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)متين غوزال( صالح املال وخالد العدوة ود.علي العمير ومرزوق الغامن وسعدون حماد أثناء اجتماع جلنة التحقيق              

الغانم: لجنة التحقيق في حادث وفاة محمد غزاي المطيري 
أنهت عملها وتسلم تقريرها للمجلس اليوم

ل���م يتم  انه  العمي���ر  وق���ال 
التصويت عل���ى التقرير )اليوم( 
امس آمال اال نطلب التمديد للجنة 

وننتهي منه اليوم.
الس���بب ف���ي تأجيل  وع���ن 
التصويت على التقرير والذي كان 
من املفترض ان يتم امس، وما اذا 
كانت خالفات اعضاء اللجنة هي 
الس���بب رد العمير ، وهل يوجد 
جلنة ال يوجد فيها خالف؟ معربا 
في الوقت ذاته أال  تضطر اللجنة 
الى طلب متديد عملها وان يتم رفع 
التقرير وفقا للمعلومات املتوافرة 

واالمر راجع الى املجلس.
وبس���ؤاله ان كان يرى ان تتم 
مناقشة التقرير بشكل علني ام ان 
التفاصيل تستدعي مناقشتها في 
العمير: سؤال  جلسة سرية، قال 
صعب.. واملشكلة هي اننا اما ان 
نخفي اس���ماء ووقائع معينة عن 
التقرير حتى تتم مناقشته بشكل 
علن���ي، او ان تضم���ن في���ه هذه 
املعلومات وتتم مناقشته بشكل 
سري، ونحن ال نحبذ السرية اال 
اذا لم يكن مبقدورنا االستغناء عن 

وجود هذه االسماء.
وبني ان بعض االعضاء طرحوا 
فكرة ان تودع املرفقات واالسماء 
املتعلق���ة بالتحقيق لدى مجلس 
االمانة العامة ملجلس االمة بحيث 
ميكن للنواب االطالع عليها، مشيرا 
التقرير سيتضمن تفريغ  ان  الى 
لقاءات الشهود واملتهمني في هذه 

القضية.

من دون وجود اسم له في سجالت 
الداخلية.

من جهة أخرى، أوضح هايف 
ان جلنة دراسة الظواهر السلبية 
الدخيل���ة عل���ى املجتم���ع أجلت 
اجتماعه���ا أمس نتيج���ة العتذار 
احلكوم���ة عن احلض���ور، والذي 
كان مقررا فيه مناقش���ة املجلس 

األعلى لألسرة.

اجتماعات السلفي

ومن جانبه نفى النائب د.علي 
العمي���ر ان يكون قد ش���ارك في 
اجتماعات التجمع السلفي او شارك 
في اصدار البيان الصحافي اثناء 
توليه رئاسة جلنة التحقيق، مبينا 
انه اعتذر عن االجتماع حرصا منه 

على شفافية التحقيق.
وقال العمير ان وزير الداخلية 
اقت���ص احل���ق من نفس���ه وقدم 
استقالته، مبينا ان القضية ليست 
بس���يطة ولم ندخر جهدا ونعمل 
على م���دار الس���اعة وحريصون 
على استقاء املعلومات التي تفيد 
التحقيق من بعض الشهود الذين 
استدعتهم اللجنة وكذلك من الشهود 

في السجن املركزي.
واض���اف العمي���ر ان اللجنة 
تختص بالشق السياسي املتعلق 
بالوزير والقيادات ولسنا بصدد 
الشق اجلنائي، موضحا ان التقرير 
سيكون مهما ووافيا كما انه ليس 
بالضرورة ان تتجه املسؤولية الى 

وزير الداخلية.

إجرامية، مشددا على انه ال يجوز 
بقاء مثل هؤالء الذين يستترون في 
اللباس العسكري بصفوف وزارة 
الداخلية وكذلك من يتستر عليهم أو 
يرعاهم، ويجب تقدمي كل من يكون 
له يد أو طرف في قضية امليموني 
الى النيابة، ولن نقبل التستر على 
أي أش���خاص، وسنطلب التوسع 
في جلنة التحقيق عندما يعرض 
تقريرها على املجلس، كما سنطلب 
جلنة حتقيق موسعة في كل من 
تعرضوا للتعذيب سواء كانوا من 

املواطنني أو الوافدين.
وأوضح هايف انه س���يجري 
مشاورات مع عدد من النواب من 
اج���ل التقدم بطل���ب الى املجلس 
بفتح جلنة حتقيق موس���عة في 
اجلرائم التي ارتكبتها ادارة املباحث 
أو غيرها، ف���ي ظل ما وصلنا من 
معلومات عن وجود حاالت قتل البد 
من التحقق من صحتها، ويكون ذلك 
من خالل جلنة الداخلية والدفاع أو 
من خالل جلنة الدفاع عن حقوق 
االنسان أو تشكيل جلنة حتقيق 
مس���تقلة، مش���يرا الى ان قضية 
امليموني النكراء فتحت املجال في 
إعادة تأهيل بع���ض رجال األمن 
واملباحث والنظر في التقسيمات 
بوزارة الداخلية، مشيرا الى وجود 
بع���ض االجنحة بال���وزارة التي 
أصبحت كأنها ميليشيات ال يرد 
بعضهم الى بعض ويعمل بعضهم 
في السراديب واجلواخير وبعيدا 
عن القانون، ويتم سجن البعض 

كل ما وصله من معلومات تشير الى 
وجود حاالت قتل مماثلة، السيما 
بعد قضية مقت���ل املواطن محمد 

امليموني.
وق���ال هاي���ف ف���ي تصريح 
للصحافيني أمس: هناك تساؤالت 
يج���ب طرحها فيما يخص قضية 
محمد امليموني، أولها عن احللقات 
املفقودة في هذه القضية منذ بدايتها 
وهي املتعلقة بصاحب الس���يارة 
»اليوكن«، ومستغربا عدم التحقق 
من هذه السيارة سواء في النيابة 
أو جلنة التحقيق بالداخلية، وكذلك 
لم نس���مع عنها بلجنة التحقيق 
البرملانية، رغم ما يشار اليها بقوة 
من ان قائده���ا هو وراء التعذيب 
في اجلاخور وهو من أمر بإيقاف 
التعذي���ب والذي لم نس���مع عنه 
ايضا في جلان التحقيق، مش���ددا 
على أهمية دعوته حلضور اللجنة 

والبحث عنه.
التحقيق  وطالب هايف جلنة 
الثالثة عمال  بس���ماع ش���هادات 
البنغال الذين يعملون في اجلاخور، 
الذين يعتبرون شهودا في عملية 
التعذيب، وكذلك قد يكشفون عن 
عمليات تعذيب أخرى، كما طالب 
النيابة وجلنة التحقيق بالداخلية 

أيضا بسماع شهادتهم.
امليموني  وأوضح ان قضي���ة 
تفتح مجاال واسعا للتحقيق من 
اج���ل تنظيف صف���وف الداخلية 
من أولئك املجرمني الذين يرتدون 
اللباس العسكري، وهم عصابات 

وعم���ا اذا كان االجتماع الذي 
اليوم سيكون  اللجنة  س���تعقده 
خاصا باعضاء اللجنة ام سيكون 
هنا شهود، قال العمير: هناك شاهد 
واحد نتطل���ع الن نحضره ولكن 
لم نتمكن ال���ى اآلن من االتصال 
به، مبينا ان هذا الشاهد ليست له 
عالقة بوزارة الداخلية ولو حضر 
فإنه سيكون الشاهد االخير، وان 
لم يحضر فإننا سنحاول ان نربط 
ب���ني املعلومات املتواف���رة لدينا، 
الذين حضروا  وشهادات الشهود 

الى اللجنة.
وبخصوص ما اثير عن سيارة 
ال���� »يوكن« وع���ن كونها احملور 
االساس���ي في هذه القضية اجاب 
العمير: هذه االمور ستكشف في 
حينها، والقضية عندنا نحقق فيها 
وبالتوازي ف���إن الداخلية جتري 
حتقيقاتها، وسوف نكشف احلقيقة 
في حينها، مؤكدا انه ال معلومات 

لدينا حول صاحب السيارة.
اللجن���ة لن تخلص  وذكر ان 
في تقريرها الى الصح أو اخلطأ، 
وامنا سيتم تضمني التقرير االفادات 
واقوال الش���هود، ونترك لالخوة 
االعضاء تقييم التقرير، واالجنازات 
والتوصيات، كل حس���ب ما يراه، 
مؤكدا ان اللجنة تختص بالش���ق 
السياس���ي وال عالقة لها باالمور 
اجلنائية التي تختص بها النيابة 

العامة.

الفخ أكبر من العصفور

وق���ال عضو جلن���ة التحقيق 
في قضية تعذيب املواطب محمد 
انه  املال  النائب صال���ح  املطيري 
اتضح من خالل التحقيقات التي 
اجرتها اللجنة ان »الفخ اكبر من 

العصفور«. 
ف���ي تصريح  امل���ال  ومتن���ى 
الذي  للصحافيني عقب االجتماع 
عقدته اللجنة امس، ان تس���تمر 
جلنة التحقيق حتى بعد االنتهاء 
من هذه القضية، وان يفتح ملف 

الواضح ان هناك جرمية وقعت، وان 
هناك أشخاصا مسؤولني عنها، لذا 
يجب ان نعرف ماذا سيفعله الوزير 
مع املتورطني في ه���ذه القضية، 
وكذلك اإلجراءات التي سيتخذها 
ملنع وقوع مثل هذا احلادث املستنكر 

على جميع األصعدة.
وش���دد الزلزلة على أهمية ان 
تنجز جلنة التحقيق تقريرها في 
غضون هذا األس���بوع، في قضية 
املغدور بحقه الذي نشعر بأن جرمية 

وقعت عليه محمد املطيري.
من جهته قال النائب د.حسن 
جوهر: »فوجئت بتصريح منسوب 
لي حول »السيارة اليوكن السوداء« 
التي تعد إحدى حلقات التحقيق في 
وفاة املواطن محمد املطيري، وأنا 
شخصيا ال علم لي بهذا التصريح، 
وأنفيه جمل���ة وتفصيال، وأمتنى 
عل���ى زمالئ���ي اإلعالميني حتري 
الدقة فيما ينشر، وإذا كانت لدي 
معلومات تخ���ص األمن وكرامات 
الناس وجتاوز القانون فلن أتردد 

في إعالنها وحتمل املسؤولية«.

مسؤولية سياسية

وفيم���ا إن كان وزير الداخلية 
السياسية في  يتحمل املسؤولية 
انه  وفاة املطيري، أوضح جوهر 
كان يتمنى منذ اللحظة األولى التي 
تقدم بها الوزير اخلالد باستقالته 
ان يتمسك بها، انتصارا لدم إنسان 
مت إه���دار دمه وروح���ه بالباطل، 
ومحاولة التغطية على هذه اجلرمية 
ببيانات ملفقة وكاذبة من بعض 
املصادر األمنية، مؤكدا ان التراجع 
عن االستقالة سيدخلنا مجددا في 
أزمة سياسية تتسع دوائرها شيئا 

فشيئا.
من جانبه أعلن النائب محمد 
هايف عن عزمه التقدم بطلب في 
جلسة الغد بالتنسيق مع عدد من 
النواب من أجل فتح حتقيق موسع 
في اجلرائم التي ارتكبت من قبل 
بعض رجال املباحث أو غيرهم، في 

التعذيب في وزارة الداخلية على 
مصراعيه، مؤكدا لن نكتفي بهذا 
القدر الننا اكتشفنا امورا اكبر من 

هذه القضية.
من جهته اوضح عضو اللجنة 
النائب سعدون حماد ان هناك اكثر 
من شخص يشتبه في وقوفهم وراء 

هذه اجلرمية.
وبس���ؤاله ان كان���وا ثالث���ة 
اش���خاص، ضحك حماد وواصل 
التأكيد على انهم اكثر من شخص 

دون ان يحدد العدد.

لجنة التحقيق

وحول جلنة التحقيق في مقتل 
املواطن املطيري واس���تمراريتها 
ق���ال النائب حس���ني احلريتي ان 
املجلس كلف اللجنة في كل ما يرد 
من معلومات تخص هذه الواقعة 
واعضاء اللجنة يقومون بعملهما 
على اكمل وجه وانتقلوا الى السجن 
وقابلوا من لهم عالقة بهذه القضية، 
معربا عن امله في ان تنتهي هذه 
اللجنة من عملها غدا )اليوم( حسب 

التكليف.
واش���ار احلريتي الى ان هناك 
جوانب كثيرة ف���ي هذه القضية 
ستلقي بظاللها على وزارة الداخلية 
سياسيا واداريا، مؤكدا انه اذا كانت 
هناك انتهاكات اخرى فان للمجلس 
احلق في تشكيل جلنة ملتابعة هذه 

القضايا والتحقيق فيها.
واكد احلريتي ان واقعة مقتل 
املطيري هي واقعة جسيمة وفي علم 
االجرام تصنف من اقسى اجلرائم 
التي تقع على االنس���ان وحسب 
املعلوم���ات فان املطي���ري بريء 
وتوفي نتيجة اس���تعمال وسائل 
بشعة في التعذيب، مشيرا الى ان 
هذا االسلوب »غير« على املجتمع 

الكويتي.
وق���ال احلريتي لقد عملت في 
القضاء ولي عالقات باملسؤولني في 
وزارة الداخلية وهناك من يتسم 
منهم بالكف���اءة وااللتزام بحقوق 
االنسان خالل التحقيق مع املتهمني 
ولكن ما مت تداوله في هذه القضية 
أمر ق���اس ويجب ان يقدم كل من 

شارك في

هذه الجريمة الى المحاكمة.

وقال احلريتي أرى ان يتمسك 
وزي���ر الداخلية باس���تقالته وان 
يتحم���ل عواق���ب ه���ذه الفعل���ة 
باعتباره املسؤول األول واملباشر 
املتهم���ني واملتورطني في  لهؤالء 
هذه اجلرمي���ة ويجب على وزير 
الداخلية أن يصر على استقالته 
ألن املسؤولية السياسية هي من 

صميم عمل الوزير.
وحول قضية استبدال األحكام 
القضائية بني احلريتي ان االستبدال 
هو من صالحيات وزير الداخلية 
ولكن هذه الصالحية ليست عامة 
بل مقيدة، وتستخدم هذه الصالحية 
في محلها وما حصل من استبدال 
في واقعة الل���واء كامل العوضي 
اعتقد ان هذا االستبدال لم يكن في 
محله وغير مالئم ألن هذه الواقعة 
حدث���ت ومت احلك���م فيها وليس 
هناك تنازل ممن اعتدي عليه في 
هذه الواقعة وهو رجل عس���كري 
وحصلت الواقعة له أثناء تأديته 
لعمله، مؤكدا ان االستبدال يستخدم 
إذا كان املتهم مريضا وهناك حاالت 
إنس���انية ولكن ما حصل في هذه 
الواقعة ليس ف���ي محله وأمتنى 
أال تتكرر مثل هذه األمور وأمتنى 
ان يقبل مجلس الوزراء استقالة 
وزير الداخلية. وحول ما أش���يع 
عن توسطه ألحد املتهمني من أبناء 
العوازم قال احلريتي انني أنفي ما 
يقال جملة وتفصيال وما حصل هو 
انني وأثناء وجودي في ديوانيتي 
ي���وم االحد حضر أح���د االخوان 
وأبلغني ان ابنه مختف منذ فترة 
وعلمنا ان���ه في مباحث األحمدي 
وأمام احلضور في الديوانية اتصلت 
هاتفيا باألخ عادل احلمدان وسألته 
عن هذا الشخص وقال لي نعم انه 
محجوز لدينا وحسب حترياتنا ال 
توجد عليه اي تهمة ومت احتجازه 
الفترة املس���موح لنا ومن  خالل 
صالحياتن���ا وهذا م���ا مت وأنا لم 
انتقل الى املخفر س���واء األحمدي 
أو غيره وال ميكن لي كرجل قضاء 
أحترم نفسي ان أتدخل في شؤون 
رجال األمن ولو كنت أعلم ان هناك 
متهمني مع هذا املتهم لتصرفت ذات 
التصرف وانا عادة اتصل هاتفيا وال 
أذهب للمخافر ألن لها خصوصيتها. 
وأكد احلريت���ي ان املتهم الذي مت 
االفراج عنه لم يقدم الى احملاكمة 
وال توجد عليه أي تهمة، مش���يرا 
الى انه اتصل باملباحث لالستفسار 
فقط وهذا ما أكده عادل احلمدان في 
شهادته للجنة التحقيق البرملانية 
وقال للجنة ان حس���ني احلريتي 
اتصل فقط واستفسر عن املتهم ولم 
يطلب ال سلبا وال إيجابا التدخل 

في اإلفراج عنه.

أنهت جلنة التحقيق في حادثة 
وفاة املواط���ن محمد املطيري في 
التابعة  التحقي���ق  إدارات  احدى 
لوزارة الداخلية تقريرها بشأن هذه 
القضية وسيتم إيداعه لدى األمانة 

العامة ملجلس األمة اليوم.
احلقائ���ق  كاف���ة  متضمن���ا 
واملعلومات املتصلة بهذه احلادثة 
واإلجابة عن اسباب وفاة املطيري 
وما اذا كان ق���د تعرض لتعذيب 
أفضى الى موته من عدمه باإلضافة 
التي وردت  اإلف���ادات  الى جميع 
للجنة والتي على ضوئها يستطيع 
املجلس معرفة ما تعرض له املواطن 

املتوفى.
وقال مقرر اللجنة النائب مرزوق 
الغامن في تصريح للصحافيني يوم 
التحقيق  امس اس���تكملت جلنة 
اليوم )امس( اجتماعاتها  صباح 
لتضيفها الى كافة اخلطوات واملهام 
املوكلة لرئيس ومقرر اللجنة من 
زيارات ميدانية ومنها االس���تماع 
لبعض الشهود املتصلني بالقضية 
من داخل الس���جن املركزي وعلى 
ضوء كافة اخلطوات التي اتخذتها 
اللجنة سيتم رفع التقرير النهائي 
للتحقيق في هذه القضية يوم غد 
)اليوم( قبل نهاية الدوام الرسمي 

بإذن اهلل.
وأوض���ح الغ���امن أن جمي���ع 
احلقائق واملعلومات التي وصلت 
إليه���ا اللجنة خالل فترة تكليفها 
البرملانية س���تكون واردة ضمن 
التقري���ر النهائ���ي وال���ذي على 
ضوئ���ه يس���تطيع جميع ممثلي 
األمة بعد االطالع عليه الوصول 
لكافة احلقائق واملعلومات املتصلة 
مبوضوع التكليف ومحاوره مبينا 
ان هناك عدة تفاصيل مرتبطة بهذه 
القضية بشقها اجلنائي لم تتطرق 
اللجنة لها لع���دم تكليفها ونظرا 
لطبيعة عملها غير املسؤولة عن 

الشق اجلنائي.

حصر الحقائق

واش���ار الغامن الى ان اللجنة 
سعت منذ بداية تكليفها الى حصر 
كافة احلقائق املتصلة بحادثة وفاة 
املواطن محمد املطيري وأس���باب 
هذه الوفاة واإلجابة عن مدى صحة 
تعرضه لتعذيب أفضى الى وفاته 
مشيرا الى ان هذه احلقائق ستكون 
حاضرة ضمن تقرير اللجنة ومبا 
يدلل عليه���ا باإلضافة الى احاطة 
املجلس بجمي���ع اإلفادات الواردة 
للجنة والتي ش���هدت في بعضها 

تضاربا.
واعرب الغامن عن اعتقاده بأن 
التقرير س���يحوي حقائق شافية 
ووافي���ة مبا يتالءم م���ع طبيعة 
اللجنة ومدته وسيتمكن  تكليف 
على ضوئها املجلس من معرفة ما 
تعرض له املواطن محمد املطيري 
من تعذيب أو عدم���ه ما ادى الى 

وفاته.

استجواب وزير الداخلية

وقال النائب د.يوسف الزلزلة 
ان موقفه من االس���تجواب املزمع 
تقدميه الى وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد عل���ى خلفية وجود 
ش���بهة جنائية في وفاة املواطن 
محمد املطيري اثناء التحقيق معه، 
هو ان »االستجواب حق دستوري 
ومطلق للنواب ال نستطيع سلبه، 
إال انه م���ن املفترض على النواب 
م���ن الناحية املنطقي���ة االنتظار 
حلني انتهاء جلن���ة التحقيق من 
تقريرها ال���ذي يوضح للمجلس 
مدى مسؤولية وزير الداخلية في 
هذا املوضوع سواء كانت مباشرة 
او غير مباشرة، حتى يكون هناك 
سبب ألن نقول ان الوزير هو املعني 

سياسيا بهذا األمر.
ورأى الزلزلة ان هناك مجموعة 
من النواب لم يك���ن قصدهم من 
تقدمي االس���تجواب هذه القضية، 
وإمنا قصدهم اس���تجواب الوزير 
في كل األحوال، بهدف إخراجه من 
احلكومة بأي طريقة، مضيفا: »أقول 
اذا كان بالفعل لوزير الداخلية يد 
فيما حدث للمواطن املطيري، ليس 
فقط استجوابه وإمنا تطرح الثقة 
به، لكن ما نتمناه أال تكون النتائج 
واألسباب مسبقة لهم، وهدفهم فقط 

هو إخراج الوزير«.
وقال الزلزلة: »أما فيما يتعلق 
التحقيق، فاجلميع  بنتائج جلنة 
متفق على نزاهة أعضائها، واملشهود 
لهم بالكفاءة، متوقعا ان ينتهوا من 
إجناز تقريرهم اليوم أو غدا، ومن 
ثم يكون حكمنا، مش���ددا على ان 
االس���تعجال في هذه القضية في 

غير محله«.
وردا على سؤال الصحافيني، 
قال الزلزلة: »لنفترض ان تقرير 
جلنة التحقيق برأ وزير الداخلية، 
فإن وظيفته إصالح اخللل بوزارته، 
ويطالب في ه���ذه احلالة بالتقدم 
باخلطوات التي يستطيع من خاللها 
إصالح هذا اخللل، السيما انه من 

الزلزلة: إن كانت لوزير الداخلية يد فيما حدث للمطيري فلنطرح الثقة به

هايف: سنقدم طلبًا لفتح تحقيق موسع حول جرائم رجال المباحث
جوهر: التراجع عن اس�تقالة وزير الداخلية س�يدخلنا في أزمة سياسية

يحوي جميع الحقائق والمعلومات بما يمكّن ممثلي األمة من الوصول إلى الحقيقة ومعرفة إن كان المواطن تعرّض لتعذيب أدى لوفاته أم ال

البراك: تلقينا اتصاالت عدة من أطراف أكدت تعرضها للضرب والتعذيب 
من قبل أفراد المباحث .. وكالم اليوسف غير صحيح 

كشف النائب مسلم البراك اتصال اكثر من طرف تعرض للضرب 
والتعذي����ب من قبل افراد املباحث، مش����يرا الى ان كالم اللواء علي 
اليوسف غير صحيح اطالقا ونحن على استعداد ان نؤكد عدم صحة 
هذا الكالم بالتفصيل. وأضاف البراك أنه جاءت قضية وبإحلاح من 
شخص يدعى »بوعبدالعزيز« وستبث في مقابلة في احدى القنوات 
الفضائية ليشرح ما تعرض له فهو سكت طول هذه املدة ألن هناك 
من حاول ان يخلق الرعب ف����ي نفوس الكويتيني واملقيمني فيجب 
ان نحافظ على كرامتهم، فأخطر ش����يء هو شعور االنسان بالقهر 
وان����ه مظلوم واهلل عز وجل يقول للمظلوم وحلف بعزته وجالله 
»ألنصرنك ولو بعد حني«، وقال الرس����ول ژ إنهم مصابيح الهدى 
ولألس����ف هذه الكرامة متتهن واالنسان يضرب وال فرق بني رجل 
وامرأة وهذا بالضبط ما حصل لألخ »بوعبدالعزيز« ومن قام باالعتداء 
عليه وأسرته هم األش����خاص الذين قتلوا محمد غزاي املغدور به، 
مشيرا الى ان البداية كانت عند مسكنه في منطقة الصوابر حينما 
ج����اءه رجال املباحث في متام الس����اعة 12 ليال ودخلوا عليه غرفة 

النوم واقتادوه مكبال وهو معاق منذ عام 1996.
ودارت األيام ليكش����ف هؤالء األفراد أن »بوعبدالعزيز« قضيته 
مرتبطة مبقتل خادمة وحني رأى ضابط املباحث ان صورة البطاقة 
املدنية التي أخذت من اخلادمة تخص »بوعبدالعزيز« سارع لضبطه 
والذي أبلغهم انه لم يوّقع على تس����لم اخلادمة ولم يحضر حينها 
البطاق����ة األصلية وألن ذلك الضابط كان موجودا بش����رق وانتقل 
لألحمدي فوجدها فرص����ة لالنتقام وأحضر »بوعبدالعزيز« ولكن 
لم تثبت األدلة اجلنائية وج����ود عالقة له بقضية اخلادمة ألنه لم 

تكن لديه خادمة أساسا.
وقال البراك لو افترضنا ان زوجته قتلت اخلادمة فهناك محاكم 
توقع العقاب من خالل احكام قضائية وال يسمح األمر لضباط املباحث 
بأي ممارسات وخاصة مع رجل معاق، موضحا ان »بوعبدالعزيز« 
تقدم بشكوى للنائب العام مبا حصل ولألسف )أقولها( انهم أدخلوا 
االبن على أمه ووجدها عارية رب����ي كما خلقتني، وأدخلوا زوجها 

»بوعبدالعزي����ز« ووجدها كذلك عارية معذبة ومش����وهة وهددوا 
»بوعبدالعزيز« إذا لم يكتب االعتراف يأتي عسكري لالعتداء على 
زوجته، وبعد ذلك أدخلوا جس����ما صلبا كعصا في أماكن حساسة 

في املرأة، مما أدى حلصول نزيف
وكان هناك من يغطي لعدم وصول التقرير الطبي للنيابة.

وأشار البراك الى ان قضية محمد غزاي ومقتله هي التي كشفت 
هذه األمور، ولوال ذلك لظلت هذه املعاناة في نفس هذا الرجل وغيره، 
الفتا الى انه تقدم لدينا العشرات الذين عذبوا على أيدي املباحث. 
نعم هناك رجال شرفاء بالداخلية واملباحث ولكن يشوه ذلك وجود 
أش����خاص مهما قل عددهم مبثل هذه الشراس����ة والبعد الالانساني 
وهن����اك من يقول مات بجرعة زائ����دة واتضح فيما بعد انه هددوه 
باجلرعة الزائدة اذا لم يعترف ويضعونها للمتهم )ويلقونه( امام 

املستشفيات كما حصل.
واشار البراك الى بيان وزير الداخلية داخل مجلس األمة بأن غزاي 
تاجر مخدرات وخمور وضبطوا لديه 24 زجاجة خمر، مما أدى الى 

تشويه سمعته مبعلومات مغلوطة فهم عذبوه حتى توفي.
وبني البراك ان أمه تعاني وعائلته تشعر باأللم واملرارة وابنته 
تشعر باليتم، وماذا تقول غدا، من قتل والدها؟ وان يصل األمر لهؤالء 
اجلالدين ان تقول بنت محمد غزاي ان املباحث قتلوا والدها، وهم 
مباحث في وزارة الداخلية الكويتية وبئس هذا الفعل وهؤالء نفس 

األشخاص الذين ارتكبوا الفعل السيئ مع بوعبدالعزيز.
وقال البراك ان بوعبدالعزيز جاء ليقول ما في قلبه بعد سماعه 
بقضية محمد غزاي، الفتا الى ان هذا الشخص ومعه أوالده السبعة 
ث����م حجزهم في 3 غرف وهو يتألم عندما يس����مع ابناءه يتعذبون 
وصرخ����ات زوجته وليس بودنا عرض هذه احلاالت ولكنه إصرار 
بوعبدالعزيز على االفصاح، مؤكدا البد ان نوقف هؤالء عند حدهم 
ونحن أمام ضباط في الداخلية لوال س����لطة الوزير الذي ظل طوال 
هذه السنوات يجري التنقالت بني القيادات دون جدوى وهي حجة 
على الوزير فيما البصيري يقول ان الوزير ملك في وزارته. ومن قال 

انه ال يشرفه ان يترأس وزارة تعذب املواطنني وهو مارس مسرحية 
وتال بيانا مليئا باألكاذيب في املجلس ولوال ظهور تقرير يدل على 
التعذيب لذهب دم محمد غزاي هباء وشوهت سمعته. ويقول الوزير 
انه ينتظر صاحب الس����مو األمير حتى يطهر الوزارة ونقول له ان 
سمو األمير لم يكن في يوم من األيام في وجه تطهير أي وزارة، بل 
بالعكس كان يعطي الوزراء الصالحيات الكاملة ولدينا من الشواهد 
ما يثبت ذلك، معتبرا انه أمر معيب بأن يصرح وزير الداخلية بأنه 

ينتظر عودة سمو األمير »وكأنك توحي بأمر غير حقيقي«.
ويبني البراك انه بعد حادثة محمد غزاي توالت شكاوى املعذبني 
في وزارة الداخلية، وهناك حالة أخرى تتعلق بعملية تعذيب بشعة 
سألتقي بهم الليلة »البارحة« وكانوا خائفني ولكن عندما اكتشفت 
األمور واتضحت أفصحوا عما كان����وا يخفونه في صدورهم لعدة 
أشهر. وأضاف »أقول للنواب وللنائبات على وجه التحديد هل منكم 
من حاولت ان تتصور املش����هد الذي كانت عليه أم عبدالعزيز، هذا 
التعذيب البشع، وعندما جردت من مالبسها من قبل رجال املباحث 
امام أبنائها وزوجها من أجل انتزاع االعتراف من زوجها والذي وقع 
على االعتراف ألنه كان يخشى على عرضه عندما هددوه باالعتداء 

على زوجته.
وشدد على ان الكويت بإذن اهلل بخير وصاحب السمو ال يقبل 
إطالقا بهذه املمارسات ان تتم في بلده، اما وزير الداخلية فلو كان 
يحترم انس����انية اإلنسان لفعل املسؤولية السياسية ال ان ميارس 
االستقالة في مسرحية هزلية، ورئيس الوزراء يحاول ان يستخدم 
االستقالة كمصدر حلمايته، مؤكدا ان رجل املباحث يجب اال يعطى 
السلطة املطلقة ليحاسب من يشاء وفقا ألهوائه، وان هذه املمارسات 

يجب ان تنتهي.
وذكر ان هناك آلية س����يتم طرحها خ����الل األيام املقبلة لتغطية 
جميع امللفات والقضايا التي مت اكتشافها بعد قضية محمد غزاي، 
وس����تغطي كل هذه اجلوانب »وما عدنا نثق بأن تلصق االتهامات 

بأطراف قد تكون مظلومة«..


