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لجنة التحقيق استمعت إلفادات النواب عن وفاة المطيري
التفتيش في  الداخلية عمليات 
جميع املخافر وإدارات املباحث في 
جميع انحاء الكويت ودخول مثل 
هذه الغرف التي ورد انها مجهزة 
مبعدات لتعذيب املتهمني النتزاع 

االعترافات دون وجه حق.
وكشف هايف عن قيام وزارة 
الداخلية بتشجيع بعض الضباط 
على ارت���كاب مثل هذه اجلرائم 
من خالل صرف بعض املكافآت 
العاجلة ملن يقبض على اي مجرم 
او مته���م وهو اجراء خطير من 
ش���أنه ان يعزز تكرار مثل هذه 
اجلرائم، الفتا الى انه لديه بعض 
املس���تندات التي تثبت حصول 
بع���ض الضباط عل���ى مكافآت 
مجزية والفت���ة للنظر قبل ان 
يتم االنتهاء من بعض القضايا 
التي الت���زال قيد التحقيق وهو 
ما ال ينبغ���ي فعله او القيام به 
إال بعد ص���دور احكام قضائية 

بحق املتهمني.

ثقافة االستقالة

النائب  ومن جانبه اعتب���ر 
صالح املال أن وزي���ر الداخلية 
حتل���ى بثقافة االس���تقالة التي 
افتقدناه���ا منذ زمن، مؤكدا انها 
خطوة شجاعة وتعبر عن حتمله 

للمسؤولية السياسية.
الوزير أعلن في  وأضاف ان 
قاعة عبداهلل السالم أنه ال يشرفه 
أن يكون وزيرا في وزارة ميارس 
أفراد فيها التعذيب على مواطن 
كويت���ي، وتالي���ا أرى ان قبول 
االس���تقالة أصبحت استحقاقا 
على احلكومة ورئيسها ويجب 
أال متارس ضغوط على الوزير 

ملنعه من االستقالة.
ورأى ان الشجاعة في اإلصرار 
على االستقالة والعبرة بقبولها 
وليس التلويح بها فقط، مشيرا 
الى انه بعد اعتراف الوزير في 
بيان وزارته بأن هناك ش���بهة 
جنائي���ة وق���د يك���ون الوزير 
ليس له عالقة مباش���رة، ولكن 
بالتأكيد الوزير يتحمل املسؤولية 
السياس���ية ألن الوزير منصبه 

سياسي وليس تنفيذي.
وأشار الى ان القضية لن تنتهي 
باستقالة الوزير، مضيفا: علينا 
من خالل تقرير جلنة التحقيق 
كشف كل أوجه الفساد في وزارة 
الداخلي���ة، خصوصا ما يتعلق 

بحقوق اإلنسان.
الداخلية هو  وتابع: وزي���ر 
املسؤول األول واألخير سياسيا 
ولكن اعتقد ان املسؤول املباشر 
عن هذه األفعال هي قيادات فاسدة 
موجودة في وزارة الداخلية يجب 
ان حتاسب وحتاس���ب حسابا 

عسيرا.
وق���ال: ان املجل���س كلفن���ا 
بالتحقيق ف���ي قضية خطيرة 
التحقيق ملا  جدا ومهمة وه���ي 
حدث للمواطن املطيري وال نريد 
استباق األحداث وانا شخصيا ال 
أري���د ان أدلي بتصريح حتى ال 

أجرح حياديتي.
التحقيق  املال أهمي����ة  وأكد 
خصوصا ان بيان وزارة الداخلية 
الباب مواربا على اعتبار  ترك 
انه حتدث عن ش����بهة جنائية 
ولكن نحن في جلنة التحقيق 
نريد ان نتأكد ونعرف احلقيقة 
كاملة وس����نعلنها وبعدها كل 

نائب يتحمل مسؤولياته.

واس���تغل بعض وسائل االعالم 
الفاس���د زيارتن���ا للمخفر على 
خلفية نفس القضية للنظر في 
الشكوى التي وصلتني من والد 
املتهم عن تعرض ابنه للتعذيب 

في نفس املخفر.
وقال هايف ان القضية التي 
تدخل فيها قبل ثالثة اشهر قابلته 
وزارة الداخلي���ة ببيان مكذوب 
تدعي فيه ان املتهم اعترف بذنبه 
وال حاجة للتعذيب ونفس البيان 
تكرر في بداية حادثة قتل املواطن 
محمد املطيري فالصورة تتكرر 
والكذب يتكرر والبيان يتكرر من 
بعض قيادات الوزارة التي اعتادت 
هذا األمر، مبين���ا ان هناك بؤر 
فساد في وزارة الداخلية وقياداتها 
يجب التخلص منها ومحاسبتها 

وتقدميها للمحاكمة.
وأعرب هايف عن اسفه ألنه 
حتى هذه اللحظة تصل قضايا 
وشكاوى ضد بعض املمارسات 
التي يقوم بها بعض مس���ؤولي 
وزارة الداخلي���ة فيها انتهازية 
لسلطاتهم واستغالل من يقعون 
حتت ايديهم في بعض اجلرائم 
بأمور اخرى هو ما اكدناه اليوم 
خالل اجتماع جلنة التحقيق الفتا 
اللجنة بضرورة  انه طالب  الى 
استدعاء احد املتهمني والذي اثيرت 
قضيته قبل 3 اشهر واثير حول 
موقفه منها لغط اعالمي للنظر في 
تقريره الطبي وما تعرض له من 
تعذيب وكذلك االستماع لتفاصيل 
هذا التعذي���ب حتى تضاف الى 
هذا امللف داعيا في الوقت ذاته 
كل من تعرض للتعذيب على يد 
ضباط مباحث االحمدي الى التقدم 
للجنة وتق���دمي جميع بياناتهم 
الطبية حتى تثبت  وتقاريرهم 

وقوع هذا التعذيب عليهم.
وأشار هايف الى ان ما حدث 
في مباحث االحمدي اماط اللثام 
عن جرائم احملققني في كافة جهات 
التحقيق يجب ان يتم الكش���ف 
عنها من خالل هذه اللجنة، مشددا 
على ض���رورة ان تكثف وزارة 

قضيته اعالميا قبل 3 اشهر عندما 
تدخل شخصيا لالستفسار عن 
اسباب احتجازه داعيا في الوقت 
ذاته جلنة التحقيق الى توجيه 
دعوة عامة لكل مواطن لديه اي 
شكوى ضد اي جهة من جهات 
التحقيق التابعة لوزارة الداخلية 
اثناء  وتعرض للتعذي���ب فيها 

التحقيق.
ف���ي تصريح  وق���ال هايف 
للصحافيني يوم امس حضرنا 
صباح الي���وم )أمس( في جلنة 
التحقيق املشكلة من قبل مجلس 
األمة كلجنة حتقيق برملانية في 
مقتل محمد املطيري على ايدي 
مباحث االحمدي وطرحنا عدة 
تس���اؤالت ومالحظ���ات حول 
الش���بهات الت���ي صاحبت هذه 
القضية وامللقاة على عاتق وزارة 
الداخلية وبعض قياداتها ومنها 
الشاهد  البعض إلبعاد  مساعي 
املصري وبع���ض القضايا التي 
يتحم���ل مس���ؤوليتها ضباط 
مباحث االحمدي ومنها احلادثة 
املواطنني  التي تعرض لها احد 
قبل ثالثة اشهر في نفس املخفر 

البرملانية النائب شعيب املويزري 
عن أمله في ان يساهم التغيير 
في تونس ف���ي تقوية الوحدة 
الوطنية ومعاجلة كل املش���اكل 
التي من اجلها غضب وثار الشعب 

التونسي.
وقال املويزري في تصريح 
صحافي اننا نسأل اهلل ان يحفظ 
الكويت وأهله���ا من كل مكروه 
الكويتية  ونطال���ب احلكوم���ة 
بالتمسك بالدستور وعدم انتهاكه 
وننصحها بعدم التردد في سرعة 
محاسبة وزرائها الذين انتهكوا 
الدستور وكانوا السبب في كل ما 

يجري على الساحة الكويتية.

حادثة تعذيب

ومن جانب���ه أوضح النائب 
محم���د هايف ان���ه طالب جلنة 
التحقي���ق البرملانية في حادثة 
وفاة اح���د املواطنني في احدى 
ادارات التحقيق التابعة للداخلية 
باستدعاء احد املتهمني على ذمة 
احدى القضايا في مباحث االحمدي 
وهو نفس املخفر الذي قتل فيه 
املواطن محمد املطيري ومن اثيرت 

السمو األمير والشعب الكويتي، 
وذلك استشعارا منه باملسؤولية 
التي تقع على عاتقه كونه املسؤول 
عن وزارة الداخلية التي حدثت 
بها قضية املطيري والرشيدي، 
مؤكدا أهمية ان يتم وقف كل من 
حتوم وتدور حولهم الشبهات عن 
العم���ل في هذه القضية حتي ال 
يكون هناك تأثير على مجريات 
النيابة  انته���اء  التحقيق حلني 
العامة من حتقيقاتها حتى نعرف 
من املتورط���ني ودور كل واحد 

منهم على حدة.
وأكد ضرورة أن تتم محاسبة 
كل من تسبب في هذه احلادثة 
حت���ى يأخذ احلق مج���راه وأن 
يحال كل املتورطني الى النيابة 
على وجه السرعة، مطالبا بأن 
يتم إيق���اع أقصى العقوبة ضد 
املتسببني واملعتدين على محمد 
املطيري وصياح الرشيدي، الفتا 
الى أهمية ان يأخذ القانون مجراه 
وأن يحص���ل كل متجاوز على 

اجلزاء الذي يستحقه.
وم���ن ناحية أخ���رى أعرب 
رئيس جلن���ة الداخلية والدفاع 

مطالبا بعدم اتخ���اذ اي موقف 
سياسي طاملا من سيتم اختياره 
تنطبق عليه الشروط، ومن حق 
الوزيرة اختيار من تراه مناسبا 
من هؤالء اخلمسة املنطبقة عليهم 

الشروط.

محاسبة المتجاوزين

ومن جانبه دعا النائب سعد 
الى ضرورة محاسبة  اخلنفور 
كل املتجاوزي���ن عل���ى القانون 
في قضي���ة مقتل املواطن محمد 
املطيري والتعذي���ب والضرب 
الذي تعرض له املواطن صياح 
الرشيدي، مشيدا في الوقت نفسه 
بالقرار الشجاع الذي اتخذه وزير 
الداخلية بتقدمي استقالته حتمال 
للمس���ؤولية السياسية، األمر 
الذي يدل على انه رجل سياسي 
يقدر ويتحمل املس���ؤولية متى 

ما وقعت.
وق���ال اخلنف���ور ان الوزير 
الشيخ جابر اخلالد بالفعل حتمل 
املسؤولية وقدم استقالته احتراما 
منه للقسم الدستوري الذي أداه 
أمام اهلل أوال ث���م أمام صاحب 

الرقابية ملجلس األمة.

دعم الوزير

ومن جهته دعا النائب علي 
الراشد »الس����لطة العليا« الى 
دعم وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد، الستكمال اصالحاته التي 
بدأها في وزارة الداخلية،معربا 
عن امله في تراجع الوزير عن 
استقالته، او عدم قبولها من قبل 

سمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال الراش���د ف���ي تصريح 
للصحافيني مبجلس االمة امس 
ان وزي���ر الداخلية ق���ادر على  
اصالح ما يحدث بالوزارة، وما 
يحتاجه هو دعم من الس���لطة 
العليا، واعتقد بأنه س���يحصل 
عليه، وانا على يقني بأنه خير 

من يقوم باالصالحات.
واضاف الراشد ان االستقالة 
التي تقدم بها الوزير هي استقالة 
جريئة، تدل على نظافة الوزير 
ونواي���اه االصالحية، لذا امتنى 
النظر فيها، مشيرا  اعادة  عليه 
ال���ى ان من يتحم���ل اخلطأ هو 
من ارتكبه، والوزير يحاسب اذا 
لم يحاسب من قام بهذا اخلطأ، 
لكنه مبا انه قام بهذه االجراءات 
من خالل احالة امللف برمته الى 
النيابة العامة فهو قام بواجبه، 

وعلينا دعم مثل هذا التوجه.
البحث  الراشد بعدم  وطالب 
عن »جنازة ونش���بع بها لطم«، 
مشيرا الى ان هناك نوايا مبيتة 
الستجوابه واذا اردنا ان نتصيد 
لوزارة الداخلية قضايا فسنكشف 
كل ي���وم قضي���ة بحكم طبيعة 
املخاف���ر واملباحث، الفتا الى ان 
الوزير يقوم مبحاربة الفس���اد 
الوزارة، لكنه ال  املوجود داخل 
يستطيع بني يوم وليلة االصالح، 

فهو بحاجة الى وقت ودعم.
وسئل عن التحذيرات النيابية 
لوزيرة التربية على خلفية ملف 
مدير اجلامعة، فأفاد الراشد بأن 
هناك جلنة قامت باختيار حوالي 
خمس���ة مرشحني لهذا املنصب، 

أك����د مقرر جلن����ة التحقيق 
في حادثة مقتل املواطن محمد 
املطيري النائب مرزوق الغامن ان 
اللجنة لن تتأثر في عملها سواء 
قدم وزير الداخلية استقالته أو 
لم يقدمها وسواء قدم في حقه 

استجواب أو لم يقدم.
وق����ال الغامن ف����ي تصريح 
صحافي ان اللجنة عقدت امس 
اجتماعها الثاني وما يدور داخل 
اللجنة واملداوالت داخلها سرية ال 
يجوز التصريح بها، مشيرا الى 
ان اللجنة استدعت وستستدعي 
كل األطراف املعنية بهذا األمر.

وأوض����ح الغ����امن ان مهمة 
اللجنة مستمرة بناء على تكليف 
املجلس ولن تتوقف اللجنة عن 
عملها حتى استكمال املهمة ورفع 

تقريرها في الوقت احملدد.
وقال الغامن ان ما يحدث من 
اجراءات حكومية هو ش����أنها 
وما يصدر م����ن تصريحات او 
اجراءات نيابية فهذا شأن النواب، 
مضيف����ا: اما بالنس����بة للجنة 
التحقي����ق فمناط بها الوصول 
الى احلقيقة ونس����عى بجميع 
الس����بل الى الوصول الى هذه 
احلقيقة، ومن ثم رفع التقرير 
الى املجلس وبناء على املعلومات 
التقرير فكل  التي سيتضمنها 

يتحمل مسؤوليته.
وأكد ان اللجنة ليس����ت لها 
عالقة مبا يدور سواء من األطراف 
او احلكومية، مضيفا  النيابية 
ان مهمة اللجنة ليس����ت سهلة 
و»نسعى لتضافر كل اجلهود 
حتى ننجح في هذه املهمة ونصل 

الى احلقيقة«.
وأبدى الغامن تفاؤله بانتهاء 
اللجنة من تكليفها قبل اسبوعني 
ورف����ع التقرير ال����ى املجلس، 
مؤكدا ان كل األطراف متعاونة 
اللجنة باملعلومات،  في تزويد 
وإذا اضطر األمر س����ننتقل الى 
األماكن التي نحتاج االنتقال اليها 
الستكمال كل األركان التي تساعد 

في الوصول الى احلقيقة.

قبول استقالة الوزير

م����ن جانبه طال����ب النائب 
علي الدقباسي احلكومة بقبول 
استقالة وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد ف����ورا معتبرا ان 
رفض االستقالة سيعكس رغبة 
احلكومة في توسيع دائرة التأزمي 
السيما ان اس����تجواب اخلالد 

سيقدم ما لم تقبل استقالته.
وقال الدقباسي في تصريح 
صحاف����ي ان االح����داث الت����ي 
شهدتها وزارة الداخلية في ظل 
تولي اخلال����د كفيلة باإلطاحة 
بحكومة بأكملها بدءا من احداث 
الصباحي����ة وم����رورا بضرب 
املواطنني والنواب في ديوانية 
النائب جمعان احلربش وانتهاء 
بحادث تعذيب املواطن محمد 
املطيري الذي افضى الى موته 
وكذلك تعذيب املواطن صياح 

الرشيدي.
الدقباسي ان تسود  ومتنى 
ثقافة االستقالة اعضاء احلكومة 
اصحاب امللفات املتخمة بالفساد 
والتج����اوزات والذي����ن مألت 
تقارير ديوان احملاسبة اخلاصة 
املالية  بوزاراتهم بالتجاوزات 
واإلدارية، قبل أن يجبروا على 
تقدمي استقاالتهم عبر األدوات 

الغانم: لجنة التحقيق في وفاة المطيري لن تتأثر باستقالة »الخالد«

المويزري: على الحكومة محاس�بة الوزراء الذين انتهكوا الدستور

ف�ورًا الخال�د  اس�تقالة  قب�ول  الحكوم�ة  عل�ى  الدقباس�ي: 

هايف يطالب لجنة التحقيق بضم حالة مواطن تعرض للتعذيب إلى تقريرها

الراشد يدعو »السلطة العليا« إلى دعم وزير الداخلية الستكمال إصالحاته

الم�ال: القضية لن تنتهي باس�تقالة الوزير والبد من متابعة ملف حقوق اإلنس�ان

عقدت أمس اجتماعها الثاني ووجهت دعوة إلى األطراف المعنية ومقررها وصف إجراءاتها بالسرية وال يجوز التصريح بها

)متين غوزال( محمد هايف وسالم النمالن وخالد العدوة ود.علي العمير ومرزوق الغامن خالل اجتماع اللجنة  

»التحالف الوطني«: استقالة الخالد خطوة تصحيحية

»الشفافية« تطالب بحلول مؤسسية لوزارة الداخلية

حمل أمني عام التحالف الوطني الدميوقراطي 
خالد اخلالد وزير الداخلية الش��يخ جابر اخلالد 
املس��ؤولية السياس��ية لوف��اة مواط��ن خالل 
التحقيق معه في احد املراكز األمنية والتضليل 
ال��ذي حاول��ت وزارة الداخلية ممارس��ته على 
مجل��س األمة والش��ارع الكويت��ي، مطالبا في 
الوقت ذاته س��مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد بقبول االستقالة فورا. 
واكد اخلال��د في تصري��ح صحافي ان في 
قبول االس��تقالة مخرجا مبك��را من ازمة بدأت 
بوادره��ا تلوح ف��ي أفق العالقة ب��ني احلكومة 
ومجلس االمة، وانتصارا لكرامة املواطنني التي 
باتت تهدر يوميا من قبل االجهزة االمنية، مؤكدا 
ان رفض االستقالة من شأنه التسبب في املزيد 

من التوتر السياس��ي في البالد، ودليل على ان 
احلكوم��ة هي من تبحث عن خلق األزمات فيما 

بينها وبني اعضاء البرملان. 
ورأى اخلال��د ف��ي اع��الن وزي��ر الداخلية 
استقالته وحتمله املسؤولية خطوة تصحيحية 
اولى يج��ب ان تتبع بخط��وة قبولها، واح��الة 
جميع املتورطني من املس��ؤولني والقياديي���ن 
في الوزارة الى النيابة متهيدا لتقدمي محاكم����ة 

عادلة لهم.
وأك��د ان اس��تقالة الوزير يج��ب أال توقف 
س��ير عمل جلنة التحقيق البرملانية مع ضمان 
توفير احلماية جلميع الشهود في هذه القضية 
جتنبا ألي مح��اوالت ضغط متارس عليهم من 

أي طرف.

بعث رئيس جمعية الشفافية صالح الغزالي 
خطابا ال��ى النائب د.عل��ي العمير رئيس جلنة 
التحقي��ق البرملاني��ة في مقت��ل املواطن داخل 
مبنى ل��وزارة الداخلية، طالبه فيه ان تش��تمل 
توصيات جلنة التحقيق على حلول »مؤسسية« 
من ش��أنها ان تس��اهم في احلد من مثل هذه 
األخطاء في املس��تقبل، ومنها م��ا توصل اليه 
»احل��وار الوطن��ي لإلصالح السياس��ي« الذي 
نظمته اجلمعية، حيث ش��ملت التوصيات على 
عدد من املواضيع املتعلقة باحلالة املنظورة أمام 

اللجنة.
حي��ث طالبت جمعية الش��فافية بنقل ادارة 

التحقيق��ات م��ن وزارة الداخلي��ة ال��ى تبعية 
الس��لطة القضائية، حيث نص امل��ادة 167 من 
الدس��تور يوضح الوضعية االس��تثنائية لهذا 
الدور ل��وزارة الداخلية، وان��ه مؤقت ال يجوز 
اس��تم����راره، وقد آن أوان اعادة االدارة الى 

مكانها الصحيح.
كم��ا طالبت اجلمعي��ة بنق��ل االدارة العامة 
لألدل��ة اجلنائية الى القض��اء )أي وزارة العدل 
كح��ال ادارة اخلب��راء( باعتب������ار ان أعمال 
االدارة لصيق��ة بأعم��ال الس��لطة القضائية، 
وحتديدا ادارة املختبرات اجلنائية وادارة الطب 

الشرعي.

المطيري: نطالب رئيس الوزراء بقبول استقالة 
وزير الداخلية احترامًا للناس ومنعًا لالحتقان

بعد جالء الحقيقة بالنسبة للنهج الخاطئ لـ »الداخلية«

السياسي  الناش��ط  ناشد 
فه��د عي��اد املطيري س��مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد قبول اس��تقالة 
وزير الداخلية الش��يخ جابر 
اتض��اح وجالء  بعد  اخلال��د 
احلقيق��ة بش��كل قاطع ومبا 
ال يدع مجاال للش��ك بالنسبة 
للنهج اخلاطئ واملضلل الذي 
اتبعته وتتبعه وزارة الداخلية 
الكاذبة  البيان��ات  اصدار  في 
بش��كل  احلقائ��ق  وتزوي��ر 
متعم��د ومكش��وف للجميع 
لتغطية  مس��تمرة  وبصورة 

م��ا يحدث م��ن أخط��اء ومخالفات جس��يمة 
وانته��اكات لكرامة الناس م��ن دون اي ذنب 
او س��بب س��واء من حيث االعتداء بالضرب 
على املواطنني األبرياء واللجوء الى استخدام 
أساليب التعذيب الوحشية في مراكز الشرطة 
بطرق لم نتعود عليها او نسمع بها سابقا في 
كوي��ت الدميوقراطية وهو ما يش��كل ظاهرة 
خطيرة ودخيلة على مجتمعنا رمبا تصل بنا 
ال��ى منحنى خطير قد يفقد ثقة الناس برجال 
األمن الذين نرى فيهم املالذ اآلمن بعد القضاء 

العادل.
وطال��ب املطيري س��مو رئي��س مجلس 

ناصر احملمد  الشيخ  الوزراء 
بس��رعة قبول استقالة وزير 
الذي نكن لشخصه  الداخلية 
كل التقدي��ر واالحترام وذلك 
انطالق��ا من احت��رام النفس 
البش��رية ومن��ع املزي��د من 
االحتق��ان، وكذل��ك ان تت��م 
محاسبة املتس��ببني في هذه 
ه��ذه  ومرتكب��ي  األخط��اء 
اجلرائ��م ف��ورا لك��ي نضع 
التي قد  حدا لهذه املمارسات 
يدخلنا اس��تمرارها الى نفق 
مظلم وإلى أمور قد ال حتمد 
عقباها وتس��يء الى س��معة 
الكوي��ت على كل األصعدة بعد ان كانت مثاال 
في احترام حقوق الناس وواحة لألمن واألمان، 
وه��ذا ما نتمنى ان تعود الي��ه لتبقى الكويت 
وطنا للجميع يأخذ فيه كل ذي حق حقه بعيدا 
عن الظلم ولتنتفي املمارس��ات السلبية التي 
تص��در من ضعاف النفوس ف��ي التعامل مع 
املواطنني م��ع ضرورة تنبي��ه وتوعية رجال 
املباحث والشرطة الى كيفية وأساليب التعامل 
االنس��انية مع الناس وان يعوا دائما ان املتهم 
بريء حت��ى تثبت ادانت��ه وان يتقوا اهلل في 
أعماله��م ويوقن��وا باننا جميع��ا ابناء وطن 

واحد.

فهد عياد املطيري


