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إلى أين نسير يا أمتنا؟!
انتشرت احلضارة االسالمية والعربية خالل القرون املاضية 

انتشارا كبيرا حتى وصلت الى مشارق االرض ومغاربها، 
وكان للمسلمني هيبة ووقار، لتمسكهم بهذا الدين احلنيف، 

وتعاضدهم ووقوفهم صفا واحدا، حكاما ومحكومني.
اما اآلن فإن الناظر الى حال املسلمني والعرب فسينفطر قلبه 

من هول ما سيشاهده من مصائب تعانيها االمة االسالمية 
والعربية، فهنا املسجد االقصى والقدس الشريف وفلسطني 
احلبيبة تعاني من احتالل وعدوان ناهزا املائة عام، وثورات 
اخلريف العربي قد اصابت الكثير من الدول، فعانت وعانى 

اهلها احلروب وانفالت االمن وضياع االمان والتشرذم 
والرجوع الى اخللف سنوات وسنوات لتدمير البنية التحتية 

وخراب االقتصاد.
واملتابع للتاريخ جيدا سيعرف ان هذه االنتهاكات وتنفيذ 
تلك املخططات لضرب وتقسيم الوطن االسالمي والعربي 

وبث الفرقة فيه قد ظهرت جلية بعد احلربني العامليتني االولى 
)1917( والثانية )1948(.

وآخر مثال مؤلم على هذا هو احلادث االرهابي الغاشم الذي 
تعرضت له مصر الشقيقة عندما اغتالت يد االرهاب الضالة 
305 مصريني في صالة اجلمعة مبسجد الروضة في منطقة 

العريش، واصابة اكثر من 100 شخص.
فهذه هي يد االرهاب، وهذا هو فكر اخلوارج الضال ال 
يضربون وال يفجرون وال يقتلون وال يدمرون اال بالد 
االسالم والعروبة، فهمهم هو زعزعة االستقرار وتفتيت 

االمن واالمان وتنفيذ مصالح اعدائنا.
لكن هذه الضربات االرهابية اآلثمة ال تزيد الشعوب اال 

تالحما وتعاضدا، ووقوفا في وجهها الكريه، وقد ظهر هذا 
في حادث العريش االخير، كما ان االجتماع االول لوزراء 
دول التحالف االسالمي العسكري الذي عقد في الرياض 

باململكة العربية السعودية الشقيقة وضم اكثر من 40 دولة 
قد اكد العزم على التصدي لالرهاب بكل السبل والوسائل 

مبا في ذلك على الصعيدين الفكري واملالي ومواجهة وسائله 
الدعائية.

فال سبيل لنا ملواجهة هذا االرهاب اال باالحتاد والوقوف صفا 
واحدا خلف قادتنا.

إعداد: عبدالكريم أحمد

»فحص الطعون« ترفض طعنني 
دستوريني بتثمني »جليب الشيوخ«

حبس رئيس شركة عقارية 
4 سنوات بعد إدانته بالنصب

تأييد إعدام مواطن قتل خليجيًا 
خنقاً وألقى بجثته في بر الوفرة

رفض دعوى إخالء مستوصف

رفضت جلنة فحص الطعون باحملكمة الدستورية طعنني 
ضد قانون نزع امللكية واالستيالء املؤقت للمنفعة العامة، 

وقرار مجلس الوزراء اخلاص بنظام جلنة االعتراضات.
وكان مجموعة من سكان منطقة جليب الشيوخ قد تقدموا 

بالطعنني معترضني على تضمن القانون والقرار املشار 
إليهما نصوصا جتعل من القرارات التي تصدرها جلنة 

االعتراضات قرارات نهائية ال يجوز الطعن عليها أمام أي 
جهة.

وجاء الطعنان بعدما قامت جلنة االعتراضات بتخفيض 
قيمة املبالغ التي كانت قد قدرتها جلنة التثمني للطاعنني 

كمقابل لنزع ملكية عقاراتهم، وقد بلغ هذا التخفيض 
مبالغ جتاوزت الـ 100 ألف دينار.

قضت محكمة اجلنايات بحبس رئيس مجلس إدارة 
شركة عقارية كبرى 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وجاءت 

الدعوى ببالغ من شخص اشتكى تعرضه للنصب 
واالحتيال من قبل املتهم الذي أوهمه باالستثمار العقاري 
بأمواله، وأصدرت احملكمة حكمها ضد املتهم استنادا إلى 

وثائق ومستندات تدينه.
يذكر أن أروقة احملاكم شهدت خالل الفترة األخيرة 
قضايا عديدة مماثلة تعكس تنامي عمليات النصب 

واالحتيال في مجال االستثمار العقاري.

أيدت محكمة االستئناف أمس حكم أول درجة باإلعدام 
شنقا ملواطن عشريني أقدم العام قبل املاضي على قتل 

شاب خليجي عمدا وأحرق جثته في البر.
وتعود الواقعة إلى أوائل شهر مايو من العام 2015 حيث 
اتهم اجلاني بقتل املجني عليه خنقا وإلقاء جثته في بر 
الوفرة ثم غادر البالد إلى 
اململكة العربية السعودية، 
وعثر على اجلثة بعد أيام 

على بعد ما يقارب 300 متر 
من الطريق العام مغطاة 
بالرمال وبحالة احتراق.

وكان اجلاني قد اعترف 
بأنه خرج بنزهة مع صديقه 
املجني عليه واحتسى اخلمر 

وخنق املجني عليه حتى 
لفظ أنفاسه األخيرة ثم ألقى 

بجثته في البر وفر هاربا، 
وذلك انتقاما منه بعدما 

اعترف باإلدالء بشهادة غير صحيحة ضد شقيقه بقضية 
جنائية سابقة.

وقال وكيل ورثة املجني عليه احملامي أحمد القحطاني 
لـ»األنباء« إنه أكد للمحكمة تورط املتهم باجلرمية، مضيفا 

أنه طالب بإنزال أقصى العقوبات عليه نظرا ملا اقترفت 
يداه من إزهاق روح نفس حرم اهلل قتلها.

أيدت محكمة االستئناف دائرة االيجارات حكم رفض 
دعوى إخالء مستوصف مكون من 12 طابقا، وتتلخص 
الدعوى املرفوعة من مالك العقار ضد احد املستثمرين 

في اخلدمات الطبية مطالبا اياه بإخالء العقار محل 
النزاع وتسليمه خاليا من الشواغل واالشخاص مع 

أداء ما يستجد من اجرة 
مضاعفة وحتى وقت اإلخالء 

الفعلي النتهاء مدة العالقة 
االيجارية، وقام بانذار املدعى 
عليه وأبلغه بعدم الرغبة في 

جتديد العقد اال أن األخير لم 
يخل العني.

وحضرت احملامية ايالف 
الصالح عن املدعى عليه 
مؤكدة احقية املؤجر في 
العقارات املؤجرة لغرض 

السكن انهاء عقد االيجار بعد 
مضي 5 سنوات مالم يتفق 
الطرفان على مدة اطول من ذلك مع تنبيه املؤجر برغبته 
في اخالء العني قبل مضي 3 أشهر على االقل من السنة 
األخيرة، مشيرة الى انذار موكلها جاء بعد ميعاد األشهر 

الثالثة االولى من السنة االخيرة وال ينفع التمسك به 
كأساس للدعوى مما يستوجب القضاء برفضها والعالقة 

التي حتكم موكلها مع املدعي هي عالقة ايجارية بحتة 
حتكمها نصوص القانون.

عدل ومحاكم

احملامي احمد القحطاني

احملامية ايالف الصالح

املكراد استقبل وفدًا من ممثلي 
االحتاد األوروبي واألمم املتحدة

استقبل مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء الفريق خالد املكراد 
صباح يوم أمس االول في مكتبه وفدا مشتركا من االحتاد األوروبي 
واألمم املتحدة ضم ايرينا فالنتوفا من االحتاد األوروبي، ود.عادل 
ردويني واملا فالنتوفا منسقي األمم املتحدة ملراكز التميز للحد 
من املواد اخلطرة، ورحب الفريق املكراد بالوفد الضيف، متطلعا 
الى تعزيز التعاون على النطاق الدولي للحد من مخاطر املواد 
اخلطرة وتطوير نظم االستجابة لها من خالل تبادل اخلبرات 
واملعلومات عن طريق مبادرة االحتاد األوروبي للحد من املواد 
اخلطرة، وأبــدى الوفد الضيف تقديره وثناءه للفريق املكراد 
ولإلدارة العامة لالطفاء على تعزيز ســبل التعاون، مشيدين 
بإمكانيات وقدرات اإلدارة العامة لإلطفاء املتقدمة في الكويت.

الفريق املكراد خالل لقائه مع ممثلي االحتاد االوروبي واالمم املتحدة

المتهم طلب من نقيب إخباره بمكان سكنه ونزع زيه العسكري

كبلوه بعد تهديده بالنحر ونهبوا 605 دنانير

»انتم مو رياييل حتولون بنت مطلوبة فلوس«.. 
تعادل قضية إهانة وتهديد بإحلاق أذى

البحث عن 6 سلبوا »أم دي« بعد إغماض عينيه

السفارة العمانية: ال صحة ملا يتداول عن وفاة 
أحد طالب ذوي االحتياجات اخلاصة غرقاً

ضبط مطلوب لقضية نصب واحتيال

»الداخلية« أمتت استعداداتها ملوسم البر

مخالفون ومدينون بـ 91 ألف دينار في قبضة األمن العام

حذرت من خطورة التخييم بالقرب من املنشآت العسكرية

هاني الظفيري

احتجــز مواطــن من 
مواليــد ١99٣ فــي مخفر 
شــرطة الصليبيــة بأمر 
وكيل نيابة اجلهراء وذلك 
على خلفية قضية حملت 
عنوان »إهانة موظف عام 
والتهديد بإحلاق ضرر« 
برقــم »٢٠١٧/54١« جنح 

الصليبية.
تفاصيــل  وحــول 

القضية قال مصدر امني 
أمــن مخفــر  ان رجــال 
الصليبية فوجئوا بشاب 
كويتي مــن مواليد ١99٣ 
يدخل الى املخفر ســائال 
عن فتاة محتجزة، حيث مت 
ابالغه من ضابط املخفر- 
وهــو برتبــة نقيب- ان 
الفتاة التي يتحدث عنها 
محجوزة كونها مطلوبة 

لقضية مالية.
ومضى املصدر بالقول: 

األمــن  رجــال  فوجــئ 
باملدعــى عليــه يتحدث 
بأسلوب غير الئق حيث 
مت الطلب منــه ان يبرز 
الشــخصي فقال  اثباته 
انه ال يحــوز اي اثبات، 
فتم النداء عليه للوقوف 
على اثباته وتفتيشــيه 
احترازيا، إال ان الشــاب 
أبدى مقاومة عنيفة وقال 
بصوت عــال: »انتم مو 
رياييــل، حتولون بنت 

مطلوبة فلوس للتنفيذ 
املدني«. ووجه كالمه إلى 
نقيب مخفــر الصليبية 
قائال: »انت اذ رجال قط 
بدلتــك واطلع لــي برا، 
واحتــداك تعلمنــي انت 
وين ساكن، وشرف أمي 
ما اخليك، انت ما تعرفني 
واهلل ما انام الى اخذ حقي 
منــك، وامتنى تواجهني 
بــرا، بس مــن دون زيك 

العسكري«.

محمد الجالهمة

شــرع رجــال مباحث 
األحمــدي فــي البحث عن 
6 أشــقياء ســلبوا مخيما 
فــي منطقة بــر االحمدي 
ادوات حادة  مســتخدمني 
»ســكني« لتهديد حارسه 
املجنــي عليــه، الــذي لم 
يتمكــن من تزويــد رجال 
املباحث مبعلومات كافية 

نظــرا الن الواقعة حدثت 
في ساعة متأخرة وخاصة 
ان اجلناة قامــوا بتكبيله 
ووضع غمامة على عينيه 
حتى ال يتعرف عليهم وال 

يرى سيارتهم.
وبحســب مصدر امني 
فــان مواطنــا مــن مواليد 
١98٧ تقدم الى مخفر شرطة 
االحمدي وســرد ما حدث 
قائال انه حاول التواصل مع 

حارس املخيم ويدعى )ام 
دي امدادول« بنغالديشي 
اجلنســية مواليــد ١98٣ 
ولكنه لم يرد عليه  ما دفعه 

الى التوجه الى املخيم.
واضــاف كفيل املجني 
عليه انه لدى دخوله املخيم 
وهو بعرض 5 أمتار وبطول 
9 أمتار وجد احلارس ملقى 
على األرض ومكبل اليدين 
والقدمــني وعلــى عينيــه 

الــى ان  غمامــة، مشــيرا 
الوافد ابلغه بان 6 أشخاص 
دخلوا عليه وكانوا يحملون 
ادوات حادة ونهبوا مبلغ 
6٠5 دنانير، ومت االتصال  
الذي  العام  النائب  بوكيل 
وجــه بتســجيل قضيــة 
لتتــم ترجمــة تعليمــات 
وكيل النيابة وتســجيلها 
برقــم »٢٠١٧/٧6« جنايات 

األحمدي.

أحمد خميس

نفى مصدر مســؤول 
فــي الســفارة العمانية، 
مــا يتــداول عــن وفــاة 
العمانيني  الطــالب  أحد 
ذوي  مــن  املبتعثــني 
االحتياجــات اخلاصــة 
الى البالد، غرقا في أحد 

املراكــز. وأكدت املصادر 
لـ »األنباء« أن هذا األمر 
غير صحيح على اإلطالق، 
وإمنــا الطفل الذي يبلغ 
من العمر ١4 عاما أجرى 
مترين السباحة املعتاد 
مــع زمالئه فــي املركز، 
ولكنــه بعــد خروجــه 
من املياه شــعر بألم في 

معدته وعلى اثرها نقل 
إلــى املستشــفى، الفتــا 
إلــى أنــه بعــد حتســن 
حالتــه وإجرائــه بعض 
الطبيــة  الفحوصــات 
 الالزمـــــة تــدهـــورت 
حالتــه فجــأه وفــارق 

احلياة.
وأوضحــت املصادر، 

املشــرفني  األطبــاء  ان 
علــى حالتــه رجعــوا 
ســبب الوفاة إما لعامل 
وراثي خصوصا ان لدى 
الطفل أخا توفي بنفس 
الطريقــة، واما الرتباط 
اإلعاقة السمعية بضعف 
القلب حســب  بعضلــة 
دراسات طبية مختلفة.

سعود الدعيج

أحال رجال أمن حولي 
إلى املباحث اجلنائية وافدا 
لبنانيا لكونه مطلوبا على 
ذمة قضية نصب واحتيال. 
وبحسب مصدر أمني، فإن 
إحدى دوريات أمن حولي 

أوقفت لبنانيا من مواليد 
١965 خالل حملة تفتيش، 
ولدى االستعالم عنه عن 
طريق احلاسب اآللي تبني 
انه مطلوب على ذمة قضية 
 ٢٠١٧/٣8٣ رقــم  حتمــل 
مبسمى »نصب واحتيال«.
شن قطاع األمن العام 

حمالت أمنيــة في جميع 
احملافظــات أســفرت عن 
ضبــط عدد من املطلوبني 
على ذمة قضايا مخدرات 
والتنفيــذ املدنــي منهــم 
وجنســيات  مواطنــون 
عربيــة وآســيوية، حيث 
مت ضبــط 9 مواطنني و٣ 

آسيويني و5 من اجلنسيات 
العربية، وبلغ إجمالي عدد 
املطلوبني للتنفيذ املدني 9١ 
ألفا، كما متكنت من ضبط 
عراقي مطلوب لعدة قضايا 
ملكافحة املخدرات، ومتت 
إحالة املطلوبني إلى اجلهات 

املختصة.

أنهت القطاعات األمنية 
اســتعداداتها ملوسم البر، 
وذلــك فــي إطــار اجلهود 
الــوزارة  تبذلهــا  التــي 
حلفــظ األمــن وتعزيــز 
واالســتقرار  التواجــد 
كل  ومواجهــة  األمنــي 
الظواهر السلبية في موسم 
التخييــم، وذلك من خالل 
التنسيق الكامل واملستمر 
وعلى مدار الساعة بني كل 
أجهــزة وزارة الداخليــة، 
باالضافة الى وضع خطة 
املرورية  شاملة للتغطية 
الســريعة  الطرق  جلميع 
والقريبــة مــن مناطــق 

التخييم.
ودعت وزارة الداخلية 
ممثلة في العالقات العامة 
إلى ضــرورة االبتعاد عن 

االماكــن احملظــورة فــي 
مقدمتها األماكن العسكرية، 
واملنشآت النفطية، وأعمدة 
العالي  كهربــاء الضغــط 
وبالقرب من الطريق العام.
اإلدارة  وتــــهــيـــب 
إلى  باملواطنني والوافدين 
ضرورة االحتفاظ بأوراقهم 
الثبوتية وتقدميها لرجال 
األمــن عند الطلــب للتأكد 
من شخصيتهم، معربة عن 
تطلعها إلى تعاون اجلميع 
مع مختلف الدوريات التي 
تتواجد بالقرب من مناطق 
مخيمات البر من اجل توفير 

احلماية والرعاية لهم.
وأوضحــت اإلدارة أن 
جميع أجهــزة األمن على 
استعداد تام لتلقي اتصاالت 
املواطنني وبالغاتهم على 

هاتف الطوارئ »١١٢«.
وحــذرت اإلدارة مــن 
الســلبية  الظواهر  بعض 
مــن  مخيماتهــم  وتــرك 
دون حراسة او االحتفاظ 
مبقتنيــات ثمينة بداخلها 
ممــا يعرضهــا للســرقة، 
وكذلــك قيــادة املركبــات 
برعونة واســتهتار وترك 
املدفأة أو الفحم مشــتعال 
أثنــاء النــوم، الفتــة إلى 
الوفيات  ارتفاع معــدالت 
خاصة بني حراس املخيم 
بسبب الغازات الناجتة عن 
احتراق الفحم وعدم جتهيز 
املخيم بأدوات اإلسعافات 
األولية واستخدام أسلحة 
الطيــور وإطــالق  صيــد 
األلعاب النارية، باإلضافة 
إلى السماح لألبناء صغار 

السن بقيادة املركبة بقصد 
التعليم والتدريب. مشددة 
على عدم استخدام الباجيات 
الرئيســية  الطــرق  فــي 
والعامــة والســريعة مما 
يؤدي إلى احلوادث املرورية 
اجلسيمة وإلى الوفيات وأن 
أصحاب شــركات التأجير 
للباجيات مينع منعا باتا 
التأجير والتواجد في مواقع 

املخيمات.
وأكــدت عدم الســماح 
ببيــع األلعــاب الناريــة، 
محــذرة من تســببها في 
إحلاق األذى برواد املخيمات 
ونشوب احلرائق في بعض 
املخيمات وتعريض حياة 
املواطنني للخطر، مؤكدة 
علــى مصادرتهــا من قبل 

البلدية.

النيران التهمت مركبة في بر الساملي
هاني الظفيري

التهمت النيران مركبة 
الســاملي  فــي منطقــة بر 
وحتولــت الــى كتلــة من 
احلديــد وفتــح حتقيــق 
للوقوف على سبب احتراق 
املركبــة. وكانــت عمليات 
الداخليــة قد تلقــت بالغا 
بانــدالع حريق في منطقة 
الساملي حيث توجه رجال 
اإلطفــاء وتبني ان احلريق 
بعمق 4 كيلــو داخل البر 
وبصعوبــة وصــل رجال 
اإلطفاء الى موقع احلريق 
ومت اخماد ألسنة اللهب لكن 

النيران تلتهم املركبة في بر السامليبعد ان تفحمت املركبة.

مواطنة أعياها املرض ُتناشد الوزير أبل: 
ساعدني في احلصول على وثيقة منزلنا

إلى وزير الدولة لإلسكان ياسر أبل، أنا مواطنة أعياها املرض 
ســنوات طويلة، تعبت من مطالباتي بإصــدار وثيقة للمنزل 

الذي أسكنه مبنطقة الظهر، منذ ٣9 
ســنة وأنا أسكن بهذا املنزل وكان 
معي زوجي من أهل عمان وأجنبت 
منه أبناء واستشــهد خالل الغزو 
الغاشــم للكويت عام ١99٠، وكان 
يعمل بوزارة التربية آنذاك. تزوج 
أبنائي الستة وظل آخرهم يسكن 
معي، وأنا ال أريد إال وثيقة البيت 
حتى أســتطيع ترميمه وحتسني 

مبانيه.
ومنا إلى وزير اإلسكان ياسر 

ياسر أبلأبل.

تخريج دفعة من قوة احلرس األميري
x-ray  للتفتيش األمني على أجهزة

طبيب يتهم ممرضة بخيانة األمانة

إحالة مطلوب للسجن في قضية اعتداء 
على قاصر إلى »املركزي«

محمد الدشيش

ســجل طبيب كويتي قضية خيانــة أمانة في مخفر ميدان 
حولــي متهما ممرضة فلبينية تعمل لديه بســرقة 4٠٠ دينار 
من املرضى. وقــال الطبيب انه كان يطلب من املمرضة اجراء 
عالج لبعض املرضى في منازلهم، واكتشف الحقا انها تتقاضى 
لنفسها ١٠ دنانير من كل مريض كان يتعامل معه، وتوهمهم بأن 
هذا املبلغ للعيادة رغم انها تضعه في جيبها اخلاص. واشار 
الطبيب الــى ان املمرضة حصلت على 4٠٠ دينار من املرضى 

وكان يفترض أن تضعهم في خزينة املستشفى.

هاني الظفيري

أحال مدير عام مديرية أمن محافظة مبارك الكبير فؤاد األثري 
مواطنــا إلــى اإلدارة العامة للتنفيذ اجلنائــي متهيدا إلحالته الى 
الســجن املركزي لقضاء 4 سنوات على خلفية حكم نهائي صدر 

بحقه في قضية هتك عرض قاصر.
وبحســب مصدر أمني، فإن إحدى دوريات أمن مبارك الكبير 
أوقفت مواطنا لدى االشتباه به في منطقة أبوفطيرة، وباالستعالم 

عنه تبني أنه مطلوب للسجن 4 سنوات.
وأشــار املصدر إلى أن املتهم مــن ذوي االحتياجات اخلاصة، 
الفتا إلى أن اإلعاقة لم حتل دون إحالته إلى جهات االختصاص.

برعاية مركز التدريب التخصصي لقطاع امن املنافذ اختتمت 
دورة التفتيــش األمني علــى أجهزه x-ray والتي عقدت خالل 
الفترة من ٢6 - ٢9 نوفمبر اجلاري ومت تخريج عدد ١١ عنصرا 

من قوة احلرس األميري.
ومن املقرر ان تقام دورة ثالثة في ٣ ديسمبر املقبل  تستمر 

ملدة أربعة أيام.

جانب من دورة التفتيش األمني


