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  ! ضحية  43 كيد النساء يحرق

  : الكويت ـ من محمد يسري موافي

لكن   , تأكدت المقولة الشهيرة كيد النساء يغلب كيد الرجال

ضحية من   43 لألسف جاء التوكيد مفجعا وأسفر عن

وانقلب العرس المقام   , النساء واألطفال وعشرات اإلصابات

  . في إحدي الخيام التي تقام بهذه المناسبة إلي كارثة

 

  , الحادث شهدته منطقة العيون بمحافظة الجهراء الكويتية

حيث قامت مطلقة العريس ـ وهي في الثالثة والعشرين 

من العمر وأم لطفلين ـ بإشعال حريق في خيمة النساء 

  , من المدعوات لحضور الفرح بعد أن سكبت البنزين عليها

وتعبيرا عن النيران المشتعلة في   , وذلك انتقاما من زوجها

قلبها الرتباطه بالعروس الجديدة التي نجت من الموت 

اعترفت األم   , وأمام جهات التحقيق  . لتأخرها عند الكوافير

لكنها قالت إنها لم تتوقع أن   , الشابة بتدبيرها الحريق

  . يسفر تدبيرها عن تلك الكارثة

 بداية الصفحة

 تقارير

المراسلين
العالم

 الوطن

العربي
مصر

 الصفحة

األولي

ثقافة و فنون الرياضة إقتصاد
 قضايا و

أراء
تحقيقات
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الطفل

 ملفات

األهرام
أعمدة الكتاب

 القنوات

الفضائية

 

 

 موضوعات في نفس

الباب

 قمة مبارك ـ أوباما

 تبحث اليوم جهود السالم في

  ... الشرق األوسط الرئيس

 كيد النساء يحرق 43 

 ضحية ! 

 اهتمام عربي وعالمي

 بحوار الرئيس مع أسامة

 سرايا

 تعديل مواعيد البورصة

 في رمضان

 لجنة األحزاب تعترض

 علي تأسيس حزب الوسط

 الجديد

  3,4 %  انخفاضا في

 مؤشر البورصة

  65  ألفا سجلوا رغبات

 التحويل إلي 17  جامعة

 حكومية

 القمة المصرية ـــ

 األمريكية تبحث الملفات

  ... السياسية واالقتصادية

 توصيات دبلوماسية

 للرئيس األمريكي كارتر ... 

  ... بيكر ... 

 إصابة مجند شرطة

 مصري إثر إطالق نار من

  الجانب اإلسرائيلي

 غدا ختام بطولة العالم

 لشباب كرة اليد

 الرئيس يتابع عودة
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 الصيادين وتأمين وصولهم

  ... حسن خليل في مأمن من

 هاآرتس :  العاملون

 بمفاعل ديمونة حيوانات

 تجارب

 الطيران اليمني يقذف

 معقل قيادة الحوثيين في

 صعدة

 وفد أمني مصري يجري

 محادثات في رام اهللا

 الستئناف الحوار الفلسطيني
...  
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