أخبار االستجابة
لحريق "برج غرينفيل"
َم ّد المهلة المحددة للتشاور في تحديد اختصاصات لجنة التحقيق
العام في حريق "غرينفيل"
تأكد خبر تمديد المهلة المحددة للجشاور
لجحديد اخجصاصات وصالحيات لانة
الجحقيق.

تسيساعد في أعمال الجحقيق فريق من
ذوي الخبرة من المحامين وموظفي
الدولة ،نذكر من بينهم:

في أعقاب الجشاور مع ماموعة من
األطراف المعنية ،وال تسيما الناجون من
الحريق وغيرهم من تسكان عقارات "وتست
النكسجر" ،أصبح من الواضح أن هناك
حاجة لمزيد من الوقت قبل اإلدالء برأي
قاطع في تحديد اخجصاصات وصالحيات
لانة الجحقيق.

بيرنارد ريتشموند (مستشار الملكة)
تأهل للعمل كمحام معجمد في عام
 ،8822وعين "مسجشار الملكة" في عام
 .8002وهو مجخصص في المرافعات
الانائية مع خبرة كبيرة في القضايا الجي
يكون أطرافها من األفراد الضعفاء
والمهمشين .كما يشغل أيضا ً "مساعد
قاضي تحقيقات".

ونجياة لذلك ،تم إطالة فجرة الجشاور لمدة
أتسبوعين إضافيين بحيث تنجهي في 82
يوليو .تسوف يؤدي هذا الجمديد إلى توفير
وقت إضافي للمشاركين في المشاورات
كي يسجايبوا بشكل مادي ،ويكفل الجقدم
السريع في أعمال الجحقيق الذي ال يمكن أن
يبدأ بدون تحديد اخجصاصات وصالحيات.
تسيجم اإلعالن قريبا ً عن تفاصيل
االججماعات المفجوحة مع الناجين والسكان
المحليين لمناقشة نطاق عمل اللانة.
يرأس لانة الجحقيق السير مارتن مور-
بيك ،ويساعده فريق من محامين وموظفي
دولة ينجمون إلى إدارات حكومية مخجلفة.
تم تعيين ريجشارد ميليت (مسجشار الملكة)
مسجشارا للجحقيقات .وهو يجمجع بخبرة
واتسعة في الجعامل مع النزاعات الجاارية
المعقدة في ماموعة من المااالت
المجخصصة ،مع إبراز دوره في تساحات
القضاء ،وإجراءات الجحكيم وغيرها من
اللاان القانونية األخرى .كما يشغل أيضا ً
منصب "نائب قاضي المحكمة العليا".
تجعدد أدوار ومهام مسجشار الجحقيقات
وتأخذ أشكاالً مخجلفة ،من بينها تقديم األدلة
واتسجاواب الشهود في جلسات االتسجماع.
كما تسيقدم المسجشار أيضا ً المشورة
القانونية لرئيس لانة الجحقيق فيما يجعلق
بالقرائن الثبوتية أثناء الجحقيق.

كيت غرانج (مستشارة الملكة)
تأهلت للعمل كمحامية معجمدة في عام
 ،8882وتم تعيينها "مسجشار الملكة" في
عام  .8082لديها خبرة خاصة فيما
يجعلق بالقوانين الجاارية وقوانين البناء
والقانون العام والجحقيقات.
كارولين فيثرستون ،محامية إجراءات
لجنة التحقيق
بدأت كارولين فيثرتسجون عام 8822
العمل كممرضة معجمدة في خدمات
الصحة الوطنية ( ،)NHSإلى أن قامت
بجغيير مسارها المهني في عام 8882
عندما بدأت العمل كمحام .وبعد أن
أمضت بضع تسنوات في العمل في
القطاع الخاص ،انضمت كارولين إلى
اإلدارة القانونية الحكومية في عام
 ،8002وشغلت مؤخرا منصب "نائب
مدير" يجبعها فريق كبير من القانونيين.
مارك فيشر ،سكرتير لجنة التحقيق
بدأ مارك فيشر عمله كمدير عام وأمين
تسر تحقيقات في  82يونيو  .8082تولى
في السابق منصب "مدير مكجب الوزير
المسؤول عن الماجمع المدني واالبجكار
في مالس الوزراء" .قضى مارك 43
عاما في ماال الخدمة العامة ،معظمها
في وزارة العمل والمعاشات الجقاعدية.
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ما هو الغرض من هذه النشرة
اإلخبارية؟
هذا هو اإلصدار السابع عشر من
النشرة اإلخبارية "لفريق االتسجاابة
المعني بحريق غرينفيل" Grenfell
 .)Fire Response Teamنحن
نريد أن ناعلك مواكبا ً ألحدث
المعلومات وخدمات المساعدة
المجاحة.
ويرجى العلم أن نشرة األخبار هذه
مجاحة باللغات العربية والفارتسية.
وللحصول على آخر المعلومات،
الرجا مجابعجنا على توتير:
 ،@grenfellsupportوعلى
الفيسبوك:
facebook.com/grenfellsupport

أو زيارة الموقع الجالي:
.www.gov.uk
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آخر أخبار جهود التسكين

ما هي المساعدات المقدمة؟

يظل إيااد حلول لإلتسكان ،تحظى برضا جميع من تضرر تضررا ً مباشرا ً بحريق "برج
غرينفيل" ،أولوية مطلقة لنا ،ونحن نعمل بكل جد واججهاد لجحقيق ذلك.
جاري تقديم عروض لإلقامة المؤقجة للمجضررين يومياً ،ولكننا ندرك المخاوف الجي تساور
األتسر تااه اإلجراءات المجبعة ،وصعوبة الموافقة على فكرة مسكن مؤقت .بلغ حجى اآلن
تقديم  824عرضا ً لإلتسكان ،وتمت الموافقة على  88عرضا ً منها ،وتم االنجهاء من تسكين
أربع أتسر.
بالنسبة لبعض األفراد ،فإنه ال يزال من السابق ألوانه اتخاذ مثل هذا القرار المصيري.
وبالنسبة للبعض اآلخر ،هناك اعجبارات عديدة ينبغي أخذها في الحسبان ،مثل احجياجات
خاصة بأقارب مسنين ،أو القرب من المدارس ،أو الجعامل في بيئة مزدحمة بالسكان تمثل
لهم ذكريات أليمة ماضية .يعد اخجيار منزل مؤقت لألتسر في أعقاب تعرضها لخسارة فادحة
وإصابجها بصدمة ال يمكن تصورها من القرارات الخطيرة ،ونحن نبذل قصارى جهدنا
للجأكد من إتاحة الوقت لهم الخجيار مسكن مناتسب وأيضا ً في توقيت مناتسب لهم.

أعلنت الحكومة عن التزامها بالمساعدة في طمأنة األسر من حيث:
 اعجبار احجياجات األتسر أهمية قصوى،
وجميع االعجبارات األخرى تأتي في
مرتبة تالية.

 لن يابر أحد على قبول مسكن معين،
وال يعني عدم قبول مسكن الجرك بدون
مأوى عن قصد أو تعمد.

 عدم تحميل أي زيادة في القيمة
اإلياارية ،مع االحجفاظ بنفس الشروط
واألحكام الجي كانت تسارية أثناء إقامجهم
السابقة في "برج غرينفيل" أو "غرينفيل
ووك".

 تقرر أن يكون إياار المساكن المؤقجة
وفواتير المرافق ماانا ً لمدة  88شهراً.

 الجمجع بحيازة آمنة مدى الحياة.
 لن يابر أي فرد على اإلقامة في مسكن
مؤقت لفجرة زمنية طويلة.
 ال يعني قبول عرض إقامة مؤقجة
الحرمان من أولوية الحصول على
مسكن دائم.

 في بعض الحاالت ،وفي حالة رغبة
األهالي في االتسجمرار في اإلقامة في
المسكن المؤقت ،فهناك احجمال أن يكون
هذا المسكن هو المسكن الدائم لهم
(تسوف يجم مناقشة ذلك عند تقديم عرض
السكن عليهم).
-------------------------------يجوفر المزيد من المعلومات على خط
السكن على الرقم020 7361 3008 :

دعم األطفال
تسبب حريق "برج غرينفيل" في خلق حالة من القلق واالضطراب لدى كثير من الشباب .فمن
المحجمل تع ُّرض طائفة منهم للشعور بالخطر والخوف نجياة ما اصابهم من اضطراب عاطفي ،أو قد
يكون أحد معارفهم قد أصابه مكروه من الحريق.
تهدف "( "Good Grief Trustمؤتسسة خيرية للمساعدة في تخفيف األحزان) إلى إتاحة الفرصة
للشباب للجحدث إلى شخص ما والحصول على دعم مااني مع المحافظة على السرية والخصوصية.
تسيجم تنفيذ برنامج خالل هذا الصيف يجضمن فعاليات وأنشطة مخجلفة بما يسمح للشباب والصغار
بقضاء وقت ممجع ،والحصول على دعم بصورة فردية ووجها ً لوجه مع المخجصين في حالة
تضررهم من حريق "برج غرينفيل" .وتسيجم قريبا ً اإلعالن عن مزيد من تفاصيل هذه األنشطة.
يمكن للشباب تحت تسن  82عاما االتصال بخط الطفل في أي وقت على الرقم ،0800 1111 :أو
إجراء دردشة مع أحد المجخصصين عبر اإلنجرنت على الرابطwww.childline.org.uk :
يمكن للشباب أيضا االتصال بخط مساعدة أهل الخير (السماريون) على رقم .116 123 :والخط
مفجوح  83تساعة في اليوم.

نناشد أي أتسرة أو أصدقاء ممن يشعرون
بالقلق إزاء أحد من المقربين إليهم أو من
يهجمون بأمرهم المبادرة باالتصال "بشرطة
مجروبوليجان" على الرقم0800 032 4539 :

جهات اتصال أخرى هامة
مساعدة في حاالت الوفاة :اتصل بخط
المساعدة المااني 0808 808 1677 :أو
بالبريد اإللكجروني:
 .helpline@cruse.org.ukوالخط
مفجوح طوال اليوم.
استخراج بدل فاقد لجوازات السفر
البريطانية ،والتأشيرات أو اإلجابة على
االستفسارات المتعلقة بالهجرة :اتصل بخط
المساعدة .0300 222 0000 :والخط مفجوح
طوال اليوم.
نوعية الهواء والتعرض للدخان :إن كان
لديك أي مخاوف بشأن أي أعراض صحية،
يرجى مراجعة الطبيب أو االتصال بخدمات
الصحة الوطنيةNHS 111.
مساعدة  NHSفي مجال الصحة النفسية:
اتصل برقم  ،0800 0234 650أو بالبريد
اإللكجروني.cnw-tr.spa@nhs.net :
للحصول على مساعدة في ماال الصحة
النفسية .الخط مفجوح طوال اليوم.
دعم الضحايا :اتصل بالرقم:
 0808 1689 111للحصول على دعم مادي
أو معنوي ،أو زيارة الموقع االلكجروني:
 ،victimsupport.gov.ukوالخط مفجوح
طوال اليوم.
كما يمكنك أيضا ً الحصول على دعم صحي
جسدي ونفسي في في "مركز المساعدة" في
Westway Sports Centre, Crowthorne
 ،Road, W10 6Rو المركز مفجوح من
الساعة  80صباحا ً إلى  2مسا ًء .وللمزيد
وللمزيد من المعلومات ،يكن االتصال بالرقم:
07712 231 133
و يمكنك أيضا ً االتصال "بالصليب
األحمر" طوال اليوم.0800 458 9472 :
والخط مفجوح من  2صباحا ً إلى  2مسا ًء.
لمجابعة آخر الجطورات ،يرجى مجابعجنا على
توتير ، @grenfellsupport:أو
الفيسبوك:
 ،facebook.com/grenfellsupportأو
زيارة الموقع الجاليwww.gov.uk :
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آخر أخبار المؤثرات الصحية
تواصل هيئة الصحة العامة في إنكلجرا ( )PHEإصدار النصائح المهنية المجعلقة بالصحة في أعقاب حريق "برج غرينفيل" .وتجضمن نصائح صحية
بشأن نوعية الهواء ،والجعرض للدخان ،واألتسبسجوس ،ونوعية المياه والجعامل مع أي مخلفات أو ركام

األسبستوس (الحرير الصخري)

نوعية الهواء

أجهزة تنقية الهواء

تحرص هيئة الصحة العامة في إنكلجرا
( )PHEعلى طمأنة الاماهير والجأكيد على
خلو الهواء في المنطقة المحيطة ببرج
غرينفيل من أي نسب مجزايدة من مادة
األتسبسجوس.

يعجبر مسجوى المخاطر على صحة األهالي
من جراء تلوث الهواء حول موقع الحريق
منخفضا ً .تواصل هيئة الصحة العامة في
إنكلجرا ( )PHEأعمال مراقبة مسجمرة لنوعية
الهواء ،وتشير أحدث القراءات إلى أن
مسجوى تلوث الهواء بالقرب من الموقع ال
يزال منخفضا ً .تم تركيب أجهزة مراقبة
لنوعية الهواء في المنطقة المجاخمة لبرج
غرينفيل ،مع توفير معدات إضافية لدعم
أعمال الرصد المسجمر.

ال ينصح باتسجخدام أجهزة تنقية الهواء في
هذه الظروف .تسجخدم أجهزة تنقية الهواء في
العادة إلزالة المواد المسببة للحساتسية من
الحيوانات األليفة الجي تنجقل عن طريق
الهواء .تجصف الاسيمات الكبيرة الناتاة عن
الحريق بكبر الحام ،وتسوف تجرتسب ألتسفل
ولن تجطاير مع الهواء .تجرتسب جزيئات
الغبار كبيرة الحام بسرعة على األتسطح،
ويجم إزالجها بشكل أفضل بقطعة قماش
مر َّ
طبة.

نوعية المياه

---------------------------------------يمكن االطالع على مزيد من النصائح من
 PHEعلى موقعها على االنجرنت:
www.gov.uk/government/news/
public-health-advicefollowingthe-grenfell-tower-fire

قالت د .ديبورا توربيت ،مديرة الحماية
الصحية لهيئة الصحة العامة في لندن:
" نحن مسجمرون في مراقبة نسب مسجوى
األتسبسجوس في ثالثة مواقع قريبة من "برج
غرينفيل" ،وتشير النجائج األولية بعدم ظهور
أي مخاطر لهذه المادة .ومواقع الرصد
الحالية هي" :غرينفيل ووك" ،و"غرينفيل
روود" و "تسيلشسجر روود" ،وتسيراعى
تغيير هذه المواقع كي تعكس تمثيل جيد بقدر
اإلمكان للمناطق السكنية القريبة من "برج
غرينفيل" .وما زال الخطر على الصحة
البدنية لألهالي نجياة للحريق بمفهومه
األوتسع نطاقا ً منخفضاً ،بصرف النظر عمن
تضرروا بصورة مباشرة من الحريق.
باإلضافة إلى ذلك ،تم رصد تأثير مادة
األتسبسجوس على المسجوى المهني للعاملين
داخل "برج غرينفيل" .لم يجم العثور على
مادة األتسبسجوس في نسب تركيز يمكن أن
تشكل خطرا ً على العمال ،مما يوفر دليالً
إضافيا على أن المخاطر الجي تهدد الصحة
العامة منخفضة ".

لم تجأثر نوعية مياه الشرب بالحريق ،وتعجبر
مياه الصنبور آمنة لالتسجخدام كالمعجاد .إذا
تولدت لدى أي شخص أي مخاوف بشأن
نوعية مياه الشرب الخاصة بهم ،ياب
االتصال بشركة المياه المحلية في المقام
األول.

المخلفات واألتربة والركام
إذا تعرضت لنفايات أو ركام من جراء
الحريق في مكان إقامجك ،يرجى االتصال
"بالمالس المحلي لبلدية كنسينغجون وتشلسي
على الرقم ، 020 7361 3001:وتسوف يجم
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لامعها.

المشاركة المجتمعية
للحصول على تحديثات بصفة منجظمة عن
المشاركة الماجمعية ،يرجى االتصال بالبريد
اإللكجروني المخصص لذلك .إذا كنت على
معرفة بأي شخص قد يكون مهجما بالحصول
على آخر األخبار ،يرجى إبالغهم بإمكانية
مراتسلجنا على العنوان:
@Communityengagement
grenfellresponse.org

وجود سجالت للتعازي حاليا في "وست واي"
---------------------------------ً
تعازيهم لضحايا حريق "برج غرينفيل" في
وأفراد من
بجقديم من
الامهورالنصائح
على مزيد من
الحريق االطالع
يقوم حاليا المجطوعون ،والناجون من يمكن
تسالين للجعازي تم إنشائهما في .Westway
 PHEعلى موقعها على االنجرنت:
www.gov.uk/government/
 news/public-health-adviceواي الرياضي ( Westway Sportsوضع تسال الجعازي الخاص بأفراد الامهور في المدخل الرئيسي لمركز وتست
والمجطوعين في مركز ( Westway Assistance
 ،)Centreبينما يوجد هناك تسال آخر مخصص للناجين من الحريق
following-the-grenfell-tower-fire

 )Centreالمخصص لجقديم الدعم.

قالت رويزين ،إحدى المجطوعات في مركز المساعدة " ،إن وضع تسال للجعازي هنا في المركز يعني الكثير للماجمع
المحلي وللمجطوعين ،فبذلك يمكننا الجعبير عن تعازينا وتقديرنا للضحايا ،والجضامن تسويا من أجل تقديم الدعم المطلوب.
من األمور الايدة أن تكون قادرا ً على تقديم المساعدة بأي شكل من األشكال كمجطوع في الوقت الذي يحجاجك فيه الناس
عند مرورهم بمثل هذا الموقف الصعب".
في حالة رغبة أي من المجطوعين أو المجضررين من الحريق بشكل مباشر في تسايل تعازيهن ،فيمكنهم الحضور إلى
"مركز وتست واي للمساعدة" ،الذي يفجح أبوابه يوميا ً ما بين الساعة  80صباحا ً إلى الساعة  2مسا ًء.
أما تسال الجعازي المخصص لألفراد من الامهور ،فقد تم وضعه في المركز الرياضي " "Sports Centreومجاح
للجوقيع فيه خالل توقيجات العمل الرتسمية للمركز.

أخبار االستجابة لحريق غرينفيل

أسئلة متكررة
هل يتعين على الضحايا سداد
فواتير الخدمات العامة المتأخرة؟
أعلنت الحكومة وشركات المرافق العامة
عن حزمة من الدعم لضحايا "غرينفيل"
فيما يجعلق بالطاقة والمياه ووتسائل
االتصال .وهذا يشمل موافقة مزودي
المرافق على إلغاء فواتير الخدمات الجي
ل يجم تسدادها لصالح ضحايا الحريق،
ويجمثل الدعم الرئيس في توفير تمويل
قدره خمسة مليون جنيه اتسجرليني لسداد
مقابل تدبير إمدادات الطوارئ ،والمواد
الغذائية والمالبس وغيرها من
المصروفات األخرى .يمكن االطالع
على مزيد من الجفاصيل من الرابط:
http://goo.gl/yhcniU

كيف يمكن لألفراد استالم
مراسالتهم البريدية؟
يمكن اتسجالم البريد المرتسل على عنوان
"برج غرينفيل" من مكجب بريد ويست
لندن ،الوحدة  ،84-80مكجب بريد وتست
لندنPremier Park Road, NW10 :
( 7NZوالمكجب مفجوح من  2ص إلى 8
مسا ًء من االثنين إلى الامعة ،و يوم
السبت من  2ص إلى  8ظهرا ً) .كما
يمكن اتسجالم البريد ايضا ً بجرتيب مسبق
أيام االثنين واألربعاء والامعة من مكجب
البريد الملكي في مركز "ويست واي
تسبورتس تسنجر".
يرجى االتصال بالرقم01752 :
 387055لجرتيب اتسجالم البريد .يجعين
إبراز بطاقة تحقيق الشخصية التسجالم
البريد.

هل سيتأثر تأهلي للحصول على
اإلعانات في حالة حصولي على
مبلغ  50511جنيه إسترليني من
صندوق الطوارئ؟
صرحت وزارة العمل والمعاشات بأن
اإلعانات المرتبطة بالدخل لن تجأثر
بالمساعدات الجي يجم تلقيها من مصدر
آخر .كما لن تجأثر اإلعانات األخرى مثل
إعانة تحمل الجكاليف اإلضافية للمعيشة
المقررة في حاالت العاز واإلعاقة،
وأيضا ً لن يجم فرض ضريبة على أي
مدفوعات من صندوق الطوارئ

لجميع جهات االتصال األخرى،
يرجى الرجوع إلى نشراتنا

 13يوليو 2112
حفل موسيقي تحت شعار ”“Spread the Love for Grenfell
(نشر الحب لغرينفيل)
جاري اإلعداد إلقامة حفل موتسيقي مساء يوم الامعة الموافق  83يوليو ،يظهر فيه ناوم
الريغي ،وفنانو الهب-هوب و"الدي جي " ( )DJsلجكريم ضحايا حريق "برج غرينفيل".
يقام هذا الحفل في "فوكس آند فيركن"،316 Lewisham High Street, SE13 6JZ :
من الساعة  2مسا ًء وحجى الساعة  8صباحاً ،تحت شعار "" ( Spread the Love for
.)Grenfell
الدخول ماانا ً مع حملة لامع تبرعات على البوابة لصالح المجضررين من حريق "برج
غرينفيل".
-------------------------------------------------------------------------------------يمكن االطالع على المزيد على الرابطwww.foxfirkin.com/events :

مساعدة قانونية للسكان
تجوفر مساعدة قانونية لمساعدة األفراد الذين أضحوا بال مأوى من جراء حريق "برج
غرينفيل" ،كما يجاح تمويل أيضا ً لدعم األتسر ومساعدتهم في اتسجعداداتهم للجحقيقات .ونحن
نشاع أي أتسرة ،تضررت من المأتساة ،للمبادرة بطلب الحصول على إعانة مالية ،والجي تمنح
من قبل "وكالة المساعدة القانونية" المسجقلة.
---------------------------------يمكنك االطالع على المزيد عن المساعدة القانونية عبر اإلنجرنت على:
www.gov.uk/check-legal-aid
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تغطية برج غرينفيل
جاري النظر في آراء السكان المحليين فيما يجعلق بادوى تغطية "برج غرينفيل"
بالقماش المشمع (الجربولين) .يحجاج أي قرار نهائي يجخذ في هذا الشأن إلى دراتسة
اآلثار الناجمة على عملية الجنقيب الحيوية عن مجعلقات الضحايا واتسجردادها الااري
القيام بها من قبل "خدمة شرطة العاصمة" و"فريق إطفاء لندن".

شعار " "Love Grenfellعلى لوحات إعالنات على السياج المحيط
بالبرج
منذ يوم أمس األول ،زينت لوحات اإلعالنات القريبة من مركز كنسينغجون الجرفيهي بشعار
"( "Love Grenfellالحب لغرينفيل).
اعجمد تصميم الشعار على شعار "مجرو أنفاق لندن" المسجدير الشهير ،مع اتسجبدال العبارة
المكجوبة في المنجصف بكلمة ) Grenfellغرينفيل( .يامع الرمز الاديد هذا ما بين العالمة
الشهيرة مع حملة "."#AHeart4London
صمم الشعار من البداية من قبل المصمم تشارلي كروكيت ومنفذ الجصميم كايل ديفول كازء
من حملة ( Love4Grenfellالحب لغرينفيل).
صدر قرار تزيين السياج المحيط ولوحات اإلعالنات بالجشاور مع السكان المحليين .كما تم
وضع لوحات على السور في نظام تبادلي بين لوحات عليها الشعار ولوحات أخرى بدون
شعار محاوزة إلتاحة إضافة أعمال فنية أخرى من ابداعات خاصة بماموعات من الماجمع
المحلي على مدار األيام القادمة.

--------------------------تسوف نوالي نشر مزيد من المعلومات
في المسجقبل القريب

