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الصبيح: البلدية ال ترّخص إلقامة الخيام أمام المنازل

موفور الصحة والعافية واال يريه اي مكروه بعزيز.

الرئيس المصري: خالص التعازي

كما تلقى صاحب السمو االمير مساء امس اتصاال هاتفيا من 
اخيه الرئيس املصري محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر 
العربية الش���قيقة نقل خالله خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا حادث احلريق املؤس���ف، مبتهال ال���ى املولى تعالى ان 
يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته 

ومين على املصابني بالش���فاء العاجل، وقد اعرب صاحب السمو 
االمير عن شكره وتقديره الخيه الرئيس حسني مبارك على ما 
ابداه من صادق املواس���اة بهذا املصاب االليم، متمنيا س���موه له 

موفور الصحة والعافية.

الرئيس السوري: أحر التعازي

هذا وأعرب الرئيس السوري بشار األسد عن خالص تعازيه 
في برقية تعزية ومواساة الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

أولت األوساط الرسمية والشعبية واإلعالمية الكويتية اهتماما 
غير مسبوق مبتابعة تداعيات احلريق الكبير الذي وقع باجلهراء 

وراح ضحيته 41 مواطنة وإصابة نحو 80 آخرين.
وكان في مقدمة املعزين صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد حيث بعث ببرقيات تعاز ألسر ضحايا حريق اجلهراء عّبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث 
احلريق املؤس���ف الذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات، معربا 
س���موه عن بالغ تأثره ومشاركته أحزانهم وآالمهم بهذا املصاب 
اجللل، سائال سموه املولى تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وان يلهم اهليهم وذويهم جميل 
الصبر وحسن العزاء ويؤجرهم في مصيبتهم وان مين بالشفاء 

العاجل وموفور العافية على املصابني.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ 

ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تعاز مماثلة.

خادم الحرمين: صادق المواساة

كما بعث خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
ببرقية عزاء ومواساة لصاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد 
في ضحايا حريق اجلهراء، وذكرت وكالة االنباء الس���عودية ان 
خادم احلرمني الش���ريفني أعرب باسمه واس���م شعب وحكومة 
اململكة العربية السعودية لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد وألسر الشهداء ولشعب الكويت الشقيق عن بالغ التعازي 

وصادق املواساة.
 وسأل خادم احلرمني الش���ريفني املولى سبحانه وتعالى أن 
يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته 
وأن مين على املصابني بالشفاء العاجل وأن يحفظ الكويت وشعبها 

الشقيق من كل مكروه. 

الملك عبد اهلل الثاني: الرحمة والمغفرة للضحايا

وتلقى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أيضًا برقية 
تعزية من اخيه امللك عبداهلل الثاني ملك اململكة االردنية الهاشمية 
الشقيقة اعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
حادث حريق اجلهراء املؤس���ف، س���ائال املولى تعالى ان يتغمد 
الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ومين 

على املصابني بالشفاء العاجل.
وقد بعث س���موه ببرقية ش���كر جوابية الخيه امللك عبداهلل 
الثاني ضمنها بالغ تقديره وش���كره على ما عبر عنه من خالص 
املش���اعر وصادق املواساة بهذا املصاب اجللل، متمنيا سموه له 

االحمد بضحايا احلريق الذي اندلع مساء امس االول السبت في 
خيمة عرس خاصة بالنساء في مدينة اجلهراء شمالي الكويت.

 ونقلت وكالة األنباء السورية )سانا( ان الرئيس األسد »أعرب 
باسم الشعب السوري وباسمه عن عميق تأثره لسماع نبأ احلريق 
الذي شب في منطقة اجلهراء غربي العاصمة الكويت والذي خلف 

عددا كبيرا من الضحايا«.
 كما اعرب األس���د عن »أحر التعازي لش���عب الكويت وألسر 

الضحايا، متمنيا للمصابني الشفاء العاجل.

رئيس البوسنة: الصبر والسلوان ألهالي الضحايا

بدوره، اعرب عضو مجلس الرئاسة البوسنية حارث سيالجيتش 
عن حزنه البالغ ومواساته الهالي ضحايا حريق اجلهراء.

وقال س���يالجيتش ل� »كونا« انه يشعر باحلزن الشديد لهذه 
الفاجعة التي املت بالش���عب الكويت���ي، متمنيا من اهلل ان يلهم 
اهالي الضحايا الصبر والسلوان وان ينعم على الضحايا بالرحمة 

والغفران.
واك���د مش���اركته الكويت حزنها عل���ى هذا املص���اب االليم 
واملؤسف.ومتنى سيالجيتش، في ختام حديثه، الشفاء العاجل 

للمصابني.
هذا واعربت وزارة الداخلية عن خالص عزائها ألسر ضحايا 
حريق خيمة العرس في محافظة اجلهراء متمنية للمصابني في 
احلادث الش���فاء العاجل، وقال مدير ادارة اإلعالم األمني الناطق 
الرسمي باسم الوزارة العقيد محمد الصبر في تصريح صحافي ان 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد ووكيل الوزارة باإلنابة الفريق 
غازي العمر تابعا احلادث فور وقوعه وأعربا عن مواساتهما ألسر 

الضحايا واملصابني.
واضاف الصبر انه »رغم املناشدات والتصريحات بضرورة اخذ 
احليطة واحلذر عند اقامة مثل هذه املخيمات اال ان هناك بعض 

القصور واإلهمال يؤدي في كثير من األحيان الى ما حدث«.
وناش���د املواطنني »بضرورة عدم نص���ب اخليام في املناطق 
الس���كنية وبني املنازل ملا لذلك من خطورة اذا ما وقع ما ال حتمد 
عقباه والذي قد يؤدي الى إعاقة جهود األجهزة املعنية من طوارئ 
طبي���ة وإطفاء عام، فضال عن ذلك جهود رجال األمن الذي يجب 

التعاون معهم ملا في ذلك من املصلحة العامة.
واكد الصب���ر ان اصطحاب األطفال في مث���ل هذه األماكن قد 
يسبب خطورة بالغة عليهم نظرا النشغال اجلميع بتقدمي التهاني 
والتبريكات مشددا على ضرورة عدم اصطحاب األطفال حرصا 

على سالمتهم.

العامة  اعرب وزير االش����غال 
ووزي����ر الدولة لش����ؤون البلدية 
د.فاضل صفر عن اس����فه الشديد 
حلادث ان����دالع النيران في خيمة 

احد االعراس باجلهراء.
الوزي����ر د.صف����ر  وتض����رع 
الى اهلل جلت قدرت����ه أن يتغمد 
ضحاي����ا احلادث االليم بواس����ع 
رحمته وان يلهم اهليهم وذويهم 
الصبر والسلوان وان يعجل بشفاء 
املصابني ليرجعوا معافني من كل 
سوء. من جهته، اعرب املدير العام 
لبلدي����ة الكويت م.أحمد الصبيح 
عن بالغ اسفه لوقوع ضحايا في 
حريق اخليمة مبنطقة العيون في 
اجلهراء الليلة قبل املاضية، مؤكدا 
ان البلدية ال ترخص القامة اخليام 
امام املنازل. واوضح م.الصبيح، 
في تصريح صحافي، ان هذا القرار 
مت اتخاذه منذ سنتني، موضحا انه 
مت التنس����يق مع وزارة الشؤون 
للترخي����ص القام����ة احلف����الت 
واملناس����بات في صاالت االفراح 
حيث مت توفيرها بأسعار رمزية. 
وشدد الصبيح على ضرورة اتخاذ 

االجراءات القانونية عند الرغبة في 
اقامة أي احتفال ملناسبة، معربا عن 
تعازيه الهالي ضحايا احلريق وان 
يتغمد الب����اري عز وجل املتوفني 
بواسع رحمته. من جهته، اعرب 
نائب رئيس املجلس البلدي شايع 
الشايع في تصريح مماثل عن بالغ 
حزنه وتعازيه ومواساته بوفاة 
ضحايا احلريق، متسائال عن اجلهة 
املختصة مبراقبة شركات جتهيز 
االفراح سواء في الصاالت او غيرها. 
بدوره عزى عضو املجلس البلدي 
مهلهل اخلالد اسر ضحايا حريق 
اجلهراء وعبر عن خالص التعازي 
وصادق املواساة بضحايا احلادث 
املؤسف. من جانبه، عزى عضو 
املجلس البلدي احمد املعوشرجي 
اهالي ضحايا اجلهراء، سائال املولى 
ان يتغمد املتوفني بواسع رحمته 

ويلهم اهلهم الصبر والسلوان.
وشدد املعوشرجي على ضرورة 
وضع قيود صارمة القامة احلفالت 
واملناسبات والتقيد باجراءات االمن 
والس����المة. ودعا عضو املجلس 
البلدي مان����ع العجمي املولى عز 

وجل ان يرحم شهداء حادث احلريق 
ويشفي املصابني مؤكدا ان ما حدث 
يعتبر فاجع����ة مؤملة جلميع اهل 
الكويت. وقدم عضو املجلس البلدي 
الهدي����ة خالص تعازيه  م.محمد 
الهالي ضحايا حريق اجلهراء مشددا 
على ضرورة البحث عن اسباب هذا 

احلادث والتحقيق فيه.
بدوره، اع����رب رئيس اللجنة 
الفنية في املجلس البلدي م.عبداهلل 
العنزي عن خالص تعازيه السر 

الضحايا متضرعا الى اهلل عز وجل 
ان يعجل بشفاء املصابني.

الى ذلك، دع����ا عضو املجلس 
البلدي فرز الديحاني الى تخصيص 
مستش����فى جديد الهالي اجلهراء 
الس����تيعاب االع����داد الكبيرة من 
احل����االت الطارئة ومواكبة تزايد 
السكان والى وضع ضوابط صارمة 
الجراءات االمن والسالمة ملنع اي 
كوارث محتملة نتيجة للتجاوزات 

التي حتدث بني فترة واخرى.

قيادات البلدية وأعضاء البلدي يعّزون في الضحايا

ال��ج��ه��راء ف���ي  ي��ت��ج��دد  ال���م���أت���م«   � »ال���ع���رس 

األمير عّزى أسر الضحايا: ليتغمدهم المولى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته
»الداخلية«: ضرورة عدم نصب الخيام في المناطق الس�كنية وبين المنازل  واصطحاب األطفال في مثل هذه األماكن يس�بب خطورة بالغة عليهم ويجب توافر ش�روط األمن والسالمة

خادم الحرمين الشريفين وملك األردن ورؤساء مصر وسورية والبوسنة عزوا صاحب السمو وأسر الشهداء وشعب الكويت

 رجال من األدلة اجلنائية يعاينون موقع احلريق


