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أبعد من الكلمات
«سأوقف كل االنتقادات وأبحث عن عالج»

كاني ويســت، املغني األميركي، 
يعلن وقف أي انتقاد لزوجته كيم 
كارديشيان، ويؤكد: سأختفي لفترة 

كي أحصل على عالج.

«البيانات الشــخصية لعدد ١٢٠ ألف 
جندي روسي»

مجموعة أنونيموس للمخترقني، 
الروس  بيانات اجلنود  تســرب 
املشاركني في غزو أوكرانيا، باالسم 
وتاريخ امليالد ورقم جواز السفر.

«هناك توجه لكراهية الرجال في هوليوود»
جوان كولينز، املمثلة البريطانية، 
٨٨ سنة، تقول إن حركة مي تو في 
هوليوود تؤدي إلى كراهية الرجال.

«أكبر البوابات االقتصادية في العالم»
سكوت موريسون، رئيس الوزراء 
األسترالي، يصف صفقة اقتصادية 
أبرمتها استراليا مؤخرا مع الهند، 
ويشارك ڤيديو عن منتجات القطن 

واألفوكادو الهندية.

«احتفظوا بأيديكم ألنفسكم»
الكوميدي  املمثل  نات برغاتزي، 
األميركي، يرتدي خوذة أثناء تقدمي 
حفل جوائز غراميز، للســخرية 
من صفعة ويل سميث ملقدم حفل 

األوسكار.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

وجيهة عبدالكرمي جواد الششتري، زوجة أحمد سراب محمد أمير: 
٧٨ عاما ـ الرجال: مســجد الوزان ـ ت: ٦٦٩٩١١٩٩، النساء: 

سلوى ـ ق٢ ـ ش٤ ـ م١٦ ـ ُشيِّعت.
رابعة عبداحلميد إبراهيم حسني، زوجة محمد عبدالرسول حسني: 
٥٧ عاما ـ مســجد القدس ـ مبارك الكبير ـ ت: ٩٩٠٣١٢٨٤ 

ـ ُشيِّعت.
حامد مفيد صالح أحمد الشواف: ٢٤ عاماـ  ديوان الشوافـ  الدسمة 

ـ ق٣ ـ ش٣٢ ـ م٢ ـ ت: ٢٢٥٤٣٢٧٨ ـ ٢٢٥٤٣٢٧٧ ـ ُشيِّع.
صالح فيصل عبداهللا حجي حســن: ٥٠ عاما ـ الرجال: العزاء في 
املقبرة فقط ـ ت: ٦٦٥٥١١٣٧، النساء: القصور ـ ق٣ ـ ش١٠ 

ـ م٥٩ ـ ُشيِّع.
حمود مطلق هايف الظفيري: ٩١ عاما ـ ت: ٦٦٦٤٤٧٧٣ ـ ُشيِّع.

علي حسني علي السليم: ٦٧ عاما ـ العزاء في املقبرة فقط ـ ت: 
٥٠٣٩٩٧٧٧ ـ ٩٧٩١٨٠٩٠ ـ ُشيِّع.

أحمد ســالم علي اخلليفة: ٥٦ عاما ـ الرجال: العزاء في املقبرة 
فقط ـ ت: ٦٧٧٧٧٩١٦، النســاء: صباح السالم ـ ق٤ ـ ش١٠ 

ـ م١٢ ـ ُشيِّع.
خالد عبداحملسن حسن الربيعة: ٣٧ عاماـ  العزاء في املقبرة فقط 

ـ ت: ٢٥٢١٠٥٤٣ ـ ُشيِّع.
بندر مزيد مبلش املطيري: ٨٥ عاماـ  العزاء في املقبرة فقطـ  ت: 

٩٩٦٤٢٥٨٠ ـ ٦٦٠٣٠٣٥٣ ـ ٩٧٩٦٩٢٢٢ ـ ُشيِّع.

التغير املناخي يتسبب 
في هجرة النحل من أقدم 

مزرعة لتربيته في العالم.

نادية الهاجري تفوز 
بجائزة أفضل صورة ملعالم 

الكويت.

كفو. أين جهود احلفاظ 
على املناخ؟!

«هوشة» عصابات تودي بعشرات النزالء في سجن شديد احلراسة باإلكوادور
كوينــكاـ  أ.ف.پ: قتل ٢٠ شــخصا على األقل جراء أعمال 
شغب األحد في سجن بجنوب اإلكوادور، وفق ما أعلن املكتب 
اإلعالمي لرئيس البالد، في أحدث أعمال عنف دامية تشهدها 

سجون هذه الدولة الواقعة في أميركا اجلنوبية.
واندلعت املشــاجرات عند الســاعة ١٫٣٠ صباحا في قسم 
احلراســة املشــددة في ســجن إل توري في كوينكا، وأعلنت 

السلطات أنها استعادت السيطرة على السجن.
وقال مكتب الرئيس غييرمو الســو إن االشتباكات داخل 
السجن أسفرت عن «٢٠ قتيال نقلوا إلى مركز الطب الشرعي في 
كوينكا». وأوضح وزير الداخلية باتريسيو كاريو أنه مت حشد 
٨٠٠ من أفراد الشرطة والقوات املسلحة إلعادة فرض النظام 
في الســجن، وأشار إلى أنه عثر على «خمس جثث مشوهة» 
وخمســة مصابني في حال خطرة، وأكد أن الزنزانات أخليت 

الواحدة تلو األخرى ملصادرة األسلحة و«تطهير» السجن.
في وقت سابق، أكد كاريو أن العنف مرتبط بالعصابات، 
كاشفا عن أن «هناك منظمة تريد السيطرة املطلقة داخل املركز 
(لكن) بعض اخلاليا متردت». وبحلول منتصف النهار، كان 

نزالء وضباط شرطة على األسطح.
وبذلت اإلكوادور جهدا كبيرا في السنوات األخيرة الحتواء 
عنف الســجون املرتبط بالعصابــات والذي بلغت حصيلته 

٨٠٠ عسكري متكنوا من فرض النظام في السجن     (أ.ف.پ)٣٢٠ قتيال عام ٢٠٢١.

َمُن يا أْهـُل عـاد علـى أدراجـه الزَّ
فليـس للـدار هـذا الـداُء َيْرَتِهـُن

َمَضـْت علينـا ليـاٍل ال َنـَذوق بهـا
للنـوم طعمـا وال يأتـي بهـا وَسـُن

وآمَنَنـا أجنانـا  اهللا  فلنحمـد 
شـر الكورونا التـي ُيبَلى بهـا الَبّدُن

ولقـد بيننـا  حثيثـًا  البـالُء  مـر 
عاَنى جميع األهالي، واكتوَى الوَطُن

فاليـوم نحـن علـى أمـر ُنَسـرُّ بـه
ـوم فـي احلالـني يقترُن البـرُء ِبالصَّ

رمضانيات (٤)

شر الكورونا
د.يعقوب يوسف الغنيم

ديوانياتكم في «األنباء» 
08خالل رمضان املبارك

الكندري لسرعة تنفيذ 
عقوبات اإلعدام بجرائم القتل

قــال وكيــل ورثة 
املجنــي عليــه أحمد 
الفيلــكاوي احملامــي 
إن  الكندري  إبراهيــم 
هناك نصا قانونيا يقر 
عقوبة اإلعدام لكل من 
قتل  يرتكب جرميــة 
عمــد، متســائال: فما 
جدوى وجود النصوص 
لم يتم  إذا  القانونيــة 
أال  أردنا  تفعيلها؟ وإذا 
ننفذ عقوبــة اإلعدام 

فلماذا ال يلغى هذا النص القانوني؟
وفي هذا اإلطار، طالب الكندري بسرعة تنفيذ عقوبة 
اإلعدام بحق اجلانية وغيرها ممن يرتكبون جرائم القتل 
العمد حتقيقا للعدل واألمن في املجتمع خاصة مع ازدياد 

عدد اجلرائم الدخيلة املرتكبة خالل اآلونة األخيرة.

احملامي إبراهيم الكندري

بعد حكم «التمييز» القاضي بإعدام «قاتلة املسايل».. 
والدا املغدور لـ «األنباء»: ولدنا ضحية إجرام وغدر زوجته  

عبدالكرمي أحمد

طالب والدا قتيل جرمية 
منطقة املسايل بسرعة تنفيذ 
حكم محكمة التمييز القاضي 
أمــس األول بإعــدام زوجته 
اجلانيــة، تطبيقــا للقانون 

والشريعة اإلسالمية.
وأكد والدا املواطن أحمد 
الفيلــكاوي لـــ «األنباء» أن 
جنلهمــا كان ضحية إلجرام 
وغــدر زوجته التــي عمدت 
إلزهــاق روحه رغم أنه كان 

يحسن معاملتها.
عبــداهللا  قــال  بدايــة، 
إنــه اكتشــف  الفيلــكاوي 
جرمية مقتل ابنه البالغ من 
العمر ٣١ عاما بعد ثالثة أيام 
من وقوعهــا، مبينا أنه كان 
وزوجته يسكنان داخل شقة 
في منزل العائلة إال أنه فقده 
حني بدأ بعدم الرد على هاتفه، 
كما أن زوجته اجلانية كانت 
تدعي تارة نومه وتارة أخرى 
خروجه مع أصدقائه فبدأت 
الشكوك تساوره على اعتبار 
أن ظــروف حظــر التجــول 
كانت متنع اخلروج. وأضاف 
الفيلــكاوي: «اتصلت بوالد 
زوجة ابني، وبعدها اتصلت 
أمها بزوجتي وأبلغتها بكسر 
باب الشقة، فكسرته أنا وابني 
ووجدنا أحمد متوفى وملفوفا 
بزوليــة «ســجادة» الصالة 
وأبلغنا اجلهات املختصة».

أن حكــم  إلــى  وأشــار 
محكمــة أول درجة القاضي 
باحلبس املؤبد للجانية كان 
«صدمة» بالنسبة لهم على 
اعتبار وجود أدلة ضد املتهمة 
فضال عن اعترافاتها ومتثيلها 
اجلرميــة، مشــيدا بجهــود 
احملامــي إبراهيــم الكندري 
الذي بذل جهودا كبيرة حتى 

منزل األسرة.
من جهتها، قالــت والدة 
املجنــي عليــه إن اجلرمية 
وقعــت يــوم ٦ أبريل ٢٠٢٠ 
وعلمت بها يوم ٩ من الشهر 
ذاته، حيث ظلت خالل هذه 
الفترة تتصل بابنها لكنه لم 
يكن يــرد، كما كانت تتصل 
بزوجته اجلانية فكانت تقول 
إنه نائم ومرة أخرى تقول إنه 
ذهب إلى ديوانية أصدقائه.

وأفادت «أم أحمد» بأنه في 
يوم ٩ أبريل قالت لها خادمتها 
بأنها شــاهدت زوجة أحمد 
وهي عائدة من اخلارج، حيث 
كانــت بحالة غيــر طبيعية 
وبــدت عيناهــا متورمتــني 
ولونهما أحمر، وملا هاتفتها 

ابنتها منذ أسبوع، وطلبت 
منا كســر باب الشــقة وهنا 
كنــت أعتقــد وجــود أوراق 
طبيــة تخص إصابــة ابني 
بڤيــروس كورونــا داخــل 
شــقته، كما أرسلت لي رقم 
لوحة مركبتها وطلبت مني 
إرســاله إلى اجلهات األمنية 
لتعميمه، وعرفت الحقا بأن 
ابنتها اتصلت بها وأبلغتها 
بارتكاب اجلرمية، وأنها لم 

تذهب إليهم».
أنهــا أصيبــت  وذكــرت 
بانهيــار فور صــدور حكم 
محكمــة أول درجة القاضي 
بحبــس اجلانيــة باملؤبــد، 
مضيفة: «حتى بصدور حكم 
إعدامها لم أرحت، ولن أرتاح 

لــو يقطعونها ألــف قطعة 
فخسارتي بابني لن تعوض، 
وأنا أناشد املصادقة على حكم 
إعدامهــا حتى تكــون رادعا 
لغيرهــا خاصة مــع ازدياد 
عــدد اجلرائم خــالل اآلونة 
األخيرة». وأكدت «أم أحمد» 
أن ابنها املرحوم كان متدينا 
وخلوقــا وبارا بها بشــهادة 
الــكل، مضيفــة أنــه مضى 
على زواجهما سنة وشهران 
وأنها كانت تنتظر حفيدهما، 
وأن ابنها كان يحسن معاملة 
زوجته اجلانية، كما أنها أيضا 
كانت حتسن معاملة زوجة 
ابنهــا وكانــت تطبــخ لهما 
الغداء والعشــاء وترسلهما 

إلى شقتهما.

قالــت بأنها ذاهبة إلى منزل 
ذويها وبعدها بدأت بعدم الرد 

على االتصاالت.
وأكملــت: «كنــت أصدق 
ردود زوجة ابني بشأن نومه 
وخروجه خاصة أنها كانت 
هادئــة جدا وتتحدث ببرود 
أعصــاب، كما أنهــا اتصلت 
بي فــور ارتكابهــا اجلرمية 
لتهنئني بعيد ميالدي الذي 
كان يصادف يوم ٦ أبريل، إال 
أنني كنت أشك بإصابة ابني 
بڤيروس كورونا حتى انني 
طلبت من صهري الذهاب إلى 
مستشفى جابر للسؤال عنه».
وأضافت: «اتصلت والدة 
زوجة ابني بي وهي متوترة 
وأكــدت لي أنها لم تشــاهد 

طالبا بسرعة تنفيذه حتقيقاً للقصاص والردع خاصة مع ازدياد عدد اجلرائم الدخيلة املرتكبة خالل اآلونة األخيرة

املطرقة املستخدمة بارتكاب اجلرمية وفي اإلطار املجني عليه أحمد الفيلكاوي - رحمه اهللا

صدر حكم اإلعدام. وتعليقا 
علــى حكم محكمــة التمييز 
القاضــي بإعــدام اجلانيــة، 
قال الفيلكاوي: «لن يهدأ لنا 
بــال ولن يشــفي غليلنا لو 
يقطعونها ١٠٠ قطعة، فولدنا 
راح وال نريــد اآلن ســوى 
اإلنصاف والعدل، فما فائدة 
صدور حكــم دون تنفيذه؟ 
يجب تطبيق عقوبة اإلعدام 

حتى يرتدع املجرمون».
وأشاد الفيلكاوي بنجله 
املرحوم، مبينا أنه كان مثاال 
لالبن البار، حيث كان موظفا 
في أحد البنوك وكان متميزا 
فــي العمــل ومحبوبــا لدى 
أصدقائه وزمالئه وأسرته، 
كما أنه ساعده ماديا في بناء 

عبداهللا الفيلكاوي: «أحمد» كان بارًا بي.. وحكم «املؤبد» كان «صدمة»
اجلانية اتصلت بي فور قتلها ابني لتهنئتي بعيد ميالدي يوم ارتكاب اجلرمية

«أم أحمد»: لم أتوقع مقتله وكنت أعتقد اختفاءه إلصابته بـ «كورونا»
والدتها طلبت مني إرسال لوحة مركبتها للجهات األمنية وكسر باب الشقة

أخبار أمنية ومحاكم

ضبط ١٢ مغردًا بأسماء غريبة 
لنشر أخبارمغلوطة 

واإلساءة لشخصيات عامة

«التمييز» تؤيد حبس ممثل 
اتهم بتعاطي املخدرات

عبداهللا قنيص

قال مصــدر أمني إن اجهــزة وزارة الداخلية ممثلة في 
قطاع األمن اجلنائي ضبطت خالل األيام القليلة املاضية ١٢ 
مغردا الغالبية العظمى منهم كويتيون ويغردون بأسماء 
غريبة، وذلك على خلفية نشر اخبار غير حقيقية واإلساءة 
إلى شــخصيات عامة، الفتا الــى ان بعض هؤالء املغردين 
عليهم أوامر ضبط وإحضار وآخرين صادرة بحقهم أحكام.
وذكر املصدر أن املغردين الـ١٢ بعضهم أطلق ســراحهم 
والبعض اآلخر اليزال قيد االحتجاز للتحقيق، الفتا إلى أن 
املغردين ضبطوا في مناطق مختلفة بينها الرقة والفنطاس 

وصباح السالم والساملية ومبارك الكبير.

عبدالكرمي أحمد

أيدت محكمة التمييز حكم محكمة االستئناف 
القاضي خــالل نوفمبر املاضي بحبس ممثل 
كويتي شهير ٣ سنوات و٤ أشهر مع الشغل 
والنفاذ وتغرميه ألفي دينار، فيما أيدت براءته 

من جلبها وتهريبها بقصد االجتار.
وأثبــت تقرير األدلة اجلنائية العثور في 
عينة املمثل على مادة األمفيامتني املؤثرة عقليا 
وعلى متحلالت مادة احلشيش، في حني عثر 
في عينة صديقه على متحلالت مادة احلشيش، 
وعلى مادتي األمفيتامــني وبريقيبالني املادة 
الفعالة في عقار الريكا، وعلى مشتقات مادة 

البنزودايازابني املؤثرة عقليا.

سرقة ٤٣٠ متر كيبالت من حقل نفطي
 و٤ محوالت وبطاريات من شاليه

عبداهللا قنيص

الكيبــالت  لصــوص  واصــل 
واحملوالت استهداف منطقة املطالع 
ومتكنوا من سرقة كيبالت في حقل 
بحرة مبنطقة الصابرية وسجلت بهذا 
اخلصوص قضيتان، وكذلك شاليه 
خــاص مبنطقة املطالع وســجلت 
قضيــة ثالثة، بتصنيــف جنايات. 
وحــول تفاصيل قضايا الســرقات 
الثالث، قال مصدر أمني لـ «األنباء» 
إن ممثال قانونيا لشركة نفط الكويت 
ذكر فــي بالغ بعنوان «ســرقة عن 
طريق حتطيم حرز» أن اللصوص 

متكنــوا من ســرقة ١٨ كيبال بحجم 
٢٤٠ مم وبطــول ١٨٠ مترا من حقل 
بحرة ١٦٠ الكائن مبنطقة الصابرية، 
فيما أوضح البالغ الثاني سرقة ٢٥ 
كيبــال احلجــم ٢٤٠ مم بطول ٢٥٠ 
مترا من موقع شركة نفط الكويت 
حقــل بحرة ٥٧ الكائــن في املنطقة 
نفســها.  أما القضيــة الثالثة، فقد 
تقدم مواطن وأبلغ عن تعرض شاليه 
خاص به يقع خلف املطالع السكنية 
ومتكن لصوص مجهولون من سرقة 
٢ بطاريــة شمســية ٢٠٠ أمبير و٢ 
محول طاقة شمســية ٢٠٠٠ أمبير 
بعد كسر الباب اخلارجي للشاليه.

ملشاهدة الڤيديو


