
محلياتاالثنين  27  يوليو  2009   16

نائب المدير العام لشؤون المكافحة في اإلدارة العامة لإلطفاء أكد أن اإلطفاء يملك الجرأة للقول بوجود حرائق كثيرة متعمدة

األنصاري لـ »األنباء«: حرائق الكويت في معدالتها العالمية واالعتقاد 
بكثرتها ناتج عن صغر المساحة وإرسال أكثر من مركز في كل حريق

أمير زكي
اكد نائب املدير العام لش��ؤون املكافحة في االدارة العامة لالطفاء العميد يوس��ف 
االنص��اري ان معدالت احلرائ��ق في الكويت اعتيادية وليس��ت كما يتخيل البعض 
مرتفعة، مشيرا الى ان هذا االعتقاد عائد الى صغر حجم الكويت، الفتا الى ضرورة 
ان يوضع في عني االعتبار اعداد التراخيص اجلديدة التي جتاوزت العام املاضي 14 

الف ترخيص وزيادة عدد السكان ووسائل النقل.
واش��اد العمي��د االنصاري، في لقاء خاص م��ع »األنباء«، مبب��ادرة وزير الدولة 
لش��ؤون مجلس الوزراء روضان الروضان والذي حرص على ادراج االطفائيني في 
قوائم املشمولني بامتيازات التقاعد، الفتا الى ان 150 ضابطا في االطفاء سيستفيدون 

من امتيازات التقاعد.

وكش��ف نائب املدير العام لالطفاء عن شكاوى وردت الى االطفاء بشأن 
تعرض ممتلكاتهم للس��رقة من قبل اطفائي��ني، مؤكدا ان هذه البالغات مت 
التعام��ل معها بجدية، مذك��را بأن العاملني في جهاز االطفاء ليس��وا من 
املالئكة، مشيرا في الوقت ذاته الى ان هناك من رفع قضايا على االطفاء 
متهم��ا اياه��م بالتأخر في التج��اوب مع حرائق، لك��ن القضاء حقق في 

االدعاءات وقضى في القضايا بالبراءة.
وتطرق االنصاري الى ابرز اس��باب احلرائق وطرق مكافحتها، مشيرا 
في الوقت ذاته الى ان هناك عددا من احلرائق التي تتم بصورة متعمدة وان 
االطفاء ترفع تقارير تظهر م��ن خاللها وجود تعمد وحتيل االمر للقضاء، 

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

نعم .. تلقينا شـكاوى من سـرقات حدثت من إطفائييـن والعاملون في قطاع اإلطفاء ليسـوا مالئكة

150 قياديـًا في اإلطفاء على وشـك التقاعد لالسـتفادة من االمتيـازات المالية وللوزيـر الروضان دور بارز في اعتمادنا في الشـرائح المسـتفيدة

بعض األسباب الرئيسية للحرائق في المنازل في الكويت
السنة 20042005200620072008السبب        

441527541630689عقب السجائر

6461055113814881771عبث األطفال

6261655049تسرب الغاز

2948622724اإلهمال

15783922200221302284كهربائي

الحرائق واإلنقاذ والحوادث األخرى حسب تغطية مناطق قيادات اإلطفاء ومركز العمليات واإلسناد لها فقط وذلك خالل شهر يونيو لسنة 2009
الجملة العموميةمركز العمليات واإلسناداإلطفاء البحريإطفاء األحمديإطفاء الجهراءإطفاء الفروانيةإطفاء مبارك الكبيرإطفاء حوليإطفاء العاصمةنوع الحادث

الحرائق:
162011246110088أماكن سكنية

111131412120063أماكن غير سكنية

31531748323910221أماكن أخرى

وسائل نقل:
19128217130080بري

010001103بحري

000000000جوي

779739107577620455جملة احلرائق

275811361030100182اإلنقاذ

939940126366342463بالغ عن حسن نية

3221812786599خدمة عامة

40022121030حاالت االستعداد

000402006بالغ كاذب )من أشخاص(

201001004بالغ كاذب )من جهاز(

112010005أخرى

2362761013071121822371244اجلملة العمومية

املصدر: ملخصات احلوادث اليومية والتي تصدر من مركز العمليات واإلسناد التابع لقطاع املكافحة في اإلدارة العامة لإلطفاء

ال تفاوت كبيرًا في معدالت الحرائق صيفا وشـتاء وإهمال غير مبرر يزيد من حرائق السكن الخاص
لسـنا سببًا في الحرائق ونتعامل معها فقط وإنقاذ األرواح أولوية ولكن ال نملك منح عمر آخر للمتوفين

العميد 
يوسف االنصاري

للسكن اخلاص حرمة ونحن 
ندعو الى االلتزام بإجراءات السالمة 
ويجب على اصح����اب املنازل ان 
يكونوا اكثر حرصا فما الذي مينع 
صاحب املنزل من وضع كاش����ف 
دخان او مطفأة حريق أليس ذلك 

لصاحله وصالح اسرته؟
م��ن واقع التحقي��ق في بالغات 
حرائق هل تالحظون وجود حرائق 

متعمدة؟
نعم، نرصد في احيان عديدة 
ان احلرائق متعمدة ونرفع تقريرا 
بهذا اخلصوص فنحن ال نقبل ان 
يظلم احد واي شخص اخطأ عليه 

حتمل مسؤولية خطئه.
رجال اإلطفاء هم الشريحة التي 
تدخل املنازل دون اس��تئذان ولكن 
ه��ل في املقابل هن��اك قضايا ترفع 
على اإلطفاء او يتقدم صاحب منزل 
ويبلغ عن اختفاء اغراض من داخل 

منزله؟
رجال اإلطفاء ليسوا مالئكة فهم 
من نسيج املجتمع ومنهم اشخاص 
غير اسوياء وبالفعل وردت الينا 
شكاوى في هذا اخلصوص، وحققنا 
فيها وتوصلنا الى اشخاص غير 
اس����وياء مت عقابهم اما في حالة 
متس����ك صاحب من����زل باإلدانة 
بالبراءة  ومتس����ك رجال اإلطفاء 

فنحيل األمر الى القضاء.
هل تعتق��د ان الدول��ة مقصرة 
مع رجال االطف��اء مبعنى ان هناك 
حقوق��ا يجب اقراره��ا مقارنة بهذا 
ال��دور الكبير في حماي��ة األرواح 

واملمتلكات؟
الكويت لم تقصر مع رجال 
اإلطفاء كما لم تقصر من وجهة 
نظري مع اي ش���ريحة تعمل 
في ه���ذا البلد املعط���اء ومن 
خالل عملي ف���ي اإلطفاء اقول 
ان رجال اإلطفاء حتصلوا على 
كامل االمتيازات اسوة بغيرهم 
واسوة بالعاملني في قطاعات 
اخرى ونحن نشعر بأن احلكومة 
والش���عب يدركون دور رجل 
اإلطفاء ومينحونه كافة احلقوق 
ايضا فمق���ارات عمل اإلطفائي 
إقامته لفترات  متناس���بة مع 
طويلة وحترص احلكومة على 

توفير كل ما يلزمه.
كيف تنظ��رون إلى إدراج رجال 
اإلطفاء الذين امض��وا 25 عاما في 
اخلدمة وفق الش��رائح العس��كرية 

املستفيدة من امتيازات التقاعد؟
الدولة  لألمان����ة كان لوزي����ر 
الوزراء روضان  لشؤون مجلس 
الروضان دور بارز في هذا األمر 
حيث تقدم بطلب إلدخال االطفائيني 
ضمن الشرائح املستفيدة وحتقق 

ذلك.
ه��ل مي��ن حتدي��د اع��داد من 

سيستفيد من هذا القرار؟
أعدادهم تص����ل إلى نحو 150 

ضابطا.
هل ترى ان هذا القرار سيسهم 
في افراغ املؤسس��ات من الكفاءات 
سواء كانت عس��كرية أو من رجال  

االطفاء؟
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، 
واجلي��ل اجلديد آن ل��ه األوان ألن 

يتسلم املسؤولية وفيهم البركة.
ماذا عن جديد اإلطفاء بالنس��بة 

للتعيني؟
اعلنا قبل ايام عن دورة رقيب 
مكافحة وسنقبل نحو 150 بنظام 

القرعة.
وماذا عن املرأة؟

جنري الترتيبات النهائية من 
اجل االستعانة بها في اإلطفاء العام 

املقبل.

تتجمع بعض االوساخ التي تعوق 
اغالق الصمام بإحكام، مما يؤدي 
الى تسريب بطيء للغاز فيشكل 

خطر احلريق.
ويجب ان نبعد االس����طوانة 
عن احلرارة املباش����رة، وال تكون 
االس����طوانة قريبة م����ن النار مع 
تركي����ب الصمام����ات واخلراطيم 
املطاطية املعتمدة من وزارة التجارة 
والتي تخضع ملواصفات ش����ركة 

ناقالت النفط في الكويت مثال.
والتأك����د من اغ����الق الصمام 
الرئيس����ي عن����د االنته����اء م����ن 
االستخدام، ويجب اشعال الكبريت 
أو املج����دج دائما قبل فتح صمام 
الغاز اثناء االستخدام، واالتصال 
باإلطف����اء عند وق����وع اي حادث 

مباشرة دون تردد.

معوقات العمل

هن��اك حرائق متع��ددة وآخرها 
حريق منزل في الفردوس اسفر عن 
وفاة مواطنة، وقد الحظنا ان مركز 
االطفاء القريب ل��م يكن هو املركز 
الذي وصل اوال الى موقع احلريق، 
وامن��ا كان مركز اجلليب البعيد هو 
الذي وص��ل اوال،  اال يعني ذلك ان 

هناك خلال ما؟ 
هذا ال ميكن تفس����يره باخللل 
فاجلميع يعلم ان هناك معوقات قد 
حتول دون وصول رجال االطفاء 
الى املوقع بالس����رعة  القريب����ني 
املناسبة مثل االختناقات املرورية 
ولذا فإن االطفاء مبجرد تلقيها اي 
بالغ عن حرائق ترسل مركزين فاذا 
واجهت معوقات احد املركزين يكون 
اآلخر قد وص����ل، ووصول مركز 
قبل مركز ليس تقصيرا، واجماال 
فإن لدينا حدا اقصى للوصول الى 
مواقع احلريق كما ان تأخر وصول 
رجال االطفاء الى مواقع احلرائق 
قد ال يتحمله رج����ال االطفاء، بل 
يكون نتيجة خلطأ صادر من املبلغ 
كأن يعطي عنوانا خاطئا، ومشكلة 
الناس في حرائق املنازل على وجه 
التحديد انهم يطالبون رجال االطفاء 
بإخ����راج املتواجدين ف����ي املنزل 
احملترق احياء وهذا ما نسعى إليه 
ولدينا رجال مستعدون للتضحية 
بحياتهم ولكن هذه مسألة قدرية 
واحيانا ما يخرج احملتجزون بني 
ألسنة اللهب ولكنهم قد يتوفون 
جراء استنش����اق غاز اول اكسيد 
الكربون، اجماال فنحن لم نتسبب 
في احلرائق وامنا نقوم مبكافحتها 

بأقصى سرعة.

المخالفات في »التجاري«

ماذا عن مخالفات السكن اخلاص 
والسكن التجاري؟

مخالفات السكن اخلاص يتحملها 
املالك فنحن نضع االش����تراطات 
والبلدية تلتزم بوجود مخارج آمنة 
ولكن اذا خالف املالك االشتراطات 
تلك ووضع حواجز اعاقت خروج 
احملتجزين ودخول رجال االطفاء 
فعليه ان يتحمل التبعات القانونية 
لذلك، كما ان هناك وحدة حتقيق 
تع����د تقريرا ش����امال يتضمن اي 

مخالفات قائمة.
هل هناك دعاوى قضائية رفعت 

على اإلطفاء؟
بالتأكيد نعم، ولكن في الغالب ال 
يحكم باإلدانة ألن القضاء يكشف ان 
القصور ليس صادرا منا بل صادر 

من املتضررين او من املالك.
اال تعتقد ان عدم السماح بدخول 
اجهزة االطفاء الى الس��كن اخلاص 
للتفتيش يؤدي الى مشكالت خاصة 

لدى وقوع حرائق؟

أما بالنس����بة لاللعاب النارية 
فإن أعدادا كبيرة منها تكون غير 
مطابقة وأنصح بعدم استخدامها 

من قبل غير املختصني.
ايضا فأنا أنصح كل رب اسرة 
ل� »الطباخ« بشكل  بعمل صيانة 
ع����ام عل����ى االقل مرة كل س����نة، 
واعتقد ان التكلفة ستكون مبعدل 
بضع����ة دنانير من قب����ل الفنيني 

املختصني.
واحلرص دائما على عدم وجود 
اي تسرب للغاز من االسطوانة عند 
تسلمها من البائع اثناء التبديل، 
علم����ا ان هذه احلاالت قليلة جدا، 
واالس����طوانات في حقيقة االمر 
تخضع ملواصف����ات عاملية فائقة، 
إال انه نتيجة لتداولها من قبل فئات 
مختلفة من اجلمهور، وألنها عادة 
ما تكون في الهواء الطلق معرضة 
للعوامل اجلوي����ة، فقد يحدث ان 

املراقبة الدائمة التامة، وبعيدا عن 
متناول االطفال واحليوانات االليفة، 
وعن امل����واد القابل����ة لالحتراق، 
واطفاؤها مباش����رة بعد االنتهاء 

من استعمالها.
أيضا يج����ب عدم اس����تخدام 
مصابي����ح الكيروس����ني إال عن����د 
الضرورة القصوى، وبحرص تام 
وعدم تقريبها أبدا من األماكن أو 
االجهزة التي بها سوائل خطرة مثل 
البنزين، حي����ث انها خطرة جدا، 
فقد كلفت عائالت كثيرة أضرارا 
فادحة في االرواح واملمتلكات، لذا 
أنصح جميع االخوة وخصوصا 
أهل املخيم����ات أال يقربوا أبدا أي 
مصباح من مول����د الكهرباء عند 
تعبئ����ة الوق����ود، اال اذا كان فعال 
مطابقا لش����روط السالمة، وعادة 
ما يكون مكتوب����ا عليه املصباح 

اآلمن.

من عوامل تسبب احلريق.
العمي��د  ينظ��ر  كي��ف  ولك��ن 
االنص��اري إل��ى أس��باب أخ��رى 
للحرائق قبل اس��تخدام الش��موع 
وايضا بالنس��بة الستخدام االلعاب 

النارية في املناسبات؟
لألسف يشيع استعمال الشموع 
في املناسبات، وعادة ما تزيد هذه 
الظاهرة ف����ي حفالت اعياد ميالد 
االطفال، مثال تس����تخدم لتبخير 
بعض الس����وائل لتعطير الغرف، 
أو لإلنارة في اوقات انقطاع التيار 
الكهربائ����ي عن املن����ازل، فيجب 
أن يك����ون اس����تخدامها بأقل حد 
ممكن، فهناك اشكال متنوعة من 
املصابيح، فمن األفضل أن نحاول 
دائما ايجاد طرق بديلة تغنينا عن 
استعمال الشموع، فإن لم يكن بد 
من استعمالها فيجب وضعها في 
أوعية مخصصة، وإبقاؤها حتت 

بسالمة أوالدنا ومنازلنا من اخطار 
احلريق، فإن مراعاة احليطة واألخذ 
بزمام األمور، وعدم تركها سائبة، 

ال شك أنها ضرورة واجبة.
فكم من طفل أحرق نفسه ألن 
أهله ل����م يكلفوا أنفس����هم وضع 

الكبريت بعيدا عنه.
وكم سيدة يا ترى تسترخي بعد 
تناول طعام الغداء وقت الظهيرة، 
او تس����رع الى النوم ليال دون أن 
تتأكد من إحكامها  غلق صمامات 

الغاز أو مفاتيح الكهرباء؟
وكم سيدة تدرك ان استعمال 
االدوات املناس���بة لرفع االواني 
الساخنة بالطريقة الصحيحة، 
فان عدم االكتراث من قبل ربات 
البيوت واستخدامهن لقطع القماش 
الزائ���د عن احلاج����ة يؤدي في 
الغالب الى تدلي اطرافها، فتمس 
لهب الطباخ، وبذلك تكون عامال 

الربيع جند ان اعوام 2006 و2007 
و2008 سجلت على التوالي حرائق 
عددها بترتيب الس����نوات 3449، 
3779 و4896، وبالنس����بة لفصل 
الصيف جند معدالت احلرائق وفق 
الس����نوات كما يلي: 4156، 5093 
و5123، ونخل����ص من هذا الى ان 
هناك ارتفاعا نسبيا في عدد حرائق 
فصل الصيف لكن ليس بالضخامة 
التي يتوقعها البعض، كما جند ان 
هناك تقاربا في معدالت احلرائق 
في الفصول الثالثة التي مبوجبها 
تقوم االدارة العامة لالطفاء برصد 

احلرائق.

السكن الخاص

وم��اذا ع��ن اس��باب احلرائ��ق 
ومعدالت زيادتها؟

معدالت احلرائ����ق خصوصا 
في السكن اخلاص ووسائل النقل 
ارتفعت بنسب تتراوح بني 1 و%5، 
وهذا راجع الى زيادة في عدد السكان 
ووسائل النقل، لكن اذا حتدثنا عن 
اسباب احلرائق فنجد في مقدمة 
االسباب عبث االطفال بنسبة %25 
والتماس الكهربائي بنسبة 28% ثم 
االحمال وأعقاب السجائر بنسبة 
تصل الى 13%، ايضا هناك زيادة 
في حرائق املنش����آت مع العلم ان 
االطفاء اصدرت ترخيصا ل� 14 الف 

منشأة صناعية مؤخرا.
لك��ن اذا حتدثن��ا عن اس��باب 
احلرائ��ق في الس��كن اخلاص على 

وجه التحديد، فماذا تقول عنها؟
بنظرة حتليلية الى احصائية 
االدارة العام����ة لالطف����اء جند ان 
اسباب حرائق السكن اخلاص جاءت 
على النحو التالي: في اعوام 2004 
و2005 و2006 و2007 و2008 جاءت 
احلرائق التي وراءها عقب سجائر 
على النحو التالي: 441 و527 و541 
و630 و689، وكان عبث االطفال 
السنوات املذكورة سابقا  بتوالي 
على الترتيب التالي: 646 و1055 
و1138 و1488 و1771، ويأتي السبب 
الثالث من أسباب حرائق املنازل 
وهو تسرب الغاز وهذا ما تكشفه 
إحصائيات االطفاء فكان تس����رب 
الغاز وراء حرائ����ق اعوام 2004، 
2005، 2006، 2007، 2008 عل����ى 
النحو التالي 62، 61، 65، 50، 49، 
أما اإلهمال فكان وراءه في األعوام 
املماثلة كما يلي 29، 48، 62، 27، 24 
أما املشكالت الكهربائية فتسببت 
في حرائق وفق االعوام املذكورة 
على النح����و االتي 1578 في العام 
2004، و3922 في العام 2005 و2002 
في الع����ام 2006 و2130 في العام 

2007 و2284 في العام 2008.
ومن هذا العرض فإننا نعتقد 
أن استغالل املعدات واالجهزة لغير 
الغرض املخصص لها دون التعرف 
على اإلجراءات الصحيحة لذلك، 
فمثال االستعجال في تشغيل اجلهاز 
الكهربائي عند ش����رائه مباشرة، 
دون الرجوع إلى دليل )كتالوج( 
التشغيل الذي يحتوي في العادة 
على الطرق الس����ليمة للتشغيل، 
والتحذيرات الضرورية للسالمة 
التي تتعلق باحلمل الكهربائي ونوع 

التردد، ومدة التشغيل، إلخ.
والقيام بعمل ما أو اس����تخدام 
مادة ما لغير غرضها األساس����ي 
الس����ليم، ومثال ذلك، اس����تخدام 
البنزين لعمليات تنظيف املالبس 
أو املع����دات، لع����دم إدراك م����دى 

خطورته.
وهذه الع����ادة غالبا ما تكلفنا 
الكثي����ر في احلي����اة، وفي جميع 
املجاالت، فما بالنا إذا كانت تتعلق 

مع تزايد اعداد احلرائق في طول 
البالد وعرضه��ا وتنوع احلرائق ما 
بني املنش��آت الصناعية واالنشائية 
واحمل��والت، كل ه��ذا يدع��و ال��ى 
االعتقاد بأن الكوي��ت حتتل مرتبة 
متقدم��ة في اع��داد احلرائ��ق، فما 
صحة هذا االعتقاد؟ وماذا تقول عن 

تزايد اعداد احلرائق في الكويت؟
اعتق����د ان ه����ذا االعتقاد غير 
صحيح، ورمبا هذا االعتقاد ناجت 
عن صغر مساحة الكويت وايضا 
حرص االدارة العامة لالطفاء على 
ارسال عدة مراكز اطفاء للتعامل 
مع كل حريق، وبالتالي فإن صغر 
حجم الكويت احد االس����باب لهذا 
االعتق����اد، واجماال ف����إن معدالت 
احلرائق ف����ي الكويت في معدلها 
العاملي وال ميكن ان نتناسى حجم 
االنشاءات ووجود شركات بعض 
منها ال يلتزم بش����روط الوقاية، 
وهو احد اهم االسباب وراء كثرة 
ان اختتم االجابة  احلرائق وقبل 
عن هذا السؤال اؤكد ان احلرائق 
في الكويت في معدالتها الطبيعية 
وتقوم االدارة العامة لالطفاء ممثلة 
في وحدة التحقيق بتحديد اسباب 
كل حريق على حدة ورفع تقرير 
بشأن اسباب احلرائق الى اجلهات 
املختصة الس����تكمال ما يلزم من 

اجراءات قانونية.

حرائق المحوالت

وماذا عن حرائق احملوالت؟
حرائق احمل����والت في الغالب 
تك����ون ناجتة عن زيادة  االحمال 
جراء التوسع في استخدام اجهزة 
التبري����د وايضا ال ميكن ان ننكر 
ان عددا من احملوالت بحاجة الى 
تطوير وهذا ليس من اختصاص 
االدارة العامة لالطفاء، واحب ان 
اشير الى وجود تعاون كبير بني 
الكهرباء، وهناك  االطفاء ووزارة 
ايضا برامج تدريبية مشتركة كما 
تقوم االدارة العامة لالطفاء بالطلب 
من منتسبيها الوقوف على اماكن 
احملوالت الكهربائية وللعلم، فإن 
جميع مواق����ع احملوالت موجودة 
على برام����ج GPS حيث يتواجد 
344 محوال وهذا يسهم في سرعة 
الوصول الى احملوالت التي تندلع 
فيها حرائق ايضا، فهناك خطوط 
اتصال بني رؤساء املراكز ومهندسني 
ف����ي وزارة الكهرباء، بحيث اذا ما 
وقعت حرائق في محوالت فسيتم 
االستعانة بهؤالء املهندسني لفصل 
التيار الكهربائي عن احملوالت مبا 
يساعد في السيطرة على احلرائق 
في اوقات زمنية بسيطة، وقبل ان 

حتدث اضرارا اكثر جسامة.
هل صحي��ح ان فصل الصيف 

يشهد تزايدا في اعداد احلرائق؟
هذا ما يعتقده البعض، ورمبا 
يكون لذلك م����ا يبرره خاصة مع 
ارتفاع درجات احلرارة واس����هام 
الدرج����ات املرتفعة في اتس����اع 
رقعة احلرائق احيانا، لكن الواقع 
واالحصائي����ات تقول عكس ذلك، 
فنحن في االطفاء نقس����م فصول 
العام الى 3 فصول وليس اربعة 
والفصل االول ميتد من اكتوبر حتى 
يناير وهو فصل الشتاء، والفصل 
الثاني ميتد من فبراير حتى مايو 
والفصل الثالث وهو فصل الصيف 
ميتد من يونيو حتى سبتمبر، واذا 
نظرنا الى عدد احلرائق في كل فصل 
فس����نجد النسب متقاربة، ففصل 
الشتاء لالعوام 2006 و2007 و2008 
سجل نسبا متقاربة وجاءت االعداد 
بالترتيب على النحو التالي: 3541، 
4588 و4695، وبالنس����بة لفصل 
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