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

مصدر أمني ل� »األنباء«: أمر النيابة بإزالة جميع آثار حريق »العيون« 
يعزز فرضية تمثيل الجريمة في موقع مغاير حرصًا على سالمة المتهمة

أمير زكي � فرج ناصر
ما خلفه حري���ق »العيون« 
من آثار معنوية س���يبقى قابعا 
لعقود على االقل في نفوس ذوي 
ضحايا هذا احلريق املأس���اوي، 
كما ستظل آثار هذا العرس الذي 
حتول الى مأمت قائمة في نفوس 
من اصيب���وا بحروق رمبا تؤثر 

على حياتهم.
كل ش���يء انته���ى، هنا كان 
املأس���اة،  العرس، وهنا حدثت 
النيابة  املتهمة اعترفت، ووكيل 
عاين املوقع، وظلت آثار احلادثة 
قائمة حي���ث قدرت االعداد التي 
قامت بزيارة موقع احلادث لالطالع 
على اكثر كارثة انسانية شهدتها 

مشكلة بينه وبني زوجته لكانت 
املخافر تعج بطوابير من األزواج 
والزوجات، مجددا التأكيد على انه 
لم يدر بخلده ولو للحظة واحدة 
ان زوجته األولى )املتهمة( ستقدم 

على عمل كارثة بهذا القدر.
من جانب آخر، أبلغت مصادر 
أمنية مطلعة »األنباء« انه سيتم 
استدعاء شقيقات زوج املتهمة في 
حريق اجلهراء، حيث ان اسماءهن 
قد زج بها في حيثيات القضية 
اثناء التحقيق مع املتهمة من قبل 

النيابة.
انه سيتم  وأضافت املصادر 
اس���تدعاؤهن في اي وقت تراه 

النيابة.

او مطلع الشهر املقبل على اكثر 
تقدير، مؤكدا ان التحقيقات تكاد 
تكون قد انتهت باستثناء بعض 
األمور البس���يطة التي س���يتم 

االنتهاء منها.
واستبعد املصدر إحالة الزوج 
الى ان  التستر، مش���يرا  بتهمة 
الزوج ق���ال امام رجال املباحث: 
ل���و ان كل زوج تقدم ببالغ عن 

الكويت بعشرات اآلالف.
الكوي���ت وبعد اخذ  بلدي���ة 
العامة  النياب���ة  تعليمات م���ن 
ووزارة الداخلي���ة، قام���ت يوم 
امس بازالة جميع املخلفات التي 
نتجت عن احلادث املأساوي، وقد 
انطلقت آليات البلدية لتزيل كل 
ما يدل على ان هذا املكان ش���هد 
اكبر حادث مأس���اوي في القرن 

احلالي بالكوي���ت، حيث قامت 
بازالة االجزاء احلديدية املتبقية 
من الطاوالت والكراس���ي وآثار 

اخليمة املتفحمة.
مصدر ف���ي الداخلية قال ان 
النيابة العامة وبعد قيام وكيل 
النياب���ة مبعاينة موقع احلادث 
امر بازالة جميع اآلثار من موقع 
احلادث، مشيرا الى ان هذا االجراء 

الفتا إل���ى وجود تخوف من 
ان تتع���رض املتهمة االولى من 
قب���ل ذوي املصابني او املتوفني 
مع احتمالية ان يتعرض رجال 
االمن املرافقني لها ألذى، خاصة ان 
املنطقة سكنية ومن الصعوبة ان 
تدخل وزارة الداخلية الى املنازل 
احمليطة لتحكم الس���يطرة على 

االوضاع.

يعزز االعتقاد ان النيابة العامة قد 
ال تلتزم مبوقع اجلرمية العادة 

متثيل احداث الواقعة.
واضاف املصدر: ال ش���ك انه 
ستكون هناك مشكلة امام وزارة 
الداخلي���ة في ح���ال اصطحاب 
املتهمة الى مكان اجلرمية لتعيد 
متثيل فعلتها، ما يذكر الضحايا 

واملصابني بجرميتها البشعة.

واضاف املصدر: باعتقادي ان 
رفع اآلثار يدعو الى التأكيد بأن 
متثيل اجلرمية قد يكون في موقع 
مغاير حرصا على سالمة املتهمة 
النيابة ورجال  وسالمة اعضاء 

الداخلية.
على صعيد آخر، رجح املصدر 
ان حت���ال املتهمة ال���ى محكمة 
اجلنايات مع نهاية الشهر اجلاري 

آليات البلدية أزالت األجزاء الحديدية المتبقية من الطاوالت والكراسي وآثار الخيمة المتفحمة

اصطح�اب المتهم�ة إل�ى موقع الح�ادث يذّك�ر ذوي الضحايا بفعلتها البش�عة م�ع وجود صعوبة في س�يطرة رج�ال الداخلي�ة على المن�ازل المحيطة

المعرس ل� »النيابة«: لو تقدم كل زوج ببالغ لوجود مشكلة بينه وبين زوجته لعّجت المخافر بطوابيرالمتزوجين
قد يتم استدعاء شقيقات زوج المتهمة للمثول أمام النيابة بعد أن وردت أسماؤهن في حيثيات القضية

التحقيق�ات ت�كاد تك�ون انتهت وترج�ح إحالة المتهمة إل�ى محكم�ة الجنايات نهاية الش�هر الج�اري أو بداية المقب�ل على األكثر

الشيخ دعيج اخلليفة

احمد العوضي

د.أحمد الفضلي

)سعود سالم(جانب من عملية تنظيف موقع احلادثآليات وعمال البلدية يزيلون آثار احلريق

دواوين الفيحاء تعتذر خالل رمضان
صرح فهد عبدالرحمن املعج���ل بأن دواوين منطقة 
الفيحاء تعتذر عن عدم اس���تقبال املهنئني خالل ش���هر 
رمضان املبارك تقديرا ملبادرة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وتضامنا مع اسر الشهداء واملصابني في 

حادث حريق اجلهراء.
ومتنى املعجل ان يجنب اهلل الكويت كل مكروه ويعيد 
شهر رمضان الكرمي على اجلميع بالصحة واألمن واألمان 

وان يتقبل منا ومن اجلميع صيامه وقيامه.

الخليفة يعتذر عن استقبال المهنئين
تضامنًا مع أسر الضحايا

يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة املشروعات السياحية الشيخ دعيج 
اخلليفة املال����ك وإخوانه الى جميع االخ����وة املواطنني بأطيب التهاني 
والتبريكات مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك أعاده املولى سبحانه 
على اجلميع باخلير واليمن والبركات. ويعتذر املالك وإخوانه عن استقبال 
املهنئني بشهر رمضان تضامنا مع اسر ضحايا ومصابي حريق اجلهراء، 
سائال املولى سبحانه رب البيت الكرمي ان يحتسب ضحايا احلريق شهداء 

ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

فرج ناصر
قال مدي���ر ادارة التكرمي مبكتب الش���هيد، احمد العوضي انه 
حس�����ب نظام مكتب الشهيد فإن ضحايا حريق اجلهراء لن يتم 
ادراج اسمائهم ضمن كشوفات املكتب اال بعد موافقة مجلس الوزراء، 
مشي��را الى ان املكتب يستقبل فقط حاالت الواجب الوطني جتاه 
البلد، ومنهم شهداء االحتالل والعمليات االرهابية والدفاع واحلرس 
الوطن��ي ومؤخرا مت ادراج شهداء رجال االطفاء مع املكرمة االميرية 
للش���هيد االعزب، نظرا ملا يقدمه هذا الشهيد للوطن، عدا ذلك لن 
يت��م ادخ��ال اح��د ف��ي كشوفات املكتب، مؤكدا ان م��ن قاتل��وا ف��ي 
البوسن��ة والهرسك وكذلك مع اللبنانيني ال يتم ادراج اسمائه��م 

في الكشوفات ألنه غير مكلف من قبل الدولة.
واضاف ان مكتب الشهيد اسس لشهداء االحتالل الذين قدموا 

ارواحهم فداء لهذا الوطن.

ليلى الشافعي
أعرب أمني صندوق نقابة العاملني بوزارة األشغال 
العامة محمد الصعفاك باس����مه ونيابة عن مجلس 
ادارة نقابة األشغال وجميع موظفي وموظفات وزارة 
األشغال عن بالغ حزنه وأسفه للحادث األليم الذي 
وقع في منطقة العيون باجلهراء وأودى بحياة أكثر 
من 46 ضحية، وقلب فرح اجلهراء الى حزن كبير، 
مؤكدا ان احل����ادث أحزن جميع أهالي الكويت دون 
استثناء ويعد كارثة كبيرة هي الثانية على الكويت 
بعد كارثة الغزو الغاشم. وتقدم الصعفاك ومجلس 
ادارة النقابة بأصدق التعازي واملواساة الى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
األمني الش����يخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في ضحايا حريق اجلهراء 
وألهالي الضحايا جميعا، متمنني الش����فاء العاجل 
للمصابني في احلادث. وقال في بيان صحافي »اننا 
في الكويت وهلل الفضل أسرة واحدة في وقت الشدة 
ونترجم توجيهات صاحب السمو في التأكيد على 

الوحدة الوطنية، ولق����د كان احلادث فاجعة كبرى 
ومأساة مرت بها الكويت، داعيا اهلل ان يرحم املوتى 
الذين قضوا جراء احلريق ويسكنهم فسيح جناته 
ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان«. وأضاف »اننا 
نتقدم بالشكر اجلزيل الهتمام صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بإعطائه تعليمات بتوفير كل 
الرعاية الصحية للمصابني وكذلك لتقدميه املكرمة 
األميري����ة جلميع ضحايا احلريق، وان دل هذا على 
شيء فإمنا يدل على احساس الوالد بأبنائه ومعاناتهم، 
وهذا ما تعودناه من حكام الكويت على مر السنني 
وهذا ليس بغريب على أسرة اخلير أسرة الصباح 
حفظهم اهلل ورعاهم، ونش����كر جهود رجال وزارة 
الداخلية ووزارة الصح����ة والدفاع املدني واإلدارة 
العامة لإلطفاء إلنقاذهم الناجني من احلريق وجميع 
العاملني في مستش����فى اجلهراء والفروانية ومركز 
البابطني ومستشفى مبارك الكبير لتعاونهم البالغ، 
وقد أدت جميع اجلهات املعنية دورها قدر املستطاع 

اال ان ذلك هو قضاء اهلل وقدره«.

مبرة جلوي تعزي بحادث حريق الجهراء
العتيبي: المبرة تدعم البدون في الدراسة والتوظيف

العوضي: ال إدراج ألسماء المتوفين في الحريق 
بسجالت »الشهيد« إال بموافقة مجلس الوزراء

العويد: انطالق مسابقة شذرات اإللكترونية الرمضانية بال شروط

واملش���رف الع���ام على موقع 
الداعية عبدالعزيز  ش���ذرات 
العويد عن انطالق مس���ابقة 
شذرات اإللكترونية الرمضانية 
وهي مسابقة تقام حتت رعاية 
العتيبي وال  مب���رة جل���وي 
توجد أي ش���روط للمشاركة 
الدخول  في املسابقة س���وى 
www. على املوقع االلكتروني

shathraat.com وتسجيل االسم 
املدن���ي واإلجابة عن  والرقم 

ليلى الشافعي
إدارة  أعلن رئيس مجلس 
مب���رة جل���وي العتيبي فهد 
العتيبي عن تدشني املبرة ملوقع 
شذرات اإللكتروني وهو موقع 
متخصص في استضافة بعض 
ضيوف إذاع���ة القرآن الكرمي 
واملواد الصوتية، باالضافة الى 
انطالق مشروع بسمة لتأهيل 

البدون.
ودعا العتيبي في تصريح 
صحافي ابناء فئة البدون لزيارة 
املوقع والتعرف على إمكانية 
االستفادة من مشروع بسمة 
وتسجيل بياناتهم، الذي يهدف 
الى التنسيق مع بعض اجلهات 
لدعم ابناء البدون في الدراسة 
والوظيفة من باب ان هذه قضية 
املبرة جل  إنسانية ووضعت 
اهتمامها بها، وستس���تمر في 
دعم ابناء ه���ذه الفئة إلكمال 

دراستهم.

مسابقة شذرات

املبرة  أكد مدي���ر  ب���دوره 

أسئلة املسابقة.
وأشار العويد الى ان مجلس 
ادارة املب���رة رصد 10 جوائز 
نقدية وس���يعلن عن اس���ماء 
الفائزين بعد ش���هر رمضان 
اليومية،  الكرمي في الصحف 
مؤكدا ان املبرة قامت بإجراء 
التصفيات النهائية ملس���ابقة 
جل���وي العتيبي ف���ي مملكة 
البحرين، وشارك فيها مئات 
املشاركني وسيقام حفل خاص 
لتوزيع اجلوائز على الفائزين 

بعد شهر رمضان الفضيل.
ورفعا العتيب���ي والعويد 
التعازي القلبية لصاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجل���س الوزراء والى 
الشعب الكويتي لفقدان الكويت 
عددا من نسائها جراء حادث 
حريق اجلهراء، س���ائلني اهلل 
العلي القدير ان يرحمهن بواسع 
رحمته ويسكنهن فسيح جناته 
ويلهم أهلهن وذويهن الصبر 
والسلوان، وإنا هلل وإنا إليه 

راجعون.

عبدالعزيز العويد

الفضلي: حالتان فقط في وضع حرج
من 22 حالة مازالت في »البابطين«

قال رئي���س مركز البابطني 
للحروق د.أحم���د الفضلي ان 
22 مصابا من حريق اجلهراء 
موجودون لدينا حاليا في مركز 
البابطني حتت العالج واالشراف 
الطبي وان 7 من تلك احلاالت 
العناية  موضوعة في غ���رف 
املركزة منها حالتان في وضع 

حرج.
وأضاف الفضلي في تصريح 
املقبل  صحافي ان االس���بوع 
سيشه��د خ��روج بعض احلاالت 
التي ت��م عم���ل العالج الالزم 
وإجراء عمليات عدة لها، الفتا 
الى ان من 2 إلى 3 حاالت سيتم 
السماح لها باخلروج خالل يومي 

األحد واالثنني املقبلني.
وأش�����ار ال���ى ان خبي���را 
بريطانيا يصل للبالد صباحا 
وهو العضو الثاني في الفريق 
الذي وصل قبل يومني، مشيرا 
الى ان أعضاء الفريقني األملاني 
والبريطاني أشادوا باإلجراءات 
الطبي���ة التي ق���ام بها الطاقم 
الطب���ي ف���ي مرك���ز البابطني 

وتعامله مع تلك احلاالت كان 
البروتوك���والت والنظم  وفق 

الطبية.
وأك���د الفضل���ي ان جميع 
احلاالت في املركز بحالة جيدة 
ومستقرة عدا حالتني في وضع 
طبي حرج، مشيدا بالدعم الذي 
يجده مركز البابطني واالهتمام 
من قبل وزير الصحة د.هالل 
الساير ووكيل الوزارة د.إبراهيم 

العبدالهادي.

من المصابين في حريق الجهراء

الصعفاك: الحادث أكد ترابط الكويتيين 
حكومة وشعبًا وقت الشدة

أعرب عن اعتزاز نقابة األشغال بالمكرمة األميرية لذوي ضحايا حريق الجهراء


