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 هاني الظفيري
  اتهمـــت فتـــاة (١٧ عاما) 
أسرتها بسوء املعاملة، الفتة 
الى ان ذلك يدعوها الى تكرار 
التغيب عن األســـرة، وكانت 
أبلغت أسرتها عن  الفتاة قد 
تغيبها للمـــرة الثانية وقام 

رجال مباحث اجلهراء بالبحث 
عنها حتـــى عثر عليها داخل 
منزل صديقتها، وبالتحقيق 
معها عن أسباب تعدد بالغات 
التغيـــب قالت إن اســـرتها 
تعاملها معاملة قاسية وهذا 

ما يدعوها الى التغيب. 

 هاني الظفيري
  تقدم وافد عربي ببالغ يفيد بتعرض شــــركته 
للســــرقة على يد وافد مصري استولى على مبلغ 
٤٠ الف دينار وتوارى عن االنظار ليتم تســــجيل 
قضية خيانة امانة. وقــــال مصدر امني ان الوافد 
فوجئ صباح امس باختفاء املبلغ من خزينة الشركة 
الكائنة في منطقة الشويخ، ليقوم باالتصال على 

املوظف الــــذي لديه مفتاح اخلزينــــة اال انه وجد 
هاتفه النقال خارج نطــــاق التغطية، ليتجه على 
الفور الى مخفر الشــــويخ مســــجال قضية حملت 
مسمى خيانة امانة. من جانب آخر، فقد تقدم ممثل 
قانوني ببالغ عن تعرض شــــركته خليانة االمانة 
من قبل مواطنة قامت باستئجار مركبة ولم تعدها 
الى محل تأجير املركبات في منطقة الشويخ ليتم 

 سرقة ٤٠ ألف دينار في الشويخ قضية تغيب جديدة ضد فتاة «متعودة»

 غال ابنة القتيل محمد غزاي المطيري ألمها: «وين أبوي؟! أنت تچذبين علّي»

 تعاني زوجة القتيل محمد غزاي املطيري 
ويالت العذاب، ليس فقط من وفاة زوجها 
بعد تعذيبه على يد رجال أمن فقط، وإمنا 
بنظرات ابنتها غال التي دائما ما تردد على 
لسانها وهي جتلس بجانب أمها في املنزل 
«ماما أبي بابــــا» لكن األم تضطر حلبس 
دموعها من أجل طفلتها، وفيما يلي حوار 

يدور كثيرا بني الطفلة وأمها: 
  غال: ماما وين أبوي؟

  األم: أبوك راح الدوام.

  غال: ماما أنا ما شفت أبوي من زمان.
  األم: راح اتشوفينه بعد شوي.

  غال: ماما أنت تچذبني علي كله تقولني 
راح تشوفينه.

  األم: ال أنا ما أچذب.
  غال: ال كله تقولني راح تشوفينه وبعد 

شوي تشوفينه ميكن بابا ما يبيني.
  األم: ال شلون ما يبيك هو أصال يحبك 

وايد.
  غــــال: ماما أنا أبي بابا علشــــان أروح 

اجلمعية معاه.
  األم: خالص راح أقوله تعال علشــــان 

تودي غال للجمعية.
  وتسأل األم ابنتها: اشتبني بابا يشتري 

لك من اجلمعية؟
  غال: أبي عصير وكاكاو.

  األم: وبعد اشتبني.
  غال: أبي أبي أبي.. بطاط.

  األم: غال روحي نامي علشان تروحني 
مع بابا باكر للجمعية.

  غال: ماما أنا ما أبي أنام أبي بابا.
  من جهة اخرى، قــــال فيصل الطويح 
ابن عــــم املتوفى محمد غزاي املطيري ان 
اجلاخور الذي مت تعذيب محمد وزمالئه 
فيه يعود ألحد الضباط املشــــاركني في 
عملية التعذيب، مؤكدا ان أفراد املباحث 
قاموا بإطالق حيوانات مفترسة على محمد 
وزمالئــــه، الفتا الى ان هــــذه احليوانات 

موجودة في اجلاخور اآلن.
  وأشاد الطويح باخلطوة التي قام بها 

احملامون الذين كانوا موكلني بالدفاع عن 
املتهمني باالنسحاب من القضية، مشيرا الى 
ان هذه اخلطوة حتسب لهم بعد قناعتهم 
بعدم الدفاع عن الظلم ولذكائهم في اكتشاف 
القضية مبكرا بعد االعترافات التي أدلى 
بها بعض اجلناة، ورفض هؤالء احملامون 
الدفاع عن الباطل وبذلك انتصروا للحق، 
وباســــم الكويت نشــــكرهم على وقفتهم 
الشجاعة في رفض الظلم وهذا هو شعار 

احملامي الناجح. 

 والدتها ترفض إبالغها بحقيقة تعذيب والدها وموته 

 استمرت حتقيقات النيابة العامة مساء أمس 
األول فـــي قضية تعذيـــب املواطن محمد غزاي 
املطيري ما أفضـــى إلى موته، واملتهم فيها عدد 
من ضباط ورجال مباحث األحمدي والظهر، حتى 
صباح أمس وعلى مدى أكثر من ١٢ ساعة، حيث 

واصل املتهمون سرد اعترافاتهم.
  ومن املتوقع أن يتم استدعاء عدد من القيادات 

األمنية في مباحث األحمدي الســـتجوابهم في 
الواقعة، وأشـــار مصدر قانوني لـ «األنباء» انه 
مـــن املتوقـــع أن يتم توجيه تهـــم القتل العمد 
واخلطـــف والتعذيب واإلكراه علـــى االعتراف 

للمتهمني جميعا.
  من جانـــب آخر قررت النيابـــة العامة ضم 
شكوى احملامي فيصل الرشيدي عن موكله صياح 

الرشيدي وهي الشـــروع بالقتل والتعذيب إلى 
القضية املاثلة.

  يذكر أن النيابة العامة حققت مع ١١ متهما في 
القضية والعديد من الشهود على واقعة التعذيب 
منهم شخص بدون محجوز في السجن املركزي 
طلب من الشاهد صياح الرشيدي اإلدالء بشهادته 
في القضية بعد مشاهدته لرجال مباحث األحمدي 

وهم يقومون بتعذيب الراحل املطيري.
  وواصل املتهمون رمي التهم فيما بينهم إذ قال 
احد الضباط أن عملية التعذيب كانت بعلم بعض 
قياديي املباحث في حني نفى الوكيل عريف (ع.ع.)  
أن يكون  مشاركا في عملية تعذيب املطيري كونه 
يعمل في مباحث الظهر والضابط املسؤول عنه 

هو املالزم أول (ع.ع.) املتهم الرابع. 

 المتهمون في قضية المطيري يرمون التهم فيما بينهم 

 عسكري اعتاد استغالل زيه الصطحاب 
مخالفات اإلقامة إلى شقته لالعتداء عليهن

 يعالج بالرقية.. رّوج لنفسه عبر اإلنترنت
  وتعهّد أمام المباحث باالمتناع عن ممارستها 

 خاص - األنباء
  عرض رجـــال مباحث الفروانية مســـاء امس 
عسكريا برتبة ضابط صف يعمل في احد املنافذ، 
علـــى ٣ وافدات في طابور عـــرض، وذلك بعد ان 
اتهمنه باالعتداء عليهن داخل شـــقة تعود له في 

محافظة الفروانية.
  وقال مصدر امني ان وافدة ســـيالنية تقدمت 
ظهر امس ببالغ الى مخفر خيطان وزودت رجال 
االمن برقم لوحة مركبة كان يستقلها، مشيرة الى 
ان شخصا بالرداء العسكري كان يقود تلك املركبة 
أوقفها مقابل مدرسة تعمل فيها كفراشة وحينما 
اكتشف انها مخالفة لقانون االقامة طلب منها ان 
ترافقه حتى يســـلمها الى املخفر، ثم ذهب بها الى 
شـــقة خاصة واعتدى عليها وهددها باإلبعاد اذا 

ابلغت عنه.
  واضاف انه فور تقدم الوافدة بالبالغ مت حتديد 
هوية صاحب املركبة وتبني انه عســـكري ثم مت 

ضبطه وعرضه على املجني عليها والتي تعرفت 
عليه، كما قامت املجني عليها برفقة رجال املباحث 
باالنتقال الى الشقة التي وقعت فيها واقعة االعتداء، 
ليتأكد رجال املباحث من أن إفادات املجني عليها 

متطابقة مع معاينة الشقة مسرح اجلرمية.
العســـكري للتحقيـــق واعترف    ومت اخضاع 
بأنه اعتاد على اســـتغالل زيه الرسمي ودائما ما 
يتوقف امام مدارس اإلناث حيث تعمل اخلادمات 
ومـــن ثم يوقف عددا منهن ومتى ما وجد احداهن 
مخالفة يصطحبها ويعتدي عليها، وزود العسكري 
رجـــال املباحث مبعلومات عن وافدتني أخريني مت 
استدعاؤهما وأكدتا تعرضهما لالعتداء بالطريقة 

نفسها.
  واكد املصدر ان مزيدا من التحقيقات ستجرى مع 
العسكري ملعرفة اعداد اآلسيويات الالتي تعرضن 
لالعتداء داخل الشـــقة التي استأجرها العسكري 

لهذا الغرض منذ اشهر. 

 أمير زكي
  أبلغ مصـــدر أمني «األنباء» ان رجال اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية استدعوا راقيا اشتهر 
بعمل الرقية الشرعية مقابل تقاضي مبالغ مالية 
كبيـــرة في منطقـــة الفردوس، مشـــيرا الى ان 
الراقي ألزم بالتوقيع على تعهد بعدم ممارسته 
للرقية وإغالق وكر له في منطقة الفردوس كان

يســـتقبل فيـــه الراغبني فـــي االســـتفادة من 
خدماته.

  وقال مصدر أمني ان جلنة «حســـبنا» أبلغت 
رجال املباحث اجلنائية ان هناك راقيا آخر بخالف 

من مت ضبطه قبل أيام، وان هذا الراقي يســـتقبل 
أعدادا كبيرة من النساء ويتقاضى ١٠ دنانير مقابل 
الرقية الشـــرعية ويقوم ببيع بعض أنواع احلنة 

والعسل بأسعار كبيرة.
  ومضى املصدر األمني بالقول: ان جلنة «حسبنا» 
زودت رجال املباحث مبواقع إلكترونية ترّوج للراقي 
وأيضا أرقام هواتفـــه والتي من خاللها يتواصل 

مع زبائنه.
  وأكد املصدر ان الراقي وّقع على تعهد مشروط 
يتضمـــن في حالـــة عودته ان يتحمـــل التبعات 

القانونية. 

 متعاٍط خليجي تسلل من النويصيب

 «الداخلية» تستبدل عقوبة حبس 
بادي الدوسري بخدمة المجتمع

 موظفة تتهم زميلتها
  بسلب ٤٠٠ دينار في «المواقف»

 إخالء سبيل إعالمي اتهم بممارسة 
الطب والنصب واالحتيال 

 بكفالة ١٠٠ دينار ونظر الدعوى أول فبراير 

 شاب وضع األصفاد بيد صديقه و«توهق»

 عبداهللا قنيص
  اســـتطاع رجال امن املنافذ توقيف شخص خليجي تسلل الى 
داخل البالد من منفذ النويصيب خلســـة، مستغال ازدحام املنفذ، 
واعترف اخلليجي بعد ضبطه بأنه كان متعاطيا ملواد مخدرة وأنه 

خشي أن ينكشف امر تعاطيه، فقرر الدخول الى البالد تسلال.
  وقال مصدر امني ان كاميرات املراقبة في املنفذ اظهرت ان هناك 
شخصا متكن من التسلل الى داخل البالد ليقوم مدير عام املنافذ 
اللواء محمد الدوسري بتشـــكيل فريق عمل من رجال املنفذ ومت 

حتديد موقع عمل اخلليجي وضبطه أثناء خروجه من الدوام. 

 أفرجت وزارة الداخلية عن 
النائب السابق بادي الدوسري 
دون ان يسجن بعد موافقة وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املؤسسات االصالحية وتنفيذ 
االحكام اللواء أنور الياسني على 
استبدال حكم احلبس بخدمة 
املجتمع. وكان النائب السابق 
سلم نفســـه صباح امس الى 
االدارة العامة لتنفيذ االحكام، 
تنفيذا حلكم حبسه ثالثة اشهر 
مع الشغل والنفاذ، وذلك في 
اعقاب حكم صادر عن محكمة 

التمييز  في الثاني عشر من الشهر اجلاري وقضت بحبسه على 
خلفية قيامه بالتعدي بالســـب والقـــذف والتعدي  بالعنف على 

اللواء كامل العوضي واتالف مال مملوك للغير. 

 هاني الظفيري
  انتقلت عدوى قضايا الســـلب التي كثيرا ما يتهم فيها الرجال 
الى النساء، حيث شهدت محافظة اجلهراء اولى هذه القضايا بإقدام 

مواطنة على االعتداء بالضرب وسلب زميلتها في العمل.
  وقـــال مصدر امني ان مواطنة تقدمت ببالغ الى مخفر اجلهراء 
متهمة زميلتها بالعمل واشـــارت الى ان املدعى عليها الحقتها الى 
مواقف العمل وانهالت عليها بالضرب دون سابق انذار وسلبتها 
حقيبة يدها واالستيالء على ما بداخلها من مبلغ وهو ٤٠٠ دينار 
وهاتفها النقال، االمر الذي دعـــا املواطنة الى ان تتجه الى مخفر 

تيماء مصطحبة تقريرا طبيا يفيد مبا تعرضت له.
  من جانب آخر، تعرض وافد مصري الى السلب بالقوة بعد ان 
كان في طريقه اليصال احدى الوجبات السريعة في منطقة الواحة 
على يد ٣ اشخاص اعترضوا طريقه واستولوا على ٦٠ دينارا كانت 

بحوزته ليتم تسجيل قضية في مخفر الواحة. 

 مؤمن المصري
  قررت الدائرة العشـــرين مبحكمة اجلنح برئاســـة القاضي 
سليمان حمادة إخالء سبيل اإلعالمي جمال الشومر بكفالة مالية 
قدرها ١٠٠ دينار في الدعوى املرفوعة ضده مبمارســـة النصب 

واالحتيال وممارسة مهنة الطب دون ترخيص.
  وقد أجلت احملكمة نظر الدعوى جللســـة األول من فبراير 

املقبل للدفاع واالستعداد.
  كان احملامـــي علي محمد العلي بصفته وكيال عن الشـــومر 
قـــد ترافع في دفاعه األول أمام احملكمـــة مبينا انتفاء مبررات 
احلبس، كون موكله مواطنا وال يخشى فراره ناهيك عن زجه 
فـــي قضية لم تثبت إدانته بها إلـــى اآلن حيث ان املتهم بريء 

حتى تثبت إدانته.
  وأضاف العلي: منذ فجر التحقيقات حتى تاريخ حجز موكلي 
٢١ يوما لم تتوافر الظروف املناسبة والطبيعية ومنها االستماع 
إلى العديد من الشهود الذين أبدوا رغبتهم في اإلدالء بشهادتهم، 
باإلضافة إلى أن جميع أقوال الشـــومر فـــي التحقيقات كانت 
وليدة اإلكراه أثناء حجزه في املباحث اجلنائية، موضحا أنه من 
الشخصيات احملترمة في املجتمع وليست له عالقة بالسحر أو 
الشعوذة وهو ينصح بالعالج بالقرآن لألمراض املستعصية.

  واقتنعت احملكمة مبرافعة العلي وبانتفاء احلبس االحتياطي 
وقررت إخالء سبيل الشومر بكفالة مالية قدرها ١٠٠ دينار، وقد 
ثمن العلي عدالة احملكمة واســـتجابتها ملرافعته وإخالء سبيل 
الشـــومر مؤكدا أن احلق يعلو وال يعلـــى عليه واليزال هناك 

الكثير لدينا في هذه القضية سنقدمه أمام احملكمة. 

 هاني الظفيري
  فـــي حادثة غريبة من نوعها أقدم شـــاب على وضع أصفاد 
حديدية بيد زميله «البدون» دون ان يستطيع فتحها مرة أخرى 
األمر الذي دعاهما إلى االجتاه إلى املطافئ لفتح «الكلبشات» التي 
تركت عالمات بيد الشـــاب البدون، ومن ثم مت إبالغ العمليات 

وضبط املقيد بينما الذ اآلخر بالهرب إلى جهة غير معلومة.
  وقال مصـــدر امني ان الشـــابني (١٦ و١٧ عاما) قام أحدهما 
بوضع اصفاد عثرا عليها في إحدى الساحات الترابية بيد زميله 
من باب املزاح، إال أنهما عندما حاوال فكها باســـتخدام املطرقة 
وغيرها فشال في ذلك فاجتها إلى مركز اطفاء صناعية اجلهراء 
احلرفي حيث قـــام رجال االطفاء بإخطـــار مدير امن اجلهراء 
العميـــد محمد طنا الذي أمر باحتجاز الشـــابني اال ان الصديق 
الذي وضع االصفاد الذ بالفرار  وقام رجال مركز االطفاء بقطع 
االصفاد واحتجاز الشاب الذي زود رجال االمن ببيانات صديقه 

الذي سيتم استدعاؤه. 

 البحث عن لص ارتكب ٢٢ قضية سرقة بآلية «اخطف واهرب»
 هاني الظفيري

  أمر وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن اجلنائي بالوكالة 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة بتشكيل فريق عمل للبحث عن لص مجهول 
ارتكب نحو ٢٢ قضية، معظمها اســـتهدفت محالت للهواتف النقالة 

واملجوهرات، متبعا اسلوب «أطالع.. اخطف.. اجري.. واهرب».
  وقال مصدر امني ان اللص ارتكب جرائمه في عدة محافظات وان 
احملالت التي استهدفها بسرقاته تقع في أماكن غير مكتظة باملركبات 
بحيث يسهل هروبه، مشيرا الى ان اللص يشاركه آخر وأنهما ينفذان 

سرقاتهما باستخدام سيارة مسروقة.
  واضاف املصـــدر ان اللواء احمد اخلليفة زود فريق العمل بعدة 
صور للمتهم توضح مراحل سرقاته، وبدا مكشوف الرأس ويرتدي 
مالبس غريبة الفتـــا الى ان هذه الصور التقطـــت من موقعني قام 
اللصان بســـرقتهما وذلك من خالل كاميرات مراقبة داخل احملالت 

املستهدفة.
  وكانـــت عدة بالغات جاءت من املجني عليهـــم في هذه القضايا 
انهم يجدون شخصا يدخل الى احملل ومن ثم يطلب مشاهدة قطعة 
مجوهرات او مشـــاهدة هاتف نقال حديث، ويقوم بتفحص قطعة 
املجوهرات او الهاتف وحينما ينشـــغل البائع لبرهة او يتحدث مع 
عميل آخر يطلق اجلاني قدميه للريح مستخدما مركبة تكون بانتظاره 

وفي وضعية تشغيل.
  واشار ا ملصدر الى ان املجني عليهم اكدوا ان اجلاني يجيد بطالقة 
التحدث باللهجة الكويتية ويدخل بثقة كبيرة الى احملالت املستهدفة 
وينتقي احملالت تلك بحيث تكون عملية هروبه سهلة، الفتا الى ان 
عددا من املجني عليهم متكنوا مـــن رصد لوحة املركبة التي تكون 
بانتظاره وباالستعالم عن تلك املركبة تبني انها مسروقة. هذا، وقدر 

حجم سرقات املتهم وشريكه بنحو ١٢ ألف دينار. 

 استهدف محالت هواتف ومجوهرات ومسروقات تجاوزت ١٢ ألف دينار 

 اللص يتفحص الهاتف احلديث 

 يركض بعد السرقة 

 أسرة الجاسم: هناك تدّخل سياسي 
وخطة إلبقائه في السجن 

أو غير مباشـــر وهـــو وزير 
سابق.

   وتعرب أسرة اجلاسم عن 
ذهولها وهي ترى التوجه نحو 
انشاء محاكم خاصة للنظر في 
قضايا املالحقات السياســـية 
خصوصا تلك املرتبطة برئيس 
الوزراء سواء في محكمة أول 

درجة أو محكمة االستئناف.
  كما أن هناك معلومات غير 
مؤكدة عن احتمال انشاء دائرة 
متييز خاصة للنظر في القضايا 

ذاتها.
  وتعرب اسرة اجلاسم عن 
استيائها من اإلجراء الذي اتخذه 
املكتب الفنـــي املعني بتوزيع 
القضايا على الدوائر املختلفة 

في القضاء.
  فهل يعقل أن تعامل القضايا 
التي يكون فيها اخلصم رئيس 
الـــوزراء بطريقة مختلفة عن 
االجراء العادي املتبع في توزيع 
القضايا و هل يجوز أن يقوم 
املكتب الفني بتحويل القضايا 
الى  الوزراء  املرتبطة برئيس 
دائرة قضائية يرأسها مستشار 
له منصب تنفيذي وهو وكيل 
وزارة مســـاعد ويكون حتت 
مسؤولية وزير العدل وبالتالي 
رئيس الوزراء؟! ملصلحة من 
يحظى رئيس الـــوزراء بهذه 
املعاملة؟! نحن، أسرة سجني 
الرأي محمد اجلاســـم، نشعر 
الظلم  بالقلق واأللم بســـبب 
واالضطهاد الواقع على والدنا 
بســـبب االجـــراءات التي تتم 

بشكل تعسفي. 

إزاء جناح فريق رئيس الوزراء 
في حتقيـــق ما يريد وحرمان 
اجلاسم من حقه في محاكمة 

عادلة.
   وتناشد أسرة سجني الرأي 
محمد عبدالقادر اجلاســـم كل 
من يهمه أمـــر العدالة وحرية 
التعبيـــر اعالن اســـتنكارهم 
وادانتهـــم لتدخـــل األطراف 
احمليطة برئيـــس الوزراء في 
القضاء. كما تطالب املنظمات 
املعنية بحقوق االنسان سواء 
احمللية أو الدولية بتوفير الدعم 
االنساني الكامل لسجني الرأي 
محمد اجلاسم ومراقبة قضاياه 
السياسية املنظورة أمام احملاكم. 
وتدعو القضاء للمحافظة على 

كيانه واستقالليته.
   كما تعلن اســـرة اجلاسم 
أنها متلـــك املعلومات الكاملة 
عن طبيعة التدخل خصوصا 
من قبل أحد مستشاري رئيس 
الوزراء سواء كان بشكل مباشر 

الســـجني   أصدرت أســـرة 
احملامي والكاتب محمد عبدالقادر 

اجلاسم بيانا جاء فيه: 
الرأي    أعلنت أسرة سجني 
أنها  محمد عبدالقادر اجلاسم 
قامت مؤخـــرا بتزويد أعضاء 
في مجلـــس األمـــة ببيانات 
ومعلومات دقيقة حصلت عليها 
من مصادر موثوقة تكشف عن 
مدى التدخل السياسي وأطرافه 
في ســـير القضايا املتهم فيها 
والدهم واملعروضة حاليا على 
القضـــاء، مؤكدة أن هناك قدر 
عال من التنســـيق والترتيب 

ملصلحة رئيس الوزراء.
  وأوضحت أسرة سجني الرأي 
محمد اجلاسم أن اخلطة التي 
يسعى فريق رئيس الوزراء إلى 
تنفيذها تقضي بإبقاء اجلاسم 
في السجن أطول فترة ممكنة مع 
توالي استصدار أحكام جديدة 
بحبسه وعدم متكينه من تقدمي 

دفاعه.
   وأكدت أسرة سجني الرأي 
محمد اجلاسم أن فريق رئيس 
الوزراء ميارس ضغوطا هائلة 
إلدانة اجلاسم أو تغيير القضاة 
الذين يرفضون ادانته، وكشفت 
أنه مت تغيير أحد القضاة في 
واحدة مـــن القضايا املرفوعة 
ضده مـــن رئيس الوزراء كما 
سعى فريق رئيس الوزراء إلى 
تغيير القضاة اخلمسة الذين 
ينظـــرون قضيته فـــي دائرة 

متييز اجلنح.
  وأعربت أسرة سجني الرأي 
محمد اجلاسم عن قلقها البالغ 

 احملامي محمد عبدالقادر اجلاسم 

 الـطويـح: ضبـاط المبـاحـث أطلـقـوا الحـيـوانـات المفـترسـة علـى ابـن عمـي وزمالئه

 غال تتساءل: «وين أبوي؟!» 

 دعوة للتحقيق في هتك عرض خليجي 
 دعا الناشــــط السياســــي خليل الشــــمري جلنة التحقيق 
البرملانية في مجلس األمة والتي شــــكلت على خلفية قضية 
تعذيــــب محمد املطيري داخل مخفر االحمدي حتى املوت الى 
أن تشمل التحقيقات قضية هتك عرض حدث خليجي والتي 
حدثت في أحد املخافر وقــــد اتهم رجال مباحث بهتك عرضه 
في اآلونة األخيرة الفتا الى هذه القضية ال تقل أهمية عن تلك 

املمارسات اخلاطئة. 

 بادي الدوسري 


