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هاني الظفيري
لقي مواطن مصرعه مساء امس فيما اصيب 3 آخرون باصابات بليغة 
اثر انقالب مركبة كانوا يستقلونها على طريق الصبية، وبحسب مصدر 
امني فإن بالغا ورد عن حادث االنقالب وبحس���ب تخطيط املرور تبني ان 
انفجار االطار االمامي سبب االنقالب ونقلت جثة ضحية احلادث الى الطب 
الشرعي فيما اش���رف ضابط االرتباط ماجد الصليلي على نقل املصابني 

الثالثة ووصفت حالتهم باملستقرة.

مصرع مواطن في انقالب على »الصبية«

وكيل النيابة يواجه »مريم« بـ »عالء« الثالثاء المقبل

الباكستانية مريم تدلي باعترافات مثيرة: أحضرني إلى الكويت صديق والدي بجواز مزّور
عمري 21 عامًا وليس 15..  وكنت مع زوجي  الشرعي وليس صديقي!

مص�در أمني ل�� »األنب�اء«: المتهم ع�الء اعترف أم�ام المباح�ث والنياب�ة دون إكراه وممث�ل الس�فارة المصرية ش�هد اعترافات�ه المثيرة 
جريم�ة القتل تحولت إلى جمل�ة تهم جديدة »مواقعة قاص�ر باإلكراه« و»خطف« و»تزوير في محررات رس�مية« واحتجاز وال�د مريم »المزيف«
النيابة تأمر باس�تمرار البحث عن جثة الضحية التي اعترف »عالء« بقتلها لكش�ف س�ر الدماء التي وجدت على المالبس النس�ائية في غرفته

أمير زكي � مؤمن المصري
هاني الظفيري � عبداهلل قنيص

»عمري 21 عاما وليس 15 عاما 
كما هو مذكور في جواز سفري«، 
»والدي الذي ابل����غ عن اختفائي 
ليس والدي بل هو صديق والدي 
وجلبني الى الكويت على اس����مه 
بالتزوير ليزوجني من ابن شقيقته 
هنا في الكويت«، »الباكستاني الذي 
عثروا علي في شقته ليس صديقي 
وال عشيقي بل زوجي شرعا«، »ال 
أعرف شيئا عن املتهم عالء املصري 
ولم أعرف اس����مه أو شكله اال من 

خالل الصحف«.
كانت هذه اجلمل هي املفاجآت 
الصاعقة التي اطلقتها الطفلة مرمي 
او باألصح »الش����ابة مرمي« التي 
اتضح ان عمرها 21 عاما وليس 15 
كما هو مسجل في األوراق الرسمية 
التي حتملها معها، وجاء اكتشاف 
هذه املفاجآت امام وكيل النيابة بعد 
ان شرع في فتح حتقيق معها أثناء 
عرضه عليها امس بعد العثور عليها 
مساء اول من امس في أبوحليفة 

في شقة وافد باكستاني.

مفاجآت اعترافات مريم

وبحس����ب مصدر قضائي فإن 
التحقيقات التي اجريت مع الفتاة 
الباكس����تانية م����رمي وصديقه����ا 
س����خاوات واقاربها كش����فت عن 
مفاجآت غريبة اهمها ان مرمي ليست 

ابنة الوافد الباكستاني الذي ادعى 
انها ابنته وس����جل بحقها قضية 
تغيب وامنا هي فتاة احضرها من 
باكس����تان لصلة قرابة بينه وبني 
والدها احلقيقي وقام بالتالعب في 
االسماء حتى يستطيع ان يحضرها 
الى البالد بس����مة التحاق بعائل 
ابن شقيقته  بقصد تزويجها من 
املتواجد في الكويت كما كش����فت 
التحقيقات وايضا مطابقة الدم عن 
ان الفتاة التي حتدثت الى وسائل 
االعالم وذكر انها شقيقة املتغيبة 
مرمي ليست شقيقتها وامنا هي فتاة 
اخرى احضرها الوافد الباكستاني 
ايضا مدعيا انها هي االخرى ابنته 
ليقوم بتزويجها من شخص آخر 
في الكويت مدعيا باالوراق الرسمية 

الباكستانية انه والد الفتاتني.
كما علمت »األنباء« من مصادر 
امنية مطلعة ان وكيل النائب العام 
اخضع الفتاة مرمي للتحقيق اذ اكدت 
انها حض����رت الى الكويت بقصد 
ان يقوم بتزويجها، مش����يرة الى 
انها لم تطق مش����اهدة الشخص 
الذي حضرت للزواج منه وبالتالي 
قررت ان تهرب عن طريق من وافد 
باكس����تاني كانت عشقته فلما لم 
الباكستاني  التقت بالوافد  جتده 
سخاوات الذي ضبطت برفقته في 

شقته بأبوحليفة.
ه����ذا وعلم����ت »األنب����اء« من 
التحقيقات ان  مصادر مقربة من 

مع تكليف االدارة العامة للمباحث 
اجلنائي����ة بالبحث عن جثة فتاة 
اعترف الوافد املصري عالء بقتلها 
النيابة وامام املباحث  امام وكيل 

وأنكرها امام محكمة التجديد.

اعترافات عالء من دون ضغوط

واش����ار املصدر االمني الى ان 
الوافد املصري عالء تبدو االمور 
محيرة بشأنه فهو قد اعترف دون 
ضغط واكراه بخالف ما اعلنه امام 
قاضي التجديد داخل املباحث، كما 
جاءت هذه االعترافات ايضا امام 
وكيل النيابة العامة وايضا اعترف 
بارتكاب جرمية قتل وسلسلة من 
امام ممثل  الع����رض  جرائم هتك 
الس����فارة املصري����ة، كما تعرفت 
املتهم االعتداء  عليه طفلة حاول 

عليها.
واضاف املصدر االمني ان الوافد 
املصري عالء يعد مدانا من وجهة 
نظر الداخلي����ة والنيابة ألنه هو 
من أق����ر بجرائمه طوع����ا كما ان 
رجال املباح����ث عثروا في غرفته 
على مالبس داخلية تخص اطفاال 
واعترف واقر بأن����ه مدمن لعادة 
س����يئة وانه يحتف����ظ مبثل هذه 
املالبس ويس����رقها لتلبية عادته 

السيئة تلك.

من التي قتلها عالء؟

واش���ار املصدر الى ان ادارة 

مرمي »املزع����وم« وهي تزوير في 
محررات رس����مية باعتباره زّور 
جواز سفر للفتاة وادعى فيه انها 

ابنته.
على صعيد ذي صلة امر وكيل 
النائب باحتجاز الوافد الباكستاني 
والد الباكستانية مرمي داخل مخفر 
خيطان حلني استكمال التحقيقات 

هذا واوضح مص����در امني ل� 
»األنباء« ان القانون سيدفع اجهزة 
وزارة الداخلية الى اطالق سراح 
الباكستانية مرمي باعتبارها قاصرا 
فيما ستوجه الى الشاب الباكستاني 
»سخاوات« الذي اقامت معه تهمة 
مواقعة قاصر باالكراه واخلطف، 
فيما ستوجه تهم اخرى الى والد 

الباكستانيان مرمي وسخاوات.
الباكس����تاني  وبالتحقيق مع 
سخاوات ردد ما قررته مرمي بانهما 
تزوجا من خالل الهاتف وانها ذهبت 
الى ش����قته  ارادتها  معه مبحض 
مبنطقة ابوحليفة حيث عاشرها 
معاشرة االزواج النها ليست قاصرا 

بل تبلغ من العمر 21 عاما.

دفاع املصري املته����م بقتل مرمي 
احملامي سقاف السقاف طلب من 
وكيل النيابة امس اخالء س����بيل 
موكله بأي ضمان بعد ان تبني ان 
االعترافات الت����ي ادلى بها جاءت 
كلها على خالف احلقيقة، فرد وكيل 
النيابة بانه سيطلب استدعاء عالء 
الثالثاء املقبل ملواجهته مبا قرره 

جرائم املال مارست كل االجراءات 
القانوني���ة وكانت على تواصل 
دائم مع النيابة العامة بشأن كل 
االفادات والتحقيقات مع الوافد.

واض���اف املصدر ان البرهان 
على ان االجراءات التي اتبعتها 
املباحث سليمة مع الوافد هو ما 
طلبته النياب���ة العامة امس من 
مواصلة البحث عن جثة متغيبة، 
الفتا الى انه ليس بالضرورة ان 
يكون عالء املصري قد قتل مرمي 
وامن���ا من املمك���ن ان يكون قد 
ارتكب جرمية بحق فتاة اخرى 
لم تس���جل قضية تغيب عليها 
سيما ان هناك قضايا عديدة تغيب 
خاصة آلسيويني لم يسجل بشأنها 

قضايا.

اعترافات بال إكراه

واش����ار املصدر الى ان وكيل 
النائب العام اكد في تقريره عدم 
استخدام اي عنف حيال الوافد اثناء 
تواجده داخل املباحث اجلنائية كما 
ان وكيل النائب مكن محامي املتهم 
عالء من حض����ور التحقيق كامال 

واعترف تفصيليا أمام محاميه.
واضاف املصدر ان اإلدارة العامة 
س����واء جرائم املال او ادارة بحث 
الفروانية عملت كفريق واحد وعلى 
اجتاه����ني األول البحث عن الفتاة 
األخرى للتأكد من حقيقة ارتكاب 

الوافد جلرمية 

املتهم وأمامه كمية احلبوب املخدرة املضبوطة معه

أحد اقرباء مرمي رفض احلديث لـ »األنباء« بينما يهم بدخول منزل عائلتها الذي كان خاليا

صورة ارشيفية للمتهم املصري عالء اثناء متثيله للجرمية التي لم يرتكبهاالباكستانية مرمي

الجيران.. يعرفون الحقيقة.. وكتموها
هاني الظفيري

قامت »األنباء« بجولة حول سكن الفتاة الباكستانية مرمي وحاولت االلتقاء 
ب���أي من أقاربها إال ان احملاوالت باءت بالفش���ل، خاصة ان الس���كن الذي كانت 
تقيم فيه كان خاليا متاما طوال يوم امس، ولكن املصادفة قادت الى احد أقاربها 
ويبل���غ من العمر 17 عاما ولكنه رفض احلديث متاما قائال: »أبلغوني أال أحتدث 
ألح���د خاصة الصحافة«، وقال: »أنا جئت إلى هن���ا ألراقب أطفال العائلة فقط، 
حيث يقطنون اآلن مع عائلة باكستانية في الطابق الثاني ألن مظفر )والد مرمي 

املفترض( وإخوته ذهبوا الى املخفر للتحقيق معهم.
التقت »األنباء« بائع البقالة القريب من منزل عائلة مرمي، وكشف أمرا خطيرا 
ل���م ينتبه اليه احد وهو ان جميع اجليران وغالبيتهم من الباكس���تانيني كانوا 
يعلمون ان مرمي ليس���ت ابنة مظفر وانه جلبها من باكس���تان ليزوجها من ابن 
شقيقته � كما كشفت التحقيقات � امس، وقال البائع: اجلميع يعلم هذه احلقيقة 
والكل يعلم انها لم تذهب ضحية قتل، ولكن اجلميع سكت ولم يتحدث، وكثير 
من العائالت الباكستانية تقوم بتزوير أوراق أقربائها من القصر او من غيرهم 

ليدعوا أنهم أبناؤهم من اجل ان يدخلوهم الكويت أو بسمة التحاق بعائل.
وعن طبيعة عالقته مبرمي قال: »كنت أعرف انها شابة وليست طفلة وكانت 

تخرج مع أفراد عائلتها الذين تسكن معهم ولم أحلظ عليها أي شيء مريب«.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

أيدت محكمة االستئناف برئاسة املستشار نصر 
س���الم آل هيد حكم محكم���ة أول درجه القاضي 
بالتقرير باالمتناع عن النطق بعقاب مواطن حاز 
وأحرز مادة مخدرة »احلشيش« ومادة »اإلمڤيتامني« 
املؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي كما اكتفت 
ب���أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة قدرها ثالثمائة 
دينار ويلتزم مبراعاة حس���ن السلوك ملدة سنة 
ومصادرة جميع املضبوطات بينما قضت ببراءته 

من تهمة قيادة سيارة حتت تأثير مخدر.
وتتلخص تفاصيل الدعوى في أنه وأثناء قيام 
شاهدي الواقعة مبهام عملهما بإحدى النقاط األمنية 
مبنطقة ميناء عب���داهلل مقابل منطقة أم الهيمان 
تقدم إليهما املتهم بالسيارة أثناء قيادته فطلب منه 
الشاهد األول إجازة القيادة ودفتر التسيير لتحرير 
مخالفة ضده بعد أن شاهداه بحالة غير طبيعيه 

وتبدو عليه عالمات االرتباك واخلوف.
وعندما توقف املتهم بالسيارة بجانب الطريق 
نزل منها مترجال بع���د أن أحضر اإلجازة ودفتر 
السيارة فوجئا به يضع يده داخل جيب مالبسه 
والذ هاربا بالفرار إال أن الش���اهد الثاني حلق به 
ومتكن من ضبطه وسقط آنذاك من جيب املتهم عدد 
من األكياس بداخلها عدد ثالثة وسبعني قرصا تبني 
أنها حتتوي على مادة اإلمڤيتامني املدرجة ضمن 
جداول املؤثرات العقلية وسيجارة ملفوفة يدويا 
مهيأة للتعاطي يشتبه أن بداخلها تبغ وفتات ملادة 
داكنة اللون وثبت بالفحص والتحليل أن الفتات 
ملادة احلش���يش املخدرة فقام���ا بضبطها وإحالة 

املتهم إلى جهة االختصاص.

ٍ االمتناع عن النطق بعقاب مواطن متعاط »بدون« حاول طعن رجال مباحث ليهرب
وسقط ب� 2500 حبة مخدرة

أمير زكي � محمد الجالهمة
بعد س���اعات من ضبط ب���دون ووافدين من 
اجلنسية الس���ورية والعثور بحوزتهم على 8 
آالف حبة مخدرة وكمية من املواد املخدرة األخرى 
متك���ن رجال العميد الش���يخ احمد اخلليفة من 
ضبط 2500 حبة مخدرة مع ش���خص من غير 
محددي اجلنس���ية وقد حاول املتهم طعن احد 
ضباط املكافحة في محاولة يائس���ة للهرب، إال 
ان رجال املكافحة أحكموا السيطرة عليه، ووفق 
مص���در امني فإن معلوم���ات وردت الى العميد 
الشيخ احمد اخلليفة عن اجتار شاب بدون في 
احلبوب املخدرة ليأم���ر إدارة املكافحة احمللية 
بقيادة املقدم محمد الهزمي ومساعده الرائد محمد 
قبازرد واملالزم اول عبداهلل الربيعة واملالزمني 
زيد عبداللطيف وعبدالعزيز الضبيع بس���رعة 
ضبط املتهم واس���تطاع رجال املكافحة احمللية 
إبرام صفقة مع املتهم في منطقة الصليبية لبيع 
500 حبة مقابل 600 دينار ليتم ضبطه بعد ان 
أشهر خنجرا في وجه الضابط وبتفتيش املتهم 
عثر معه على 500 حبة وبتفتيش مس���كنه في 
الصليبية عثر على 1500 حبة أخرى ومبلغ مزور 
من فئة ال� 20 دينارا، واشار املصدر الى ان املتهم 
اعترف بأنه يتاجر في احلبوب املخدرة وايضا 
يتاجر في العملة املزورة التي يأتي بها من خارج 
الكويت ليحال الى النيابة بتهمتي حيازة مؤثرات 
عقلية بقصد االجتار وحيازة مبالغ مالية مزورة 

بقصد االجتار ايضا.

)محمد ماهر(بائع البقالة يتحدث للزميل هاني الظفيري 

ق���ررت الدائ���رة اجلزائي���ة 
الثالثة مبحكمة االستئناف أمس 
برئاسة املستشار فيصل خريبط 
وعضوية املستشارين جنيب املال 
وصالح الدين يونس وأمانة سر 
محمد السبع إخالء سبيل مواطنة 
ثالثيني���ة اتهمت بقتل خادمتها 
بكفالة مالي���ة قدرها 200 دينار 

مع منعها من السفر.
وقد حجزت احملكمة الدعوى 
جللسة 24 مارس للحكم، يذكر 
أن محاميه���ا قدم تنازال من أهل 
املجني عليها يقرون فيه بأنهم 
تقاضوا مبلغ 25.000 دينار أمام 
محكم���ة أول درجة التي قضت 

بحبس املتهمة خمسة عشر عاما مع الشغل والنفاذ، 
يذكر أن املتهمة وكلت احملامي يعقوب الصانع أمام 

محكمة االستئناف.

وتخل���ص واق����عة الدعوى 
فيما ش���هد به زوج املتهمة بأن 
زوجته قامت بالتعدي بالضرب 
على خادمت���ه���ا املجني عليها 
بع��ص���ا خ���ش���بية وقضيب 
حديدي وسلك كهرب����ائي قبل 
الواق���ع���ة بثالث���ة أي���ام وأنه 
بت���اريخ الواقعة قام��ت بالتعدي 
عليها مرة أخ����رى بال�ضرب بأن 
دفعتها بي���ديها فس��قطت أرضا، 
وعندئذ قامت بركلها بق��دميها 
فلم حتفظ توازنها فسقطت على 

رأسها.
وأضاف الش���اهد أن زوجته 
املته��م���ة ق���د أبلغت���ه بأنه���ا 
ستصطحب املجني عليها إلى إحدى املستشفيات 
لس���وء حالتها إال أنها لم تفعل ذلك وتركتها حتى 

ماتت.

»االستئناف« تخلي سبيل المتهمة بقتل خادمتها 
بكفالة 200 دينار مع منعها من السفر

املستشار فيصل خريبط


