
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة وراثية: 80% من األوروبيين من أصول شرق أوسطية.

ــ غريبة مع اننا نادرا ما نسمع االتحاد األوروبي يستخدم كلمتي »نشجب« أو »نستنكر«.
دراسة أميركية: 14% من الصحافيين األميركيين غير راضين عن سياسة 

حكومتهم اإلعالمية.
ــ يشرفون ويشوفون تعديالت قانون مطبوعاتنا شرط تصير نسبتهم %17846.
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ن���درك النوايا الطيبة 
للن���واب الداعني إلى عقد 
جلس���ة س���رية خاص���ة 
الوطنية  الوحدة  ملناقشة 
غير أن الذي ينبغي إدراكه 
من قبل اجلميع هو مساهمة 
عدد من نواب البرملان )دون 
قصد أو وع���ي منهم( في 
املذهبي���ة  التقوقع���ات 
والعصبوي���ة والنعرات 
املتهالكة التي من ش���أنها 
تعريض السالم االجتماعي 

للخطر.
وراء  التمت���رس  إن 
والعصبويات  املذهبيات 
وانته���از  والنع���رات 
الفرص وامتطاء األخطاء 
واستغالل التقصير اإلداري 
وتقاعس األداء احلكومي، 
كمنصات الفتعال القضايا 
البطوالت وادعاء  وتوهم 
اخلصوصي���ات واطالق 
الصرخ���ات والتهديدات، 
ممارسات تتنافى والوعي 
احلقيقي بأهمية احملافظة 

على الوحدة الوطنية.
ال تاريخ هذه البالد وال 
جغرافيتها يقدمان دليال 
واحدا على هذه األمراض 
التي طفت مؤخ���را على 
س���طح البالد، بل العكس 
هو الصحي���ح. فاللحمة 
الوطنية في الكويت صلبة 
في احلرب والس���لم وفي 

الشدة والرخاء.
لسنا نزايد على وطنية 
أحد، بيد أن األمل ضعيف 
مبس���اهمة قادح النار في 
عملي���ة إخم���اد احلريق. 
ويبقى على الدولة مسؤولية 
حتديث مفهوم املواطنة في 
الوج���دان اجلمعي، وعدم 
تركه عرضة لالجتهادات 
الناجت���ة ع���ن التهور أو 

انعدام الوعي.

قادح النار
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

البقاء هلل
صالح فهد عبدالعزيز املرزوق � 62 عاما � الرجال: ديوان املرزوق 
� الشامية � ت: 24816890 � النساء: الشويخ � ق4 � شارع 
النيل � ج43 � م1 � ت: 24899338 � الدفن التاسعة والنصف 

صباحا.
فالـح تركي محمد املجاوب � 78 عاما � الرجال: الفروانية � ق2 
� ش79 � م5 � ت: 65522800 � النس���اء: الفردوس � ق7 � 

ش1 � ج9 � م12 � الدفن التاسعة صباحا.
عبدالعزيز سليمان محمد حمود زامل الفجي � 22 عاما � الرابية � ق4 
� شارع عبداهلل محمد اخلالدي � م19 � ت: 99797634 

� 66384444 � 99084084 � الدفن التاسعة صباحا.
عبدالوهاب علي عبداهلل املهيني � 78 عاما � الرجال: اخلالدية � 
ق2 � شارع العروبة � م13 � ديوان املهيني � ت: 24811854 
� 99077324 � النساء: اليرموك � ق4 � الشارع األول 
وشارع املطار مقابل مصنع البطاريات سابقا � م28أ 

� ت: 25338781 � 99445225.
عمشة سعود شمالن الشمري � 72 عاما � النعيم � ق3 � ش2 � 
م24 � ت: 99725405 � 99887077 � الدفن بعد صالة 

اجلمعة مبقبرة اجلهراء.

جدل سويسري حول استخدام أجهزة
 »السكانر الجسدي« بالمطارات

أثار التوجه الى استخدام 
آالت املسح الضوئي اجلسدي 
)س����كانر( بعدد من املطارات 
األوروبية والدولية اجلدل بني 
األوس����اط السويسرية حول 
اس����تخدام التقنية باملطارات 
السويسرية. ففي الوقت الذي 
أعلن املكتب الفيدرالي للمالحة 
املدنية إمكانية التوصل لقرار 
أوروبي موح����د، حذر وزير 
الدفاع السويسري أولي ماورر 
من احتمال صدور ردود فعل 
مبالغ فيها حيال اس����تخدام 
التقني����ة. ووصف ماورر في 
حديث تلفزيون����ي اخلطوة 
بغير املعقولة وقال »ال ميكن 
مشاهدة كل شخص عاريا كما 
ولدته أمه« وحذر الوزير من 
ردود فع����ل مبالغ فيها جراء  
خطوات كهذه. وطالب الوزير 
بضرورة حتسني وسائل اإلنذار 
التعاون بني  املبكر، وتعزيز 
أجهزة املخابرات وحتس����ني 
وسائل تبادل املعلومات على 
الدول����ي ملواجهة  املس����توى 
اإلرهاب الدولي بدال من خطوات 

مثيرة للجدل.

عسكر: »هال فبراير« يوّحد الصف في حب الوطن
النهام: المهرجان ينقصه الدعم اإلعالمي من الدولة

مصرع بنغالي ونجاة مواطنة وابنيها  بحريق في النهضة  C.D إحالة مواطن يوزع
إسرائيلي في »األميركية« 

إلى أمن الدولة
أمير زكي

احال رجال جندة حولي يوم 
امس ش����ابا كويتيا من مواليد 
1973 الى ادارة أمن الدولة بعد 
ضبطه اثر بالغ تلقته عمليات 
الداخلية من مسؤول في اجلامعة 
الس����املية  االميركي����ة مبنطقة 
تضم����ن قيام الش����اب بترويج 
اقراص كمبيوتر مدمجة ال يعرف 
محتواها. وقال مصدر أمني ان 
بالغا تلقت����ه عمليات الداخلية 
صباح امس عن قيام ش����خص 
يوزع C.D على الطالب والطالبات 
لتتوجه دوريات الى موقع البالغ 
 ويتم توقيف الشاب وبفحص

 ال� C.D تبني احتواؤه على مقاطع 
باملمارسات االسرائيلية داخل 
القدس. من  فلس����طني وتهويد 
جهة اخرى، تقدم مواطن ببالغ 
الى احد مخافر محافظة اجلهراء 
متهما دورية بأنها تسببت في 
انقالب مركبته واحداث تلفيات 
كبيرة باملركبة الى جانب اصابته 
بجروح وكسور وارفق املواطن 
تقري����را طبيا وتقريرا بش����أن 
احلادث امل����روري الذي تعرض 

له وأحيلت القضية للتحقيق.

توقيف موظف في »الهجرة« 
منح شركة قريبته 35 عامالً إضافياً

العالم.
وفي ه���ذا االطار، 
قامت اللجنة االعالمية 
للمهرج���ان برص���د 
اس���تعدادات اصحاب 
املجوهرات  مح���الت 
الذهبية  واملشغوالت 

ملهرجان هال فبراير.
البداي���ة، قال  في 
ابراهيم شكري مدير 
الذهب  احد مح���الت 
واملجوهرات ان جميع 
جتار الذهب يتأهبون 
خ���الل مهرج���ان هال 
فبراير في كل عام من اجل االستعداد لهذه االنشطة 
من خالل تصميمات جديدة لتواكب اذواق الزبائن، كما 
نهتم بزيادة حجم معروضاتنا من املجوهرات، حتى 
نرضي الزبائن من مختلف الفئات العمرية، مشيرا 
الى ان اخلصومات تصل خالل مهرجان هال فبراير 
الى 20% تقريبا من نسب املصنعية على املشغوالت 

الذهبية وذلك جلذب مزيد من العمالء.
وم���ن جانبه قال احمد عبدالس���الم مدير محل 
للمشغوالت الذهبية ان مهرجان »هال فبراير« لعب 
دورا مهما ومحوريا في الترويج للكويت كوجهة 
للسياحة والتس���وق في املنطقة مع قدرتها على 
اس���تقطاب اعداد كبيرة من الس���ياح من مختلف 
انح���اء العالم وامتد تأثيره الى مختلف القطاعات 
االخرى، األمر الذي س���اهم بش���كل كبير في دعم 
وتعزي���ز االقتصاد احمللي، مش���يرا الى ان حجم 
مشتريات املجوهرات والذهب ترتفع خالل املهرجان 
سواء من املقيمني في الكويت او الزوار خالل فترة 

املهرجان.

الضوء على املهرجان باعتباره حدثا وطنيا يرتبط 
بذكرى تاريخية مجيدة قريبة من النفس اال وهي 
حترير الكويت او اعتباره احدى بوابات تشجيع 

االنشطة االقتصادية والسياحية.
وشددت النهام على ضرورة ان تبتعد االنشطة 
الثقافية واالجتماعية والفنية واالعالمية املتمثلة في 
مهرجان هال فبراير عن القيود السياسية وباالخص 
ق���رارات مجلس االمة التي تخنق روح التس���وق 
الس���ياحي وتكون حجر عثرة في طريق توسيع 
االنش���طة االقتصادية التي جتعل الكويت مركزا 

ماليا جتاريا يجذب انظار الدول االخرى.
ومع بداية العد التنازلي لبدء انشطة مهرجان هال 
فبراير 2010 خالل فترة االعياد الوطنية الشهر املقبل، 
اعدت محالت الهدايا خصوصا الذهب اس����تعدادات 
خاصة لهذا املهرجان السنوي، من خالل منح خصومات 
لعمالئها على الشراء بنسب قد تصل الى 20%، وذلك 
من اجل مواجهة حالة الركود الشديدة في هذا القطاع 
احليوي نتيجة لالزمة املالية العاملية التي يشهدها 

اكد عض���و مجلس 
االم���ة النائب عس���كر 
العنزي ان هال فبراير 
2010 مناسبة عزيزة على 
الكويتي  قلب الشعب 
لتزامنه مع مناسبتني 
العيد  عظيمتني هم���ا 
الوطني وعيد التحرير، 
االمر الذي يفتح الباب 
ب���أن يكون  للمطالبة 
اداة فعالة  املهرج���ان 
لتوحيد الصف الكويتي 
اللحمة واعالء  وزيادة 
شأن املواطنة بالفعل 

وليس بالقول. وقال العنزي، في تصريح صحافي 
للجنة االعالمية ملهرجان هال فبراير 2010، انه يجب 
اس���تغالل احتفاالت هال فبراير في تعليم الشباب 
مفاهيم الدميوقراطية وان نلتف جميعا حتت راية 
واحدة هي الكويت، وان يتم تالفي االخطاء والتعلم 

منها لكي نواصل مسيرة التنمية.
واوضح العنزي انه البد من االستفادة من احتفاالت 
هال فبراير لنشد من ازر كل املواطنني من اجل مصلحة 
الكويت لكي نكون يدا واحدة متماس����كة في جميع 
الظروف، حيث ال فرق بني بدو وحضر او ش����يعة 

وسنة بل البد ان نكون على قلب واحد.
من جانبها، قالت الناش���طة السياسية فاطمة 
النهام ان مهرجان هال فبراير 2010 ينقصه الكثير 
من الدعم االعالمي واالعالني ليليق بدولة متحضرة 
كالكويت على الرغم من انه فتح ابواب النش���اط 
االقتصادي والسياحي للكويت، اال انه اليزال يفتقد 

الزخم االعالمي.
واوضحت النهام ان الفضائيات اخلاصة ال تلقي 

أمير زكي ـ هاني الظفيري
لقي وافد من اجلنس���ية البنغالية مصرعه 
واصيب آخر بجروح خطيرة فيما متكن رجال 
اإلطفاء من انقاذ مواطنة وطفليها جراء حريق 
اندلع في منطقة النهضة وقال مدير ادارة العالقات 
العامة املقدم خليل األمير انه ورد بالغ لغرفة 
العمليات صباح امس عن نشوب حريق في منزل 
مبنطق���ة النهضة وعلى الفور مت توجيه مركز 
اطفاء الصليبخات ومركز الش���ويخ الصناعي 
وعن���د الوصول الى موق���ع احلريق اتضح ان 
احلريق في مطبخ خارجي داخل حدود املنزل 
وامام املطبخ وانتش���ر احلري���ق داخل الغرفة 
القريبة واملقابلة للمطب���خ وادى هذا احلريق 
الى وفاة بنغالي متفحم داخل املطبخ واصابة 

بنغالي آخر بحروق ومت نقله للمستشفى وايضا 
مت انقاذ مواطنة وطفليها من احلريق من قبل 
رجال االطفاء في صح���ة جيدة وال يوجد بهم 
اصابات وتبني من موق���ع احلادث ان صاحب 
املنزل قام بتأجي���ر املطبخ والغرفة املقابلة له 
لصالح البنغاليني ويوجد بالغرفة ما يقارب 7 
أِسّرة وناشد املقدم خليل األمير اصحاب السكن 
اخلاص ان يحرصوا على أال يستغلوا منازلهم 
ألغراض جتارية مث���ل التخزين أو تخصيص 
بعض املساحة في املنزل لتأجيرها كسكن وذلك 
حفاظا على سالمتهم وسالمة أسرهم من مثل 
هذه احلوادث وكان ف���ي مقدمة رجال اإلطفاء 
رئيس مركز الشويخ الصناعي املقدم علي عباس 

واملالزم أول فيصل الفضالة.

أمير زكي
أحال مدير ع���ام اإلدارة العامة ملباحث الهجرة العميد عبداهلل 
خليفة الراشد يوم امس الى النيابة العامة موظفا مدنيا في هجرة 
اجلهراء لتورطه في التزوير واس���تغالل عمله في هجرة اجلهراء 
إلضافة 35 وافدا على كفالة شركة تعود إلحدى قريباته ومخول 
منها بالتوقيع دون وجه حق، فيما كشفت التحقيقات عن تورط 

موظفتني في الشؤون مع موظف الهجرة.
وووفق مصدر امني فإن معلومات وردت الى العميد الراش���د 
ع���ن تورط موظف مدني في هجرة اجلهراء في جلب عمالة زائدة 
على كفالة شركة مخول فيها بالتوقيع، حيث أوعز الى مدير إدارة 
التحري العقيد جنيب الشطي ومساعده حمدان اخلشم والنقيب 
س���لمان مندني بإجراء التحريات وبعد االطالع على ملف الشركة 
التي تعود لقريبة املوظف تكشف ان اجمالي العمالة املسموح بها 
ه���و 5 وافدين وان العدد احلال���ي هو 40 وافدا، وعليه مت توقيف 
املوظف واعترف بأنه ومبساعدة موظفني متواريني عن األنظار، قام 
بإدخال 35 وافدا على ملف الشركة ليبلغ اجمالي العمالة املسجلة 

40 بدال من 5 وافدين فقط.
واكد املصدر ان رجال مباحث الهجرة تأكد لهم ان هناك تالعبا 
في وزارة الشؤون في جزئية العمالة املسجلة على الشركة وجار 

ضبط املوظفتني.

رجل اطفاء يعاين الغرفة احملترقة التي تفحم بداخلها الضحية البنغالي

فاطمة النهام عسكر العنزي

عراقيون يضربون باالحذية صورة لظافر العاني املمنوع من الترشح لالنتخابات     )رويترز(


