
 االثنين
  ١٧ يناير ٢٠١١ 

 12 
 االمنية  االمنية  االمنية  االمنية 
 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 أفادت شركة ايكويت للبتروكيماويات 
بأنها أخمدت حريقا محدودا في مجمع 

العطريات صباح امس.
  وقال مصدر مسؤول في الشركة 
«متت الســــيطرة فورا على احلريق 
الناجت من تسرب في مجمع العطريات 
ومت اخماده متام الســــاعة التاســــعة 

والنصــــف صباحا»، مؤكــــدا انه لم 
يسفر احلادث عن اي اصابات بشرية، 
مضيفا الى استمرار عمليات االنتاج 

دون توقف.
  وأعرب املصدر عن خالص الشكر 
والتقدير لتعاون االدارة العامة لالطفاء 

مع فريق الشركة. 

 «إيكويت» تخمد حريقاً محدوداً في «العطريات» وال وجود ألي إصابات 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 مؤمن المصري
  تقدم احملامي فيصل الرشيدي أمس بشكوى «شروع 
في القتل» لدى النائب العام ضد رجال مباحث األحمدي 
بصفته وكيال عن املتهم واملجني عليه صياح الرشيدي 

الذي كان محبوسا مع املتوفى محمد املطيري.
  وصرح الرشـــيدي لـ «األنباء» بأنه لن يألو جهدا 
حتى يأخـــذ احلق ملوكله الذي وقع فريســـة لرجال 
من املفتـــرض أنهم يحمون أمـــن الوطن واملواطنني 
وليس تعذيبهم أو قتلهم. وقد حققت النيابة العامة 
مســـاء أول من أمس مع «صياح الرشيدي» حوالي ٥ 
ساعات، حيث أفاد بأنه تلقى تعذيبا أثناء احتجازه 
لدى مباحث األحمدي، كما أنه شهد جزءا من تعذيب 
املباحث للمرحوم محمد املطيري حيث ازاح عن عينيه 
الغطاء باستخدام احلائط وأنه سمع استغاثاته أثناء 
التعذيب. وأضاف ان املتهم الثالث في القضية (أنور 

العازمي) قد تعرض للتعذيب.
  وحكى الرشـــيدي واقعة القبـــض عليهما، مقررا 
أنها لم تكـــن تتعلق باخلمور على اإلطالق بل كانت 
بعيدة كل البعد عن اخلمور أو غيرها، وقال إنه قبل 

القبض عليه بأسبوعني كان بصحبة 
املرحوم املطيري بسيارة املطيري 
يتسكعان عند مدارس البنات بغرض 
املعاكسة فاستوقفهما شخص يقود 
ســـيارة أميركية وكان يضع على 
املباحث. وسألهما  السيارة فالشر 
ماذا تفعالن هناك فقاال: ال شيء. ثم 
طلب هويتهما، وبعد أن أخذها سخر 
منهما ملدة طويلة حتى طلبا منه أن 
يحيلهما إلى جهات االختصاص بدال 
من السخرية منهما وتهديدهما، إال 
أنه اســـتمر في السخرية، ما جعل 
صياح يخطف الهويتني من يده وقام 
املرحوم املطيري برفسه برجله ثم 

الذا بالفرار.
  وباالستعالم عن صاحب السيارة تبني أنه املرحوم 
املطيري فتم القبض عليه عند شقته مبنطقة جليب 
الشيوخ. وقد شـــاهد حارس البناية عملية القبض 
عليه فتم إلقاء القبض عليه أيضا حتى ال يقوم بإبالغ 

أشقاء املطيري مبا حدث.
  وأضاف صياح ان رجال املباحث 
قاموا بضرب املطيـــري في إحدى 
الباحات بجليب الشيوخ ثم ساقوه 
إلى مخفر األحمدي حيث بدأت مرحلة 
تعذيب جديـــدة. وقاموا من خالل 
تلفونه النقال باالستعالم عن رقم 
«صياح» ومت حتديد مكانه من خالل 
شركة االتصاالت حيث كان مبنطقة 
حولي. وعند ضبط «صياح» كان 
برفقته مصادفة املتهم الثالث «أنور 

العازمي».
  وزاد صياح: وقـــد أخذوني أنا 
والعازمي إلى إحدى الباحات بالقرب 
مـــن مجمع النقرة وقاموا بضربنـــا ضربا مبرحا ثم 
اقتادونا إلى مخفر األحمدي وأكملوا «وصلة» التعذيب 
هناك. وأضـــاف انه عندما وصل إلى مخفر األحمدي 
سألهم: ملاذا أتيتم بي إلى هنا؟ فأجابوه: «كنت صاير 
عنتر منذ أسبوعني». ويقصدون عندما قام برفس رجل 

املباحث برجله. واستطرد الرشيدي في اعترافاته أمام 
النيابة بان تعذيب محمد املطيري استمر حتى فجر 
األحد وأصبحت حالته سيئة للغاية فقاموا بتحويل 
«صياح» و«العازمي» إلى مخفر الفحيحيل إلبعادهما 

عن «املطيري» حتى ال يعرفا ما حدث له.
  وقد طلب احملامي فيصل الرشـــيدي الذي حضر 
التحقيق مع «صياح» من النيابة العامة عمل عرض 
قانوني للمتهمني من الضباط واألفراد على الشـــاهد 
املجني عليه «صياح» للتعرف على من قاموا بتعذيبه، 
مؤكدا أنه ما مت في املباحث ال ميت للعرض القانوني 
بأي صلة. كما طلب احملامي استدعاء «أنور العازمي» 

لالستماع إلى شهادته.
  وطلب الرشيدي أيضا استدعاء املدعو «أ.ش». الذي 
شاهد «صياح» بالسجن وسأله: أالتزال حيا بعد كل 
التعذيب الذي تعرضت له؟ فقال: نعم. وقرر «أ.ش». 
أنه على استعداد للشهادة أمام النيابة العامة مبا رأى 
من تعذيب لـ «صياح» أثناء وجوده في قبضة املباحث 
عندما كان معلقا من يديه، وما رآه من تعذيب للمطيري 

الذي كان يربط حزاما على بطنه ويجر منه. 

 «الداخلية»: التجمعات
  والمواكب مخالفة للقانون

  
  انطالقا من حـــرص وزارة الداخلية على أمن 
وسالمة املواطنني الكرام، وحفاظا على أمن واستقرار 
البالد فانها تهيب باجلميع مجددا الى عدم التجمع 
في الساحات العامة او التجمهر او القيام باملظاهرات 
او املسيرات او املواكب باملخالفة للقوانني السارية 

واملعمول بها.
  وناشدت الوزارة املواطنني التعاون معها في اداء 
مهامها حلفظ األمن والنظام داخل البالد وحماية 
األرواح واألعراض واألموال، وهي على ثقة كاملة 
بأن االخوة املواطنني حريصون كل احلرص على 

امن وسالمة هذا الوطن الغالي علينا جميعا.
  وتؤكد انهـــا لن تتوانى في القيام بواجبها في 

حفظ األمن والنظام العام بالبالد.
  يذكر ان جتمع السور اخلامس أعلن عن عزمه 
تنظيم تظاهـــرة في حال رفض اســـتقالة وزير 

الداخلية. 

 كتاب النيابة الى السجن الستدعاء صياح الرشيدي للتحقيق 

 احملامي حسن العجمي 

 عبداحملسن القطان 

 احملامي فيصل الرشيدي 

 الشاهد الرئيسي في وفاة المطيري لـ «النيابة»: ال عالقة لنا بالخمور
  وكنا نتسكع أمام مدارس البنات عندما أوقفنا رجال المباحث 

 أكد أنه أزاح الغطاء عن عينيه باستخدام الحائط فشاهد الضباط يعذبون المطيري 

 «األنباء» تنشر تفاصيل جديدة حول وفاة المطيري في مباحث األحمدي 
 فرج ناصر

  قال فيصل الطويح ابن عم القتيل محمد غزاي 
املطيري انه وشـــقيق القتيل خضعا للتحقيق من 
قبل اللجنة البرملانية املشكلة ملتابعة هذه القضية 
واملشـــّكلة من النواب علي العمير ومرزوق الغامن 

وسعدون حماد وخالد العدوة وصالح املال. 
  وأجاب الطويح على األسئلة التالية:

  هل لديكم معرفة بنشاط القتيل؟
  ال، حيث هو شاب ولديه اصدقاء شباب وال نعلم 

بتصرفاتهم الصبيانية.
  هل القتيل لديه قضايا جنائية سابقة؟

  ال، وال يحمل سجله اي قضايا اخرى سواء كانت 
جنائية أو غيرها.

  هل سجن من قبل؟
  لم يسجن اطالقا.

  هل ضبطت معه مخدرات؟

  لم يضبط معه اي شـــيء، وادعـــاءات املباحث 
كانـــت باطلة حيث وجهوا إليـــه تهما ال متت له ال 
من قريب وال من بعيد وكل هذه االتهامات حتى ال 

يتعرضون للمساءلة.
  هل شاهدت اجلثة وهل كانت فيها إصابات؟

  نعم شاهدت اجلثة ولم احتمل رؤية املنظر من 
هول ما تعرض له القتيل من تعذيب وضرب حيث 

ان آثار التعذيب واضحة وضوح الشمس.
  هل القتيل يسكن معكم؟

  القتيل يسكن مع والدته.
  هل القتيل متزوج؟

  نعم، هو متزوج ولديه بنت وزوجته حامل.
  وقال الطويح ان جلنة التحقيق استدعت ايضا 
طبيب شركة نفط الكويت ومسعفني من مستشفى 
الشركة ومسعفني من وزارة الصحة حيث مت التحقيق 
معهم حول اسباب القضية ووفاة املواطن ودور كل 

واحد منهم جتاه هذه القضية.
  وأضاف ان النائب الغامن طلب استدعاء الشهود 
ذات الصلة بالقضية وكذلك الشاهد الرشيدي الذي 
تردد اسمه في القضية والذي اليزال متحفظا عليه 

من قبل النيابة.
  وكشف الطويح ان اللجنة البرملانية ستستدعي 
اليوم (االثنني) وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
ووكيل الوزارة الفريق غازي العمر وعددا من قيادات 
الوزارة للتحقيق معهم حول مالبسات احلادثة مرورا 
بالتعذيب الذي تعرض له املواطن الكويتي والذي 

أودى بحياة املواطن.
  وقالـــت مصادر لــــ «األنباء» ان هـــذه اللجنة 
ستحقق مع كل االطــــراف الذين مت ادراجهـــم بهذه 
القضية وذلك ملعرفة تطابق جميع االعترافات حتى 
يتســـنى لهذه اللجنة إظهار كامل النتائج اخلاصة 

بالقضية. 

 «المؤسسات العقابية» تتلقى كتبًا من 
محتجزي «المركزي» للتحقيق في تعذيبهم

  
  موسى أبوطفرة

  علمت «األنباء» ان عددا من احملتجزين على ذمة 
قضايا في السجن املركزي تقدموا امس بكتب الى 
وحدة الشؤون االجتماعية التابعة الدارة املؤسسات 
العقابية يطالبون فيها بإعادة فتح التحقيق معهم 
بعد تعرضهم للضرب واالكراه على يد رجال املباحث 

من مختلف ادارات وزارة الداخلية.
  وذكر مصدر امني ان احملتجز صباح الرشيدي 
اودع الســـجن املركزي حيث مت اســـتدعاؤه امس 
من قبل نيابة العاصمة وجرى التحقيق معه من 
الساعة الثامنة مساء حتى اخلامسة فجرا، حيث 
ادلى باعترافاته. في الســـياق ذاته، تقدم احملامي 
فيصل الرشيدي ببالغ للنيابة العامة امس متهما 
ضباط مباحث االحمـــدي بتعذيب موكله صباح 
الرشـــيدي، طالبا توجيه تهمة الشروع في القتل 

ضد من عذب املواطن محمد املطيري. 

 الطب الشرعي في خدمة العدالة
  

  عقدت اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية برنامجا تدريبيا بعنوان 
«الطب الشرعي في خدمة العدالة».

  وقد شارك فيه محاضرون من معهد الدراسات القضائية باإلضافة 
الى متخصصني من اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية، وقد شارك في 
البرنامج التدريبي ١٧ متدربا من ســـلطنة عمان الشقيقة واإلدارة 
العامـــة لإلطفاء واإلدارة العامة للمباحث اجلنائية، باإلضافة الى 

منتسبني من االدارة العامة لألدلة اجلنائية.
  وقام مســـاعد مدير عام اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية العميد 
عدنان محمـــود الباقر ومدير إدارة املختبـــرات اجلنائية العميد 
عبداللطيف عيســـى الرجيب بتكرمي احملاضرين واملتدربني وذلك 

بحضور مديري اإلدارات. 

 سالب اآلسيويين والخراف
  في قبضة أمن الجهراء

  
  هاني الظفيري

  قطع الرائد مطر السبيل الطريق امام شاب يجمع االموال 
واخلرفان عن طريق سلب الوافدين في بر الساملي حينما مت 
إلقـــاء القبض عليه وهو في حالة ســـكر بني متت احالته الى 

مخفر تيماء بعد مطاردة استمرت نحو ساعة الكاملة.
  وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية 
مساء امس االول من وافد بنغالي يفيد بتعرضه للسلب حتت 
تهديد السالح في بر الساملي لتنطلق قوة الفرقة الليلية بقيادة 

رئيس دوريات اجلهراء الرائد مطر السبيل.
  حيـــث مت رصد مركبة اجلاني التي زود الوافد رجال االمن 
بأوصافها لتتم مطاردته بعد ان شاهد الدوريات والذ بالفرار 
من مكان الى آخر فتم تضييق اخلناق عليه وضبطـــه ليتبني 
انه ســـكـــران ومن فئـــة غير محـــددي اجلنسية واحيل الى 
رجال مباحث مخفر تيماء للتحقيــق معــه في عدد السرقــات 

التي قــام بهــا. 

 إلغاء فصل طالب جامعي اتّهم بسب أستاذه علناً 

 تأجيل قضية اعتداء باكستاني على مواطنة
  في البحرين إلى ٣١ الجاري 

 قضت احملكمــــة اإلدارية 
برئاسة املستشار جنيب املاجد 
بإلغاء القرار االداري رقم ٢٥ 
للعام اجلامعــــي ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
املتضمن فصل طالب كويتي 
مؤقتــــا من جامعــــة الكويت 
للفصــــل الدراســــي الثانــــي 
٢٠١٠/٢٠٠٩ والفصل الدراسي 
االول ٢٠١١/٢٠١٠ على اثر اتهام 

احد الدكاترة بسبه علنا.
  وتتلخص تفاصيل الدعوى 
التي تقدم بهــــا دفاع الطالب 

احملامي حسن العجمي في انه بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٦ 
صدر القرار رقم ٢٥ للعام اجلامعي ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
بشأن الطالب والذي قضى بفصل الطالب مؤقتا 
من جامعة الكويت، وقد استند هذا الفصل الى 
الشكوى املقدمة من احد االساتذة. واضاف العجمي 
ان االستاذ اتهم الطالب بسبه علنا مبوجب قضية 
جنح وعلى اثر ذلك متت احالة الطالب للتحقيق 

معه من اجلامعــــة ورغم ان 
الطالب قد صدر حكم قضائي 
بتبرئته من تهمة السب علنا 
قبل صدور قرار فصله فإن ذلك 
يعني عدم ادانة الطالب بأي 
اتهام يبــــرر فصله مؤقتا من 
اجلامعة.  وقال: رغم ان الطالب 
قد تظلم من قرار الفصل املؤقت 
مبوجب التظلم املقدم منه اال 
انه قد رفض تظلمه دون ابداء 
أســــباب، وحيث انه واحلال 
كذلك يكــــون القرار املطعون 
فيه قــــد صدر مخالفا للقانون لعدم اســــتناده 
السباب تبرر فصل الطالب بعد تبرئة ساحته 
مبوجب حكم قضائي. وأنهى حسن العجمي ان 
هذا القرار قد احلق اضرارا جسيمة بطالب متثلت 
في حرمانه من دخــــول امتحانات في الوحدة 
الدراســــية املتبقية وهو ما يحق معه املطالبة 

بالغاء القرار املطعون فيه. 

 أرجأت محكمة اجلنايات 
البحرينية امس برئاســـة 
الزايد  ابراهيـــم  القاضـــي 
القاضيني علي  وعضويـــة 
الكعبي وعلـــي الظهراني 
وحضور امني سر اجللسة 
هيثم املســـيفر نظر قضية 
مواطنـــة كويتية تعرضت 
اثناء  لهتك عرض باإلكراه 
تواجدها فـــي احد الفنادق 
الشهيرة الستكمال دراستها 
اجلامعية الى جلسة ٣١ يناير 

بناء على طلب محاميها عبداحملسن القطان 
لسداد رســـوم الدعوى املدنية والتي طالب 
فيهـــا مببلغ ٥٠٠١ دينار بحريني كتعويض 

مبدئي.
  وقال محامي الفتاة عبداحملسن القطان امام 
احملاكم البحرينية اثناء مناقشة مع الهيئة 
شـــارحا واقعة حدوث اجلرمية التي وقعت 
ضحيتها فتاة كويتية وارتكبها موظف في 
الفندق من جنسية باكستانية، وأوضح القطان 
ان موكلته تعرضت لهتك عرض باإلكراه في 
احد فنادق البحرين على يد عامل باكستاني 

وقد مت القبـــض عليه بعد 
تقدم موكلتي بشكوى ضده 

ومتت احالته الى القضاء.
القطـــان تفاصيل    وبني 
الواقعة كما نقلتها موكلته 
له انه وبعـــد وصولها الى 
البحريـــن وإقامتهـــا بأحد 
الفنادق الشهيرة في املنامة 
ولدى عودتها الى غرفتها بعد 
يوم دراســـي سمعت طرقا 
على الباب ففتحته وشاهدت 
شخصا يرتدي زي العاملني 
في الفندق وقبل ان تسأله عن سبب مجيئه 
تهجم عليها واغلق الباب ومزق مالبســـها 
وبســـبب مقاومتها وصراخها واستغاثتها 
هرب اجلاني وحضر إليها بعض املسؤولني 
لتهدئتها وملعرفة سبب استغاثتها فأبلغتهم 
مبا حدث معها وأعطتهـــم اوصاف اجلاني 
ومت التعرف عليه، وطالـــب القطان بإنزال 
اقصى العقوبة اجلزائية في القانون البحريني 
على املتهم كما طلب االســـتماع الى الشهود 
وادعى مدنيا مببلغ ٥٠٠١ دينار على سبيل 

التعويض املؤقت. 

 أفغاني طالت رحلته فكشف اإلعياء 
  عن ابتالعه ٤٨ كبسولة هيروين

 كبسوالت الهيروين التي مت ضبطها مع االفغاني 

 أمير زكي
  كشــــف رجال جمارك مطار 
الكويت الدولي عن ٤٨ كبسولة 
هيروين مبا يقــــارب النصف 
كيلــــو في أمعاء وافــــد أفغاني 
اجلنســــية حضر الى الكويت 
مرورا بدولة اإلمارات، حيث مت 
الكبسوالت املخدرة  استخراج 
وحتريزها وإحالته وإياها الى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 

ملزيد من التحري.
  وقــــال مصــــدر جمركي ان 
رجال اجلمرك اكتشــــفوا إعياء 
األفغاني جراء طول رحلته الى 

الكويت.
  وأضاف ان رجــــال جمارك 
مطار الكويــــت الدولي بقيادة 
املطــــار داود  مســــاعد مراقب 
املنصور ورئيس املفتشني بدر 
املجيدل اشتبهوا بوافد أفغاني 
اجلنسية بحالة غير طبيعية قد 
دخل منطقة التفتيش قادما من 
بالده مرورا بدولة اإلمارات، حيث 
متت مراقبته عن بعد واتضح 
ان مالمح االرتباك تسيطر عليه 
إزاء محاولة تخليصه إجراءات 
دخوله البالد وســــرعان ما مت 
الى مكتــــب اجلمارك،  اقتياده 
وبعد فحصــــه بدقة اتضح انه 

قد خبــــأ كبســــوالت هيروين 
بأمعائه، ومت استدعاء الطبيب 
اخلاص باملطار وقد ساعده على 
استخراج الكبسوالت التي بلغت 
٤٨ كبسولة وقدرت بنصف كيلو 
هيروين، وبناء عليه مت التدقيق 

عليه واتضح انــــه لديه إقامة 
صاحلة بالبالد وانه يتنقل من 
وقت الى آخر، حيث مت حتريز 
املضبوطات وإحالته وإياها الى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 

ملزيد من التحري. 

 بتهمتي شّق الوحدة الوطنية واإلضرار بالنسيج االجتماعي للدولة

 الجويهل: المثول للتحقيق أمر حضاري 

 محمد اجلويهل

 فرج ناصر
  أعلن الناشط السياسي محمد 
اجلويهل في تصريح لـ «األنباء» 
أنه لم يعلم بأمر استدعائه من 
قبـــل أمن الدولـــة إال من خالل 
الرســـائل اإلخباريـــة، مبديـــا 
اســـتعداده للمثول للتحقيق، 
مؤكدا أن االمتثال ألوامر اجلهات 

املسؤولة أمر حضاري.
  وقد نشر موقع اآلن اإللكتروني 
بعض تفاصيل مذكرة أمن الدولة 
بشـــأن اجلويهل واملرسلة إلى 

النيابة العامة، وجاء فيها: 
  أنه من خالل برنامج السراية 
الذي يقدمه املدعو محمد اجلويهل 
فـــي حلقة عيـــد الفطر املاضي 
املوافق ١٠ سبتمبر ٢٠١٠، ومبا جاء 

في حلقات سابقة من البرنامج 
املذكور فإن املدعو اجلويهل قام 
بأعمال من شـــأنها العيب علنا 
بسلطات صاحب السمو األميرـ  
حفظه اهللا ورعاهـ  والتشكيك في 
اختيارات سموه، بناء على عرض 
سمو رئيس مجلس الوزراء من 
خالل الطعـــن ببعض الوزراء، 
وبقرارات التجنيس، وقد نصب 
املدعو اجلويهل نفسه احلامي 
واملدافع الوحيد عن الدولة، وأن 
ما يقوم به املذكور من شـــأنه 
اإلضرار باملصالح القومية للبالد، 
وذلك من خالل طرح اسم اململكة 
الســـعودية الشقيقة  العربية 
ممـــا يؤثر في عالقـــة الكويت 

بالسعودية الشقيقة.

  كما قـــام أيضا ببث ما يثير 
الفتنـــة والفرقة فـــي املجتمع 
ناسفا للوحدة الوطنية من خالل 

تبني مصطلحـــات أبناء داخل 
السور، وخارجه والتهجم على 
أبناء القبائل الكويتية الكرمية 
والطعن فيهـــم، والتحقير من 
شأنهم، وهو ما جعل من ردود 
فعلهم عنيفة من خالل الكتابة 
في مختلف الوسائل اإلعالمية، 
كما ان عرضـــه العلني لوثائق 
ســـرية فعل يجرمه قانون أمن 

الدولة الداخلي واخلارجي.
  وقد اســـتندت مذكرة أمن 
الدولة كما نشر «اآلن» على أن 
املدعـــو اجلويهل يثير الفتنة، 
النســـيج االجتماعي  ويهـــدم 
البالد، واملساس بالثوابت  في 
التي أقرها الدســـتور الكويتي 
من الباب الثاني، والتي تتعلق 

باملقومات األساسية للمجتمع 
الكويتي. 

  وقال املوقع إن النيابة العامة 
تسلمت ردا من جهاز أمن الدولة 
حول التهم املنسوبة للجويهل، 
وهما تهمتا شق الوحدة الوطنية، 
واإلضرار بالنسيج االجتماعي 
للدولة، وذلك على خلفية أول 
حلقة قام بإعدادها وبثها اجلويهل 

عبر قناة السورة الفضائية.
  وأضـــاف أن النيابة العامة 
خاطبـــت اإلدارة العامـــة ألمن 
الدولـــة، حيث طلبت أســـانيد 
التهمتني جتاه اجلويهل، فقامت 
«أمـــن الدولة» بإعـــداد جميع 
األســـانيد، ووجهتهـــا مبرفق 

القضية للنيابة العامة. 


