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الدراسة في كلية اإلطفاء بسلطة عمان

شملت اغلب االتصاالت التي تلقاها مدير عام االدارة العامة لالطفاء 
وضيوفه حول مدى امكانية التحاق الدارسني في كلية االطفاء كضباط 
في االطفاء واكد اللواء املنصوري انه متى كانت هناك احتياجات لقطاع 
»االطفاء« فس���يتم قبولهم ولكن ما لم تكن هناك حاجة فإن »االطفاء« 
ال تس���تطيع قوبلهم للعمل لديها مشيرا الى ان كلية االطفاء في عمان 
هي كلية خاص���ة وال يوجد هناك ما يلزم قطاع االطفاء لتعيني جميع 

اخلريجني فيها.

المدير العام لإلدارة ونائب المدير لشؤون المكافحة ونائب المدير للشؤون المالية ورئيس قسم اإلعالم في »اإلطفاء« حلّوا ضيوفاً على ديوانية »األنباء«

مس�تعدون للتعام�ل م�ع تط�ورات إقليمية نووي�ة من خ�الل لجنة يترأس�ها وزي�ر الداخلية
بستر املتوفني واستجبنا لطلبهم بأن فصلنا التيار الكهربائي متاما 
عن اخليمة وأخذنا جميع الهواتف حتى ال يتم التقاط صور للمتوفني 
وهذا االجراء عمم على جميع املتواجدين سواء اطفائيون أو رجال أمن 
ومن ثم سترنا اجلثث وبالتالي أعيد وأؤكد لم نتعرض الى أي إعاقة 
أما بالنسبة للخيمة فهي بالتأكيد ليست مطابقة للمواصفات املؤهلة 
الستقبال هذا العدد الكبير وللعلم فإن خيام االعراس للنساء على وجه 
التحديد لها خصوصية وغالبا ما يستمر االحتفال في عرس النساء 
حتى ساعات الفجر ويجب في مثل هذه اخليام املخصصة للنساء ان 

تتوافر فيها اشتراطات األمن والسالمة وهو ما لم يحدث.
النقد البناء

هنيياك ميين هاجم طاقم االطفاء من ناشييطن وإعالمييين بعد حادثة 
اجلهراء فما ردك؟

لألسف الشديد اعتدنا بعد كل حادث ان يخرج علينا أمثال هؤالء، 
وباعتقادي ان الشخص الذي يريد أن ينتقد يجب ان يكون لديه حد 
أدن����ى ومعرفة مبا جرى ومن ليس لدي����ه معرفة ويريد أن يتحدث 
وينقد فهو مجرد ش����خص يريد أن يظهر بطوالته ويس����جل موقفا 
وقد اطلقت على هؤالء لقب »جتار الكوارث واملآس����ي« والالهثون 

خلف الكراسي.
ونحن نتقبل النقد البناء والنقد العملي وإما النقد من أجل النقد 
فنرفضه فمن أدعى أن مركبات االطفاء، وصلت متأخرة نقول له من 
أين لك هذه املعلومة؟ واملس����جل لدينا بأن أول فرقة اطفاء وصلت 
للحريق بعد تلقي البالغ ب� 4 دقائق واحلريق ما كان يستحق التعامل 
معه ألنه انتهى لكن النتيجة الكارثية هي املصيبة الكبرى، واالتهامات 
نتلقاها ليس فقط في حادثة اجلهراء ولكن في العديد من احلوادث 
وهناك نقد موضوعي قرأناه وتعاملنا معه ألننا بشر نخطئ ونتعلم 
من أخطائنا أما التجريح فلن نقبله ومن حقنا أيضا بعد هذا اجلهد 
أن ندافع ع����ن رجال االطفاء الذين يعملون حتت كل هذه الضغوط 

ولن اتركهم سلعة رخيصة ألصحاب االقالم املريضة.
يقييال إن قطاع اإلطفاء لم يتحرك ولم يقم بفرض الشييروط إال بعد 

كارثة اجلهراء لعدم تخيله وضع مثل هذه الكارثة على أرض الواقع؟
من االستحالة أن نقدم على شيء ال نعلم به ال في الكويت وال في 
أي بلد لكن ان يقوم شخص بنصب خيمة بطريقة غير آمنة وبعيدا 

عن اعيينا ثم حتدث كارثة، فهل هذه مسؤوليتنا؟

بالتعاون مع معهد الكويت لالبحاث العلمية حيث س����نقوم بشراء 
خيمة بنفس مواصفات خيمة حريق العيون وبنفس احلجم ونقوم 
بتأثيثها بنفس االثاث تقريبا ونضع بداخلها مجسمات ملن كانوا في 
اخليمة وقت اندالع احلريق مع مراعاة الظروف املناخية وس����رعة 
الرياح في هذه التجربة البحثية وس����نضع مجسات حرارية ما بني 
9 و 12 في مختلف أرجاء اخليمة البحثية وايضا س����نضع كاميرات 
وبعد ان يتم جتهيز اخليمة مثلما كان حالها داخل »العيون« سنضرم 
النيران وسط  كاميرات قادرة على حتمل درجات احلرارة املرتفعة 
ونهدف من وراء ذلك عمل بحث علمي موثق نستطيع ان نستفيد منه 
الحقا وللعلم فإننا سنبدأ في األيام القليلة املقبلة بعقد جلسات مع 
االخوة في معهد الكويت لالبحاث العلمية حتى تضع بشكل واضح 
النقاط فوق احل����روف حول كيفية 
وقوع احلري����ق واتخاذ ما يلزم من 
اجراءات للحيولة دون وقوع كوارث 
مشابهة تؤدي إلى هذا العدد الكبير 

من الضحايا.
ولكن هل هذا البحث ميكن وصفه 
بالبحييث العلمي اخلالييص أم ان هناك 

شكوكا تريدون اجلزم بها؟
نعم هو بح����ث علمي ونريد من 
ورائ����ه تأكيد ما توصلن����ا إليه من 
معلومات حول حتول اخليمة الى كتلة 
من اللهب وبلوغ درجات احلرارة الى 
معدالت فاقت ال� 1000 درجة وللعلم 
فهذا البحث ليس بالش����يء اجلديد 
وال نريد من ورائه التأكد من شكوك 

تراودنا.
وإذا حتدثنا عيين مدى أهلية خيمة 
العيون السييتقبال هذا الكم من النساء 
واألطفال وهل بالفعل مت اعاقة عملكم 
نظييرا لوجييود نسيياء داخييل خيمة 

العرس؟
سبق وذكرت حينما وصلنا إلى 
موقع احلريق ان كان كل ش����يء قد 
انتهى و الكل حاول ان يقدم املساعدة 
وكانت هناك مناشدات من قبل األهالي 

هذا العدد الضخم من النساء واالطفال ووجود مخرج وحيد صغير 
احلج����م ادى الى حدوث تدافع نحو املخرج الوحيد ومن كان قريب 
جدا من الباب الصغير نفذ بجلده ونتيجة التدافع سقطت اعداد مقابل 
باب اخليمة وبالتالي اصبح املنفذ الوحيد مغلقا بنحو 38 جثة، اذن 

نخلص من ذلك الى ان احلريق لم يدم سوى 90 ثانية.
وحينما وص����ل رجال االطفاء، وللعلم وفق ما هو مس����جل في 
عملياتنا، فإن اول مركز وصل الى املوقع كان بعد 4 دقائق، كان كل 
شيء قد انتهى وكان رجال االطفاء يتعاملون مع ما ميكن فعله بعد 
احلريق، اما بالنسبة جلزئية عرقلة االهالي لعمل االطفاء فهذا لم يحدث 
فرج����ال االطفاء الكل يدرك انهم يقدمون العون في حاالت الطوارئ 
واحلوادث الكاريثية، نعم كان ملوقع املأس����اة خصوصية، ولكن لم 

يتم اعتراض طريقنا، وكان املطلب 
من احلض����ور او من ذوي املصابني 
واملتوفني هو ست اجلثث فقط وهذا 
ش����يء منطقي، والتزمنا به، وقمنا 
بتغطية اجلثث التي تراكمت في مدخل 
اخليمة، اما بشأن ملاذا كانت كل هذه 
االعداد الكبيرة من الوفيات فهذا عائد 
املتواجدين  املكان وكثرة  الى صغر 
فيه، وعدم وجود عدة مخارج، ووجود 
مواد كثيرة تس����اعد على االشتعال 
من بينها اخليمة والسجاد واملالبس 
وادوات طهي وغير ذلك من االغراض 
التي ساهمت في ان تشتعل النيران 

وتلتهم كل ما يقابلها.
من خييالل عملك فييي االطفاء ملدة 
تصل الييى 4 عقود من الزمن هل ترى 
ان مثل هذا احلريييق هو االضخم من 

حيث عدد الوفيات؟
بالتأكيد، ال يختلف احد على ان 
حريق العيون يعد االضخم في عدد 
الوفيات على امتداد تاريخ الكويت، 
ويعد من احلرائق املأس����اوية على 
مستوى العالم اجمع، وحتى نكون 
اكث����ر وضوحا ف����إن االدارة العامة 
لالطفاء بص����دد عمل جتربة بحثية 

خالل جلسات محاكمة املتهمة أو املشتبه بها في حريق العيون والذي 
اودى بحياة نحو 54 امرأة وطفال تطرق محامي املتهمة او املشييتبه بها 
الى أن »االطفاء« لم تشيير في تقريرها الى ان احلريق متعمد فما صحة 
مثل هذا االدعاء وهل تقرير »االطفاء« الذي ارسييل الى مجلس الوزاء لم 

يجزم بأن حريق العيون هو حريق متعمد؟
اوال، إن االدارة العامة لالطفاء ليست معنية مبا يقوله احملامي فما 
يتحدث بشأن امر يعنيه وال يعنينا ونحن في االطفاء اعددنا تقريرا 
بش����أن حريق العيون واكدنا ان احلريق كان متعمدا وان هناك من 
اضرم النار في اخليمة، اال اننا لم نش����ر الى هوية من فعل ذلك الن 
مثل هذا االم����ر تختص به النيابة العامة وتختص به اجهزة وزارة 
الداخلية والتي اج����رت حتقيقات وخلصت الى ما خلصت اليه من 
اتهام »س« أو »ع« والتقرير الذي مت االنتهاء منه بالتعاون مع االدارة 
العامة لالدلة اجلنائية جاء بعد معاينة وانتقال اختصاصيني الذين 
قاموا برفع اآلثار وحتليل احلريق وحتديد بدايته وخلصنا في هذا 
التقرير الفني والعلمي الى ان حريق العيون حدث بفعل فاعل، ومن 
ثم فإننا في االدارة العامة لالطفاء اكدنا ان احلريق بفعل فاعل ولم 
نشر الى هوية من فعل ذلك ويبقى هذا االمر اختصاصا اصيال للنيابة 

والداخلية واحلسم بإدانة »س« أو »ع« يعود لقضائنا الشامخ.
أعداد غير متوقعة

الضحايا في حريق العيون كانييت اعدادهم غير متوقعة باملرة وكان 
اكثر املتشييائمن يييرى ان الضحايا ال يزيدون عيين اصبع اليد الواحدة 
والسييؤال الذي يطرح نفسييه ملاذا خلف حريق خيميية كل هذا الكم من 
الضحايييا وهناك جزئية تطرح نفسييها هل تزايد اعييداد الضحايا حتى 
جتيياوز الي 54 حتييى يومنا هذا  جراء تباطؤ رجييال االطفاء في التعامل 
مع احلريق، او بسييبب ما يدعيييه البعض ان هناك من تعمد عرقلة عمل 

االطفاء خاصة من قبل ذوي النساء واالطفال خلصوصية اخليمة؟
هناك مالحظات هامة جدا س����بق ان حتدثت بشأنها اال وهي ان 
النيران كانت قد اتت على كل ش����يء داخل اخليمة في غضون فترة 
زمنية ال تزيد عل����ى 90 ثانية وخالل هذه الفترة الزمنية احملدودة 
جدا كانت اخليمة قد حتولت الى كتلة من اللهب التهمت كل ما كان 
ف����ي وجهها وموضوع تزايد اعداد الوفيات ال ذنب لنا فيه فمن كان 
يعتقد او يظن ان خيمة مبواصفات رديئة مبس����احة 30 مترا في 10 
امتار تضم 300 امرأة وطفل وللعلم فإن عددا كبيرا من وفيات حريق 
العيون لقوا مصرعهم جراء استنش����اق اللهب حيث بلغت معدالت 
درجات احلرارة في اخليمة بني 1000 و 1500 درجة وفي ظل وجود 

أمير زكي � هاني الظفيري � محمد الدشيش
وجييه مدييير عييام االدارة العاميية لالطفاء 
اللواء جاسييم املنصوري انتقييادا الذعا لبعض 
الشييخصيات التي خرجت بعييد حريق العيون 
والييذي اودى بحييياة نحو 54 سيييدة ورجال 
النتقاد اجهزة االطفاء وتوجيه اللوم لها واتهامها 
بالقصور، مؤكدا على ان بعض هؤالء يحاولون 
اسييتغالل اي حادث مأساوي الظهار بطوالتهم 
واصفييا اياهم بتجار الكييوارث، مؤكدا على ان 

»االطفاء« ترحب بالنقد البناء والعلمي. 
وجييدد اللواء املنصييوري ان حريق العيون 
يعد اكبر حريق مأساوي شهدته البالد على مر 
العصور، مشيييرا الى ان درجة حرارة اخليمة 
وقييت انييدالع احلريق تصل الييى 1500 درجة 
وان اعييدادا كبيرة من املتوفيين توفوا نتيجة 

استنشاق اللهب. 
واكييد اللييواء املنصوري خالل اسييتضافة 
»األنباء« له في ديوانيتها وبحضور نائب املدير 
العام لشؤون املكافحة العميد يوسف االنصاري 
ونائب املدير العام للشييؤون املالييية واالدارية 
العقيد خالد التركيت ورئيس قسم االعالم في 
االدارة العامة لالطفيياء الرائد ناصر االنصاري 
على ان االطفيياء احدى اجلهات املشيياركة في 
جلنيية الدفاع املدني وهييذه اجلهات تتكون من 
15 جهيية ويترأسييها وزير الداخلييية ومتى ما 
حدثت اي تطورات فورية في املنطقة فان هناك 
استعدادات للدولة سيتم تطبيقها، واشار اللواء 
املنصوري الى ان السكراب حتول بقدرة قادر 
الييى ورش ومخازن. ولفت اللييواء املنصوري 
الى انييه من غير املمكن ان نضييع كل العاملن 
فييي االطفاء الى جييوار منازلهم وان الضرورة 
حتكييم عمل االطفائين في مواقييع بعيدة على 
منازلهم، مشيييرا الى انه ال تراجييع عن تنفيذ 
نظييام البصمة. من جانبه قال نائب املدير العام 
لشييؤون املكافحة العميد يوسف االنصاري ان 
»االطفاء« قبل حريق اجلهراء بشييهر اصدرت 
تعميما مبراقبة اخليام والتدقيق على اشتراطات 
االمن والسييالمة. من جهته اعييرب نائب املدير 
العام للشؤون االدارية عن رضاه على مستوى 
البييدالت والعالوات التي تصييرف لالطفائين، 
أما رئيس قسييم االعالم في »االطفيياء« الرائد 
ناصر االنصاري فأعلن وجييود خطة توعوية 
شيياملة سيتم املضي فيها قريبا بشأن التوعية 
بأهمية وجود مطفآت احلريق واجهزة الكشف 
عن الدخان وان احلمالت سييتكون بعدة لغات 

لتحقيق أكبر فائدة.
 وفيما يلي تفاصيل االسييئلة التي طرحتها 

»األنباء« والقراء على ضيوف الديوانية:

ينتظرون  الك�وارث  تج�ار 
إلظه�ار  المأس�اوية  الح�وادث 
بالغته�م اللغوي�ة والخطابي�ة.. 
البناء  بالنق�د  ترحب  و»اإلطف�اء« 
يش�اء ما  المتهمة  محامي  وليقل 

تطبي�ق  ع�ن  تراج�ع  ال 
نظ�ام البصمة.. وغير مس�تعدين 
ف�ي  اإلطفائيي�ن  كل  لتس�كين 
مق�ار عمل قريب�ة م�ن منازلهم

العي�ون  حري�ق  س�نوثق 
الكوي�ت  معه�د  م�ع  بالتع�اون 
نقرأ  ال  ونح�ن  العلمية  لألبح�اث 
المعرس  أن  نع�رف  حتى  الغيب 
س�يقيم خيمة تضم 300 سيدة 
أمت�ار  10×30 مس�احة  ف�ي 

عسكري أق���ام حملة 
مسؤوليه  إخط����ار  دون 
في  وتس�بب  الدنيا«  »فعفس 
عرقلة تنفيذ إلزام المركب�ات 
بوض�ع مطف����أة حري�ق

اللواء المنصوري: وفيات »العيون« استشهدوا باستنشاقهم ألسنة اللهب 
وحرارة الخيمة في 90 ثانية تجاوزت ال� 1500 درجة
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