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 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 محمد الدشيش
  أحال رجال أمن محافظة األحمدي رجال وابنيه إلى النيابة العامة 
بعـــد ضبطهم وهم يقومون بســـرقة احلديد وصهره متهيدا لبيعه 

مبنطقة السكراب.
  وقال املصدر ان رجال دورية تابعة ألمن األحمدي اشـــتبهوا في 
رجل معه كميات كبيرة من احلديد تصل الى ٣٠٠ كيلو وانهم اعترفوا 

بسرقتها من منطقة الفنيطيس ليتم تسجيل قضية. 

 ضبط أب وابنيه بسرقة حديد 

 اجلاخور الذي مت تعذيب محمد غزاي املطيري فيه 

 أم القتيل محمد المطيري لـ «األنباء»:  أقول لمن عذبوا ابني 
  «حسبي اهللا ونعم الوكيل.. واهللا ال يرضى بالظلم» 

 فرج ناصر ـ عبداهللا قنيص ـ هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
  بصعوبة بالغة حتدثت أم املتوفى محمد غزاي املطيري، وذلك من 
هاتـــف فيصل الطويح ابن عم محمد، حيث قالت لـ «األنباء»: كل ما 
استطيع قوله لكل من عذبوا ابني احلبيب والذي سيظل في ذاكرتي 
حتى موتي، والذي حرموا منه أبناءه الصغار الذين ال يزالون يسألون 
عنه حتى اللحظة وزوجته «حسبي اهللا  ونعم الوكيل فاهللا عز وجل 

ال يرضى بالظلم.. والظالم عقابه عند اهللا كبير جدا».
  من جهة أخرى قال  فيصل الطويح لـ «األنباء» ان لديه معلومات 
شــــبه مؤكدة أن هناك قياديا كبيرا في املباحث اجلنائية كان على 
علــــم بكل ما يحدث البن عمي من تعذيب، ســــواء داخل اجلاخور 
أو داخل مقر احتجازه، حتى لفظ انفاســــه األخيرة، وأسلم روحه 

إلى  خالقها.
  وأكد الطويح ان االســـرة تتابع عن كثب كل التفاصيل املتعلقة 
بوفاة محمد املطيري، مشـــيدا في الوقت نفسه بحرص نواب األمة 
على كشف احلقيقة، ومضيفا ان ما حدث البن عمه كان باالمكان ان 

يحدث ألي شخص.
  وزاد الطويح: نعتبر ابن عمي شهيدا وحياته التي فقدها على أيدي 
قتلة ستنقذ العديد من املواطنني واملقيمني والذين تقودهم الظروف 

إلى التحقيقات غير القانونية من بعض رجال املباحث.
  على صعيد آخر كشف مصدر مطلع ان النيابة ستستدعي اليوم 
االحد أحد املوظفني العاملني في الطب الشـــرعي والذي تعرف على 
القتيل محمد غـــزاي املطيري وأبلغ أهله وذلك لالســـتماع ألقواله 
واالدالء بشهادته خاصة حول معلومات تشير إلى تعرضه ملضايقة 

من قبل رجال املباحث الذين حاولوا التهجم عليه.
  وأشار املصدر الى ان النيابة ستستدعي طبيبا مصريا أفاد تقرير 
بتعرضه للضرب من قبل عدد من رجال املباحث ألنهم طلبوا منه أن 
يعد تقريرا طبيا مخالفا للحقيقة، حيث كان يحاول اجلناة أن يكون 
التقريـــر الطبي عبارة عن كدمات خطيـــرة وآثار تكبيل في اليدين 
والقدمني، مشيرا الى ان قرارات استمرار حجز املتهمني في «اجلنائية» 

أو إحالتهم الى السجن املركزي على مكتب النيابة العامة. 

 أكدت أن  الظلم ال يرضى به المولى عز وجل 

العامـة  النيابـة  أمـام  «المركـزي»  إلـى  إحالتهـم  أو  «الجنائيـة»  فـي  المتهميـن  حجـز  اسـتمرار  قـرارات      
    الطويـح: قيـادي متـورط رئيسـي فـي قضيـة ابـن عمـي إلـى جانـب ضبـاط صغـار وضبـاط صـف 

 باعتباره مديرًا عامًا للمباحث الجنائية

  العميد الطباخ مكان اللواء اليوسف
  في تحقيقات اللجنة البرلمانية

 علمت «األنباء» ان مدير عام 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
بالوكالة العميد محمود الطباخ 
سيحل مكان اللواء الشيخ علي 
اليوسف خالل جلسات االستماع 
في جلنة التحقيق البرملانية نظرا 
العتذار اللواء اليوسف عن عدم 

املشاركة لعارض طبي.
الوزارة املساعد    وكان وكيل 
لشؤون األمن اجلنائي بالوكالة 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة ومدير 
عـــام اإلدارة العامـــة للمباحث 
اجلنائية قد مثال للتحقيق أمام 
اللجنة البرملانية نهاية االسبوع 

املاضي.
  ومت مناقشتهما في عدة امور متعلقة بالقضية من بينها من الذي 
وقع على الكتاب الذي تضمن إبعاد أحد شهود اإلثبات املهمني وهو 

حارس بناية مصري اجلنسية.
  يذكر ان وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد 
أمر اخلميس املاضي بوقف كل من مدير عام املباحث اجلنائية اللواء 
الشيخ علي اليوسف ومساعد مدير عام املباحث اجلنائية لشؤون 
احملافظات العميد الشـــيخ مازن اجلراح الـــى جانب مدير مباحث 

األحمدي العقيد عادل حمدان. 

 العميد محمود الطباخ  

 أكد أن إصالح الوزارة يكمن في إقالة غير األكفاء

  النقي: «الدراسات التنموية» مستعد لتقديم 
دورات عن حقوق اإلنسان لرجال «الداخلية»

 ثمن رئيـــس مركز 
الكويـــت للدراســـات 
النقي   التنموية د.علي 
الداخلية  مواقف وزير 
الفريـــق الركن متقاعد 
الشـــيخ جابر اخلالد، 
مشيرا الى انه أبلى بالء 
حسنا في مواقف عدة، 
مشددا على  نظافة يده 

ونزاهته.
النقي عن    وأعـــرب 
ثقته الكبيرة في وزير 
الداخلية ورجاالته الذين 
يعـــول عليهم املواطن 
الكويتـــي فـــي حفظ 

االمن، مشيرا الى ان تأكيد القيادة السياسية 
ملسيرة اخلالد بالعمل على تطهير الوزارة 
وإصالحها هو أمر مهم يعكس مدى شفافية  
الوزير وكفاءته في عمله، ومدى ثقة القيادة 

السياسية فيه.
  وطالب النقي وزيـــر الداخلية بضرورة 
اتخاذ اجراءات ســـريعة لنفض الغبار عن 
الكفاءات االمنية املدفونة، مؤكدا ان الوزارة 
زاخرة بالكفاءات، فضال عن إقالة من هم غير 
األكفاء وال يصلحون للمناصب املنوطة بهم، 
مبينا ان تلك اإلجراءات إمنا تعمل على إصالح 
املؤسسة االمنية وبسط هيبة ونفوذ الدولة 
واستقرارها مما يساعد على دفع عجلة التنمية 
ومســـاعدة احلكومة على السير في اجناز 

خطتها التنموية من دون أي عراقيل.
  ولفت النقي الى جرمية قتل املواطن محمد 
املطيري، مشـــددا على انهـــا جرمية نكراء 
تقشعر لها االبدان وال يقرها شرع أو قانون، 
موضحا ان تلك اجلرمية كشـــفت خطورة 
عمل وانتهاكات رجال املباحث، الفتا الى ما 
يتم تناقله عن وجـــود العديد من القضايا 
املشـــابهة التي حدثت في السابق سواء مع 
مواطنني أو وافدين إال أنها انتهت بسكوت 
اصحابها إما عن طريق االبتزاز او بالتسفير 

للوافدين.
  وطالب النقي اصحاب 
العالية بأال  احلناجـــر 
يصطـــادوا فـــي املياه 
العكرة في هذه القضية، 
مبينا ان القضاء النزيه 
والعادل سيقول كلمته 
واحلق لن يضيع، مؤكدا 
ان الهجوم على املؤسسة 
االمنيـــة كافـــة خارج 
اطار احلدث والتشكيك 
بعمل القوى األمنية أمر 

انتخابي بامتياز.
  واعلـــن النقـــي عن 
استعداد مركز الكويت 
للدراسات التنموية لتقدمي دورات في حقوق 
اإلنسان لرجال الداخلية مبعاونة قانونيني 
وناشـــطني في هذا املجـــال، تهدف الى دعم 
ثقافة حقوق االنسان لدى مختلف العاملني 
بجهاز الداخلية، فضال عن تسليط الضوء 
على حقوق وواجبات رجل األمن، باالضافة 
إلى بعض البرامـــج األخرى لتطوير الفكر 

االمني وطريقة تعامله مع اآلخرين.
  وشدد النقي على ضرورة ان يعي رجال 
الشرطة أساسيات عملهم وصالحياتهم حلماية 
البالد والعباد، من دون اســـتخدام السلطة 
بتعسف وكأن سلطانهم يعطيهم احلق في 
ظلم االبرياء، مشيرا الى وجود قلة من رجال 
الداخلية عليهم عالمات استفهام بتعاملهم 
غير املقبول مع اآلخر، الفتا الى خشيته من 
أن يكون البعض منهم يعمل  وفق سياسة 

«التنفيع» ملصاحلهم الشخصية.
  وطالب النقي وزيـــر الداخلية بضرورة 
تطوير أساليب انتقاء العنصر االمني وتدريبه 
بهدف ايجاد رجل الشرطة املؤهل والقادر على 
تطبيق القانون نصا وروحا، فضال عن حرصه 
على صيانة حقوق املواطن اثناء تعامله معه 
في مراحل التحقيقات كافة من دون اي اساءة 

او تعسف في استعمال احلق. 

   اسـتدعاء فني بالطب الشـرعي إلى النيابة للتحقيق معه في معلومات حول مضايقـات تعرض لها من قبل ضباط
   االسـتماع إلـى إفـادات طبيـب مصـري لتعرضـه للضـرب بعـد رفضـه كتابـة تقريـر علـى غيـر الحقيقـة

 د.علي النقي

 األميركي ـ الصومالي الُمبعد لـ «واشنطن بوست»: رجال األمن 
في الكويت صفعوني وضربوني بالعصي وهددوني بالصعق

 .. والبغلي: علينا أن نأخذ درساً من هذه القضية 
 أعرب رئيس اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان علي 
البغلي عن استغرابه لعدم تسليط األضواء على حادثة 
األميركي الصومالي محمد والتي مت التعدي فيها على احد 
زوار الكويت وذلك بتعرضه الى التعذيب من قبل جهاز 
أمن الدولة بطلب من جهة خارجية، واضاف البغلي: كما 
اننا نستغرب من تنصل هذه اجلهة (احلكومة األميركية) 
ــن خالل القنوات القانونية  من طلبها الذي لم يقدم م
الشرعية (طلب استرداد عن طريق اإلنتربول على سبيل 
ــتهجن وندين استخدام جهاز أمن الدولة  املثال)، ونس
من قبل جهة أجنبية في مثل هذه العمليات التي تشكل 
انتهاكا صارخا حلقوق اإلنسان في الكويت بحق مواطن 

ام مقيم، كما نهيب بجهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية 
أال ينساقا وراء املطالب غير الشرعية، حتى لو صدرت 
«تلك املطالب» من جهة او حكومة أجنبية صديقة وحليفة 

للكويت كالواليات املتحدة األميركية وغيرها.
ــن الدولة، أال يكون في  ــب البغلي من جهاز أم   وطل
ــة زفر» ألي كان.. ذلك ان احلكومة  ــتقبل «ممش املس
ــتور والقانون، وأجهزة  األميركية احتراما منها للدس
ــى الطلب من دول أخرى  ــة األميركية درجت عل العدال
حليفة (املغرب واألردن، واآلن الكويت) القيام باألعمال 
واإلجراءات غير املشروعة ضد مواطنيها أو غيرهم خارج 
حدود الواليات املتحدة، وهو األمر غير املشروع وغير 

ــا للمستقبل من تنصل  املقبول، متمنني ان نأخذ درس
احلكومة األميركية من طلبها باعتقال مواطنها غوليت 
ــد وإلقاء التبعة على احلكومة الكويتية بالقول ان  محم
تصرفات حكومة الكويت، جاءت بعد ان أعلنت احلكومة 
األميركية ان محمد ممنوع من السفر جوا من الكويت 

الى أميركا، األمر الذي أثار قلق املسؤولني الكويتيني.
  ونوجه نظر أجهزة األمن الكويتية من مباحث جنائية 
ــتور حرم التعذيب  ــن دولة الى ان القانون والدس وأم
ــاءلون جنائيا ومدنيا عن أي  حترميا باتا، وانكم ستس
مساس بحرمة جسم اي مواطن أو مقيم أثناء حتقيقكم 

معه مهما كانت املبررات. 

 الصومالي املبعد 

 واشنطنـ  يو.بي.آي: حتدث 
املراهــــق األميركــــي من أصل 
الذي  صومالي محمد غوليت 
احتجز في الكويت لالشتباه في 
تورطه مع ارهابيني في اليمن 
ومنع بعدها مــــن العودة إلى 
أميركا عن محنته التي اعترف 

انها زادته قوة.
  وقــــال غوليــــت البالغ من 
العمر ١٩ ســــنة في مقابلة مع 
صحيفة «واشــــنطن بوست» 
األميركية بعد عودته إلى أميركا 
ورؤية عائلته في مطار دوليس 
الدولي ان احملنة «جعلتني أكثر 

قوة».
  وأشار إلى انه غادر شمال 
فيرجينيــــا في مــــارس ٢٠٠٩ 
اليمن حيث بقي  إلى  متوجها 
٣ أسابيع ثم انتقل بطلب من 
والدتــــه لإلقامة مع أقارب في 

منطقة آمنة بالصومال.
  وشــــدد على ان الهدف من 
ســــفره كان دراســــة اإلسالم 
واللغة العربية والتعرف على 

جذوره.

انه توجــــه في    واضــــاف 
أغســــطس ٢٠٠٩ إلى الكويت 
حيث يقيم أحــــد أقاربه وذلك 
الدراسة،  بغية االستمرار في 
لكن الشــــهر املاضي فيما كان 
يجدد تأشيرة دخوله في املطار 

اعتقله رجالن.
  واعترف بأنه ما أن عصبت 
عيناه ووضع في املقعد اخللفي 
إلحدى السيارات حتى بدأ يبكي، 
مضيفا «شعرت كأنني أتعرض 
للخطف»، مشيرا الى انه اقتيد 
إلى السجن حيث سأله محققون 
عما إذا كان يعرف رجل الدين 
األميركي املولد أنور العولقي، 
الفتا إلى ان الكويتيني أصروا 
على انه يعرفه يوم كان يلقي 
خطابــــات في مســــجد «فالز 

شرش» في العام ٢٠٠١.
  وأكد انه اوضح لرجال االمن 
انه كان صغيرا جدا في العام 
٢٠٠١ «واذا توجهــــت الى ذلك 
املسجد فأنا ال اذكره فأجابوني 

انت تكذب».
  وذكر محمد انه كان يستجوب 

طوال ١٢ ساعة يوميا وصفع 
وضرب بالعصي وهدد بصعقه 
بالكهرباء وسئل عن كلمة السر 
حلساباته االلكترونية كما اخذوا 

هاتفه اخللوي.
  واشــــار الى انــــه نقل بعد 
اسبوع إلى مركز ترحيل حيث 
زاره ٣ عمــــالء «إف.بــــي.آي» 
سألوه عن سبب زيارته اليمن 
والصومال فرفض االجابة من 

دون وجود محام.

  وقال متحدث باسم وزارة 
اخلارجية االميركية ان احلكومة 
االميركية لم تلعب اي دور في 
اعتقال محمد في البداية فيما 
رفضــــت الســــفارة الكويتية 
فــــي واشــــنطن التعليق على 

املوضوع.
  ولفت محمد الى ان عناصر 
الـ «إف.بي.آي» أصروا على انه 
انضم الى معسكرات ارهابية في 
الصومال واليمن لكنه «تغير 
اآلن على االرجح» وطلبوا منه 
ان يصبح مخبرا لديهم لكنه 

رفض.
  وشدد على ان كل ما يريده 
هــــو االلتحاق بجامعة جورج 
مايسون ودراسة تكنولوجيا 

املعلومات.
  يشــــار إلى ان محمد سبق 
واعلن في مقابلة عبر الهاتف 
انه  من زنزانته في الســــجن 
تعرض لضــــرب مبرح خالل 
فترة االستجواب التي استمرت 
حوالي اسبوع وهو ينفي ان 
يكون التقى متمردين، وقال «انا 

مسلم جيد واحتقر اإلرهاب»، 
كما انــــه االبن األصغر لعائلة 
مؤلفــــة مــــن ٧ أوالد فرت من 
الصومال يوم كان طفال رضيعا 
وأصبح مواطنا أميركيا قبل ٥ 

سنوات.
  ومتكن محمد من العودة الى 
اميركا بعد وضعه على الئحة 
املمنوعني من السفر الى الواليات 
املتحــــدة ألن عائلتــــه قاضت 
احلكومة االميركية الصدارها 

امرا مينعه من العودة.
  الى ذلــــك، قال مصدر امني 
ان توقيف الصومالي في جهاز 
امن الدولة جاء بالتنسيق مع 
االستخبارات االميركية، حيث 
كان هناك اعتقاد ان الصومالي 

له عالقات مبتشددين.
  واضاف املصدر ان ادعاءات 
الصومالي ـ االميركي بشــــأن 
تعرضــــه للضــــرب وتهديده 
بالصعق مبالغ فيها، مشــــيرا  
الــــى ان اجراءات التحقيق مع 
الصومالي حدثت وفق االطر 

القانونية. 


