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 االمنية  االمنية  االمنية  االمنية 
 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 اختتمت صباح أمس الندوة العلمية حول «دور جهاز األمن  الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

في مواجهة ظاهرة العزوف والتسرب من العمل الشرطي»، 
والتي أقيمت حتت إشراف معهد الدراسات االستراتيجية 
األمنية بكلية األمن الوطني بقطاع شؤون التعليم والتدريب، 
حيث مت إصدار عدد من املقترحات والتوصيات املهمة والتي 

من شأنها مواجهة هذه الظاهرة. 

 «الداخلية» تناقش العزوف
  عن العمل الشرطي في ندوة علمية

 غال ابنة القتيل محمد املطيري 

 اجلاخور الذي شهد واقعة التعذيب   لقطة خارجية لبوابة اجلاخور 

 شقيق الضحية أكد أنه ال يستطيع النوم من هول ما رآه في الجثة عند تغسيلها

 المتهمون بتعذيب المواطن محمد المطيري حتى الموت مّثلوا جانبًا
  من جريمتهم في جاخور بكبد.. والنيابة تبحث عن سر غامض وراء الجريمة
 شـنيتر المطيري: لو كان أخـي قتل أمهات وآباء مـن قاموا بتعذيبه من ضبـاط وأفراد لما عذبوه بهذه البشـاعة

 أبلغنا والدتي بوفاة أخي وحجبنا عنها الصحف حتى ال تعلم بتعذيبه لم يتركوا ٥ سـم من جسـد محمد إال وتركوا عليهـا بصمة إجرامية

 بالغ جديد للنائب العام لتضليل العدالة وإخفاء أدلة

 النيابة طلبت تقرير «األدلة» في واقعة تعذيب صياح الرشيدي
 قدم رئيس نقابة العاملني   والقضية إلى «الجنايات» فور االنتهاء من التحقيقات

فـــي مؤسســـة املوانئ علي 
العزاء  الســـكوني خالـــص 
السرة املرحوم محمد غزاي 

املطيري.
  وقال السكوني: ان ما قام 
به رجـــال الداخلية بتعذيب 
املطيري حتى املوت يعتبر 
سجال اسود وقبيحا لوزارة 
الداخلية وتعلو صفحاته كل 
التعذيب وهي بعيدة  صور 
كل البعد عن حفظ الكرامة، 
القانون  فهل وصل اهمـــال 
واالســـتهتار بغياب الرقيب 

لهذه الدرجة من املهانة والبشاعة وهل اصبحت مخافر وزارة 
الداخلية اوكار تعذيب ومحابس تذليل للمواطنني؟!

  وقال الســكوني: ان ما حــدث للمـــواطن املطـــيري جــرمية 
بشـــعة ليســـت بحقه فقط بل ضـــــد االنــســـانية واملجتمع 

بأكمله.
  وطالب وزارة الداخلية بأن تؤهل ضباطها وافرادها وان تلزمهم 
باحلقوق املدنية والدستورية للمتهمني وباالخص املادة ٤٣ من 
الدستور التي تنص على ان املتهم بريء حتى تثبت ادانته في 
محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية ملمارسة 

حق الدفاع ويحظر ايذاء املتهم جسمانيا او معنويا. 

القتيل محمد  ابن عم  الطويح 
غزاي املطيري ان رجال مباحث 
النيابة يبحثون اآلن عن مركبة 
رباعية الدفع تستخدم كسجن 
متنقل لتعذيب الناس وترويعهم، 
مؤكدا ان اسم هذه السيارة ورد 
في سير التحقيقات التي جرت 
مع املتهمني في قضية مقتل ابن 
عمه، مشيرا الى ان املباحث في 
حالة طوارئ قصوى لضبط هذه 

السيارة بأسرع وقت.
  واضـــاف ان فرقة املباحث 
البحـــث في هذه  املناط بهـــا 
القضية ذهبت ملنزل قيادي كبير 
للعثور عليها خاصة بعد ورود 

معلومات بهذا اخلصوص.
  وكشـــف الطويح ان بعض 
القياديـــني خاصة التي حتوم 
حولهم الشـــكوك في التورط 
فـــي اضـــالع القضيـــة قاموا 
باتالف ملفات خاصة بعدد من 
االشخاص الذين مت تعذيبهم، 
حيث اطلقوا سراحهم بعد ان 
هددوهم باعادتهم مرة اخرى 
اذا ما كشـــفوا عما  للســـجن 

تعرضوا له. 

التعذيب؟

  سر غامض

  واكـــدت املصادر ان النيابة 
العامة حتاول جاهدة الوصول 
الى سر لم يفصح به املتهمون 
حتى هذه اللحظة اال وهو ملاذا 

كل هذا الكم من التعذيب؟!
  من جهته، قال شنيتر املطيري 
املواطن محمد غزاي  شـــقيق 
املطيري والذي لقي حتفه بعد 
تعرضه للتعذيب على يد رجال 
الشرطة في مخفر االحمدي انه ال 
ميكن ان يصف حجم االصابات 
التي حلقت بشقــيقه، مشــيرا 
الى انه احد من شـــاهدوا جثة 
الفقــيد قبل دفنها، وشاهد ما 
ال ميكن تصديقه، الفتا الى ان 
آثار  جســـد اخيه كانت عليه 

تعذيب رهيب.
  وقال شنيتر املطيري، في 
اتصـــال هاتــفي مع «األنباء»: 
اثناء تغسيل اجلثة صدمنا من 
التي بها، كما  حجم االصابات 
ذهل مغسل املوتى، فنحن لم 
جند في جسد شقيقي مساحة 

الوحـــوش البشـــرية الذيـــن 
نفذوا جرمية قتل شـــقيقي ان 
ينالوا عقابهم ومبا يتناســـب 

مع جرمهم.
  ومضـــى بالقول: لن نرتاح 
كأسرة حتى يأخذ اجلناة عقابهم 

العادل.
  وحرص شنيتر على توجيه 
عظيم الشكر الى صاحب السمو 
االمير الشـــيخ صباح االحمد 
الى سمو  على برقيته وايضا 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
  وشدد على ضرورة ان توجه 
الى الضباط االفـــراد املتهمني 
بقتل شـــقيقي جراء التعذيب 
تهمة حيازة مواد مسكرة بقصد 
االجتـــار الى جانب سلســـلة 
اجلرائم االخرى التي بانتظارهم 
باعتبارهم احضروا زجاجات 
خمر وادعوا انها ضبطت بحوزة 

شقيقي املتوفى.

  البحث عن رباعية الدفع

  من جهة اخرى، قال فيصل 

وتصوير كل وقائع التعذيب.
  على صعيد آخر، تراجع عدد 
من املتهمني عن اقوالهم السابقة 
بشأن علم مدير مباحث األحمدي 
بواقعـــة التعذيب مؤكدين ان 
مدير املباحث لم يكن على علم 
بكل هذه التفاصيل اي تفاصيل 
الى  املواطـــن املطيري  اقتياد 
اجلاخور واالعتداء املبرح عليه 

بالضرب.
  واضافـــوا انهم اتفقوا فيما 
بينهـــم على ان توجيه االتهام 
بالتورط الى مدير املباحث مرده 
اعتقادهم أن هذا هو الســـبيل 

للنجاة.
  وكشفت املصادر ان النيابة 
العامـــة وحتى يـــوم امس لم 
تكن مقتنعـــة بأن يكون وراء 
هذا الكم الكبير من التــعذيب 
قضية تتعلق بحيـــازة مواد 
مسكرة مشــيرة الى ان النـــيابة 
العامة تعتقد ان هناك امورا رمبا 
تكــــــون خـــاصة كانت وراء 
هذا الكـــم الكبير من التعذيب 
الـــذي تعرض له املجني عليه 
وصوال الى موته بعد ايام من 

ومثل باجلثث على افتراض ذلك 
ملا كانوا قد عذبوه ذلك التعذيب 
الرهيب والذي من غير املمكن 
ان يحصل حليوان ال النسان، 

انه صعب حتمله.
  ومضى قائال: منذ ان شاهدت 
هذا التعذيب في جسد شقيقي 

٥ ســـم اال وقد طالها التعذيب 
والضرب.

  واضاف شنيتر: اقسم باهللا 
العظيم انني ومن شاهد جثة 
شـــقيقي قلنا ان اجلناة الذين 
عذبوا شقيقي حتى املوت لو كان 
الفقيد قد قتل امهاتهم او ابناءهم 

والذي افتقدته اســـرته، وكان 
يعيل ابنـــاءه وزوجته وابناء 
شقيقه والذي توفي قبل ٨ اشهر 

تاركا ٨ اطفال.
  واضاف: انني اشـــاهد هذه 
االصابات كلمـــا اغلقت عيني 
وأظل لســـاعات حتى يرهقني 

التعب واستسلم للنوم.
  وقال: من غير املمكن ان اصف 
لكم شعور جميع افراد اسرته 
ابنتـــه الصغيرة غال،  خاصة 
فأمنا داخل املستشفى وابلغناها 
بصعوبة بالغة ان اخي محمد 
انتقل الى جوار ربه، ولم نكن 
نستطيع ان نسرد لها انه مات 
من التعذيب، لدرجة اننا حجبنا 
عنها الصحف داخل املستشفى 
حتى ال تعلم ان ابنها وحبيبها 
وفلذة كبدها مات من التعذيب 
الوحشي الصادر عن وحوش 

وليس عن بشر.

  القصاص مطلبنا

  واضـــاف: كل مـــا نطلبـــه 
هو القصاص وال شـــيء غير 
القصـــاص، وان تكون عقوبة 

 محمد الدشيش ـ فرج ناصر
  في احدث تطورات القضية 
التي شغلت الرأي العام والتي 
تعتبر ســـابقة من نوعها في 
الكويت، قام املتهمون بتعذيب 
املواطن محمد غزاي املطيري 
حتـــى لفظ انفاســـه االخيرة، 
بحضور وكيـــل النائب العام، 
بتمثيل وقائع جرميتهم داخل 
اجلاخور الذي شهد جانبا من 
عملية تعذيب املطيري وذلك 
قبل نقله الى مباحث االحمدي 
حيث لقي مصرعه هناك متأثرا 

بالتعذيب الذي امتد أليام.
  وقالت مصـــادر مطلعة ان 
وكيل النائـــب العام طلب من 
جميع املتهمني سواء ضباط أو 
أفراد شرح دور كل منهم وكيفية 
قيامهم بتعذيب املواطن كما اطلع 
على االدوات التي اســـتخدمها 
املتورطون في االعتداء من بينها 

عجرة غليظة وشواية.
  وكشفت املصادر ان عملية 
متثيل اجلرمية امتدت ألكثر من 
٤ ساعات حيث حرص وكيل 
النيابة على االستماع بإسهاب 

 علي السكوني 

 السكوني: تعذيب المطيري سجل 
أسود وقبيح لوزارة الداخلية

 طالب بإعادة تأهيل الضباط واألفراد 

 علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة طلبت أمس تقرير 
األدلة اجلنائية عن واقعة تعذيب الشاهد واملتهم صياح الرشيدي، والذي 
يتضمن قطع حلمة صدره وكســـرا في أنفه وضربات شديدة في رأسه 
وأماكن أخرى متفرقة من جســـده. وأكدت املصادر أن النيابة ستحيل 
القضية إلى محكمة اجلنايـــات مبجرد االنتهاء من التحقيقات اجلارية 

مع املتهمني.
  من جانبه تقدم احملامي محمد منـــور املطيري وكيل ورثة املرحوم 
املواطن محمد املطيري الذي قام رجال مباحث مخفر األحمدي بتعذيبه 
دون وجه حق ما أدى الى وفاته، ببالغ للنائب العام عن سلسلة اجلرائم 
التي وقعت من ضباط مباحث وأفراد مخفر األحمدي والتي تعد أشـــد 
خطورة وفتكا مبفهوم دولة املؤسسات وثقة األفراد بالسلطة وسيادة 
القانون خاصة الســـلوك اإلجرامي الذي انتهجه ضباط مباحث وأفراد 

مخفـــر األحمدي بعد وفاة املجني عليه وذلك بغية إخفـــاء األدلة على جهات التحقيق 
والرأي العام وتضليل العدالة. وتضمن بالغ احملامي محمد منور عدة جرائم ثابتة في 
حق رجال مباحث مخفر األحمدي وهي جرمية االتفاق اجلنائي فيما بينهم على ارتكاب 
جرمية التزوير باحملررات الرسمية بسبب احملضر املفتعل من رجال املباحث ضد املجني 
عليه التهامه مبا من شـــأنه أن يجعل من املجني عليه في نظر جهات التحقيق والرأي 

العام متهما خارجا على القانـــون ومتاجرا باخلمور واملواد احملظورة 
قانونا.

  كمـــا وجه احملامي الـــى املتهمني اتهاما آخر بتهديـــد كل من له صلة 
بالواقعة وذلك لتضليل جهات التحقيق عن الصورة احلقيقية للواقعة 

وعدم افتضاح أمرهم وعدد األشخاص الذين قاموا بتهديدهم.
  وأضاف محمد منور في بالغه أن رجال مباحث مخفر األحمدي عمدوا 
إلى إساءة استخدام الســـلطة املخولة لهم قانونا بغير أغراضها ومنها 
التحصل على استصدار القرار الســـيادي بإبعاد األجانب واإليهام بأن 
الغرض هو املصلحة العامة في حني كان الهدف اخلفي هو التأثير على 
ســـير التحقيقات وإبعاد شـــاهد مؤثر في القضية وإنزال عقوبة به لم 

يحكم بها عليه.
  وانتهـــي احملامي منـــور في بالغه إلى انه كان يأمـــل أن ينأى رجال 
املباحث عن مثل هذه األفعال اإلجرامية التي متارس ضد املواطنني ألن مهامهم هي في 
املقام األول حفظ األمن وسالمة املواطنني وليس تعذيبهم أو االعتداء عليهم دون وجه 
حق وانتهاك كل حقوق املواطنني القانونية والدستورية، فرجال مباحث مخفر األحمدي 
بالواقعة محل البالغ مبا اقترفوا يكونوا قد أســـاءوا إلـــى كل العاملني بجهاز املباحث 

وبثوا قدرا من عدم الثقة لدى املواطنني بهذا الكيان األمني. 

 احملامي محمد منور املطيري


