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نوال ابنة املواطن التي تعرضت لالعتداء الوحشي من الكلبني

 السعدون يرصد نباتات نادرة ومنقرضة
من الصحراء الكويتية في محمية صباح األحمد

كونا: رصد الباحث الفلكي واملؤرخ عادل السعدون نباتات نادرة 
في محمية صباح األحمد بعضها انقرض من الصحراء الكويتية.

وقال الفلكي السعدون ان النباتات احلولية واملعمرة تتنوع داخل 
احملمية التي تش���كل ملجأ لنباتات كثيرة ومنها نباتات انقرضت 
في الكويت ولم تعد اال بداخل احملمية بفضل جهود القائمني عليها 
وبشكل خاص مركز العمل التطوعي. وأوضح ان انقراض النباتات 
بالصحراء الكويتية يرجع بشكل أساسي الى الرعي اجلائر للماشية 
كاألغنام واملاعز واالبل وإلى قلة األمطار في بعض املواسم والتخييم 
اثناء وقت الربيع حيث تفنى العديد من األنواع في حدود املخيمات 
الربيعية، كما يقوم بع���ض املواطنني بقطع النباتات املعمرة من 
جذورها مثل الرمث والعرفج من اجل اس���تخدامها وقودا للطهي. 
وحذر السعدون من انقراض بعض النباتات مثل شجرة العوسج 
والغردق التي توجد في بعض األماكن في جنوب الكويت وهي في 
طريقها الى االنقراض. وحول توثيقه بالصور في محمية صباح 
األحمد قال انه قام مبهمته البحثي���ة والتوثيقية للنباتات داخل 
احملمية خالل األس���بوع اجلاري حيث صور العديد من النباتات 

التي انقرضت من الصحراء او في طريقها الى االنقراض.
وأضاف ان الصور املعروضة هي صور لنباتات نادرة ال توجد 
حالي���ا في أراضي الكويت حيث قام خالل أش���هر فبراير ومارس 
وأبريل ومايو مبسح أراضي الكويت كلها ولم يجد مثل هذه النباتات 
التي في احملمية حيث انقرضت متاما ومنها شجرة الطلح والعلندا 
واألرطي واجلثجاث واخلامتي والقرضي. وأشار الى مكان منبسط 
في احملمية تغطي فيه النباتات األرض وهو مكان منخفض يسمى 
)الفيضة( بسبب جتمع املياه بها من األماكن املرتفعة فتتنوع بها 

النباتات وتكون تربتها مالئمة لنموها.

 باب مدرسة زنة 400 كيلوغرام
ُيدخل طالبة ابتدائي اإلنعاش

أدخلت طفلة عربية الى غرفة العناية الفائقة في مستشفى مبارك 
ووصفت حالتها باحلرجة وذلك اثر سقوط باب مدرسة حديدي زنة 
400 كيلوغرام عليها. وقد اعتب����ر مصدر أمني ان عدم تثبيت الباب 

احلديدي من قبل إدارة املدرسة يعتبر إهماال غير مبرر.
ووفق املنسق اإلعالمي في إدارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد 
فإن بالغا تلقته عمليات وزارة الداخلية بإصابة طفلة )11 عاما( جراء 
سقوط باب حديدي عليها داخل مدرسة خاصة، مشيرا الى ان رجال 
الطوارئ س����ارعوا الى موقع البالغ وهو مدرسة خاصة في الساملية 

وتبني إصابة الطفلة بكسر في احلوض وإصابة بالرأس.

مواطن يروي لـ »األنباء« تفاصيل 10 دقائق مرعبة
خاض خاللها صراعاً غير متكافئ مع  كلبين مفترسين!

أمير زكي
تعرضت اس���رة كويتية مكونة من مواطن وزوجته وابنائه 
الثالثة )اصغرهم ال يتعدى عمرها 4 أش���هر واكبرهم ال يتعدى 
عمره 6 سنوات( الى هجوم من قبل كل�بين بوليسيين وذلك في 
منطقة الشاليهات في بنيدر وقد تعرضت ابنة المواطن وتدعى 
نوال العت���داء واضح فيما قام المجني عليه بتس���جيل قضية 

حملت رقم 2010/21 بمخفر الزور.
»األنباء« تحدثت هاتفيا الى المجني عليه والذي روى لحظات 
اك���د ان الموت كان قريبا منه للغاية حينما لم يجد امامه خيارا 
سوى حماية اطفاله الثالثة من موت محقق جراء تعمد شخص 
اطالق كلبين بوليس���يين عليه وعلى افراد اسرته، وفيما يلي 

نص االتصال الهاتفي:

كوب شاي

»األنباء«: وصلت الينا معلومات عن تعرضك وافراد اسرتك العتداء 
من كلبين بوليس��يين هل يمكن ان توضح لنا تفاصيل ما حدث وهل 

باالمكان ان نتعرف على اسمك؟
الهاجري: اس���مي عبداهلل الهاجري ويوم امس االول خرجت 
وبرفق��تي اف�راد اس����رتي زوجتي واب�نتي الصغيرة »الجوري 4 
اشهر« و»نوال 3 س���نوات« و»حمد 6 سنوات« والخادمة وقررنا 

ان نمضي بعض الوقت على البحر.
واخذت ابحث عن مكان من خالله اس����ت��طيع م�شاهدة البحر 
ويكون ابنائي على مقربة منه وبالف�عل وج�دت دربا صغير بين 
ش���اليهين ودخلت من هذا الدرب وقمت بعمل فرشة وجلست انا 
وزوجتي وطفلتي الرضيعة الج���وري على الفراش واتجه ابني 

حمد وشقيقته نوال إلى الشاطئ للهو.
وفي�ما ك�نت احت��سي كوبا من ال�شاي ش�اهدت ما لم اكن اتخيله، 
ويمكن القول انني مررت بلحظات مع ال�موت حيث فوجئت بشخص 
ملثم يقت�رب منا وكان يعتق�د ان االطفال فقط هم من يتواجدون 
على مقربة من الش�اليه وفجأة وجدت الملثم يطلق الكلبين باتجاه 
ابن�ائي ف�ما كان مني س���وى الصراخ على ابني حمد وابنتي نوال 
بأخذ الحي�طة وانط�لقت س�ريعا لح�مايته�ما من افتراس الكلبين 
وبعد مص�ارعة غير متكافئة بيني وبين الكلبين تمكنت وبعون 
من اهلل ان ابعدهما عن ابني وابنتي، ولكن مع االس���ف كان احد 

الكلبين قد عض ابنتي من وجهها.

رأيت الموت بعيني

»األنب��اء«: ولك��ن اي��ن كان ه��ذا الملثم م��ن هذا المش��هد غير 
االنساني؟

الهاجري: لالسف كان يستمتع على ما ي�بدو بمصارعتي للكلبين 
ويستمتع بالرعب الذي احدثه لي والسرتي وتدخل بعد نحو عشر 
دقائق رأيت فيها الموت حيث قام بالنداء على الكلبين وانصرف الى 
جهة غير معلومة وانني كنت بين نارين، نار مالحقته ونار معالجة 

ابنتي والتخفيف من الصدمة التي حدثت جراء هذا الهجوم.
»األنباء« وماذا فعلت بعد ذلك؟

الهاجري: توجهت الى المستشفى لعالج ابنتي ومن ثم سارعت 
الى مخفر ميناء عبداهلل وس���ردت لهم كل ما حدث وس���جلوا لي 

قضية وارفقت مع القضية تقريرا طبيا.
»األنباء«: وهل هناك تط��ورات اخرى في القصة؟ بمعنى هل تم 

القبض على الجاني؟
الهاجري: استدعيت في ساعة متأخرة من يوم امس االول وتم 
الطلب مني التعرف على شخص هناك شكوك بأنه الجاني ولكن 
ال اس���تطيع ان اظلم احدا فأنا شاهدت شخصا ملثما، وبالتالي 

لم اجزم بأنه الجاني.

كلبان  بوليسيان

»األنباء«: هل لديك تفسير لما حدث؟
الهاجري: التفسير الوحيد ان اط�الق الك��لبين علي وللعلم 
فهما كلبان بوليسيان كان متعمدا واعت�قد ان ما ح�دث رس�الة 
ل����ي ولغ�يري بأن����ه مح�ظ���ور علي�نا الدخ�ول ال���ى مناط�ق 

الشاليهات.
»األنباء«: وماذا عن الحالة النفسية ألبنائك وزوجتك؟

الهاجري: لالس���ف حالتهم النفسية س���يئة للغاية وترددت 
بزوجتي على الطبيب 4 مرات النها كلما تذكرت لحظات االفتراس 
تصاب بهبوط حاد في القلب وتس���قط مغش���يا عليها، وايضا 
ابنائي قالوا لي انهم لن يترددوا على البحر تحت اي ظرف من 

الظروف.

أطلقهما ملثم عمداً على أبنائه الصغار وراقب الجريمة عن بعد

نباتات الكويت مهددة باالنقراض.. وفي اإلطار عادل السعدون


