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االمنية
الصفحة

أمير زكي
امر محقق مخفر شرق باحتجاز 4 مواطنني منهم رجال امن 
اثر تبادل االتهامات فيما بينهم في شأن مشاجرة وقعت الى 
جوار مجلس االمة اثناء املسيرات بعيدي االستقالل والتحرير. 
وقال مصدر امني ان رجالي االمن احتجزا مواطنني ورغبا في 
تسجيل قضية اال ان احملقق رأى حجز جميع االطراف مبن 

فيهم رجال االمن حلني معرفة سبب املشاجرة.

محمد الجالهمة
قام رجال جندة األحمدي بالسيطرة على 
مواطن س���كران أرعب مرت���ادي أحد أفرع 
جمعية الظهر بعد أن اقتحم الفرع حامال بيده 
س���الح كالشينكوف، وكان مواطن قد أبلغ 
عمليات الداخلية عن رؤيته لشخص يرتدي 
الغترة والعقال متقلدا سالح كالشينكوف، 

وفور البالغ حضرت دورية أمن تابعة لنجدة 
األحمدي وقاموا برصد املواطن أثناء خروجه 
من ديوانية بالقرب من الفرع وبسؤاله عن 
السالح أنكر أنه يحمل سالحا ولكن بتفتيش 
س���يارته عثر بداخلها على مخزني سالح 
كالشينكوف وكيس مملوء بالطلقات النارية 

وأحيل الى مخفر الظهر للتحقيق معه.

مواطنان ورجال أمن تشاجروا أمام مجلس األمة مواطن يرعب رواد فرع جمعية بـ »كالش«

محامي المتهم عالء: موكلي يستحق لقب »بريء خيطان« بعد ظهور الباكستانية مريم
وهذه حكاية »ضابط االستخبارات المصري« الذي دّل رجال المباحث عليه!

السقاف: ال يوجد في ملف القضية سوى قتل مريم.. فلماذا ال يطلق سراحه؟!

املتهم املصري عالء.. »بريء خيطان«  )حسن حسيني( احملامي سقاف السقاف متحدثا للزميل مؤمن املصري ويبدو الزميل ذعار الرشيدي

على اطفال يصل عددهم الى 16 
بحسب ما اعلن؟

قلت لكم هذا كالم مرسل وال 
يوجد في ملف قضية عالء سوى 
االعتداء على مرمي وقتلها، اما 
حكاية االطفال وذويهم الذين مت 
استدعاؤهم الى املباحث فلم يقم 
اي منهم بالتعرف على موكلي، 
لذا قام رج���ال املباحث ببناء 
كامل قضيتهم على جرمية قتل 
مزعومة تبني الحقا ان املجني 
عليها مرمي حية ترزق، فلماذا 

ال يطلق سراحه؟
اي انه ليس مهووسا باجلنس 

كما ورد في وسائل االعالم؟
اجزم لكم بأنه بريء من اي 

تهمة اعتداء على اي طفل.

قصة المالبس النسائية

وماذا عن املالبس النس��ائية 
امللوث��ة الت��ي عث��ر عليه��ا في 

غرفته؟
عالء يستعد للزواج، ومن 
الطبيعي ان يق���وم بالتجهيز 
حلف���ل زفافه بش���راء مالبس 
خاص���ة لعروس املس���تقبل، 
وهذه هي التي عثر عليها في 

غرفته.
لكن رجال املباحث قالوا انها 

كانت ملوثة بالدماء؟
حس���نا، ملاذا لم يرسلوها 
الى الطب الشرعي؟ يا اخي ال 
يوجد في ملف قضية عالء سوى 
جرمية قتل مرمي فقط ال اكثر وال 
اقل، وال يوجد اي تهمة اخرى 

موجهة اليه.
هل ستطالب بالتعويض له عن 

سجنه ظلما؟
طبع���ا، لكن اوال نس���عى 
لالف���راج عنه وه���ذا ما يهمنا 
بالدرجة االولى، وبعدها لكل 

حادث حديث.

ال تصدق، وسأشرحها لكم من 
واقع ما رواه مسؤوله في وزارة 
الكهرباء حيث يعمل عالء هناك 
كمساعد فني في محطة طوارئ 
الشويخ: ان رجال املباحث قدموا 
الى املس���ؤول وقالوا له جئنا 
لنلقي القبض على عالء، فابلغهم 
املس���ؤول ان احملطة بها اكثر 
من موظف يدعى عالء وطلبوا 
من���ه تزويدهم بصور هويات 
العاملني الذين يحملون اس���م 
عالء، وحددوه من خالل صورته، 
اي انهم لم يكونوا يعرفون اسمه 
كامال، واقتادوه الى مقر املباحث 
وقال عالء ملسؤوله: »ما فيش 
حاجة اكيد فيه حاجة غلط وأنا 
هروح معاهم وأرجع تاني«، ذلك 

ال���ى منزله،  طريقا مختصرا 
فنهره املصري الذي استوقفه 
قائال: »أنت جاي تب��صبص على 
العيال اللي في ال��بنايات« ونفى 
أمامه عالء وأبلغه انه يس���كن 
قريبا من هذه البنايات وعليه 
س���مح له املصري بالرحيل، 
ويبدو ان ه���ذا املصري الذي 
ادعى انه ضابط استخب��ارات 
مصري هو مجرد مصدر سري 
لرجال املباحث وقدم اسمه ومقر 
عمله الى رجال املباحث الذين 
اس���تدلوا على عمله من واقع 
األوراق التي اطلع عليها املصدر 

السري.
ولكن وزارة الداخلية قالت في 
بيانها ان عالء يعاني من »التهيؤات« 

ولكنك قبلت الدفاع عنه قبل 
كشف حكاية الباكستانية مرمي؟

نعم ألنني علمت انه بريء 
منذ ان توجهت عائلته إلّي ألدافع 

عنه لذا قبلت.

اسألوا »الداخلية«

اذن انت تقبل قضية أي متهم 
باالعتداء على األطفال قبل االطالع 

على األوراق أو تقابل املتهم؟
غي���ر صحيح، فس���بق ان 
توجه���ت ل���ي عائل���ة حجاج 
الس���عدي امللقب ب���� »وحش 
حولي« ورفض���ت الدفاع عنه 
أو تسلم قضيته ملعرفتي بأنه 
مدان، اما عالء والذي لألس���ف 
ُلّقب ب� »وحش خيطان« فكنت 

هل هو فعال مريض نفسيا؟
أنا لم اطلع في وقائع الدعوى 
أو أوراق النيابة ما يشير الى 
هذا الشيء، وعموما لو كان فعال 
مريضا نفسيا فلماذا لم يطلق 

سراحه؟
م��ا ال��ذي تطالب ب��ه ملوكلك 

اآلن؟
اطالب باطالق سراحه فورا، 
فملف قضية عالء ال توجد به 
سوى اتهامه بقتل الباكستانية 
مرمي فق���ط، وهي التي ظهرت 
حية، وال وجود في ملف الدعوى 
املوجهة ضده اي قضية اخرى، 
وأن يطلق عليه اس���م »بريء 

خيطان«.
لكن هناك اتهام��ات باعتدائه 

أعلم انه بريء.
كم م��رة التقيت بع��الء بعد 

تسلمك قضيته؟
التقيته أكثر من 8 مرات.

وأل��م يق��ل لك مل��اذا اعترف 
بجرمية قتل لم يرتكبها؟

كل م���ا اعرف���ه انه تعرض 
للضغط واالكراه.

جرميت��ه  مث��ل  ولكن��ه 
املزعومة؟

نعم، مثلها النه مت تلقينه 
كيفية حصول اجلرمية.

ومن لقنه؟
اسألوا وزارة الداخلية.

كي��ف مت الق��اء القبض على 
عالء؟

قصة القاء القبض على عالء 

يعني ان عالء كان طبيعيا جدا 
ولم يش���ك للحظة واحدة انه 
متهم بجرائم اعتداء وقتل وإال 

لكانت ردة فعله مختلفة.

ضابط االستخبارات

وكيف توصل رجال املباحث 
إلى عالء: وملاذا عالء حتديدا؟

موكلي عالء روى لي حكاية 
التوصل اليه وقال لي انه كان 
في طريقه الى املنزل وس���لك 
البنايات  طريقا مختصرا بني 
وفوجئ بشخص مصري ادعى 
انه ضابط استخبارات مصري 
يستوقفه ويطلب هويته ويطلع 
عليها وس���أله ماذا يفعل هنا 
فأبلغه عالء انه أراد ان يسلك 

مؤمن المصري
املتهم املصري  كشف دفاع 
»عالء« احملامي سقاف السقاف 
عددا م���ن املفاجآت خاصة في 
طريقة إلقاء القبض على موكله 
وأسلوب املباحث في التوصل 
إلي���ه وطريقتهم ف���ي توجيه 
التهمة »الباطلة« إليه، واتهامه 
بقتل الباكستانية »مرمي« التي 

تبني انها حية ترزق.
وقال السقاف انه واثق من 
براءة موكله عالء وبنسبة %95 
من جميع التهم املنسوبة اليه 
ومن بينها حيازته مالبس داخلية 

نسائية ملوثة بالدماء.
وذكر الس���قاف انه س���بق 
لعائلة »وحش حولي« حجاج 
السعدي ان توجهت اليه للدفاع 
أن  عنه ولكنه رف���ض لعلمه 
حجاج مدان ولثقته بأنه ليس 
بريئا من التهم التي وجهت اليه، 
وقال السقاف عندما حضرت 
الى مكتبي عائلة عالء والذي 
لقبته وسائل اإلعالم ب� »وحش 
خيطان« علمت انه بريء، وهذا 

نص احلوار:

عالء ومريم 

ملاذا قبلت الدفاع عن شخص 
متهم باغتص��اب 16 طفال وقتل 

قاصر بعد ان اعتدى عليها؟
أوال دعني أوضح ش���يئا، 
القاص���ر التي تقص���دون في 
س���ؤالكم هي »الباكس���تانية 
مرمي« وقد ظهرت حية ترزق، 
اما األطفال الذين اعتدي عليهم 
فلم يتعرف أي منهم على املتهم 
ع���الء في أي طاب���ور عرض، 
وانحصرت قضية عالء في قتل 
الباكستانية مرمي والتي ظهرت 
حية ترزق، اذن ال جرمية وعالء 

بريء %100.
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 


