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 (محمد الخالدي)  آثار الكارثة كما بدت صباح أمس وفي اإلطار سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى تفقده موقع احلريق 

 (أسامة البطراوي)  حشود من املواطنني يؤدون صالة اجلنازة على عدد من جثامني ضحايا احلادث املأساوي 

Al-Anbaa Monday 17th August 2009 - No 11996 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 26 من شعبان 1430 ـ 17 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

 قدمت بالغًا في مخفر الرابية ظهر أمس ضد مجهول حملها مسؤولية الحريق ثم  أفادت أمام المباحث بأنها سكبت قنينة مياه صحية سعة ١٫٥ ليتر معبأة بالبنزين على الخيمة

 مصادر أمنية تؤكد اعتراف سيدة بالتسبب في حريق «العيون» 
  و«الداخلية» تدعو للتريث: سنعلن نتائج التحقيق بشفافية

 أمر أميـري لتأمين عـالج المصابين حتـى ولو في الخـارج وتخفيف معانـاة ذويهم 

 دروس من هول الفاجعة الضحايـا يرتفعون  إلـى ٤٣ على األقـل  و«اإلطفاء» تؤكـد أن العدد مرشـح للزيادة 
 

 الكويت غارقة في احلزن واحلداد..
  الكويت تبكي بناتنا وأطفالنا الذين سرقهم 
ليل أول من أمس األسود، ال أعاده اهللا، بعد أن 

ذهبوا للقاء الفرح فغدر بهم.
  التفكير في هـــول الفاجعة صعب ومؤلم، 
وواجب املواطنة يفرض علينا اليوم أن نلتف 
حول ذوي الضحايا ونحيطهم بأعلى قدر من 
التضامن والتعاطف لنخفف عنهم وجع املصاب، 
وليشعروا بأن الكويت كلها عائلتهم.. وتشاطرهم 

احلزن في هذه اللحظات الصعبة.
  ولعلها مناسبة أخرىـ  بغّض النظر عما إذا 
كان احلادث يحمل شبهة جنائية أم الـ  لنجدد 
الدعوة إلى أجهـــزة احلكومة بضرورة فرض 
أقسى الشروط بشأن معايير السالمة والصحة 
في أماكن التجمعات، خصوصا األفراح، حتى 
ال تصبح كارثة أول من أمس، ال ســـمح اهللا، 
مشـــهدا مألوفا، وأن يتم التوســـع في إنشاء 
صاالت األفراح وتوفيرها ملختلف شرائح املجتمع 
إللغاء احلاجة الى اخليم اخلاصة التي تفتقر 
ملعايير السالمة، وهي مناسبة أيضا إلعادة النظر 
في خطط الطوارئ واستعدادات املستشفيات 
وجهوزيتها في مثل هذه احلاالت وتوفير كل 
السبل والتقنيات لرجال اإلنقاذ حتى يقوموا 

مبهامهم على أكمل وجه.
  في هذه اللحظات األليمة، ال يســـعنا إال أن 
نتوجه إلى مقام صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وســـمو ولي العهد وإلى أبناء 
الشعب الكويتي عموما وذوي الضحايا خصوصا 
بأحر التعازي، داعني اهللا أن يتغمد الضحايا 
بواسع رحمته ويســـكنهم فسيح جناته، كما 
نتوجه بالدعاء إلى اهللا عز وجل ليخفف عن 
املصابـــني آالمهم وميّن عليهم بلطفه وعنايته 

ويشفيهم.
  حفظ اهللا الكويت من كل مكروه. 

 ولنا رأي

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مترئسا جلسة مجلس الوزراء االستثنائية أمس 

 مريم بندق ـ أمير زكي ـ حنان عبدالمعبود 
  محمد الخالدي ـ حمد العنزي ـ فرج ناصر 

  تهاني عيد ـ فاطمة السعيد
الكويت رســـميا    انشـــغلت 
التي سببها  وشـــعبيا بنكبتها 
عرس العيـــون باجلهراء والذي 
حتول في حلظات إلى «العرس 
ـ املأمت»، فقد عزى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد أهالي 
الضحايا ووجه سموه بتوفير 
سبل العالج للمصابني حتى لو 
تطلب األمر نقلهم إلى اخلارج، 
كما أعلن الديـــوان األميري عن 
اعتذار صاحب الســـمو عن عدم 
استقبال املهنئني بقدوم رمضان 
تضامنا مع أسر الضحايا، فيما 
قام سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد بزيـــارة املصابني 

وتفقد موقع احلادث.
  ومع ارتفاع حصيلة الضحايا 
الى ٤٣ على األقـــل بعد وفاة ٣ 
مصابـــات  متأثـــرات باحلروق 
الشـــديدة التي كن يعانني منها 
والتي تتـــراوح بني ٩٠ و ١٠٠٪، 
بحســـب رئيس مركز البابطني 
د.أحمد الفضلي، أعلن مصدر أمني 
رفيع املستوى أن احدى السيدات 
اعترفت أمام مســـاعد مدير عام 
اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
العميد الشيخ مازن اجلراح بانها 
أقدمت على ســـكب قنينة مياه 
صحية ســـعة ١٫٥ ليتـــر معبأة 
بالبنزين على اخليمة، وانها كانت 
بصدد اشعال النيران باستخدام 
عود كبريت ولكنها تراجعت في 
آخر حلظة حسب زعمها، وتابع 

املصدر بقوله إن السيدة اعترفت 
ايضا بأن دافعها لذلك هو نوع من 
االنتقام، وأكد املصدر لـ «األنباء» 
أن الســـيدة املذكورة وثالثة من 
أقاربهـــا قيـــد االحتجـــاز، فيما 
تضاربت املعلومات عن احتجاز 
صاحب مكتب األفراح وصاحب 
محل البوفيه وعدد من العامالت 
اآلسيويات، وكانت السيدة نفسها 
قد تقدمت ببالغ الى مخفر الرابية 
ظهر أمس تتهم فيه شخصا مجهوال 
بإرسال رسالة على هاتفها اجلوال 
يحملها فيه مسؤولية احلريق، 
بالتزامـــن مع هـــذه املعلومات 
دعت وزارة الداخلية على لسان 
املتحدث الرسمي باسمها العقيد 
محمد الصبر الى التريث والتروي 
قبل اطالق االتهامات، مؤكدا أن 
التحقيقات جارية على قدم وساق 
وان النتائج ستعلن بشفافية تامة 
ودون تردد. في الوقت نفســـه 
رفض مدير اإلدارة العامة لإلطفاء 
اللواء جاسم املنصوري التعليق 
على ما تسرب من معلومات حول 

اعترافات في القضية وقال: «علينا 
أوال أن ننجز التحقيقات وبعدها 

نتحدث عن السبب».
  هذا، وأعلنت مصادر حكومية 
في تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
أن تقريرا  سيرفع ملجلس الوزراء 
يتضمن إجراءات جديدة ملنع وقوع 
املزيد مـــن هذه احلوادث مجددا 
ومنها إزالـــة اخليام الرمضانية 
غيـــر املرخصة من أمام الفنادق 

واملتنزهات والبيوت السكنية.
  إلى ذلك كلف مجلس الوزراء 
جلنـــة برئاســـة وزيـــر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء وعضوية 
«الداخلية» و«الصحة» واإلدارة 
الكويت  العامة لإلطفاء وبلدية 
للوقوف على جميـــع تفاصيل 
احلادث متهيدا التخاذ اإلجراءات 
املناســـبة ووضـــع الضوابـــط 
التنظيمية الكفيلة بتجنب تكراره 
وضمان تأمـــني جميع إجراءات 
السالمة في املناسبات ومحاسبة 

من يقصرون فيها.
 

 لحظات رعب يرويها ذوو الضحايا والمصابات

 والعة ومطارة
 صـــــورة لوالعة ومطـــارة كانت تفوح منها 
رائحة البنزين التقطتها عدسة «األنباء» في موقــع 
احلـريق صباح أمس قبل أن يقوم رجـــال األدلـــة 

اجلـــــنائية برفعها. 

 فريقان ألماني وبريطاني يقّيمان حالة المصابين

  صرح مصدر بوزارة الصحة بأنه سيصل الى البالد 
فجر غد فريق املاني لتقييم حالة املصابني والتشاور 
في عالجهم بناء على األمر السامي لصاحب السمو 
األمير، كما أشار املصدر الى ان فريقا إجنليزيا آخر 

سيصل غدا الى البالد ملعاينة املصابني. 

 القائم باألعمال الروسي حيدر غالييف لـ «األنباء»: 

 خفض الديون العـراقية 
وخــــروج العــراق 
من الفصل السـابع يتم 
في «األمم المتحدة» ص١٩  

 حيدر غالييف 

ثاني:  آل   عبداللـــه 
٧٨٫٨ مليـون دينـار

  أرباح صافيـة حققتها 
«الوطنيـة لالتصاالت» 
ص٣٠  األول  بالنصف 

 العتال لـ «األنباء»: محاسـبة المقصرين في مجالس الشـركات ضرورية 
وأدعـو المتعثـرة منهـا للدخول تحـت مظلة قانـون االسـتقرار ص٢٩

 الماجـد لــ «األنباء»: 
انتـظــروا «بوبيـان» 
بثـــوب جديـــد 
فـي النصـف األول 
ص٢٩   ٢٠١٠ مـن   عادل املاجد الشيخ عبداهللا آل ثاني 

 باريس تعلن إطالق مواطنتها المحتجزة في طهران 
 أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس ان املواطنة 
الفرنسية كلوتيلد ريس املوقوفة في إيران منذ 
األول من يوليو املاضي ملشاركتها في التظاهرات 
التي تلت االنتخابات قد أطلق سراحها أمس. 
وفي شأن إيراني آخر كشف الرئيس االيراني 

محمود احمدي جناد انه بصدد إعالن تشكيلته 
الوزاريـــة بعد غد األربعـــاء، مؤكدا انه يتجه 
إلسناد مناصب وزارية لثالث نساء في سابقة 
هي األولى من نوعها منذ قيام الثورة اإلسالمية 

في إيران عام ١٩٧٩.

 مخرج واحد:  أبلغ املتحدث باسم وزارة الداخلية 
العقيد محمد الصبر «األنباء» بأن السبب في هذا 
الكم الكبير من الضحايا هو وجود مخرج واحد 

للخيمة التي تستوعب أكثر من ٢٠٠ شخص.
  خط ساخن ومركز استعراف:  فتحت وزارة الداخلية 
خطا هاتفيا ساخنا لتلقي االستفسارات من ذوي 
الضحايا ورقمه «٢٤٣٤٥١٦١» الى جانب إنشاء 

مركز استعراف في «األدلة اجلنائية»
  «البلدية»: ال تراخيص:  فيما عّزت قيادات البلدية 
أسر الضحايا، أعلن مديرها م.أحمد الصبيح 

ان البلدية ال ترخـــص إلقامة اخليام أمام 
املنـــازل، موضحا ان هذا القرار مت اتخاذه 

منذ سنني.
  جلنة حتقيق:  طالب عدد من النواب بتشكيل 
جلنة حتقيق للتعرف على مالبسات احلادث 
ــع موافاة مجلس األمة بتقرير عن تفاصيل  م

احلريق الذي وصفوه بـ «الفاجعة».
  جمع اآلثار:  شرعت وزارة الداخلية بالتعاون 
مـــع اإلدارة العامة لإلطفاء ممثلة في وحدة 

التحقيق في جمع اآلثار من داخل اخليمة. 

 مأساة «العرسـ  املأمت» ألقت مبالمحها
  القامتة على أهل الكويت، إال أنها فاقت 
الوصــــف لدى ذوي الضحايــــا والناجني 
مــــن احلــــادث. «حلظــــات مــــن الرعب، 
وعجــــز عن التصرف» هــــذا هو الوصف 
الدقيق الذي ميكــــن إطالقه على ما حكاه 
املصابون في املستشــــفيات لـ «األنباء».

  (ن.ع) من أقارب املعرس تقول ان النيران 
بدأت بسيطة بالقرب من الباب، ثم ما لبثت 
أن انتشرت بسرعة كبيرة في جميع أرجاء 
اخليمة، فتدافعت جميع املوجودات نحو 
الباب فتسبب ذلك في تساقطهن وعجزهن 
عن التصرف، خاصة مع ارتفاع ألســــنة 
اللهب مــــن كل اجتاه. أما (ح.ض) فتقول 
إن ما حدث ال ميكن وصفه فالنيران كانت 
تلتهم اخليمة والضحايا بسرعة كبيرة، 
(ولم تتمالك نفســــها من البــــكاء، كما لم 
تستطع إكمال حديثها معنا)، أما الطفلة 
مالك فكانت تبكي بحرقة أثناء نقلها من 
اجلناح إلى غرفة العمليات وعجزت عن 
الكالم، فيما قالت لنا جدتها إن مالك كانت 
برفقة أمها وشقيقها الصغير في العرس، 
مضيفة أن الثالثة أصيبوا وكل منهم في 

 رجال االسعاف ينقلون احدى املصابات إلى مركز البابطني  جناح ينتظر دوره إلجراء اجلراحة. 

 قادة السعودية ومصر وسورية واألردن
   والحكومة الفرنسية  عزّوا  األمير بضحايا الحادث 

 عّبر عدد من الزعماء عن خالص 
تعازيهم وصادق مواساتهم لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
في ضحايـــا حادث حريق اجلهراء 
املؤســـف. وفي هذا اإلطـــار تلقى 
صاحب السمو االمير برقيات تعزية 
من كل من خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز وملك 

األردن امللك عبداهللا بن احلســـني 
والرئيس السوري د.بشار األسد، 
كما تلقى سموه اتصاال هاتفيا من 
الرئيـــس املصري محمد حســـني 
مبارك لتقدمي العزاء في الضحايا. 
كما اعربت احلكومة الفرنسية عن 
تعازيها السر الضحايا وتضامنها 

مع الكويت حكومة وشعبا. 

 (هاني الشمري) 

 التفاصيل ص٤ 

 التفاصيل من ص٣ - ١٠ 

 «التجارة» وجهت كتبًا لشركات االتصاالت
  إليقاف «الرسائل» التسويقية والمتضمنة جوائز «غير مرخصة» ص٢

 التفاصيل ص٣٨ 


