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 في الصـميم
ما طرحه مدير عام البلدية املهندس أحمد املنفوحي 
من وجود رؤية واضحة لتنظيم جليب الشيوخ لن 
يتحقق على أرض الواقع.. جميع البيوت والعمارات 
في اجلليب فيها مخالفات واضحة، ومفتشو البلدية 
يتغاضون عنها مخافة نفوذ املالك وأعضاء مجلس 
ــة.. نخشى أن يكون التصريح طلقة في الهواء  األم

تزعج وال تصيب !!

whitclouds@ ملى خ�صر امل�صعان

في املتوسط كانت ادارة املدرسه تسمي عيد األم.. عيد األسرة حتى 
تراعي مشاعر الطالبات اللي فقدوا أمهاتهم

_almazaje@ الكبر اآاآاآوي

كلهم يقولون ودنا ينحل املجلس ونرجع للشارع بعدين يقطون 200 
الف ع احلمله االنتخابيه عشان يرجعون للمجلس

borsa @kwborsa

بعض االسهم تبيع اصولها املمتازه لتسديد ديىونها وين االيجابيه 
باملوضوع  مثل شخص مطلوب وعليه ديون يبيع بيته لتسديد مديونيته 

هل هذا اجناز ؟

docshayji@ عبدالل�ه ال�صايجي

تتفاعل أزمة بريكست في اململكة املتحدة بعد 3سنوات من تصويت 
أغلبية ضئيلة للخروج من االحت��اد األوروب���ي- وتصويت البرملان 
البريطاني عدة مرات رافضا اتفاق اخلروج الذي تفاوضت حوله رئيسة 
الوزراء ماي مع االحتاد األوروبي.قبل قليل طلبت ماي تأجيل االنسحاب 
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تعد حديقة حيوان سلوى من أولى حدائق 
احليوان التي أنشئت بالكويت في خمسينيات 
ــوى( التابعة  ــل الــقــرن املــاضــي مبنطقة )س
حملافظة حولي شرقي البالد وأحد معالم الزمن 

اجلميل في كويت املاضي.
وأنــشــأ احلديقة الشيخ جــابــر العبدالله 
اجلابر الصباح عام 1954 وأطلق عليها اسم 
)سلوى( نسبة إلى التسلية والترفيه وشكلت 
متنفسا لألهالي ومزارا كان يدعى إليه ضيوف 

الدولة.
وامتازت احلديقة التي أقيمت في منطقة لم 
تكن مأهولة بالسكان آنــذاك بتنظيمها وكثرة 
أعــداد احليوانات التي احتوتها وذلك مقارنة 
بحديقة حيوان األحمدي التي أنشأتها شركة 

نفط الكويت في منتصف أربعينيات القرن 
املاضي.

وقال الباحث في التراث الكويتي الدكتور 
ــه مت  عــادل العبد املغني لـــ )كــونــا( أمــس  إن
استيراد احليوانات للحديقة التي تأسست 
في منطقة صحراوية لم تكن مــزودة باملاء أو 
الكهرباء وال الطرق املعبدة من الهند ومصر 

ودول إفريقية.
وأضـــاف أنــه مت إنـــزال أول دفعة مــن هذه 
احليوانات وكانت واردة من الهند في ميناء 
األحمدي في عام 1954 حيث مت توثيق هذه 
اللحظة بحضور املعتمد السياسي البريطاني 
في البالد هارولد ديكسون وزوجته فيوليت 

)أم سعود(.

ــح أن احلديقة احتوت على اسطبل  وأوض
للخيول العربية األصيلة وما يزيد عن 55 نوعا 
من احليوانات املختلفة والنادرة منها األسود 
والنمور والزرافة والــدب والغزال والوعول 
وكالب الصيد واألبقار. وذكر أن احلديقة ضمت 
في جنباتها أيضا األغنام والقردة والضباع 
واألرانب والسالحف فضال عن الطيور بأنواعها 
ومنها الصقور والنسور واحلمام والببغاوات 
والنعام والبط واألوز والبجع والفالمنغو 

واحلباري والقطا والطاووس وغيرها.
وأشــار إلــى أن هــذه احلديقة كانت حديث 
األهالي نظرا إلى انعدام أماكن الترفيه آنذاك 
موضحا أنه كان يتم فتح أبوابها مجانا للزوار 
من املواطنني واملقيمني. وأفاد بأن الشيخ جابر 

العبدالله اجلابر الصباح وبالرغم من إنفاقه 
املستمر على احلديقة وعلى طعام احليوانات 
ودفع رواتــب العاملني فيها وصيانة مرافقها 
وأشجارها حرص على جعل زيارتها مجانية 
ألنها لم تكن مشروعا جتاريا يستهدف الربح 
وإمنــا اعتبر مبثابة حتقيق حلم لكل عاشق 
للطبيعة. وقال العبد املغني إن حديقة حيوان 
سلوى كانت معلما من املعالم املهمة في البالد 
حيث كان يدعى إلى زيارتها ضيوف الدولة، 
وكان الشيخ جابر العبدالله يحرص على دعوة 
هؤالء الضيوف إلى مآدب غداء أو عشاء كانت 
تقام على شرفهم في مبنى االستقبال الرئيس 
باحلديقة )فيال( ويرافقهم في جولة داخلها 

ملشاهدة أقسامها ومرافقها.

الـــــطـــــب الـــــبـــــديـــــل يــــــؤدي 
بامرأة إلى حافة املوت!

خضعت امرأة صينية لعالج بالطب البديل، تضمن 
تناولها عصير الفواكه بحقنه عبر الوريد، ولم تعر 

انتباها لألعراض اخلطيرة التي ظهرت عليها.
 South China Morning« وذكـــرت صحيفة
Post«، أن املــرأة لم تشعر بالقلق من ارتفاع درجة 
حرارتها ومن احلكة التي اعترت جسدها بالكامل، بعد 
أن حقنت نفسها عبر الوريد مبزيج عصير مكون من 20 

نوع فاكهة.
وكانت الصينية على ثقة تامة بأن استخدام عصير 
الفاكهة بهذه الطريقة ال ميكن أن يضرها أبــدا، إلى أن 
ارتفعت حرارتها واعترتها حساسية وحكة، ما أثار قلق 

زوجها الذي اتصل بسيارة اإلسعاف.

مؤسس حديقة احليوان الشيخ جابر العبدالله اجلابر الصباح يطعم األسدالشيخ عبدالله اجلابر الصباح في صورة تذكارية في احلديقة عام )1962(

حديقة حيوان سلوى.. أحد معالم كويت املاضي

مدخل حديقة سلوى

واخلميس عائلتي الثاقب 
لوفاة

لطيفة يوسف أحمد الثاقب

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيدة  بواسع رحمته ويسكنها  فسيح  جناته

أرملة / عبدالله ماضي اخلميس


