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ال شك في أن العالم اآلن يعاني احلروب 
واملشكالت واألحداث اجلسام التي حتيط 
بكل دوله، غربها وشرقها، شمالها وجنوبها، 
وخاصة عاملنا العربي واإلسالمي، فهناك 
أياد خبيثة تريد السيطرة على هذه األمة 
املباركة، وإذا رجعنا للتاريخ وتصفحنا 
فــي مجلداته العميقة وجدنا أن اخليانة 
ال تأتي فقط من األعداء ومن هم خارج 
أوطاننا، بل كانت تأتينا من أبناء جلدتنا 
أنفســهم وبعض التيارات التي تنتمي 
إلى مسمياتنا، وقومياتنا، فيقوم هؤالء 
بتحريك القاعدة املتمثلة في الشــعوب 
بكل الطرق التي تكون في ظاهرها إرادة 
اإلصالح واحلياة االجتماعية، ومحاربة 
الفساد، وفي باطنها حتمل مخططات الدمار 
واخلراب، والفوضــى، وتنفيذ أجندات 

خاصة بآخرين.

برنارد لويس
ولد برنارد لويس في 31 مايو 1916 
وتوفي في 19 مايو 2018، وهو من مواليد 
لندن ببريطانيا. أستاذ فخري بريطاني 
- أميركي لدراسات الشرق األوسط في 
جامعة برنستون، وتخصص في تاريخ 
اإلسالم والتفاعل بني اإلسالم والغرب، 
كمــا كان ضابطا ســابقا في اجليش 

البريطاني.
عقب احلرب العراقيةـ  اإليرانية شرع 
برنارد لويس في وضع مشروعه الشهير 
اخلاص بتفكيك الوحدة الدستورية ملجموعة 
الدول العربية واإلسالمية جميعا كل على 
حدة، ومنها العراق وسورية ولبنان ومصر 
والسودان والسعودية ودول اخلليج ودول 
الشمال األفريقي.. إلخ، وتفتيت كل منها 

إلى مجموعة مــن الكانتونات والدويالت 
العرقية والدينية واملذهبيــة والطائفية، 
وقد أرفق مبشــروعه املفصل مجموعة 
من اخلرائط املرسومة حتت إشرافه تشمل 
جميع الدول العربية واإلسالمية املرشحة 
للتفتيت. وفي عام 1983 وافق الكونغرس 
األميركي باإلجماع في جلسة سرية على 
مشروع »برنارد لويس«، ومت إدراجه في 
السياسة األميركية اإلستراتيجية  ملفات 

لسنوات مقبلة.
تقول صحيفة وول ستريت جورنال 
في مقال لهــا: »إن برنارد لويس املؤرخ 
البارز للشــرق األوسط وقد وفر الكثير 
من الذخيــرة اإليديولوجية إلدارة بوش 
في قضايا الشرق األوسط واحلرب على 
اإلرهاب، حتى إنه يعتبر بحق منظرا لسياسة 

التدخل والهيمنة األميركية في املنطقة«.
وفي مقابلــة أجرتها وكالــة اإلعالم 
مــع »لويس« فــي 2005/5/20 قال: »إن 
العرب واملسلمني قوم فاسدون مفسدون 
فوضويــون، ال ميكــن حتضرهم، وإذا 
تركوا ألنفســهم فسوف يفاجئون العالم 
املتحضر مبوجات بشــرية إرهابية تدمر 
احلضارات، وتقوض املجتمعات، ولذلك فإن 
احلل السليم للتعامل معهم إعادة احتاللهم 
الدينية  ثقافتهم  واســتعمارهم، وتدمير 
وتطبيقاتهــا االجتماعية، وفي حال قيام 
أميركا بهذا الدور فإن عليها أن تستفيد من 
التجربة البريطانية والفرنسية في استعمار 
املنطقة، لتجنب األخطاء واملواقف السلبية 
التي اقترفتها الدولتان، إنه من الضروري 
إعادة تقسيم األقطار العربية واإلسالمية 

إلى وحدات عشائرية وطائفية...«.
.. وللحديث بقية

من بالدي
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»الداخلية« تخاطب سفارتنا مبصر ملالحقة الفتاة املسيئة
محمد اجلالهمة

علمت »األنبــاء« أن وزارة الداخلية 
انتهت من إعداد مذكرة قانونية ملا صدر 
عن الفتاة املســيئة من عبارات مهينة 
متهيدا لقيام السفارة الكويتية في القاهرة 
مبالحقة الفتاة فــي موطنها، فيما أكد 
مصــدر أمني أن الســلطات الكويتية 
شرعت في التواصل مع السلطات في 
دولة اإلمارات الشقيقة ملعرفة ما إذا كانت 
الفتاة تقيم في اإلمارات متهيدا ملالحقتها 

أيضا حال إقامتها هناك.
هذا، ولم تكتف الفتاة مبا صدر عنها 
من مقطع مصور على مواقع التواصل 
يتضمن عبارات مسيئة أول من أمس، 
وإمنا سجلت مقطعا آخر لدى وصولها 
الى موطنها يتضمن عبارات وقحة أيضا 
تنم عن انعدام أخالق وترد في أسلوب 

احلوار ووضاعته.
الى ذلك، لم تستبعد مصادر مصرية 
وكويتية أن تكون الفتاة، وهي معروفة 
بسوء السلوك، مدفوعة من قبل جهات 

بقصــد اإلســاءة للعالقــات الوطيدة 
والراسخة التي تربط البلدين الشقيقني، 
خاصة أن أجهزة األمن تأكد لها أن الوافدة 
لم يسبق لها أن أقامت في الكويت، وهو 

ما يعزز هذا االعتقاد.
وأكدت املصادر أن السلطات املصرية 
بصدد إصدار مذكــرة توقيف بحقها 

وإحالتها الى القضاء املصري.
وعصر أمس بثت الفتاة مقطع ڤيديو 
تضمن شبه اعتذار بعد أن ملست جدية 

وزارة الداخلية في مالحقتها.

سجلت مقطعاً جديداً أظهر تردي أخالقها في احلوار

مة تسفر عن مولود سِفاح لعراقية من هارب عالقة محرَّ
أحمد خميس

أغلق رجال مباحث األحمدي ملف 
قضية حيازة وافدة عراقية طفال حديث 
الوالدة بأن مت تســجيل قضية بحقها 
حملت عنــوان مواقعة بالرضا وعدم 
اإلبــالغ عن مولود، وذلــك في مخفر 

شرطة صباح االحمد وحملت القضية 
رقــم ٢٠١٩/٩8، واســتنادا الى مصدر 
امنــي فإن معلومات وردت الى رجال 
مباحث االحمدي عن ان وافدة بحوزتها 
طفل رغم انها غير متزوجة وأن هناك 
شكوكا في أن الطفل الذي مع العراقية 

قد يكون مخطوفا.

وأضــاف املصــدر: علــى الفور مت 
التواصــل مــع وكيــل النائــب العام 
لضبط وإحضار الوافــدة والتحقيق 
معها، وبسؤال الوافدة وهي من مواليد 
١٩67 عن الطفل فجرت مفاجأة، حيث 
قالت انها تعرفت على شخص عربي 
وارتبطت معه بعالقة عاطفية وتطورت 

الى اكبر من العالقة العاطفية، وفوجئت 
بأنها حامل، مشــيرة الى انها واجهت 
والد الطفل وإذ به يغادر الى موطنه، 
ومضت الوافــدة بالقول: لم أجد حال 
ملا حدث سوى ان أقوم بتوليد نفسي، 
ونظرا لعدم وجود عقد زواج لم تستطع 

تسجيل الطفل.

سرقة نحو 2500 ليتر ديزل من مخازن شركة اتصاالت

سرقة أعمدة حديد وشاليه متنقل من شركة وجاخور

محمد اجلالهمة

انتقل عدد من رجال األدلة اجلنائية 
الــى مخزن محروقــات تابع إلحدى 
شركات االتصاالت املتنقلة ويستخدم 
في تشغيل أبراج خاصة باالتصاالت، 
وذلك في منطقــة النويصيب لرفع 

اآلثار التي ميكن ان يكون لصوص 
مجهولون قد خلفوها وراءهم خالل 
استهداف املخزن لـ 3 مرات متتالية 
وســرقتهم نحــو ٢٥٠٠ ليتر ديزل. 
واســتنادا الى مصدر فقد تقدم الى 
مخفــر شــرطة الزور مواطــن لديه 
توكيل عن رئيس مجلس إدارة شركة 

اتصاالت وأبلغ عن سرقة الديزل في 
البرج الكائــن على طريق امللك فهد 
بن عبدالعزيز باجتاه النويصيب بعد 
اســتراحة رحال بكيلو تقريبا ميني 
الطريق، وأفاد بأنه بتاريخ ٢6/6/٢٠١٩ 
الســاعة 7.48 متت سرقة 68٠ ليتر 
ديزل وبتاريخ ٢٠١٩/8/٢٠ الســاعة 

١٢.4٥ متــت ســرقة ١١٠٠ ليتر ديزل 
وبتاريخ ٢٠١٩/٩/3 الساعة ١٠.٢٠ متت 
سرقة 7٠3 ليترات ديزل، ومتت سرقة 
الديزل عن طريق التسور فوق الباب، 
فتم االتصال على وكيل نيابة األحمدي 
وأفاد بتسجيل القضية وعرضها على 
نيابة االحمدي وإبالغ األدلة اجلنائية.

سعود عبدالعزيز

وجــه وكيــل نيابــة اجلهراء 
بتصنيــف واقعة تعرض مخزن 
لألعــالف فــي منطقــة الســاملي 
باعتباره حريقا متعمدا. وبحسب 
مصدر امني فــإن النيابة العامة 
خلصت ومن خالل التقارير املقدمة 

من االطفاء واســتنادا الى إفادات 
صاحب املخــزن ان احلريق كان 
بفعــل فاعل، هــذا واحيــل ملف 
القضية إلى املباحث الســتكمال 

التحقيقات.
مــن جهة أخــرى، عمم محقق 
مخفــر شــرطة صبــاح األحمــد 
الســكنية أوصاف شاليه متنقل 

متــت ســرقته مــن داخــل البر، 
وجاء تعميم احملقق بعدما تقدم 
مواطن فــي العقــد اخلامس من 
عمره ويســكن هديــة، وقال انه 
كان يحتفظ بشاليه متنقل داخل 
جاخور مبنطقة برية بنحو 4 كيلو 
داخــل بر منطقة صبــاح األحمد 
الســكنية وفوجئ باختفائه بعد 

فتــح الباب اخلارجي، وســجلت 
قضية سرقة حتت رقم ٢٠١٩/٩7.

من جهة أخرى، تقدم نائب مدير 
عام لشركة جتارة عامة ومقاوالت 
ببالغ عن سرقة أعمدة حديد من 
مشروع إنشائي في منطقة صباح 
األحمد السكنية، وسجلت قضية 

سرقة حتت رقم ٢٠١٩/٩٩.

وقائع االستيالء على احملروقات نفذت على 3 مراحل

نيابة اجلهراء تصنف حريق أعالف الساملي متعمداً

التحفظ على 3 وافدين حاولوا الهرب 
من طراد »الثروة السمكية« فأصابوا مفتشاً بكسور

سعود عبدالعزيز

أسفرت محاولة هروب 3 صيادين من طراد تابع للهيئة العامة للزراعة 
على مقربة من جسر جابر عن إصابة 3 مفتشني احدهم إصابته عبارة عن 
اشتباه في كســور، هذا واستطاع رجال خفر السواحل ضبط الصيادين 
الثالثة عقب محاولتهم الفاشــلة الهرب مــن موقع حادث التصادم. ونقل 
الوافدون الثالثة الى املستشفى لتلقي العالج من إصابات طفيفة ووضعوا 

حتت التحفظ حلني عرضهم على اجلهات املختصة.
وكانت عمليات اإلدارة العامة خلفر السواحل تلقت بالغا من مفتشني في 
الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بأنه وخالل مهمة تفتيش للتأكد من 
التزام زوارق الصيد باألماكن املخصصة جرى رصد زورق مخالف ولدى 
الطلــب ممن على متنه التوقف رفضوا وحاولوا الهرب ومن ثم اصطدموا 
بطــراد الثروة الســمكية وهو ما إدى الى تلفه. وقامــت »دوريات« خفر 
السواحل مبطاردة الزورق الهارب وضبط من عليه، وهم عربي وآسيويان. 
وأكد مصدر امني ان عدة تهم ستوجه للوافدين الثالثة، من بينها الهروب 
والصيد ومخالفة قانون الصيد، الى جانب التسبب في إصابة موظف عام.

رُصدوا خالل مخالفة قانون الصيد على مقربة من جسر جابر

احد مفتشي الهيئة أصيب في اليد والرقبة

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

أحكام بني املؤبد واحلبس 3 سنوات 
لـ ٧ أشخاص اتهموا باالجتار في البشر 

عدم جدية التحريات يلغي حبس 
شخصني اتهما باالجتار مبؤثرات عقلية

»هوشة« بني محامية و»سوابق« في قصر العدل 
ومحاولة ضرب باحلذاء بعد عبارة مسيئة للشرف

قضت محكمة الجنايات بالحبس المؤبد 
لمواطنين اثنين ومقيم مصري لترؤسهم 
عصابة اتجار بالبشر وتزوير وبيع إقامات 

مقابل مبالغ مالية طائلة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار فهد 
العتيقي بعقوبات حبس بين 3 سنوات 
وســنتين مع الشغل والنفاذ لمصريين 
وسعودي وســوري شــركاء المتهمين 
األول والثاني، مع إبعادهم عن البالد بعد 

تنفيــذ العقوبة. وكانت األجهزة األمنية 
قد رصدت اســتفحال النشاط اإلجرامي 
 للمتهمين، وبمراقبتهم وتكثيف التحريات 
حولهم تبيــن قيامهم بعمليــات تزوير 
مستندات رســمية وبيعهم إقامات على 
نحو 4٠٠ مقيم مقابل ١٥٠٠ دينار للمعاملة 
الواحدة، فضال عن رصدهم يمارســون 
أنشــطة تخالف قانــون مكافحة جرائم 

االتجار بالبشر.

ألغــــــــت محكمـــــة 
أول  حكــم  االســتئناف 
درجة القاضي باحلبس ٥ 
سنوات مع الشغل والنفاذ 
ملتهمــني بحيازة مؤثرات 
عقليــة بقصــد االجتــار 
وقضت مجددا ببراءتهما 

من االتهام.
وجــاء حكــم البــراءة 
بعدمــا دفع وكيــل املتهم 
الثانــي، احملامــي بشــار 
النصار ببطالن إذن النيابة 
البتنائه على حتريات غير 

جدية، مشــيرا إلى أن محضر التحريات 
كان عاما وال يتضمن ســوى اسم املتهم 
ورقمــه املدنــي دون حتديد نــوع املادة 
املخدرة وأن املركبة التي عثر فيها على 
املضبوطات ال تخص موكله إمنا مسجلة 

باسم شخص آخر.
وأكــد النصــار عدم جديــة حتريات 

الضابــط الذي أقــر بأنه 
وهــو  موكلــه  شــاهد 
باملضبوطــات  يتاجــر 
وهي إفادة غير صحيحة 
وإال أللقــي القبض عليه 
متلبســا بالبيــع، كما أن 
أقوالــه تناقضت بشــأن 
املضبوطات فتارة يقول 
املتهمــني  إنهــا تخــص 
وتارة يقول إنهــا تخص 

الــثــاني.
ولفت إلى عدم معقولية 
الواقعة، مشــيرا إلى أنه 
ليس من املتصور أن يخفي موكله كميات 
كبيرة في منطقة قبل سفره ويأتي شخص 
آخر ويخفيها دون وصول املباحث إليها 
خصوصا أنــه كان حتت املراقبة، »ولو 
كان فعال حريصا على إخفائها وهو بهذا 
احلــرص والذكاء فكيف يترك قطعة في 

املركبة؟«.

تلقى مكتب النائب العام شكوى سب 
وقذف والتعدي على محام أثناء عمله ضد 
شــاب في العقد الثالث من عمره حوكم 
بقضايا ســابقة، بعدما وجه إساءة إلى 

محامية في قصر العدل.
وكشف مصدر لـ»األنباء« أن احملامية 
وخــالل مرورها ظهر أمــس في الطابق 
الرابع بقصر العدل وحتديدا أمام قاعات 
محكمة اجلنايات حلضور إحدى اجللسات 
نيابة عن موكلها، فوجئت باملتهم الذي 
كانت محامية خلصمه بقضية ســابقة 
وبينهما خالفات وهو يهمس لها بعبارة 
مسيئة لها وماسة بشرفها قائال: »جات 
ال.....« وذلك خالل جلوسه على كراسي 

االنتظار.
وأوضــح املصدر أنه لــم يكن هناك 
امــرأة في املكان غير احملامية الشــاكية 

وهو ما جعلها ترجح أن اإلساءة موجهة 
لها الســيما وأن بينهما خالفات سابقة، 
وهنــا حضرت زميلة لهــا وروت لها ما 
حــدث فحاولت زميلتها تهدئتها إال أنها 
توجهت غاضبة إلى املتهم وهي تنتزع 

حذاءها محاولة ضربه به.
وأضــاف أن احلضــور والشــرطة 
النسائية واحملامية زميلة الشاكية حاولوا 
تهدئتها وهو ما أصاب الزميلة بخدوش 
وكدمات بسيطة وسط تعالي األصوات 

والصيحات داخل قصر العدل.
وانتهى املصدر بقوله إن شرطة قصر 
العدل متكنت من توقيف املتهم وإحالته 
إلــى مخفر الصاحلية التخاذ اإلجراءات 
القانونية بحقــه، مرجحا جلوء أجهزة 
التحقيق للكاميرات األمنية املثبتة بأروقة 
القصر للوقوف على تفاصيل الواقعة.

الشرطة النسائية تدخلت للسيطرة عليها.. وزميلتها »حاشها طشار«

احملامي النصار متسك مبناقشة ضابط الواقعة فانكشفت احلقائق

احملامي بشار النصار

النهام: جلنة الدفاع املدني في انعقاد دائم 
وتراجع خططها دورياً ملواجهة أي طارئ

بنــاء علــى قــرار مجلس 
الــوزراء رقــم ١83٢ بتاريــخ 
٢٠١8/١٢/١8، بخصوص إحالة 
اللجــان احلكومية  توصيات 
بشــأن تداعيــات األمطار إلى 
جلنة اخلدمات العامة لبحث 
التوصيات ووضعها موضع 
التنفيذ، وفي إطار االستعدادات 
املكثفة ملواجهة موسم األمطار 
واالطالع على اإلجراءات املتخذة 
من قبل جهات الدولة املختلفة 
ملواكبة آثار وتداعيات األمطار 
املتوقعة على البالد، قام نائب 
رئيس جلنة الدفاع املدني وكيل 
وزارة الداخلية الفريق عصام 
النهام يرافقــه وكيل احلرس 
الوطني الفريق ركن مهندس 
هاشــم الرفاعــي ومديــر عام 
اإلدارة العامة لإلطفاء الفريق 
خالد املكــراد ووكيــل وزارة 

واإلجــراءات املتخــذة لتالفي 
وقوعها مرة أخرى في موسم 

األمطار املقبل.
وأكد الفريق النهام انه بناء 
علــى تعليمــات رئيس جلنة 

األمطار املتوقعة على البالد.
وأشاد باجلهد الكبير الذي 
بذلته جلنة الدفاع املدني في 
مواكبة تداعيات أمطار العام 
املاضي وفي تقدمي أعمال اإلغاثة 
بأنواعهــا واإلنقــاذ الفــوري 
وتقــدمي يد العــون للمواطن 
واملقيــم ومتابعــة األرصــاد 
اجلويــة وجمــع املعلومــات 
ونشرها على غرف العمليات 

الفرعية.
وأضــاف ان جلنــة الدفاع 
املدني في انعقاد دائم وتواصل 
مع جميع جهات الدولة ملواجهة 
أي طــارئ، مؤكــدا أن اللجنة 
تراجع خططها بشــكل دوري 
وتستفيد من جتاربها السابقة 
في التطوير ورفع جودة العمل 
لضمان استمرارية جناح عملها 

لتفادي أي سلبيات.

الدفاع املدني الفريق م.الشيخ 
خالد اجلــراح اتخذت اللجنة 
جميع االستعدادات واإلجراءات 
الالزمة بالتعاون مع اجلهات 
املعنية ملواكبة آثار وتداعيات 

خالل جولة جوية على أماكن جتمعات األمطار املوسم املاضي

الفريق عصام النهام متوسطا أعضاء جلنة الدفاع املدني قبل انطالق اجلولة اجلوية امليدانية

األشغال م.إسماعيل علي أحمد 
وأعضاء جلنة الدفاع املدني، 
بجولة جوية على املناطق التي 
تعرضت لتجمعــات األمطار 
والسيول خالل العام املاضي 

الفتاة في مقطع ڤيديو جديد 


