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أهالي ضحايا »العيون«: موقف صاحب السمو وتضامن الكويتيين خفّفا عنا الكثير
خالل جولة لـ »األنباء« على مقرات العزاء المنتشرة في مناطق الجهراء
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)محمد الخالدي(خيمة الستقبال املعزين بضحايا حريق »العيون«

مشعل اخلالديمطر اخلالدي

رسالة »للفضوليين«
أجمع أقارب الضحايا الذي���ن التقتهم »األنباء« في أكثر من مقر 
للعزاء على أن جتمه���ر الناس وجتمعهم أثناء حدوث احلريق كان 
سببا مباش���را في تعطيل عملية إنقاذ النساء واألطفال، وقالوا: ان 
املوت حق وكل إنسان سيموت في يومه وموعده ولكن اهلل عز وجل 
أمرنا باألخذ باألس���باب وهؤالء »الفضوليني« الذين جتمهروا كانوا 
سببا مباش���را في تعطيل حركة مرور سيارات اإلطفاء واإلسعاف، 
وعليهم أن يدركوا أنهم محاسبون على ذلك أمام اهلل عز وجل، وأن 
يدركوا أنهم تس���ببوا في موت العشرات من األبرياء كان من املمكن 
إنقاذهم لوال وجودهم، واس���تغربوا من هذه »العادة السيئة« لدى 
البعض ممن يعشقون »الفرجة« على مصائب اآلخرين قائلني: ان كثيرا 
منهم جتمعوا للفرجة ليس أكثر وبال مباالة أو ش���عور باملسؤولية 
وكان كثير منهم يوقف س���يارته في عرض الطريق ويقف ليتفرج 
على ما يحدث، فعلى ماذا يتفرجون؟! على نساء وأطفال يحترقون؟ 
أين ضمائرهم وهم يعلمون أنهم تسببوا في إغالق الشوارع وإعاقة 
املس���عفني عن إنق���اذ أرواح اولئك األبرياء؟ وأك���د كثير من أهالي 
الضحايا أن كثيرا من النس���اء واألطفال الذين ماتوا في احلريق قد 
ماتوا أثناء عملية نقلهم الى املستشفى والتي تأخرت كثيرا بسبب 
حشود »املتفرجني«، وعليهم أن يعرفوا وهم يعرفون أنفسهم أنهم 
تسببوا في موت كثير من األبرياء وزيادة معاناة كثير من املصابات 
بسبب جتمهرهم وفضولهم غير املبرر، وإذا كانت القوانني ال جترم 

فعلتهم فليعلموا أن عقاب اهلل عز وجل ال مفر منه. 

الداحس: المجتمع الكويتي أصيل ومعدنه يظهر في الش�دائدالخالدي: نحتسبهم ش�هداء عند اهلل وندعو للمصابين بالشفاء

محمد الخالدي � فرج ناصر
عبر عدد من أهالي ش��هداء حريق »عرس العي��ون« عن اعتزازهم 
وتقديرهم للموقف األبوي الكبير لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وس��مو ولي العهد الش��يخ نواف األحمد وعموم ابناء الشعب 
الكويتي الذين آزروهم في محنتهم وتعاطفوا مع مصابهم اجللل، وأثنى 
ذوو الضحايا على متابعة صاحب السمو األمير للحادث منذ اللحظات 
األول��ى لوقوعه وحرص س��موه على تأمني كل م��ا يحتاجه املصابون 
من رعاية طبية وفي هذا الس��ياق جتولت »األنباء« على مقرات العزاء 

املنتشرة في منطقة اجلهراء لتستطلع آراءهم، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية قال عدد م���ن أقرباء عائلة الداحس 
الذي���ن فقدوا اثنتني من أقربائهما والتزال س���بعة 
أخريات يتلقني العالج في مركز البابطني ان اهتمام 
صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد يعبر 
عن لفت���ة أبوية كرمية وهي ليس���ت غريبة على 
سموه، فسموه قريب من أبنائه دائما يشعر بآالمهم 
ويشاركهم أحزانهم وأفراحهم ونحن نعزي سموه 
بهذه الكارثة التي أصابت املجتمع الكويتي قبل أن 

نعزي أنفسنا.
 وأضاف أن هذه املواقف املشرفة من أهل الكويت 
وعلى رأسهم صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد 
خففت عنا الكثير من هول الكارثة والصدمة، وأثبتت 
أن تضامن أهل الكويت ووحدتهم أكبر من أي شيء 
فاملجتمع الكويتي مجتمع أصيل ومعدنه يظهر في 
الشدائد. وأكمل: اننا نحتسب أهلنا الذين توفاهم 
اهلل عز وجل في هذا احلادث األليم ش���هداء عنده 
ونسأل اهلل العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته 
وأن يعجل بشفاء جميع املصابني ويردهم إلى أهلهم 

وذويهم ردا جميال وال حول وال قوة إال باهلل. 
كما حتدث ل� »األنب���اء« أحد أبناء عايد خليف 

اخلال���دي والذي فقد والدت���ه وعمته في احلريق 
وهم سعوديون يعيشون في الكويت حيث قال ان 
احلادث يعتبر كارثة كبيرة لم يس���مع أحد مبثلها 
ف���ي دول اخلليج، فهي مصيب���ة كبرى أن ميوت 
كل هذا العدد الكبير من النس���اء واألطفال وييتم 
ويترمل عدد كبير من أس���رهم وأوالدهم ويعاني 
املئات من احلروق واآلالم والتشوهات بهذه الصورة 
اجلماعية املفجعة، ونتس���اءل: ما ذنب كل هؤالء 
األطفال والنساء واألسر التي فقدت أحبابها؟ وهل 
يعقل أن تصل النزعة االنتقامية الى هذه الدرجة 
من الوحش���ية والقتل والتعذي���ب اجلماعي بهذه 
الصورة؟! ولكننا ال منلك إال أن نقول حسبنا اهلل 
ونعم الوكيل على من تس���بب بهذه الكارثة وقتل 
وعذب كل هذه األنفس ويتم ورمل كل هؤالء الناس 
بال ذنب، كما أثنى عل���ى التضامن االجتماعي بني 
أبن���اء الكويت واململكة العربية الس���عودية قائال 
إننا شعب واحد تربطنا عالقات الدم والقربى وما 
أصابنا هنا في الكويت يحزن له كل أبناء اخلليج 
بال استثناء، فش���عب اخلليج كله واحد وتربطهم 
عالقات االخوة والقرابة، وكذلك اشاد مبوقف خادم 

احلرمني الش���ريفني امللك عب���داهلل بن عبدالعزيز 
الذي أمر بنقل وعالج املواطنات السعوديات الالئي 
أصنب في احلريق الى مستشفيات اململكة وأمر لهن 
برعاية طبي���ة عاجلة وطائرة خاصة لنقلهن، كما 
أثنى على دعم صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد 
وتضام���ن أهل الكويت جميعا مع أس���ر الضحايا 
ووقوفهم معهم في مصابهم األليم األمر الذي كان 
له أثر طيب في التخفيف من معاناتهم والشد من 
أزرهم قائال املرء قليل بنفسه كثير بأهله وعزوته، 
واختتم حديثه بالدعاء جلميع الضحايا بالرحمة 
واملغفرة وأن يتقبلهم اهلل عز وجل ش���هداء عنده 
كما أخبرنا رسولنا الكرمي ژ الذي قال »من مات 
حريقا فهو شهيد«، ونحن نحتسبهم شهداء عند اهلل 
بإذن اهلل وندعو جلميع املصابات بالفرج القريب 

والشفاء العاجل وال حول وال قوة إال باهلل.
وبدوره، قال مطر اخلالدي ان املكرمة احلقيقية 
هي تعزية صاحب السمو لنا نحن أهالي الضحايا 
وهي التي تزيدنا فخرا، فسموه مبنزلة الوالد والقائد 
لهذا الشعب وهذا ليس بغريب عليه وندعو اهلل له 

ان يطيل في عمره وان يحفظ اهلل الكويت وشعبها 
من كل مكروه وهذا قدر اهلل.

واضاف ان سموه دائما سّباق في تقدمي يد العون 
وال يتوقف ذلك على الصعيد احمللي بل يتعدى الى 

دول العالم األخرى.
ومن جانبه قال راضي خليف اخلالدي إن مكرمة 
صاحب السمو األمير هي تاج على رؤوسنا فسموه 
ومنذ بداية احلريق كان اهتمامه منصبا على متابعة 

احلادثة.
واضاف ان املكرمة األميرية لم تكن مفاجأة لنا 
فنحن نعرف سموه وما يأخذه على عاتقه وحرصه 

على متابعة شؤون املواطن واملواطنني.
وقال إن الذين فقدوا في احلريق هم ابناء القيادة 

السياسية قبل أن يكونوا أبناءنا.
ومن جانبه قال مشعل اخلالدي نتشرف باملكرمة 
األميرية التي أمر بها صاحب الس���مو األمير لذوي 
الضحايا، مؤكدا أن سموه يعتبر كل ضحية فقدت 

مبنزلة الولد أو البنت او األخت.
واضاف ان مشاركة القيادة السياسية في البلد هي 

بحد ذاتها تعزية لنا جميعا نحن ذوي الشهداء.

صورة تبني مدخل احلوادث ملستشفى اجلهراء ويالحظ صعوبة وصول سيارة اإلسعاف إلى بوابة احلوادث

مستشفى الجهراء.. ألم ومعاناة!
محمد الخالدي

احلديث عن مستشفى اجلهراء حديث آخر ذو 
شجون كما قال بعض أهالي اجلهراء، فإضافة الى 
صغر حجم املستشفى وعدم قدرته على استيعاب 
احلاالت احلرجة وقدرته احملدودة والتي ال تتناسب 
على اإلطالق مع وجوده في أكبر محافظات الكويت 
وأكثرها كثافة سكانية، إضافة الى ذلك كله يعاني 
أهالي اجلهراء من صعوبة الوصول الى املستشفى 
الذي جتري فيه حاليا أعمال الترميم والتوسعة 
والتي تس���بب كل يوم املزيد من املعاناة ألهالي 
املنطقة، وأش���ار كثير من أهال���ي اجلهراء الى أن 
سيارات اإلسعاف التي جلبت املصابني من احلادث 
ظلت متوقفة خارج املستشفى لفترات طويلة وهي 
عاج���زة عن الوصول الى بوابة احلوادث وإدخال 
املصابني بسبب ضيق املكان وعدم وجود مواقف 
ومدخل ضيق ووحيد يصعب جتاوزه، وقالوا ان 
حريق »العيون« جرمية كبرى، ساهم في زيادة عدد 
الضحايا واملصابني واحلاالت اخلطرة لها عدة عوامل 

منها تأخر عمليات اإلنقاذ ووصولهم لتلقي العالج 
املناس���ب نتيجة تكدس الناس وصعوبة احلركة 
ونقص االستعدادات الالزمة، واليزال مسلسل نقص 
االستعدادات قائما حيث يعاني مركز البابطني وهو 
املركز الوحيد املتخصص في عالج حاالت احلروق 
من نقص أدوات العالج وأولها اجللد الصناعي الذي 
يفترض توفره بكثرة. وقال أحد أهالي الضحايا: إذا 
كانت الزوجة األولى للعريس قد سكبت البنزين 
وأش���علت النيران في اخليمة وتسببت في مقتل 
هؤالء األبرياء من النس���اء واألطفال وإصابة هذا 
العدد الكبير بإصاب���ات وحروق بالغة، فإن هذه 
اجلرمية البشعة يشترك فيها عشرات املسؤولني 
عن هذا التقصير واإلهم���ال والتفريط في حياة 
الناس بهذه الصورة التي ال تتناسب على اإلطالق 
مع إمكانات الكويت املادية، فنحن وهلل احلمد في 
دولة غنية وصغيرة احلجم وقليلة السكان فكيف 
يعاني الناس كل هذه املعاناة بسبب نقص املواد 

واألجهزة ومراكز العالج.


