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 الخادمة أكدت للنيابة أنها شاهدت المتهمة تلقي مادة ال تعرفها على الخيمة وبعد ثوان فوجئت بالنار تشتعل فأبلغت كفيلها وأحد الضباط

 النيابة توّجه تهمة القتل العمد إلى المتهمة بإحراق العرس

 شهادات اخلادمة وسائق التاكسي وعامل محطة الوقود شكلت العامل األساسي في كشف القضية

 املتهمة ن.ع لدى مغادرتها النيابة في سيارة أمن الدولة 

 إحالة المتهمة إلى الطب النفسي من صالحيات النيابة والمحكمة.. واستدعاء السائق وعامل محطة الوقود كان لمجرد تثبيت االتهام بما يخدم ملف القضية

 مصدر أمني: مواجهة بين الخادمة والمتهمة قادت األخيرة لالعتراف 
التفصيلـي بارتـكاب الجريمـة وتراجعهـا عن ادعائهـا بإلقـاء البنزين فقط

 الخادمة مجرد شـاهدة وليسـت متسـترة وهي ال تعرف المادة الملقاة 
والفترة الزمنية بين سكب المادة واشتعال النيران لم تسمح لها بإبالغ الحاضرات 

التحقيقات  شاهدة ومن خالل 
التي امتدت معها لساعات اكدت 
عدم معرفتها باملادة، وان الفترة 
الزمنيـــة الفاصلة بني ســـكب 
النيران لم  الوقود واشـــتعال 
تكن تســـمح لها باالنتقال الى 

البنزين فقط.
  وحول ما اذا كانت اخلادمة 
ســـتوجه اليهـــا اي تهمة مثل 
ارتكاب جرمية  التســـتر على 
او عـــدم االبالغ عـــن جرمية، 
اكد املصـــدر ان اخلادمة مجرد 

الناجتة عن  على طمس اآلثار 
احلريق والتي قد تخدم ســـير 

عملية التحقيق.
  وقـــال مصدر أمني إن زوج 
املتهمة فـــي حريق اجلهراء مت 
االستماع إلى إفادته يوم أمس 
أمام وكيل النائب العام، حيث 
مت معرفة فحوى التهديدات التي 
وجهتها الزوجة له، مؤكدا على 
ان زوجته اكـــدت له انها غير 
راضية عـــن زواجه من اخرى 
وانه قال لها ان زواجه بأخرى 
اصبح في حكم املنتهي وانه لن 
يقصر في واجباته معها ولن 

يقصر جتاه ابنائه.
  واكد الزوج انه ما كان يدرك 
ولو للحظة واحدة أن زوجته 
ستقدم على هذا العمل كما انه لم 
يأخذ تهديدها على محمل اجلد 
ولم يكن يعلم انها تنوي حرق 
اخليمة وازهاق ارواح مدعوين 
لعرسه وقال إنه شك، مبجرد 
علمه بوقوع احلريق، في زوجته 
بأنها وراء هذا العمل وانه تيقن 
من ذلك بعد ان اســـتدعي من 
قبل رجال املباحث وأخطر بأن 

زوجته اعترفت 

املمكن ان توجه اتهاما الى شقيقي 
املتهمة باعتبارهما يعلمان ان 
شقيقتهما ارتكبت اجلرمية ولم 
يبلغا عنها، قال املصدر االمني: 
التستر على ارتكاب جرمية له 
اركانه، مشـــيرا الى ان تستر 

الشقيقني امر طبيعي.
  وكان وكيل النائب العام قد 
امر باستدعاء اخلادمة والسائق 

لالستماع الى افاداتهما.
  وفيمـــا يتعلـــق بتمثيـــل 
اجلرمية، قـــال املصدر االمني :  
قـــرار يتعلق  متثيل اجلرمية 
بالنيابـــة العامة، ومتى طلبت 
منا النيابة على متثيل اجلرمية 
سنقوم بتوفير القوة املناسبة 
واخطار االدلة اجلنائية، مؤكدا 
ان املتهمة ادلت لدى الداخلية 
مبعلومات كاملة غير قابلة للشك 
كما ضبطت ادوات اجلرمية في 

موقع اجلرمية.
  مـــن جانب آخـــر، رفضت 
وزارة الكهربـــاء واملـــاء اعادة 
التيـــار الكهربائي الى البيوت 
املتأثرة جـــراء احلريق بحجة 
انـــه لم يتم حتـــى اآلن اغالق 
ملف القضية وخوفا من االهالي 

العرس وابالغهم كما انها لم تكن 
تعلم ان املادة بنزين، كما انها 
سارعت الى ابالغ احد الضباط 
بأنها شـــاهدت زوجة املعرس 

تلقي البنزين وتضرم النار.
  وحـــول صحة ما يشـــاع 
عـــن احالة املتهمـــة الى الطب 
النفســـي، قال املصدر االمني: 
الداخلية فإن  بالنسبة لوزارة 
التحقيق  من صالحياتها فقط 
ورفع التحقيقات واحالة املتهمة 
الى النيابة العامة والتي بدورها 
تتخذ ما تراه يخدم سير العدالة، 
مشـــيرا الى احتمـــال اال تقوم 
النيابة باحالة املتهمة الى الطب 
النفسي وتترك مثل هذه اجلزئية 
للمحكمة مبوجب طلب يتقدم به 

دفاع املتهمة في اجلرمية.
  وحـــول دور الســـائق في 
القضية، قال املصدر : السائق مت 
استدعاؤه من قبل وكيل النائب 
العام وكذلك مت استدعاء عامل 
محطة الوقود ليس باعتبارهم 
القضية  متهمني او شركاء في 
امنا من باب تثبيت االتهام مبا 

يخدم ملف القضية.
  لكن هل وزارة الداخلية من 

في التحقيقات التي اجريت معها، 
قال املصدر األمني ان اخلادمة 
أفادت بأنها كانت متوقفة عند 
العرس وشاهدت زوجة  مكان 
جارها «املعـــرس» وهي تقوم 
بسكب سائل ابيض على اخليمة، 
مؤكدة انها لم تكن تعلم مباهية 
املادة التي القت بها زوجة اجلار، 
مشيرة الى ان الفترة الزمنية 
ما بني ســـكب السائل االبيض 
اقل  النيران كانت  واشـــتعال 
من ثـــوان، وانها لم تكن لديها 
اي فرصة لالسراع الى اخليمة 
وابالغهم بأن زوجة املعرس القت 
مادة حارقة ألنها ال تعرف في 
االساس ان هذه املادة بنزين او 

ان املتهمة ستضرم النيران.
  واكد املصدر ان اخلادمة لعبت 
دورا اساســـيا في االعترافات 
التفصيلية التي ادلت بها املتهمة، 
مشـــيرا الى ان املتهمة حاولت 
في بداية التحقيق معها االدعاء 
انها سكبت فقط املادة احلارقة 
ولم تضـــرم النيران، لكن بعد 
مواجهة اخلادمة بالتهمة ادلت 
املتهمة باعترافـــات تفصيلية 
وتراجعت عـــن ادعائها بالقاء 

شخص.
  الى ذلك قال مصدر امني ان 
وكيل النائب العام كان قد امر 
باستدعاء اخلادمة والتي تعد 
الشـــاهد الرئيسي في القضية 
وعلى مدار ساعتني مت االستماع 
الى إفادات اخلادمة والتي اكدت 
انها شاهدت املتهمة تلقي مادة 
ال تعرف ماهيتها وانها فوجئت 
بعد حلظات بالنيران تشتعل 
وقامت بإبالغ كفيلها كما قامت 
بإبالغ احد الضباط الذين كانوا 

متواجدين في موقع البالغ.
  واضاف املصدر ان اخلادمة 
والتي مت االستماع الى اقوالها 
مـــن قبل وكيـــل النائب العام 
بحضور مترجم عادت واكدت 
نفس اقوالها امام رجال اإلدارة 

العامة للمباحث اجلنائية.
  وحول ما قالته اخلادمة امام 
وكيل النيابة قال املصدر األمني 
ان التحقيق مـــع اخلادمة كان 
مقتصرا على وكيل النيابة ومن 
ثم مت عمل مواجهة بينها وبني 

املتهمة.
  ولكن ماذا قالـــت اخلادمة 
امام رجـــال املباحث اجلنائية 

 أمير زكي ـ مؤمن المصري ـ فرج ناصر
التفصيلية    بعد االعترافات 
التي ادلت بهـــا املتهمة بحرق 
خيمة «العيون» والتسبب في 
مصرع اكثر من ٤٥ سيدة وطفال 
وإصابـــة اكثر من ١٠٠ ســـيدة 
وطفل وجهـــت النيابة العامة 
مساء أمس تهمة القتل العمد مع 
سبق اإلصرار إلى (ن.ع)، وذلك 
بعد أن حققت معها وواجهتها 
بشهادات كل من اخلادمة التي 
شاهدتها تسكب مادة «ال تعرفها» 
على اخليمة وتشعل فيها النيران 
وان النار اشتعلت في اخليمة 

خالل ثوان. 
النيابة باســـتمرار    وأمرت 
حجز املتهمة وإخالء سبيل كل 
من اخلادمة والسائق، واستمعت 
بعدها الى شهادة الزوج الذي 
أكد انه ســـبق أن تلقى تهديدا 
من املتهمة لكنه لم يتوقع انها 

ستنفذ هذا التهديد. 
النيابة باســـتكمال    وقامت 
ملف التحقيقات متهيدا إلحالة 
املتهمة الـــى محكمة اجلنايات 
بتهم تتعلـــق باحلريق العمد 
والتســـبب في وفـــاة اكثر من 

 (هاني الشمري)

 قرر النادي البحري الرياضي الكويتي إيقاف 
جميع انشطته واحتفاالته الترويحية والترفيهية 
ملدة ثالثة ايام تضامنا منه مع أسر وذوي ضحايا 
الكارثة االنسانية التي حدثت في اجلهراء احلبيبة، 
حيث املصاب اجللل الذي راح ضحيته عدد كبير 

من املواطنات واملقيمات واالطفال.
  وقد عبر مجلس ادارة النادي في بيان له وباسم 
اعضاء النادي ورواده عـــن أمله وحزنه العميق 

للكارثة التي حدثت، ولسقوط هذا العدد الكبير 
من الضحايا من املواطنات واملقيمات واالطفال، 
فيما رفع خالص تعازيه الســـر وذوي الضحايا 
سائال املولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع 
رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وان مين بالصحة 
والعافية على بقية املصابني، وان يحفظ وطننا 
الغالي من كل سوء ومكروه، ويجنب اجلميع هذه 

الكوارث واملصائب. 

 عبر رئيس مجلس امناء مكتب الشهيد د.جاسم 
الكنـــدري عن بالغ تعازيه ألهالي ضحايا حادثة 
اجلهراء داعيا للضحايا بالرحمة واملغفرة ولذويهم 
بالصبر والســـلوان ومتمنيا للمصابني الشـــفاء 

العاجل.

  واضاف الكندري ان مكتب  الشهيد قرر إلغاء 
حفل تكرمي االعالميني املقرر اقامته مســـاء امس 
تضامنا مع ذوي الضحايا ونبتهل الى اهللا تعالى 
ان يتغمد الفقيدات بواسع رحمته ويسكنهن فسيح 

جناته ويلهم أهلهن وذويهن الصبر. 

 اعــــرب املجلــــس التنفيــــذي 
الحتاد عمــــال البترول وصناعة 
البتروكيماويات عن خالص تعازيه 
ومواساته ألسر واهالي ضحايا 
كارثة حريق اجلهراء املؤســــف 
والــــذي اودى بحيــــاة واصابــــة 
العشــــرات من اخواتنا االمهات 
وبناتنا. وقال املجلس التنفيذي 
في بيانه ان حادث عرس منطقة 
العيون باجلهــــراء ميثل فاجعة 
الكويتي  انسانية هزت املجتمع 
وان االحتاد يقف جنبا الى جنب مع 
اهالي ضحايا الكارثة في مصابهم 

اجللل.
  ودعا املجلس التنفيذي اجلهات 
املختصة في البالد التخاذ احليطة 
واحلذر ازاء هذه االزمات بتفعيل 
فرق الطوارئ املختلفة واالستفادة 
من االخطاء والقصور الذي لوحظ 
من قبل اجلهات املختلفة حتسبا 
ألي طارئ في املستقبل ال سمح 
التنفيذي  اهللا. واشــــاد املجلس 

بالتفاعل الكبير من ابناء الشعب 
الكويتي واملقيمني الذين توافدوا 
للمســــاهمة في تخفيف الضرر 
عن املصابني واالستجابة حلملة 
التبرع بالدم االمر،و الذي اكد ان 
الشــــعب الكويتي وكل من على 
ارضه هم شــــعب واحد مترابط، 
مقتدين بصاحب الســــمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الذي كان له 
السبق في التفاعل مع هذه األزمة 
والتعاطف مع أبنائه من الشعب 
الكويتي بإلغاء استقبال املهنئني 

بشهر رمضان املبارك.
  كما اشــــاد املجلس التنفيذي 
باخلطوط اجلوية الكويتية التي 
بادرت بتسيير رحالتها لنقل اسر 
الضحايا املتواجدين في اخلارج 
وتسهيل اجراءات دخولهم للبالد، 
وباجلهود املبذولة من قبل رجال 
اإلطفاء ورجــــال الداخلية الذين 
وقفوا على احداث هذه اجلرمية 
البشــــعة واســــتطاعوا في وقت 

قياسي التعرف على اجلاني، وال 
ننســــى الدور الكبير الذي بذلته 
وزارة الصحة من تسخير جميع 
امكانياتها الســــتقبال املصابني 

ومحاولة اسعافهم.
التنفيذي    وختــــم املجلــــس 
الحتاد عمــــال البترول وصناعة 
البتروكيماويات بتقدمي التعازي 
ألسر واهالي ضحايا احلريق سائال 
املولى عز وجل ان يحفظ الكويت 
وشعبها من كل مكروه حتت ظل 
الســــمو األمير  ورعاية صاحب 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ نواف األحمد 
الوزراء  وســــمو رئيس مجلس 
الشيخ ناصر احملمد وأن يتغمد 
املتوفني بواسع رحمته ويسكنهم 
مع الصديقني والشهداء والصاحلني 
وأن مين بالشــــفاء العاجل على 
املصابني وان يخفف الضرر عن 
املنكوبــــني ويعينهم على  أهالي 

مصابهم اجللل. 

 قـــدم رئيس مجلـــس إدارة 
جمعية صندوق إعانة املرضى 
د.محمد الشرهان تعازيه ألهالي 
ضحايا «عرس اجلهراء» من أبناء 
الشعب الكويتي، داعيا اهللا عز 
وجل ان يوفق اجلميع الغتنام 
نفحات الشهر الفضيل الربانية 
التي تدفع  الروحية  وعطاءاته 
بأهل اإلميان واإلسالم الى خير 

زاد وهو التقوى.
  وكشف د.الشرهان عن عدد 
التي  من األنشطة اإلنســـانية 
تقدمها اجلمعية للمرضى الفقراء 
الداخلية  على صعيد األنشطة 
واخلارجية في الدول اإلسالمية 
الفقيرة والتي تســـتهدف فئة 

املرضى املعسرين.
  وبني الشرهان في تصريح 
صحافي ان اجلمعية بجانب ما 

تقدمه من خدمات ومســـاعدات 
احملتاجـــني  املرضـــى  آلالف 
املتردديـــن على اجلمعية فإنها 
تقوم بالعديد من املشاريع الطبية 
واإلنسانية في كثير من الدول 
العربية واإلسالمية حسب رغبة 
الى مشروع  املتبرعني، مشيرا 
مخيمات عالج أمراض العيون 
الذي تقيمه اجلمعية في ٦ دول 
النيجر  عربية وأفريقيـــة هي 
وموريتانيا واليمن وجمهورية 
بنني ومصر والســـودان ضمن 
الطبي في  برنامجها اإلغاثـــي 
مشروع مكافحة العمى في الدول 

الفقيرة.
  وقال الشرهان: ان مشروع 
الـــذي تقيمه  مكافحـــة العمى 
اجلمعية يعتبر أحد أهم املشاريع 
اإلنسانية التي تقوم بها اجلمعية 

خـــارج الكويت، حيـــث تعمل 
على مســـاعدة املرضى الفقراء 
الذين أصيبـــوا باملاء األبيض 
(الكتاراكت) الذي يفقد عشرات 
اآلالف املصابني نعمة اإلبصار.

  وشكر الشـــرهان احملسنني 
وأهـــل اخليـــر ســـائال اهللا ان 
يجازيهم خيـــر اجلزاء على ما 
يقدموه من دعم خيري الخوانهم 

الفقراء.
  كما شكر الشـــرهان كل من 
يساهم أو يدعم إقامة املشاريع 
الطبية ودعم املخيمات التي ترفع 
الكرب والبالء عن اناس يكونون 
في أمس احلاجـــة ليروا النور 
ويبصرون الطريق حتى ميارسوا 
حياتهم بشـــكل طبيعي، فضال 
عن متكينهم من إعالة أنفسهم 
وأسرهم ويكفوهم ذل السؤال. 

 مكتب الشهيد ألغى حفل تكريم اإلعالميين «البحري» يوقف أنشطته واحتفاالته الترويحية

 «تنفيذي اتحاد عمال البترول»
  يطالب باتخاذ التدابير االحترازية المستقبلية

 الشرهان عزى الكويت وأهالي الضحايا
 أشار إلى الدور اإلنساني لجمعية صندوق إعانة المرضى

 تبرع بالدم في الجامعة المفتوحة

 الحمد: الكارثة ذكرى مؤلمة 

 تقدمت مساعد املدير للشؤون االدارية واملالية املكلف مسؤول القبول 
والتسجيل منى اللوغاني باسم اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت بأحر 
التعــــازي القلبية الهالي ضحايا حادثة اجلهراء، داعية املولى عز وجل 
ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته وان يلهم اهلهم 
وذويهم الصبر والسلوان. واضافت اللوغاني ان الشعب يجسد تالحمه 
كاجلسد الواحد الذي ان اصيب به عضو تداعت له باقي االعضاء فمصاب 
أهل اجلهراء هو مصاب اهل الكويت وحزن أهل اجلهراء هو حزن الكويت 
لهذه الكارثة التي أملت باخواتنا وامهاتنا واطفالنا مشاطرينهم احزانهم 
وأملهم. ودعت اللوغاني اعضاء الهيئة االدارية واالكادميية والطلبة في 
اجلامعة الى االسراع للتبرع بالدم للمصابني في تلك الفاجعة لعلنا ننقذ 
حياة انسانة بريئة وليحفظ اهللا الكويت وشعبها من كل مكروه مثمني 
بالوقت ذاته جهود وزارة الصحة والداخلية ورجال االطفال في استعداد 
طاقم طبي مختص من اخلارج ملعاينة حالة اجلرحى وســــرعة القبض 

على اجلاني من قبل رجال الداخلية وجهود رجال االطفاء. 

 تقدم رئيس رابطة أعضاء هيئـــة التدريس للكليات التطبيقية 
د.فيصل احلمد بأحر التعازي القلبية واملواســـاة إلى ذوي مأســـاة 
اجلهراء داعيا العلي القدير أن يلهم عائالت الضحايا الصبر والسلوان 
في هذا املصاب اجللل. وقال ان الواجب االنساني يحتم علينا في هذه 
الظروف االليمة تقدمي جميع اخلدمات واملساعدات الالزمة للمصابني 
وأسر الضحايا علنا نخفف عنهم قليال من احلزن الذي يسكن قلوبنا 
جميعا ملســـح دموع ضحايا العيون. واضاف اننا في رابطة اعضاء 
هيئة التدريس نشاطر اهالي الضحايا االحزان وان العني لتدمع وان 
القلب ليخشـــع ولنأخذ من سيرة نبينا العطرة العبرة فنتقوى بها 

على هكذا جلل او امتحان صبرا على البالد.
  وطالب احلمد احلكومة بالتحقيق في هذه املأساة وتبيني أسبابها 
بشكل مفصل تفاديا ألي اضرار او اخطار قد تعرض ارواح االبرياء 
للخطر في املستقبل، وعلينا ان نقف حكومة وشعبا لتخفيف الفزع 
واخلوف الذي عاشـــه أهالي الضحايا الذين راحوا يفرحون فعادوا 
يبكون، متمنيا اتخاذ احلكومة قرارات ناجعة تطفئ اجلمر الذي أكل 
اخضرار الفرح واغتاله في ليلة أليمة ومأساوية ال ميكن ان متحى 

من مخيلة الكويتيني وذاكرتهم.

 المتهمة شبه منهارة 

 إفادات سائق التاكسي 

 أكد مصدر امني ان املتهمة بكت اكثر من مرة داخل 
مقر املباحـــث اجلنائية وعادت لتؤكد انها نادمة ولم 
تكـــن تقصـــد ان تزهق روح واحدة، مشـــيرا الى ان 
املتهمة اكتفت بتناول عصير وثمرة فاكهة خالل وجبة 
الغداء، أما وجبة اإلفطار فلم تقترب منها وكانت شبه 

منهارة.

 مت االستماع إلى إفادات سائق التاكسي اجلوال والذي 
تعرف على املتهمة وقال إنه قـــام بإيصالها من منزلها 
في الرحاب إلى خيطان ومنها قامت بتعبئة قنينة مياه 

بالبنزين الذي استخدم في اجلرمية. 


