
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
استطالع: 1 من أصل 20 بريطانيا يرون أن العام 2009 هو األسوأ.

ـ و19 من أصل كل 20 عربي يرون أنه ومنذ 1948 حتى اليوم هي 
سنوات أكثر من سيئة.

الحكومة تقول ماكو حل للقروض إال »المعسرين« واللجنة المالية تقول 
وافقنا على شراء القروض.

ـ وإحنا صار فينا »عسر« هضم من تناقض المجلس والحكومة.
أبواللطفواحد

لبناني وسوداني حاوال بيع »الزئبق األحمر«
لتاجر مصري مقابل 12 مليون دوالر

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
متكن رجال مباحث حولي بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل 
من القبض على وافد لبناني حاول بيع كمية من الزئبق االحمر 
لوافد مصري مقابل 12 مليون دوالر، وقال مصدر امني ان رجال 
مباحث ميدان حولي وصلتهم معلومات عن قيام لبناني ميتلك 
كمية من الزئبق االحمر بالترويج لها وانه يحاول بيعها للراغبني، 
ودلت املعلومات على ان اللبناني وشريك له سوداني اجلنسية 
عقدا عدة جلسات مع وافد مصري يعمل في مجال التجارة احلرة 
وحاوال اقناعه بشراء كمية من الزئبق االحمر التي ادعى الوافد 

اللبناني انه جلبها من مصر بطريقة خاصة.
وذك���ر املصدر ان رجال مباحث حول���ي متكنوا من االتصال 
بالتاجر املصري الذي ابلغهم انه رفض عرض الشراء الذي قدمه 
اللبناني والسوداني، مشيرا الى انهما طلبا منه مبلغ 12 مليون 

دوالر ملنحه الزئبق االحمر.
وقال املصدر ان التاجر املصري وباالتفاق مع رجال مباحث 
ميدان حولي وافق على ان يلعب دور الوس���يط ويعيد محاولة 
ش���راء الزئبق االحمر املزعوم من اللبناني والسوداني، واتفق 
معهما على انه س���يعاين البضاعة قبل الش���راء، واتفق الثالثة 
عل���ى اللقاء في احد مقاهي منطقة الس���املية، وحضر اللبناني 
والسوداني ومعهما قالب الزئبق االحمر املزعوم، وما ان سلماه 
الى املصري حتى اطبق عليهم رجال مباحث ميدان حولي وقاموا 
بنقلهم الى مقر املباحث للتحقيق، فيما ارسل القالب الذي ضبط 
بحوزتهما الى االدلة اجلنائية ملعاينته والتأكد ان كان زئبقا احمر 
كما يدعيان ام مجرد محاولة نصب واحتيال، ورجح املصدر ان 
القضية يحتمل ان تكون ليس���ت اكثر من مجرد محاولة نصب 
واحتي���ال ال اكثر، موضحا ان محاوالت النصب حتت مس���مى 
بيع الزئبق االحمر كثرت في اآلون���ة االخيرة، واختتم حديثه 
ل�»األنباء« قائال: ان الزئبق االحمر كمادة يش���اع انها تستخدم 

في صناعة االسلحة النووية.

لست من الراقصني على طبول 
الش���عبي«، ولكنني في  »التكتل 
الوقت ذات���ه، ال أخرق جلود هذه 

الطبول وال أكسر عصّيها.
تدق تلك الطبول بعيدا عن أذني، 
وإن أصابني منها بعض إزعاجها، 
السيما إذا ارتبك إيقاع تلك الدقات، 

وخرج عن »الرمت«!
وما يزعج من دقات »الش���عبي« - أو ما يزعجني 
أنا شخصيا منها – اعتبارهم أن الدستور الكويتي ُولد 
من رحم تكتلهم، وأنه���م هم الذين حملوه وهنا على 
وهن، أحد عشر شهرا، ثم وضعوه بالسالمة وأرضعوه 
وحّصنوه ضد »التعديل«، وبالتالي فإنه ابنهم الذي ال 
يسمحون ألحد، حتى بالتحدث عنه أو معه، ولو كان 

احلديث حديث خير وملصلحة هذا االبن.
آخر ما بدا من اعتقاد »الشعبي« مبلكيتهم للدستور، 
ذلك البيان الذي أصدروه في أعقاب الندوة التي أقيمت 
ملناقشة الدس����تور وإمكان ادخال تعديالت عليه أو 
حتس����ينات أو ترميمات، أثبتت التجارب ضرورتها 
صيان����ة له وحماية حلياته ولتفعيله حتى ال يصدأ 
على الرفوف أو تتيبس كلماته وتتس����اقط حروفه. 
فكان بيانهم أش����به بادعاء ملكية، وان هذا الدستور 
دستورهم وحدهم، ال دس����تور دولة الكويت، التي 
ال أعتقد انها دولة »التكتل الش����عبي« بل هي دولة 
لنا جميعا، وما التكت����ل بأفراده االثنني وثالثهما إال 
مواطنون مثلنا، وإن كانوا يتفوقون علينا بجهورية 
األصوات وبالتصيد والتقصد ونصب الفخاخ والشراك 
وب� »احلبال« في املوس����م وخارجه، وحتى لو كانت 
األرض »چلحة ملحة« ال زرازير تزرزر في س����مائها 

وال عصافير تعصفر.
وهذا كله ال يقلل من إعجابي بشخوص »التكتل«، 
واحترامي الكبير وتقديري إلمكاناتهم وقدراتهم على 
اللعب في الساحة السياسية الكويتية، والتي أنا على 
يقني بأن إمكاناتهم تفوق كثيرا مس���احة تلك الساحة 
والت���ي تبدو كبركة ماء أمام إمكاناتهم وقدراتهم التي 
تهيئ لهم عبور املانش جيئة وذهابا في اليوم الواحد 
عشر مرات. وعتبي عليهم أنهم لم يستثمروا إمكاناتهم 
تلك في تطوير العمل السياسي في الكويت واالرتقاء به 
وجذب اجلماهير إليه عوضا عن تنفيرهم وصدودهم 
وكرههم للعمل السياسي وبالذات في شقه البرملاني، 

بسبب ممارسات »التكتل«.
وأمتنى وأنا مدرك أن ما أمتناه سيلقى أذنا من طني 
وأخرى من عجني من قبل أفراد التكتل احملترمني، أن 
يتواضعوا قليال ويشركونا معهم في ملكية الدستور، 
أو يتكرموا علينا مج���رد تكرم باالعتراف مبواطنتنا 
وأن عدد الكويتيني فاق املليون نسمة، ال فردان اثنان 

وثالثهما، وهم أفراد »التكتل الشعبي«!

الرقص على طبول »التكتل«
بال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

البقاء هلل
شريفة مراد راشد اخللف، أرملة جاسم محمد صالح 
العقاب � 89 عاما � الرجال: السرة – ق3 – شارع 
السرة – م21 – ديوان اخللف – ت: 97181821، 
النساء: ضاحية صباح السالم – ق9 – ش3 

– ج11 – م10 – ت: 25510510.
عائشـة حمـد محمـد العثمان � 48 عام���ا � الرجال: 
القادس���ية – ق3 – شارع القادسية – م27 – 
ت: 65917772 – 66595040، النساء: كيفان 
– ق5 – ش���ارع عمر بن عبدالعزيز – م 23 

– ت: 24811679.
وضحة محمد سعود املطيري، ارملة عبدالعزيز مساعد 
الساير – 68 عاما – الرجال: اجلهراء القدمية 
– ق2 – ش9 – ج2 – م63 – ت: 99012140 – 
99602343، النساء: اجلهراء – ق2 – ش عبداهلل 

بن جدعان – م60 – ت: 24555644.
فاطمة حسـن سـالم، ارملة عبدالرحمن يوسف 
بوناشي – 83 عاما – الرجال: صباح السالم 
– ق8 – ش1 – ج5 – م30 – ت: 99859541، 
النساء: الش���عب – ق6 – ش62 – م5 – ت: 

.22617874
خديجة حسـن أحمـد املويـل � 79 عاما � الرجال: 
القادسية � ق4 � مقابل ثانوية القادسية بنني 
� شارع البدر � م39 � ت: 97554220، النساء: 

القادسية � ق8 � ش86 � م11
ماجد راوي محمد العنزي � 40 عاما � الرجال: اجلهراء 
� القص���ر ق4 أ � ش3 � م1 � ت: 66111720، 
النس���اء: اجلهراء � القصر ق4 أ � ش األول � 

م26 � الدفن بعد صالة العصر.

يتقدمون بجزيل ال�شكر  وعظيم االمتنان

لكل من تف�شل مبوا�شاتهم يف وفاة فقيدهم الغايل

املغفور له باإذن اهلل تعاىل

�أكرب ح�سن ح�سني
�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا

اأو بالن�شر يف ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

التنديل وجوهر
عـائلتــا

األنباء  الطبية ص 26 - 29مـواقيـت الصـالة والخدمـات   ص 20

د.كمال الشومر:  الغدة 
لهما  وهرمونها  الدرقية 
أثـر كبيـر فـي الجهاز 
الــدوري  والعصبــي

د.الديـب: زرع القرنيـة 
حـّل جيد للمخروطيـة 
إلمامـًا  يحتـاج  ولكنـه 
ودراسة من قبل المريض 


