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واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

بحث نقل حديقة احليوان من العمرية
إلى مكان آخر.

أمني عام اجلامعة العربية: واشنطن
 وعواصم أوروبية تريد قلب املبادرة العربية.

٭ باملرة انقلوها وطوروها! ٭ أحوال العرب كلها مقلوبة!

تقديرا من »األنباء« للدور االجتماعي للديوانيات في الكويت، وتجسيدا   ٭
لمكانتها واثرهـا االيجابي بيـن المواطنين من خالل تبـادل الزيارات، 
فإننا نحرص على نشـر اسـماء اصحاب الديوانيـات وعناوين ومواعيد 
ديوانياتهم خالل شـهر رمضـان المبارك، فعلـى الراغبين من اصحاب 
 الدواوين في نشـر بيانات ديوانياتهم ارسال اسـم الديوانية والعنوان 

والموعد على فاكس رقم: 22272830
أو بريد إلكتروني: editorial@alanba.com ٭

وكل عام والجميع بألف خير  ٭

ديوانياتكم في »األنباء« 
خالل رمضان املبارك  
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أبعد من الكلمات
»محمد علي كان عنصريا لكنه لم يعد 

كذلك فيما بعد«
تغريدة للصحافي واملذيع 

الشهير بيرس مورغان ذكر 
فيها أيضا أنه ال يريد تشويه 

صورة محمد علي، بطل 
املالكمة األسطوري، بل تقدمي 

رؤية تاريخية حملبيه.

»يبدو أني فعال غير محظوظة في احلب«
الشخصية التلفزيونية 

وعارضة األزياء آمي 
تشايلدز )25 سنة( تكشف أنها 

تعتزم جتميد بويضاتها عند 
بلوغها الثالثني حتى العثور 

على الشخص املناسب.

»ليوناردو دي كابريو لم يكن يجاري 
رفاقه في املدرسة، وكانت 

پاريس هيلتون متكبرة«
مدرسو وأقران هذين النجمني 

السينمائيني عندما كانا في 
املدرسة.

»يا رجال العالم.. انتبهوا، إني عازبة«
املغنية ميغان ترينر وهي 

توضح وضعها االجتماعي، 
وتكشف أن معجبيها اعتقدوا 

خطأ أن أخيها صديقها.

»يبدو أن جسمي لن يتمكن
من االستمرار« 

أليسون هاموند، مقدمة 
برنامج »هذا الصباح« بعد أن 
خسرت معركة إنقاص وزنها.

البقاء هلل

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

س��الم ابراهيم سعود الدويسان - 74 عاما - الرجال: 
الروضة - ق2 - ش��ارع يوسف الصبيح - م30 - ت: 
99622061، النس��اء: مش��رف - ق4 - ش6 - م28 - 

ت:25380526.
نورة احمد عبدالكرمي ابراهيم اجلطيلي، زوجة عنبر 
سيد رجب الرفاعي - 66 عاما - الرجال: خيطان - ق5 
- شارع ناصر اجلبري - م37 )ديوان اجلطيلي( - ت: 
55339499 - 55532311، النساء: الزهراء - ق6 - ش601 

- م6 - ت: 97867855 - 97144488.
حمد جعفر احمد العوضي - 38 عاما - الرجال: الدعية 
- ديوان العوضي - ت: 99022185، النس��اء: العدان - 

ق4 - ش3 - م31 - ت: 90001964.
ابراهيم ناصر احمد علي القطان - 88 عاما - الرجال: 
املنصورية - حسينية االوحد، النساء: الرميثية - ق4 

- ش44 - م5 - ت: 99492324.
فاطمة علي حيدر، ارملة اسماعيل حسني احملميد - 81 
عام��ا - الرجال: مس��جد ال��وزان - ت: 97386727 - 
97801755، النساء: الرميثية - ق9 - ش أبو حنيفة - ج97 

- م16ب من اخللف - ت: 25610770 - 50619119.

مجهول طلب االطالع على هوية
 نقيب مباحث و»انحاش« بها

محمد الجالهمة

البحرية  الواجهة  شهدت 
مقابل منطق���ة الصليبخات 
واقع���ة غريبة، حي���ث قام 
شخص مجهول بسرقة هوية 
نقيب في املباحث وهرب بها 

الى جهة غير معلومة، النقيب 
املسروق لم يجد أمامه سوى 
إبالغ عمليات الداخلية لعدة 
أمور منها االبالغ عن سرقة 
هوي���ة عمل وثاني���ا حتى ال 
الهوية في جرائم  تس���تغل 
متعلقة بالسلب أو بالسرقة. 

وحس���ب مصدر أمني، فإن 
نقيب���ا في املباح���ث قال إنه 
شاهد مركبة فارهة متوقفة 
وتعيق حركة الس���ير مقابل 
ن���ادي الصليبخ���ات، حيث 
اقترب من قائد السيارة وأبلغه 
بأنه ضابط مباحث، فما كان 

من الشخص إال أن طلب من 
الضابط وبأدب جم أن يطلعه 
على هويته، وما إن أخذ الهوية 

حتى الذ بالفرار.
هذا ومت اخطار الدوريات 
باوصاف املركب���ة التي كان 

يستقلها الشخص الهارب.

آثار احلريق في بناية الساملية

وفاة مسنة وإصابات بني اإلطفائيني
 في حريق بناية بالساملية

جاسم التنيب - مشاري المطيري 

لقي����ت امرأة م����ن احدى 
اجلنس����يات العربية حتفها 
وهي في العقد الس����ابع من 
العمر بعدما اندلع حريق في 
بناية في منطقة الساملية ظهر 
امس، وفي التفاصيل تلقت 
ادارة العمليات املركزية في 
اإلدارة العامة لإلطفاء بالغا 
يفيد عن اندالع حريق بناية 
مكونة من أربعة طوابق في 
منطقة الساملية، وعلى أثره 
مت توجي����ه فرق اإلطفاء من 
مركزي الس����املية اجلنوبي 
النقيب  والس����املية بقيادة 
أ،  سعود كمال رئيس قسم 
وعند وص����ول فرق اإلطفاء 
للموقع تبني أن احلريق اندلع 
في غرفة معيش����ة بالطابق 
الثاني، حيث باش����رت فرق 
اإلطف����اء بعملي����ة اإلخالء 
وانقاذ احملتجزين، كما كانت 
أعمدة الدخان متأل املوقع مما 
تسببت في حاالت االختناق 
في صفوف السكان، ولم يسلم 
رجال اإلطفاء من اإلصابات، 
فقد نقلت سيارات اإلسعاف 

ثالث حاالت منهم للمستشفى 
تراوحت اصاباتهم بني إجهاد 
حراري وحروق واختناق، 
وفيما يتعلق بالسيدة املتوفاة 
يعتقد أن استنشاقها للدخان 
انتشار  كان س����بب وفاتها 
أعمدة الدخ����ان الكثيف في 

أجزاء البناية.
هذا، وقد تواجد في موقع 

احلادث كل من:
العمي����د محم����د احملميد 
مدير اطفاء محافظة حولي 
والعقيد خليل االمير مدير 
العام����ة  العالق����ات  ادارة 
واإلعالم واملقدم رفاعي بن 
عل����ي رئيس مرك����ز اطفاء 
الس����املية اجلنوبي واملقدم 
علي العبدالرزاق رئيس مركز 

اطفاء الساملية.
كما حضر الى موقع احلادث 
رجال أمن محافظة حولي ومت 
تسليم جثة املتوفاة الى األدلة 
اجلنائية، وحضرت الى املوقع 
أيضا سيارات اإلسعاف حيث 
الطوارئ  تعاملت عناص����ر 
الطبية م����ع عدد من حاالت 
االختناق ونقل بعض رجال 

اإلطفاء للمستشفى.

جتديد حبس األبوين القاتلني 
بالساملية 10 أيام

مؤمن المصري

جدد قاضي التجديد أمس حبس الزوجني املتهمني 
بقتل طفلتهما ووضعها في الفريزر ملدة عشرة أيام 
عل���ى أن يتم عرضهما مرة أخرى بعد انقضاء هذه 

املدة.

من تاريخ ما أهمله التاريخ

د.صالح العجيري

أبوطبيلة
سمي كذلك ألنه يحمل طبال يقرعه بعصا ليوقظ النائمني، 

ويسّمى أيضا في بعض البلدان العربية »مسحراتي« كناية الى 
انه يوقظ الناس للسحور ايضا.

فيما مضى قبل عصر الكهرباء كان الناس ينامون باكرا 
مما يجعل احلاجة ملّحة ملن يوقظهم آخر الليل لتناول طعام 
السحور فاإلمساك، ثم صالة الفجر، ابوطبيلة الذي ميشي 
ملسافات طويلة يجوب االحياء وميشي على قدميه كل تلك 
املسافات يستحق أجرة، واجرته تعطى له ايام العيد، فهو 

يسوق امامه حمارا يتدلى من جانبيه »خرجان« ويقوم بقرع 
الطبل ذاته ويقول بصوت مسموع »عادت عليهم والشر ما 
يجيهم«، فيقدمون له بعض االطعمة او احلبوب، وكانت في 

غالبيتها مترا او رمبا اعطوه نقودا.
في العقود املتأخرة انتفت احلاجة الى ابوطبيلة، فالناس صاروا 

يسهرون الى وقت السحور بسبب االضاءة الكهربائية في 
الشوارع والبيوت، واصبحت هناك وسائل كثيرة ملعرفة وقت 

السحور واالمساك، منها امساكيات شهر رمضان والساعة 
املنبهة والراديو والتلفزيون وغيرها الكثير.

ومما جتدر االشارة اليه انه قبل نحو 65 عاما إبان احلرب 
العاملية الثانية احضرت احلكومة »صفارة انذار« لتنذرنا 

عن توقع قصف الطائرات احلربية املغيرة، لكن الطائرات لم 
تقصف الكويت اثناء احلرب لعدم وجود مرافق مهمة، فلجأت 

احلكومة الى استعمال صفارة االنذار واطالقها مع مدفع 
االمساك واالفطار مساندة له، وكان صوتها مدويا يسمع 

بوضوح تام لصغر مساحة مدينة الكويت وعدم وجود ضجيج 
كما هو اآلن، لقد اصبح ذلك مع »ابوطبيلة« من الذكريات التي 

ال يعيها شباب اليوم فلنذكّرهم بها ولو إعالميا.

التدخني عقب اإلفطار مباشرة 
يزيد مخاطر أمراض القلب

حذر الدكتور قاغان قوالن، رئيس قسم أمراض القلب في 
كلية الطب بجامعة غيرسون التركية، من أن التدخني عقب 
اإلفطار مباشرة في رمضان، يزيد من مخاطر أمراض القلب 
واألوعية الدموية. وقال قوالن، إن »من يدخنون السجائر 
مباش���رة بعد اإلفطار في رمضان، يتعرضون حلالة من 
رعشة اجلسم، وبالذات ارتعاش األرجل واألقدام، باإلضافة 
إلى الدوخة، حيث إن تدخني س���يجارة بعد فترة انقطاع 
طويلة، يستثير جميع آليات الدفاع في اجلسم، وهو ماال 
يحدث في حال التدخني عبر فترات انقطاع قليلة«.وأضاف 
أن »التدخني في رمضان يلحق ضررا كبيرا بجدران األوعية 

الدموية، أكثر من التدخني في بقية العام«.

في قضية غريبة وقعت أحداثها مقابل نادي الصليبخات

قضية إطالق نار وطعن في مزارع الصليبية
تتخللها مقاومة السلطات وضرب رجل مباحث

..وعسكري في القوات اخلاصة يستنجد بـ 112:
أطارد من قبل حشاشني أحدهما مسلح

أحمد خميس

أمر وكي���ل نيابة اجلهراء 
عبدالعزيز كراي بتس���جيل 
قضية حتت مسمى »ضرب 
وحيازة س���الح ناري بدون 
ترخيص ومقاومة رجال أمن« 

بحق أحد أطراف القضية.
وكان بالغ ق���د ورد يفيد 

بوجود إطالق نار وشخص 
مصاب في مزارع الصليبية، 
ومت انتقال مالزم أول خليفة 
خلفان ورقيب يوسف جنم 
ووكيل عريف مبارك الهاجري 
ووكيل عريف محمد جالس 
الى موقع البالغ، حيث اتضح 
انه في بر الرحية خلف مزارع 
الصليبية، ومت إسعاف املصاب 

غير كويتي مواليد 1993 من قبل 
كويتي اجلنسية مواليد 1985 
حيث يفيد املدعو املصاب بأنه 
تلقى طعنة من قبل شخص من 
البدون وانه رأى على حسب 
قوله شخصا آخر من البدون 
يحمل س���الحا ناريا وأطلق 
النار على مركبته االميركية 
السوداء. هذا، واثناء ضبط 

املصاب قاوم مقاومة عنيفة، ما 
أحدث إصابات بأحد رجال فرقة 
ضبط التابعة للمباحث وهو 
)ع.ع.ا(. وعليه مت االتصال 
النياب���ة عبدالعزيز  بوكيل 
أمر بتس���جيلها  الذي  كراي 
جناية رقم 2016/78 جنايات 
الصليبية وأمر بانتداب األدلة 

اجلنائية.

محمد الجالهمة

استنجد عسكري في القوات 
وزارة  بعملي����ات  اخلاص����ة 

الداخلية 112، مشيرا الى ان هناك 
»حشاشني«، على حسب زعمه 
وتأكيده، يقومان مبطاردته وانه 
مختبئ عند احد االشخاص في 

املبارك مقابل  منطقة عبداهلل 
السابع. وقال مصدر  الدائري 
امني ان عمليات وزارة الداخلية 
تعاملت مع البالغ بجدية ومت 

النجدة  الى دوري����ات  اإليعاز 
التي انتقلت الى حيث يتواجد 
املبلغ وكان داخل منزل مختبئا 

مبالبسه العسكرية.

ضبط لص هواتف جمعية
هاني الظفيري

اعترف مواطن عشريني لرجال مباحث حولي بسرقة 
3 هواتف نقالة من محل في جمعية سلوى وأرشد إلى 
مكان املسروقات، بعد مواجهته مبقطع ڤيديو له وهو 

يقوم بكسر درج احملل لالستيالء على مسروقاته.
وكان وافد مصري يعمل في محل للهواتف النقالة 
يقع في منطقة سلوى داخل اجلمعية التعاونية أبلغ 
عن تعرض احملل للسرقة عن طريق الكسر وسرقة 3 
هواتف نقالة فجر األحد املاضي من قبل مجهول، فتم 
تسجيل قضية بالواقعة. وأمر مساعد مدير عام املباحث 
اجلنائية لشؤون احملافظات العميد محمد الشرهان مكتب 
مباحث سلوى بسرعة ضبط اجلاني، الذي انتشر له 
مقطع ڤيديو على مواقع التواصل االجتماعي يوضح 
سرقته للمحل. وبعد إجراء التحريات مت التعرف على 
املته���م وعلى الفور مت التوجه مل���كان تردده مبنطقة 
الساملية، ومت ضبطه، فتبني أنه مواطن )مواليد 1996(، 
وبإحضاره إلى مكتب مباحث سلوى اعترف بالواقعة، 

وأرشد إلى الهواتف املسروقة، ومت ضبطها.

ضبط موظفة استقبال ومصففة 
شعر تتسوالن بعد »التراويح«

أحمد خميس

أحال وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن العام 
اللواء إبراهيم الط����راح الى إدارة اإلبعاد اإلداري موظفة 
استقبال مصرية من مواليد 1973 وآسيوية تعمل مصففة 
شعر، وذلك بعد ان مت ضبط الوافدتني من قبل فرقة مالحقة 
املتسولني، وقال مصدر امني ان الوافدتني ضبطتا تتسوالن 

من املصلني لدى خروجهما من صالة التراويح.

املتسولتان اللتان مت ضبطهما 
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