
	  		وقوع  	آتش  	سوزی    )4(
	شواهد  	مرتبط  	با  	شرایط  	ماحول  	شعله  

	ورشدن  	اولیه  	آتش  	از  	جمله  	پرسونل  	سازمان  
	آتش  	نشانی  	لندن  	که  	در  	مراحل  	اولیه  	آتش  

	  	سوزی  	در  	ساختمان  	حضور  	یافتند.  
	  

	  	  2018		ژوئن    21	  	تاریخ  	شروع:  
		روز(    12(	  

	  	  		روند  	اظهارات  	شفاهی    		آغاز    )2(
	اظهارات  	افتتاحیه  	توسط  	وکالی  	تیم  	تحقیقات  	و  

	وکالی  	شرکت  	کنندگان  	اصلی  	انفرادی  	و  
	سازمانی  

	  
	  	  2018		ژوئن    4	تاریخ  	شروع:  

		روز(    4(

	  		جلسه  	یادبود    )1(
		از    	تیم  	تحقیقات  	از  	کسانی  	که  	جان  	شان  	را  
	  	دست  	داده  	اند  	یادبود  	به  	عمل  	خواهد  	آورد.  

	  
	  	  2018		می    21	تاریخ  	شروع:  

		روز(    7	  (
 

		سخنرانی  	های  	شهود  	کارشناس    )3(
	کارشناسان  	مرحله  	اول  	تحقیقات  	پروفسور  
	نیک  	دائید،  	پروفسور  	بسبی  	و  	دکتر  	لین  	به  
		بصری    	ارائه  	اطالعات  	به  	شکل  	شفاهی  	و  

	  	خواهند  	پرداخت.  
	  	  2018		ژوئن    18	تاریخ  	شروع:  

		روز(    3(

		شواهد  	باقی  	مانده  	مربوط  	به    )5(
	  	سازمان  	آتش  	نشانی  	لندن  

	مأمورین  	آتش  	نشانی  	که  	به  	شکل  	فعال  	در  
	عملیات  	های  	خاموش  	نمودن  	آتش،  	جستجو  	و  
	  	نجات  	سهم  	داشتند،  	کارمندان  	اتاق  	کنترل  

	سازمان  	آتش  	نشانی  	لندن،  	و  	فرماندهانی  	که  
	مسئول  	تصمیم  	گیری  	در  	آن  	شب  	بودند.  

	  	  2018		ژوئیه    10	تاریخ  	شروع:  
	  		روز(    32(

	  		شواهد  	شهود  	کارشناس    )8(
	تیم  	تحقیقات  	شواهد  	شهود  	کارشناس  	را  

	خواهد  	شنید:  	پرفسور  	توریرو؛  	پرفسور  	بسبی؛  
	دکتر  	لین،  	پرفسور  	نیک  	دائید؛  	دکتر  	گلور  	و  

	پرفسور  	پورسر  
	  

	  	  2018		نوامبر    	  19	از  	تاریخ  

		اظهارات  	اختتامیه    )9(
	اظهارات  	اختتامیه  	توسط  	وکالی  	تیم  	تحقیقات  
	و  	وکالی  	شرکت  	کنندگان  	اصلی  	انفرادی  	و  

	  	سازمانی  
	  
	  

	  	  2018		دسامبر    10	از  	تاریخ  
	  
	  	  	  

	)6(شواهد  	مربوط  	به  	خانواده  	های  
	داغدیده،  	بازماندگان  	و  	ساکنین  	محل  

	تیم  	تحقیقات  	به  	گزارش  	های  	شب  	آتش  	سوزی  
	گوش  	خواهد  	داد.  

	  
	  

	  2018		اکتبر    3	تاریخ  	شروع:  

	  		شواهد  	مربوط  	به  	سایر  	شهود    )7(
	شواهد  	مربوط  	به  	شب  	آتش  	سوزی  	از  
	پلیس  	متروپولینت،  	خدمات  	آمبوالنس  
	لندن،  	منطقه  	سلطنتی  	کنزینگتون  	و  

	چلسی،  	سازمان  	مدیریت  	امور  
	مستأجرین،  	شرکت  	گاز  	کادنت  	و  

	  	مأمورین  	آتش  	نشانی  	دیگر.  
	  2018		نوامبر    12	از  	تاریخ  

ببررننااممهه ببهه ررووزز ششددهه ششووااههدد ممررححللهه ااوولل  


