
محلياتاالثنين  16 اغسطس  2010   10

طال���ب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني 
باالدارة العامة لإلطف���اء أحمد العجمي وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
العمل على اعتماد ترقيات عليا لقيادات االدارة 
العامة لإلطفاء ممن تنطبق علي�هم الشروط 
حي��ث ان ال��بع���ض مم��ن يحمل رتبة عميد 
قد مر علي��ه��م وق���ت ط��ويل دون ترقيتهم 
الى رتبة لواء إط��ف���اء وذل�ك رغم عط��ائهم 
الط�ويل وامل��ستمر وتضحيات��هم وتف��انيه��م 

في ع��مل��هم.
ونفس الوضع ينطبق على من يحمل رتبة 
عقيد منذ سنوات ويستحق الترقية الى رتبة 

عميد اطفاء ولم يتم ترقيتهم.
وتس���اءل العجمي ملاذا تكون الترقية الى 
رتبة لواء حكرا على شخص واحد بعينه على 
الرغم من وجود كفاءات كثيرة في االدارة العامة 

لإلطفاء ولديها من اخلبرة والكفاءة ما يكفي 
وتستحق الترقية عن جدارة واستحقاق.

وطالب العجمي بأن تكون هناك رتبة فريق 
إطفاء باالدارة العامة لإلطفاء أسوة باجليش 

والشرطة.
وأفاد العجمي بأنه عندما شعر تشعر قيادات 
اإلطفاء بأن قادتهم يقدرونهم ويعطونهم حقوقهم 
من خالل ترقيتهم التي يستحقونها عن جدارة 
سيكون لذلك أبلغ األثر في نفوسهم مما ينعكس 
على عطائهم املستمر من خالل تقدمي أفضل ما 
لديهم مما يعود بالنفع على العمل بهذه االدارة 
الهامة جدا والتي تتعامل مع املواطنني بش��كل 
يوم��ي ومباش���ر.\ واختتم العجمي قائال: انه 
عل���ى ثقة بأن وزير الدولة لش���ؤون مجلس 
الوزراء سيعمل على إصدار قرارات ترقية لكل 

من يستحق باالدارة العامة لإلطفاء.
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طالبوا بإعدام الفاعلة وعالج المصابات بالحرائق على حساب مجلس الوزراء

ذوو ضحايا حريق الجهراء.. عام مّر على الذكرى والحزن والبكاء على موائد اإلفطار

خالد وحيدعبداهلل العنزي

 فرج ناصر
آث���ار وذكرى حريق  التزال 
أذهان  عرس اجلهراء عالقة في 
ذوي الضحايا الذين فقدوا أهلهم 
وذويهم وأحباءهم في أبشع كارثة 
مرت بتاريخ الكويت والتي راح 
ضحيتها اكثر من 58 امرأة وطفال. 
ذوو ضحايا حريق اجلهراء لم 
تغب ذكرى أهلهم الذين فقدوهم 
في احلريق ع���ن ذاكرتهم وها 
هي الذكرى تعود مرة اخرى الى 
االذهان وفي شهر رمضان املبارك 
هذا الشهر الذي تزامن مع الذكرى 

االولى.
ذوو الضحاي���ا اليزال���ون 
يدفع���ون ثمن الذك���رى حتى 

يومنا ه���ذا، فالضحايا تركوا 
خلفه���م طفال رضيع���ا وبنتا 
معاقة ورجال مس���نا اليزالون 
الثمن ويبحثون  يدفعون هذا 
عمن يقومون بال���دور البديل 
المهاتهم أو اخواتهم أو بناتهم 

أو زوجاتهم.
رمضان هذا العام مختلف عن 
كل السنني املاضية، فهو يذكر 
أهالي الضحايا وأسرهم  ذوي 
بالكارثة وهم يجلس���ون على 
مائدة االفطار فهم منذ بداية شهر 
رمضان يتخذون احلزن والبكاء 
شعارا لهم، خاصة ان هذا الشهر 
الفضيل يذكرهم بالكارثة التي 
أخذت منهم أعز أهلهم وأغلى 

ما في الوجود لديهم.
ورغم كل ذلك فبعض ذوي 
الضحايا اليزالون يرددون جملة 
»اهلل يس���امح من كان السبب 
والبعض اآلخر يطالب بالتعجيل 
في معاقبة من تسبب في هذه 

الكارثة«.
»األنباء« التقت اثنني من ذوي 
ضحايا حريق اجلهراء اللذين 
قاال ان هذه الذكرى التزال عالقة 
في أذهانهما خاصة على مائدة 

االفطار.
يقول عبداهلل مزعل العنزي 
الذي فقد في احل���ادث والدته 
وشقيقته انه منذ دخول شهر 
الوالدة  اي���ام  رمضان تذكرنا 

نقابة اإلطفاء تطالب بترقيات عليا لرجالها
دعا مدير ادارة اإلرشاد الزراعي في 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية م.غامن السند أصحاب احلدائق 
واملزارعني الى االكثار من زراعة شجرة 
املخيط »البمبر« النها مناسبة للبيئة 

الكويتية ولفوائدها الكبيرة.
وقال ان البمبر من األشجار اآلسيوية 
التي عرفت في  االس���توائية املعمرة 
الكويت منذ الق���دم وتزرع في جميع 
دول اخلليج العربي بواسطة البذور 
وتبدأ ف���ي االنتاج عند عمر ثالث الى 
خمس سنوات. وأوضح أن هذه الشجرة 
يصل طولها الى 10 أمتار وعمرها الى 
60 سنة وأوراقها عريضة متساقطة 

وأزهارها بيضاء في نورات عنقودية 
وهي حتتاج الى أشعة الشمس املباشرة 
وإلى كمية مياه ري متوسطة وتفضل 
زراعتها في التربة الطينية املمزوجة 
بالرمال. وأضاف ان جذعها رمادي اللون 
ومتوسط الصالبة وأزهارها عطرية 
وتس���تخدم في الطب عند الش���عوب 
القدمية اما الثمرة فهي كروية مستديرة 
صفراء اللون وتغم���ق كلما نضجت 
وفي داخلها س���ائل ل���زج كأنه صمغ 
شفاف سكري كما لها لب هالمي غني 
بالس���كر والبروتني. وعن فوائد ثمار 
البمبر قال السند ان فاكهة البمبر متتاز 
باحتوائها على اغلب أنواع الڤيتامينات 

التي يحتاجها اجلسم وحتتوي على 
عصير لزج ش���اف لألمراض اذ ينظم 
عمل املعدة واألمعاء ويستخدم اللب في 
العالج الشعبي للربو والتهابات الصدر 
والسعال املصحوب بتقرحات احللق كما 
تستخدم لعالج مرض اجلذام واملالريا 

وعالج اجلروح والتقرحات.
وحول مدى جناح زراعة البمبر في 
الكويت اكد السند جناح هذه الشجرة 
املثمرة بشكل كبير في الكويت نظرا الى 
تأقلمها مع البيئة احمللية اال ان هناك 
بعض املشاكل التي تواجه عملية اكثار 
شجرة البمبر عن طريق البذور وهي 

الطريقة األساسية الكثارها.

كـانت  والدتي  العنـزي:  عبـداهلل 
تحافـظ علـى الصــاة فـي المسـاجد 
الفـقــراء مسـاعدة  فـي  تتـأخـر  وال 

خالد وحيد: نشـكـر صاحب السـمو 
باستعجال  ونطـالب  األميريـة  مكرمته  على 
إعـدام قاتلـة الــ 58 نفسـًا دون وجه حق

الذكرى مازالت في األذهان مكان احلادث بعد ساعات وقوع الكارثة

البيئة الكويتية مناسبة لزراعة شجرة المخيط »البمبر«

والشقيقة، خاصة على مائدة 
االفطار، ورغم ان شهر رمضان 
شهر له سمة خاصة، اال انه هذا 
العام شهر حزين فهو يذكرنا 

بغياب أعز من لدينا.
وأضاف ان الوالدة كانت حتافظ 
على الذهاب الى املسجد للصالة، 
رغم انها كانت كبيرة في الس���ن 
وكانت ال تتأخر في تقدمي التبرعات 
ومساعدة الفقراء واملساكني سواء 

في هذا الشهر أو غيره.
وتابع: أما بالنسبة لشقيقتي 
فهي االخرى لها مكانة خاصة 

وأنا أتضايق وال أمتالك نفسي 
عندما أرى أطفالها الصغار أمامي، 
انه ورغم وجود  الى  مش���يرا 
اخلادمة الت���ي تقوم بتوصيل 
االطفال الى مدارسهم، اال انه من 

الصعب تعويض غيابها.
وقال ان الوالدة كانت طيبة 
اخلل���ق محب���ة للخير جلميع 
الن���اس وكان���ت محبوبة من 
اجلميع ولم نس���مع ذات مرة 
انها أساءت الى أحد أو ان أحدا 

اشتكي منها.
ولم يخف العنزي حزنه على 

أمه وأخته، فبادرنا بالقول اهلل 
يجازي من كان السبب وندعو 
العاملني أن يحاسبها على  رب 
االرواح الت���ي ذهبت من دون 
ذن���ب. وتابع: لقد انقطع أهلنا 
ع���ن الذهاب لألع���راس وذلك 
بس���بب الصدم���ة التي حلقت 
بهم جراء فقدانهم أهلهم والتي 
التزال عالقة في أذهانهم حتى 

هذا اليوم.
أما خالد وحيد فقد فقد في 
هذه الكارثة والدته وزوجة أخيه 
وأصيبت ش���قيقاته بإصابات 
حريق بالغة بنسبة 80% فقال 
ان ذكرى ه���ذا احلريق في حد 
ذاته مأس���اة، حيث مير علينا 

هذا الشهر ونحن نفقد والدتنا 
وزوج���ة أخين���ا عل���ى مائدة 

االفطار.
وحتدث واحلزن ميأل قلبه 
فقال: فقدن���ا أعز ما في الكون 
وهي والدتن���ا التي نتمنى لو 
كانت معنا في هذا الشهر، ولكنه 
قضاء اهلل وقدره، فوجود األم 
في البيت له شكل ونفس وطعم 
خ���اص. وطالب وحيد س���مو 
رئي���س مجلس ال���وزراء بأن 
يأخذ على عاتقه عالج شقيقاته 
املصابات باحلريق بنسبة %80 
الى  حيث انهن بنات وبحاجة 
عمليات جتميل وهو عاجز عن 

تقدمي العالج لهن.

وتابع وحيد حديث الذكريات 
فقال ان شهر رمضان هذا العام 
مختلف عن كل االعوام، فنحن ال 
نشعر بالفرحة ألننا فقدنا أعز 
ما منلك، والعيد املقبل ستكون 

أيامه أشد حزنا.
وقدم وحيد الشكر لصاحب 
املكرمة  الس���مو األمير عل���ى 
التي قدمه���ا لذوي  األميري���ة 
ضحايا حريق اجلهراء والذي 
أودى بحياة أكثر من 58 امرأة 
وطفال. وطالب املسؤولني بوزارة 
الداخلية بأن يس���تعجلوا في 
التي  تنفيذ حكم االعدام بحق 
جتردت من عاطفتها وأزهقت 

أكثر من 58 نفسا بغير حق.


