
 

 

 رد رئيس التحقيق 

 على 

  2018مارس  21خ الُمقدمة بتاريالمذكرات 
 

للبحث في عدة أمور متعلقة بسير التحقيق ومن أجل  21/3/2018ة ثانية بتاريخ يُعقدت جلسة إجرائ .1
يين ممن حضروا الجلسة ساساالستماع. وكان العديد من المشاركين األوضع الترتيبات للبدء بجلسات 

خطية ُمسبقا وأثاروا معي نقاطا مختلفة. وكذلك استمعت إلى عدد قليل من مذكرات موا لي قد قد  
قدموا لي بمن قائمة بهذا التقرير مرفق طيه . ةخطيبمذكرات يين الذين لم يتقدموا ساسالمشاركين األ

يون آخرون ولكنهم لم يشاؤوا أن يقدموا أساسحضر الجلسة مشاركون كما خطيا أو شفهيا. مذكرات 
من الثكلى  من أي نوع. وأنا أكرر امتناني للمحامين الذين يمثلون المجموعات الرئيسية الثالثمذكرات 

وقد أسهم  سكان على تعاونهم في توزيع المسؤوليات فيما بينهم بشأن المواضيع المختلفة.الوالناجين و 
أقل قدر ممكن من تجاوز الوقت بالنسبة لكلمات وب ،في جعل الجلسة تسير بكفاءة لحد بعيدذلك 

 المشاركين وضمن الوقت المحدد للجلسة. 

أو  أحداث الخطيةالمذكرات بعض النقاط التي ُأثيرت في ت قد طغت على بحلول موعد الجلسة، كان .2
التعاون مثمر  منالنوع  ذلك إنوالناجين والسكان. ثكلى الجرت بين فريق التحقيق وممثلي مناقشات 
ن في بعض و والتي تك ،الصعوباتلتجاوز وسيلة مهمة المناقشات تلك  فر مثلو ت، حيث بشكل كبير

فيما نستمر  ،الحاالت مجرد سوء تفاهم. وآمل أن يكون باإلمكان االعتماد على مثل هذا التعاون 
باالستعداد للجلسات التي سأستمع فيها إلى اإلفادات الشفهية. ولكن تظل بعض القضايا معل قة ال 

 التي ترد الحقا.محالة. وكما في الحاالت السابقة سأرد على مختلف االقتراحات بإيجاز وتحت العناوين 

 الغرض من التحقيق 

آخرون ثانية األهمية التي يوليها موكلوهم للوصول إلى ما يكفي من الحقائق و السيد فريدمان أكد  .3
األوروبية لحقوق االتفاقية من  (2المادة )الدولة تحت يلبي التزامات الستيفاء متطلبات إجراء تحقيق 

في تحقيقها بأسباب الوفاة والذي كانت قاضية التحقيق اإلنسان، بحيث ال تعود هناك حاجة الستمرار 
التحقيق في حريق إلى مذكراته د علقته في الوقت الراهن. وقد لفت انتباهي السيد فريدمان في سياق ق



 

 

النفطية  الذي ترأسه السيد ديزموند فينل، والتحقيق في حريق المنصة البحريةكينغز كروس  محطة قطار
ترا واسكتلندا جللقوانين في إنبين امبينا الفرق  ،الذي ترأسه لورد كولنو  اإلسكتلنديةفي المياه  بايبر آلفا

إلى نتائج تستوفي الوصول  كولن آنذاكلورد  كان بإمكان ،اإلسكتلنديالقانون ظل  ففيفي حينه. 
الوضع أصبح  ،وهو قد فعل ذلك. ونتيجة لصدور تشريع مؤخرا ،متطلبات إجراء تحقيق بأسباب الوفاة

 على اتباع نفس النهج.  أهاب بي المحامي وقد مماثال اآلن في إنجلترا، 

ة أثناء الُمقدم  المذكرات ردي على من  48الفقرة رقم  اكما ذكرت سابقا أكثر من مرة )انظر تحديد .4
وآمل أن تتمكن  ،ذلك االقتراح قوي الحجة أن الجلسة السابقة لتحديد وجهة سير التحقيق(، فإني أرى 

ال أتوقع أية صعوبات  ،المواد المتوفرة حاليا. وعلى ضوء نتيجةهيئة التحقيق من الوصول إلى هذه ال
كالتي وصل إليها لورد كولن في تقريره عن كارثة بايبر ألفا، والتي استنتاجات جوهرية في التوصل إلى 

السيد فريدمان شار . وقد أ(2)المادة وفق ما تنص عليه قد تكون كافية الستيفاء متطلبات التحقيقات 
دلة األوتقديم ن يقدموا بعض المساعدة لهيئة التحقيق في الحصول على أنه قد يكون بإمكان موكليه أ

بالمناقشات فيما التي قد تكون مطلوبة لهذا الغرض، وآمل أنه ُيمكن االستمرار في التعاون بهذا الصدد 
كل أتوقع بعض الصعوبات المحتملة في التوصل إلى نتائج موسعة ومفصلة بشأن تحركات  أناو  .بينهم

. ولكن يبقى لدي األمل أنه سيكون بوقت قليل وفاتهمفي الفترة التي سبقت في الحريق  ُتوفوامن الذين 
أو تأخير غير ُمبرر  ،المعنيينجميع على  ثقيلةبدون فرض أعباء كافية  حقائقباإلمكان الوصول إلى 
م التحقيق نفسه.   في تقد 

 مسائل فنية

 السموم وتأثيرها .أ

أنه يتعين على هيئة التحقيق أن تتحرى عن الوفيات التي في مذكرتها السيدة ستيفاني باروايز  ترى  .5
 ، وذلكنشأت عن الدخان السام والغازات بمختلف أنواعها التي نتجت عن احتراق مواد إكساء المبنى

ه يجب على هيئة إنت بالتالي قالتلك المواد في المباني السكنية. و استخدام مالءمة مدى بغرض تحديد 
أن أيضا  طلب مساعدة خبير بعلم السموم ليعطي قوال فصال في هذه المسألة. واقترحتالتحقيق أن ت

وعلى  ،من المبنى هروبيتحرى فريق التحقيق عن تأثير الدخان والغازات على أولئك الذين تمكنوا من ال
 اإلطفائيين والسكان الذين كانوا يقطنون المباني المجاورة لغرينفل تاور. 



 

 

وسوف يدرس فريق التحقيق كل  ،وا في الحريقُتوفشخصا من الذين  20ن تسمم تم إعداد تقارير ع .6
ق هؤالء األشخاص لغاز أول في صيغتها الحالية . تتناول تلك التقارير هذه التقارير واحد من تأثير تنش 

إكساء  مواد على أهمية معرفة كيفية تفاعل وافققدار ما أسهم ذلك بوفاتهم. إال أني أأكسيد الكربون وم
البناء مع النيران، وما هي الغازات والجسيمات التي تفرزها، وأعتزم الطلب من خبير مؤهل جيدا 
مساعدتي في اإلجابة على هذا السؤال. كما أني سأدرس الحاجة إلى إجراء المزيد من االختبارات على 

مة في دمهم أو أنسجتهم. ذلك( بقصد معرفة التركيز الدقيق لمختلف المواد السا إن أمكنجثث الضحايا )
ولكن بما أنه لم يكن باإلمكان إجراء فحوصات بعد الوفاة على غالبية الضحايا، أعتقد أنه سيكون من 
المفيد الحصول على رأي خبير حول تأثيرات ُمختلف المواد كالدخان والغازات الناجمة عن احتراق 

الوصول إلى قناعة راسخة من  من خالل ذلكأتمكن ، إذ قد هذه الحالةفي المستخدمة  مختلفةالمواد ال
 أسباب الوفاة في تلك الحاالت. بشأن 

على صحة سواء المباشرة أو بعيدة األمد،  للحريق،ة لالتأثيرات الفعلية أو الُمحتمحول إال أن التحريات  .7
ما في ، سوف تقودنا إلى منحى جديد تماوسكان المباني المجاورة ذين هربوا من المبنى واإلطفائيينال

قع ضمن االختصاصات الحالية لهيئة التحقيق. ولهذا السبب لم يتم تحديد يبرأيي ال  ذي، والالتحقيق
لى اآلن ، المنشورة قضايافي قائمة ال هذا المنحى المسائل التفصيلية التي ستنشأ عن لم يقترح أحد وا 

من و  ،في الموضوع مباشرة بعد الحريق التحقيقالصحة العامة في إنجلترا  هيئةلب من طُ قد لها. تحديد
هي ُتجري اختبارات على نوعية الهواء وأخطار أخرى ُمحتملة تهدد الصحة العامة. وتحت هذه حينها و 
 التحريات.  تلكبمتعلقة  أدلةالبحث عن أقترح لن  ،الظروف

 مل الكهربائيلحفي ااالرتفاع المفاجئ  .ب

والتي  ،في الحمل الكهربائيمن االرتفاع المفاجئ  موجاتشهد سكان غرينفل تاور  2013في عام  .8
يشك البعض أن الحريق كان سببه إحدى  ،نتيجة لذلكو منزلية. أجهزة كهربائية ها تسببت بإتالف إنقيل 

. وقد اقترحت السيدة باروايز أن يتحرى فريق في الحمل الكهربائياالرتفاع المفاجئ من  موجاتتلك ال
 هذا االحتمال.  عنالتحقيق 

جهزة الكهربائية والتمديدات الكهربائية في مطبخ الشقة رقم لألفحص ما تم لحد اآلن من  وعلى ضوء .9
في بارتفاع مفاجئ أية أدلة تشير إلى أن أيا من األجهزة الكهربائية المنزلية قد تأثر بعد لم تظهر  ،16

 أعتزم حاليا الحصول على في الفترة التي سبقت اندالع الحريق مباشرة. لذا فإنني الالحمل الكهربائي 
 المراجعة. قيد بقي هذه النقطة شهادة خبراء حول هذا الموضوع، ولكن سأُ 



 

 

 عدم االمتثال ونطاق المرحلة األولى .ج

التي يتوقع المسائل ن غيرهما إلى نطاق المرحلة األولى و و تطرقت السيدة باروايز والسيد مانسفيلد وآخر   .10
والناجين وسكان الثكلى بشأنها خالل الجلسات األولية. فيما يخص إفادات فريق التحقيق أن يتلقى 

في وقت واحد لتفادي الحاجة إفاداتهم دلي هؤالء بالمبنى واإلطفائيين، يسعدني أن أؤكد أننا نرحب بأن يُ 
قد أوضحت أكثر من مرة أن فريق التحقيق و إلى حضور جلسة ثانية لهذا الغرض في المرحلة الثانية. 

 مباشرة قدر اإلمكان. طة و بس  مُ باإلفادات عل كل ما بوسعه لضمان أن تكون عملية اإلدالء بأكمله سيف
 المبنى لمتطلبات التشريعات ذات الصلة استيفاءسيكون موضوع ف ،أما بالنسبة لنطاق المرحلة األولى  .11

للبحث  رُتثاقد أي من المسائل حول الحقائق من فهم  المشاركينوسيتمكن كل  ،إفادات الخبراء حورم
ألولى تين اإحدى النقاط التي يجب أن تبقى فيها الحدود بين المرحل هي تلك المرحلة. ولكن هذه في

ذات التي حصلت عليها هيئة التحقيق في المرحلة األولى اإلفادات كون بعض ت ربمافوالثانية مرنة. 
، أود سابقا وكما ذكرتُ اإلجابة عليها في مرحلة الحقة.  سيكون من األنسبالتي بالمسائل  صلة

فاعلية، ال بر قدر منوكتابة التقارير بأكالتحقيق المحافظة على درجة كبيرة من المرونة بحيث تتم إدارة 
من قائمة القضايا يجب  8رقم  فقرةالمسائل المحددة في ال منعلى األقل بعضا  أنبإال أنني أوافق 

التي المسائل كان القرار النهائي بشأن نطاق مهما  ،مع ذلكمعالجتها كجزء من المرحلة األولى. و 
خالل جلسات المرحلة  شهاداتهم كاملإلدالء بسيكون بإمكان الشهود ا ،التقرير األوليسوف يتناولها 

  ذلك.بإن رغبوا األولى 
أن أكون  أرغب الالبيانات االفتتاحية.  المجاالت التي ستتناولهاأثار السيد مانسفيلد أيضا مسألة   .12

 ،يينساسمن المفيد لبقية المشاركين األ سيكون  بال داع بهذا الشأن، ولكني أعتقد أنه على األرجح امتزمت
البيانات االفتتاحية موجزة المحامون  جعل لويمين الذين أستعين بهم والمق   ،ولي شخصيا ،وعامة الناس
 مرحلة األولى.صلب الفي  عتبرالتي تُ  قضاياالعلى بصورة أساسية ركزوا فيها و  ،قدر اإلمكان

 الكشف عن الوثائق

ألن  اإلطالة في الردأثار عدد من المحامين موضوع الكشف عن الوثائق، وال أعتقد أنه من الضروري   .13
 هيئة التحقيق أوضح أن جزءا كبيرا من الوثائق المتعلقة بالمرحلة األولى من التحقيقالمستشار القانوني ل

يتوقع الكشف أنه و  ،”Relativity Platform“ المنصة االلكترونيةعن طريق سابقا  الكشف عنهاتم  قد
بريل. ُيضاف إلى ذلك أن كمية ضخمة من الوثائق التي أشار إليها إعن بقية الوثائق بحلول منتصف 

ريرهم سُيكشف عنها مع تلك التقارير خالل أيام. لقد تلقت هيئة التحقيق ما يزيد عن االخبراء في تق



 

 

ن التخلص من النسخ المكررة والوثائق و ، وال شك أن المزيد في الطريق. د اآلنلحوثيقة  330,000 ا 
المتثال اللتزامات من أجل االبيانات الشخصية حجب و التي يبدو واضحا أن ال صلة لها بالموضوع، 

هذه . ولكن تجدر اإلشارة أن هائلةمهمة  ،هيئة التحقيق المنصوص عليها في قانون حماية البيانات
معقولة. وأود أن أعبر عن شكري لكافة أعضاء فريق التحقيق الذين يعملون السرعة السير بت المهمة

غالبية يؤخذ بعين االعتبار أن كفاءة وضمن الوقت المحدد. ولكن يجب أن بدقة و بدأب إلنجاز المهمة 
ن يالمشارك رغبةسيتناولها التحقيق في المرحلة الثانية. ورغم أني أتفهم بمسائل تلك الوثائق تتعلق 

ليها باالطالع عال أعتقد أن هناك حاجة ملحة  لكنين باالطالع عليها بأقرب فرصة ممكنة، ييساساأل
في المرحلة األولى. ويمكنني بشأنها التي سيتم التحري بالمسائل كما هي الحال بالنسبة للوثائق المتعلقة 

 عتزم الكشف عن الوثائق على دفعات حينما تصبح متوفرة. تزال توال  تالتحقيق كانهيئة أن أؤكد أن 
من هيئة التحقيق أن تقدم كشوفات بالوثائق التي تلقتها من المصادر  السيد ويذربيالمحامي طلب   .14

االستجابة لكن المختلفة، وكذلك جداول بالوثائق التي تعتبرها هيئة التحقيق مكررة أو ليست ذات صلة. 
تحمله من أجل هو عبء ال أرى ضرورة لإضافيا ثقيال على هيئة التحقيق، و  لهذا الطلب ستفرض عبئا

 سكان من المشاركة بصورة فعالة في التحقيق. الوالناجين و الثكلى تمكين 
ون يالمتزامنة التي قدمها اإلطفائ ذكراتهيئة التحقيق بقدر ما تستطيع من السرعة للكشف عن المتعمل   .15

فادات الشهود البيانات حجب  مععن المكالمات التي وردت لخدمات الطوارئ ) الخطيةنسخ وال ،وا 
المستشار القانوني (، والتسجيالت الصوتية، إن لزم األمر، كما أوضح كما يجب الشخصية فيها جميعا

التحقيق معرفة إلى أي مدى جرى تسجيل االتصاالت هيئة حاول تهيئة التحقيق في بيانه االفتتاحي. و ل
 يين على المستجدات في الوقت المناسب. ساسطلع المشاركين األسوف تُ و  ،ات الطوارئ بين مختلف خدم

هيئة ها المستأجرون إلى قدمن من الوثائق، إحداهما تتعلق بشكاوى ين معينتيالسيد ويذربي فئتحدد   .16
في إفادته  السيد ميليتالمحامي إدارة شؤون المستأجرين، واألخرى تخص ملفات اإلسكان. وقد أوضح 

 18 حجمها شكل نسخ ورقية، بلغب الثانية أنه تم تقديم ملفات اإلسكان إلى هيئة التحقيق في يناير
بيانات شخصية جدا،  على كانت تحتوي ها ولدى تفحصها، تبين أن العديد من .صندوقا من الملفات

علومات وفي بعض الحاالت كان فيها معلومات متعلقة بمبان أخرى غير تلك المقصودة. وبالنسبة للم
التحقيق في المرحلة  قيد التي هيصلة بالمسائل ال ُيحتمل أن تكون ذات فالواردة في ملفات اإلسكان، 

ال أعتقد أنه سيكون مجديا استخدام موارد التحقيق لتسريع فحصها. سيكشف فريق وبالتالي  ،األولى
 ذي أشرت له. إنجاز العمل ال ويتوقف ذلك على ،نيمكالتحقيق عن تلك الملفات بأسرع ما 



 

 

 تحديد المواقفمذكرات 

بعض تحديد الموقف من شركة كنغزسبام والتي اسُتعملت مذكرة لالسيد ويذربي عدم وجود الحظ  .17
تحديد المواقف قد ُوجهت للمشاركين مذكرات منتجاتها في إعادة ترميم غرينفل تاور. وكانت الدعوة لتقديم 

التحقيق االتصال فريق من  . وقد طلبتُ حالياليست من ضمنهم  يين، علما أن شركة كنغزسبامساساأل
هيئة وسأستمر في البحث عن أفضل طريقة لتمكين  .بالشركة بقصد الحصول منها على شرح لموقفها

ترميم عملية في تصميم وتنفيذ  ةشاركالجهات المها ُمختلف تالمواقف التي تبن  التحقيق من معرفة طبيعة 
تحديد المواقف من تلك الجهات، مذكرات ذلك عن طريق الحصول على المزيد من وقد يتحقق المبنى. 

 تلك اإلفادات بالطبع فإنو . 2005من قانون التحقيقات لعام  9المادة عمال بأحكام  إفاداتطلب بأو 
 ُتقدم لهيئة التحقيق. إفادات بمثابة بال شك كون تس

 الترتيبات لدعوة الشهود

باستدعاء عددا من النقاط التي تتعلق  السيد ستاينالمحامي أثار  ،سكانالاجين و والنالثكلى بالنيابة عن   .18
يعني أن في نيتي بأي شكل  ذلك ال لكنالشهود. وأنا ال أرى أن هذا الموضوع يتطلب ردا تفصيليا، 

الذي عبر عن قلق  السيد والشالمحامي أو تلك التي قدمها يد ستاين سالمذكرات أن أنتقص من قيمة 
على ضمان أن يتمكن الشهود من اإلدالء  حرصيلقد أوضحت و  مماثل فيما يخص اإلطفائيين.

بعض قد يشكل ذلك تحديا كبيرا في بإفاداتهم على النحو األمثل دون أن يتعرضوا لضغوط نفسية. 
الهدف. وهذه  من التدابير لتحقيق ذلكواسعة مجموعة  تتخذتعتزم هيئة التحقيق أن لكن  ،الحاالت

، المنشور على الموقع الذين يحتاجون لرعاية خاصةالتدابير منصوص عليها في بروتوكول الشهود 
االلكتروني لهيئة التحقيق وال داعي لشرحها هنا. ولكن يسعدني أن أؤكد أن أي شاهد يرغب باالستفادة 

. وفي األحوال العادية، هيبرر طلبمن أحد التدابير المتاحة لن ُيطلب منه تقديم شهادة طبية أو مهنية ل
 يةة علنويتقديم إفادة شف يجد مشقة كبرى فيأن الشاهد سالمعتمد سيكون كافيا أن يؤكد الممثل القانوني 

، واإلشارة إلى التدابير المقترحة في جلسة استماع لدرجة أن ذلك سوف ينتقص من دقة شهادته
أن يتم توجيه مذكرة إلى هيئة التحقيق بأقرب فرصة . ولكن من المهم لسير التحقيق بكفاءة لمساعدته

ستفعل هيئة التحقيق كل ما بوسعها لتوجيه  ،ممكنة توضح أية متطلبات خاصة للشهود. وبدورها
لإلدالء  لهم الهيئة حددتهامذكرات إلى الشهود في أبكر وقت ممكن ُتعلمهم فيها بالتواريخ والمواعيد التي 

قبل وقت طويل بشأن  اإلطفائيينإشعار رك بوجه خاص الحاجة إلى ند ،. وبهذا الصددبإفاداتهم
 . استدعائهم لإلدالء بإفاداتهم



 

 

يعتزمون سكان الوالناجين و الموكلين عن الثكلى سرني أن استمع إلى تأكيدات من السيد ستاين أن لقد   .19
باإلدالء الذين قد يرغبون صغار السن احتياجات التحقيق حول أفضل وسيلة لتلبية فيق التباحث مع 

. ذلكمراعاة تنا مسؤوليستكون تجربة مرهقة نفسيا، و باإلفادة  اإلدالءسيكون  ،على األرجحف. بإفاداتهم
ق إليها السيد ستاين هي وأنا أعتقد عموما أن أفضل طريقة للتعامل مع المسائل العملية كالتي تطر  

 .التباحث بين الممثلين القانونيين وفريق التحقيق

 والسالمة من الحريقللوائح تنظيم البناء  جوديث هاكيتالتي أجرتها ديم مراجعة ال

دور رسمي  يس لهمسكان لالوالناجين و الثكلى ختاما، لفت السيد ستاين انتباه هيئة التحقيق إلى أن   .20
لكي لهم  المال وفيرت جوديث هاكيت. وطلبديم التي تجريها للوائح تنظيم بناء البرج في المراجعة 
الخبراء، وذلك على قدم المساواة  مناستنادا إلى مشورة لتلك المراجعة، ربما تقديم مذكراتهم يتمكنوا من 

 . هافاداتإأن تتقدم ب هامنلب مع هيئات قطاع البناء التي طُ 

ديم تجريها  التي لماذا يرغب أولئك الذين يمثلهم السيد ستاين أن يكون لهم رأي في المراجعةأتفهم   .21
بكل من دة ذلك. إن صالحياتي مقي   لتغطية تكاليفتمويال لهم جوديث. ولكني ال أستطيع أن أقدم 

ن ال يشمل أي منهما منح التمويل يوالبيان الوزاري، واللذ 2005من قانون التحقيقات لعام  40المادة 
نتائج  سةبدراالحقا أن هيئة التحقيق سترغب  ال شك عنديلمسائل خارج نطاق التحقيق الحالي. 

تقريرها  دراسةسكان الفرصة لالوالناجين و الثكلى ون لدى تكجوديث، وعندها سالتي تجريها ديم مراجعة ال
ت التي يرونها مناسبة بما يخص النتائج التي توصلت إليها. وألسباب مماثلة علي  أن فاداوتقديم اإل
نيابة عن موكليه واآلخرين ممن في ُحكمهم.  جوديثديم طلب السيد ستاين بالتحدث إلى أيضا أرفض 

، ولكن ال أعتقد أنه من الصواب بالنسبة لي يطلبوا الحديث معهاوبالطبع فإن موكليه لهم الحرية بأن 
 أن أفعل ذلك. 



 

 

 ملحق

____________________  

ية و خطية وشفمذكرات تلقى رئيس التحقيق  ،2018 مارس 21في جلسة تحديد سير التحقيق التي ُعقدت بتاريخ 
  :هيئة التحقيقلقانوني المستشار الباإلضافة إلى ريتشارد ميليت،  ،من األطراف التالية

 يون ساسالمشاركون األ المكاتب المحامون 

Amy Clarke  MPS Legal Directorate شرطة لندن 

Danny Friedman Q.C. & 

Stephanie Barwise Q.C.  

Bhatt Murphy; Bindmans;  
Hickman & Rose;  Hodge,  

Jones & Allen; Thanvi Natas 
 

 سكان الوالناجون و الثكلى 

Michael Mansfield Q.C. & 

Leslie Thomas Q.C.  

Anthony Gold; Birnberg  
Peirce; Deighton, Pierce  
Glynn; Duncan Lewis;  
Hanover Bond Law; Hudgell 
Solicitors; Janes; Russell-Cooke; 
Saunders Law; Saunders 
Solicitors; Slater & Gordon;   

 

 سكانالوالناجون و الثكلى 

Pete Weatherby Q.C. & 

Sam Stein Q.C.  

Bishop, Lloyd & Jackson;  
Howe & Co; Oliver Fisher  
Solicitors  

 سكانالوالناجون و الثكلى 

James Maxwell-Scott Q.C.  DWF   حي كنزنغتون وتشيلسي 
 

James Ageros Q.C . Kennedys Law  
 

 إدارة شؤون المستأجرينهيئة 

Anne Studd Q.C . 

 

Transport for London  
 هيئة النقل في لندن

 عمدة لندن

Jim Sturman Q.C . Clyde & Co  CEP Architectural Facades 



 

 

Stephen Walsh Q.C . 

 

Miles Smith, Head of Legal and 
Democratic Services  

هيئة اإلطفاء والتخطيط للطوارئ 
 في لندن

Martin Seaward Thompsons  اتحاد فرق اإلطفاء 

Louis Browne Q.C. Burton Copeland طفائيينرابطة اإل 

Stephen Hockman Q.C.  DLA Piper  Arconic Architectural 
Products S.A.S  

 

قد تلقوا المساعدة من محامين ومستشارين آخرين لم كانوا مذكرات فإن الذين قدموا  ،وكما حصل في الجلسة السابقة
مساهماتهم.ل ر عن تقديري أعب   ولكني ،هم هنا باالسمأذكر 
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