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ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ب��ع��ث��ة احل��ج 
الكويتية املهندس فريد عمادي 
مدير عام الدفاع املدني في اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ال��ف��ري��ق 
سليمان بن عبدالله العمرو في 
مكتبه مبكة املكرمة وذل��ك بهدف 

تعزيز التعاون.
وق����دم ع���م���ادي ف���ي تصريح 
صحافي شكره للفريق العمرو 
على اجلهود الكبيرة التي تبذلها 
مديرية ال��دف��اع املدني في تأمني 
سالمة ضيوف الرحمن وقدرتهم 
على التعامل مع أي حدث طارئ، 
م��ع��رب��اً ع��ن ت��ق��دي��ره واع��ج��اب��ه 
بقدرات الدفاع املدني وجهوزيته 
الدائمة فضاًل عن انتشار قواته 
في جميع األراضي املقدسة وذلك 
من أج��ل تأمني وتوفير  السالمة 
الوقائية للحجاج وتوفير أقصى 

سبل الراحة لهم.
وأك����د ع��م��ادي ق����درة اململكة 
على إجن���اح م��وس��م احل���ج  لهذا 
العام باقتدار نظراً  الستعداداتها 
الضخمة واملبكرة وكذلك اعتمادها  
للخطط البديلة ملواجهة حاالت 
ال��ط��وارئ احملتمل وق��وع��ه��ا في 

املشاعر املقدسة.
وأوض���ح  إن انتشار األع���داد 
الكبيرة م��ن ق���وات ال��دف��اع ومن 

الشباب املتطوعني معهم في جميع 
امل��واق��ع وال��ط��رق ال��ت��ي يرتادها 
احلجاج واملؤدية إلى املناسك، لهو 
دليل على اإلمكانات الهائلة التي 

متلكها اململكة العربية السعودية، 
ول��ع��ل أه��م ه��ذه اإلم��ك��ان��ات هي 
حب أبنائها لبلدهم وال��ذود عنه 
واستعدادهم للعمل ليل نهار  من 

أجل تأمني سالمة احلجاج حتى 
عودتهم إلى أوطانهم.

واش���ار ع��م��ادي إل��ى أن بعثة 
احل��ج الكويتية س��وف تساهم 

ب��إجن��اح ه���ذا امل��وس��م م��ن خ��الل 
التزامها وكذلك احلمالت الكويتية 
بتوجيهات وتعليمات اجلهات 
ال��رس��م��ي��ة ف��ي اململكة العربية 
السعودية، مشيراً إل��ى أن عدم 
ح���ص���ول ال��ب��ع��ث��ة واحل���م���الت 
الكويتية ع��ل��ى أي مخالفة أو 
م��الح��ظ��ة م��ن ت��ل��ك اجل��ه��ات في 
السنوات املاضية هو دليل على 
التعاون التي تقوم به اجلهات 
الكويتية ومساهمتها الفعالة في 

إجناح مواسم احلج.
وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان 

الهدايا التذكارية.
وح��ض��ر ال��ل��ق��اء إل���ى ج��ان��ب 
رئ��ي��س ال��ب��ع��ث��ة، ك��ال م��ن:ن��ائ��ب 
رئيس البعثة  د.ول��ي��د الشعيب 
والقنصل ال��ع��ام ل��دول��ة الكويت 
في ج��دة وائ��ل العنزي  ورئيس 
وف��د وزارة االوق���اف وال��ش��ؤون 
اإلسالمية محمد ناصر املطيري 
ورئيس وفد وزارة اإلع��الم أحمد 
دحام الشمري ورئيس وفد وزارة 
الداخلية العقيد جمال الفودري 
ورئ���ي���س وف���د وزارة الصحة 
د.م��ب��ارك العجمي ورئ��ي��س وفد 
اإلدارة العامة لإلطفاء املقدم عمر 
الكندري ورئيس اللجنة اإلعالمية 

في البعثة عبداحلميد املطيري.

التقى مدير عام الدفاع املدني في اململكة

عمادي: السعودية قادرة على إجناح موسم احلج باقتدار

م. فريد عمادي خالل لقائه الفريق سليمان بن عبدالله العمرو

Monday 20th August 2018 - 12 th year - Issue No.3256 االثنني 9 ذو احلجة 1439 ه�/ 20 أغسطس  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3256

مرشدا بعثة احلج الكويتية عقدا اجتماعًا مع مرشدي احلمالت الكويتية

املسباح: يجب االبتعاد عن الفتاوى الشاذة 
والقضايا الطائفية والسياسية في موسم احلج

عقد املرشدان العامان في بعثة احلج الكويتية 
الشيخ الدكتور ناظم املسباح والشيخ الدكتور 
خالد شجاع العتيبي اجتماعاً موسعاً مع مرشدي 
احلمالت الكويتية في مقر البعثة، وقدما خالله 
العديد من التوجيهات والنصائح التي من شأنها أن 

جتعل احلجاج يؤدون مناسكهم بيسر وسهولة.
وأش���اد الشيخ ناظم املسباح عقب االجتماع 
مب��رش��دي ح��م��الت احل��ج الكويتية خصوصاً أن 
الكثير منهم من ذوي اخلبرة، وبعضم من الشباب 
حديثي التخرج من اجلامعة، وجميعهم يتميزون 
بالتواضع واحلماس واحترام من هو أكبر منهم، 
موضحاً: إن هؤالء هم الصف الثاني لنا وهم حتت 
أنظارنا وسوف نزودهم بكل النصائح واإلرشادات 

الضرورية.
وق��ال: خ��الل االجتماع أكدنا ملرشدي احلمالت 
ض��رورة تعليم احلجاج مناسك احلج حتى ُتؤدى 
على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ال��ذي ما 

ُخير بني أمرين إال اختار أيسرهما.
وأوض���ح: ش��ددن��ا ف��ي االج��ت��م��اع على ض��رورة 
االبتعاد عن اآلراء والفتاوى الشاذة وأيضاً االبتعاد 
عن القضايا السياسية خالل موسم احلج، واالبتعاد 
عن كل ما يؤدي إلى التقاطع والفرقة بني األخوة، 
إض��اف��ة إل��ى االب��ت��ع��اد ع��ن ك��ل القضايا الطائفية 
التي تثير الفنت، مع ض��رورة بذل املزيد من اجلهد 
والنشاط، وأيضاً الصبر على احلجاج، واستقبالهم 
في أي وقت وساعة، كي يؤدوا مناسكهم على الوجه 

األكمل. 
وأثنى املسباح على اجلهود الكبيرة التي تبذلها 
حكومة خ��ادم احل��رم��ني الشريفني، م��ؤك��داً أن��ه ال 
يستطيع أي شخص أن ُينكر ما تقوم به اململكة 
العربية السعودية ف��ي خدمة حجاج بيت الله 
احل��رام، داعياً املولى عز وج��ل أن يعني احلكومة 
السعودية على ه��ذا اجلمع الكبير م��ن احلجاج 
الذين يجتمعون في وقت ومكان واحد من مختلف 
األجناس واألعمار، ومن مختلف البلدان، موضحاً: 
لقد شاهدنا العديد من املناظر التي تثير البهجة في 
النفس، ال سيما من قبل رجال األمن الذين يتفانون 
في خدمة احلجاج واالبتسامة تعلو وجوههم فضالً 
عن األعمال اجلليلة التي يقوم بها كبار الشخصيات 
في اململكة وأيضاً املسؤولني فيها، وكلهم ال يتوانون 
حلظة في خدمة احلجاج، مضيفاً: ال يسعنا بعد كل 

هذا إال أن نقول لهم جزاكم الله عنا خير اجلزاء.
كما أشاد املسباح بجهود بعثة احلج الكويتية، 

وما تقوم به في خدمة حجاج دولة الكويت، مؤكداً 
أن كل وف��د من ال��وف��ود املشاركة في البعثة يقوم 
باملهام واملسؤوليات املوكلة إليها على أكمل وجه 

ومن دون كلل أو ملل.
و قدم املسباح شكره للحكومة التي تتابع أوضاع 
وأحوال املواطنني الكويتيني حتى وهم خارج البالد، 
مشيراً إلى أن جميع اجلهات الرسمية املشاركة في 
البعثة الكويتية هي خلدمة املواطنني من أجل توفير 

الراحة لهم كي يؤدوا املناسك بكل يسر وطمأنينة.
من جهته وصف الشيخ خالد شجاع العتيبي هذا 
االجتماع بأنه كان مثمراً ومميزاً، خصوصاً أن إدارة 
احلج في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية قامت 
بانتقاء املرشدين بعناية فائقة، سواء من الناحية 
العلمية الشرعية أو قدرتهم على التعامل مع جمهور 

احلجاج.
وتابع: كمرشدين عامني في بعثة احلج الكويتية، 
قمنا بتقدمي بعض التوجيهات للمرشدين، وذلك 
بهدف مراعاتها م��ع احل��ج��اج، ومنها احل��ث على 
التيسير والتخفيف على احل��ج��اج، وض���رورة أن 
يغتنموا مثل هذا املوسم في بيان األحكام املتعلقة 
بهذه الفريضة، وكذلك ما يحتاج إليه املسلم من 
أمور شرعية، إضافة إلى اغتنام املواقف واملشاهد 
فيما جاء في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، 
ال سيما ف��ي خطبة ع��رف��ات، وم��ن األم���ور األخ��رى 
التي مت طرحها، التأكيد على حرمة الدماء وحرمة 
األموال وأيضاً بيان مكانة املرأة في اإلسالم وما لها 

من حقوق.
وأكد أهمية دور املرشدين في احلمالت، خصوصاً 
أنهم ورثة األنبياء في العلم، مؤكداً ضرورة التزامهم 
ب��ال��ه��دي ال��ن��ب��وي، وأن ي��ك��ون��وا ف��ي م��ق��ام ال��ق��دوة 
للحجاج، ملا لذلك من أثر في دعوة الناس والتمسك 

بهذا الدين واحلرص على االستقامة عليه.
ونصح العتيبي م��رش��دي احل��م��الت الكويتية 
ب��احل��رص على إي��ص��ال ال��دي��ن ب��ص��ورة واضحة 
ونقية، وكذلك التجاور مع احلجاج من دون ملل 
مع الترحيب بأسئلتهم، ألن في ذلك فيه أجر، وأداء 

للعمل بأمانة والتشرف بخدمة احلجاج.
ووص��ف ال��دور ال��ذي تقوم به اململكة العربية 
السعودية في خدمة احلجاج بأنه ال نظير له، ِفهناك 
تفان كبير في ذل��ك، وجميع اجلهات املسؤولة في 
اململكة تبذل كل ما في وسعها لتوفير الراحة لهم، 
وكل هذا يسجل حلكومة خادم احلرمني الشريفني 

فجزاهم الله عن املسلمني خير اجلزاء.

ب�����ع�����ن�����اي�����ة  مت  احل�����������م�����������الت  م�����������رش�����������دي  ان���������ت���������ق���������اء  ال�������ع�������ت�������ي�������ب�������ي: 
»األوق�������������������������������اف« ف�������������ي  احل������������������ج  إدارة  ق���������ب���������ل  م�������������ن  ف���������ائ���������ق���������ة 

د. ناظم املسباح متحدثاً خالل االجتماع

هنأ بحلول عيد األضحى املبارك

الشامري: »الرحمة العاملية« أصبحت 
جسرًا بني املتبرعني واحملسنني

ثمن األمني املساعد لشؤون 
القطاعات بالرحمة العاملية 
ال��ت��اب��ع��ة جلمعية اإلص���الح 
االج��ت��م��اع��ي ف��ه��د ال��ش��ام��ري 
ت��ب��رع��ات أه���ل اخل��ي��ر ال��ذي��ن 
ساهموا في مشروع األضاحي 
الذي تقوم عليه الرحمة في 41 

دولة.
وت��ق��دم ال��ش��ام��ري بخالص 
التهنئة ال��ى سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد، وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
وسمو رئيس الوزراء، مبناسبة 
عيد األضحى املبارك، كما تقدم 
بالتهنئة ال��ى جموع الشعب 
الكويتي، متمنياً ان يعيد الله 
هذه األيام املباركة على الكويت 

وأهلها باخلير والبركات.
وق��ال الشامري في تصريح صحافي إن عيد 
األضحى املبارك يأتي تتويجاً لأليام العشرة 
األوائل من ذي احلجة التي هي أفضل األيام عند 
الله، ولذا يكثر فيها العباد التقرب الى الله عز 
وجل بالعمل الصالح واالنفاق في أوجه اخلير 

وتقدمي األضاحي حسبة لله سبحانه.
وتوجه الشامري بخالص الشكر الى الشعب 
الكويتي واملقيمني على أرض ال��ك��وي��ت على 

مساهماتهم وتبرعاتهم املجزية 
ف��ي أع��م��ال اخل��ي��ر واألع��م��ال 
االنسانية، وعلى ثقتهم الغالية 
في الرحمة العاملية مبيناً ان 
ش��ع��ب ال��ك��وي��ت م��ح��ب للبذل 
والعطاء س��واء على املستوى 
احمللي أو املستوى اخلارجي، 
ف���ع���ط���اؤه ل��ل��ع��م��ل اخل��ي��ري 
ومساهماته محفورة بأحرف 
من ن��ور في مساعدة اآلخرين 
عبر تاريخ طويل أكبر بكثير 
من ان يحصى. وتقدم الشامري 
بالشكر والتقدير للعاملني على 
العمل اخل��ي��ري ال��ذي��ن ي��ؤدوا 
أم��ان��ة اخل��ي��ر م��ن أه���ل اخلير 
للمستحقني واحمل��ت��اج��ني في 
أكثر من 41 دولة تقوم الرحمة 
العاملية على تنفيذ مشروع األضاحي بها ليستفيد 
منها عشرات اآلالف من املسلمني في آسيا وافريقيا 

وأوروبا واملنطقة العربية.
وختم الشامري حديثه بالقول إن الرحمة 
العاملية أصبحت وبحق جسرا ممتدا بني املتبرعني 
واحملسنني الكرام وبني احملتاجني في شتى بقاع 
األرض، مؤكدا على ان مسيرة اخلير الكويتية هي 
منوذج يحتذى به في كل ربوع األرض مبا ميثله 

من وجه حضاري مشرق.

فهد الشامري

مبناسبة األيام العشر املباركة 
م���ن ذي احل���ج���ة وق������دوم عيد 
األضحى املبارك، وفي أج��واء من 
الفرحة غمرت قلوب امل��ئ��ات من 
األسر النازحة من املناطق الفقيرة  
ف��ي محافظتي احل���دي���دة وتعز 
وامل��ت��واج��دي��ن ف��ي ق��رى ومناطق 
م��ح��اف��ظ��ة أب���ني ، ق��ام��ت جمعية 
النجاة اخليرية بتوزيع مساعدات 
نقدية كصدقة تبرع بهافاعل خير 
من ابناء الكويت احملسنني، على 
ال��ن��ازح��ني ف��ي مديريتي زجنبار 
وخنفر وشملت مخيمات “ وادي 
القرنعة - وادي النش - الدرجاج 
- الرميلة الشرقية والغربية - 

ومجمع ساملني بزجنبار “ 
حيث بلغ ع��دد املستفيدين من 
هذه املساعدة ) 470 ( أسرة نازحة 
حصلت كل أسرة على ) 30 ( ألف 

ريال ميني مببلغ إجمالي بلغ ) 18 
مليون ريال ميني  ..

حيث ق��ام ف��ري��ق م��ن مؤسسة 
ينابيع اخل��ي��ر اخليرية باليمن 
بالتنسيق مع النجاة وعلى مدى 
يومني متتاليني - اجلمعة والسبت 

- بتوزيع هذه املكرمة اإلنسانية ..
وف��ي ه��ذا الشأن أوض��ح املدير 
ال��ع��ام بجمعية النجاة اخليرية 
الدكتور محمد األنصاري - حيث 
ق���ال : أن ه���ذه امل��س��اع��دة املالية 

واملقدمة من فاعل اخلير الكويتي 
متثل تعبير صادق ملا متثله دولة 
الكويت أم��ي��را وحكومة وشعبا 
وتفاعلهم مع مايجري في اليمن 
ووق��وف��ه��م إل��ى ج��ان��ب إخوانهم 
اليمنيني ف��ي ك��ل األوق����ات سلما 
أو حربا وه��ذه املكرمة متثل هذه 

احلقيقة .
متمنيا أن يحذو سائر أهل اخلير 
واجلمعيات اخليرية واملنظمات 
اإلنسانية حذوا أهل الكويت بتقدمي 

املساعدة لهوالء النازحني الذين 
يواجهون الكثير من املصاعب في 

حياتهم املعيشية واإليوائية ..
ك��م��ا ع��ب��ر ع���دد م���ن م��ن��دوب��ي 
النازحني واملنسقني عن ماتشكله 
ه��ذه املساعدات املالية من أهمية 
في حياة النازحني من محافظتي 
احلديدة وتعز قائلني : “ إن هذه 
امل��س��اع��دات املالية وال��ت��ي قدمها 
فاعل اخلير تعتبر من املساعدات 
النقدية التي تقدم للنازحني من 

مناطق احل��رب باحملافظة كونهم 
يواجهون مصاعب في حياتهم مع 

ازدياد أعدادهم “ ..
وأض��اف��وا : “ إن��ه��ا ج���اءت في 
وقتها مع قدوم العيد فهي ستخفف 
م���ن ت��ك��ال��ي��ف ك��س��وة ال��ع��ي��د أو 
اإلحتياجات األخ��رى “ ..كما عبر 
ع��دد من النازحني عن سعادتهم 
وهم يستلمون هذه املكرمة وقالوا 
هذه املساعدة خففت معاناتهم التي 

كانوا يعيشونها مع إقتراب العيد.

»النجاة اخليرية«: فاعل خير تبرع
18 مليون ريال ميني للنازحني والفقراء ب� 

توزيع املساعدات

د. محمد األنصاري

مدير »مساجد األحمدي« هنأ 
القيادة السياسية وموظفي 

األوقاف بعيد األضحى

»املنابر القرآنية« تهنئ القيادة 
السياسية بعيد األضحى املبارك

ه��ن��أ م��دي��ر إدارة مساجد 
محافظة األح��م��دي  الدكتور 
أحمد العتيبي صاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ صباح 
األحمد وصاحب السمو ولي 
ع��ه��ده األم���ني ال��ش��ي��خ ن��واف 
األحمد وصاحب السمو رئيس 
مجلس ال���وزراء و املستشار 
الدكتور فهد العفاسي وزير 
العدل ووزير األوقاف وجميع 
الوزراء والنواب ووكيل وزارة 
األوق���اف املهندس فريد اسد 
عمادي وجميع موظفي وزارة 
األوق���اف وال��س��ادة املواطنني 
وامل��ق��ي��م��ي��ني  مب��ن��اس��ب��ة عيد 

االضحى املبارك أعاده الله علينا جميعاً باخلير والبركات سائالً الله 
العلي القدير أن يحفظ الله الكويت  أميراً وحكومة وشعباً  من  كل 

مكروه وسوء وكل عام وانتم بخير. 

هنأت »املنابر القرآنية« الشعب 
ال��ك��وي��ت��ي مب��ن��اس��ب��ة ح��ل��ول عيد 
األضحى امل��ب��ارك، أع��اده الله على 
األمتني العربية واإلسالمية باخلير 

والسالم. 
وب��ع��ث��ت »امل��ن��اب��ر ال��ق��رآن��ي��ة« 
بأحر التهاني وأطيب التبريكات 
ال��ى املواطنني واملقيمني واألمتني 
العربية واإلس��الم��ي��ة بحلول عيد 
األضحى املبارك متمنية عودته على 
رب��وع املسلمني في تقدم وازده��ار. 
راج��ي��ة م��ن الله ع��ز وج��ل ان يعيد 
هذه املناسبة السعيدة على اجلميع 

باليمن واخلير والبركات. 
جاء ذلك في التصريح الصحافي 
الصادر عن »املنابر القرآنية« والذي 
أعرب فيه رئيس مجلس اإلدارة د. 
أحمد الباطني ع��ن تقدمي خالص 
التهنئة لسمو أمير البالد الشيخ 
صباح األح��م��د وسمو ول��ي العهد 

الشيخ نواف األحمد ، وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
، وحكومة الكويت وشعبها واملقيمني 
على أرضها وكل من أسهم في دعم 
مشروعات املنابر القرآنية. وقال 
الباطني »إن املنابر تقدم تهنئتها 

بعيد األضحى املبارك وتقدم شكرها 
إلى كل من دعمها وساندها ملا فيه 
اخلير ط��وال الفترة املاضية حيث 
برز دورها في غرس القيم القرآنية 
وتنشئة أج��ي��ال تتحلى بالسلوك 
القرآني ومبادئ الدين احلنيف ال 

سيما في هذه األيام املباركة«. 
وش��ك��ر أه��ل اخل��ي��ر ف��ي الكويت 
وخارجها ملا بذلوه من جهد ودعم 
متواصل لتحقيق الريادة والتميز في 
خدمة القرآن الكرمي وعلومه. مبيناً 
أهمية ذلك في إثراء اخللق اإلسالمي 
ال���ذي استهدفته مشاريع املنابر 
القرآنية وبرامجها إلشباع الرغبة 
املتواصلة في مساندة ودعم برامج 

تعليم وحتفيظ القرآن الكرمي. 
وأشاد الباطني بالدور االيجابي 
ال��ذي يقوم به اإلع��الم الكويتي في 
التعريف باملنابر القرآنية ورسالتها 

في خدمة القرآن الكرمي.

د. أحمد الباطني

د. أحمد العتيبي

جتهيز 4 مسالخ مركزية و10 مؤقتة الستقبال األضاحي 
أكد مسؤول املسالخ بالهيئة العامة للغذاء 
والتغذية محمد ال��س��ال��م ج��اه��زي��ة الهيئة 
الستقبال عيد األض��ح��ى امل��ب��ارك ف��ي جميع 
مسالخ الكويت املركزية واملوقتة، مشيرا 
إلى أن كامل طاقمها الفني من أطباء بيطريني 
ومفتشني يعملون بنظام النوبات طوال أيام 
األسبوع وعلى استعداد الستقبال هذا املوسم 

املبارك.

وق���ال ال��س��ال��م إن��ه ستتم تغطية جميع 
املسالخ وه��ي أربعة مسالخ مركزية تتبع 
احمل��اف��ظ��ات، وع��ش��رة موقتة م��وزع��ة على 
مناطق الكويت بالتعاون مع احتاد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية، وكذلك بلدية الكويت 
وجهات مسؤولة اخرى، حيث سيكون دورها 
فحص الذبائح واللحوم والتأكد من سالمتها 

للمستهلكني في عيد األضحى املبارك.

 ون��ص��ح امل��ض��ح��ني ب��ع��دم ال��ل��ج��وء ال��ى 
القصابني واجل��زاري��ن اجلائلني ال��ذي��ن قد 
يفتقرون إلى اخلبرة واحلرفية، وقد يؤدي 
ذل��ك للضرر بهم وبأضحيتهم، والتوجه 
إلى املسالخ املركزية أو املوقته لتأدية هذه 
الشعيرة والفحص عليها، والتأكد من ذبحها 
بالطريقه الصحيحة و سالمتها وصحتها 

لالستهالك.

4  فرق إطفاء أخمدت حريق سرداب عمارة بالساملية 
ذك��رت ادارة ال��ع��الق��ات العامة واإلع��الم 
ب��اإلدارة العامة لإلطفاء أن حريق نشب في 
س��رداب عمارة مبنطقة الساملية فجر أمس 
األحد وقد استنفر أربعة فرق لإلطفاء إلخماده.

وأوضحت اإلدارة في التفاصيل بان بالغ 
ورد الى مركز عمليات اإلطفاء يفيد عن اندالع 
حريق في عمارة مكونة من سرداب و8 أدوار 
وهناك ع��دد كبير من السكان محتجزين في 

األدوار العلوية، وقد توجهت فرق اإلطفاء من 
مراكز الساملية والبدع واالنقاذ الفني واالسناد 
بقيادة املقدم مشاري الرشيد واملقدم خليفة 

السويدي.
وأضافت اإلدارة بان السرداب الذي اندلعت 
به النيران ك��ان يستغل كمخزن للمالبس، 
وب��دأت ف��رق اإلطفاء بعملية اإلخ��الء وانقاذ 
األشخاص احملتجزين في األدوار العلوية مع 

مكافحة احلريق وعمل التهوية الالزمة من آثار 
الدخان الذي كان يشكل خطورة على السكان 
الى ان متكنوا من اخماد احلريق من دون وقوع 
اي اصابات تذكر، فيما باشرت مراقبة حتقيق 
ح��وادث احلريق عملها لتعقب األسباب التي 
أدت ال��ى وق��وع احل��ادث؛ وحضر ال��ى املوقع 
بجانب رجال اإلطفاء رجال األمن والطوارئ 

الطبية.  


