
 الثالثاء
  ١٨ يناير ٢٠١١  

 14 
 االمنية  االمنية  االمنية  االمنية 
 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 محمد الدشيش
  تقدمت وافدة سورية الى مخفر األحمدي واتهمت شخصا زودت رجال األمن 

برقم هاتفه بالنصب عليها.
  وقالت ان ابنها احتجز في مخفر األحمدي بعد توقيفه في حملة ثالثية أثناء 
عمله في أحد األسواق وعلمت بشخص يستطيع ان يخرج ابنها والتقت به وطلب 

منها ٥٠ دينارا مقابل اخراج ابنها على ان تعطي له الحقا ٢٠٠ دينار.
  وأضافت ان الشخص توارى عن األنظار وأغلق هاتفه. 

 محمد الجالهمة
  تعاملت ادارة املتفجرات صباح امس مع كمية كبيرة من املتفجرات 

كشفت عنها اعمال بناء في منطقة صناعية العارضية.
  وقال مصدر امني ان رجال املتفجرات لدى تعاملهم مع البالغ، 
تأكـــد لهم ان املتفجرات من مخلفـــات الغزو العراقي واصبحت 
بحالة سيئة، مشيرا الى ان كمية املتفجرات تصل الى نحو ٢٠٠ 

كيلوغرام. 

 ٢٠٠ كيلوغرام متفجرات في صناعية العارضية سورية تتهم مجهوًال بالنصب عليها

 استمرار حجز الوسمي إلى ٢٤ الجاري
  و٨ نواب أكدوا عدم تعرضه للذات األميرية

 استمعت الدائرة اجلزائية الثانية عشرة باحملكمة 
الكلية أمس برئاســـة املستشـــار عادل الهويدي 
وعضوية املستشارين علي سلطان وصالح الدين 
أبو الفتوح وأمانة سر وليد منصور إلى شهادة ٨ 
نواب كانوا حضورا في ندوة د. جمعان احلربش 
التي عقدت الشهر املاضي وحدثت فيها مناوشات 
بني رجال األمن وحضور الندوة، وذلك في قضية 
أمن الدولة رقم ٢٠١٠/٧ املرفوعة ضد أستاذ قانون 

املرافعات بكلية احلقوق د. عبيد الوسمي.
  وشهد النواب مسلم البراك ود.جمعان احلربش 
ومبارك الوعالن ود.وليد الطبطبائي ومرزوق الغامن 
وفالح الصـــواغ وخالد الطاحوس ود.ضيف اهللا 
أبورمية باإلضافة إلى عريف الندوة علي الســـند 
بأن ما قاله د.عبيد الوســـمي أثناء الندوة وخارج 
ديوان احلربش كان قانونيا مؤكدين أن الوسمي لم 

يتطرق إلى الذات األميرية من قريب أو بعيد.
  ومتحورت شهادة النواب حول دحض الشكوى 
املقدمة من وزارة الداخلية والتي مفادها أن الوسمي 
وقف في مكان مرتفع بالديوان ووجه ألفاظا بذيئة 
وغير الئقة وعبارات حتريضية لرجال الشرطة.

  وعندما ســـألت احملكمة النـــواب الثمانية عما 
إذا كان كالم الوســـمي قانونيا ودستوريا أم كان 
كالما عاميا قرروا أن كالم الوسمي في هذه الندوة 
وغيرها من الندوات كان وفق األسلوب واملصطلحات 

القانونية احملضة.
  وقـــد أجلت احملكمة نظر الدعوى جللســـة ٢٤ 
اجلاري للدفاع بعـــد أن رفضت طلبني من الدفاع 

بإخالء سبيل الوسمي واستدعاء شهود اإلثبات.
  وحضر اجللسة مع الوسمي عدد كبير من احملامني 
منهم د. إبراهيم احلمود ود. ثقل العجمي وأسامة 
املناور واحلميدي السبيعي وخالد املهان وشريان 
الشريان ومرداس املطيري وطالبوا جميعا بإخالء 

سبيل الوسمي حلني الفصل في الدعوى.
  وعقب انتهاء اجللسة ثمن احملامي أسامة املناور 
لهيئة احملكمة ســـعة صدرها وحســـن استماعها 
للشهود وكذلك تلبية طلب املناور بإخراج الوسمي 
من القفص أثناء تـــداول الدعوى حيث انه مازال 

بريئا من وجهة النظر القانونية.
  كما طلب فريق الدفاع االستماع إلى شهود اإلثبات 
ملناقشتهم فيما أدلوا به من أقوال في التحقيقات. 
وطلبوا مـــن احملكمة إحضار شاشـــة عرض مع 
بروجكتور وجهاز البتوب لعرض أحداث الندوة 
والواقعة. إال أن احملكمة لم تستجب لهذه الطلبات 

كما لم تستجب لطلب إخالء سبيل الوسمي. 

 ٤٠٠ إطفائي من ٢٠ مركزًا شاركوا في إخماد
  نيران المخازن و٣ مراكز تعاملت مع حريق «اإلسفنج» 

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
  أعلـــن نائب مدير عـــام اإلدارة العامة لإلطفاء لشـــؤون املكافحة 
العميد يوســـف األنصاري عن ان نحو ٤٠٠ رجل إطفاء من ٢٠ مركزا 
ومبعاونة مـــن إطفاء احلرس الوطني واجليـــش متكنوا من حصر 
موقع حريق شـــركة املخازن في ٢٠ ألف متر مربع دون امتداده الى 

مخازن مجاورة.
  وأشاد العميد األنصاري في تصريح لـ «األنباء» باجلهود الكبيرة 
التي بذلها رجال اإلطفاء من اإلدارة العامة لإلطفاء واجليش واحلرس 
خـــالل فترة عملهم، الفتا الى ان غرفة العمليات قامت بتبديل املراكز 

املتعاملة مع احلريق ومبا ال يشكل عبئا مستمرا عليهم.
  من جهة اخرى، قال مدير إدارة العالقات العامة في اإلطفاء املقدم 
خليل األمير ان رجال إطفاء مراكز الشهداء، الشويخ الصناعي، والساملية 

تعاملوا ظهر امس مع حريق في مخزن لإلســـفنج في منطقة الري، 
مشيرا الى ان مساحة املوقع بلغت ٤٠٠٠ متر مربع وان احلريق امتد 
على مساحة ١٠٠٠ متر مربع من املساحة اإلجمالية والتي كانت حتتوي 
على اسفنج ومفروشات، وأضاف ان رجال اإلطفاء استطاعوا احلد من 

انتشار احلريق وتأمني الشركات املجاورة دون وقوع اي إصابات.
  وقال املقدم األمير ان عددا كبيرا من قيادات اإلطفاء تواجدوا للتعامل 
واإلشراف مع احلريق ومنهم رئيس مركز الهاللي والصليبخات املقدم 
عمر املرشود ورئيس مركز الشويخ الصناعي املقدم علي عباس ورئيس 
مركز العمليات واإلسناد املقدم بدر العتيبي ورئيس قسم العمليات 
املقدم غازي العتيبي ورئيس مركز الشهداء املقدم احمد سليم ورئيس 
وحدة الصحة والسالمة املهنية باإلنابة الرائد احمد الرشيدي، يذكر 

ان احلريق خلف كمية كبيرة من السحب الدخانية. 

 احملامي خالد املهان

 حديث جانبي بني د.عبيد الوسمي وخالد الفضالة 

 آليات من االطفاء استمرت طوال الليل في التعامل مع حريق شركة املخازن 

 رجال اإلطفاء يحاولون إخماد حريق مخزن االسفنج من الداخل 

 احملامي احلميدي السبيعي احملامي اسامة املناور

 فيصل الرشيدي فيصل الطويح

 المتهمون في قضية المطيري: قمنا بتعذيبه داخل جاخور بكبد
جراء فقد ولدهم.

  على صعيد آخر، أفادت مصادر مقربة 
من أهل القتيل بأنــــه مت القبض على أحد 
الضباط خالل ذهابه إلــــى اجلاخور الذي 
ضبط فيه القتيــــل وزمالؤه إلخفاء معالم 
وآثار التعذيب، لكن مت ضبطه من قبل رجال 
املباحث املكلفني مبراقبة هذا اجلاخور، خاصة 
ان ذلك اجلاخــــور مت تعذيب املجني عليه 
فيه بعض الوقت. وأضافت املصادر انه مت 
ايضا ضبط ضابط آخر متهم في القضية 
كان متواريــــا عن األنظار منذ وفاة القتيل 
وبروز القضية إعالميا وذلك من خالل أحد 
أقاربه الذي حتايل عليه من أجل تسليمه 
لرجال األمن والذي ســــهل عملية الضبط. 
وعن انســــحاب دفاع املتهمني بعد ان أدلوا 
باعترافاتهم أمام النيابة قال ابن عم القتيل 
فيصل الطويح ان اعترافات املتهمني دليل 
قاطع على تورطهم في هذه القضية ويعد 
اعترافهم بعدم تعرضهم للمقاومة من قبل 
القتيل وزمالئه، وهذا يؤكد تضارب تقارير 
وزارة الداخلية ويؤكد عدم صحة التقرير 
الطبي ملستشفى «الصحة» ويظهر ادعاءهم 
بالكذب والتزوير وتضليل العدالة. وقال ان 
مدير مباحث األحمدي هو اآلخر كان لديه 
علم بالتعذيب الذي تعرض له القتيل منذ 
يوم ضبطه وعليه فإن احلادثة سُتعرض 

آخرين للمساءلة في القضية.

والثالث فقد قررا أنهما كانا يتلقيان األوامر 
بتعذيب املجني عليه من جهات لم يفصحا 
عنها، وقررا ان العجرة احملرزة لدى النيابة 
العامة قاما بأخذها من أسفل سرير املجني 
عليــــه عندما قاما بالقبض عليه. الى ذلك، 
علمت «األنباء» مــــن مصادرها ان النيابة 
العامة ســــتحيل ملف القضية الى محكمة 
اجلنايات في أقرب فرصة عقب االنتهاء من 
التحقيقات، كما علمت ان أهل املجني عليه 
محمد غزاي املطيري سيطالبون بتعويض 
مدني ضخــــم عن األضرار التي حلقت بهم 

أوامره من املتهم الرابع مالزم أول، وبسؤال 
النيابة كيف كان يتلقى أوامره من ضابط 

في نفس رتبته أجاب: لقد أخطأت.
  وبسؤال النيابة العامة له عن جتاوز مدة 
حجز املرحوم املطيري للمدة القانونية (٤ 
أيام) أجاب بأنه ال يعرف احلساب الدقيق 
ملدة احلجز القانونيــــة، باإلضافة الى انه 
لم يكن هناك اي تســــجيل بدفتر األحوال 
الذي يتم غلقه مســــاء، وقرر انه أخطأ في 
ذلك. وأنهى اعترافاتــــه بقوله: أنا أخطأت 
وأرجو أن تسامحوني. أما املتهمان الثاني 

 مؤمن المصري ـ فرج ناصر
  اعترف املتهمون الثالثة املقبوض عليهم 
من قوة املباحث مســــاء أول من امس أمام 
النيابة العامة بأنهم قاموا بضرب املجني 
عليه محمد غزاي املطيري وقاموا بتعذيبه 
داخل جاخور كبد يعود ألحد أقارب ضابط 
فــــي الداخلية، كما أقروا بأنهم قاموا بعمل 
«شواية» و«فلقة» للمجني عليه في اجلاخور. 
وعلمــــت «األنباء» من مصــــادر قريبة من 
التحقيقات ان املتهمني قــــرروا ان الراحل 
املطيري لم يقاومهم بسكني أو عجرة كما 
ادعوا في بداية التحقيقات وامنا الســــكني 
والعجرة احملرزة بالنيابة العامة قاموا هم 
بأخذهما من شقة املجني عليه عند اقتحامهم 
لها، مؤكدين ان مقاومة املجني عليه كانت 
باليد فقط وأكدت املصادر ان املتهمني أقروا 
ايضا بأن الرواية التي أدلوا بها في املباحث 
اجلنائية في بداية ضبطهم جاءت باتفاق 
بينهم وبني طاقم مخفر األحمدي، وبسؤال 
النيابة عن ســــبب هذا االتفاق خشوا من 

اإلفصاح عنه ولم يجيبوا.
  من ناحية اخرى، أنكر املتهمون انهم قاموا 
بتعذيب املجني عليه داخل مخفر األحمدي، 
وقالوا انهم لم يثبتوا أي شيء عن الواقعة 
بدفتر أحوال املخفر. وبسؤال أحد الضباط 
املتهمني عن ســــبب قيامه مبــــا قام به من 
تعذيب للمجني عليه، قرر انه كان يتلقى 

 أقروا بأنه لم يعتد عليهم وأن مقاومته كانت بسيطة

 مركز رياض 

 ال أحد مع مخالفة القانون، لكن هناك ضحايا 
كثيرين لهذه املخالفات، فمع تواصل احلرب على 
العمالة الهامشية ومخالفي قانون اإلقامة والعمل 
ــي بالدنا البد أن نتواصل في هذا املجال وقبل  ف
ــؤاال من اجلاني في هذه  ــأل س ذلك البد أن نس
القضية، فاملشهد يراه اجلميع، باستثناء قيادات 
ــراره يوميا  ــى الرغم من تك ــة عل وزارة الداخلي
وبالطبع في أماكن محددة وفي العديد من املناطق، 
ــن يبيعون  ــن جتار اإلقامة مم ــؤالء اجلناة م فه
ــك من مخالفي اإلقامة أصبحوا  تلك اإلقامة وكذل
ــو األرصفة فجر  ــرين في بالدنا وال تخل منتش
ــكلون خطرا  كل صباح منهم حتى أصبحوا يش
على الكثير من املارة بالطريق وعلى أوالدنا اثناء 
ذهابهم للمدارس في كل إشراقه فجر، فال البرد 
القارس مينعهم وال مالحقة رجال األمن واجلهات 

ــهم، وعندما تقف مع  ــرى تخيفهم فهم يبحثون عن لقمة عيش األخ
ــاذا ال تذهب إلى بلدك يجيبك  ــأله ما الذي دعاك لهذا ومل أحدهم وتس
ــاع كل ما ميلك  ــع ضحية جتار اإلقامة وب ــى بأنه وق في حزن وأس
ــتطيع العمل بالبالد ثم  ــي يعمل له إقامة حتى يس ــه لكفيله لك ليدفع
تبني له ان كفيله وهمي ويقول له «دبر حالك» لذلك فإن هذه القضية 
تستحق تسليط الضوء عليها وفتح ملفها مرارا وتكرارا للبحث عن 
ــرأي القانوني فيها لعل من يعرف القراءة والكتابة  حل لها وإلبداء ال
من هؤالء العمالة يعلم ما فعله من جرم عندما ترك وطنه وأهله وأتى 
ــب ولكنه يقع ضحية النصب والتدليس من  إلى البالد للعمل والكس
ــأوى والبد من  ــة الوهمية وأصبح بال عمل أو م ــب جتار اإلقام جان
اإلشارة إلى أن القانون اجلزائي ال يعرف التعاطف ويطبق بحذافيره 
ــض على العمالة  ــق لذا فإن القب ــع دون متييز وال تفري ــى اجلمي عل
ــواء عن طريق الدوريات األمنية التابعة  ــية أمر ال مفر منه س الهامش
ــرطة النجدة أو مديريات األمن أو املباحث اجلنائية  لإلدارة العامة لش
ــي وزارة الشؤون وإذا كان رجال  فضال عن مباحث الهجرة ومفتش
ــن يعرفون أن غالبية هؤالء العمالة ضحايا لتجار اإلقامات اال ان  األم
ــبب في القبض  هناك قانونا البد أن يطبق بعيدا عن العواطف والس
ــم وذلك ألن العدد األكبر من هؤالء العمال خالفوا  عليهم هو حمايته
ــزم ترحليهم حتى ال يتحولوا  ــون اإلقامة والعمل في البالد لذا ل قان
ــية تتمثل في عدم  ــا يعانونه من ظروف قاس ــى مجرمني بحكم م إل
ــب فضال عن عدم وجود مأوى لهم األمر  حصولهم على عمل مناس
الذي يدفعهم للجرمية للحصول على املال ولعل من األنسب أن نبني 
ــر والعمالة الهامشية  املوقف القانوني ملوضوعي جتار اإلقامة بالبش
ــة لهذه املواضيع  ــزاء والقوانني املنظم ــك على ضوء قانون اجل وذل
ــون إقامة األجانب ـ  ــنة ١٩٥٩ بقان ــوم األميري رقم ١٧ لس ـ فاملرس
واملادة (٩) نصت على أن أي أجنبي يريد اإلقامة في الكويت عليه أن 
يحصل من رئيس دوائر الشرطة واألمن العام على ترخيص باإلقامة. 
ــرر (أ) عقوبة احلبس  ــرع في هذا القانون مبادته ٢٤ مك وأفرد املش
ــهل ألي أجنبي احلصول  ــنوات لكل من س مدة ال تزيد على ثالث س
ــك أن جميع  على تصريح إقامة بالبالد لقاء حصوله على مال، والش
ــم أمواال حتى  ــية نتيجة دفعه ــؤالء العمالة الهامش ــات مع ه اإلقام
يحصلوا على إقامات في البالد وهو األمر احملظور بنص املادة سالفة 
ــو املنوط أعماله بتاجر اإلقامة فضال عما جرمه  الذكر وهذا احلكم ه
قانون اجلزاء بالنسبة له من عقاب بنص املادتني ٢٣١، ٢٣٢ من قانون 
اجلزاء ألنه أوهم هؤالء العمالة الهامشية بأنه في استطاعته اعطاءهم 

ــالف احلقيقة ولعلمه بأن  إقامات بالبالد على خ
ــه عقاب على  ــتحق مع هذا محظور وهو ما يس
ــته أفعال التدليس والتحايل  تلك األفعال ملمارس
على هؤالء العمالة واستطاع احلصول منهم على 
ــرع اجلزائي عقوبة  أموالهم وهو ما أفرد له املش
ــنوات فضال عن  ــس مدة ال جتاوز ثالث س احلب
ــه ٢٤ مكرر (أ)  ــون للعامل في مادت ــة القان معاقب
فقرة (٢) باحلبس مدة ال تزيد عن سنة حلصوله 
ــى التصريح باإلقامة لقاء تقدميه املال، أما عن  عل
ــك أنهم وقعوا  ــية فال ش ــؤالء العمالة الهامش ه
ــم إال أن هناك  ــب واالحتيال عليه ضحية النص
ــراءات البد من اتخاذها ضدهم ومنها إبعادهم  إج
ــادة ١٦ من قانون  ــاء بامل ــن البالد عمال مبا ج ع
ــة األجانب وذلك  ــاص بإقام ــنة ١٩٥٩ اخل ١٧ لس
ــتنادا ألسباب غير  الن وجودهم بالبالد كان اس
مشروعة فضال عن ان دخولهم الى البالد كان بطريقة غير مشروعة 
األمر الذي تستدعي معه مصلحة العامة للبالد إبعادهم عنها. ونشير 
ــة أخرى جوهرية في هذا املوضوع وهي أن األجنبيـ  كما قلنا  لنقط
ـ إقامته بالبالد غير مشروعة لدفع مبالغ للحصول عليها وهنا يأتي 
ــألة  ــي للبالد باحثا عن مأوى له فالقانون عالج هذه املس هذا األجنب
ــأن قرر في مادته ١٢ مكرر بأنه يحظر وهنا احلظر نهائي ووجوبي  ب
على أي شخص إيواء أو اسكان أو استخدام أي أجنبي تكون إقامته 
بالبالد غير مشروعة ولم يكتف املشرع بذلك بل جرم ذلك في مادته 
٢٤، فقرة ٥ باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر كل من يخالف حكم 
املادة ١٢ مكرر. ونأتي لنقطة أخرى أن مخالفة األجنبي لقانون اإلقامة 
ــالد بعد انتهاء إقامته يعرضهما لعقوبة ـ وفق املادة  ووجوده في الب
ــهر إال أنه رأفة من  ــرة ٣ ـ احلبس مدة ال تزيد على ثالثة أش ٢٤ فق
ــرع ارتأى أنه يجوز قبول الصلح من العامل الذي يخالف حكم  املش
املادة ١٢ وهي انتهاء إقامته بأن يدفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير 
ــؤون الهجرة باحملافظة  ــى أن يدفع مبلغ الصلح في مقر إدارة ش عل
ــرة أيام من إعالن العامل باملخالفة، ويترتب على  املختصة خالل عش
ــة وجميع آثارها على أن  ــع مبلغ الصلح انقضاء الدعوى اجلزائي دف
ــؤون الهجرة، فله رفض  ــوازي ملدير اإلدارة العامة لش ذلك األمر ج
ــلوك العامل  ــغ الصلح وذلك إذا رأى طول مدة املخالفة وس دفع مبل
ــاحنات  ــاجرات واملش طيلتها بأن ارتكب عدة جرائم وكان معتاد املش
ــؤون الهجرة. وفي النهاية  ــذا كله يرجع لتقدير اإلدارة العامة لش وه
البد من فرض هيبة القانون على اجلميع وأن يطبق وذلك حتى ننأى 
بالبالد عن وجود أشخاص غير مرغوبني وهنا وجب الضرب وبقوة 
ــعون في األرض فسادا جلمع املال احلرام من العمال  على يد من يس
ــيني واملتالعبني بعشرات  ــطاء خاصة بعض املتنفذين والسياس البس
امللفات التي حتتوي على املئات من العمالة املتروكة واملنصوب عليها 
ــرع سواء في قانون اإلقامة أو قانون  فضال عن ضرورة تدخل املش
ــزاء بتغليظ العقاب على مرتكبي جتارة اإلقامة حتى يعلم كل من  اجل
ــه مخالفة هذا القانون أن هناك قانونا شديدا مغلظا  ــول له نفس تس
سيعاقبه على فعله فضال عن ضرورة مالحقة هؤالء العمال الهامشية 
ــواء بإبعادهم عن البالد أو محاولة  في البالد والذي وضع حدا لها س
ــيما أن الوضع أصبح في بلدنا  احلصول لهم على عمل لالرتزاق الس
ــار  ــوأ العواقب في ظل ازدياد أعدادهم مما أدى إلى انتش يهدد بأس

اجلرمية في بالدنا سواء االخالقية أو السلوكية أو جرائم العنف.
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 بقلم: المحامي رياض الصانع

 «أجيليتي»: أسباب الحريق مازالت مجهولة
  

ــركة أجيليتي للمخازن العمومية انها أبلغت عن وقوع    ذكرت ش
ــتودعاتها في الصليبية والذي مت احتواؤه بعد فترة  حريق بأحد مس
وجيزة من اكتشافه، الفتة الى ان احلادث لم يسفر عن أي إصابات، 
ــركة على موقع سوق الكويت لألوراق املالية بأنه لم يتم  وأفادت الش

التعرف على أسباب احلريق.. 

 دخان كثيف غطى سماء الري نتيجة حريق مخزن االسفنج 

پ معــقــب قـ�ضـايــا عدد 2

 خربة ال تقل عن 4 �سنوات باملحاكم 

پ م�ضت�ضار قانـوين

ال��ق��ان��ون وع��ل��ى وج��������ه اخل�����س��و���ص الق�سايا  خ���ربة بجميع ف���روع 

املدني��ة والتج��اري���ة

پ �سكــرتيـــرة 

جتيد اللغة االأجنبية )االإجنليزية( وكذا اخلربة التي ال تقل عن 

3 �سنوات واالإملام التام باأعمال الطباعة والكمبيوتر

يعلـــن

مكـتب حمـامــاة
عن حاجته اإىل �سغل الوظائف التالية:

يرجى االت�س��ال على االأرق����ام التالي���ة :

الفت�����رة ال�سب����احي������ة :  99888265 - 66881804

الفت�����رة امل�س������������ائي���������ة :  22544485 - 22544486 - 22544487

 «الداخلية»: إضافة ضابطين وضابط صف إلى قائمة المتهمين بتعذيب المطيري 
 أعلنت وزارة الداخلية ان التحقيقات 
التي اجرتها مؤخرا كشــــفت عن تورط 
ضابطني وضابط صف في قضية مقتل 
املواطن محمد املطيري وهم بخالف احملالني 
الى النيابة واعترفــــوا بضرب املواطن، 
وقالت وزارة الداخلية في بيان: تأكيدا ملبدأ 
الشفافية وترسيخا لنهج وزارة الداخلية 
في االلتزام باملكاشفة واملصارحة وتوضيح 
احلقائق للرأي العــــام كالعهد بها دائما، 
من هذا املنطلــــق، تعلن وزارة الداخلية 

أن جلنة التحقيق التي شكلتها في قضية 
وفاة املواطن محمد غزاي هليل امليموني 
رحمه اهللا، بعد استماعها إلى أقوال املتهمني 
ومبواجهتهم بأقوال الشهود وبعد جمع 
االســــتدالالت الالزمة، تبني لها أن هناك 
ادعاءات كاذبة فــــي التحقيق األولي من 
جانب من قاموا بضبط املتوفى، كما أتضح 
أن هناك أطرافا أخرى لها صلة بالقضية.  
وقد قامت اللجنة بالتحقيق مع كل من له 
دور في هذا الشأن وبناء عليه متت إحالة 

ثالثة آخرين من رجال األمن إلى النيابة 
العامة إلى جانب الثالثة الذين ســــبقت 
إحالتهم.. ومن بينهم ضابطان، وضابط 
صف ليلقى كل مــــن أخطأ أو جتاوز أو 
تستر عقابه الرادع وفقا للقوانني املعمول 

بها في هذا الشأن.
   والتزال اللجنة مستمرة في أعمالها 
للكشف عن أية جتاوزات أو أوجه قصور 
في هذا الصدد ولتعزيز الرقابة اإلدارية 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا اخلصوص 

للحيلولة دون تكرار ذلك مستقبال.
   وتؤكد الــــوزارة على ضــــرورة أن 
يلقى كل من يتجاوز أو يخالف األحكام 
واإلجــــراءات القانونية املقــــررة اجلزاء 
العادل.. ردعا لكل من تســــول له نفسه 

العبث بكرامة اآلخرين.
   وستظل املؤسســــة األمنية ملتزمة 
بســــيادة القانون ومحافظة على حقوق 
املواطنني واملقيمني ودرعا واقية وعينا 

ساهرة على هذه األرض الطيبة. 


