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 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 «العيون» أثبتت ان مستشفياتنا غير مهيأة لمواجهة مثل هذه الكوارث.

  ـ ومنذ ٢٥ عاما والناس تصرخ «ابنوا مستشفيات مجهزة». 

 البقا براسكم يا أهل الكويت في كارثة حريق العيون ونسأل اهللا ان يلهم 

أهالي الضحايا الصبر والسلوان.

 أبواللطف  واحد

 أدخنة

 حني يعجز مروجو االشاعات 
عن اثبات اقاويلهم ضد شخص 
ما، يهمسون ملن يستمع اليهم 
«ال دخــــان بال نــــار» بغرض 
تثبيت االشاعة في النفوس، 
فاالنسان يستعمل الدخان في 
نشر االشــــاعات، ويستعمله 
في نقل الرسائل مثلما يفعل 
الهنود احلمر، كما يستعمله 
الڤاتيكان في بث االخبار عند 
البابا اجلديد،  عملية اختيار 
والناس في اخلارج ينتظرون 
تطاير الدخان االبيض كاشارة 

العالن النتيجة.
  حــــني يلمــــح التائــــه في 
الصحــــراء دخانا مــــن بعيد 
امــــل، وعندما  فتلك بارقــــة 
يلحظ نزيل الفندق انتشــــار 
الدخان في املمــــر فذلك انذار 
بكارثة حريــــق، وفي لهجتنا 
احمللية نقــــول «فالن دخن» 
وال نعنــــي التدخني املعروف 
بل نقصــــد انه احترق غضبا 
وخرج منه دخان، وقد احرق 
التبغ في السيجارة  االنسان 
واالرجيلة والغليون ليبتلع 
الدخان الناجت عن هذا االحتراق 
ويشعر باملتعة قبل ان يكتشف 

عالقة التدخني باملوت.
  االدخنة التي تنفثها املصانع 
اخطر ملوثات البيئة، والدخان 
السيارات  اخلارج من عوادم 
يحمل رائحة كريهة، اما الدخان 
الطبخ  اخلارج من طنجــــرة 
فيشعر الشبعان باجلوع، وقد 
شغفت جميع الثقافات باالدخنة 
منذ القدم فأحرق االنسان اعواد 
النباتــــات وثمارهــــا، بخورا 
للعطور أو طرد اجلن أو العالج 

أو التبرك.  

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 العـــزاء احلار للكويـــت عامة وألهل 
اجلهراء خاصة في املصاب اجللل بوفاة 
العشرات من النساء في حفل العرس الذي 
حتول الى مأمت، فللفقيدات الرحمة واملغفرة 
والهلهن وذويهن الصبر والسلوان وإنا 

هللا وإنا اليه راجعون.
< < <  

  امور السالمة وبشكل عام سيئة الى حد خطير في بلدنا، 
والقائمون على السالمة هم في العادة آخر من يلتقيهم كبار 
املسؤولني في قطاعاتهم الن ال احد يهتم بالسالمة او يجعلها في 
اول سلم اهتماماته حتى تقع الفأس بالرأس وتدفع ضريبة الدم 
وتتناثر اجلثث ليبدأ اجلميع بعد ذلك بالتنصل من املسؤولية 
وااليحاء بأنهم لم يقصروا وان املسؤولية تقع بشكل تام على 

اآلخرين، وعلى رأس اآلخرين بالطبع ..الضحايا!
< < <  

  ومن االمور التي تســـاعد على عـــدم االهتمام او العناية 
بقضايا الســـالمة عدم احلزم واالســـتخدام السيئ لبعض 
املوروثات الثقافية والدينية وحتى االمثال الشـــعبية مثل 
«قول خير يجيك خير» و«ال تتفاول علينا يوبا» اي ال حتدثنا 
بأي امور ســـيئة قد حتدث، وهو للمعلومة احد اهم اعمال 
مسؤولي السالمة الذين عليهم دائما ان يتصوروا ويتحدثوا 
بالســـيناريوهات االســـوأ ـ ال االجمل واالمثل ـ للمسؤولني 

وكيفية التعامل معها.
< < <  

  ومن اشكاالت السالمة قضية التحليل اخلاطئ للحوادث 
والكـــوارث من قبل غير املختصـــني ـ او املجاملني ـ وهو ما 
يعني منطقيا عدم ايجاد احللول الناجعة لها وميهد لتكرارها، 
ولم اجد، شـــخصيا، في الكوارث التي نتعرض لها بني حني 
وآخر، ومنها كارثة النساء في اجلهراء، شيئا جديدا فجميعها 
فواجع حدثت لنفس االسباب باالمس وحتدث اليوم وستحدث 
بالقطع في الغد ما لم نقر باخلطأـ  كنوع من التغييرـ  ونضع 

احللول الناجعة لها.
< < <  

  واخليام القابلة بحكم مكوناتها لالشتعال السريع ليست 
اختراعا جديدا او سريا ومع ذلك ال نرى احدا يستخدمها في 
الدول املتقدمة لالفراح او االتراح او املناسبات العامة املكتظة 
بالناس لعدم توافقها مع شروط السالمة خاصة عندما يحصر 
اخلروج منها في باب واحد وميتلئ داخلها بنيران البوفيهات 

ووايرات االضاءة واملسجالت.
< < <  

  آخر محطة: ســـؤال جاد، هل نحن بلـــد عميان؟! جتاوزات 
على اراضي الدولة جتاوزت اعدادها عشرات اآلالف قيل انها 
قامت دون علم الدولة بها ! خيام االعراس التي تهدد االرواح 
باملوت اجلماعي سواء كانت للنساء او للرجال تتم كما قيل 
دون علـــم الدولة (من تاني) رغم مشـــاركة املئات فيها، الى 
متى القبول مببدأ املجاملة الســـابقة والتنصل الالحق بعذر 
اجلهل السخيف؟! والى متى تذهب االرواح البريئة هدرا كل 

عام دون محاسبة؟! 

 عاشت الكويت ليل أمس األول مأساة كارثية 
في منطقة اجلهراء فقدنا بسببها أكثر من ٤١ نفسا 
عزيزة، وبالنظر إلى تكرر نفس النمط من احلوادث 
بني يناير من العام املاضي وحادثة أمس االول ـ 
االثنتان وقعتا في موقع حلفل زفاف ـ فإن األلم 
يتضاعف كون الضحايا من النساء واألطفال، وال 
حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، هذا التكرر 

يفرض ممارســـة قدر أكبر من احلزم مع األســـباب التي أودت بتلك 
األرواح، وأبرزها:

  ـ الرقابة الصارمة على سائر مواقع احلفالت من حيث التجهيزات 
(كفاءة املداخل واملخارجـ  منع إشعال النار حتت أسقف قابلة لالشتعال 

كالقماش واملواد املشابهة..إلخ).
  ـ تدريب الشركات املتخصصة في احلفالت للتعامل مع الطوارئ 
(كنت في محطة وقود باجلهراء قبل ســـنوات، واشـــتعلت النار في 
سيارة بالصيف، أعجبتني سرعة التصرف حيث رأيت عمال احملطة 

وسيطرتهم على آالت الضخ بلمح البصر).
  ـ كان للسجاد املفروش دور كبير في تعثر املتدافعني، إضافة الى 

قلة املداخل، ما يستلزم استخدام بديل مناسب.
  ـ كان طول اخليمة ال يتعدى ١٥ مترا، احتشـــد فيها كم كبير جدا، 

وكونهن نساء لم تترك اخليمة مفتوحة اجلوانب.
  ـ سرعة امتداد النار ال ميكن تصورها، خالل دقيقتني فقط انتشر 

اللهب في سائر اخليمة.
  ـ يقول أحد املشاركني في اإلطفاء «منذ ٣٠ سنة وأنا في هذه املهنة 

لم مير علي مثل هذا احلادث، كأننا بساحة حرب».
  ـ نشر اخلبر ليلة احلادث على الفضائيات أدى إلى احتشاد مكثف 

أعاق حركة سيارات اإلسعاف واإلطفاء واملرور.
  ـ توتر بعض املواطنني زاد من تعقيد املشكلة، حيث نشأت «خناقات» 

بسبب قيام البعض بالتصوير.
  باختصار، ال ميكن أن متر هذه املأساة األليمة بغير تغيير في أسلوب 
التعامل مع الكوارث، سواء كانت حريقا أو غيره، وال يجوز ترك األمر 
للتجارب كي نتعلم كل مرة على حســـاب أرواح عزيزة، هناك مراكز 
متخصصة في الدول املتقدمة، البد من نقل جتاربها في مركز ينشـــأ 
لهذا الغرض، ليختصر املعاناة ويطبق مبدأ «الوقاية خير من العالج» 

على األرض، ومينع التعامل مع الكوارث بأسلوب ردود األفعال.
  نســـأل اهللا الرحمة واملغفـــرة ملن توفاهم اهللا فـــي هذا احلادث، 
ونتقدم بالعزاء ألسرهم، راجني الشفاء التام للمصابني والعودة إلى 

ذويهم ساملني.
< < <  

  كلمة أخيرة: صرح مســـؤول عراقي جلريدة الشرق األوسط: «إيران 
تطالب مبدن عراقية وجتاوزت خط التالوك الذي يقسم شط العرب 
بيننا».. التعليق «تكرار احلديث عن أطماع عراقية في الكويت حرك 
القاعدة العظيمـــة «اجلزاء من جنس العمل»، وبالنســـبة ملن يقول 
«هذه األمور قدمية في نفوســـهم قبل عهد صـــدام» أقول: «نعم، منذ 
تدفق النفط وليس قبله، فهي ليســـت مطالبات تاريخية تســـتحق 
البحـــث والتقصي، بل هي أطماع لصوصية صرفة، قبل النفط كانوا 
يبيعون مياه الشط ألهلنا رغم أنها مياه تركية، الفائض منها يصب 
في البحر، واليوم اختلطت مياه البحر بكامل مياه الشط، نعم، اجلزاء 

من جنس العمل». 

 الجهراء والحاجة لـ «مركز وطني للتعامل مع الكوارث» هل نحن دولة عميان؟!

 محطات 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf1@hotmail.com 

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 كالم مباشر

 قائد بانشي سلب وافدة في حولي

 إعالن صغير في صحيفة يكشف لصًا متخصصًا القبض على بدون أوهم مواطنة بـ ٥٠ ألف دينار
   في سرقة المنازل والدوائر الحكومية

 ضبط ١١ هاتفًا نقاًال 
  في السجن القديم

 أحد المتهمين في قضية اإلرهاب
  يدلي باعترافات تفصيلية أمام النيابة

 عبداهللا قنيص
  يجــــري رجال ادارة بحــــث وحتري محافظة حولــــي حترياتهم لضبط 
شخص كان يقود بانشي قام بســــلب وافدة اثناء سيرها في الشارع العام 

وسلب شنطة يدها. 

 محمد الجالهمة
  متكــــن رجال مباحــــث الفحيحيل من توقيف شــــخص من غير محددي 
اجلنسية اتهمته مواطنة بالنصب عليها وسرقة ٥٠٠٠ دينار بدعوى متكينها 
من احلصول على قرض. وقال مصدر امني ان املتهم انكر ان يكون قد تسلم 
من املبلغة اي فلس، الفتا الى انها  تريد تورطيه في قضية. وكانت «األنباء» 
قد اشارت الى تقدمي املواطنة لبالغها بهذا اخلصوص حيث ابلغت انه اوهما 
بانه سيمكنها من احلصول على قرض بـ ٥٠ ألف دينار ولكنه طلب منها ان 

تدخل في حسابه ٥٠٠٠ دينار لتسهيل عملية القرض. 

 محمد الدشيش
  قاد اعالن نشر في الصحف 
االعالنيـــة الكتشـــاف لـــص 
متخصص في ســـرقة املنازل 
وســـرقة عدة اوراق حكومية 
العامة للمرور  منهـــا االدارة 
وجمعيات تعاونية، وقدرت 
مسروقات «لص االعالن» بأكثر 

من ٨٠ الف دينار.
  وقال مصدر امني ان رجال 
العقيد  مباحث حولي بقيادة 
عبدالرحمن الصهيل وحتديدا 
مباحث اجلابرية بقيادة املالزم 
اول محمد النصف والعريفني 

بدر العتيبـــي وعلي الرامزي 
رصدوا اعالنا غريبا في احدى 
الوسائل االعالنية عن عرض 

ماكينة وجير بورش.
  وعليه مت االتصال باملبلغ 
ملعرفة حقيقـــة بيعه املاكينة 
البائع  واجلير، واتفقـــوا مع 
على ان يلتقي رجال املباحث 
ابلغوه بأنهم يرغبون  الذين 
في شراء املاكينة واجلير ليتم 
القبض عليه داخل مسكنه في 

الفحيحيل.
   وبالتحقيـــق معه قال انه 
اشترى املاكينة واجلير مببلغ ال 

يتجاوز الـ ٢٠٠٠ دينار وارشد 
عن شخص اشترى منه املاكينة 
واجلير، ليتـــم القبض عليه، 
وتتوالى املفاجآت، اذ تبني ان 
هذا الشخص متورط في سرقة 
مركبات وســـرقة ٢٠ مدرسة 
وعدة جمعيـــات تعاونيـــــة 
واإلدارة العامة للمرور وعدد 
من املنازل الواقعة في منطقة 
امني  اجلابرية.  واكد مصدر 
املتهم جار حصر قضاياه  ان 
والتي تزيد عن ٣٠ قضية سرقة 
مرشحا ان تزيد عدد القضايا 

باستمرار التحقيق معه. 

 عبداهللا قنيص
  متكن رجال امن السجن املركزي امس 
من ضبط ١١ هاتفا نقاال في عنابر السجناء 
بالســــجن القدمي وذلك خالل حملة امنية 
شملت جميع العنابر في وقت متأخر من 
مســــاء امس. وقال مصدر امني ان احلملة 
التي اشرف عليها املالزم اول فهد العجمي 
انطلقت بفرقة امنية في وقت متأخر بعد 
دخول املساجني الى عنابرهم ليعثر رجال 
الفرقة على عدد مــــن الهواتف النقالة في 
دورات مياه العنابر وبلغ عددها ١١ هاتفا 
جميعها خبئت في اماكن سرية. وقام رجال 
امن السجن بتحريز املضبوطات وجار فتح 
حتقيق ملعرفــــة كيفية دخول هذه الكمية 

الكبيرة من الهواتف النقالة الى السجن.
  

 مؤمن المصري
  في خطوة مفاجئة في قضية املتهمني باإلرهاب 
والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية في البالد، مثل 
املتهم (س.ك) أمام النيابة مســـاء أمس بناء على 
طلبه، حيث أدلى باعترافات تفصيلية تؤكد تورطه 
واملتهمني اآلخريـــن في اإلعداد الرتـــكاب أعمال 
إرهابية في عريفجان وبعض املنشـــآت األمنية، 
وهي االعترافات نفســـها التي أدلى بها املتهمون 

سابقا أمام مباحث أمن الدولة.
  وعلمـــت «األنبـــاء» من مصـــادر مطلعة على 
التحقيقـــات أن هذه االعترافـــات ال تصدر إال من 
شـــخــص تعـــرض لإلكراه املـــادي أو املعنوي 
بدليـــل ان املتهم طلــب من النيابة العامة أن يتم 
نقله بسرعة الى أي ســـــجن آخر بعيدا عن أمن 

الدولة. 

 البقاء هللا 
 صباح سراي هليل الشمريـ  ٤٥ عاماـ  الرجال: العارضيةـ  مقابل 
صباح الناصرـ  ت: ٩٩٦٢٧٠٧٠ـ  النساء: العارضية 

ـ ق٩ ـ ش٤ ـ ج٣ ـ م١٣ ـ ت: ٩٩٩٤٩٢٠٠.
  آمنة صالح محمد اجلحيل، أرملة عبدالرحمن فهد عبدالرحمن 
اجلحيل ـ ٧٥ عاما ـ الرجال: مشـــرف ـ ق٥ ـ ش٢ ـ 
م٤٣ـ  ت: ٩٧٩٣٣٧٨١ـ  النساء: جنوب السرةـ  السالم 

ـ ق٦ ـ ش٦١١ ـ م٤٤.
  خالـد محمد أحمد ـ ٣٩ عاما ـ الرجال: الشـــهداء ـ ق٥ ـ 
ش٥٠٥ـ  م٣٩ـ  ت: ٩٩٠٨٧٦١٠ـ  ٩٧٤٠٤٩٧٤ـ  النساء: 

العديلية ـ ق٢ ـ ش٢١ ـ م٤ ـ ت: ٢٢٥١١٦٦٤.
  عفرة محمد علي العصفور، أرملة راشد حسني الغيصـ  ٧٤ 
عاما ـ العقيلة ـ ق١ ـ ش١٢٥ ـ م٤٤ ـ ت: ٦٦٦٧٣١٢٦ 

ـ ٩٩٧٢٣٤٠٤ ـ ٩٧٩٧٠١٠١.
  علي عبداهللا محمد حسـن ـ ٧٢ عاما ـ الرجال: الرميثية ـ 
مســـجد مقامس ـ ٩٧٩٩٩٥٠٥ ـ النساء: الشامية ـ 

حسينية الشامية ـ ت: ٩٩٩٥٥٩٥١.
  منيفـة احلميدي الظفيـري ـ ٣٣ عاما ـ الرجال: الفردوس 
ـ ق٥ ـ ش١ ـ ج١٢ ـ م١ ـ ت: ٩٩٨٩٩٩٤٧ ـ النســـاء: 
الفـــردوس ـ ق١ ـ ش١ ـ ج١٣ ـ م٥٨ ـ ت: ٩٩٠٢٥٦٢٦ 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
  غدير سعد محمد العنزيـ  ١٥ عاماـ  الرجال: سعد العبداهللا 
ـ ق١ ـ ش١٣٤ ـ م٤٦٠ ـ ت: ٦٦٥١٢٢٦١ ـ ٦٦٨٠٩٣٩١، 
النساء:  النهضةـ  ق٢ـ  م١٨٥ـ  ت: ٦٦٨٨٠٥٦٧ـ  الدفن 

بعد صالة العصر مبقبرة اجلهراء.
  مبـارك نادر عبداهللا العجمي ـ ســـنة واحدة ـ الرقة ـ ق١ ـ 

ش٦ ـ م١٠٦ ـ ت: ٩٩٣٥٧٨٨٨. 

 مواقيت الصالة والخدمات  ص ٣٦ 

 انهيار مبنى من ٧ طوابق في دبي وال ضحايا 

 دبيـ  سي إن إن: انهار مبنى قيد اإلنشاء 
مكون من ٧ طوابق في دبي أمس دون أن 
يســــفر احلادث عن وقوع ضحايا وفق ما 
صرح به مدير اإلدارة العامة للدفاع املدني 
اللواء راشد ثاني املطروشي. وأفاد املطروشي 
بــــأن املبنى كان به ٢٣ شــــخصا من عمال 
الصيانة، سارعوا مبغادرته قبل قليل من 
انهياره، ولم يصب أحد منهم بسوء، كما 
لم يؤد انهيار املبنى إلى ســــقوط إصابات 
بني املارة. وحول األسباب احملتملة إلنهيار 
املبنى، الذي لم يتم االنتهاء من إنشائه بعد، 
أوضح املطروشــــي أنه من السابق ألوانه 

حتديد تلك األسباب، مشيرا إلى أن فريقا من 
احملققني وصل إلى مقر املبنى وطلب اإلطالع 
على كافة الرسوم التصميمية واخلرائط 
اخلاصة باملبنى. فيما نقلت مجلة «اريبيان 
بزنســــز» في موقعها االلكتروني امس ان 
انهيار املبنى الواقع على شــــارع االحتاد 
وسط دبي أدى الى حتطم ١٠ سيارات كانت 
متوقفة اسفله فيما هرع رجال اإلنقاذ الى 
موقع احلادث للبحث عن ضحايا محتملني، 
وقال شــــاهد عيان رأى االنهيار على بعد 
٢٠٠ متر ان املبنى احدث ما يشــــبه الهزة 

االرضية عند انهياره. 

 شرطيان على مقربة من مكان انهيار مبنى قيد االنشاء في دبي             (رويترز) 

 ازالة انقاض املبنى املنهار 


