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Al-Anbaa Tuesday 18th August 2009 - No 11997 Tel: 24816500 - 24817778 - 24837772يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 27 من شعبان 1430 ـ 18 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

امل��ان��ي��ا وارد   - ت��ب��دي��ل   - ت��رك��ي��ب   - جت��ف��ي��ت 

قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

المتهمة »ن.ع«: خططُت ونّفذُت الحريق 
إليصال رسالة لزوجي بأنه أخطأ بزواجه من أخرى!

»األنباء« تنشر اعترافاتها  المذهلة أمام المباحث والتي أكدت فيها أنها فكرت في  االنتحار وطلبت السماح من أسر  الضحايا  

أمير زكي ـ حنان عبدالمعبود ـ محمد الخالدي ـ فرج ناصر
.. وفي اليوم الثالث لتداعيات  »العرسـ  املأمت« كانت االعترافات 
الكاملة والتفصيلية للمتهمة »ن.ي.م.ع« أمام رجال املباحث: »لم 
أكن أتخيل أن ما فعلته بدافع االنتقام والغيرة كان سيؤدي إلى 
مثل هذه الكارثة، وتضيف »بكيت كثيرا حينما عرفت أن فعلتي 
السوداء قد تسببت في مقتل العشرات، تابعت التلفزيون حتى 
اليوم التالي، وفكرت في االنتحار، وقررت الهرب من الكويت لكن 
تراجعـــت في آخر حلظة« وتفصح عن تدبيرها بالقول »نفذت 
وخططت للحريق ليس بدافع إيذاء الغير، وإمنا إليصال رسالة 
إلـــى زوجي )نفت طالقها منه( بأنه اخطأ في حقي بزواجه من 
أخرى، وأنا لم اقصر جتاهه في أي أمر، وأنا أطلب السماح من 
كل األســـر التي توفي لها أقارب، وأقول لها لو كنت أعلم ولو 
للحظة واحدة أن فعلتي ستؤدي إلى مصرع روح فرد واحد ملا 

كنت أقدمت على ذلك«.

»األنباء« تحاور »المعرس المنكوب«
زايـد الظفيـري: نعـم تلّقيـت تهديدًا 
»العرس« قبـل  األولـى  زوجـتـي  مـن 

الجنسـية  على  زوجتـي  خالـة  حصلت 
فازدادت تدخالتها في حياتنا وأفسدتها
خادمـة الجيران شـاهدت زوجتي األولى 
وهـي تسـكـب البنزيـن علـى الخيمة
أردت الزواج من أخــرى  منذ فترة بعد 
أن تمردت زوجتي علـى أوامري  ص11

اللواء جاسم املنصوري)سعود سالم(»املعرس املنكوب« زايد الظفيري يتحدث مع أحد رجال األمن

صورة البطاقة املدنية للمتهمة »ن.ي.م.ع«

المنصوري لـ »األنباء«: 
تقرير نهائي عن الحريق أمام 

مجلس الوزراء قريبًا

مريم بندق
كشـــف مديـــر عـــام 
العامـــة لإلطفاء  اإلدارة 
اللواء جاسم املنصوري 
التحقيق في  ان جلنـــة 
حادث حريق »العيون« 
التي شكلها وزير الدولة 
الوزراء  لشؤون مجلس 
روضان الروضان عقدت 
أول اجتمـــاع لها أمس، 
وقال اللواء املنصوري في 
تصريح لـ »األنباء«: ان 
مهمة اللجنة إعداد تقرير 
نهائي وشـــامل يتضمن 
السبب الرئيسي الشتعال 
اخليمة واألعداد النهائية 
حلاالت الوفاة واملصابني 
متهيدا لرفعه إلى مجلس 

التفاصيل ص8الوزراء.

»األنباء« تبدأ حملتها التوعوية حول معايير األمن والسالمة
انطالقا من الـدور التوعوي املناط بالصحافة، وفـي اعقاب حادثة 
»العيون« املفجعة التي أملت بالكويت تبدأ »األنباء« من اليوم نشر »الئحة 
اإلطفاء« والتي وفرتها لنا مشـكورة اإلدارة العامة لإلطفاء، كما سنقوم 
بنشر العديد من اللقاءات والتحقيقات الهادفة في أعدادنا املقبلة، أمال 

باملساهمة في عدم تكرار مثل هذه الكوارث.
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