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مأساة جديدة في الجهراء: مصرع زوجين وطفليهما في حريق 
وبالغ كاذب بالتزامن معه عرقل عمليات اإلنقاذ

هاني الظفيري
شهدت محافظة اجلهراء فجر امس حريق شقة تقع في 
الطاب����ق الرابع لبناية مؤلفة من 5 طوابق وخلف احلريق 
املأساوي وفاة 4 اشخاص من أسرة واحدة واصابة رضيع 
)5 أشهر( بحروق من الدرجة االولى، ومت نقله الى مستشفى 
البابطني للحروق، ووصفت اصابة الرضيع بأنها شديدة 
اخلطورة، واملتوفون في حريق اجلهراء هم: االب )عوض 
اهلل محمد س����امة غنيم )39 عام����ا( وزوجته ناهد محمد 
سالم محمد )29 عاما( والطفل محمد عوض محمد سامة 
)5 أعوام( والطفل احمد عوض اهلل محمد غنيم )4 أعوام(، 
أما الرضيع الذي نقل في حالة حرجة فهو من مواليد شهر 
يوليو املاضي، كما أس����فر احلريق الذي وصف باملأساوي 
عن اصابة 8 آخرين منه����م رجال اطفاء أصيبوا باختناق 
جراء اقتحامهم ألسنة اللهب إلنقاذ ما ميكن انقاذه، فيما أفاد 
مصدر أمني بأن احلريق ليس سببه املدفأة، وهو االعتقاد 
الذي أشيع في أعقاب احلريق مباشرة، وإمنا هناك سبب 
آخر جار الوقوف عليه من قبل ادارة التحقيق التي شرعت 

في معاينة احلريق والوقوف على أسبابه.

بيان اإلطفاء

وق����د أصدرت ادارة العاقات العام����ة في االطفاء بيانا 
صحافيا قالت فيه: لقي 4 أف����راد من عائلة عربية حتفهم 
فجر ام����س اثر حريق اندلع في ش����قتهم مبنطقة الواحة 
باجلهراء، وقال مدير العاق����ات العامة واالعام باالطفاء 
املقدم خليل االمير ان باغ����ا ورد الى عمليات االطفاء في 
متام الس����اعة الثانية والنصف من صباح يوم االحد يفيد 
بوجود حريق في ش����قة بالدور الرابع بعمارة سكنية من 

خمس����ة ادوار، وعلى الفور هرعت الى موقع احلريق فرق 
مركز اجلهراء واجلهراء احلرفي والصليبخات، ومت استدعاء 
مركز اجلليب لاسناد، وقد وصلت الفرقة االولى الى املوقع 
في متام الس����اعة الثانية وخمس وثاثني دقيقة، وقد مت 
اخماد احلريق بالكامل في متام الساعة الثالثة وعشر دقائق، 
واثناء عملية املكافحة عثر على االب )39 سنة( واألم )29 
سنة( متوفني اختناقا، كما مت اخراج الولدين )7 سنوات( 
و)4 سنوات( ونقلهما الى مستشفى اجلهراء، حيث توفيا 
هناك ومت اسعاف طفلة تبلغ من العمر 5 اشهر الى العناية 
املركزة مبستشفى اجلهراء، وبعد استقرار حالتها نقلت الى 

مستشفى البابطني للحروق وهي على قيد احلياة.

إخالء البناية

كما مت انقاذ تسعة اشخاص واخاء العمارة من السكان 
بعد عمل التهوية الازمة إلخراج الدخان الكثيف الذي كان 
بالعم����ارة، كما أصيب خال مكافحة احلريق وكيل عريف 
عبداهلل الصندلي من مركز اجلهراء بإصابة جراء انزالق من 
السلم عندما كان يهم بالنزول حاما احد االطفال املصابني 
الى اخلارج تعرض خالها لرضوض واختناق واعياء نقل 

على اثره الى مستشفى اجلهراء وحالته مستقرة.
وأثناء عملية التفتيش ورد باغ آخر يفيد بوجود حريق 
في مستشفى اجلهراء القريب من املوقع عندها هرعت فرقة 
اجلهراء ومت طلب االسناد من املركز الفني ومركز الشويخ 
الصناعي الى املستشفى، حيث تبني بعد ذلك انه باغ عن 
حسن نية نظرا لوجود رائحة داخل اروقة املستشفى، مما 
استدعى العاملني الى االباغ عن ذلك، وقامت الفرق بتمشيط 

املكان، اال انها لم تعثر على أي حريق.

وقال االمي����ر انه في الوقت الذي نص����اب فيه بكارثة 
انس����انية أو نفقد فيه اعزاء واحبابا، ومع امياننا الكامل 
بقضاء اهلل وق����دره، فإنه البد ان نن����وه بضرورة توافر 
وسائل السامة في االماكن السكنية، والبد قبلها من توفير 
الوعي لدى املواطن واملقيم واحلرص الشديد على التعامل 
الس����ليم مع املواد اخلطرة ومسببات االشتعال في املنزل، 
وان فت����رة اخللود الى النوم هي م����ن اخطر الفترات التي 

يجب احلذر منها.

صمامات الغاز

ونبه إلى اغاق صمامات الغاز بإحكام قبل النوم والتأكد 
من اطفاء التوصي����ات الكهربائية واملدفآت وخلو املنزل 
من املواد أو االجهزة القابلة لاشتعال ويبقى دور كاشف 
الدخان والذي دائما ما نش����دد على اهميته، فهو بإذن اهلل 
احلارس الليلي للعائلة عند النوم، اذ يقوم بإصدار صوت 
ينبه النائ م الى وجود دخان بحيث يس����تطيع االستيقاظ 
والقيام من النوم والتعامل السريع مع احلادث قبل فوات 
االوان، حيث ان اغلب حاالت الوفيات التي حتدث ليا هي 
بسبب التأخر في التبليغ عن احلادث، كما ان مطفأة احلريق 
ضرورية في املنزل وكلها بأسعار زهيدة ال تقارن باخلدمة 
التي تقدمها واحلماية التي متنحها لانس����ان عند احلاجة 
اليها، نتمنى من اجلميع االلتزام بهذه االمور، سائلني اهلل 
تعال����ى ان يتغمد املتوفني بواس����ع رحمته، وان يبعد عنا 

وعنكم كل مكروه.
ه����ذا، وقد تواجد في موقع احل����ادث مدير عام االطفاء 
بالوكالة العميد يوس����ف االنصاري، ومدير منطقة اطفاء 

اجلهراء املقدم محمد الشطي.

دّشنت حرائق 2010 بـ 4 وفيات و11 مصابًا بينهم رضيع حروقه من الدرجة األولى

محم�د وأحمد ماتا قبل الوصول إلى المستش�فى واألم واألب توفيا داخل الش�قة والرضيع بحالة خطرة

)سعود سالم(احد رجال األمن يحمل طفال بعد إنقاذه إلى مستشفى اجلهراء

النائب عسكر العنزي أثناء تواجده في موقع احلريق

الضحيتان محمد واحمد في بيتهما قبل احلادث وفي اإلطار جواز سفر األب

البناية التي شهدت احلريق املأسوي وفي اإلطار تواجد مكثف لرجال اإلطفاء

األم تلهو مع طفلها في احد املنتزهات وفي اإلطار العلوي األب يشوي السمك وداخل اإلطار السفلى صورة جواز سفر األم

عسكر: حادث مؤسف

اعرب عضو مجلس األمة عسكر العنزي 
عن اسفه لوقوع ضحايا في حريق الواحة، 

واصفا احلادث باملؤسف.
 وأعرب العنزي خال تواجده في موقع 
احلريق عن امله ان يتغمد اهلل املتوفني بواسع 

رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

تعامل مع الحادث

العميد محمد طنا مدير أمن اجلهراء
العميد يوسف األنصاري

املقدم صاح الدعاس
املقدم خليل عبداألمير

املقدم محمد الشطي
النقيب أحمد العليوه

املازم عبداهلل العويهان
الوكيان س���عد عاشق وسعد محذاف 

وعبداهلل الظفيري
الرقب���اء مس���اعد ح���وران وعيس���ى 

الشطي 
أش���رف على دخ���ول املصابني ضابط 

االرتباط ماجد الصليلي


