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شقة األسرة من الداخل وقد صارت رمادا

األم الضحية ناهد وفي االطار البطاقة املدنية للرضيعة إميان

رجال األدلة أثناء نقل جثتي األم واألب وفي االطار العميد يوسف األنصاري

خالتها المقيمة في مصر ستتكفل بها وترعاها ووفاة جدتيها منذ أشهر

الرضيعة إيمان الناجية الوحيدة من حريق الواحة 
تنتظر عملية جراحية دقيقة  في البابطين

األنصاري لـ »األنباء«: نتائج التحقيق في الحريق المأساوي خالل
أسـبوع ومخطـئ مـن يجـزم بسـبب انـدالع ألسـنة اللهـب
الحريق الكاذب في مستشفى الجهراء ليس سببًا في وفيات شقة الواحة

هاني الظفيري وكونا 
قال املدير العام لالدارة العامة 
لالطفاء بالوكالة العميد يوس����ف 
االنص����اري ان االدارة س����بق ان 
قدمت جملة من املقترحات للحد 
من مسببات احلرائق في السكن 
اخل����اص تقارب ملا هو معمول به 
حاليا في املنش����آت االستثمارية 

والتجارية والصناعية.
واوضح العميد االنصاري في 
الكويتية  تصريح لوكالة االنباء 
)كونا( ان من بني تلك املقترحات 
تطوير متطلبات السالمة املعمارية 
الس����اللم والتهوية  املسبقة مثل 
واالدراج بالتعاون مع بلدية الكويت 

في املنشآت السكنية.
واض����اف ان هن����اك مقترحني 
آخرين احدهما بالتنسيق مع الهيئة 
العامة لالس����كان يقضي بتركيب 
االجهزة واملعدات االطفائية مثل 
الدخان ومطفآت  اجهزة كاش����ف 
احلريق في املساكن اجلديدة لتكون 
جتهيزا متكامال حال تسلم املنزل 
من قبل قاطني����ه في حني ينص 
املقترح االخر على رصد وحترير 
املخالفات في السكن اخلاص بسبب 
مخالفة االستعمال لغير االغراض 
احملددة له مثل املخازن والبقاالت 
واملطابخ. وتطرق االنصاري في 
حديثه الى حادث امس االول الذي 
اسفر عن مصرع اربعة اشخاص 
شارحا اهمية جهاز كاشف الدخان 
باعتباره احد اكثر اجهزة الوقاية 
والسالمة اهمية وفاعلية للوقاية من 
نشوب حريق قد ينجم عنه نتائج 

مع احلريق 3 مراكز وبعد تأكدنا 
من امتام الس����يطرة على احلريق 
الى مستشفى  مت ارسال مركزين 
اجله����راء وبقي مركز للتعامل مع 
تبعات احلريق، وقال االنصاري ان 
مسببات احلريق متعددة والميكن 
اجلزم حاليا بسبب احلريق، مرجحا 

ان يتم ذلك في غضون اسبوع.
على صعيد آخر ابلغت مصادر 
مطلعة ان نق����ل جثامني ضحايا 
حريق الواحة امس الى موطنهم 
ارجئ حتى اليوم الثالثاء وذلك بعد 
القانونية  االنتهاء من االجراءات 
وفحص اجلثث في الطب الشرعي، 
كم����ا علمت »األنب����اء« ان الطفلة 
الرضيعة اميان ستجرى لها عملية 

جراحية بعد 3 أيام.
وقالت مصادر قريبة من االسرة 
املفجوعة ان جدتي الطفلة الرضيعة 
امي����ان وايضا جدها م����ن ناحية 
األب جميعهم متوفون، مش����يرا 
الى ان االس����رة بانتظار حتس����ن 
حالة الرضيعة ومن ثم نقلها الى 
مصر بحيث تتكفل ش����قيقة االم 
املتوفاة القيام بتربيتها سيما وان 
جد الطفلة من جهة االم هو مسن 
وغير قادر على رعاية طفلة حديثة 
الوالدة. ومضت املصادر املقربة من 
االسرة بالقول ان جثث االم واالب 
والطفلني سيتم نقلهم الى موطنهم 
مصر ظهر اليوم الثالثاء وذلك بعد 
قيام السفارة املصرية بتحمل نقل 

اجلثامني االربعة.

مأساوية. واكد اهمية تركيب اجلهاز 
حلماية االرواح واملمتلكات مبينا 
ان اجلهاز يستخدم للتحذير من 
اندالع حريق في غرفة أو مبني اذ 
يعد مبثابة »احلارس الليلي« حيث 
يصدر صوتا للتنبيه عند وجود 

دخان ليوقظ قاطني املسكن.
وذكر العميد االنصاري ان تكلفة 
اجلهاز منخفضة وال يحتاج اال الى 
صيانة دورية بسيطة واستبداله 
عند الل����زوم مؤكدا اهمية تدريب 
افراد االسرة على التجمع في نقطة 
معينة عند سماع اجلرس اضافة الى 
االتصال فورا بهاتف االمان »112« 

حال وقوع اي ظرف طارئ.
وعن مطفأة احلريق لفت العميد 
االنص����اري الى ضرورة وجودها 
ووضعها في م����كان بارز يعرفه 
جميع أفراد األسرة وبشكل رأسي 
بعيدا عن عبث األطفال مع اجراء 
صيانة دورية لها وتركيب أجهزة 
كشف الدخان وصيانتها واستبدالها 

عند اللزوم.
واشار الى أهمية تدريب أفراد 
األس����رة والعمال على استخدام 
وسائل السالمة والتجمع في نقطة 
معينة عند س����ماع صافرة جهاز 
كش����ف الدخان وتوفير صندوق 

اسعافات أولية يحتوي على أدوية 
ومستلزمات طبية ضرورية.

وقال ان التمديدات الكهربائية 
اخلاطئة وغير املطابقة للمواصفات 
ف����ي املنازل واملنش����آت مبختلف 
أنواعه����ا التجاري����ة والصناعية 
والتعليمية وغيرها تعتبر من أهم 

مسببات احلوادث الكهربائية.
العمي����د األنصاري في  ونفى 
تصريح خاص ل� »األنباء« صحة 
ما تردد عن ان البالغ بشأن حريق 
اجلهراء قد اسهم في بعثرة اجلهود 
والتسبب في وقوع ضحايا، مشيرا 
الى ان »االطفاء« أرسلت للتعامل 
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