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اللجنة رفعت تقريرها لمجلس األمة متضمناً نتائج وتوصيات التحقيقات مع الشهود والمتهمين

لجنة التحقيق: وفاة الميموني جاءت كأثر مباشر لما تعّرض له من صنوف 
التعدي وأنواع الضرب والتعذيب بأحد الجواخير وخارج مخافر الشرطة 

أحالت جلن���ة التحقيق في ظروف 
ومالبس���ات وفاة املواطن محمد غزاي 
امليموني املطيري أثن���اء التحقيق الى 
املجلس تقريرها النهائي ممهورا بتوقيع 
رئيسها النائب د.علي العمير ومقررها 
النائب مرزوق الغ���امن حيث جاء نص 

التقرير كالتالي: 
يقول احلق تعالى: )واذا حكمتم بني 
الناس ان حتكموا بالعدل(، )بل اإلنسان 
على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره( 

ڈ.
وافق مجلس االمة بجلسته العلنية 
رقم 8/ب لدور االنعقاد العادي الثالث من 
الفصل التشريعي الثالث عشر بتاريخ 
2011/1/12 على االقتراح املقدم من قبل بعض 
السادة االعضاء بتشكيل جلنة حتقيق 
في وفاة احد املواطنني، وذلك على ضوء 
م���ا ورد بالبيان الذي مت القاؤه من قبل 
وزير الداخلي���ة حول هذه الواقعة، كما 
وافق املجلس بذات اجللسة على تشكيل 
جلنة التحقيق من خمسة اعضاء متت 

تزكيتهم وهم السادة:
1- خالد سالم العدوة.

2- د.علي صالح العمير.
3- سعدون حماد العتيبي.

4- صالح محمد املال.
5- مرزوق علي الغامن.

واسند قرار السيد االمني العام املساعد 
لشؤون اللجان تكليف مكتب الشؤون 
اخلارجية القيام مبهام االعمال االدارية 
للجنة التحقيق حتى انتهاء عملها.وقد 
عقدت اللجنة لهذا الغرض 6 اجتماعات، 
استغرقت 40 ساعة نظرت في اجتماعها 
االول بتاري���خ 2011/1/13 مضمون قرار 
التكليف، حيث متت تزكية كل من السادة 
د.علي صالح العمير رئيس���ا والنائب 

مرزوق علي الغامن مقررا.
تشير اللجنة الى ان ما اشتمل عليه 
ه���ذا التقرير هو اف���ادات واقوال من مت 
سماع افاداتهم منذ بدء مباشرتها التكليف 
الصادر اليها من املجلس ويتصل بواقعة 
وفاة املواطن محمد غزاي هليل امليموني 
حتى ساعة تقدمي تقريرها كما اكدت جهات 
التحقيق بوزارة الداخلية انه كل يوم فيما 
يجري التحقي���ق بالواقعة يضيف الى 

التقرير املزيد من املعلومات واالفادات.
وقد تناولت اللجنة في اجتماعها األول 
املشار اليه خطة عملها سعيا ووصوال الى 

كبد احلقيقة اضافة الى تأكيد:
- ان الغاية والهدف مما تقوم به من 
حتقيق هو الوصول الى احلقائق مجردة 
ووضعها في اطارها امام املجلس املوقر 

ليتخذ ما يراه مناسبا.
- انه���ا تعمل مجردة م���ن كل رأي 
سياسي وسعيها هو الوصول الى احلقيقة 

املجردة.
- ان خطة عمل اللجنة محددة باجلهات 
واالشخاص ذوي الصلة بالواقعة، وايا ما 
كان عملهم او موقعهم واحلصول على 
افاداتهم، وفق���ا لصالحيتها كما وردت 
باحكام املادة 114 من الدس���تور واملادة 

147 من الالئحة الداخلية.
- ان ما تقوم به اللجنة من حتقيق 
يتسم باجلانب الواقعي واالداري، واما 
اجلان���ب اجلنائي وحتديد املس���ؤولية 
واتصال املتورطني او الشاكني بالواقعة 
فمجاله التحقيقات التي جتريها النيابة 
املختص���ة كس���لطة حتقي���ق واته���ام 

واحالة.
ووفق���ا ملا تق���دم باش���رت اللجنة 
ال���ى االفادات  اجتماعاتها باالس���تماع 
املتوافرة لدى السادة االعضاء واجلهات 

التالية وفق اهداف اساسية هي:
- هل تعرض املواطن املتوفى للضرب 
او التعذي���ب ام ال وتفصيل ما حدث في 
شأنه، وصوال الى معرفة هل وفاة املجني 

عليه جاءت نتيجة للتعذيب ام ال؟
- مالبسات التضارب بني البيان الذي 
القاه وزير الداخلية امام املجلس وما اعقبه 

من بيانات فندت كل ما جاء به.
- ماهية االج���راءات التي اتخذتها 
او تتخذه���ا وزارة الداخلية جتاه هذه 

الواقعة.
وفي هذا الشأن استمعت اللجنة الى: 
أ- االفادات التي قدمها بعض السادة اعضاء 

مجلس االمة.
ب- معالي وزي���ر الداخلية واركان 
وقيادات ال���وزارة والضباط، واي ممن 
لهم صلة مبوضوع التحقيق باجلهات 
ذات العالقة )اجله���ات الطبية والطب 

الشرعي(.
وق���د دع���ت اللجنة ال���ى حضور 
اجتماعاتها واالس���تماع الى ش���هادتهم 

وافاداتهم ومعلوماتهم كال من السادة:
أوال: النواب: حيث مت توجيه دعوة 

جلميع األعضاء وقد حضر:
1 � سالم النمالن

2 � محمد هايف املطيري
3 � مبارك الوعالن

4 � د.سلوى اجلسار
5 � مسلم البراك

ثانيا: من وزارة الداخلية:
� الش���يخ جاب���ر اخلال���د � وزي���ر 

الداخلية
� الفريق غازي العمر � وكيل وزارة 

الداخلية
� اللواء عبداحلميد العوضي � وكيل 
الوزارة املس���اعد لش���ؤون اجلنس���ية 

واجلوازات
� اللواء علي اليوس���ف � مدير عام 

اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية
� اللواء عبداهلل الراش���د � مدير عام 

اإلدارة العامة ملباحث الهجرة
� اللواء د.فهد الدوسري � مدير عام 
اإلدارة العام���ة لألدلة اجلنائية وأطباء 

الطب الشرعي
� اللواء أحمد اخلليف���ة � مدير عام 

اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات
� العميد الشيخ مازن اجلراح � مساعد 
املدير العام للمباحث اجلنائية لشؤون 

احملافظات
� العقيد عادل احلمدان � مدير إدارة 

مباحث األحمدي
� العميد أسعد الرويح � اإلدارة العامة 

للشؤون القانونية بالوزارة
� العميد محمد السعيد � اإلدارة العامة 

للشؤون القانونية بالوزارة
ومن الطب الشرعي )اإلدارة العامة 

لألدلة اجلنائية(:
� العقيد حماد العنزي � مدير ادارة 

الطب الشرعي
� د.عصام الش���يخ � استشاري طب 

شرعي
� د.سيف الدين عبدالرحمن � طبيب 

شرعي
� د.أمين حسني � طبيب شرعي

ومن جامعة الكويت:
� د.محمد الفوال � أستاذ الطب الشرعي 

بجامعة الكويت

ثالثا: من وزارة الصحة:

� د.فيصل عب���داهلل الغامن � رئيس 
الطوارئ الطبية

� سالم غازي عبدالرحيم � مسعف
� منصور غلوم الشطي � مسعف

رابعا: من مؤسسة البترول وشركاتها 
التابعة:

� د.حسني عمر حسني � شركة نفط 
الكويت

� فارس العتيبي � شركة نفط الكويت 
)مسعف(

� محمد العجمي � شركة نفط الكويت 
)مسعف(

خامسا: من شهود الواقعة كل من:

صياح الرشيدي، أحمد عودة، وذلك 
وفق انتقال كل من رئيس اللجنة ومقررها 

الى السجن املركز في حضور:
� العقيد شريدة الشمري � مدير السجن 

املركزي
� العقيد عبداهلل الوهيب � مدير أمن 

السجون
أوال: وكانت افادات من استدعي أمام 
اللجنة في االجتماع الثاني بجلسة 2011/1/16 

وبحسب مثولهم أمامهم كاآلتي:
مت االستماع الى آراء كل من دعي الى 
حضور اجتماعها من النواب وقد حضر 
منهم كل من: مبارك الوعالن، سالم النمالن، 
محمد هايف املطيري، د.سلوى اجلسار، 

مسلم البراك )كما سلفت االشارة(.
أشار النائب محمد هايف املطيري انه 
التقى مع املدعو محمد الرشيدي شقيق 
صياح الرشيدي وأوضح ان شقيقه تعرض 
اثناء حجزه للعديد من صنوف االعتداء 
والتعذيب متثل بعضها في تقليم األظافر 
وقطع حلمة الثدي بقالمة األظافر، فضال 
عن الضرب واالعتداء اجلسدي، وأضاف 
موضحا ان املذكور أبدى له اس���تعداده 
الكامل لإلدالء بشهادته أمام اللجنة، على 
الرغ���م مما تعرض له من تهديد ووعيد 
باالنتقام منه حتى ال يتقدم بشهادته حول 
ما أصاب شقيقه من أذى، وأشار الى ان 
التقرير الطبي بالكشف على املذكور يؤكد 

حقيقة ما يقوله.
وأكد النائب ان املعلومات املتوافرة 
لديه ويطلب تأكيدها بطلب املستندات 
ذات الصلة، ومنها سيتضح ان املجني 
عليه محمد امليموني مت القبض عليه في 
الساعة 11 مساء األربعاء 2011/1/5 وليس 
السبت 2011/1/8 كما يدعي البعض، واستمر 
محجوزا من قبل مباحث األحمدي حتى 

تاريخ وفاته باملخفر يوم 2011/1/11.
وأشار النائب سالم النمالن الى انه 
وعلى ضوء ما أثير أمامه من وقائع يرى 
اهمية طلب جميع املستندات ذات الصلة 
بالواقعة، ومنها محضر التحريات عن 
املتهم وتاريخ الضبط واألماكن التي نقل 
اليها حتى تاريخ وفاته، والقائمون على 
كل هذه الوقائع، وعلى نحو خاص طلب 
شهادة حارس العقار املدعو عبدالعزيز 
عبدالستار، والذي بادرت ادارة املباحث 
اجلنائية باتخاذ اجراءات ايداعه في سجن 
االبعاد متهيدا لترحيله خارج البالد، ملنعه 
من تأدية شهادته، لوال تدخل بعض النواب 
لدى اجلهات املختصة، الذين أبدوا أهمية 
شهادته في الواقعة ومن ثم أعيد من سجن 

اإلبعاد الى مباحث األحمدي.
وأوضح النائب مسلم البراك ان واقعة 
تعذيب املجني عليه محمد امليوني ليست 
األولى وانها تشمل حلقة في سلسلة من 
وقائع التعذيب والتعدي التي ميارسها 
احملققون والضباط من منسوبي وزارة 
الداخلي���ة العاملني بوح���دات املباحث 
اجلنائية وجميعها تتطلب الوقوف عندها 
خلروج البعض منها عن القيم والعادات 
ليس كونها نوعا من التعدي بل بالنظر 
الى طريقة التعدي، املستخدمة في تعذيب 
املجني عليه، والتي اقل ما توصف به انها 
تنكيل بكل ما يضع���ه حظه العاثر في 

قبضة القلة من ضباط املباحث.
وقدم الى اللجنة ملفا باملس���تندات 
املتوافرة لديه���ا واملؤيدة ملا وصل اليه 
في هذا الشأن من معلومات وفق افادته 

)ارفقت بالتقرير(.

ثانيا: إفادات مسؤولي وزارة الصحة

افاد د.فيصل الغامن مدير ادارة الطوارئ 
الطبية بأن صلته بالواقعة تنحصر في 
انه تلقى يوم االثن���ني 2011/1/10 البالغ 
رقم 209 في متام الس���اعة 5 مساء عن 
وجود مصاب مبخفر االحمدي، حيث وجه 
سيارة االسعاف بقيادة املسعفني سالم 
غازي عبدالرحيم ومنصور غلوم الشطي 
الجراء الالزم، وقد قرر املس���عف سالم 
غازي انهم انتقلوا على الفور الى املخفر، 
حيث مت ارشاده الى مكان وجود املصاب 
)املجني عليه( وقام بالكشف الظاهري 
اخلارجي عليه، وشاهد آثار تورم باليدين 
والقدمني مع وجود صديد بأصبع القدمني 
وقام باجراء الفحص الروتيني بقياس 
الضغط )100/140( والنبض والتنفس، 
ووجد جميع االعض���اء احليوية تعمل 

بصورة عادية.

واض���اف انه اش���ار ال���ى ضرورة 
اصطحابه الى املستش���فى الس���تكمال 
الفحوصات متهيدا الس���تكمال ما يرى 
من عالج، غير ان احلاضرين من رجال 

املباحث افادوا بعدم احلاجة الى ذلك.
كما ان املجني عليه افاده بأنه ال يرغب 
في التوجه الى املستشفى، ولدى سؤاله 
عما اذا كان رفض املجني عليه االنتقال 
بصحبة االسعاف الى املستشفى كان في 
حضور رجال املباحث ام ال افاد بااليجاب، 
واض���اف ان املكان كان به العديد منهم، 
لذا قام باعطائه العالج، كما مت تنظيف 
االصاب���ات، موضحا انه لم يقم بفحص 
املريض او يكش���ف عن مالبسه بل قام 

بعمل الكشف ظاهريا فقط.

ثالثا: إفادات مسعفي وطبيب شركة 
نفط الكويت

استمعت اللجنة الى اقوال املسعفني 
العاملني مبستشفى شركة نفط الكويت 
والطبيب املناوب الذي استقبل املجني 
عليه لدى وصوله الى املستشفى وهم:

� د.حسني عمر حسني )طبيب عام 
طوارئ(.

� املسعف فارس العتيبي.
� املسعف محمد كتاب العجمي.

وقد توحدت اقوال املسعفني في اآلتي: 
انه مت اس���تالم بالغ من مخفر االحمدي 
يوم الثالثاء 2011/1/11 الساعة 12.5 صباحا 
بوجود مص���اب باملخفر، وباالنتقال مت 
ارشادهما الى مكان املصاب في الدور الثاني 
� ادارة املباحث، وعرف منهم ان اس���مه 
محمد، وقد بادرا بقياس النبض واملسالك 
الهوائية، ولم يشاهد اي عالمات ايجابية 
للحياة، ل���ذا قام باجراء عملية التنفس 
الصناعي ومح���اوالت لالنعاش الطبي، 
اال انه لم يجد اس���تجابة او رد فعل من 
املجني عليه، ومن ثم بادر وفقا الجراءات 
االتصال مبستشفى شركة نفط الكويت 
واالخطار باحلالة لالستعداد الستقبالها 

ضمن احلاالت احلرجة والطارئة.
واضاف انه قام بالفحص الطبي كامال 
للجثة وقام باثباتها على احلاسب اآللي 
وقد حرر تقريره عن احلالة حتت اسم 

مجهول لعدم وجود هوية للمتوفى.
في هذا الوقت، حضر بعض ضباط 
املباحث وقدموا له بطاقة فيها اسم املتوفى 
واقر امامه باسم وصحة بيانات البطاقة 
املمزقة واملثبت بها ان الشخص هو محمد 
غزاي امليمون���ي، والضابطان هما قائد 
منطقة االحمدي العميد احمد الرشيدي 

ورئيس املخفر النقيب سعد مبارك.
وقد اثبت الطبيب املذكور بالتقرير 
ان املتوفى محمد امليموني عند وصوله 
والكش���ف عليه وجد متوفيا وبه زرقة 
مع توسع بالعينني وال يوجد نبض، مع 
مالحظة وجود عدة كدمات على الذراعني 
واإلليتني والفخذين مع جروح سحجية 
في الرسغني، كما كان هناك خروج غائط 
من الشرج والقدمان مربوطتان برباط 
ضاغط، وبالكشف عليهما لم يكن بهما 

اي كسور سوى بعض اجلروح.
واوضح ان عالمات الوفاة املشار اليها 
تشير فنيا من الوجهة الطبية ان الوفاة 
مضى عليها اكثر من نصف ساعة )وهو 
االمر الذي يعني انه نقل من املخفر بسيارة 

االسعاف الى املستشفى متوفيا(.
ثم مت اتخاذ االجراء الالزم حيث مت نقل 
اجلثة الى االدارة العامة لالدلة اجلنائية 
لتشريحها مبعرفة الطب الشرعي )باالدارة 
العامة لالدلة اجلنائية( صباح الثالثاء 

.2011/1/11
واضاف انه رغم عدم وجود تنفس 
وتوقف القلب، اال انه ال يجزم بحس���ب 
تخصصه بحدوث الوفاة ام ال، وينحصر 
دوره في املب���ادرة الى االخطار باحلالة 
ونقلها الى املستش���فى للعناية الطبية 

املختصة.
واضاف انه لم يشاهد اي آثار للتعذيب 
غير الظاهر منها، حيث كان مش���غوال 
باجراءات انعاش القلب ملا لها من اولوية، 
كما اوضح انه عند نقل املريض الى سيارة 
االسعاف شاهد الغائط الصادر منه ولم 

يعلل سببا له لعدم اختصاصه بذلك.
واكد ان م���كان تواجد املريض كان 
غاصا برجال املباح���ث من حوله وزاد 
عددهم خالل تسليم املذكور الى االستقبال 

باملستشفى.
وبسؤال د.حسني عمر حسني )طبيب 
عام طوارئ( مبستش���فى ش���ركة نفط 
الكويت قرر انه حوالي الساعة الواحدة 
صباح يوم الثالثاء 2011/1/11 اس���تقبل 
اشارة من سيارة االسعاف بوجود حالة 
توقف بالقلب، وه���ي من احلاالت التي 
تتطلب املب���ادرة الى اخطار االطباء من 
ذوي االختصاصات الس���تقبالها حتت 
اش���ارة Code Blue )حيث تعرف بحالة 

انقاذ االرواح(.
ومبجرد وصول املريض، بادر بفحصه 
طبي���ا، حيث تبني له ان���ه فارق احلياة 
بكل العالمات الظاهرة الدالة طبيا على 
ذلك، ومن ثم مت الغاء اخطار انقاذ احلياة 
اذ ال يوج���د مبرر للحالة الطارئة لوفاة 

املريض.
رابعا: بسؤال شقيق وابن عم املتوفى 

وهما:
1� ش���نيتر غزاي امليموني � شقيق 

املتوفى.
2� فيص���ل علي امليمون���ي � ابن عم 

املتوفى.
توحدت شهادتهما في ان األول افتقد 
شقيقه املرحوم )محمد امليموني( من يوم 
االربعاء 2011/1/5 وقام بالبحث عنه في 
املخافر وتوجه ف���ي البحث الى احملقق 
والعاملني مبباحث مخفر االحمدي، حيث 
انكروا متاما معرفتهم مبكانه في الوقت 
الذي تبني له فيما بعد انه كان محجوزا 
باملخفر بال���دور الثاني ل���دى املباحث 

ويخضع لصنوف التعذيب واإليذاء.
واستطرد انه تلقى عدة معلومات من 
كل جهة يتردد عليها بعدم وجود شقيقه 
لديهم. ولذا لم يفلح في الوصول الى مكان 

شقيقه، حتى علم بعد ذلك يوم الثالثاء 
2011/1/11 انه توفي مبخفر االحمدي ونقل 
الى االدارة العامة لألدلة اجلنائية، حيث 
استدعي لتسلم اجلثة التخاذ اجراءات 

الدفن نحو الساعة 11.30 صباحا.
أوضح انه لم يشاهد جثمان شقيقه في 
اي وقت قبل تسلمه بعد امتام تشريحه 
التخاذ اجراءات دفنه مضيفا ان مشاهدته 
للمتوفى اك���دت اصابت���ه بالعديد من 
االصابات واجلروح في الرأس والوجه 
وسائر اجلسم مع كسر بالقدم وبصورة 

عامة كان اجلثمان في حالة يرثى لها.
وأشار ابن عم املتوفى )الشاهد الثاني( 
الى انه خالل البحث عن املتوفى علم ان 
املدعو )صياح الرشيدي( محجوز مبخفر 
االندلس حيث ب���ادر باالنتقال ملقابلته 
باعتباره صديقا للمتوفى وشاهده وكان 

به العديد من االصابات واجلروح.
وأوضح لهما انها من جراء تعرضه 
للضرب مبباحث االحمدي، وأنه كان مع 
املتوفى عندما كان رجال املباحث يقومون 

بتعذيبه في املخفر.
وأش���ار الى ان احد ضباط املباحث 
واسمه عبداهلل العوضي اسند إليه اتهاما 
بشبهة سرقة سيارة وأرسله الى مخفر 
األندل���س تنكيال به، وملزيد من التهديد 

باإليذاء.
وأضاف انه لقي منه تهديدا مباشرا 
آخر بتلفيق اتهام باالجتار باملخدرات له 
اذا ادلى بأي شهادة او حديث عما حدث 
له او للمتوف���ى )محمد امليموني( األمر 
الذي ادخل في نفسه اخلوف من الشهادة، 
مضيفا تعرضه واملتوفى للضرب واإلهانة 
والكثير من األذى والتعذيب منذ القبض 

عليهما يوم االربعاء 2011/1/5.
وأوضح لهما ان الضرب والتعذيب 
بدأ بجاخ���ور مبنطقة كبد ثم مت نقلهما 
الى مخفر األحمدي يوم السبت 2011/1/8 
واستمر الضرب واإليذاء وسماع صراخ 

املضروب املتوفى.
وأضاف الش���اهد تأكيده ومناظرته 
صور جثة املتوفى بعد تشريحها وكان 
بها العديد من اإلصابات وبذات الوصف 

الذي أدلى به شقيق املتوفى.
واستطرد بيانا لش���هادته علمه أن 
واقعة التعذيب الذي تعرض لها املتوفى 
في كل من جاخور مبنطقة كبد وسكنه 
مبنطقة جليب الشيوخ عند القبض عليه 
وشاهدها حارس مصري )اجلنسية( يدعى 
عبداحلليم عبدالستار موسى وحتى ال 
يدلي بشهادته علم أنه مت حجزه بإدارة 

اإلبعاد متهيدا لترحيله.
خامسا: شهادة أطباء اإلدارة العامة 

لألدلة اجلنائية )األطباء الشرعيني( 
استدعت اللجنة السادة اللواء مدير 
اإلدارة واألطباء الشرعيني الذين تشكلت 
منهم اللجنة الطبية التي تولت تشريح 
جثة املرحوم محمد امليموني ومعهم السيد 
العقيد حماد مناحي العنزي مدير إدارة 

الطب الشرعي وهم: 
د.عصام الش���يخ � استشاري طب 

شرعي
د.سيف الدين عبدالرحمن � طبيب 

شرعي
د.امين قمر � طبيب شرعي

وجاءت إفاداتهم كالتالي:
إفادة مدير إدارة األدلة اجلنائية:

1� إفادة اللواء فهد الدوس���ري مدير 
اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية:

ان تقرير الطب الشرعي الذي ورد الى 
الوزارة من اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
تضمن ان السبب املباشر لوفاة املدعو 
محمد غ���زاي هليل امليموني هو هبوط 
ح���اد بالقلب وال���دورة الدموية نتيجة 
احتش���اء حديث مبنطقة عضلة القلب 
ناجت عن تعرض املتوفى للضرب واإلجهاد 
اجلسمي والعصبي والذي ادى الضطراب 
في سريان الدورة الدموية ركود بالدورة 
الدموية أدت الى حدوث تخثر وانسداد 
الشريان التاجي الرئيسي األيسر املغذي 
للقلب )شريان احلياة( وأضاف ان الفريق 
الطبي الذي قام بالتشريح سيقوم بشرح 

التفاصيل للجنة.
كما اشار الى ان اجلثمان ومنذ وصوله 
الى اإلدارة مت تسجيل كل مراحل التعامل 
معه قب���ل وبعد التش���ريح بالتصوير 
السينمائي واالش���عات الالزمة في مثل 

هذه احلاالت.
2� وأفاد العقيد حماد العنزي مدير 
إدارة الطب الش���رعي بأنه فور وصول 
جث���ة املتوف���ى الى اإلدارة مت تش���كيل 
فريق طبي مكون من د.عصام الش���يخ 
استشاري الطب الشرعي ومعه د.سيف 
الدين عبدالرحمن ود.امين حس���ني وان 
د.عصام الشيخ رئيس الفريق سيتولى 

الشرح الطبي للواقعة.
3� قام رئيس الفريق االستش���اري 
د.عصام الشيخ بعرض احلالة امام اللجنة 
وتولى شرح نتائج عملية تشريح اجلثمان 

كاآلتي:
� ان تش���ريح اجلثة مت صباح يوم 
الثالثاء 2011/1/11 الساعة 10.30 صباحا 

تقريبا.
� اجلث���ة كانت متخم���ة باإلصابات 
الرضية والسجحات وآثار الضرب واضحة 
بجميع اجزاء اجلس���م وهذه اإلصابات 
حتدث عادة من الضرب املتكرر بجسم 

مستطيل )عصا أو بايب..(.
� ان م���ا تعرض له املتوفى من إيذاء 
جسدي على النحو الثابت بالتشريح وفي 
مثل حالته املرضية يكون هو الس���بب 
املباشر للوفاة واجتماع املرض مع التعدي 
وفي مثل ظروفه وحالته يؤدي للوفاة 
غالبا والنتيجة النهائية السبب املباشر من 
بني ما تعرض له من ضرب وإيذاء يتبني 

من نتائج الفحص الباثولوجي.
� املتوفى ل���م يتعرض لهتك عرض 
شرجي والغائط من االمور التي حتدث 
مع الوفاة مع ما تعرض له املتوفى من 
ضغط صدري في عملية اإلنعاش التي 

اجريت له.
� اجلث���ة لم يك���ن بها اي كس���ور 

حيوية.
� السبب املباشر )الظاهري( للوفاة 
يرجع الى هبوط حاد بالدورة الدموية 
والقلب وأن تعرض املتوفى للضرب سرع 
بتخثر الدم في الشريان التاجي املغذي 

للقلب )شريان احلياة( ما أدى للوفاة.
- واضاف ان جميع اجراءات تشريح 
اجلثة قبل وبعد اجرائها مسجلة ومصورة 

باالدارة.
- وقد رأت اللجنة االستئناس برأي 
احد خبراء الطب الش���رعي من جامعة 
الكويت في ش���أن ما ادرج بتقرير ادارة 
الطب الش���رعي باالدارة العامة لالدلة 
اجلنائية حيث حضر امامها بجلس���تها 
املنعقدة بتاري���خ 1/23 كل من: د.عصام 
الشيخ استشاري الطب الشرعي، ود.محمد 
الفوال اس���تاذ الطب الشرعي بجامعة 

الكويت.
- وقد تناوال معا امام اللجنة تبادل 
الرأي الفني من الناحية الطبية في شأن 
نتائج تش���ريح جثة املتوف���ى »محمد 
امليموني« وما بها من اصابات وارتباطها 
كسبب مباشر حلدوث الوفاة ومدى اتصال 
احلالة املرضية )القلب( وما تعرض له 

املتوفى من تعذيب.
- وجتدر االش���ارة ال���ى ان اللجنة 
في االجتماع نفسه سألت العقيد حماد 
العنزي مستفس���رة عن صحة ما ابداه 
العقيد عادل احلمدان عما اذا كان قد طلب 
اليه احلضور لالدارة حلضور التشريح ام 
ان االخير هو الذي بادر باحلضور حيث 
افاد بأن���ه لم يطلبه بل حضر من تلقاء 
نفسه الى مكتبه بالدارة وحضر اجراءات 
التشريح ولكنه لم يتدخل في اي اجراء 
وجرى العمل على حضور الضابط املتصل 
بواقعة عملية التشريح لالجابة على ما 

قد يثيره االطباء.
- وفي شأن الصفة التشريحية خلص 

د.محمد الفوال الى اآلتي:
- في ش���أن ما اش���ار اليه د.عصام 
الش���يخ وهو ان املريض لو لم يكن في 
احلالة املرضية التي يعانيها ما كان ما 
تعرض له من ايذاء يؤدي الى الوفاة ولكن 
اجتماع حالته املرضية معه ما تعرض له 

من ايذاء وضرب يؤدي للوفاة.
- كرر د.محمد الفوال انه من الوجهة 
الطبية الش���رعية ال ينظ���ر الى علم او 
عدم علم املعتدي مبرض املعتدى عليه 
من عدمه، ولكن يس���أل عن نتائج فعله 

باعتبارها هي سبب الوفاة.
- على ضوء ما توافر له من معلومات 
وعرضه عليه من تقارير الصفة الشرعية 
يفيد الى حدوث ما يعرف بحالة التالزم 
بني النزف والتجلط وهذه تؤدي للوفاة 
وهو ما حدث للمتوفى محمد امليموني 
وه���و ان ما تعرض له من ايذاء وارهاق 
جسدي وعصبي ادى الى ما يعرف بحالة 
»D.I.C.«، وان االحتماالت الطبية للوفاة 
تشير الى ان احلالة املرضية مع التعذيب 
اديا الى الوفاة بذات املوقف الطبي املدرج 

بتقرير الطب الشرعي.
- اك���د ان م���ا تعرض ل���ه املتوفى 
ادى الى الوف���اة واذ لم يكن قد تعرض 
للض���رب والتعذيب وفي مثل حالته ما 

كان ليتوفى.
سادسا: إفادات وزير الداخلية وقيادات 

الوزارة:
الداخلي���ة احلقائق  أوضح وزي���ر 

التالية:
- ان املتوف���ى محمد امليموني على 
ضوء التقارير الطبية والصفة التشريحية 
قد تعرض للتعذيب والضرب بصورة ال 

انسانية ادت الى وفاته.
وانه مهما كان ما ارتكبه املتوفى من 
جرم فانه ال يعد مبررا نهائيا لتعرضه 
ملا اصابه من تعذيب والذي يعد جرمية 

اكبر واخطر من االتهام.
- ان املعلومات األولية عن الواقعة 
وصلت اليه من خالل رسالة تلفونية عن 
ال���وكاالت االخبارية، وليس عن طريق 
القنوات الرسمية املسؤولة بالوزارة كما 

كان مفترضا.
- ان بيان الوزارة االول عن احلادث 
اعد مبكتبه مبعرفة اللواء عبداهلل النواف 
ومعه مستشار قانوني، واعتمد فيه على ما 
استقى من معلومات قد اعدت، كما ذكرها 
مدير ادارة مباحث االحمدي والذي اشترك 
مع ادارة الشؤون القانونية واالعالم األمني 
في صياغة البيان، وقد تبني بعد ذلك انها 

غير صادقة ومخالفة للواقع.
- اضاف الوزير انه فوجئ باالختالف 
الكامل بني ما ورد في البيان وبني تقرير 
الطب الش���رعي الذي وصله من خالل 
اتصال من الفري���ق غازي العمر والذي 
ابلغه بأن الوفاة بها شبهة جنائية، وبذلك 
ع���دل الوزير عما س���بق اعالنه، كما مت 
تصحيح بيانات الداخلية حول الواقعة 

لتماثل احلقيقة املجردة.
- ان ما ادخل عليه من تضليل في 
املعلومات، كان بسبب افتقار التواصل بني 
قيادات الوزارة، وهو ما يقيد بوجود خلل 
في بعضها وقصور في البعض اآلخر، 
االمر الذي طلب معه تش���كيل اكثر من 
جلنة حتقيق، وسيتم اتخاذ االجراءات 
على ضوء مما تنته���ي اليه اللجان من 

توصيات.
- واضاف الوزير انه يبرئ ذمته امام 
اخلالق، انطالقا من ان واجبه هو حماية 
الش���عب الكويتي ال اهانته او املساس 

بكرامته.
- ال يخفى على اللجنة مع تقديره 
للعس���كريني املوجودين انه يعمل في 
وزارة مترهلة حتت���اج الى صيانة من 
جديد، ويشير الى ان ما حدث وقيادتها 
غائبة عن الوج���ود فال خير فيها، وانه 
بادر الى تقدمي استقالته لهذا السبب، اذ 
ال يستطيع ان يقود قيادة بقيادات على 
ما هي موجودة اآلن، وتس���اءل الوزير 
مس���تنكرا ما حدث، كي���ف تقع جرمية 
الس���اعة الواحدة والنصف بالليل وهو 
وزير للداخلي���ة وال علم له بها ويصل 

اليه العلم من رسالة تلفونية؟

- ان وزارة الداخلية تتبرأ مما حدث، 
ومن ال يقوم بواجبه او يقصر يلقى جزاءه، 

ويكفيه انهم وضعوه في موقف حرج.
- انه اذ تكشفت له حقيقة االمور وان 
هناك مواطنا تعرض للتعذيب والتعدي 
الذي انتهى بوفاته فإن ذلك ميثل انتهاكا 
للكرامة غير مقبول، وقد اوفى بقس���مه 
وقدم استقالته، خاصة وقد وضع بسبب 
غياب القيادات في موقف حرج غير مبرر 

او غير مقبول.
إفادة الفريق غازي العمر:

اشار الى ما جرى من اتصاالت واتخذ 
من اجراءات حول الواقعة كالتالي:

- تلقى اتصاال من اللواء الشيخ احمد 
اخلليفة بوفاة مواطن وبه اثار ضرب، 
حيث مت تشكيل جلنة من اللواء عبداحلميد 
العوضي واللواء عبداهلل الراشد وأحد 
التأكيد على  املستشارين للتحقيق مع 

احليادية التامة.
- ان ايا من وكيل الوزارة او اعضاء 
جلنة التحقيق ليس لديهم علم بأي من 
اسماء املتورطني في الواقعة او املسؤولني 

عنها.
� انه تأكد وجود ش���بهة جنائية في 
الوفاة وطلب إعادة الشاهد املصري من 
اإلبعاد الى املباحث مع التحقيقات، حيث 
ثبت تورط بعض الضباط وستتم إحالتهم 
الى النيابة العامة املختصة التخاذ الالزم 
قانونا حيال ما يثبت في حق كل منهم.

� انه���م اعتمدوا على آراء املختصني 
من أطباء إدارة الطب الش���رعي إلثبات 
سبب الوفاة وللجنة التحقيق البرملانية 
وفق مرئياتها ان تستقي منهم مباشرة 

هذه املعلومات.
� وأش���ار الى ان ما ي���روى أو روي 
حول واقعة وفاة املواطن بسبب مرضه 
بالقلب غير صحيح وق���د ثبت وجود 
العديد من الوقائع اجلديدة والتي اظهرها 
التحقيق وكشفت عنها أقوال من شاركوا 
من الضباط واألفراد وهذه أسندت الى 
اللواء عبداحلميد العوضي الذي يتولى 

عرضها على اللجنة تفصيال.
� ان التحقيقات التي جتريها اللجنة 
املشكلة بالوزارة تعمل مجردة دون ترصد 

أو ظلم ألحد.
� واتصاال مبا تقدم وفي ش���أن آلية 
إعداد البيانات التي تصدر عن الوزارة 
أوضح كل من اللواء عبداهلل الراشد مدير 
عام اإلدارة العامة ملباحث الهجرة واللواء 
عبداهلل العنزي ان األصل أن تتولى إدارة 
الشؤون القانونية باالشتراك مع اإلدارة 
العامة للجان واملجالس إعداد البيانات.

� في ظروف اإلخطار بوفاة املواطن 
في مخفر األحمدي قامت إدارة الشؤون 
القانونية وإدارة اإلعالم األمني بالوزارة 
بإعداد البيان األول الذي متت صياغته 
على ضوء اإلفادة املقدمة من العقيد عادل 
احلمدان مدير مباح���ث األحمدي حول 
الواقع���ة، دون مرورها عل���ى القيادات 

األمنية بالوزارة.
� املف���روض إداري���ا عدم اس���تقاء 
املعلومات عن احلوادث أو الوقائع التي 
تعلنها الوزارة من مصدر واحد بل من اكثر 
من جهة متخصصة، وهو ما لم يحدث في 
حالة وفاة املواطن )محمد امليموني( وهو 
أمر ال يعفي القيادات األمنية من املسؤولية 

التقصيرية في أداء أعمالهم.

إفادة العقيد عادل الحمدان مدير 
مباحث األحمدي

قرر انه تلقى اتصاال يوم الس���بت 
2011/1/8 من املالزم أول س���الم الراش���د 
يخطره انه وبناء على حترياته عن وجود 
شخص يتاجر في املواد الكحولية، وقد 
اس���تصدر في 2011/1/5 إذنا من النيابة 
لضبطه ومت تنفيذه يوم السبت 2011/1/8 
مع القوة ومنهم الضابط عبداهلل العوضي، 
وأض���اف ان الضابط املذكور ذكر له ان 
عملية الضبط متت يوم السبت 2011/1/8 
وقد تبني له الحقا كذب هذا اإلدعاء وان 

الضبط مت يوم األربعاء 2011/1/5.
� انه اثر تلقيه املعلومات هذه أوعز 
الى الضابط باتخاذ اإلجراءات القانونية 
بإرسال املتهم للكشف الطبي واستكمال 
اإلجراءات بإخطار النيابة العامة بواقعة 

الضبط مع املضبوطات.
� نتيجة لعدة اتصاالت متكررة من 
الضابط بطلب مقابلته في مخفر أبوحليفة، 
طلب اليه احلضور وبالفعل قابله يوم 
االثنني 2011/1/10 الس���اعة 11.00 صباحا 
وطلب منهما الذهاب الستخراج تقارير 
طبية ألنهم تعرضوا للمقاومة، حيث لم 
تكن بحوزتهم تلك التقارير، وكان معه 
الضابط عبداهلل العوضي حيث كانا في 

حالة ارتباك شديد.
� تبني بعد ذل���ك ان املصاب املذكور 
نقل الى مستشفى شركة نفط الكويت، 
ومن ثم توجه الى املستشفى وتقابل مع 
األطباء ملعرفة احلالة حيث تبني له وفاة 
املتهم وان به إصابات وجار اس���تكمال 
اإلجراءات حول نقل اجلثة لوجود شبهة 
جنائية في الوفاة، حيث مت نقل اجلثة 
الى األدلة اجلنائية للتشريح صباح يوم 

الثالثاء 2011/1/11.
� ان���ه اعتمد في تفاصيل وقائع كما 
وردت باإلخطار على ما قرره له الضابطان 
بأن املتوفي كان مصابا بالقلب وان أحد 
أش���قائه توفي بذات امل���رض منذ فترة 

قصيرة.
� الحقا وصلته معلومات من مصادره 
اخلاصة التي علم منها كذب رواية الضباط 
عن عملية وإجراءات الضبط، وان صحيح 
الواقعة ان الضبط مت مبسكن املتوفي في 
جليب الشيوخ وانه نقل مبعرفتهم الى 
جاخور مبنطقة كبد وتعرض للتعذيب 
الشديد الذي تسبب فيما ظهر على اجلثة 

من إصابات.
� ان بيان وزارة الداخلية األول جاء 
بناء على اتصال به من العميد أس���عد 
الرويح وطلب معلوم���ات عن الواقعة 
للوزير، ومن ثم أكد ان املذكرة التي كانت 
أساسا للبيان جاءت من واقع ما نقل اليه 

صالح املال وخالد العدوة ود.علي العمير ومرزوق الغامن وسعدون حماد في اجتماع سابق للجنة التحقيق 

العمير : تقرير الداخلية عن وفاة المطيري فيه العديد من المغالطات 
أك��د رئيس جلنة التحقيق البرملانية في مقت��ل املواطن محمد املطيري 
النائب علي العمير ان البيان الذي تاله وزير الداخلية حول احلادثة جاء فيه 
العديد من املغالطات وان اركان وزارته يتحملون هذا األمر، مش��يرا الى ان 
تقرير اللجنة ترك اخليار العضاء مجلس االمة الصدار حكم االدانة للوزير 

كل حسب قناعاته وما لديه من معلومات حول احلادثة.
وقال العمير في تصريح للصحافيني في مجلس االمة بحمد اهلل لقد مت 
اجناز التقرير اليوم )امس( وهو منجز منذ امس األول ومت ايداعه رس��ميا 
لدى األمان��ة العامة باملجلس واخذ االحالة ليكون مدرجا على جلس��ة الغد 
)اليوم(، مش��يرا الى ان هذا التقرير هو من اهم التقارير النه يتعلق بوفاة 
مواطن تعرض للتعذيب اثناء حجزه في مخفر االحمدي على أيدي املباحث 

وأفضى الى موته.
وبني العمير ان مسؤولية جلنة التحقيق لم تكن البحث في القصد اجلنائي 
وامن��ا كانت تبحث عن املس��ؤولية التي يتحملها الوزي��ر )وزير الداخلية( 
وأركان وزارته وكش��ف احلقائق املتعلقة بهذه الواقعة، باالضافة الى عشر 
توصيات نأمل ان تنفذ هذه التوصيات وبتنفيذها ستكون هناك نقلة نوعية 
ف��ي قضية التحقيق والقبض عل��ى املتهمني وما يتعرض له املوقوفون في 

املخافر واماكن احلجز.
وش��كر العمير اعضاء جلنة التحقيق، مشيرا الى ان هذا التقرير خرج 
باالجماع من شدة التعارن فيما بينهم ولم تكن هناك اقلية او اغلبية خالل 

التصويت بل كان باالجماع.
وبني العمر ان فترة عمل اللجنة استمرت 12 يوما مبعدل 40 ساعة وحتى 
امس األول وخرج التقرير في 45 صفحة، واحتوى على كل افادات اجلهات 
املعنية، مش��يرا الى ان اللجنة حاولت تتبع كل املعلومات لدى هذه اجلهات 

وربطت فيما بينها وبني االفادات التي حصلت عليها اللجنة.
وقال العمير نحن سعداء بان نكشف احلقيقة للشعب الكويتي حول ما 
ج��رى في هذه احلادثة اآلليمة وان نضع اعضاء مجلس االمة في الصورة 
وتقدم لهم هذه احلقيقة، معربا عن امله في ان يوظف هذا التحقيق ومخرجات 
التوظيف الصحيح من اجل اصالح وزارة الداخلية واصالح كل اجهزة االمن 

والتي رمبا فيها حاالت مشابهة او قد يقع فيها مثل هذه الواقعة.
وأشار العمير الى ان التقرير جاء مجردا من اي توصية للنواب، مشيرا 
الى ان الفقرة الرابعة من التقرير بينت ان ما تاله وزير الداخلية من بيان في 
مجلس األمة حول احلادثة جاء فيه العديد من املغالطات السيما فيما يتعلق 
بأن املجني ح��اول مقاومة القوة عند القبض عليه وان وفاته كانت طبيعية 
وسجله اجلنائي، يشير الى انه يتاجر باخلمور وهذه االمور تنقصها الدقة 

مما يحمل الوزير واركان وزاراته مس��ؤولية ما جاء من مغالطات في البيان 
وحتميله ما حدث للمجني عليه وما صاحبه من تداعيات، وقال العمير ان هذه 
الفق��رة تتحدث عما تاله الوزير من بيان والنص واضح ان الوزير وأركان 
وزارته يتحملون املسؤولية عن ذلك ولكن تركنا في آخر التقرير ان اإلدانة 
من عدمها وحتميله املس��ؤولية السياس��ية وليس فقط املسؤولية اإلدارية 
ترك��ت للنواب ليحك��م كل منهم من خالل ما يتوصل اليه من قناعات أو ما 
يتوصل اليه من حقائق اخرى من غير هذا التقرير.وأكد العمير ان التقرير 
اش��ار الى اإلجراءات التي اتخذته��ا وزارة الداخلية بدءا من البيان اخلاطئ 
الذي تاله حتت قبة عبداهلل الس��الم وما تاله من إجراءات من تشكيل جلان 
حتقيق في الطب الش��رعي ووزارة الداخلية وما قام به من إحالة املتسببني 
ال��ى النيابة العامة مع محض��ر التحقيق وايضا ما قام به الوزير من إيقاف 
3 من قياديي الوزارة عن العمل وغيرها من اإلجراءات.وأش��ار العمير الى 
ان التقري��ر تضمن بعض اإلفادات حول اليوكن األس��ود وان الصورة لم 
تكتمل لدينا حول صاحب هذه السيارة، وهل لها عالقة بالواقعة ولكن لعل 
التحقيق اجلنائي يكش��ف كل هذه األم��ور ولكننا دوننا كل اإلفادات حول 
هذه السيارة ورمبا يتم كشفها من خالل التحقيق اجلنائي.وأكد العمير ان 
وف��اة املواطن محمد املطيري حصلت في مخفر األحمدي وجاءت س��يارة 
اإلسعاف من وزارة الصحة في الساعة السادسة مساء وأجرت فحصا أوليا 
ورأوا ان املجني عليه يحتاج الى نقل الى املستش��فى لكن جاء الرفض من 
املباحث وايضا من املجني عليه، ورمبا كان حتت ضغط لم يتكشف لنا هذا 
األمر ولكن هو قال انه ال يريد الذهاب الى املستش��فى وكان رجال املباحث 
موجودين وبعدها بنحو 6 س��اعات فارق احلياة في الساعة الثانية عشرة 
ليال وبعدها جاءت س��يارة اإلسعاف مرة اخرى وتأكد لهم انه فارق احلياة 

وانه متوفى وليس فيه نبض.
وبني العمير ان طبيب مستش��فى ش��ركة نف��ط الكويت نفى ان يكون 
تلق��ى اي اتصال لتغيير تقريره ح��ول الوفاة ولم متارس عليه اي ضغوط 

لتغيير التقرير.
وأكد العمير ان جميع األطباء الذين التقتهم اللجنة نفوا ان يكون هناك 
إدخال ألي جس��م صلب في أماكن حساس��ة من جسم املجني عليه وحتى 
طبيب التش��ريح نفى ذلك وان خروج البراز من فتحة الش��رج هو نتيجة 

الرتخاء اجلسم بعد الوفاة.
وبني العمير ان الش��اهد الذي كانت تأمل اللجنة سماع شهادته هو احد 
احملامني عن املتهمني الذين اعتذروا عن مواصلة دفاعهم لكنه رفض املثول 

أمام اللجنة.
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بيان وزير الداخلية أمام مجلس األمة احتوى العديد من المغالطات 
ما يحمّل الخالد وأركان وزارته مسؤولية وتبعات ما حدث للمجني عليه

من املالزم أول سالم الراشد.
� على جانب آخ���ر طلب اليه اللواء 
عبداحلميد العوض���ي إعداد مذكرة عن 
الواقعة متهيدا لبدء أعمال جلنة التحقيق 
التي أمر الوزير ووكيل الوزارة بتشكيلها، 
خاصة وقد تبني كذب رواية الضباط بشأن 
مقاومة املتوفي لهم وتعارضها مع واقع 
تعديهم عليه وتعذيبهم له على النحو 

املشار اليه.
� وأش���ار الى انه لم يكن له اي دور 
ف���ي اي مما حدث، كما ان���ه لم يتواجد 
مبخفر األحمدي خالل فترة القبض على 
املجني عليه، واقتصر تواجده على كل 
من مستشفى شركة نفط الكويت واإلدارة 
العامة لألدلة اجلنائية الذي جاء بناء على 
طلبهم لتزويدهم مبا قد يحتاجونه من 

بيانات حول ظروف الوفاة.
� وبناء على استفس���ار اللجنة منه 
حول اإلفراج عن أحد املتهمني والذي كان 
من بني املقبوض عليهم مع املجني عليه 
)محمد امليموني( أفاد بأنه تلقى اتصاال 
من أحد النواب حول أسباب حجزه، فقام 
بفحص حالته وملا تبني انه غير مطلوب 

لألمن قام بإخالء سبيله.

إفادة اللواء عبدالحميد العوضي
� جتدر اإلشارة الى ان من حضر أمام 
اللجن���ة باجتماعها بتاريخ 2011/1/17 من 
قيادات وزارة الداخلية الى اللجنة اشاروا 
الى ان اللواء عبداحلميد العوضي رئيس 
جلنة التحقيق املشكلة بالوزارة لديه جميع 

البيانات واملعلومات حول الواقعة.
� وقد اشار عند سؤاله الى ان التحقيقات 
التي يقوم بها حاليا حملت مفاجآت كثيرة 
وغيرت وجه الوقائع بصورة كاملة وشرح 

هذه الوقائع كما يلي:
بداية الرواية الكاذبة:

أكد اللواء عبداحلميد العوضي بدءا من 
ان ما يعرضه أمام اللجنة اليوم ال ميثل 
كل املعلومات املوثق���ة، بل املتوافر منها 
حتى مثوله امام جلنة التحقيق البرملانية 
اليوم. وان جلان التحقيق بالوزارة مازالت 
تباشر عملها وجتد أمامها من وقت آلخر 
اجلديد من الوقائع التي لم تكن معروفة 

من قبل.
وأوضح اآلتي:

� ان الرواية االولى التي سردها الضابط 
بانتقالهم الى محل اقام���ة املجني عليه 
مبنطقة جليب الشيوخ جاء وفقا ملا ورد 
اليهم من مصدر س���ري ان املدعو »أحمد 
عودة« ضبط بكمية من املشروبات الروحية 
أقر بأنه يتلقاها من املدعو صياح الرشيدي 

ومحمد املطيري )املجني عليه(.
وبعد ذلك سارت الوقائع على النحو 
الذي ذك���ره العقيد مدي���ر ادارة مباحث 

االحمدي.
وأض���اف ان حقيقة االج���راءات هي 

كاآلتي:
� عند دخ���ول الضب���اط الى حجرة 
»املجني عليه« في امللحق كان نائما ومعه 
نصف زجاجة خمر صناعة محلية، حيث 
انهالوا عليه بالضرب الشديد واستمروا 
في الضرب إلجباره على إرش���ادهم الى 
أي كميات من اخلمور يخفيها، وكان ذلك 
يوم االربعاء 2011/1/5 وليس كما ذكروا في 
محضر الضبط املزور ان ضبطه مت يوم 

السبت 2011/1/8.
� ان هذا الكذب منهم كان للتغيير في 
الوقائع وجاء حت���ى يصور ان الضبط 
مت خالل املدة احمل���ددة في اذن التفتيش 
الصادر من النيابة العامة واحملدد بثالثة 
أي���ام. ورغم ذلك كانت االجراءات باطلة. 
اذ حرر احملضر بعد انتهاء اذن التفتيش 

بعدة ساعات.
� كان القائم���ون على الضبط )ثالثة 
ضباط( هم: س���ليمان مطر من التدريب 
وعب���داهلل العوضي من مخف���ر الظهر 
وسالم الراش���د من الظهر ومعهم مالزم 
حتت التدري���ب اضافة الى قوة أفراد من 

املباحث.
� موجز افادات من س���أل منهم انهم 
اصطحبوه الى جاخور واستمروا في ضربه 
وتعذيبه حتى يوم السبت 2011/1/8 ومت 

نقله ال���ى مخفر االحمدي بالدور الثاني، 
حيث اس���تمر الضرب والتعذيب الى ان 
نقل الى مستشفى ش���ركة نفط الكويت 
بعد وفاته. وعلى النحو الس���ابق بيانه 
من املس���عفني وطبيب مستشفى شركة 

نفط الكويت.
� ان رجال املباحث دفعوا املتهم »أحمد 
عودة« لعقد صفقة شراء من املذكورين 
املتوفي وزميله صياح الرشيدي. واستكماال 
لالجراءات وف���ق العمل الضبطي توجه 
الضباط والقوة ال���ى محل اقامة »محمد 
املطي���ري« حي���ث تقابلوا م���ع حارس 
العمارة وهو مصري اجلنس���ية ويدعى 
»عبدالعزيز عبدالستار« واستشعروا من 
حديثه التضليل واملراوغة فتم التحفظ 
عليه، وفي ذات الوقت علموا بإقامة املدعو 
محمد غزاي )املجن���ي عليه( في امللحق 
بالسكن حيث مت دخوله )وفق إذن النيابة( 
وإذ قام مبقاومتهم واستل سكينا حاول 
التع���دي بها عليهم حي���ث أصاب ثالثة 
من افراد القوة. مت الحقا توقيع الكشف 
الطبي عليهم مبستشفى الفروانية. وان 
اصابة )املجني عليه( جنمت عن املقاومة 
وكان ذلك يوم الس���بت 2011/1/8. وخالل 
التحقيق معه باملباحث شعر بتعب حيث 
مت استدعاء االسعاف والتي قررت ان حالته 
عادية. وبعد عدة ساعات أصيب بإغماء 
واستدعيت االسعاف من مستشفى شركة 
نفط الكويت ومت نقله الى املستشفى حيث 

تبني وفاته.
� وفي شأن )صياح الرشيدي( تبني 
انه مطلوب على ذمة عدة أحكام واتخذت 

حياله اجراءات الترحيل للسجن.
� أما احلارس املصري )عبدالس���الم 
عبدالستار( فقد مت التحفظ عليه بتهمة 
تضليل املباحث والتس���تر على مجرم. 
وأحيل الى ادارة االبعاد التخاذ الالزم وقد 
أعيد الحقا ال���ى ادارة املباحث اجلنائية 

عندما تبني أهميته للشهادة.
� وأض���اف ان إعادته من االبعاد الى 
املباحث جاءت بعد تكشف الوقائع لوقف 
ما دار من لغط حول ان ابعاده جاء ملنعه 

من أداء شهادته حول الواقعة.
� ان املجني عليه )مع تزوير الضباط 
حملضر الضبط( وعدم صحة تعرض املجني 
عليه له���م بالقوة، وكذلك ما مت إحضاره 
من كشوف طبية بإصابة بعض أفراد قوة 
الضبط من مستش���فى الفروانية بادعاء 
حدوثها من تعدي املجني عليه. ثبت من 
التحقيق انها كلها غير صحيحة وملفقة. 
وجاءت مبحاولة منهم لتغطية جرميتهم 

والتنسيق بينهم دفاعا عن أنفسهم.
� بناء على هذه الوقائع اجلديدة والتي 
تختلف متاما عن كل ما أشير أو أثير في 
هذا الشأن سواء في الصحف أو من قبل 
بعض السادة االعضاء مبجلس االمة أو 
غيرهم، وبناء على طلب جلنة التحقيق 
املشكلة بقرار اللواء وكيل الوزارة الفريق 
غازي العمر. متت إحالتهم مصحوبني بكل 
التفاصيل املشار اليها الى النيابة العامة 
التخاذ االجراءات القانونية حيال ما ارتكبوه 

من جرائم.
� وأضاف انه يتبني مما سبق ان املجني 
عليه لم يتعرض للضرب أو االذى داخل 
مخفر االحمدي بل داخل اجلاخور الذي نقل 
الي���ه مبعرفة الضباط وان هذا التصرف 

فردي منهم بعيد عن العمل الصحيح.
� وف���ي اللقاء الثان���ي بتاريخ االحد 
2011/1/23، مع اللجنة أفاد الس���يد اللواء 
عبداحلميد العوضي واللواء عبداهلل الراشد 
بأن التحقيقات التي تق���وم بها الوزارة 
في شقها اجلنائي واالداري مازالت أمامها 
اجلديد من الوقائع والكثير من املشتركني 
ممن اش���ترك منهم ف���ي احلادثة أو كان 
على صلة بأحداثها أو متثل تصرفه في 
االهمال االداري وفق متطلبات أداء وظيفته 
ومسؤولياتها واضاف ما يلي الى سابق 
إفادت���ه.  � ال توجد لدى جهات التحقيق 
بالوزارة اي معلومات حول ما اثير وعرف 
بقضية اليوكن وانها اتخذت سندا لتصفية 
حسابات، وما اثير في هذا الشأن تبني انه 
منبت الصلة بواقعة الضرب والتعذيب 
التي تعرض له���ا املواطن املتوفى محمد 
املطي���ري او ايا من كان معه في الواقعة 

)ومنهم صياح الرشيدي(.
� ان املباحث اجلنائي���ة واداراتها ال 
تس���تخدم هذا النوع من الس���يارات، بل 
لديها س���يارات )فان( مجهزة خصيصا 
لنقل املتهمني وهذه اس���تخدمت في نقل 
ذوي الصل���ة بواقع���ة املرح���وم محمد 
املطيري، صياح الرش���يدي، واحلارس 
املصري عبدالستار واملدعو احمد عواد، 
خالل البحث والتحقيق في الواقعة مبعرفة 

الضباط موضوع التحقيق.
� استجدت معلومات حول قيام مالزم 
اول من اقارب واصدقاء الضباط س���الم 
الراش���د اوكل اليه باتصال منه وزميله 
املالزم اول عبداهلل العوضي عملية تنظيف 
الكراس���ي ومكان تعذيب املواطن محمد 
املطيري في جاخ���ور منطقة كبد الزالة 
آثار اجلرمية وقد قام بهذا العمل مستعينا 
بالعاملني لديه، وقد مت ضبط اجلميع وجار 
استكمال التحقيقات معهم متهيدا لعرضهم 

على النيابة العامة.
� نوه الى مالءمة عدم االعتداد بشهادة 
املتهم )صياح الرش���يدي( اذ ان ماضيه 
االجرامي وسمعته السيئة جتعله محل 
شك فيما يدعيه خاصة فيما يتصل بربط 
قضية السيارة )اليوكن( بالواقعة بل انه 
تولى سؤال )صياح الرشيدي( ولم يذكر 
اي معلوم���ات حول موضوع الس���يارة 

)اليوكن(.
� انه ستتم مراجعة السجل الوظيفي 
للضباط واالفراد من املشتركني في احلادث 

من ضباط املباحث وافادة اللجنة.
- ردا على تساؤل اللجنة من ان نوع 
االتهامات املدرجة بالسجل اجلنائي للمتوفى 
كلها ال تعد بحال من اجلرائم اخلطيرة، 
فهل من املعقول ان محاولة االجتار او بيع 
امل���واد الكحولية تدعو الى ما تعرض له 
ومن معه من ايذاء وتعذيب على الصورة 

التي جرى بها.
- اوضح انه في سبيل حتقيق املنافسة 
ف���ي االجناز يخرج بع���ض الضباط عن 
االجراءات املعتادة وما حدث في هذه القضية 

ميثل جتاوزا لم تعهده الوزارة.
- ولم يرد منه ما يفيد ما انتهت اليه 
حتقيقات الوزارة النها مازالت قائمة حتى 
اآلن ولكنه يشار الى ان ما حدث من التردد 
على اجلواخير مبنطقة كبد مع املتهمني 
كان بس���بب م���ا ورد بالتحريات من ان 
البح���ث كان عن )كونتينر( كامل مملوء 
بصناديق املشروبات الكحولية وهذه لم 

يعثر عليها.
- ان القضايا السابقة التي مت اتهام 
)محمد امليمون���ي( فيها ال تتجاوز جنح 
مرور، عدم سريان وثيقة، تعاطي مخدرات 

وتناول مسكرات.
واضاف اللواء عبداهلل الراشد:

- ان اخالء س����بيل احد ممن كان مع 
املتهمني )انور العازمي( جاء استنادا الى انه 
تصادف وجوده مع املتهم صياح الرشيدي 

عند القبض عليه.
- وبعد التحفظ عليه تبني عدم وجود 
صلة له باملتهمني وان هناك بالغا عن غيابه 
وغير مطلوب في شيء وبذلك مت اخالء سبيله 

وأكدت شهادة صياح الرشيدي ذلك.

- وان���ه بالفعل يوج���د الكثير من 
االخطاء االدارية بالوزارة جار التحقيق 
فيها ومس���اءلة املس���ؤولني عنها وتهمة 
مس���ؤولية العقيد ع���ادل احلمدان مدير 
مباحث االحمدي لعدم العلم باجلرمية او 
االبالغ عنها او املرور على مخفر االحمدي 

ملدة طويلة.

إفادة اللواء احمد الخليفة:
اف���اد بأنه تلقى اخط���ارا عن عملية 
الضبط مع انها ضمن اختصاص االدارة، 
يوم الثالثاء الساعة )11 صباحا( باتصال 
تلفوني من الس���يد فرز الديحاني عضو 
املجلس البلدي وانه شخصيا لم يشارك 
في اي مرحلة في هذا املوضوع وباتصاله 
بالعقيد عادل احلمدان مدير مباحث االحمدي 
اوض���ح له ان املتوفى جتار مش���روبات 
كحولية ومري���ض بالقلب وتوفي جراء 
ذلك، وان له شقيقا توفى بذات املرض منذ 
مدة قصيرة، واوضح له انه في طريقه الى 
الوزارة لتقدمي البيانات العداد بيان يصدر 

من الوزارة حول الواقعة.
- لذلك اكد مدي���ر مباحث االحمدي 
له في شرح الواقعة انه مت ضبط عدد 2 
كرتونة بها )24( زجاجة خمور، واشار 
السيد اللواء الى انه حتى اآلن ال يعلم ان 
كانت هذه الصناديق حتفظ عليها واين مت 
ذلك وعما اذا كانت قد ارسلت الى النيابة 
العامة مع محضر الضبط ام ال. وهذا االجراء 

الواجب االتباع.
- ليس ل���دى االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات اي معلومات او شبهات عن اجتار 
املتوفى باملخدرات او املشروبات الكحولية 
واملعلومات تفيد بأنه يتناول املشروبات 

الكحولية فقط لالستعمال الشخصي.
- ان ايا من اجلهات ذات الصلة بالوزارة 
او االدارة لم يصلها اي علم حول واقعة 
الضبط وكان من الالزم اخطارها جميعا 

فور امتام الضبط.
- واضاف انه بناء على طلب اللجنة 
سيقوم بتزويد اللجنة بالسجل اجلنائي 
واي معلوم���ات جنائي���ة مس���جلة عن 

املتوفى.
- وجت���در االش���ارة الى ان���ه عند 
االستفسار من السيد مدير ادارة املخدرات 
عن السجل االجرامي والسمعة االجرامية 
)للمتوفى( اذا توافرت، افاد بعدم وجود 
شهرة للمتوفي في االجتار باملخدرات او 
املش���روبات الكحولية وان سمعته فقط 
في شرب املسكرات الكحولية كما سلفت 

االشارة.

وبسؤال اللواء علي اليوسف الصباح 
اشار الى اآلتي:

- بالنظر الى مرض���ه املفاجئ يوم 
االثنني اغلق هاتفه ول���م يتلق بذلك اي 
اتصاالت حتى مساء الثالثاء. عندما اعاد 
فتح اجلهاز تبني له وجود اكثر من اتصال 
مت من قبل مدير مباحث االحمدي، واذ اتصل 
به اخبره عن الواقعة بالتفصيل الذي ذكره 

وادرج في بيان الوزارة.
- ان االج���راءات التي متت في هذه 

الواقعة كلها اصابها اخللل والتكتم غير 
املبرر وجاءت باملخالفة للنظام وللتعليمات 
اخلاصة بالعمل. اذ ان االدارات واالقسام 
عل���ى اتصال متبادل على مدار الس���اعة 
لالخطار بأي عملية ضبط او واقعة حتدث، 
وذلك من خالل رس���ائل تلفونية خاصة 
باالدارة، وتغطي هذه الرس���ائل اكثر من 
)40( من املسؤولني بجميع الرتب وبجميع 

القطاعات.
وهذه االتصاالت لم حتدث في واقعة 
وفاة املواطن محمد امليموني على غير ما 

يتبع في القضايا التي يجري ضبطها.
- انه تقابل في ذات الوقت مع العقيد 
عادل احلشاش الذي اخبره بسؤال السيد 
الوزير عنه، وباتصاله بالسيد الوزير افاده 

بانتهاء املوضوع.
- ان واقعة ابعاد حارس العقار املصري 
واج���راءه التوقيع على من���وذج االبعاد 
باملوافقة. متت وفق���ا لالجراءات املتبعة 
باالدارة حيث ذكر بالتقرير اخلاص باالبعاد 
انه سبب تس���تره على مجرم وتضليل 
ضابط املباحث. وقد اعيد من االبعاد بناء 
على اتصال معه. حيث تبني عدم صحة 
اجراءات ابعاده واحلاجة الى شهادته في 

واقعة وفاة محمد امليموني.

وبسؤال كل من العميد اسعد الرويح 
والعميد محمد السعيد قررا:

- انه مت اعداد البيان االول عن الواقعة 
بناء على طلب السيد الفريق غازي العمر 

وكيل الوزارة اعداد البيان وعرضه على 
السيد الوزير في اسرع وقت.

- مت االتصال بالعقيد مدير مباحث 
االحمدي، باعتباره امللم بالواقعة، حيث 
حضر وقدم مذكرة مكتوبة اعتمد عليها 

في اعداد البيان.
- مت اع���داد البيان من خ���الل ادارة 
الشؤون القانونية التابعة لوكيل الوزارة 
مع بعض املستشارين واعتمادا على مذكرة 

مدير مباحث االحمدي.
- مت عرض البيان في صيغته النهائية 
على العقيد مدير مباحث االحمدي وقام 

بقراءته واملوافقة عليه.
- ان ادراج عبارة )وملا كان املتهم قد 
ضبط متلبسا باجلرمية بعد استصدار اذن 
من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وقد 
اعترف بجرميته فمن ثم ليس هناك ما يدعو 
للحصول على اي اعتراف حتت ضغط او 
اكراه( جاءت لوقف اللغط والشائعات حول 

اسباب وفاة املواطن املذكور.
ثانيا: سؤال شاهدي الواقعة: 1- صياح 

الرشيدي – 2- احمد عوده
بناء على تفويض اللجنة انتقل كل 
من د.عل���ي صالح العمير رئيس اللجنة 
والعضو مرزوق عل���ي الغامن املقرر الى 
السجن املركزي حيث تقابال مع الشاهدين 
املذكورين واستمعا الى افادتهما في حضور 
كل من العقيد شريدة الشمري، والعقيد 
عبداهلل الوهيب، حيث قررا لهما ما يلي:

حيث تب���ني م���ن ش���هادة »صياح 

الرشيدي«:
- ان ما حدث من اعتداء وضرب وتعذيب 
على النحو الذي جرى معه واملرحوم محمد 
امليموني واحمد عودة لم يكن مرده كما 
اشيع واثير ضبط قضية اجتار باخلمور 
واحلقيقة انها بسبب الواقعة املعروفة لدى 
ادارة املباحث اجلنائية بالسيارة »اليوكن« 
السوداء وقائدها الذي يعرف شكله متاما 
وميكنه التعرف عليه »وأدلى بأوصافه« 
وأبدى استعداده للتعرف عليه اذا اجري 

طابور عرض قانوني في هذا الشأن.
- ان صراخ واستغاثة املتوفى محمد 
امليموني سواء في اجلاخور او في املباحث 
اجلنائية مبخفر االحمدي كان يضم االذن 
من شدته ملا يعانيه املذكور من آالم مبرحة 

من التعذيب.
- ان محمد امليمون���ي ال يتاجر في 
املواد الكحولية بل كان يشتريها ويتبادلها 
بيعا وشراء مع ربعه فقط وبكميات تكفي 

االستخدام الشخصي.
- استخدام ضباط املباحث القائمني 
بالضبط معهم جميع انواع التعذيب وفي 
مقدمتها )الشوايه – العجرة – العصي(.

وافاد الشاهد احمد عودة:
- عالقت���ه باملواطن محمد امليموني 
عالقة صداقة عادية بسبب اجليرة وتبادل 
اخلمور بينهما وكل منهما يشتري او يبيع 

لآلخر كاصدقاء وليس لالجتار.
- ان صندوقي اخلمور ضبطا لديه 
واعترف بعد ان تعرض لصور كثيرة من 
التعذيب فاقت سماعه ملا كان يتعرض له 
محمد املطيري وصياح الرشيدي وغير 
التعذيب بالقوة والالمباالة من الضابطني 
القائمني عليه بأنه ال يعلم شيئا عن موضوع 
قضية السيارة »اليوكن« السوداء وان من 
كثرة تعذيب محمد امليموني في اجلاخور 
ادخلوه الى سيارة الشرطة محموال من 
القوة لعدم استطاعته السير او احلركة 
وكثرة ما تعرض له من تعذيب، في ذات 
الوقت الذي كان فيه الشاهد محجوزا داخل 
سيارة الشرطة ال يشعر مبا يدور من كثرة 

ما عاناه من التعذيب والضرب.
حضر امام اللجنة العميد الشيخ مازن 
اجلراح مس���اعد مدير عام االدارة العامة 

للمباحث اجلنائية لشؤون احملافظات
- افاد بأنه منذ توليه املنصب عام 2009 
صدر قرار مدير عام االدارة باختصاصه 
بتلقي كل التقارير واالخطارات عن احلوادث 
التي متت في اي من احملافظات الس���ت 
ورفعها مبا يراه من ملحوظات الى مدير 

عام االدارة.
- من���ذ تولي اللواء علي اليوس���ف 
الصباح قام بالغاء قرار قيامه على تلقي 

االخطارات والبالغات وعلى ان ترسل اليه 
مباشرة مبا يعني جتميد اعمالي ومبنأى 
عن كل ما يحدث سوى ما ميكن ان يصل 

الى علمي واتابعه.
- مت اخطاره لوكيل الوزارة في اكثر 
من مناس���بة ولم يجد استجابة لتعديل 

اوضاعه وتصحيح مسار العمل.
- في شأن ما يتصل بلجنة التحقيق 
البرملانية اشار الى ان علمه بواقعة وفاة 
املواطن محم���د امليموني جاءت نقال من 
اللواء احمد اخلليفة مدير عام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات وكان ذلك يوم الثالثاء 

الساعة 10.45 صباحا.
- باتصال���ه مبدير مباحث االحمدي 
ذكر له الواقعة كما ذكرها لكل من س���أله 
من قياديي الوزارة وان وفاة املواطن بعد 
ضبطه جاءت بسبب حالته املرضية ولم 
يذكر له اي معلومات عن حقيقة الواقعة 

او سبب الوفاة.
- اوضح انه لو مت اخطاره بالواقعة 
على حقيقتها ملا اتخذت ما دار حولها من 
لغط وشكل من جلان اذ ان سبب الوفاة وبه 
شبهة جنائية يجب ان يحال املشتركون الى 
النيابة العامة الجراء الالزم قانونا ويتم 
اخطار القي���ادات بهذا االجراء وهو ما لم 
يحدث بسبب تضليل القيادات واملسؤولني 

مبعلومات غير صحيحة.
- انه علم ان مدير مباحث االحمدي 
اتصل برئيس حتقي���ق مخفر االحمدي 
عبدالرحمن السهلي واخبره بوجود مصاب 
متهم في قضية ترويج خمور وذلك ليتولى 
حتقيقها فاعتذر له بعدم امكان ذلك بسبب 
ما ذكره من وجود اصابات باملتهم وعليه 
اخطار النيابة العامة وهو ما لم يحدث مما 
يفيد علمه مبا حدث للمتهم من اصابات.

- املسؤولية تقع على بعض قيادات 
الداخلية س���واء مدير عام االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية او مدير مباحث االحمدي 
وخاصة ان االخي���ر لم ينتقل الى مخفر 
االحمدي رغم اخط���اره بواقعة الضبط 

واصابة املتهم.
- القضية فيها امر غريب اذ ان املتوفى 
نسب اليه االجتار باخلمور في الوقت الذي 
لم يضبط لديه سوى زجاجة خمر مصنوعة 
محليا فكيف يتهم باالجتار وما لديه خمور 

مصنعة مما يضع عالمة استفهام.
- ان هناك قصورا شديدا في التواصل 
بني قيادات الوزارة واالدارات يؤكد املسؤولية 

السياسية واالدارية للقيادات.
- ال علم له نهائيا مبوضوع السيارة 
»اليوكن« إال ما نش���ر بالصحف ولكنه 
شخصيا يعتقد بوجود امر ما غير طاهر في 
هذه القضية قد ينكشف مع التحقيقات.

وفقا ملا سبق تقترح اللجنة التوصيات التالية:
1 ـ بالنظر الى الواقعة محل حتقيق اللجنة والتي ارتكبت حتت 
اسـم القانون وبدعوى حماية األمة تنبئ عن خطورة بالغة ملا قامت 
عليه من اتخاذ الضرب والتعذيب وسيلة في أعمالها، ما يجب ان تقوم 

معه الوزارة بإحالة كل من يثبت قيامه أو مشاركته أو مساهمته في هذه الواقعة إلى النيابة العامة 
التخاذ إجراءاتها في شأنه وحتقيق القصاص العادل في حقه.

2 ـ تشـكيل جلنة مـن وزارة الداخلية تتولـى مراجعة جميع الضبطيـات التي قامت بها 
إدارة املباحث اجلنائيـة او اإلدارات األخرى وجنمت عنها وفاة اخلاضع لإلجراء او أصيب بعاهة 

مستدمية.
3 ـ توفير احلماية القانونية للمتهمني بتوفير محام لهم قبل بدء التحقيق أمام أي من جهات 

التحقيق بالداخلية في حال عدم متكنه من ذلك.
4 ـ ضرورة اتخاذ مراجعة السـجل الطبي للماثل أمام جهات التحقيق إذا اسـتدعت هذه 

اإلجراءات حجزه.
5 ـ دراسة البعد القانوني ملدة مالئمة استمرار تبعية اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية )إدارة 

الطب الشرعي( لوزارة الداخلية.
6 ـ النظر في بعض التشـريعات ذات الصلة بكفالة احلقـوق واحلريات وإجراءات القبض 

والتفتيش أو االحتجاز عن طريق أجهزة الشرطة.
7ـ  تزويد املخافر وأماكن احلجز وإدارة املباحث العامة وسجن 
اإلبعاد بكاميـرات مراقبة وربطها بغرفة حتكم تلحـق بإدارة الرقابة 

والتفتيش.
8 ـ تفعيـل دور إدارة الرقابة والتفتيش ودعمها بالكوادر الالزمـة لها مع إحلاقها بالوزيرة 

مباشرة.
9 ـ وعلى ضوء ما قامت به اللجنة وتكشـف أمامها من وقائـع اتضح وجود حاجة ملحة الى 
قيـام املجلس بالنظر في اسـتمرار اللجنة للتحقيق في قضايا مشـابهة ذات صلـة بأي انتهاك 
جسـدي او عمليات تعذيب متت من قبل بعض أجهزة الشـرطة او قيام املجلس بتشكل جلنة 

خاصة للقيام بهذا التكليف.
10 ـ تكليـف احلكومة بإحالة تقرير جلنة التحقيق البرملانيـة الى النيابة العامة لضمه مع 
ملف القضية املعروضة أمامها، وتؤكد اللجنة ان الواقعة اخلطيرة محل التحقيق ال تقلل من تقدير 

اللجنة للجهود املختلفة التي يبذلها رجال األمن وهي محل تقدير واعتزاز.
واللجنة إذ تقدم تقريرها فإنها جتردت من إبداء رأي سياسي محدد بناء على تكليف املجلس 
تاركة ألعضاء مجلس األمة اتخاذ مواقفهم وفق قناعاتهم على ضوء ما مت تدوينه من حقائق ونتائج 

توصلت إليها اللجنة.

التوصيات

عل��ى ضوء ما تقدم من بيانات وما ادلى به من اس��تدعي 
او حضر امام اللجنة من املسؤولية والشهود من ذوي الصلة 
بواقعة وفاة املواطن محمد غزاي امليموني جراء ما تعرض له 
من تعذيب بدني ونفس��ي. تضع اللجن��ة احلقائق التالية امام 

املجلس املوقر ليتخذ في شأنها ما يراه مناسبا وفقا للتكليف الصادر الى اللجنة في 
هذا اخلصوص.

اوال: على ضوء نتائج التقارير الطبية والتشريحية للمتوفى وما توصلت اليه جلان 
التحقيق التي ش��كلت بالوزارة حول املوضوع، ان املجني عليه املواطن محمد غزاي 
امليموني قد تعرض للتعذيب والضرب باحد اجلواخير وخارج مخافر الشرطة وامتد 
التعذي��ب الى داخلها على ايدي بعض ضباط املباحث وافراد القوة املرافقة في غياب 
من الرقابة والتوجيه واملتابعة من الوزارة وبعيدا عن الشرعية واحكام القانون واتخاذ 
الضرب والتعذيب والتهديد والوعيد وس��يلة البتزاز املعلومات وتصفية احلسابات 

واحلصول على االعترافات.
ثانيا: تأكيدا ملا سبق جاء تقرير االدارة العامة لألدلة اجلنائية )ادارة الطب الشرعي 
باالدارة العامة لألدلة اجلنائية( متضمنا بصورة واضحة ومحددة ان وفاة املجني عليه 
جاءت كأثر مباشر ونتيجة ملا تعرض له من صنوف التعدي وانواع الضرب والتعذيب. 
كما جاء بتقرير نتيجة التش��ريح بالطب الش��رعي ان السبب املباشر لوفاة املواطن 
محمد غزاي امليموني هو »هبوط حاد بالقلب والدورة الدموية نتيجة احتشاء حديث 
مبنطقة عضلة القلب ناجت عن تعرض املتوفى للضرب واإلجهاد اجلسمي والعصبي 
والذي أدى الى اضطراب في سريان الدورة الدموية« )ركود بالدورة الدموية( أدت الى 
حدوث تخثر في الشريان التاجي الرئيسي األيسر املغذي للقلب )شريان احلياة(،  وهو 
ما أكده أس��تاذ الطب الشرعي بجامعة الكويت الذي استعانت اللجنة برأيه في نتائج 
التش��ريح. ولم تتبني أي آثار تش��ير الى هتك عرض بإيالج أي جسم صلب بالشرج 
وأن خروج البراز من خالل فتحة الش��رج يحدث نتيجة ارتخاء العضلة الش��رجية 

العاصرة بعد الوفاة.
ثالثا: تبني من مجمل اإلفادات التي حصلت عليها اللجنة ان العمل بالوزارة بشكل 
عام وفي اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية على نحو خاص يفتقر الى متطلبات سبل 
املتابعة ونظم العمل اإلداري والفني السليم. وافتقد سبل االتصال والتعاون والتنسيق 
بني أغلب القيادات واإلدارات التابعة لها. واتسمت في بعض جوانبها بالتضليل وعدم 
املصداقية واإلهم��ال غير املبرر. وقد تبني للجنة ان من صور هذا اخللل انه يجري 
تسجيل بعض الوقائع والقضايا املبلغة أو احملقق فيها مبعرفة املخافر وإدارات البحث 
اجلنائ��ي تتصف بعدم الدقة او حتري الصحة في إعط��اء الوقائع وصفها القانوني 
الصحي��ح، وأيضا في اإلخطار عن ضبطها على غير أح��كام القانون او النظم، كما 
يحدث إس��ناد بعض االتهامات يتم تغييرها وفق هوى الضابط او القائم بالتحري او 
الضب��ط وجتلى ذلك في جرمية املجني عليه عندم��ا أحال احملقق حالة الوفاة لوكيل 
النيابة املناوب وقد طلب وكيل النيابة تسجيلها كجنحة وليس جناية على الرغم من 
عدم تكليف وكيل النيابة نفس��ه الذهاب ومعاينة اجلثة والتي يعلم من تقرير احملقق 

الذي أبلغه بوجود العديد من اإلصابات على جسد املتوفى يبني 
مدى اإلهمال والتسيب من الطرفني.

وهذه املخالفات جتعلنا أمام منعطف خطير ال يجوز املرور 
عليه أو معاجلته كحادثة فردية او تعد، بل على إجراءات املعاجلة 
التي تؤكد على عدم تكراره. رابعا: تبني للجنة ان البيان الذي تاله وزير الداخلية أمام 
املجلس جاء فيه العديد من املغالطات،خاصة فيما يتعلق بأن املجني عليه قام مبقاومة 
القوة عند القبض عليه وأن وفاته كانت طبيعية وان ما ذكره الوزير من سجله اجلنائي 
ينقصه بعض الدقة إذ انه لم يرد في سجله ما يشير الى انه يتاجر باخلمور واملمنوعات، 
وهذا يحمل الوزير وأركان وزاراته مسؤولية ما جاء من معلومات مغلوطة في البيان 

وحتميلهم تبعات ما حدث للمجني عليه وما صاحب ذلك من تداعيات.
خامس��ا: تبني للجنة ان هناك بعض اإلجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بعد 

هذا البيان األول وهي:
1 � تشكيل جلنتي حتقيق: أ � األولى لألدلة اجلنائية )الطب الشرعي( لبيان سبب 

الوفاة.
ب � الثاني��ة جلنة حتقيق بالوزارة مكونة من: اللواء عبداحلميد العوضي، اللواء 

عبداهلل الراشد واملقدم شريف الكندري، للتحقيق في مالبسات القضية.
2 � مت��ت إحالة تقرير الطب الش��رعي ومحضر الضبط ألفراد املباحث املتهمني 

الى النيابة العامة.
3 � وقف إجراءات إبعاد أحد الشهود بناء على طلب جلنة التحقيق.

4 � مت إصدار قرار وزاري بإيقاف كل من:
أ � مدير عام اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية.

ب � مساعد مدير املباحث اجلنائية لشؤون احملافظات.
ج � مدير إدارة مباحث األحمدي.

سادسا: اتضح للجنة ان هناك تضاربا في األقوال بني كل من مدير مباحث محافظة 
األحمدي وكل من:

1 � مساعد املدير العام لإلدارة العامة لشؤون البحث اجلنائي باحملافظات.
2 � مدير إدارة الطب الشرعي )اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية(.

3 � مدير الشؤون القانونية بالوزارة.
س��ابعا: تبني للجنة ان هناك إهماال وقصورا ف��ي العديد من جوانب عمل قطاع 

املباحث اجلنائية ومن بينها:
� عدم قيام مس��اعد مدير مباحث األحم��دي بتفقد مقر مباحث مخفر األحمدي 

ملدة جتاوزت شهرين.
� لم يتم انتقال مدير مباحث محافظة األحمدي الى مخفر األحمدي خالل فترة القبض 

على املجني عليه رغم إبالغه بالواقعة، وذلك حسب إفادته أمام جلنة التحقيق.
� القصور واإلهمال ينسحبان على القيادات العليا لعدم متابعتها هذه القضية.

ثامنا: تبني لدى اللجنة ان إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية ال تقوم بعملها 
على الوجه األكمل وحتولت الى إدارة للقيادات املراد جتميدها.

نتائج تحقيق اللجنة




