
أمير زكي وكونا
»توجيهات 
صاحب السمو 
األمير الش����يخ 
ص���باح األحمد 
بتوفير بدل سكن 
للمتضررين في 
ح����ريق عمارة 
الص���وابر تؤكد 

مالمسته ملشاكل املواطنني«. هذا ما 
أكده املرك����ز اإلعالمي لنائب رئيس 
ال����وزراء ووزير اإلس����كان  مجلس 
والتنمية الش����يخ أحمد الفهد معلنا 
انه أصدر توجيهاته بسرعة ترجمة 
توجيهات صاحب السمو بتنفيذها 
على أرض الواق����ع. وأضاف املركز: 
مت حصر وجتهيز البيوت في مدينة 
س����عد العبداهلل من حصة الديوان 
األميري. وأضاف البيان ان مدير إدارة 
التوزيع باملؤسس����ة العامة للرعاية 
السكنية إبراهيم القناعي قال ان آلية 
تنفيذ توجيهات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد تبدأ مبراجعة 

املتضررين من 
احلريق بالشقق 
أرقام »2 و4 و6 
و8 و10 و12 و14 
و16« بالعمارة 
رقم 10 مبجمع 
الصوابر لرئيس 
قس����م التوزيع 
ب�����املؤسس����ة 
لتسلم الكتب الرسمية املوجهة إلى 
وزارة الكهرب���اء وامل���اء لتوصيل 
إل���ى ذلك، أعلن  التيار الكهربائي. 
اللواء  العامة لإلطفاء  اإلدارة  مدير 
جاسم املنصوري ان أسباب استفحال 
ألسنة اللهب أفقيا ورأسيا في البناية 
تعود إلى تكسية األبراج مبواد قابلة 
لالشتعال. وكشف اللواء املنصوري 
في تصريح خاص ل� »األنباء« انه 
أج���رى اتصاال هاتفي���ا مبدير عام 
الهيئة العامة للرعاية السكنية م.علي 
الفوزان وأبلغه بضرورة إزالة جميع 

التكسية في مجمع الصوابر.
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الفهد أمر بسرعة حصر وتجهيز البيوت وتنفيذ توجيهات صاحب السمو 

المنصوري: التكسية الخارجية للمجمع السكني سبب انتشار الحريق أفقيًا ورأسيًا

التفاصيل ص 6 و15

مساكن لمتضرري حريق الصوابر 
في مدينة سعد العبداهلل

ولنا رأي

رجل المواقف.. أهاًل
بأسمى مشاعر احملبة والترحيب تستقبل الكويت اليوم 
رجال عزيزا وغاليا على قلبها وقلوب أبنائها جاللة السلطان 
قابوس بن سعيد الذي يحل ضيفا على أخيه صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
إن عالقات الكويت وسلطنة عمان الشقيقة راسخة ومتجذرة 
وتستمد قوتها من املواقف املشهودة للبلدين كل جتاه اآلخر 
والتي سطرت على الدوام مناذج مضيئة من األخوة احلقة 
والصداقة النموذجية السيما أيام االحتالل العراقي الغاشم 
لبلدنا حني اتخذ السلطان قابوس مواقف ال تنسى في نصرة 

احلق الكويتي مبواجهة الظلم والطغيان.
ان زيارة الس���لطان قابوس لبلده الثاني الكويت اليوم 
ستساهم � وبال شك � في تعزيز أواصر التعاون بني بلدينا 
الش���قيقني مبا ينعكس ايجابا وبشكل تلقائي على أسرتنا 
اخلليجية، كما ان هذه الزيارة س���تكون مناسبة لطرح كل 
قضايا الساعة في املنطقة على طاولة التشاور لتعميق الرؤية 
املشتركة املؤثرة في مسار األحداث والتي تصب في النهاية 
في إطار اجلهود املطلوبة لنزع التوتر في الش���رق األوسط 
بدءا من امللف النووي اإليراني وصوال إلى األوضاع في كل 

من العراق وفلسطني.
ولعل الزيارة امليمونة جلاللة السلطان مناسبة أيضا لنعبر 
عن اعجابنا بالنهضة العمانية املستمرة في عهد جاللته في 
مختلف املجاالت، وما ذلك اال نتاج للرؤية املستنيرة والثاقبة 
التي يتمتع بها وبشهادة املراقبني واملتابعني للشأن اخلليجي 

عموما والعماني على وجه اخلصوص.
من القلب نقول أهال وسهال بضيف الكويت الكبير، متمنني 

جلاللته طيب اإلقامة بني أهله وإخوانه.

اللواء جاسم املنصوري الشيخ أحمد الفهد


