حتدث أي مشاكل 
اطالقا، خاصة ان االمطار لم تكن باالمطار القوية، لذلك فإن هذه االمطار 

لم تسفر عن وجود أي عراقيل.
  وأضاف أن فرق الطوارئ منتشرة في كل احملافظات للتعامل السريع 
مع جتمعات املياه أو أي إنســــدادات من قبل بعض الشبكات، مؤكدا ان 
فرق الطوارئ تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة، مشيرا الى ان فرق الطوارئ 

في حالة تأهب منذ استعدادات الوزارة وتتأهب ملواجهة األمطار.
  وعليه فإن ســــقوط مثل هذه االمطار ال يســــبب أي مشاكل حتى لو 
استمرت فترة طويلة لكن الذي نخاف أو نخشى منه هو سقوط االمطار 

الكبيرة واملستمرة والتي تأخذ وقتا أطول.
  وطالب العجمي املواطنني في حالة وجود أي طارئ أو حدوث جتمعات 
للمياه أو غير ذلك االتصال على اخلط الســــاخن لوزارة االشغال (١٥٠) 

حتى نلبي نداء الواجب وتقدمي أي مساعدة ونحن مستعدون لذلك.
  وقال ان سقوط مثل هذه االمطار لن يؤثر إطالقا على القدرة االستيعابية 
على شــــبكات مياه االمطــــار، ولكن اخلوف في حالة ســــقوط األمطار 

الغزيرة.
  وأوضح العجمي ان هناك تنســــيقا مع جهات ووزارات مثل االدارة 
العامة للدفاع املدني واالرصاد اجلويــــة وغيرها من الوزارات االخرى 

ذات الصلة بهذا املوضوع.
  وأشار الى ان فرق الطوارئ تابعت ورصدت بعض املواقع والطرق 
التي وقعت فيها مشــــاكل خالل الســــنوات املاضية، ولكن لوحظ عدم 
وجود أي مشاكل في هذه املواقع والطرق في كل احملافظات والتي متت 

متابعتها من قبل فرق الطوارئ املنتشرة. 

 إبعاد مدرس عربي تحرش بطفل
 بعد رفض والد المجني عليه تسجيل قضية

 

 جرعة زائدة أنهت حياة خليجي

 ٣ لصوص آسيويين 
  بالجرم المشهود

 أمير زكي
  متكن رجال جندة أمن العاصمة من احكام ســــيطرتهم على 
٤ شــــبان كانوا في حالة غير طبيعية ومتت احالتهم الى مخفر 
الفيحاء محملني بقضيتني األولى الســــكر البّني والثانية إهانة 

رجل أمن.
  وقال مصدر أمني ان أحد رجال املرور وهو برتبة ضابط شاهد 
مركبة تتجاوز االشارة الضوئية احلمراء في منطقة النزهة، حيث 
انطلق الضابط خلف املركبة وحاول قائدها التظاهر بأنه ال يرى 
الدورية وبعد مماطلة توقف قائد السيارة وكان بداخلها ٣ شبان 

آخرين وتبني ان جميعهم في حالة غير طبيعية.
  وأضاف املصدر: طلب من الشباب اخلروج من املركبة واالنتقال 
الى الدورية متهيدا الحالتهم الى جهات االختصاص اال ان الشباب 
حاولوا االعتداء على الضابط ومرافقه ليتم طلب اسناد ومن ثم 
السيطرة على جميع الشباب وبنفس املركبة عثر على ٤ زجاجات 
خمر مستورد، وجرى التحفظ على اخلمور متهيدا الرفاقها في 

محضر االحالة. 

 امير زكي
  امر مدير امن محافظة حولي العميد عبداللطيف الوهيب بابعاد 
وافد عربي يعمل مدرســـا وذلك بعـــد ان تقدم والد طفل تعرض 

لفعل فاضح ببالغ رسمي واتهم املدرس بذلك.
  وقال مصدر امني: مت اســـتدعاء املدرس والذي نفى الواقعة، 
اال ان الطفـــل املجني عليه حتدث بعفوية مؤكدا تعرضه لواقعة 

التحرش.
  واضـــــاف املصدر خالل مراحل التحقيق رفض والد املجني 
عليه اســـتكمـــــال اجراءات القضية حرصا على ســـمعة طفله 
وعليـــه مت ابالغ مدير امن حولي والـــذي امر بابعاد املدرس عن 
البالد مع ادراج اســـمه في قوائم غير املصرح لهم بدخول البالد 

مرة اخرى. 

 هاني الظفيري
  أحيلت جثة شـــاب خليجي ٢٨ عاما إلى الطب الشرعي لالشتباه 
في وفاته جنائيا وقال مصدر أمني ان بالغا ورد عن مصرع شاب في 
منزله بالصليبية ولدى معاينة موقع وفاة الشاب عثر رجال األمن 
علـــى أدوات تعاط ومواد مخدرة، هذا ومن املقرر أن يحســـم الطب 

الشرعي سبب الوفاة بصورة قاطعة. 

 هاني الظفيري
  أحال مديـــر أمن محافظة اجلهراء العميـــد محمد طنا ٣ وافدين 
آســـيويني الى ادارة بحث وحتري محافظة اجلهراء للتحقيق معهم 

والوقوف على حجم سرقاتهم واالماكن التي استهدفوها.
  وكانت حملة لرجال أمن اجلهراء أوقفت هاف لوري رصد محمال 
بكميات ضخمة من الكيبالت النحاسية املسروقة حيث كان املتهمون 

بصدد بيعها كخردة في سكراب أمغرة. 

 بعد مخالفة تجاوز إشارة ضوئية

 والد طالب «الفروانية» المطعون:
  تأخر إيقاف نزيف الشريان زاد حالة ابني سوءاً 

 مصرع وإصابة ١٣ شخصًا في سلسلة
  حوادث مرورية خالل ٢٤ ساعة

 أسامة دياب
  بصوت مخنـــوق وعبرات 
محبوسة، أعرب (ع. س) والد 
الطالب الذي طعنه زميل له بعد 
اخلروج من اختبارات الصف 
احلادي عشر مبدرسة املباركية 
مبنطقة الفروانية، عن استيائه 
الشديد لتأخر اتخاذ اإلجراءات 
الطبيـــة الالزمة مع مصاب في 
حالة حرجة حتى تدهورت حالته 

ودخلت في مرحلة حرجة.
  وقال (ع. س) في تصريح 
خاص لــــ «األنبـــاء»: ان ابني 

من األوائل على املدرسة حيث 
يحصل على ٩٩٪ باســـتمرار 
ومشـــهود له باألدب واحلياء 
بني زمالئه ومعلميه، ولذا فإن 
خبر طعنه بثالث طعنات نافذة 
في الرقبة وكتفه وصدره كان 

مفجعا له وألسرته.
  وأضاف انه ابلغ من زمالء ابنه 
وبعض املدرسني انه بعد انتهاء 
اختبارات يوم اخلميس املاضي 
وخروج جميع الطالب وقف ابنه 
(س) مع بعض زمالئه ملراجعة 
أسئلة االختبار أمام باب املدرسة، 

وقام ابنه باالســــتناد الى إحدى 
السيارات املتوقفة امام املدرسة، 
وفي هذه األثناء قدم طالب آخر 
اتضح انه صاحب السيارة وطالبه 
السيارة مبالبسه وإبداء  مبسح 
األسف واالعتذار وملا رفض ذلك 
ألنه لم يقتــــرف أي ذنب حينما 
السيارة ولم يصبها  الى  استند 
بأي ضرر، ثار الطالب اآلخر وبدأ 
باالعتداء على (س) هو وزميل 
آخر. وأضاف الوالد عندما حاول 
ابني صد اعتداءاتهما عليه أمسكه 
صاحب السيارة وطعنه الثاني 

بخنجر ثالث طعنـــات نافذة، 
متســـائال كيف يسمح للطالب 

بحمل خناجر معهم.
  وأكد انه لن يتنازل عن حق 

ابنه مهما كلفه األمر.
  وعن ســـبب اســـتيائه من 
اإلجراءات الطبية قال (ع. س) 
ان ابنه طعن الساعة ١٠ صباحا، 
ولكن بعد وصوله للمستشفى 
وادخاله للحـــوادث ظل ينزف 
الواحدة ظهرا،  الســـاعة  حتى 
نظرا لعدم وجود طبيب أوعية 

دموية. 

 أمير زكي
  أسفرت سلسلة من احلوادث 
املرورية شهدتها البالد يوم أمس 
عن مصرع شابني وإصابة اكثر 
من عشرة آخرين.. وقال املنسق 
اإلعالمـــي فـــي إدارة الطوارئ 
الطبية عبدالعزيز بوحميد ان 
حادث انقالب على طريق امللك 
فهد باجتاه الكويت أســـفر عن 
مصرع شابني واصابة مواطن 
وخليجي، مشيرا الى ان املتوفيني 

من احلادث لم يعثر معهما على 
ما يثبت هويتهما.

  وعلى طريق اخلليج العربي 
مقابل مجمع االحواض باجتاه 
االبراج أصيب مواطنان بكسور 
ومت نقلهما إلى مستشفى مبارك 
بواسطة شعيب الكندري وحسن 
البلوشي. وإلى طريق الساملي 
حيث قال بوحيمـــد ان حادث 
تصادم أسفر عن إصابة ٣ وافدين 
من اجلنسية البنغالية، مشيرا 

الى ان املصابني في احلادث نقلوا 
إلى مستشفى اجلهراء بواسطة 
فريق من الطوارئ الطبية مكون 
من خالد أحمـــد ومحمد خلف 
وفيصل الظفيري وصاوي علي 

ومحمد زاهر.
  وإلى حادث جديد على طريق 
اجلليعة أصيب مواطنان (٢٢ 
و٢٣ عاما) وذلك في حادث بقي، 
ونقل املصابان الى مستشـــفى 
العدان بواســـطة رجـــال من 

الطوارئ الطبية وهم وليد علي 
ومانع سعيد ومشعل العازمي 

وسعد العازمي.
  كما أصيب مواطن وباكستاني 
فـــي حادثتـــني منفصلني على 
الدائري السادس والدائري الرابع 

مقابل منطقة اليرموك.
  وعلى طريق امللك فهد مقابل 
منطقة أم الهيمان أصيب وافدان 
بعد تصادم بني شاحنة وسيارة 

هاف لوري محملة بالدجاج. 

 أكد أنه لن يتنازل عن حق ابنه مهما كلفه األمر


