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أبعد من الكلمات
«أستقيل كي أعّلم نفسي أال أغّلب العنف 

على العقل»
ويل سميث، املمثل األميركي، 
يعلن استقالته من أكادميية فنون 
الصور املتحركة املســؤولة عن 

األوسكار.
 

«أمارس ركوب األمواج ألنسى إساءات 
اإلعالم لي»

مــارك زوكربرغ، مؤســس 
فيســبوك، يعلن الســبب وراء 
ممارســته ركوب األمواج يوميا 

كل صباح.

«ميكنني قتل ٣ من األعداء»
أولكســاندر بتراكوف، مدير 
منتخب أوكرانيا لكرة القدم، ٦٤ 
سنة، يعلن بقاءه في كييڤ ملقاومة 

الروس، رغم كبر سنه.

«مثلت مبا فيه الكفاية، وسأتقاعد»
جيم كاري املمثل األميركي يعلن 
تقاعده بعد اتهامه هوليوود باجلنب 
بعد حادثة صفع ويل سميث ملقدم 

حفل األوسكار.

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

البقاء هللا

عبداهللا مشاري إبراهيم السمحان: ٨٧ عاما ـ العزاء في املقبرة 
ـ ت: ٩٩٢٥٨٥٨٥ ـ ٩٩٧٩١٩٦٥ ـ شيع.

فاطمة أحمد علي محمد محمود: (أرملة راشــد عبداهللا مظفر 
العوضي) ٦٧ عاماـ  العزاء في املقبرةـ  الرجال- ت: ٦٠٦٦٦٦٠٤ 

ـ ٥٥٨٨٥٠٨٨ ـ النساء - ت: ٥٠٠٢٠٠٢٥ ـ شيعت.
نهار سلطان نهار العتيبي: ٦٤ عاما ـ العزاء في املقبرة ـ ت: 
٩٧٧٧٨٨٧٧ـ  العــزاء في املقبرة- الدفن بعد صالة التراويح 

مبقبرة صبحان.
جنالء أحمد سالم الهارون: (زوجة خالد عبداللطيف الهويدي) 
٥٩ عاما ـ العزاء في املقبرة ـ ت: ٩٧٤٧٧٧١٧ ـ ٦٦٨٠٠٥٨٥ ـ 

العزاء في املقبرة- الدفن بعد صالة التراويح.
عبداهللا حمد خليفة احلميدة: ٨١ عاماـ  الدسمةـ  ق١ـ  ش١٤ـ  
م٢ـ  ت: ٩٥٥٥٦٠٩٠ـ  ٩٩٦٨٨٨٠٤ـ  الدفن بعد صالة التراويح.

«دراسة»: ٧٠٪ من جرائم 
األحداث بسبب األلعاب 

اإللكترونية.

أهل الكويت يتبادلون التهاني 
مبناسبة حلول شهر رمضان.

تقبل اهللا طاعتكم. انتبهوا ألطفالكم.

أقبلَت يا شــهَر الصيام مباركًا
تهفــو إليك وقد أتيــت ُقلُوُبنا

شــهَر العبادة والتواصل بيننا
فيك اســتنارت يا كرُمي دروبنا

إّنا على امليعــاد ُمّذ عام مضى
حتى تــزوَل إذا أتيــت كروُبنا

يا رب حمدًا قد أعــدَت هالَلُه
فاغفر لنــا ما أْفَســَدْتُه ذنوُبَنا

رمضانيات (٢)

شهر العبادة
د.يعقوب يوسف الغنيم

املباركية 
تغالب أحزان احلريق

سعود عبدالعزيز ـ أحمد خميس

فيما أزالــت قوة االطفاء 
العام أي شكوك أو تخوفات 
من أن يكون احلريق الضخم 
الذي اندلع في سوق املباركية 
التراثــي مفتعــال، خيمــت 
مشاعر احلزن أمس على رواد 
السوق ملا أصاب هذا املعلم 
التاريخــي في قلب الكويت 
من أضرار وتأثر احلركة فيه، 
الســيما أن احلادث وقع مع 
حلول شهر رمضان املبارك 
مبا يصاحبه من حركة دؤوبة 

في السوق.
وقــد حرصــت «األنباء» 
منذ اللحظات األولى للحريق 
وعلى مدار ٣ أيام على متابعة 
الوضع من قرب في ســوق 
السالح، فتم في اليوم األول 
رصد اجلهود الكبيرة لرجال 
اإلطفاء في مكافحة ألســنة 
اللهب لنحو ٩ ساعات، فيما 
رصدنــا فــي اليــوم الثاني 
اجلهــود اخلاصــة بإزالــة 
املخالفــات وقيــام األجهزة 
املعنية مبباشرة عملها، حيث 
كانت أجهــزة اإلطفاء تقوم 
بأعمال بالتعاون مع البلدية 
وايضا رجال الداخلية الذين 
كلفــوا بتأمني الســوق. كما 
رصدت «األنباء» صباح أمس 
عودة احلياة تدريجيا وعلى 
استحياء إلى السوق، حيث 
أثر ارتفاع درجات احلرارة 
نســبيا وايضــا مخــاوف 
الكثيرين من أن يكون السوق 
مغلقا على أعداد املترددين. 
بدوره، قــال رئيس قوة 
االطفاء العــام الفريق خالد 
املكراد في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» إن رجال االطفاء 

املتضررة من السوق والتي 
مت إغالقهــا شــملت شــارع 
الغربللي والشوارع املتفرعة 
منه، وكذلك جزء من امتداد 
شارع فهد السالم بالقرب من 
التقاطع املــؤدي إلى وزارة 

بسرعة مع أي طارئ إلى حني 
االنتهاء متاما من كل تداعيات 

احلريق.
وتوقع املصدر أن يستمر 
اإلغــالق إلى حــني االنتهاء 
من إجراءات حصر احملالت 

متكنوا من حصر األضرار في 
١٥٪ من السوق، فيما ٨٥٪ من 
مساحته لم تتأثر باحلريق 

وعادت إلى العمل أمس.
مــن جهته، قــال مصدر 
أمني لـ «األنباء» إن األجزاء 

الدفاع سابقا. 
وأوضح املصدر أن سبب 
استمرار اإلغالق هو وجود 
معدات اإلطفــاء في املوقع، 
وذلــك من أجل أن تكون في 
كامل االستعداد والتصرف 

احلريــق  مــن  املتضــررة 
والتعرف على النتائج بشكل 
كامل، مضيفا أنه يأتي أيضا 
حتوطا من حدوث أي حريق 

آخر.
أســباب  إلــى  وعــودة 
احلريــق، فقــد أكــدت قوة 
اإلطفــاء العــام فــي بيــان 
صحافــي أول مــن أمس أن 
احلريق حدث بسبب تطاير 
شــرارة حليم وأنه ال شبهة 
جنائيــة، مشــيرة إلــى أن 
الضباط املختصني في إدارة 
حتقيقات احلوادث باشروا 
أعمالهم يــوم اخلميس منذ 
بداية اندالع احلريق وقاموا 
بجمع املعلومات من شهود 
الواقعة وأخذ إفادتهم، وتبني 
أن بداية اندالع احلريق كانت 
من أحد محالت العطور في 
سوق الســالح، حيث كانت 
هنــاك عمالة تعمل على فك 
وتركيب قواعد حديدية في 
أعلى املدخل الرئيسي اخلاص 
باحملل بواسطة معدات قطع 

احلديد.
وبناء عليــه، أفادت بأن 
ســبب اندالع احلريق ناجت 
عــن تطايــر كتــل حديدية 
ســاخنة أثنــاء عملية قطع 
احلديــد وســقوطها علــى 
مواد قابلة لالشــتعال مثل 
العطور والكحوليات مما أدى 
إلى اشتعال احلريق في ذات 
احملل وامتداده إلى احملالت 
املجاورة واملقابلة عن طريق 
األخشــاب املوجودة بأعلى 
املظالت خارج احملل وساعدت 
كميات العطور والكحوليات 
املخزنــة بكميات كبيرة في 
تلــك احملالت على انتشــار 

احلريق.

ارتفاع درجة احلرارة وبداية رمضان جعال عودة احلركة على استحياء..
واملكراد لـ «األنباء»: ١٥٪ من السوق التراثي تضرر من جراء احلريق

مصدر لـ «األنباء»: إغالق شارع الغربللي والشوارع املتفرعة منه حتوطًا حتى انتهاء حصر التداعيات

أحد رجال اإلطفاء في اليوم التالي للحريق

جانب من واجهات احملالت املتضررة من حريق سوق السالح (متني غوزال)

واجهة أحد احملالت املتضررة بسوق السالح

(قاسم باشا) الفريق خالد املكراد متحدثا إلى «األنباء» 

مواطنون لـ «األنباء» في أول أيام رمضان: نتمنى سرعة إعادة هذا الصرح التاريخي
متنى عدد من املواطنني أن يعود ســوق 
املباركية إلى سابق عهده بأسرع وقت ممكن، 
مؤكدين أن حالة من احلزن تســيطر على كل 
رواد السوق بسبب ما حلق به من أضرار بسبب 
احلريق الضخم الذي أشــعل سوق السالح 

اخلميس املاضي.
وقال املواطنون لـ «األنباء» إنهم على ثقة 
بأن اجلهات املعنية ســتبذل قصارى جهدها 
من أجل إعادة البســمة إلى أصحاب احملالت 
ورواد والسوق ومحبيه الذين ال يقتصرون 

على املواطنني واملقيمني بل يشــملون أيضا 
زوار الكويت من دول اخلليج.

وفي البداية، قال فيصل الشمري إنه من 
رواد سوق املباركية وبشكل شبه يومي وأن 
ما حدث كان صدمة وأصابه بالذهول، متمنيا 
أن يعود هــذا املكان الى طبيعته حيث يجذب 

املواطنني واملقيمني من كل مكان.
واضاف الشمري إنه يجب احلذر ومتابعة 
اجــراءات الوقاية حتى ال تقــع كارثة اخرى، 
مستطردا: نتمنى أن تعود املباركية إلى سابق 

عهدهــا ألنها تاريخ ونعلم ان احلكومة قادرة 
على ذلك.

من جهته، قال أبو محمد ان ما حصل كان 
صدمة وشيئا يحز في اخلاطر ان يتشوه منظر 
احدى الوجهات السياحية في اخلليج والوطن 
العربي، مشيرا إلى أن هناك اسواقا تعتبر معالم 
سياحية مثل سوق احلميدية في سورية، وفي 

مصر سوق احلسني وغيرهما. 
واضاف ابو محمد: نشــكر جميع رجال 
الداخلية واالطفاء ومن عمل على اخماد احلريق 

وحراسة احملالت التي نطالب احلكومة بتعويض 
اصحابها ملا حل بهم من خسائر وإعادة جمال 

املباركية الى وضعه وعهده السابق.
اما الضويحي فقال: تأملنا ملا حل بالسوق الذي 
كان متنفسا للعوائل واالهالي، ونتمنى ان يعود 
ملا يحمله من جمال، بل ونطالب بسرعة اعادته. 
وعلى صعيد متصل، قال أحمد اشــكناني ان 
احلريق انتشر بسرعة بسبب العطور واخلشب 
الذي كان سريع االشتعال، وما حدث يجعل كل 

مواطن يحزن على ما أصاب املباركية.

ملشاهدة الڤيديو

أمواج ضخمة جتتاح أحد 
شواطئ سيدني وتصل للمنازل

سيدنيـ  أ.ف.پ: اجتاحت أمواج ضخمة الساحل الشرقي 
ألستراليا أمس السبت وصلت إلى املنازل وغمرت شاطئ 
بوندي بياش الشــهير في سيدني. وأصدرت تنبيهات من 
أمواج خطرة في معظم مناطق ســاحل والية نيو ساوث 
ويلز، حيث تسببت الرياح القوية في تشكيل أمواج ضخمة.

(أ.ف.پ) إحدى املوجات تضرب شاطئ بوندي بيتش 
ملشاهدة الڤيديو


