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مانيال: قررت رئيس���ة الفلبني جلوريا اوريو مجددا ارسال 
مبعوث رفيع املس���توى الى الكويت ملناش���دة السلطات هناك 
للحفاظ عل���ى حياة خادمة فلبينية ص���در بحقها مؤخرا حكم 

باالعدام عقب ادانتها بتهمة القتل.
وذكرت مصادر بوزارة الشؤون اخلارجية الفلبينية ان اوريو 
طلبت من نائبها نولي دي كاس���ترو السفر الى الكويت حملاولة 
انقاذ حياة اخلادمة جكاتايا باوا املتهمة بارتكاب جرمية قتل في 

عام 2007. ونقلت شبكة »ان. بي. سي« االميركية امس االحد عن 
هذه املصادر ان دي كاس���ترو سيقوم بتوصيل خطاب مناشدة 

من رئيسة الفلبني الى صاحب السمو االمير.
وكانت جكاتايا ق���د اتهمت بقتل ابنة كفيلها مبنطقة القرين 
في العام 2007 عندم���ا قامت بذبح ضحيتها بينما كانت نائمة، 
وق���د قضت محكمة اجلنايات باعدام جكاتايا في 13 ابريل 2009 

وايدت احلكم محكمة االستئناف بتاريخ 2009/6/15.

رئيسة الفلبين ترسل مبعوثاً رفيع المستوى إلى الكويت في محاولة إلنقاذ خادمة من اإلعدام

بعد ساعة من خروجه إثر قضائه يومين من أمن الدولة عقب الشكوى المقدمة ضده من السفير الشيخ

البذالي لـ »األنباء«: لم أهدد السفير اليمني بل اتصلت به معاتبًا
وأنا من قمت ببث المكالمتين بيني وبينه على »اليوتيوب«

ما فهمناه وكما بث على موقع 
اليوتيوب ان��ك أجريت مكاملة مع 

السفير اليمني هددته فيها؟
أوال وقبل كل ش���يء البد ان 
اوضح امرا مهم���ا هو انني انا 
شخصيا من قمت ببث املكاملتني 
على اليوتيوب وذلك لكي اوضح 
الص���ورة الكاملة كما دار بيني 
وبني السفير اليمني الذي كان هو 

البادئ باالتصال ولست أنا.
ولكن الش��كوى الت��ي قدمت 
ضدك كانت ح��ول مكاملة واحدة 
وه��ي الت��ي ورد به��ا تصري��ح 
بصوت��ك وعلى لس��انك بتهديد 

السفير اليمني؟
اكث���ر، هما  دعن���ي اوضح 
مكاملتان وليست مكاملة واحدة 
وكلتا املكاملتني انا من قمت ببثهما 
على اليوتي���وب، وانا من قمت 
بتسجيلهما على هاتفي النقال.

ما حكاية املكاملة األولى؟
املكاملة األولى وردت إلي قبل 

نحو ش���هر من السفير اليمني 
خالد الش���يخ، يش���كرني فيها 
على ارسالي رسالة الى الرئيس 
اليمن���ي علي عب���داهلل صالح 
انصحه بض���رورة احلوار مع 
الش���باب اليمني حول االحداث 
االخيرة الت���ي عصفت باليمن، 
وبعدها ات��صل بي السفير اليمني 
يشكرني على رسالتي ويطلب 
مني وعب���ر املكاملة التي قمت 
بتسجيلها ان اساهم في مناشدة 
الش���باب في اليمن بالكف عن 
القتال وأبلغته عن استعدادي 
للقيام بدور الناصح للش���باب 
الي���مني للكف عن القتال وأبلغته 
استعدادي للحوار معهم مباشرة 
او عن طريق تقدمي النصح عبر 
انني فوجئت  الفضائيات غير 
وبعد اسبوعني من تلك املكاملة 
األولى بالقوات اليمنية تش���ن 
املقاتلني  الش���باب  غارات على 

وتقتل عددا منهم.

ثم اتصل��ت بعدها لتهدده في 
املكامل��ة الثاني��ة الت��ي بثت على 

اليوتيوب صحيح؟
لم أهدده، نعم بادرت باالتصال 
في املكامل���ة الثانية ولكنني لم 
أهدده ولكني اتصلت معاتبا اياه 
على نقضه للعهد ووعوده التي 
طلبها من���ي، ولكنه غضب من 
اتصالي وق���ام باغالق الهاتف، 
انه س���يتقدم  وعندم���ا علمت 
بشكوى ضدي قمت ببث املكاملتني 
األولى والثانية على اليوتيوب 
وذلك حتى اوضح للجميع انه 
هو من بادر باالتصال ولست أنا 
وحتى اوضح ايضا سبب عتبي 
الشديد في املكاملة الثانية التي 

ُفهمت تهديدا.
أي ان��ك ان��ت من ق��ام ببث 

املكاملتني؟
نعم انا قمت بتسجيل املكاملتني 
وبثهما على اليوتيوب وذلك حتى 
تكون الصورة واضحة للجميع 

وخاصة للجهات األمنية، واألهم 
انن���ي كنت أعلم انه س���يتقدم 
بشكوى للجهات األمنية وهذا 
ما حصل حتى طلبني رجال أمن 
الدولة للحضور للتحقيق معي 
في الشكوى املقدمة من السفير 

اليمني.
ومتى حضر الى أمن الدولة؟

حضرت اجلمع���ة بناء على 
طلبهم، وقدمت اليهم املقطعني 
املس���جلني للمكاملت���ني عل���ى 
»اليوتي���وب« وأوضحت األمر 
كما ش���رحته لكم، ومت اطالق 
سراحي )امس األحد( قبل ساعة 

من اتصالكم بي.
وما اإلج��راء الذي اتخذته أمن 

الدولة جتاه هذه الشكوى؟
طلب������وا مني ان أوقع على 
تعه���د مك���توب ب���أال أت��صل 
بأي من الس���فراء أو السفارات 
ألي هدف كان، وقمت بتوقيعه 

وخرجت.

العميد يوسف األنصاري

د.مصطفى الزعابي

العميد محمد طنا

احلارس البنغالي وامامه كمية املاريغوانا التي ضبطت بحوزته وبحوزة صديقه

الداعية مبارك البذالي

هاني الظفيري

بعد س��اعة من خروج الداعية مبارك البذالي من مبنى 
ام��ن الدولة امس اجرت »األنباء« حوارا معه اكد خالله انه 
لم يهدد الس��فير اليمني خالد الش��يخ الذي كان قد تقدم 
بش��كوى للجهات األمنية بهذا اخلص��وص ضد البذالي، 
وأوضح البذالي ان الس��فير اليمني كان البادئ باالتصال 
عليه طالبا منه املش��اركة في توجيه نداء للشباب اليمني 
حلثهم ونصحهم على وق��ف القتال ضد القوات اليمنية، 
سواء عبر الفضائيات او عبر احلديث املباشر معهم، وقال 
البذالي: كنت قد قبلت حبا وكرامة وكرجل مسلم ان اشارك 
في توجيه مثل هذا النداء الى الش��باب اليمني رغبة مني 
في حقن دماء املس��لمني على بلد مسلم، ولكنني فوجئت 
بأن القوات اليمنية شنت غارات ضد الشباب وعليه قمت 
باالتصال على الس��فير اليمني معاتبا اياه على هذا االمر 
وهو الذي فهمه السفير على انه تهديد وقام بتقدمي شكوى 
ضدي عبر اخلارجية فتم اس��تدعائي من قبل رجال امن 

الدولة يوم اجلمعة للتحقيق معي. وهذا نص احلوار:

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« تؤجل النظر في دعوى
»الجهاد في أفغانستان« إلى 7 مارس

10 سنوات حبس لمقيم عربي
اعتدى على إندونيسية باإلكراه

حماد يدلي بإفادته على مدى 5 ساعات حول »المكلسن«

نظرا لعدم احض���ار املتهمني في قضية 
امن الدولة رقم 2009/6 من السجن املركزي 
فقد قررت محكمة االستئناف امس برئاسة 
املستشار صالح املريشد وأمانة سر عبداهلل 
الزير تأجيل نظر الدعوى جللسة 7 مارس 

الحضار املتهمني والدفاع.
كانت الدائرة اجلزائية باحملكمة الكلية 
بتاريخ 2009/9/30 قد قضت بحبس املتهمني 

الستة ثالث سنوات مع الشغل وأمرت بكفالة 
300 دينار لكل متهم لوقف النفاذ.

كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمني 
اثنني وخليجيني وبدون  الستة »مواطنني 
وعراقي« تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة 
اجنبية والذي من ش���أنه تعريض الكويت 
لقطع العالقات الديبلوماسية مع تلك الدولة 

مما يضر بوضعها السياسي.

قضت الدائرة اجلزائية الرابعة باحملكمة 
الكلية برئاس���ة املستش���ار عادل الصقر 
وعضوية املستش���ارين أحمد أبو العمامي 
وخالد عبدالهادي وأمانة سر هشام سماحة 
بحبس مقيم من جنسية عربية غيابيا ملدة 
10 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد أن أدانته 

مبواقعة خادمة إندونيسية باإلكراه.
كان دفاع املجن���ي عليها احملامي محمد 
خريبط خالل جلسة املرافعة قد طالب بتوقيع 
أقصى عقوبة على املته���م الذي لم يرتدع 
عما انت���وى فعله رغم دموع املجني عليها 
وتوسالتها بعدم إيذائها أو االعتداء عليها. 
وادعى خريبط مدنيا مببلغ 5001 قبل املتهم 

على سبيل التعويض املدني املؤقت.
وتخلص واقعات الدعوى فيما ش���هدت 

به املجني عليها بأنه في تاريخ 2008/12/25 
وأثناء توجهها إلى محل اإلنترنت القريب 
من الشقة التي تعمل بها لتجري اتصاال مع 
أهلها في إندونيسيا التقى بها املتهم وقام 
باصطحابها بالقوة إلى حيث يقيم بالبناية 
نفسها وأدخلها إلى شقته كرها عنها ثم قام 

مبواقعتها باإلكراه.
وبتاريخ 2009/2/4 توجهت املجني عليها 
إلى احملل ذاته وقبل دخولها التقت باملتهم 
الذي اصطحبها مرة أخرى إلى شقته وواقعها 
باإلكراه مرة أخ���رى. وبعد أن انتهى منها 
استغلت املجني عليها انشغال املتهم وتناولت 
هاتفه النقال وقامت باالتصال على هاتفها 
ثم قامت بالهرب إلى س���فارة بالدها حيث 

أبلغت عن الواقعة.

قدم النائب س����عدون حم���اد العتيبي 
امس البيانات واملعلومات واملس���تندات 
التي اس���تند اليها في���ها اث���اره بش���أن 
وجود مخالفات في مشروع الفحم املكلسن 

على مدى خم���س س���اعات على ان يتم 
استكمال التحق���يق في الش��كوى اليوم 
)االثن���ني( في متام الثالثة والنصف بعد 

الظهر.

مصرع حدث كويتي طعناً على يد صديقه في مبارك الكبير
هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة

ش���هدت منطقة مبارك الكبير فجر 
أمس جرمية قتل ذهب ضح��يتها حدث 
كويتي يبلغ من العمر 17 عاما اثر تلقيه 
طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته بعد 
مشاجرة نشبت بينه وبني صديقه القاتل، 

ونقل املجني عليه الى مستشفى العدان 
غير انه لفظ أنفاسه األخيرة في سيارة 
اإلس���عاف قبل وصوله الى املستشفى 

بدقائق.
وقال مصدر أمني انه وبحسب التقرير 
األولي للحادثة فإن القاتل والقتيل وهما 

قريبان نشبت بينهما مشاجرة وتبادال 
على اثرها الطعنات حيث كان كل منهما 
يحمل سكينا بحضور صديق ثالث لهما 
ح���اول التفريق بينهما، غير ان القتيل 
وجه 4 طعنات نافذة الى جسد القتيل 
لتستقر احداها في أحشائه وهي التي 

أدت ال���ى وفاته الحقا، فيما نقل القاتل 
الى املستشفى ايضا وأودع غرفة العناية 
الفائقة حتت حراسة مشددة خشية ان 
يتعرض له أقرباء القتيل، ومت توجيه 
تهمة القت���ل اليه وأحيلت القضية الى 

النيابة للبدء بتحقيقاتها.

حارس بنغالي وصديقه يسقطان
بـ 750 غرام ماريغوانا

وافد يبيع 100 تلفزيون
من مخزن السجن المركزي

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
متكن رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بقيادة العميد الشيخ 
أحمد اخلليفة من ضب���ط بنغاليني وبحوزتهما 750 غراما من مادة 
املاريغوانا التي كانا يتاجران بها ويقومان على توزيعها بني أواسط 

املدمنني.
ووفق مصدر أمني ان معلومات وردت الى مدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد الشيخ أحمد اخلليفة بنشاط مشبوه لبنغالي 
يعمل حارس بناية في منطقة س���لوى بالتروي���ج للمواد املخدرة 
وعليه أمر العميد اخلليفة بتش���كيل فريق عمل بقيادة رجال إدارة 
املكافحة احمللية بقيادة مديرها العقيد أحمد الش���رقاوي ومساعده 
املقدم محمد الهزمي والنقيب عبدالعزيز العجيلي وشرع فريق العمل 
على اس���تدراج املتهم لشراء 50 غرام من مادة املاريغوانا مقابل 100 
دينار ومبكان التس���ليم والتسلم بالقرب من البناية التي يعمل بها 
حارسا أوقفه رجال الفرقة وبتفتيش غرفته عثر بداخلها على 200 

غرام من املاريغوانا.
وأضاف املصدر ان املتهم اعترف على بنغالي آخر يقطن في غرفة 
مبنطقة املنقف وبانتقال رجال املكافحة اليه جرى ضبطه وعثر بحوزته 
على نصف كيلو من املاريغوانا لتبلغ الكمية املضبوطة بحوزتهما 

750 غراما، ومتت احالتهما واملضبوطات الى نيابة املخدرات.

هاني الظفيري
امر مسؤول امن في املؤسسة االصالحية احد العاملني بالتخلص 
من غرف���ة كاملة مليئة بالتلفزيونات املتهالكة واملس���تعملة اال ان 
العامل اخذ هذه التلفزيونات وقام بعرضها في سوق اجلليب للبيع، 
حيث قام احد املارة بإبالغ القيادي والذي امر الوافد العربي بإرجاع 
التلفزيونات التي يبلغ عددها نحو ال� 100 تلفاز حيث اشار املصدر الى 
ان هذه الكمية مخزنة منذ سنوات حيث تركها النزالء الذين خرجوا 
بعد قضاء فترة س���جنهم لتتم معاقبة الوافد وإخضاعه للتحقيق 

لألسباب التي جعلته يقوم ببيع هذه التلفزيونات.

هاني الظفيري
متكن رجال أمن اجلهراء من إلقاء القبض على 48 متسكعا 
بالقرب من مدارس البنات صباح امس وذلك بعد قيام دوريات 
االمن بالتج���ول على تلك املدارس بتعليمات من مدير امن اجلهراء 
العميد محمد طن����ا الذي ش���كل فرقة بقيادة العقيد س���لطان 
نش���مي والرائد مطر سبيل ليتم رصد املتسكعني واحتجازهم 
في مديرية أمن اجلهراء حيث اخضعوا للتحقيق وسجل بحقهم 
تعهدات واكتش���ف بني املتسكعني وافد سوري اعترف بانه من 
عبدة الش���يطان حيث اقدم على طالء اظافره وصباغة شعره 

لتتم احالته الى جهة االختصاص.
من ج�هة أخرى، متكن رج���ال امن اجلهراء من القاء القبض 
عل���ى 3 وافدين أثناء ق���يامهم بس���رقة احلديد من املنازل قيد 
االنش���اء في مدينة س���عد العبداهلل ومتت إحالتهم إلى رجال 

املباحث.

القبض على 48 متسكعًا في الجهراء
أحدهم من عبدة الشيطان

األنصاري: استجابة »اإلطفاء« للبالغات
من أسرع المعدالت العالمية

الزعابي كّرم موظفات بدالة 112

هندي انتحر بـ »مروحة« في المنقف
هاني الظفيري

اقدم وافد هندي اجلن���س���ية على االنتحار 
في منزله الكائ���ن في منط��قة املن���قف أول من 
امس حيث ابلغ عنه زم���الء الس������كن ليهرع 
رجال االمن والط�������وارئ الطب���ية والذي���ن 
تركوه لرجال الطب الش���رعي بعد ان وجدوه 

جثة هامدة.

وفي التفاصيل ان الوافد 54 عاما قام باالقدام 
على االنت���ح���ار بعد ان رب���ط عنقه مبروحة 
السكن ليلفظ انفاس���ه االخيرة، حيث فوجئ 
زمالؤه بالسكن باملنظر الذي شاهدوا زميلهم 
عليه ليتم اب���الغ عمليات الداخلية ليس���رع 
رجالها الى مكان احل���ادث، ونقلت اجلثة الى 

الطب الشرعي.

تتضمن كذلك النهوض مبستوى 
كفاءة رج���ل اإلطفاء من خالل 
ف���ي دورات تدريبية  اع���داده 
متواصل���ة تطلع���ه على آخر 
التطورات في مجال الس���المة 
واحلماي���ة إضاف���ة الى تعزيز 
قدرات أجه���زة اإلطفاء بامتالك 
احدث املعدات التقنية واالجهزة 

في مجال املكافحة واإلنقاذ.
وأعرب عن اعت���زاز اإلدارة 
العامة لإلطفاء وفخرها بتضحيات 
رجالها أثناء تأدية واجباتهم في 
سبيل الوطن مشددا على أهمية 
املهام املنوطة برجل اإلطفاء في 

صيانة النفوس واملمتلكات.
وأكد العميد األنصاري حرص 
اإلدارة على س���المة منتسبيها 
حيث جتلى ذلك خالل تطويرها 
لنظم السالمة والصحة املهنية 
لرجال اإلطفاء وخلق بيئة عمل 
آمن���ة لهم مع ضم���ان تطبيق 
اإلجراءات الصحيحة للعمل في 
األجواء اخلطرة السيما املغلقة 

سواء بالتدريب او العمل.

الزعابي حلضوره حفل التكرمي، 
وطالب املكرمات باالس����تمرار 
في هذا االداء املتميز، كون هذا 
التكرمي س����يكون حافزا لبذل 
املزيد من اجلهد والعطاء لصالح 

الوطن.
بعد ذلك قام اللواء د.مصطفى 
الرائد  الزعابي بتكرمي كل من 
احم����د العازمي رئيس قس����م 
العمليات، النقيب راش����د املال 
رئيس قسم البالغات، النقيب 
العجمي رئيس قس����م  ناصر 
اخلدم����ات املس����اندة، النقيب 
عب����داهلل الفرج رئيس قس����م 
التنس����يق واملتابع����ة، أعقبها 
تكرمي العامالت املتميزات بإدارة 

العمليات.

كونا: قال نائب املدير العام 
لشؤون املكافحة وتنمية املوارد 
البشرية في اإلدارة العامة لإلطفاء 
العميد يوسف األنصاري ان معدل 
سرعة االستجابة )وصول فرق 
اإلطفاء الى موقع البالغ( تتراوح 
بني خمس وثماني دقائق ما يعد 
من أس���رع معدالت االستجابة 

في العالم.
وأض���اف العميد االنصاري 
ان الوصول الى هذا املعدل جاء 
التطوير  نتيجة الس���تراجتية 
التي اتبعته���ا اإلدارة وتتبعها 
خالل األعوام الثالثة املاضية في 
آلية مكافحة احلرائق وعمليات 
اإلنقاذ واستطاعت من خاللها 
احلد من حجم اخلسائر املادية 

والبشرية.
وأوضح ان »اإلطفاء« وفقا 
لتوجيهات مديرها العام اللواء 
جاسم املنصوري اتبعت أسلوب 
تواجد ف���رق إضافية في موقع 
ح���ادث احلريق ح���ال وروده 
وذلك للدعم واملساندة في إخماد 

حتت رعاي����ة وكيل وزارة 
الداخلية املس����اعد لش����ؤون 
الل����واء د.مصطفى  العمليات 
الزعاب����ي وبحضور مدير عام 
االدارة العامة املركزية للعمليات 
العميد جمال الصايغ ومدير ادارة 
العميدات العقيد خالد بن سالمة 
ومساعده الرائد وليد مصطفى 
العدساني، أقيم بنادي ضباط 
الشرطة حفل تكرمي املوظفات 
الطوارئ 112  العامالت بهاتف 

جلهودهن املتميزة.
وفي كلمة له بهذه املناسبة، 
هنأ اللواء د.الزعابي املكرمات 
وأثنى على جهودهن وحرصهن 
على االرتقاء مبستوى أدائهن 
في العمل، متمني����ا لهن دوام 

احلرائ���ق خالل زمن قياس���ي 
للحيلولة دون توسعها.

وأفاد بأن األس���لوب املتبع 
سابقا كان يقضي بإعطاء ضابط 
اإلطفاء ال���ذي يصل الى املوقع 
تقري���را حول مدى احلاجة الى 
فرق اطفائية إضافية من عدمها 
األمر الذي كان يس���تنزف معه 

وقتا ثمينا.
الى ان االستراتيجة  وأشار 

التوفيق.
العقيد  من جانبه، رح����ب 
بن سالمة باللواء د.مصطفى 


