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 هاني الظفيري
  ألقى رجال جندة حولي القبض على 
وافد آسيوي بعد مطاردة على األقدام 

وعثر معه على ٣٧ زجاجة خمر.
  وقال مصــــــدر ان رجــال جندة 
حولي اشتبهوا في وافد يحمل كيسا، 
ولدى الطلب منه التوقف حاول الهرب 

ليتم ضبطه.
ابلغ مصــدر    من جــهة اخـــرى، 
امني «األنباء» ان شـــخصا يستقل 
مركبـــة رباعــيـــة الدفع قـــام بنزع 
مالبسه مقابـــل احد مــعاهد االناث 
الشامية، وجار ضبطه مبوجب  في 

معلومات عن املركبة. 

 ضبط ٣٧ زجاجة خمر والبحث عن مجهول تعرى

 اللواء عبداهللا الراشد  العقيد عادل احلمدان  اللواء عبداحلميد العوضي  اللواء الشيخ علي اليوسف 

 قبل ساعات من إعالن لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها

 «األنباء» تكشف سر اندفاع «الداخلية» في إصدار بيانها المثير للجدل عن حادثة الميموني

 جثـة الميموني 
داخــل مستـشفى 
لــم  األحـمــدي 
ِقبـل  مــن  تعايـن 
المحقـق   أو  النيابـة 

إبعــاد   قــرار 
المصــري  الحـارس 
وفــاة  قبـل  صـدر 
الميموني بـ ٢٠ ساعة

 شهـود علــى 
سـمعنا  التعذيـب: 
القتلـة وهم يرددون 
على القتيل الميموني 
«مســـوي نفسـك 
ريال ليـش تصارخ؟»

 «الڤـان» ودوريـة 
تابعة للمباحث وتوقيف 
جهود  أعاقت  الحمدان 
ضبط اليوكن السـوداء 

أبلغ   المطيـري 
معذبيه أنه يعاني من 
وراثيًا  القلـب  مرض 
ولكن  سـيموت  وأنه 
لطلبه!  يستجيبوا  لم 

 اعتــرافـــات 
قلــبـت  العصفـور 
موازيــن القضـيـة 
بضبط  النيابـي  واإلذن 
المطيري صدر بعد ٤٨ 
التعذيب مـن  سـاعة 

 شواية المباحث تستخدم بطريقة مختلفة!

 تسلسل األحداث

 لغز «اليوكن» المتواري عن األنظار 
 انضباطية لرائدين سمحا لمتهم بالتحدث هاتفيًا

ــات بقوة، وفق ما اكدته املصادر  ــواية كانت حاضرة في التحقيق  الش
ــة، اذ قالت انه مت توجيه االتهام الى العقيد عادل احلمدان وضباط  االمني
ــواية، وهذا ما نفاه احلمدان، واشارت  ــوة والش ــتخدام القس لديه باس
ــد ان  املصادر الى ان العقيد احلمدان قال امام اللواءين العوضي والراش
ــواية مبالغ فيه، وانه ال يتم وضع  ــائل االعالم عن الش ما يذكر في وس
ــفل املتهم، وكل ما يحدث انه يتم ربط املتهم في وضعية «دجاجة  نار أس

مشوية» مضيفا ان الهدف من ذلك شد األعصاب للمتهمني ال أكثر. 

 ضبط املواطن املتوفى محمد غزاي املطيري يوم االربعاء ٥ يناير بخالف 
ــة التي ذكرتها وزارة الداخلية في اول بياناتها، اي قبل الوفاة بنحو ٦  الرواي
ــام حيث توفي فجر يوم الثالثاء التالي ١١ يناير، وظهر ذلك اليوم (الثالثاء)  اي
ــرب حول واقعة الوفاة وتزامنت معها تصريحات  ١١ يناير بدأت االخبار تتس
ــاء يوم الثالثاء فقد اصدرت وزارة الداخلية  ــديدة اللهجة، اما مس نيابية ش
ــاوم رجال املباحث  ــليمة بأن املطيري ق ــرت فيه معلومات غير س ــا ذك بيان
ــم الوزير بالتضليل  ــوابق له، وبدأت التصريحات النيابية تته ــردت س وس

وتوعدت باالستجواب.
  وفي اليوم التالي شّكل وزير الداخلية فريقا للتحقيق واصدرت الوزارة 
بيانا آخر اكدت فيه على وجود تعذيب حدث وانها حتقق وستحيل املتورطني 
للقضاء، ثم بدأت االخبار تتسرب عن جملة من احلقائق وان املواطن القتيل 
قبض عليه وعذب في جاخور مبنطقة كبد، وفي الثالث عشر من يناير اعلن 

وزير الداخلية عن تقدمه باستقالته.
ــعة مساء ١٣ اجلاري، قالت    واصدرت وزارة الداخلية بيانا آخر في التاس
ــرت امور متعلقة  ــه: ان هناك متهمني جددا متورطني في القضية، وانتش في
ــوبربان، وان القضية وراءها امور شخصية والقت  ــيارة ڤان وأخرى س بس

الداخلية القبض على «الڤان» وتبني أنها دورية تابعة للمباحث.
ــر الداخلية عددا من قيادات  ــوم اخلميس (اول من امس)، أوقف وزي   وي
ــيخ علي  ــام املباحث اجلنائية اللواء الش ــن العمل منهم مدير ع ــة ع الداخلي
ــاعد مدير املباحث اجلنائية لشؤون احملافظات العميد الشيخ  اليوسف ومس

مازن اجلراح ومدير مباحث االحمدي العقيد عادل احلمدان. 

ــزاي املطيري ان قائد  ــم القتيل محمد غ ــر فيصل الطويح ابن ع  ذك
املركبة اليوكن املتواري عن األنظار والذي كانت بصحبته فتاة أمام معهد 
ــل ان تكون له صلة قوية  ــات التجارية مبنطقة حولي من احملتم الدراس
بقضية تعذيب ومقتل املواطن املطيري، مؤكدا أن ضبط قائد هذه املركبة 
ــاهم في الوصول إلى اللغز احملير للقضية وقد يساهم في إغالق  سيس

ملف القضية بالكامل.

 علمت «األنباء» ان وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون اجلنسية 
واجلوازات وعضو فريق جلنة التحقيق في القضية اللواء عبداحلميد 
ــر انضباطية وحجز ضابطني برتبة رائد بعد ان  العوضي أمر بتحري
ــا نقاال ألحد املتهمني وهو  ــا الكاميرات أثناء إعطائهما هاتف رصدتهم
ــر اللواء العوضي بأال  ــرته، كما أم املالزم أول (ع.ع) للتحدث مع أس
ــث اجلنائية ملدة ٧٢  ــى اإلدارة العامة للمباح ــان مبن ــادر الضابط يغ

ساعة. 

ــه كان يذهب الى  ــي بأن اعترف ل
ــاهد زجاجات اخلمر  الشقة ويش
ــألته ملاذا لم تبلغ؟ قال  وحينما س

انا مليش دعوة.
  العقيد احلمدان: زين، أرسل 

تقريرا.
  وعندما وصل تقرير بشـــأن 
الوافد املصري عبدالســـتار قام 
العقيد احلمدان بالتوقيع عليه 
ورفعه الى مدير عام اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية اللواء الشيخ 
علي اليوسف والذي بدوره وقع 
على كتاب اإلبعاد ليقوم بعد ذلك 
املـــالزم أول (س.ك) باالتصال 
بأقارب احلـــارس وطلب منهم 
اإلسراع في إحضار تذكرة سفر 

له حتى يتم إبعاده.

  اإلسعاف والقلب

  ولكن هل تعرض املطيري 
للتعذيب داخـــل املخفر مثلما 
تعـــرض للتعذيـــب داخـــل 
اجلاخور؟ أجاب املصدر عن ذلك 
قائال: بالفعل أكدت التحقيقات ان 
املواطن املطيري تعرض لتعذيب 
شديد، مشيرة الى ان املتهمني في 
القضية قالوا ان القتيل أبلغهم 
القلـــب وراثي في  بأن مرض 
عائلته وعليه مت طلب سيارة 
إسعاف من إسعاف العدان وكان 
ذلك في الثامنة والنصف مساء 
يوم االثنني، وقال املسعف ان 
صحة املطيري على ما يرام إال 
انه في الواحدة صباحا عاوده 
الى  شـــعور باأللم ليتم نقله 

املستشفى.
  ال معلومات

  عن دور نسائي حتى اآلن
  هـــل وراء هذه القضية وهذا 
القدر غير املعقول من التعذيب 
ســـالفة نساء؟ ســـؤال وجهته 
الى املصـــادر األمنية  «األنباء» 
التي أجابـــت بقولها حتى يوم 
أمس لم يظهر اي دور نســـائي 
في القضية، إال ان العقيد عادل 
احلمدان وضع هذه اجلزئية في 
االعتبار خاصة بعد واقعة السيارة 
اليوكن وسالفة املعهد التجاري 

وحدوث مشادة كالمية.
القتيل  بالفعـــل    ولكن هـــل 
فـــي قضايا  املطيـــري متورط 

سابقة؟
  تقول املصادر عن ذلك: بالفعل 
محمد غزاي املطيري لديه سوابق 
في السكر واملخدرات وسجالت 
وزارة الداخلية تؤكد ذلك وبالتالي 
«الداخلية» لم تكـــذب في هذه 

اجلزئية.
  وأضافت املصادر: قبل وقف 
العقيد عادل احلمدان عن العمل 
بساعات كانت هناك جهود كبيرة 
لفك هذا اللغز «السيارة اليوكن»، 
الفتا الى ان ما دعا العقيد احلمدان 
الى فتح هذا امللف ما قاله شهود 
عيان أثناء التعذيب حيث قالوا 
انهم ســـمعوا الضباط واألفراد 
يقولون له انت مســـوي نفسك 

ريال ليش تصارخ؟ 

جلنة التحقيق وقبل ان يفعل ذلك 
اجتمع مع أفراد املباحث وقال لهم 
«مالنا دخل في القضية خلوكم 
على قولكم هـــذا»، وإذا ضاقت 
األمور بيننا وأصبحنا شـــركاء 
في القضية فلنتفق على مقولة 
اننـــا كنا ننفـــذ تعليمات مدير 
مباحث األحمـــدي العقيد عادل 

احلمدان».
  وأكملت املصـــادر: مت وضع 
تقريـــر أمـــام جلنـــة التحقيق 
بتورط املـــالزم اول (ع.ع) في 
القضية لتتم إعادة التحقيق معه 
ليعتـــرف بأنه هو الرأس املدبر 
لعملية ضبط وتعذيب املواطن 
الراحل محمد غزاي املطيري، الفتا 
الى ان هـــذه االعترافات جاءت 
في أعقاب اعتـــراف صريح من 
املباحث وهو  جانب احد رجال 

(ف.العصفور).
  حيـــث نســـف العصفور ما 
ســـبق ان اعترف به املالزم أول 
(ع.ع) من أنهـــم كانوا ينفذون 
تعليمات مدير مباحث األحمدي 
كما أقروا بـــأن توقيت توقيف 
املطيري لم يكن يوم الســـبت، 
حســـبما مت اإلعالن عنه ولكن 
كان يوم األربعاء السابق له، اي 
ان املتهمني جتاوزوا القانون في 
جزئية الفترة القانونية لالحتجاز 

في مقار التحقيق ٤ أيام.

  من أمر بإبعاد الحارس 
عبدالستار؟

أمـــر بإبعاد  الذي    ولكن من 
القضية  الرئيســـي في  الشاهد 
عبدالستار وملاذا مت ذلك؟ تقول 
املصادر املطلعة في إجابتها عن 
هذا السؤال ان املالزم اول (س.ر) 
اتصل مبديـــر مباحث األحمدي 
العقيد عادل احلمدان صباح يوم 

األحد وكان احلوار التالي:
  املالزم أول (س.ر): طال عمرك 

في مصري نبي نبعده.
  العقيد احلمدان: ليش؟ شنو 

سوى؟
ــال عمرك كان    املالزم أول: ط
يتستر على شخص «بدون» اسمه 
«ا.عودة» وضبط بحوزة «أ.عودة» 
ــارس  ــع احل ــا م ــور وحققن خم
املصري وقال لنا انه كان يعلم أن 
ــرب اخلمر ويتاجر  (أ. عودة) يش
فيها وكان متسترا على ذلك، كما 

النائـــب العام بعـــد ان متعن 
لبعض الوقت في التقرير وقال 
له الضابط «طال عمرك، التقرير 
فيه (..، ..)»، لكن وكيل النائب 
العام قال له مرة ثانية «سجلها 

وفاة طبيعية»!
  ومضـــت املصـــادر بقولها: 
ذهب الضابـــط ويدعى (ع.ش) 
الى محقق املخفر وأطلعه على 
تقرير الوفاة وأبلغه بأنه أجرى 
اتصـــاال هاتفيا بوكيـــل النائب 
العام مرتـــني، فرد عليه احملقق 
قائال: ال أستطيع أن أسجل هذه 
القضية باعتبارها وفاة طبيعية، 
فالتقرير وما يتضمنه يؤكد أن 
هناك شبهة جناية، ورفض احملقق 
الطبي وتسجيل  التقرير  تسلم 
القضية باعتبارها وفاة طبيعية، 
إال أن الضابط قـــال له ان هذه 
تعليمـــات وكيـــل النيابة وعاد 
الثالثـــة وأجرى اتصاال  للمرة 
بوكيل النائب العام، والذي «كرر» 
للمرة الثالثة: انا قلت ســـجلوا 
القضية وفاة طبيعية ومش هقول 
ثاني، وعليه امتثل احملقق وسجل 
القضية باعتبارها وفاة طبيعية 

برقم ٢٠١١/٩.
  الجثة لم تعاين من النيابة

  أو المحقق
  بعـــد ذلك أضافـــت املصادر 
األمنية أنه رغم خطورة ما ورد 
فـــي التقرير إال أن وكيل النائب 
العام في محافظة األحمدي وأيضا 
احملقق لم ينتقال ملعاينة اجلثة 
واكتفيـــا باالطالع على التقرير 
دون معاينة للجثة (وهو االجراء 
الذي يعتبر حتميا في مثل هذه 
التواصل عبر  القضايا) وليس 

الهاتف.
  وزادت املصادر: ازاء ذلك وبعد 
تدوين القضية باعتبارها وفاة 
طبيعية مت ابالغ وزارة الداخلية 
بأن القضيـــة صنفت من وكيل 
النيابة باعتبارها وفاة طبيعية، 
مشيرة الى ان الوزارة ابلغت بأن 
وكيل النيابة تلي عليه التقرير 
اخلاص بالوفاة وطلب ان تسجل 

باعتبارها وفاة طبيعية.

  التروي في البيان واجب

  ومضت املصادر بقولها: ان 
الداخليـــة اعتمدت في  وزارة 
إصدار بيانهـــا على تصنيف 

 المحرر األمني ـ فرج ناصر
  عبداهللا قنيص ـ هاني الظفيري

  قبل ساعات قليلة من انتهاء 
البرملانية مـــن إعداد  اللجنـــة 
تقريرها بشـــأن وفـــاة املواطن 
محمد غزاي املطيري جراء تعذيب 
بشع مورس بحقه من قبل ضباط 
في ادارة بحث وحتري محافظة 
االحمدي حتى اسلم روحه الى 
خالقها، وبعد ساعات ايضا من 
الداخلية  صدور قرار من وزير 
الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر 
اخلالد بإيقاف مدير عام االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية اللواء 
الشـــيخ علي اليوسف ومساعد 
العامة للمباحث  االدارة  مديـــر 
اجلنائية لشؤون احملافظة العميد 
الشيخ مازن اجلراح ومدير ادارة 
بحث وحتري محافظة االحمدي 
العقيد عادل احلمدان عن العمل 
حلني انتهاء التحقيقات، كشفت 
مصادر امنية مطلعة عن ســـر 
اندفاع وزارة الداخلية في اصدار 
بيانها املثير للجدل والذي ذكر 
ان وفـــاة املواطـــن محمد غزاي 
املطيـــري طبيعية، كما حتدثت 
املصادر االمنية عن كامل تفاصيل 
القضية بدءا من توقيف املواطن 
املتوفى مرورا مبراحل التعذيب 
وانتهاء بإحالـــة عدد كبير فاق 
الـ ١٠ ضباط وضباط صف الى 
النيابة العامة لتورطهم في مقتل 
املواطن املطيري او التستر على 
ارتكاب جرمية او محاولة طمس 
آثار تتعلق بظروف التعذيب. كما 
حتدثت املصادر عن االجراءات 
التي تقوم بها اجهزة املباحث في 
كشف املزيد من الغموض حول 
هذه القضية خاصة بعد مؤشرات 
اليها «األنباء»  سبق ان أشارت 
عن وجود دوافع شخصية وراء 

احداث القضية.

  سر االندفاع

  حرصت املصادر االمنية على 
ان تبدأ حديثها لـ «األنباء» حول 
كشف السر وراء اندفاع وزارة 
الداخلية في اصدار بيانها املثير 
للجدل، إذ قالت ان املسؤولية 
الكبرى تقع على ممثل النائب 
العام في محافظـــة االحمدي 
ومحقق مخفر االحمدي، مشيرة 
الـــى ان احد ضبـــاط املباحث 
بخالف املتورطني في القضية 
الطبي اخلاص  التقرير  تسلم 
بوفاة املواطن امليموني وقام هذا 
الضابط باالتصال بوكيل النائب 
العام في محافظـــة االحمدي 
الوفاة، وقرأ  وابلغه بواقعـــة 
عليه األســـباب التي أدت الى 
الوفاة، كما جـــاءت في تقرير 
مستشفى شركة النفط، ليقوم 
وكيل النائب العام بابالغ ضابط 
املباحث الذي اتصل به وقال له: 
سجل القضية باعتبارها وفاة 

طبيعية!
  وأضافت املصادر ان ضابط 
املباحث عـــاد واتصل بوكيل 

توقيفه كان يوم السبت، مشيرا 
الى أن اإلذن النيابي صدر بضبط 
املتهم يوم السبت إال أن احلقيقة 
تقول ان املتهم قبض عليه من 

دون إذن النيابة.
  واضافت املصـــادر ان أحد 
ضبـــاط املباحـــث (س.ر.)، 
وهو بخالف الضابط احملرض 
الرئيسي في القضية (ع.ع.)، 
أبلغ مدير إدارة مباحث األحمدي 
بأنه وزمـــالءه أوقفوا املواطن 
(املطيري) وكان بحوزته عدد ٢ 
كرتون خمر وأن املتهم قاومهم 
وأحـــدث بهم إصابـــات وانهم 
املقاومة  ســـيطروا عليه بعد 
وحلقت به إصابات، فســـألهم 
مدير مباحث األحمدي عن تاريخ 
الضبط ومت إبالغه بأن الضبط 
حدث يوم السبت، مشيرا الى 
ان هذا االتصال كان يوم األحد 
وعليـــه طلب مديـــر مباحث 
األحمدي مـــن الضباط ان تتم 
إحالة حائز اخلمور (املطيري) 

إلى النيابة خالل ساعات.

  أوامر لم تنفذ

  كما قالت املصـــادر ان مدير 
مباحث األحمـــدي العقيد عادل  
احلمدان فوجئ صبيحة الثالثاء 
بخبر وفاة املطيري حيث سارع 
إلى مبنى مستشفى شركة النفط 
وكان املالزم أول (س.ر) منهارا 
وســـأله عما حـــدث فأبلغه بأن 
املواطن محمد غـــازي املطيري 
توفي، فعاد وسأله ملاذا لم يتم 
نقله إلى النيابة؟ فالتزم الصمت 
حيال عدم تنفيذه لألوامر حيث 
كان رد العقيد احلمدان «يصير 
خير» وبعد ذلك بدأت األحداث 
تتطور بشكل درامي وسريع إذ 

النيابـــة العامـــة ولكـــن كان 
األحرى بها أن تتمهل وتتروى 
بعض الوقـــت خاصة في ظل 
التصريحات النيابية املتتالية، 
مشـــيرا الى ان الوزارة ما كان 
يفترض ان ترتكب خطأ مماثال 
وغير مقصود من قبل احملقق 
أو وكيل النائب العام في عدم 
معاينة جثة املتوفى (املطيري) 
وكان يفتـــرض بها أن تعرض 
اجلثـــة على الطب الشـــرعي 
وتنتظر نتيجة ما تقوله جلنة 
خبـــراء، حتى يكـــون بيانها 
حقيقيا ومعتمدا على براهني 
وليس بيانا متسرعا ومغايرا 

للحقيقة.
  واســـتطردت املصـــادر: ال 
يوجد هناك أي مبرر الستعجال 
الداخليـــة في إصـــدار بيانها 
فاإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
بكل ما حتويه من أجهزة ومعدات 
وأطباء كان األفضل لها أن تطلب 
هي هذه  األجهزة، وأن حتسم 
الوفاة ومن  بنفسها أســـباب 
ثم يصدر بيانها والذي أحدث 
اشـــكالية كبيرة في مصداقية 
وزارة الداخلية في  تعاملها مع 

هذه القضية اخلطيرة.

  القضية «من األلف إلى الياء»

  ولكن مـــا احلقيقة اخلفية 
القضيـــة، ونقصد  في هـــذه 
احلقيقة كاملة دون نقصان؟ 
تقول املصادر األمنية ردا على 
هذا الســـؤال ان بداية توقيف 
املواطن محمد غزاي املطيري 
كانت بتاريخ األربعاء أي بخالف 
ما سبق وأعلن عنه أو كما ادعاه 
املتهمون في القضية ان وقت 

تقل ٣ آسيويني وسيارة أخرى 
بها شخص يرتدي الزي الوطني، 
ولدى توقيف األشـــخاص الـ ٤ 
عثر معهم على ديتول، ومن ثم 
مت إخضاع األشـــخاص األربعة 
للتحقيق، حيث قال اآلسيويون ان 
«الرابع» وهو مالزم أول في املرور 
طلب منهم القيام مبهام تنظيف 
داخل اجلاخور، وكانت بحوزتهم 

أدوات أخرى للتنظيف.
  وأضافت املصادر انه مت إجراء 
حتقيق منفصل مع ضابط املرور، 
حيث أفاد بأنه تلقى اتصاال من 
املالزم أول (س.ر) واملوقوف في 
املباحث للتحقيق معه على ذمة 
قضية مقتل املطيري، حيث طلب 
منـــه ان يذهب للجاخور والذي 
تعود ملكيته الى خال الضابط 
الكراســـي  (س.ر) وتنظيـــف 
وأي آثار أخرى، وطمس جميع 

البصمات من على األثاث.
  وأكـــدت املصـــادر ان أقوال 
اآلسيويني الـ ٣ وضابط املرور مت 
توثيقها وأيضا مت حتريز أدوات 
التنظيف التي كانت ستستخدم 
في إخفاء آثار جرمية التعذيب.

  المتهم الرئيسي

ان  الى    وأشـــارت املصـــادر 
حتريات مدير مباحث األحمدي 
العقيد عـــادل احلمدان تضمنت 
وجود ضابط مباحث آخر متورط 
في القضيـــة وهو (ع.ع) حيث 
لوحظ اختفـــاؤه متاما وتغيبه 
عـــن العمل، وهذا ما دعا العقيد 
احلمدان الى إصدار أمر مبنعه من 
السفر خشية هروبه إلى خارج 

البالد.
  وأضافت املصادر: قام املالزم 
أول (ع.ع) بتســـليم نفسه الى 

الوفـــاة حدثت نتيجة  تبني ان 
التعذيب وليســـت نتيجة أزمة 

قلبية.

  تحقيق ما بعد الوفاة

  واضافت املصادر: قام وزير 
الشـــيخ جابر اخلالد  الداخلية 
بتشكيل جلنة حتقيق ومت توقيف 
املـــالزم (س.ر) وضابطي صف 
والذين متسكوا في البداية بأن 
املواطـــن توفي طبيعيا ولكنهم 
تراجعوا عن اقوالهم تلك واعترفوا 
بجزء من احلقيقة والتي متثلت في 
انهم ضربوا املواطن املطيري دون 
أن يشيروا الى اشتراك متهمني 

آخرين في واقعة االعتداء.
  وقالت املصادر كانت االعترافات 
كما رآهـــا العقيد عادل احلمدان 
منقوصة حيث شكل فريق عمل 
أشرف عليه شخصيا وصمم على 

أن يكشف احلقيقة كاملة.
  وبدأت األمور تتضح شـــيئا 
فشـــيئا فجر يوم اجلمعة حيث 
تضمنـــت التحريـــات ان هناك 
شركاء في اجلرمية بخالف من 
يتم التحقيق معهم وهم ضابط 
وضابطـــا صف، كمـــا تضمنت 
التحريـــات معلومـــات عن ان 
املواطن املطيري اخضع للتحقيق 

في جاخور في كبد.

  ديتول و٣ آسيويين وضابط مرور

  ثم أشارت املصادر الى قيام 
العقيد عـــادل احلمدان بتكليف 
قوة تختص مبراقبة املأمور على 
مدار الساعة حلني إخطار النيابة 
إذن نيابة بالدخول  واستصدار 
إليه مشيرة الى ان فريق مباحث 
األحمدي رصد سيارتني تتوقفان 
مقابل اجلاخور وإحدى املركبتني 

 «الوزارة» لم تكذب في جزئيات تورط القتيل الميموني في ٤ قضايا منها سـكر وحيازة مخدرات والسـجالت تثبت ذلك

 مدير مباحث األحمدي اضطر إلى إصدار إذن منع سفر المالزم أول «ع.ع» المتهم الرئيسي بعد تواريه عن األنظار بشكل مفاجئ

 توقيـف ٣ آسـيويين بحوزتهـم «ديتـول» وضابط خـالل قيامهم بغسـيل كراسـي الجاخـور لطمس آثـار التعذيب

 وكيل النائب العام اسـتمع إلـى تقرير وفاة الميموني ٣ مرات وقال «أنا قلت سـجلوا الوفاة طبيعيـة ومش هقول تاني»!

 الشواية يتم االستعانة بها في بلدان عدة وال توضع أسفلها نار وتستخدم لشد األعصاب  

 الحمـدان أكد أن ما يسـرد فـي اإلعالم عن شـواية المباحـث ال يمـت للحقيقة بصلة  

 ..والبيان الثاني الذي يشير إلى شبهة جنائية وراء وفاة امليموني   البيان األول الذي اصدرته «الداخلية» وذكر مقاومة القتيل امليموني للمتهمني 


