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ــراء  ــه ــج ال ـــي  ف ــدد  ــج ــت ي الـــمـــأتـــم»  ـ  ـــرس  ـــع  «ال

 أوضح أن حياته مع زوجته األولى كانت طبيعية منذ زواجهما عام ٢٠٠٤

 «المعرس المنكوب» لـ «األنباء»: عزمت على الزواج مرة ثانية
  منذ فترة طويلة بسبب تدخل أم وخالة زوجتي في حياتنا

 تباينت أقوالهم وآراؤهم حول الزوج وأخالقه

 جيران المعرس لـ «األنباء»: الزوج عاطل عن العمل وحصل على الجنسية حديثًا

 تهاني عيد
  ألن اجليران رمبا يكونون األكثر معرفة 
ودراية بأحوال بعضهم، وكما يقال «ما يعلم 
بحالك غير ربك وجارك»، رأت «األنباء» ان 
تســـتطلع آراء عدد من اجليـــران القريبني 
من بيت الزوج، والــــــذين تباينت آراؤهم 
وأقوالــــــهـــم فمنهم من قـــال انه خريج 
ســـــجون، ومنهم من قال انه مزواج، وغير 

ذلك، فإلى التفاصيل:
  أحد جيران املعـــرس والذي رفض ذكر 
اســـمه قال ان أمه وأخته أصيبتا واحلريق 
اصابات متوسطة وحتدث عن املعرس بأنه 
كان يأتي باستمرار لديوانيتهم، وقال لهم ان 
زوجته تشتغل طقاقة وهي ال تعمل ولديهم 
ابنان صغيران دون سن املدرسة وانها على 
حسب قول الزوج لهم انه مطلقها منذ عام 
تقريبا وانها في األيام القليلة املاضية كانت 

تأتي حتدث لهم مشاكل في البيت.

  والد مثالي

  وذكر اجلار الثاني في الشـــارع املقابل 
لبيت الزوج املعرس انهم كانوا على عالقة 
طيبة مع والد الزوج املتوفى في الثمانينيات 
وانه كان رقيبا في الداخلية رحمة اهللا عليه 

وكان انسانا على خلق ورجال طيبا ولم يروا 
منه سوى اخلير الى ان تغمده اهللا برحمته. 
واضاف اجلار الثاني والذي لم يحب ان يذكر 
اســـمه ايضا ان الزوج املعرس كان بدون 
جنسية وحصل على اجلنسية منذ ثمانية 
اشهر فقط، ومعروف عن اخالق الزوج انه 
سّكير ورّد سجون وانه عن قريب خرج من 

السجن وال يعمل.
  وهو عاطل عن العمل وذكر اجلار انه كان 
من املفترض ان يقيموا خيمة في الفريج ألن 
جارنا والدته توفيت منذ شهر اكراما للجار 

ومراعاة ملشاعره.

  لطف اهللا

  أما جارهم القريب منهم من ناحية اليمني 
غيـــر املالصق للبيت فقـــال: لطف اهللا بنا 
وبأخواتنا حيث كنا مسافرين ووصلنا أمس 
ولو لم نكن مســـافرين لكنا ايضا ضـــــحايا 
ولكن اهللا لطف وكانت هذه الســـفرة خيرا 

لنا جميعا.
  أما اجلار املالصـــق لبيت الزوج والذي 
كانت اخليمة ممتدة الى بيته وسيارته اجليب 
شروكي ايضا التي احترقت فقال: إن سيارته 
كانت عطالنة منذ اكثر من ٣ أشهر وانه أنقذ 

اكثر من امرأة وحاول جاهدا انقاذ الكثير من 
النسوة ولكن اهللا قدر وما شاء فعل.

  واجلار القريب منهم من اجلهة األخرى 
اضاف ان الزوج املعرس مزواج، كثير الزواج، 
وهذه الـــــــزيجة الرابعة له وانه مطــــلق 

زوجته منذ زمن بعيد.
  وبعد حلظات خرج الزوج وبيده حقيبة يد 
نسائية يهم بركوب السيارة لكننا استوقفناه 
وسألناه بعض األسئلة وقال انه لم يطــــلق 
زوجته وهي على ذمته، وعنـــــدما سألناه 
هل يعمل؟ قال نعم أنا مدني وعندما سألناه 

ملاذا فعلت زوجتك هذا؟ 
  قال هي اخبرتني بأنها ستحرق اخليمة 
لكنني لم أصدقها باعتبار انها غيرة نسائية 
مساملة ال غير، وأنكر ان زوجته «طقاقة» وقال 
انها ربة منزل ال تعمل وان لديه بنتا وولدا 
من مواليد ٢٠٠٣ و٢٠٠٥ وان الزوجة منذ ٣ 

اشهر كانت في بيت أهلها في الرحاب.
  وذكر احد اجليـــران ان املعرس أخالقه 
سيئة عكس اخيه الكبير فهو متدين وعلى 
خلق مثل أبيه املتوفى لكن هذا املعرس (زيد) 
متهور وليس لديه أسلوب في التعامل مع 
الناس وعصبي وعاطل عن العمل وسمعنا 

انه خرج للتو من السجن.

 والد الـزوج كان رجًال طيبـًا ولم نر منه سـوى الخير رحمه اهللا المعرس مزواج وهذه الرابعـة له وقد طّلق زوجته منذ زمن بعيد

 احدى السيدات تلتقط صورا آلثار احلريق 

 فرج ناصر
  «العرس.. املأمت» مأساة بكل ما 
حتملها الكلمة من معنى فالضحايا 
بالعشـــرات، احلزن دخل الكثير 
من البيوت دون استئذان، أمهات 
رحلـــن وتركن أطفالهن دون أي 
ذنب اقترفنه سوى انهن أحبنب 
املشاركة في الفرح، وأطفال قضوا 
نحبهم في حلظـــات كانوا فيها 
يلعبون وميرحون قرب أمهاتهم 

وعماتهم وخاالتهم.
  فرح انقلب الى ترح وسعادة 
الى حزن، أســـر كثيرة  انقلبت 
فجعت باحلادث كما فجعت الكويت 
بأسرها مبا جنم عن هذه املأساة، 
أراد املعرس ان يفرح وان يقيم 
حفال مبناسبة زواجه الثاني والذي 
رمبا كان يعتقد انه ســـينهي به 
مرحلة صعبة عاشها مع زوجته 
األولى التي كانت نشـــاط هموم 
احليـــاة وحســـناتها، ولم يكن 
للخالفات موضع في حياتهما حتى 
بدأت تدخالت اآلخرين في حياتهما 
والتأثير ســـلبا على سعادتهما 
التي  الزوجة  خاصة من خالـــة 
جعلت من حياتهما نكدا وجحيما 
ال يطاق فلجأ الزوج الى اختيار 
زوجة ثانية تكمـــل معه حياته 
ليشعر باالســـتقرار والسكينة، 
الزوج املنكوب  التقت  «األنباء» 
الظفيري  زايد محمد الضويحي 
الذي حتدث عن مأســـاته، وعبر 
عن حزنه وأمله ملا حدث، مشيرا 
الى تدخالت خالة زوجته الكثيرة 
في حياتـــه وحتريضها للزوجة 
وما أدت اليه من نتائج كما يقال 

«خراب بيوت».
  وأوضـــح ايضا بعض االمور 
املتعلقـــة باحلادث التي تشـــير 
الى بعض املشـــاركني باجلرمية 
والسيارة املســـتخدمة وغيرها 
مـــن امـــور حياته وفيمـــا يلي 

التفاصيل:
  في البداية، قـــال زايد محمد 
الضويحـــي الظفيـــري (زوج 
ابلغ من  املتهمة) معرفا بنفسه: 
العمر ٢٣ عامـــا، وانا عاطل عن 
العمل منذ ٥ سنوات، حيث كنت 
في السابق اعمل عسكريا بوزارة 
العمل الســـباب  الدفاع وتركت 
خاصة بي ال اريد اخلوض فيها 
في الوقت احلالي، وقد تزوجت 
املتســـببة  زوجتي االولى وهي 
فـــي احلريق عام ٢٠٠٤ وهي من 
اجلنسية الكويتية، وقد اجنبت 
منها ولدا وبنتا، حيث كنت اريد 
الزواج من اخرى منذ وقت طويل، 
وذلك بسبب امها وخالتها وذلك 
لرفضها اعطائي جميع حقوقي 
مثـــل اجللوس معي فـــي البيت 
والطبخ واالهتمام باالسرة، كما 

ان خالتها انسانة فاسدة، والدليل 
على ذلك انها تبلغ من العمر ٤٠ 
عاما ومتزوجة من شـــاب عمره 
١٨ عاما، االمر الذي جعل زوجتي 
تتمرد بعض الشيء ألنها تشاهد 
خالتها تخرج وترجع الى البيت 
على راحتها من دون حسيب وال 

رقيب.

  إنسانة عاقلة

  واضاف: لقد كانت تتمنى ان 
تكون حياتها مثل حياة خالتها من 
خالل اخلروج كما تريد والذهاب 
والسفر واستخدام السيارة، علما 
انني بعد الزواج اكتشـــفت انها 
انسانة عاقلة وحتبني، حيث كنا 
نعيش افضل عيشة وكنا سعداء 
للغاية، حيث كانت ال تعمل وهي 
من مواليد ١٩٨٦، وقبل ٣ اشـــهر 
خطبت الزوجة الثانية وهي من 
العمل،  البدون وعاطلة عن  فئة 
وكان من املفترض ان يتم الزواج 
في هذا اليوم (السبت) لكن وقعت 

الزواج  الكارثة، حيث كنت قبل 
وحتديدا قبل ١٥ يوما ذاهبا الى 
بيت اهلي في الرحاب ونخرج مع 
بعض بصحبة االطفال، وكانت 
كثيرة االتصال بـــي يوميا، كما 
التدخل  اهلها عدم  عرضت على 
في حياتنا لكن خالتها تدخلت في 
املوضوع وقالت هذا «مو زواج» 
هذا ســـجن وال يجوز ان يسجن 

بنتنا.

  أشقاؤها أصدقائي

  وزاد قائال: كما ان اشقاءها هم 
إلى نفسي،  اصدقائي وقريبون 
وهذا الســـبب الـــذي جعلني ال 
اقدم علـــى طالقها، واكرر واقول 
ان السبب االول واملتسبب فيما 
حصل هو خالتها التي تتحمل كل 
الذي صار وما وقع لهذه االرواح 
البريئة، كمـــا ان خالة زوجتي 
هي من اصـــل عراقي وحصلت 
على اجلنسية حديثا عن طريق 
زوجها الكويتي، وبعد حصولها 

على اجلنسية كشرت عن انيابها 
اخلبيثة وراحت تفعل ما يطيب 
لها خاطرها، حيث لم اشـــك منذ 
البدايـــة لكن في اليـــوم التالي 
للحادث فوجئت بعد ان سمعت 
من بعض الشهود ومنهم الشاهدة 
وهي خادمة اجليران (الهندية)، 
حيث كانت تشاهدها وهي تسكب 
البنزين،  حيث طلبت من اخلادمة 
ان تأتي لـــي بجريدة لكي توّلع 
فيها وكان يرافقها اثناء احلريق 
شـــخصان وامرأتـــان، مؤكدا ان 
اخلادمة كانت تعمل عند جيراننا 
منذ أكثر من ٨ ســـنوات وكانت 
تعرف نســـاء الشارع او احلارة 
باالســـم وكانـــت ذات عالقة مع 
املتهمة التي تفاجأت بأن اخلادمة 
أبلغت عنها كونها كانت تضحك 

وتتغشمر معها.

  الضحايا أهل وجيران

  وقـــال ان زوجتـــه الثانيـــة 
أصبحت زوجته شـــرعا رغم ما 

حصل من كارثـــة، كما ان الذين 
راحوا ضحايا في احلادث هم من 
أهلي وجيراني وأقربائي وعزائي 

ألهاليهم.
  وقال: الشـــكر لرجال اإلطفاء 
واإلسعاف ورجال الداخلية الذين 
بذلوا جهودا كبيرة اثناء احلادث، 
رغم وفاة الكثير من األشخاص.

  مباحث وتحقيقات

  وأضاف: كما انني استدعيت من 
قبل رجال املباحث والتحقيقات 
وهذه اجراءات قانونية البد منها 
في مثل هذه احلوادث ليتحققوا من 
بعض املعلومات التي قد تفيدهم 

في التحقيقات.
  وقـــال ان البيت الذي يعيش 
فيه هو ملك لوالده حيث يعيش 

فيه هو واخوته وأمه.
  وقال انـــه حتى اآلن مصدوم 
وغير مصدق وكأن الذي حل به 
أو حصل هو مجرد حلم، حقا انها 

كارثة ويوم أسود.

  مؤكدا انـــه أخلى البيت الذي 
وقعت فيه الكارثة ويعيش اآلن 
مع أحد أقربائه. وأضاف ان لديه ٤ 
اخوة اثنان شباب وبنتان، مشيرا 
الى ان السيارة التي استخدمت في 
احلادثة تخص ولد خالة املتهمة 
والســـائق هو شقيقها، وهي من 

نوع (يوكن أسود).

  قضية وتهديد

  وقال انه سيرفع قضية بحق 
املتهمة حول أرواح األبرياء الذين 

ذهبوا وال ذنب لهم.
  مشـــيرا الى انه خسر الكثير 

والكثير.
  قائـــال: ان املال يعّوض ولكن 

األرواح ال تعّوض.
  وقال انه خضع لتحقيق من 
ابرز  املباحث حيـــث كانت  قبل 
األســـئلة: هل تلقيت تهديدا قبل 
الزواج، فقال: نعم، من قبل زوجتي 
املتهمة وبعد الزواج، فقال: إطالقا 

لم أتلق أي تهديد. 

 (سعود سالم)  املعرس املنكوب زايد الظفيري في حوار مع أحد رجال األمن 

تـــهديدًا   تلقـــيـت 
زوجتـي  مـن  الـزواج  قبـل 
األولـى وهـي المتهمـة اآلن

أرادت  األولـى   زوجتـي 
التمـرد بعـض الشـيء مـع 
عاقلـة إنسـانة  كانـت  أنهـا 

زوجـــتي   أشــــقاء 
وهـذا  أصــدقائـي  األولـى 
مـا جعلنـي أرفـض طالقهـا

زوجتي  خالة  حصول   بعد 
علـــى الجنــسية ازدادت 
الخاصة أمورنـا  في  تدخالتها 

 خادمة الجيران (الهندية) 
شـهدت بأنها كانت تشـاهد 
المـرأة وهي تسـكب البنزين

 خالة زوجتـي عمرها ٤٠ عامًا 
ومتزوجة من شـاب عمره ١٨ سنة

 كنـت أذهـب إلـى بيت 
وأخرج  الرحـاب  فـي  أهلـي 
مـع زوجتـي وابنـي وابنتـي


