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.. والسيارة الڤان التي مت نقله بها إلى اجلاخور  اجلاخور الذي عذب فيه املواطن محمد غزاي املطيري

مصادر: تعذيب الميموني في جاخور يدفع إلى الجزم بأن القضية شخصية 
  النيابـة حرّزت »كريمات« و»فلقـة« وشواية واستمعـت إلى صنـوف العـذاب التي تعـرّض لهـا

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة ـ فرج  ناصر
 محمد الدشيش - هاني الظفيري

في تعليق لها على ما حدث في واقعة تعذيب املواطن 
محمد غزاي املطيري في جاخور بكبد اكدت مصادر قانونية 
واخرى امنية على عدم جواز اخضاع أي متهم مهما كانت 
جرميت����ه للتحقيق في مقر بخالف املقار التابعة لوزارة 
الداخلية أو النيابة العامة سواء كانت هذه املقار ادارات 
تابعة للمباحث أو لالمن العام، مش����يرة الى ان ما حدث 
في قضية وفاة املواطن محمد املطيري يضع عدة عالمات 

استفهام كبيرة حول حقيقة اجلرمية التي ارتكبها.
واعتبرت املصادر القانونية واألمنية اخضاع املتهم 
الى التحقيق أو باالحرى الى جلسات تعذيب خارج مقر 
ادارة بح����ث وحتري محافظة االحمدي يش����كل جرمية 
مس����تقلة او ان االمر � وكما يبدو من مسار التحقيق في 
هذه القضي����ة � يأخذ منحى ش����خصيا اكثر منه منحى 
يتعلق بقضية ارتكبها املواطن املطيري على افتراض انه 
ارتكب جرمية. وقالت املصادر ان النيابة العامة مطالبة 
� ومن خالل التحقيق مع املتهمني املتورطني في تعذيب 
املطيري حتى املوت � بأن تقف على حقيقة ما صدر من 
املواطن املطيري بحق احد ضباط املباحث على االرجح 
وهو ما جعل هذا الضابط يجيش زمالءه لتلقني املطيري 
صنوف العذاب حت����ى مات جراء اآلالم الرهيبة الناجتة 
عن هذا التعذيب داخل مباحث االحمدي والتي نقل اليها 

في حالة ميكن وصفها بشبه املتوفى.

دوافع شخصية

ولم تس����تبعد املصادر ان يكون وراء قضية تعذيب 
املواطن املطيري حتى املوت أمور ش����خصية السيما أن 
التحقيقات وأيضا أقوال مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية يوم امس في اعقاب انتهائه من االدالء باقواله 
في اللجنة البرملانية اشارت الى عدم تورط املطيري في 

قضية حيازة مواد مسكرة.
ومضت املصادر بالقول ان هذه االفادات تؤكد مبا ال 
يدع مجاال للش����ك أن هناك سرا غامضا وهو ما أشارت 
إليه »األنباء« في عددها امس وقد يكون هذا الس����ر أمر 

شخصي جدا.

واشارت املصادر إلى جزئية شديدة اخلطورة أال وهي 
أن هذه القضية كشفت عن وجود خمور ومخدرات بحوزة 
عدد من رجال املباحث بحيث ميكنهم توريط أي شخص 
يتم القبض علي����ه في قضايا لم يرتكبها وهذه القضايا 
خطي����رة وتصل عقوبتها الى الس����جن 10 اعوام أو اكثر 

لكونها متعلقة بحيازة مواد مخدرة او مسكرة.
واس����تطردت املصادر بقولها »جزئي����ة حيازة مواد 
مخدرة أو مواد مس����كرة س����واء كانت بحوزة ضباط أو 
أي ش����خص آخر تدعو النيابة الى توجيه تهمة حيازة 

مواد مخدرة«.
ومضت بالقول ان خطورة حيازة املواد املخدرة واخلمور 
تلك ال تكمن في االجتار او التعاطي ولكن مكمن خطورتها 
في استخدامها كسالح إرهاب مت الكشف عنه مؤخرا في 

قضية مقتل املواطن محمد غزاي املطيري.
ولم تستبعد املصادر القانونية واالمنية التي حتدثت 
ل� »األنباء« ان تصل عقوبة بعض املتورطني في قضية 
مقتل املواطن املطيري الى اإلعدام باعتبار اجلرمية هي 

جرمية قتل عمد.

المحرض الرئيسي

على صعيد آخر كشفت مصادر قريبة من التحقيقات 
ان احملرض الرئيس����ي في ه����ذه القضية هو املالزم أول 
)ع.ع( وان بقية املتورطني في االعتداء منهم احد اقاربه 
وه����و ضباط برتبة مالزم أول في املرور تش����اركوا في 
اجلرمية بدافع ارضاء زميلهم الضباط والتمتع بامتيازات 
قد متنح لهم متى ما ساندوه وتتمثل في منحهم رخصا 

واذونات.
ميدانيا وبعد ان انتهى وكيل النائب العام من متثيل 
اجلرمية في جاخور كبد والذي يعود إلى أس����رة مالزم 
أول والتحف����ظ على ادوات جرمية واالس����تماع الى دور 
كل م����ن املتهمني في القضي����ة، مت اصطحاب املتورطني 
ف����ي مقتل املواطن محمد غزاي املطيري الى مقر مباحث 
االحمدي والذي شهد اللحظات األخيرة من حياة املواطن 

محمد غزاي.
وقالت مصادر مطلعة ان املتهمني في االعتداء شرحوا 
ما صدر منه����م اثناء تواجد املتهم في مقر املباحث ومن 

ثم وفاته، مش����يرا الى ان وافدا بنغالي����ا مت اقتياده هو 
اآلخر الى مقر مباحث األحمدي وشرح ما فعله في جسد 
املطيري قبل وفاته حيث مت منحه كرميات »مت التحفظ 
عليها« وطلب منه تدليك جسد املتوفي حملو آثار الضرب 

واعقاب السجائر.
واش����ارت املصادر الى ان وكيل النائب العام أمر 
بالتحف����ظ على فلكة وش����واية وكرمي����ات كانت في 
مقر املباحث واستخدمت في مراحل تعذيب املواطن 
املطيري الى جان����ب ادوات مماثلة مت التحفظ عليها 
في جاخور الضابط. وبشأن التحقيقات مع املتهمني 
قالت املصادر ان االقوال تضاربت أمس فرغم ان احد 
ضباط الصف قال إن مدير مباحث االحمدي لم يكن 
على عل����م بالتعذيب الذي طال املواطن املطيري وان 
الضابط )ع.ع( طلب منه ان يقول بأن التعذيب كان 

مدير املباحث على علم به.
إال أن ه���ذه األقوال مت نقضه���ا أمس إذ عاد بعض 
املتورط���ني في االعتداء وقال���وا إن مدير املباحث كان 
عل���ى علم بالتعذيب خارج املباحث وهذا ما كان محل 
نفي من قبل مصدر مقرب من مدير مباحث األحمدي، 
مؤكدا انه لم يكن يعلم بذلك وبحكم خبرته في س���لك 
املباحث ما كان ليسمح بأن حتدث أمور غير قانونية 

خاصة خارج املباحث أو داخل جاخور.
أما فيما يتعلق بتداعي����ات القضية فقد أصدر وزير 
الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر اخلالد قرارا بإيقاف 
كل من مدير عام اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية اللواء 
الشيخ علي اليوس����ف ومساعد مدير عام اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية لش����ؤون احملافظات العميد الشيخ 
مازن اجلراح ومدير إدارة بحث وحتري محافظة األحمدي 

العقيد عادل احلمدان.
وقالت مصادر مقربة من الوزير ان توقيف الضباط 
الثالثة عن العمل ال يعني بالضرورة تورطهم في االعتداء 
وامنا من منطل����ق رغبة الوزارة في احليادية التامة في 
التحقيقات، كما أصدر الوزير قرارا بتعيني العميد محمود 
الطباخ مديرا عاما للمباحث اجلنائية باإلنابة، هذا ومتكنت 
أجهزة وزارة الداخلية من ضبط السيارة اللغز والتي كان 

الضباط يستخدمونها في التنقل برفقة املطيري.

اقتراح الراشد مرفوض

هذا واستنكر فيصل الطويح املطيري وعائلة املرحوم 
محمد امليموني املطيري االقتراح الذي قدمه النائب فيصل 
الراش����د بأن يحمل مخفر األحمدي اس����م املرحوم محمد 
املطيري الذي قتل على أيدي مباحث األحمدي، وأضاف: 
ال يشرفنا ان يكون مخفر األحمدي باسم املرحوم محمد 
املطيري ألن هذا املخفر عذب فيه حتى املوت وُعذب فيه 
أبناء الكويت وسيقت لهم تهم من ناس مجرمني خارجني 
عن القانون وهم الذين م����ن املفروض عليهم ان يحموا 

البلد ضد اخلارجني عليه.
ومضى بالقول: أقول حق النائب احملترم علي الراشد 
إذا كان متعاطفا مع ذوي القضية ان يوجه أس����ئلة الى 
وزير الداخلية الذي لم نس����مع له تصريحا واحدا يدين 
اجلرمية، وأقول حق النائب الراشد ان يتقي اهلل وال يتاجر 
ب����دم ابن عمي، مؤكدا ان العائلة مفزوعة من مقتل ابنها 
وتيتم أبنائه، وجدد الطويح التأكيد على ان الذين قتلوا 

محمد ليسوا متهمني ولكن مجرمني سفاكني دماء. 
واش���ار الى ان حديث الوزير عن تضليله هو اكبر 
جرمية، مضيفا إن���ه اذا كان الوزير يضلل فعلى البلد 

السالم.
وكش���ف عن ان رجال املباح���ث متكنوا من ضبط 
املركبة رباعية الدفع التي كانت تستخدم كسجن متنقل 
لتعذيب عدد من الضحايا خالل ضبطهم في الش���ارع 
واملزودة بأدوات التعذيب وذلك من قبل رجال املباحث 
الذين عملوا الليل بالنهار من أجل ضبط هذه املركبة 
التي وردت خالل التحقيقات التي جرت لرجال الداخلية 
املتورطني بعملية التعذيب للمواطن املطيري وزمالئه 
وقال ان مثل هذه احلادثة لم نسمع بها على مر العصور 
وتصنف كأول قضية تعذيب على مر التاريخ لبشاعتها 

من قبل أشخاص ليسوا أوادم.
وعلق الطويح على وقف 3 قياديني من وزارة الداخلية 
عن العمل بالقول: تشير أصابع االتهام الى تورطهم في 
القضية، مطالبا بأن تتم إحالة كبار الضباط الى النيابة 
أيضا، كون إيقافهم ع����ن العمل يضع أمامهم ألف عالمة 
استفهام ويثير الشكوك في الوقت نفسه خاصة في هذا 

التوقيت. وأش����ار الى ان قضية ولدهم محمد ستسقط 
قيادات في الداخلية كانوا يتفاخرون بأنهم أمناء ويسهرون 

على راحة الشعب لكن هذا الزيف انكشف.

ال لثورة الشارع

من جهة اخرى، دعا قانونيون كويتيون الى ضرورة 
تهدئة التوتر املتصاعد في الش����ارع الكويتي بعد وفاة 
املواطن محمد املطيري داخل مخفر شرطة األحمدي اخيرا 
واتهام ضابط مباحث برتبة مالزم اول و3 افراد من قوة 
مباحث محافظة األحمدي بتعذيبه حتى املوت، مطالبني 
بترك القضية للقضاء الكويتي النزيه لبحث مالبساتها بكل 
دقة وحيادية والفصل فيها وفقا ألسس العدل واالستقالل 

التي يتميز بها القضاء في الكويت.
وقال احملامي باس���م املظفر ل� »إيالف« إن ما حدث 
للمواطن املطيري مرفوض جملة وتفصيال وغير مقبول 
البتة ولكن ليس معنى ذلك ان يثور الشارع الكويتي 
بهذا الشكل وان يتم تأجيج املوقف ألن القضية مازالت 
ش���ائكة وان القضاء وحده هو الذي يستطيع كشف 
كل احلقائق واملالبسات التي تدور حول تلك القضية 
داعيا الشارع الكويتي الى الهدوء وعدم تصعيد املوقف 
واملطالب���ة برأس القاتل دون ترك مس���ؤولية حتديد 
ذلك الى اجلهات املختصة، حيث ان القضاء الكويتي 
النزيه ينظر في القضية وسينال املخطئ عقابه دون 
ادنى شك ودون تدخل من احد، موضحا انه ال يوجد 
هناك اي تدخل من اي سلطة سواء كانت تنفيذية او 

تشريعية في سلطة القضاء املستقلة. 
واضاف املظفر ان هناك ايضا جلنة برملانية تتابع 
التحقيقات اجلارية بخصوص القضية. وال يعني كون 
املتهم ضابط ش���رطة أنه يجب التستر على احلقائق 
او ان يتم تش���ويه األدلة بل ان���ه اذا ثبت تورطه في 
التعذيب وكان هو املتسبب في وفاة املطيري فسوف 
يحصل على جزائه دون ادني شك في ذلك الن جميع 
املواطنني متساوون امام القانون وليس هناك مواطن 
ع���ادي وآخر ذو نفوذ في مي���زان احملكمة الكويتية. 
والب���د ان يطمئن أهل املطيري وجميع الكويتيني الى 

قرار القضاء. 

أكدت عدم جواز إخضاع أي متهم للتحقيق خارج مقار تابعة لـ»الداخلية«

القتيـل بـدم  المتاجـرة  عـدم  إلـى  الراشـد  النائـب  وأدعـو  األحمـدي  مخفـر  علـى  عمـي  ابـن  اسـم  يطلـق  أن  نقبـل  ال  الطويـح: 

السـيارة الڤان اللغز في عهدة النيابة العامة وبداخلها أدوات تعذيبتوقيف اللواء اليوسـف والعميد الجراح والعقيد الحمدان ليس دليل إدانة
حديث وزير الداخلية عن تضليله أكبر جريمة وإذا كان ُضّلل فعلى البلد السالم
)ع.ع(  للضابـط  بالجملـة  مجامـالت  عـن  تكشـف  التحقيقـات 

عقوبـة المتورطين في قضيـة التعذيب قد تصل إلى اإلعدام شـنقًا
شـيء بـكل  األحمـدي  مباحـث  مديـر  علـم  أكـدوا  متهمـون 

األمير أمر بإرسال إطفائي أصيب في دهس للعالج بالخارج 

اللواء املنصوري يصافح شقيق املصاب

في مبادرة من صاحب السمو األمير المفدى 
الشيخ صباح االحمد، أمر بإرسال وكيل عريف 
وليد المري من اإلدارة العامة لإلطفاء الى العالج 
في الخارج فورا اثر تعرضه لحادث دهس اثناء 

تأدية عمله.
واعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان في تصري���ح لوكالة األنباء 
الكويتية )كونا( عن خالص ش���كره وامتنانه 
لصاحب السمو األمير على رعايته األبوية الكريمة 
ولفتته اإلنسانية تجاه ابنائه داعيا الباري عز 

وجل ان ينعم على المري بالشفاء العاجل.
وم���ن جانبهم زار كل من مدي���ر عام االدارة 
العامة لإلطفاء اللواء جاسم المنصوري ونائب 
المدير العام لشؤون المكافحة وتنمية الموارد 
البشرية العميد يوسف االنصاري ومدير منطقة 
إطف���اء الفروانية العقيد عبداهلل كركوه ومدير 
إدارة العالق���ات العامة واإلع���الم المقدم خليل 
األمي���ر ورئيس مركز جليب الش���يوخ المقدم 
عيسى المطيري، المصاب لالطمئنان على حالته 

الصحية

الدّوة كادت تقتل وافدتين
وانتحار هندي.. ووفاة في دهس

حذر املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد من خطورة استخدام الدوة 
واالس���تغراق في النوم، مش���يرا الى ان وافدتني 
احداهما اثيوبية واالخرى نيبالية مت نقلهما للعالج 
في حالة حرجة ج���راء اصابتهما باختناق جراء 

استنشاق الغازات الناجتة عن اشتعال الدوة.
من جهة اخرى، قال بوحيمد ان طفل في اخلامسة 

من عمره تناول مادة التنظيف الكلوركس واسعف 
الى مستش���فى مبارك، داعيا اولي���اء االمور الى 
اليقظة وابعاد مواد التنظيف عن متناول االطفال، 
م���ن جهة اخرى لقي وافد هندي مصرعه بعد ان 
اقدم على االنتحار في منزل كفيله باالندلس، كما 
تعرض شخص مجهول الهوية الى حادث دهس 

عند وصلة الدوحة.

المناور يعتزم مقاضاة وزير الداخليةمواطن يفجّر مفاجأة أمام النيابة: الخمور المحرزة في قضية المطيري تخصني وبصماتي عليها
أ.ف.پ: قال احملامي أس���امة املناور أمس انه ينوي رفع 
دعوى ضد وزير الداخلية بعد تعرض موكله لتعذيب مفترض 

من قبل الشرطة في السجن.
وقال احملامي أسامة املناور لوكالة »فرانس برس«: »أصبح 
اآلن تقدمي ش���كوى جزائية ضد وزير الداخلية امام محكمة 
الوزراء أمرا حتميا وهو ما سنقوم به خالل االسبوع القادم«. 
واملناور هو محامي صياح الرشيدي الذي كان معتقال مع محمد 

املطيري الذي يعتقد انه تعرض للتعذيب حتى املوت.
والرشيدي الذي ميضي عقوبة بالسجن في قضية اخرى، 
بات يعد الش���اهد الرئيس���ي في قضية التعذيب املفترض 
للمطيري بعد ان اكد للمحققني انه ش���اهد تعذيبه، بحسب 

احملامي.
وأك���د املن���اور ان موكله الرش���يدي تع���رض هو ايضا 

للتعذيب.

مؤمن المصري
اس���تمعت النيابة العامة أمس إلى شهادة الشاهد الثاني )أ.ش.( الذي كان 
قد أبدى اس���تعداده للش���هادة أمام النيابة في واقعة تعذيب المرحوم محمد 
غزاي المطيري. وتساءل الشاهد إذا كانت الخمور المحرزة لدى النيابة العامة 
عددها )24 زجاجة خمر(.. فأين الخمور التي ضبطت في مسكنه وتم تحريزها 

وعددها أيضا 24 زجاجة؟
وأبلغ مصدر »األنباء« بأن وكيل النيابة س���الم العسعوسي استدعى أمس 
الش���اهد )أ.ش.( واس���تمع إلى إفادته. وكان مما ذكره )أ.ش.( أنه رأى محمد 
المطيري وصياح الرش���يدي أثن���اء تعذيبهما في مخف���ر األحمدي. وقال أن 
المباح���ث كانت قد ضبطت بمس���كنه 24 زجاجة خمر عليها بصماته. وطلب 
)أ.ش.( م���ن وكيل النائب العام التأكد م���ن بصماته الموجودة على زجاجات 

الخمر المحرزة.
وتساءل )أ.ش.(: إذا كانت الكمية المضبوطة من الخمور مجموعها 24 زجاجة 
وبعد أن اعترفت بأنها تخصني وعليها بصماتي ومأخوذة من مسكني.. فمن 

أين أتوا بزجاجات الخمر التي لفقوها لمحمد المطيري وصياح الرشيدي؟
وقد صرح دفاع الشاهد األول )صياح( المحامي فيصل الرشيدي ل� »األنباء« 
بأنه توجه إلى مخفر األندلس لالستفس���ار عن قضية كانت قد لفقت لموكله 
)صياح( من قبل الضابط الراش���د وتم اتهامه فيها بسرقة سيارة وافد هندي 
بالكسر وكان )صياح( قد أنكر التهمة، وعندما طلب المحقق مواجهة )صياح( 

بالضابط الراشد تبين أنه مقبوض عليه في قضية التعذيب.
وأضاف المحامي الرشيدي أن هناك تقريرا من الطب الشرعي خاص بموكله 
صادر بتاريخ 2011/1/11 يبين اإلصابات التي بجسده أثناء التحقيق معه في قضية 

السرقة. وهناك تقرير آخر له يبين اإلصابات الجديدة في قضية التعذيب.
وقرر الرشيدي أنه سيطلب من وكيل النيابة الذي يقوم بالتحقيق في قضية 
التعذيب ضم ملف الجنحة الملفقة لموكله إلى الجناية األخرى ليثبت تلفيق 
هذه التهمة لموكله. وعلم الرش���يدي أن المحقق قرر حفظ القضية وإحالتها 
إل���ى مخفر األحمدي لتوجيه تهمة تعذيب )صي���اح( من قبل رجال المباحث 

احملامي فيصل الرشيديطبقا للتقرير الطبي المرفق.


