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ال��ج��ه��راء ف���ي  ي��ت��ج��دد  ال���م���أت���م«   � »ال���ع���رس 

سفارتنا في البحرين استقبلت المعّزين في ضحايا الجهراء

عزاء الجهراء في كل مكان والحزن يخيم على البيوت

حزنهم البالغ ملا أصاب أهلهم 
الكويت  الكويت معزي����ن  في 
الى املولى  وأهلها، ضارع����ن 
القدير ان يتغمد ضحايا اجلهراء 
بواسع رحمته ويسكنهم واسع 
جناته ويلهم اس����رهم الصبر 

والسلوان.

الرسمية والشعبية البحرينية 
التي ب����ادرت الى تعزية أهالي 
اجلهراء والشعب الكويتي في  
هذا املصاب اجللل راجيا اال يرى 

أحد مكروها في عزيز«.
من جانبهم عب����ر املعزون 
البحريني����ون ل����� »كونا« عن 

الش����يخ نواف األحمد وسمو 
رئيس الوزراء الش����يخ ناصر 
احملم����د وأبناء الش����عب كافة 
وتعاطفهم ومشاعرهم اجلياشة 
جتاه ضحايا اجلهراء. وقال »اود 
ان اعبر عن عميق امتناننا الى 
اإلخوة البحرينين والشخصيات 

الكويتين العاملن في البحرين 
أتقدم بأحر التعازي الى ذوي 
ضحايا اجلهراء وأمتنى الشفاء 

العاجل للمصابن«.
واشاد بالرعاية الكرمية من 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 

احلزن على الوطن بأكمله وال 
يسعنا اال ان نسأل اهلل الرحمة 
واملغف���رة لضحاي���ا احلريق 

ولذويهم الصبر والسلوان.

عبر شاشات التلفزيون بارسال 
املسجات الى أهالي الضحايا في 
اجلهراء التي لم تكن الوحيدة 
املتش���حة باحل���زن، بل خيم 

يتماسك مع بعضه البعض اثناء 
احملن والشدائد واتضح ذلك 
فيما اقدم عليه املواطنون من 
تبرع بالدم واملال واملواس���اة 

وضعوا لوحاتهم في الطرقات 
معبرين عن مواساتهم لذوي 
الضحايا، كما ان هذه احلادثة 
اثبتت ان الشعب الكويتي قوي 

� كونا: قال سفيرنا  املنامة 
الش����يخ  البحرين  لدى مملكة 
عزام مبارك الصباح ان شعور 
األس����ى واحلزن العميق الذي 
عبر عنه املعّزون البحرينيون 
في ضحايا اجلهراء يجسد مدى 
عمق وشائج القربى والترابط 

بن البلدين الشقيقن.
جاء ذلك في تصريح لسفيرنا 
ل����� »كون����ا« عقب اس����تقباله 
الليلة املاضية جموع املعزين 
البحرينين في فاجعة ضحايا 
اجلهراء يتقدمهم عدد من أعضاء 
املجل����س النياب����ي البحريني 

واملجالس البلدية.
وأعرب الشيخ عزام عن الشكر 
للبحرين ملكا وحكومة وشعبا 
على طيب وصدق مش����اعرهم 
وتعازيهم ومواس����اتهم لذوي 
الى  ضحايا اجلهراء، مش����يرا 
أن هذه املشاعر اجلياشة تعبر 
التاريخية  العالقات  عن عمق 

العريقة التي تربط البلدين.
وقال »اننا أبناء دول اخلليج 
كاجلسد الواحد نتداعى جميعا اذا 
ما اصابتنا مصيبة وال نقول اال: 

انا هلل وانا اليه راجعون«.
واضاف انه »باسمي وباسم 
كل املعزين البحرينين واالخوة 

هاني الظفيري � محمد الدشيش
من يدخل محافظة اجلهراء 
خالل هذه الفت���رة يعتقد أنه 
م���ا من بيت إال وفقد امرأة في 
حريق »العيون« ففي كل مكان 
جت���د يافطة قد علقت بالقرب 
من االش���ارات الضوئية كتب 
عليها عزاء مم���ا يدل على ان 
كارث���ة احلريق ل���م تنته في 
وقتها بل هي مسلسل مستمرة 

حلقاته.
»األنب���اء« زارت احملافظة 
وشاهدت اخليام التي نصبت 
الس���تقبال املعزين في جميع 
املناطق ورغم ان احلادثة وقعت 
بإحدى اخلي���ام اال ان العزاء 
عرف بأنه يق���ام بهذه اخليام 
التي كانت بالقرب من السنترال 
التابع حملافظة اجلهراء وخلف 
املجم���ع الكائ���ن في املنطقة 
االس���تثم���ارية وكذلك خلف 
صناعي���ة اجل���ه���راء وغيره 
العديد من اخل���يام التي نصبت 

في منطقة تيم��اء.
الوقت نفسه انتشرت  في 
الذين  ابن���اء املنطقة  لوحات 

الحادث أثبت تضامن أهل الكويت في الشدائد

إبراهيم البغلي
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السفير الشيخ عزام الصباح خالل استقباله املعزين

يافطة الى عزاء الداحس

البغلي: على مؤسسات المجتمع المدني 
التعاون مع الحكومة لتخفيف آثار كارثة الحريق

معالجة جوان�ب القصور لتجنب حدوث هذه الفاجعة مس�تقبالً
وق���ال البغل���ي ان ه���ذه 
املأس���اة كش���فت عن بعض 
القصور في اجلهات  جوانب 
احلكومية خاصة عند التعامل 
مع األحداث الطارئة، مطالبا 
الدولة  املس���ؤولن وقيادات 
بالوقوف عليها ودراس���تها 
ووضع اخلطط املناسبة التي 
تضمن التعامل السريع من قبل 
اجلهات املعنية بشكل مدروس 
وتعاون كامل، لتجنب حدوث 
الفاجعة مستقبال،  مثل هذه 
مشيرا الى ان ارواح املواطنن 
واملقيمن أمانة سيسأل عنها 

اجلميع أمام اهلل عز وجل.
وعل���ى صعيد محاس���بة 
املتهمة بارتكاب احلادث طالب 
البغل���ي اجلهات املس���ؤولة 
بس���رعة تس���يير اجراءات 
القصاص  احملاكم���ة وتنفيذ 
الع���ادل، مؤك���دا ان ذلك من 
شأنه ان يخفف من األلم الذي 
يعتصر الشعب الكويتي عامة 
وذوي الضحايا بصفة خاصة، 
كما طالب مبحاسبة جميع من 
يثبت تورطه���م في اإلخالل 
بعوامل األمن والسالمة للخيمة 
املنكوبة، ليك���ون ذلك رادعا 
وعبرة لكل من تسول له نفسه 

املتاجرة بأرواح الناس.

توجه راعي جائزة البغلي 
لالبن البار إبراهيم البغلي الى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بخالص 
العزاء فيمن قضوا في حادث 
العيون األليم، داعيا اهلل عز 
وجل أن يرحم املتوفن وينزلهم 
منزلة الشهداء والصديقن وأن 
يلهم ذويهم الصبر والسلوان، 
ويأجرهم في مصيبتهم خير 

اجلزاء.
وأثنى البغلي على املبادرة 
الكرمية من صاحب الس���مو 
األمير وتفضل سموه مبكرمة 
أميرية س���امية تشمل ذوي 
ش���هداء احلري���ق للتخفيف 
عن ذوي الضحاي���ا، وكذلك 
الس���امية  إص���داره األوامر 
مبعاجلة املصابن خارج البالد 
وتذليل جميع الصعوبات التي 
تواجههم في مبادرة إنسانية 
معه���ودة، تعكس الش���عور 

األبوي واإلنساني لسموه.
ان ما أصاب  البغلي  وأكد 
أهالينا في اجله���راء فاجعة 
تدمى له���ا القلوب، إال اننا ال 
منلك إال التسليم بقضاء اهلل 
عز وجل ونقول »انا هلل وإنا 

اليه راجعون«.

ودعا راعي جائزة البغلي 
لالبن البار الى تكاتف الشعب 
الكويتي مع أبناء اجلهراء في 
مصابه���م، وتعميق اجلهود 
اخليرية واإلنس���انية إلزالة 
املأس���اة م���ن نفوس  آث���ار 
األسر املبتالة، وتقدمي جميع 
املساعدات للمصابن وذوي 
الضحاي���ا، وفي ه���ذا اإلطار 
البغلي بن���داء عاجل  توجه 
الى جميع مؤسسات املجتمع 
املدني كي تتعاون مع اجلهات 
احلكومية املختلفة في سبيل 
تنظيم جهود مساعدة املنكوبن 
واملتضرري���ن م���ن احلادث 
األليم لتجاوز تداعيات هذه 

املأساة.

أثنى على المكرمة األميرية لذوي الضحايا واألمر السامي بمعالجة المصابين في الخارج

روال عّزت أهالي ضحايا »العيون«:
مصاب الكويت جلل والحادث زلزل المشاعر

مخلد: المكرمة األميرية لذوي
ضحايا الحريق ليست بغريبة على سموه

بن حثلين: الحادث كشف ضرورة 
االهتمام بالبنى التحتية لمواجهة الكوارث 

مركز شباب الجهراء يعزي بكارثة العيون

قال فيصل خالد بن حثلن إن املكرمة األميرية 
لضحاي���ا حادثة حريق اجلهراء هي لفتة أبوية 
حانية من قبل صاحب السمو األمير للتخفيف 
عن ذوي الضحايا وش���دد على أن تلك اخلطوة 
غير مستغربة على صاحب السمو األمير، واضاف 
بن حثلن في تصريح له »نعزي انفسنا واهالي 
الضحايا به���ذه الفاجعة الت���ي اصابت جميع 
الكويتين مبختلف اطيافهم ومكوناتهم االجتماعية 

وندعو للمتوفن بالرحمة وللمصابن بالشفاء 
العاجل«.

واكد بن حثلن ان احلادث األليم كشف مدى 
احلاجة الى االهتمام بالبنى التحتية خصوصا في 
قطاع الصحة ملواجهة مثل هذه الكوارث في حال 
تكررت � ال سمح اهلل � السيما في احملافظات ذات 
الكثافة السكانية كمحافظات اجلهراء والفروانية 

واالحمدي.

بتوجيهات من رئيس مجلس االدارة امل��دير 
العام للهيئة العامة للشباب والرياض���ة الل���واء 
فيص���ل اجلزاف، قام أعضاء مرك���ز ش���ب���اب 
اجله���راء بحضور رئيس املركز احمد الظفي���ري، 
بزي������ارة مقار العزاء لش���هداء حادث منطق��ة 
العي���ون وذل�ك لتعزيتهم ومشاركتهم املص���اب 

األلي���م.
وفي زيارة األعضاء لعزاء عائلة العفيصان قّدم 
األعضاء واجب التعزية ألفراد العائلة بحضور 
الشيخ كامل سعود بن عفيصان وزوج املتوفية 
محمد العفيصان، ونقل الظفيري إليهم تعازي 

اللواء اجلزاف في مصابهم.
من جانبه، شكر الشيخ كامل صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح االحمد على مش���اركته 
االنسانية ومبادرته بتس���خير كل االمكانيات 
للوق���وف الى جانب ذوي الش���هداء، كما تقدم 
بالش���كر من الهيئة العامة للشباب والرياضة 
واللواء اجلزاف بشكل خاص على هذه املبادرة 
الطيبة واملشاركة الوجدانية التي ليست غريبة 

على اهل الكويت األوفياء.
كما قام األعضاء بزيارة موقع احلادث األليم 

للوقوف على آثار الكارثة اإلنسانية.

الدقباسي: منح أيتام المتوفيات البدون 
في الحريق شهادات ميالد فورية

العازمي: نشارك أهلنا 
في الجهراء بالمصاب الجلل

نظرا لصعوبة النتائج التي ترتبت على حريق اجلهراء من موت 
لكثي���ر من االمهات وتيتم ابنائهن ومنه���ن من كن من فئة البدون، 
وحرصا على ان نقدم ألبنائهن شيئا يستحقونه، اقترح النائب علي 
الدقباسي منح ايتام النس���اء اللواتي توفن في حريق اجلهراء من 
فئة البدون شهادات امليالد بشكل فوري، وادخال املعاقن من هؤالء 

االيتام املؤسسات املعنية بشؤون االعاقة.

قدم رئيس املجلس البلدي زيد العازمي العزاء الى اهال���ي الضحاي���ا 
واملصاب���ن في كارثة حريق اجلهراء، وق���ال العازمي في اتص���ال م���ن 
خ��ارج البالد: نش���ارك اخواننا واهلنا ف���ي اجلهراء بهذا املصاب اجللل 
داعي����ن الل�ه عز وجل ان يتغمد بواس���ع رحمته الضحايا ويس���كنهم 
فس���يح جناته ويله����م اهاليهم الصبر والسلوان وان يكتب للمصابن 

الشفاء العاجل. 
وق���ال العازمي: نظرا له���ذه الظروف التي يعيش���ها اهلنا وذووهم 
فإننا لن نستقبل املهنئن خالل شهر رمضان تضامنا ومشاركة الهالي 

ضحايا احلريق.

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، أصدرت النائب د.روال دشتي 
بيانا قالت فيه »جفت الدموع في املآقي وانفطرت القلوب حزنا وأملا 
على هول الكارثة التي أمّلت باجلهراء، فمصاب الكويت جلل بفقدان 
العش���رات من أبنائها األبرار على اثر احل���ادث األليم واملروع الذي 
زلزل املش���اعر واجتاح النفوس والضمائر، فبكل الرضا والتسليم 
لقضاء اهلل تعالى، أتوجه من الكويتين عموما ومن ذوي الضحايا 
خصوصا بأبلغ العزاء، سائلة املولى تعالى أن يتغمد الشهداء منهم 
بالرحمة ويس���كنهم فسيح جناته، وأن ميّن على املصابن بالشفاء 

والعافية ويخفف عنهم آالمهم.
كما اعتذرت د.روال دشتي عن استقبال املهنئن مبناسبة حلول 
شهر رمضان املبارك أعاده اهلل على جميع املسلمن باخلير واليمن 
والبركات، وبلس���م جراح الكويت وأهله���ا، وحفظها وإياهم من كل 

سوء.

اشار النائب مخلد العازمي 
ال���ى ان املب���ادرة الكرمية من 
صاح���ب الس���مو االمير نحو 
اسر االخوات شهيدات فاجعة 
اجلهراء ليست باالمر اجلديد 
او املستغرب على سموه، بل 
هي من طبيعة العالقة الوطيدة 
ب���ن االب وابنائ���ه في احملن 

والنكبات.
واضاف في تصريح صحافي: 
ان هذه املبادرة الكرمية ترمز الى 
مواقف سموه والتي لم يدخر 
او طاقة ملش���اركة  فيها جهدا 
ابنائه واخوانه وتعد من القيم 
الش���خصية في كل  الوطنية 
الظروف ومتثل نبراسا الهل 
الكويت وجتسد قوة وتالحم 

بعناية من اهلل.
واضاف ان محن���ة اه�ال��ي 
الضحايا متثل فاجع���ة ادم���ت 
القلوب حزنا عل���ى ش���ه��داء 
ومصابي الفاجع���ة امل���روعة 
الت���ي هزت الوجدان لغرابتها 
وبعدها عن طبيعة اهل الكويت.  
كما اضاف العازمي انه يتقدم 
بخالص العزاء السر الضحايا، 
داعيا له���م بالرحمة واملغفرة 
ويسكنهم في مستقر رحمته 
وان يله���م ذويهم واس���رهم 
الصبر والس���لوان، داعيا اهلل 
صبرا للنف���س وراحة للقلب 
وحفظ���ا للكوي���ت وأهلها في 
القيادة احلكيمة لصاحب  ظل 

السمو األمير.

ابنائها في نسيج واحد حتت 
راية الكويت اخلفاقة بن االمم 
محفوظة دائما واهلها وشعبها 

اقترح إدخال المعاقين منهم المؤسسات المعنية 

الزمانان: توجيهات لمكتب توثيق الجهراء 
بتقديم جميع التسهيالت ألسر المنكوبين

دعا وكيل وزارة العدل للشؤون 
أهالي  الزمانان  القانونية د.بدر 
شهداء اجلهراء الى التقدم الى مكتب 
توثيق اجلهراء الستخراج حصر 
وراثة ل���ذوي املتوفن، وقال انه 
أصدر توجيهات عاجلة للعاملن 
في املكتب بضرورة تيس���ير كل 
السبل لهم وتوفير اخلدمات التي 
تعينهم على إجناز معامالتهم في 
اسرع وقت ممكن وتذليل العقبات 
التي قد تواجههم، وأكد الزمانان 
ان اقل ما ميكن ان تقدمه وزارة 
العدل ملشاركة األسر املنكوبة في 
مصابهم هو تقدمي أقصى درجات 

التعاون معهم متش���يا مع توجهات احلكومة وكل مؤسسات الدولة 
بذلك الصدد. 

وأك���د د.الزمانان على املراجعن ملكتب توثيق اجلهراء من اس���ر 
هؤالء الشهداء ضرورة اصطحاب املستندات املطلوبة إلصدار حصر 
الوراثة واملتمثلة في اصل شهادة الوفاة وصورة عنها � اثبات املتوفى 
)صورة البطاقة املدنية او اجلنسية( + شهادة امليالد في حال وجود 
األم � اثباتات جميع الورثة )اص���ل البطاقة املدنية( وصورة عنها � 
عقد الزواج او الطالق � ش���هادات امليالد لالخوة واالخوات )اذا كانت 
املتوفاة أنثى( شهادة امليالد لألوالد )إذا كانت املتوفاة أنثى( � صورة 
من الوصية الرس���مية إن وجدت � ص���ورة من حصر الوراثة اذا كان 
للمتوفى احد ابنائه متوفى قبل���ه + صور البطاقات املدنية للورثة 
� ص���ورة من حكم الوصاية على القصر إن وجد � ش���هادة من وزارة 
الصحة في حالة وجود حمل مس���تكن او شهادة امليالد االصلية في 
حالة وضع احلمل � اصل ش���هادة الوفاة + صورة عنها � اضافة الى 
ضرورة ان يكون مقدم الطلب احد الورثة شرط أال يقل عمره عن 21 
سنة او وكيال )يحمل الوكالة االصلية( وشاهدين مع اصل بطاقاتهما 
املدنية وصورة عنها ش���رط أال يقل عمرهما عن 21 س���نة )بحيث ال 

يكونا من الورثة(. 
واش���ار د.الزمانان الى انه بإمكان املواطنن من ذوي هؤالء األسر 
االطالع على هذه املس���تندات وكل االجراءات املتعلقة بحصر الوراثة 
وكذل���ك الطلبات التي يجب تقدميها من خالل ش���بكة اإلنترنت »عن 
طريق الدخول الى موقع وزارة العدل www.moj.gov.kw/new.asp � أو 

اخلط الساخن رقم 24801809 � »إدارة التوثيقات الشرعية«.


