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  ٢٥  يناير ٢٠١١ 

 غادر البالد فجر أمس وكيل الشعبة البرملانية  8 
في مجلس األمة العضو مبارك اخلرينج متوجها 
الى العاصمة اجلزائرية وذلك للمشـــاركة في 
امللتقى الدولـــي للبرملانات الوطنية والقارية 
الذي يبحث تعزيز الروابط وآفاق التعاون بني 
البرملانات وينعقد يومي ٢٥ و٢٦ من الشـــهر 

اجلاري. 

 اقامت رئيس جلنة الصداقـــة الكويتية ـ االورغوانية ورئيس بعثة 
الشرف املرافقة لرئيسة املجلس النيابي في جمهورية االورغواي ايفون 
باسادا النائبة د.معصومة املبارك مأدبة غداء على شرف الضيفة والوفد 

املرافق لها.
  حضر املأدبة كل من األعضاء د.روال دشتي ود.أسيل العوضي ود.سلوى 
اجلسار واألمني العام املساعد لشؤون العالقات العامة واإلعالم مبجلس 

االمة هاشم املوسوي وكبار املسؤولني باألمانة العامة للمجلس. 

 مأدبة غداء على شرف رئيس لجنة الصداقة الكويتية ـ االورغوانية مغادرة وكيل الشعبة البرلمانية إلى الجزائر

 قدمه النواب الطبطبائي والمويزري والنمالن ويتكون من محور واحد

 استجواب وزير الداخلية: وفاة مواطن تحت التعذيب وتضليل
   الرأي العام وسوء استخدام السلطة والحنث بالقسم

 قّدم النواب وليد الطبطبائي وشعيب املويزري وسالم النمالن 
استجوابا الى وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد الى األمانة العامة 
للمجلس يتكون من محور واحــــد احتوى على عدد من املخالفات 
والقضايا التي تلخصت في وفاة مواطن بسبب التعذيب، وتضليل 
الرأي العام، وسوء استخدام السلطة، واحلنث بالقسم. وفيما يلي 

النص احلرفي لالستجواب:
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  استجواب موجه إلى وزير الداخلية/ بصفته
  قال تعالى (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأمنا قتل 

الناس جميعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعا) املائدة ٣٢
  قال صلى اهللا عليه وآله وســــلم «إن اهللا يعذب الذين يعذبون 
الناس في الدنيا» رواه اخلمسة، وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم: 
«لزوال الدنيا أهون على اهللا من قتل رجل مسلم» أخرجه الترمذي 

بسند صحيح والنسائي.
  وينص الدستور الكويتي في املادة (٣١) (فقرة ثانية):

  «..وال يعــــرض أي إنســــان للتعذيــــب أو املعاملــــة احلاطــــة 
بالكرامة..»

  كما ينص الدستور في املادة (٣٤) (فقرة ثانية): 
  «..ويحظر إيذاء املتهم جسمانيا أو معنويا..».

  لقد أدينا جميعا ميني القســــم الدســــتوري املنصوص عليه في 
املادة احلادية والتسعني من الدستور، وذلك قبل أن نتولى أعمالنا 
في املجلس أو جلانه، حيث أقســــم كل واحد منا باهللا العظيم بأن 
يكون مخلصا للوطن ولألمير، وأن يحترم الدستور وقوانني الدولة 
ويذود عن حريات الشــــعب ومصاحله وأمواله، وأن يؤدي أعماله 

باألمانة والصدق.
  وعندما أدينا هذا القسم العظيم، كنا ندرك معه جسامة املسؤولية، 
وثقل األمانة، وضرورة االلتزام مبا أقسمنا عليه والوفاء به، وآلينا 
على أنفسنا أن نقوم بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة.

  ومــــن بني أهــــم أدوات الرقابة، التي أوالنا إياها الدســــتور: أداة 
االســــتجواب، حيث نصــــت املادة «مائة» من الدســــتور من بني ما 
نصــــت عليه «أنه لكل عضو من أعضاء مجلس األمة أن يوجه إلى 
رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن األمور الداخلة 
في اختصاصاتهم»، وتأكيدا على أهمية ممارسة هذا الدور الرقابي 
أشــــارت املذكرة التفسيرية للدســــتور في معرض التصوير العام 
لنظام احلكم إلى ضرورة احلذر من املبالغة في ضمانات الســــلطة 

التنفيذية عندما نصت على ما يلي:
  «وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شــــعبية احلكم، أو 
تضيع في التطبيق جوهر املسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة 
في النظام البرملاني. ومما يبعث على االطمئنان في هذا الشأن ويدفع 
تلك املظنة إلى حد كبير، ما أثبتته التجارب الدســــتورية العاملية 
من أن مجرد التلويح باملســــؤولية فعال عادة في درء األخطاء قبل 
وقوعها أو منع التمادي فيها أو اإلصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة 
املســــؤولية السياســــية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك 
املســــؤولية اجلنائية للوزراء، وقد كانت هذه املسؤولية اجلنائية 
هي الوحيدة املقررة قدميا. كما أن جتريح الوزير، أو رئيس مجلس 
الوزراء، مبناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون، كفيل 
بإحراجه والدفع به إلى االســــتقالة، إذا ما أستند هذا التجريح إلى 
حقائق دامغة وأســــباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام. كما 
أن هذه األصداء ســــتكون حتت نظر رئيس الدولة باعتباره احلكم 
النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء، ولو 
لم تتحقق في مجلــــس األمة األغلبية الكبيرة الالزمة إلصدار قرار 
«بعدم الثقة» أو «بعدم التعاون». كما أن شــــعور الرجل السياسي 
احلديث باملسؤولية الشعبية والبرملانية، وحسه املرهف من الناحية 
األدبية لكل نقد أو جتريح، قد حمال الوزير البرملاني على التعجيل 
بالتخلــــي عن منصبه إذا ما الح له أنــــه فاقد ثقة األمة أو ممثليها، 
وقد بلغت هذه احلساســــية أحيانا حد اإلسراف مما اضطر بعض 
الدساتير احلديثة للحد منها حرصا على القدر الالزم من االستقرار 

الوزاري.
  ومن وراء التنظيم الدســــتوري ملســــؤولية الوزراء السياسية، 
توجــــد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي ال شــــك في أن 
احلكم الدميوقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل 
منها مع الزمن العمود الفقري في شــــعبية احلكم. وهذه املقومات 
والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على املواطنني بحبوحة من 
احلرية السياسية، فتكفل لهم ـ إلى جانب حق االنتخاب السياسي 
ـ مختلف مقومات احلرية الشــــخصية (في املواد ٣٠ و٣١ و٣٢ و٣٣ 
و٣٤ من الدستور). وحرية العقيدة (املادة ٣٥) وحرية الرأي (املادة 
٣٦) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (املادة ٣٧)، وحرية املراسلة 
(املادة ٣٩)، وحرية تكوين اجلمعيات والنقابات (املادة ٤٣)، وحرية 
االجتماع اخلاص وعقد االجتماعــــات العامة واملواكب والتجمعات 
(املادة ٤٤)، وحق تقدمي العرائض إلى السلطات العامة (املادة ٤٥). 
وفي جو مليء بهذه احلريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى 
الرأي العام، وبغير هذه الضمانات واحلريات السياســــية، تنطوي 
النفوس على تذمر ال وسيلة دستورية ملعاجلته، وتكتم الصدور آالما 
ال متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القالقل، ويكون االضطراب 
في حياة الدولة. وهو ما أشتهر به النظام الرياسي في بعض دول 
أميركا الالتينية، وما حرص الدستور على جتنبه وجتنيب الكويت 

أسبابه» (انتهى)
  وأمام اجلرميــــة التي هزت املجتمع وترددت أصداؤها في الرأي 
العام خاصة بعد ظهور حقيقة االعتداء والتعذيب الذي مارســــته 

  ١٠ - حرصا من الوزارة على التأكد من سالمة اإلجراءات التي مت 
إتباعها وعدم وجود أية جتاوزات من قبل الشرطة فقد مت تشكيل 
جلنة من بعض قياديي الوزارة للتحقيق في ظروف ومالبســـات 

الواقعة.
  ١١ - فـــي حال ثبوت وقوع أي اعتداء غير قانوني على املتوفى 
سيتم اتخاذ كل اإلجراءات جتاه املعتدي وتقدميه حملاكمة عاجلة.

   وبعـــد ذلك حاول عدد من النواب لفت نظر وزير الداخلية إلى 
أنه يكرر نفس األكاذيب واملغالطات الواردة في بيان وزارة الداخلية 
لكنه لم يرد عليهم، وبعدها قام النائب مسلم البراك بعرض وقراءة 
بالغ وزارة الداخلية املتضمن مـــا ورد في التقرير الطبي الصادر 
من مستشـــفى األحمدي، وعندها اسقط في يد الوزير وبان له أنه 
قد ســـاهم وشارك مبا تاله من بيان في إخفاء حقيقة وفاة املواطن 
بســـبب التعذيب، وبعد أن اعترفت أخيرا وزارة الداخلية في يوم 
اخلميس املوافق ١٣ يناير ٢٠١١ بأن شبهة جنائية في وفاة املواطن 
محمد غزاي هليل امليموني املطيري لم يجد وزير الداخلية بدا من 
تنفيذ الوعد الذي قطعه على نفسه قائال «ال أرضى وال يشرفني أن 
أقود وزارة تعتدي على املواطنني» وأعلن حينها أنه تقدم باستقالته 

وأنه وضعها حتت تصرف رئيس احلكومة.
   وفي نفس اليوم أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد 
روضان الروضان أنه طلب من اخلالد االستمرار في عمله مما يعني 
أن االســـتقالة ليس لها مفعول، ومن ثم قام الوزير باالستمرار في 

عمله كاملعتاد وكان أمرا لم يكن.
  لقد أعادت وفاة املواطن محمد غزاي هليل امليموني املطيري إلى 
األذهان ما كان يتردد عن حاالت عديدة مشـــابهة قام خاللها رجال 
من املباحث ومن الشـــرطة باستعمال وسائل التعذيب إما النتزاع 
االعترافات أو احلصول على املعلومات أو للتشـــفي واالنتقام من 
عـــدد من املواطنني واملقيمني مما يعـــد، أي التعذيب، نهجا وثقافة 
تعلم ومتارس في أروقـــة وأركان وزارة الداخلية برغم حتذيرات 
التقارير احمللية والدولية والشكاوى في وسائل اإلعالم ومن جلان 
وجمعيات حقوق اإلنســـان والتي تشير إلى تنامي حاالت الضرب 
والتعذيـــب في مراكز التحقيق واالحتجاز في وزارة الداخلية، مما 

يرتب مسؤولية سياسية مؤكدة على الوزير.
  وقد تزامن مع حادثة تعذيب املواطن محمد غزاي هليل امليموني 
املطيـــري محاولة إبعاد احلارس عبدالعزيز عبد الســـتار مصري 
اجلنســـية عن البالد لطمس احلقيقة بحجة املصلحة العامة على 
الرغم من كونه أحد الشـــهود في قضية التعذيب الذي أفضى إلى 
وفـــاة املواطن محمد غزاي هليل امليموني املطيري، وكذلك تعذيب 
زميل محمد غزاي هليل امليموني املطيري احملتجز معه وهو: املواطن 
صياح حسني الرشيدي ومن ذلك أيضا ما تعرض له أحد املواطنني 
من ضرب واعتداء وحجز في مخفر الوفرة بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ 
م بسبب مخالفة مرورية.إضافة إلى ما تتناقله وسائل اإلعالم مما 
تقوم به األجهزة التابعة لـــوزارة الداخلية وما يقوم به العاملون 
فيها من اعتداءات وضرب للمواطنني في قضايا مختلفة وحجزهم 

باملخالفة ألحكام الدستور والقانون.

  سوء استعمال السلطة

  لم يكتف الوزير مبا مارسه من تضليل على مجلس األمة، ولكنه 
بعد أن أسقط في يده وأدرك ان ما أعلنه من بيانات باطلة قد تهاوت 
أمام احلقائق الدامغة، وبعد أن تيقن أن ال مفر من احلق اال إليه، لم 
يتحل بالشجاعة األدبية ويتخل عن منصبه فعال ال قوال، وواقعا ال 
مناورة باعتباره املسؤول األول في وزارته ويتحمل كامل املسؤولية 
السياسية عن األسباب التي أدت إلى وفاة املواطن محمد غزاي هليل 
امليمونــــي املطيري بعد تعرضه للتعذيــــب على أيدي بعض رجال 
األمــــن وإمنا حاول بدال من ذلك التنصل من املســــؤولية مببررات 
واهية، بل هي أوهن من بيت العنكبوت، وحاول واليزال وبأسلوب 
ال يليق بوزير أقســــم على أن يؤدى أعماله باألمانة والصدق، إلقاء 
املسؤولية على مرؤوسيه الذين وان كان كل من تورط منهم يجب 
ان يتحمل مســــؤوليته اجلنائية، اال ان املسؤولية السياسية يجب 
أن يتحملها الوزير، بل وخالفا لكل ما يدعيه الوزير عن رغبته في 
اإلصالح فإنه في سبيل التشبث مبنصبه فقد قام بإساءة استعمال 
سلطته عندما قام في يوم اخلميس ٢٠١١/١/١٣ وهو اليوم الذي أعلن 
فيه تقدمي استقالته التي أكدها عندما سئل من وسائل اإلعالم بقوله 
«ال أرضى وال يشرفني أن أقود وزارة تعتدي على املواطنني» وبعد 
يوم واحد من تشــــكيل جلنة التحقيق البرملانية التي قرر املجلس 
تشكيلها في جلسته املعقودة يوم األربعاء ٢٠١١/١/١٢، بإصدار القرار 
رقــــم ٢٥٤/ ٢٠١١ بتعيني/ عقاب حماد عبيد العتيبي مختارا ملنطقة 
الشهداء مبحافظة حولي وملدة أربع سنوات. على الرغم مما يعنيه 
إصدار هذا القرار من محاوالت من جانب الوزير للبقاء في منصبه 

خالفا ملا أعلنه.
   ومن ذلك مظاهر ســــوء استخدام السلطة في تطبيق املادة ٢٣٥ 
من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية في شــــأن احملكوم عليه 
باحلبس البسيط وإبدال العمل لصالح احلكومة باحلبس، مما يشير 

إلى دفع فواتير سياسية.
  وانطالقا مما ســــبق فإننا أداء لألمانة التي حملنا إياها الشعب 
الكويتــــي بالذود عن حرياته، نتوجه بهذا االســــتجواب إلى وزير 
الداخلية/ بصفته، وحتميله املسؤولية السياسية عن وفاة املواطن 
محمد غزاي هليل امليموني املطيري بسبب التعذيب الذي تعرض له 
من قبل األجهزة األمنية في وزارة الداخلية، واهللا نسأل أن يحفظ 

الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه. 

األجهــــزة األمنية مما تســــبب 
في وفاة املواطــــن محمد غزاي 
هليــــل امليموني وما ثبت كذلك 
من اعتداءات وتعذيب قامت به 
هذه األجهزة مع مواطنني آخرين، 
وأمام محاوالت التضليل وإخفاء 
احلقائق التي مارسها كل من هذه 
األجهزة من خالل مختلف وسائل 
أمام  الداخلية  اإلعالم ووزيــــر 
مجلس األمة وهو ما يتحمل الوزير 
املسؤولية السياسية الكاملة عنه. 
والتزاما بالقسم، الذي بدأنا به 
مســــؤولياتنا الدســــتورية في 
الفصل التشريعي الثالث عشر، 
واستجابة للتوجيه الدستوري، 
إلى  فإننا نتقدم باســــتجوابنا 
وزير الداخلية/ بصفته، مجملني 
فيما يلي بصفة عامة وبإيجاز 
التي  املوضوعــــات والوقائــــع 

يتناولها هذا االستجواب:
  بشــــأن وفاة مواطن بسبب 

التعذيب وتضليل الرأي العام وســــوء استخدام السلطة واحلنث 
بالقسم فإنه ال مجال للحديث عن خطط تنمية أو نهضة اقتصادية 
أو وحــــدة وطنية، وهناك من ميارس من أجهزة الدولة حتت بصر 
احلكومة التعذيب وامتهان الكرامة البشرية، واألنكى أن يصل ذلك 
إلى حد وفاة إنســــان بســــبب التعذيب من قبــــل أجهزة األمن التي 
يفترض أن تكون املالذ اآلمن للعدالة واملساواة وحماية األفراد من 

مواطنني ومقيمني.
   وقد جاءت النصوص الدينية واضحة بتحرمي التعذيب فضال 
عن قتل األبرياء فقد قال تعالى (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد 
في األرض فكأمنا قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس 
جميعا) وجاء في األحاديث الشريفة «لزوال الدنيا أهون على اهللا 

من قتل رجل مسلم».
   ولذلك جاء الدستور الكويتي لتوثيق هذه النصوص الشرعية 
ضمن العقد التاريخي والذي ارتضاه الشعب الكويتي، فقد جاء 
في الفقرة الثانية من املادة (٣١) من الدســـتور «وال يعرض أي 
إنســـان للتعذيب أو املعاملة احلاطة بالكرامة» وجاء في الفقرة 
الثانية من املادة (٣٤) «ويحظر إيذاء املتهم جسمانيا أو معنويا» 
وقد جاء في املذكرة التفســـيرية للمادة (٣١) بأنه «نصت الفقرة 
الثانية من هذه املادة على عدم تعريض اإلنسان، الذي كرمه اهللا، 
للتعذيب أو املعاملة احلاطة بالكرامة، واملقصود بهذا اإلنسان هو 
الشـــخص البريء الذي لم تثبت بعد إدانته، فإن أدين بالطريق 
القانوني والقضائي املقرر كان األمر أمر عقاب مجرم، مما ال يعتبر 

تعذيبا أو حطا بالكرامة».
  كمـــا جاء في عدد من النصوص الشـــرعية من القرآن الكرمي 
والسنة املطهرة ما يدل على عظم كرامة اإلنسان، وحرمة ضرب 
اإلنسان أو تعذيبه، فقد جاء في حديث الطبراني في األوسط قول 
املصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم «من جلد ظهر مسلم بغير 
حـــق لقي اهللا وهو عليه غضبان» وقال «ظهر املســـلم حمى إال 
بحقه» وال يقتصر ذلك على املسلمني، بل ينطبق على من سواهم 
من أهل الذمة، وروي أن الصحابي هشام بن حكيم كان قد مر على 
أناس من األنباط أقيموا بالشـــمس وصب على رؤوسهم الزيت، 
فقال: ما هذا، فقيل يعذبون في اخلراج، فقال: أشـــهد أني سمعت 
رسول اهللا ژ يقول: «إن اهللا يضرب الذين يعذبون الناس في 

الدنيا» ثم دخل على األمير فحدثه فأمر بهم فحلوا.
   ولذا حمى اإلسالم كرامة اإلنســـان من اإلذالل واإلهانة فقال 
عز وجل (وهللا العزة ولرســـوله وللمؤمنني) فال خير في الذليل 
املهني، ألنه ال يصلح حلمل رســـالة اإلســـالم إال األحرار األعزة 
الكـــرام، ولذلك قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه «ال تضربوا 

املسلمني فتذلوهم».
  إن العقيدة اإلسالمية توجب على املسلم أن يكون عزيزا كرميا، 
وتوصي املؤمن بالتمرد على كل ذل واستبداد، ألن عبوديته هللا، 
تشده إلى اإلله الواحد األحد، فال يرى عظيما غير اهللا يلجأ إليه، 
وال يـــرى مخوفا أو مرجوا غير اهللا، وأميا دولة تذل اإلنســـان 
وجتبره على اخلضوع والركـــوع والطاعة العمياء، فقد حرمته 
ما هو أغلى من املال والطعام والشـــراب، وسلبته أثمن ما ميلكه 

البشر، إنه الشعور بالكرامة والعزة.

  مقتل المواطن محمد غزاي هليل الميموني
   بسبب التعذيب على يد رجال األمن:

  لقد صدم املجتمع الكويتي وهو يسمع خبر وفاة مواطن كويتي 
شاب بسبب التعذيب، وانتقال روحه إلى املأل األعلى متأثرا باإلصابات 
التي تعرض لها على يد قلة من الضباط ورجال الشرطة ممن نزعت 
منهم اإلنسانية، وغاب عنهم احترام الدستور والقانون والذي كان 
من املفترض عليهم حمايته وااللتزام بأحكامه ال جتاوزه والضرب 

به عرض احلائط.
   وتتمثل الواقعة في قيام عدد من رجال األمن القبض على عدد 
من األشخاص من بينهم املواطن محمد غزاي هليل امليموني، وذلك 
في يوم اخلميس املوافق ٦ يناير ٢٠١١ واستمر حجزه حتى وفاته 

بسبب التعذيب ونقله متوفيا 
إلى مستشفى األحمدي صباح 
يوم الثالثاء ١١ يناير ٢٠١١ وقد 
جاء التقرير األولي الصادر عن 
مستشفى األحمدي على النحو 
اآلتي: أحضر املذكور الســـاعة 
١:١٠ صباحـــا متوفيا ومزرقا، 
توســـع ثابت في حدقة العني 
وجســـم بارد وال يتنفس وال 
يوجد نبـــض، كدمات متعددة 
في الذراعني واإلليتني والفخذين، 
جروح ســـجحة في الرسغني، 
خروج غائط من الشرج، القدمني 
كانتا مربوطتني برباط ضاغط 

مت الكشف عليهما.
   وإضافة إلى ذلك فقد جاء تقرير 
األدلة اجلنائيــــة وفقا ملا تناقلته 
وسائل اإلعالم ليبني أن التعذيب 

والضرب أفضى إلى الوفاة.

  الكذب على األمة وتضليل الرأي 
العام:

  مارست األجهزة املختصة التابعة لوزير الداخلية تضليال متعمدا 
ومحاوالت إلخفاء احلقيقة عن الشعب الكويتي، وتواصل هذا املسلسل 
حتت قبة البرملـــان حيث أدلى وزير الداخليـــة ببيان فيه تزوير 
للحقائق والتي ســـرعان ما بان كذبها مما استدعى أن يقوم الوزير 
الحقا باالعتراف بأنه ضلل من قبل أجهزته، ولكن بعد أن كشـــف 
نواب األمة باألدلة واملستندات بطالن ما ورد في إفادة الوزير وأركان 

وزارته، وقد متثل هذا التضليل والكذب، على النحو اآلتي:
  في اليوم األول لوفاة املواطن محمد غزاي هليل امليموني املطيري، 
وبعد أن انتشـــر خبر وفاته نتيجة للتعذيب وصدرت تصريحات 
نيابية وشـــعبية منددة بهذا األمر الشنيع أصدرت وزارة الداخلية 
بيانـــا قالت فيـــه «انطالقا من مبدأ الشـــفافية وتوضيح احلقائق 
للرأي العام حول ما مت تناقله بني البعض والتصريحات املنسوبة 
لبعض أعضاء مجلس األمة بشـــأن تعرض أحد املتهمني للتعذيب 
أثناء التحقيق ممـــا أدى إلى وفاته، تود وزارة الداخلية أن حتيط 
الرأي العام بظروف ومالبســـات هذا املوضوع»، وأشارت إلى أنه 
«مت ضبط املتهم يوم الســـبت املوافق ٨ يناير ٢٠١١ مبنطقة جليب 
الشيوخ بعد استصدار إذن من النيابة العامة الجتاره باملشروبات 
الروحيـــة»، وتابعت «ملا كان املتهم قد ضبط متلبســـا باجلرمية، 
بعد اســـتصدار إذن من النيابة العامة بالضبـــط والتفتيش، وقد 
اعترف بجرميته، ومن ثم فليس هناك ما يدعو للحصول على أي 
اعترافات حتت ضغط أو إكراه، حيث لم يتبق ســـوى إرساله إلى 
النيابة العامة التخاذ شـــؤونها حياله» وأضاف البيان «أن املتهم 
أفاد بأنه يشعر باأللم بصدره، وعلى ضوء ذلك مت استدعاء سيارة 
اإلسعاف، حيث قام املســـعفون بإجراء الالزم له وبعد فترة شعر 
بذات األلم ومت نقله إلى مستشـــفى شركة نفط الكويت باألحمدي 

حيث وافته املنية هناك».
  وفي جلسة مجلس األمة في يوم األربعاء ١٢ يناير ٢٠١١ بادر وزير 
الداخلية من تلقاء نفســـه إللقاء بيان حول مالبسات وفاة املواطن 
محمد غـــزاي هليل امليموني حيث قام ولألســـف بتكرار األباطيل 
واملغالطات التي وردت في بيان وزارة الداخلية الســـالف اإلشارة 

إليه حيث كان مما ورد في بيان الوزير ما يلي:
  ١- بداية نتقدم بخالص التعازي ألسرة املواطن املتوفى.

  ٢ - كرامة املواطن واحترامه أمر أساسي في عمل جميع األجهزة 
األمنية.

  ٣ - أتضح لنا من ظروف ومالبسات هذا املوضوع أن املذكور مت 
ضبطه باجلرم يوم السبت املاضي في منطقة جليب الشيوخ بعد 
استصدار إذن من النيابة العامة الجتاره باملواد املسكرة حيث عثر 
بحوزته على (٢٤ زجاجة خمر) وقد اعترف باجتاره في اخلمور.

  ٤ - عملية الضبط صاحبتها مقاومة من املتهم ضد القوة املكلفة 
بضبطه حيث أشهر سكينا محاوال طعن الضابط وأفراد القوة والذ 
بالفرار وبعد محاصرته تناول لوحا خشـــبيا واستغله في ضرب 

الضابط وأفراد القوة والتي متكنت من السيطرة عليه.
  ٥ - نتـــج عن املقاومـــة إصابة بعض أفراد القـــوة باإلصابات 

املوصوفة بالتقارير الطبية.
  ٦ - بعد ضبط املذكور أفاد بأنه يشـــعر بـــآالم في صدره فتم 
استدعاء سيارة اإلســـعاف وعمل الالزم له وبعد فترة شعر بذات 
األلم فتم نقله إلى مستشفى شركة نفط الكويت في األحمدي حيث 

وافته املنية هناك.
  ٧ - مت إحالة جثة املذكور للطب الشرعي من قبل سلطة التحقيق 
ومت تشكيل جلنة من ثالثة أطباء لتحديد أسباب الوفاة والتأكد من 

عدم وجود أية جتاوزات من قبل قوة األمن.
  ٨ - مـــن البديهـــي مبكان أنه ال مبرر لالعتـــداء أو إكراه من مت 
ضبطه متلبســـا باجلرمية بعد اســـتصدار إذن من النيابة العامة 

واعترافه باجلرمية.
  ٩ - املذكور ســـبق ضبطه في العديـــد من اجلرائم منها حيازة 
مواد مخدرة وترويج مسكرات وقيادة مركبة حتت تأثيرها واعتداء 

بالضرب واألذى البليغ وقد سبق حبسه في عام ٢٠٠٥.
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