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التعرض للناس عبر 
وسائط االعالم والتهجم 
عليهم او الطعن في والئهم 
او التشكيك في وطنيتهم 
سلوك شاذ مرفوض، وكان 
يتوجب على احلكومة ان 
تس���ارع الى غل االيادي 
التي مارست هذا السلوك 
املدمر، قبل ان يتحش���د 
البعض  الناس ويتورط 

في حفلة الردح.
غي���ر ان املرف���وض 
ايض���ا ترويج املظلومية 
ب���ني املواطنني  الوهمية 
الكويتيني عب���ر ايهامهم 
بأنهم ينتمون الى شريحة 
مضطهدة اس���مها »ابناء 
القبائل« ذلك ان املواطنني 
الكويتيني الذين يتحدرون 
من اصول بدوية هم جزء 
اصيل من الشعب الكويتي، 
والزج به���م في مثل هذه 
التصنيف���ات االنعزالية 
ظلم للعباد مثلما هو ظلم 

للبالد.
ان هم���وم »س���الم« 
املوظف في مس���توصف 
كيف���ان وهموم »عباس« 
املوظف في مس���توصف 
الرميثية وهموم »مطلق« 
املوظف في مس���توصف 
اجلهراء، هم���وم واحدة، 
مواطن���ون  فالثالث���ة 
كويتيون يحلمون بكويت 

اجمل لهم ولعيالهم.
اما احلديث عن »ابناء 
القبائل« فمثل احلديث عن 
»عي���ال بطنها« تصنيف 
انعزالي ال يصمد امام النقد 
الى  االجتماع���ي، اضافة 
كونه ترفا ال يسهم في بناء 
االوطان بل ميزقها بالوهم 

واالخيلة املريضة.

أحد األمور التي تستند أو تعول 
عليها »الكويتية« في عملية بيعها 
أو سد خسائرها هو حتصيل بعض 
أو كل األح���كام الصادرة لها على 
اخلطوط اجلوية العراقية واملقدرة 
ب� 1.2 مليار دوالر من قبل احملاكم 
البريطانية، وقد سبق للعراق ان 

تقدم عبر الرئيس العراق���ي جالل الطالباني بعرض 
تس���وية لتلك املش���كلة عن طريق دفع مئات املاليني 
من الدوالرات إلس���قاط القضاي���ا واألحكام الصادرة 

والقابلة للتنفيذ.
> > >

وال ميك���ن احلديث عن تل���ك التعويضات املقدرة 
باملليارات دون احلديث عن مأساة محب الكويت الكابنت 
العراقي منير اجلنابي الذي وقف وقبل سقوط النظام 
الصدامي مع »الكويتية« وساعدها بالشهادة معها أمام 
احملاكم البريطانية مما دفع صدام إلصدار أحكام إعدام 

وسجن بحقه وحق أقاربه من الدرجة األولى.
> > >

ومع سقوط نظام صدام قام الكابنت منير اجلنابي 
بالبحث والوصول لقطع غيار »الكويتية« املسروقة 
واملنهوب���ة واملقدرة قيمتها بعش���رات ومئات ماليني 
الدوالرات وش���حنها الى الكويت، ولم يكتف بذلك بل 
ش���حن حمولة 3 سيارات سوبربان من الوثائق التي 
تدين ص���دام حتديدا في تلك الس���رقات الى الكويت 
ومنها الى احملاكم البريطانية التي تكررت ش���هاداته 
أمامها مما كان الس���بب الرئيس���ي في إصدار األحكام 

املليارية سالفة الذكر.
> > >

توظف الكابنت منير ف���ي »الكويتية« في الكويت 
ملدة قصيرة واضطر لالس���تقالة عام 2005 بعد ان مت 
تهديد عائلته في العراق، ولو بقي الضطرت الكويتية 
»أدبيا« لدفع املاليني إلطالق سراح أبنائه وأقاربه ممن 
باتوا عرضة لالغتيال أو االختطاف نتيجة لوقوفه مع 

الكويت و»الكويتية«.
> > >

انتقل بعد ذلك الكاب���نت منير اجلنابي للعيش في 
إحدى الدول العربية دون مورد أو دخل بعد ان خسر 
راتبه التقاعدي من »العراقية« وبدل خدمة 35 عاما مما 
جعله يبيع خالل السنوات املاضية بيته وكل مقتنياته 
ولم يعد ميلك »شروى نقير« لذا نرفع األمر ألولي األمر 

ونقول: هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان.
> > >

آخر محطة: اطلبوا ملفات القضية وحتققوا فإن ثبتت 
مواقف الرجولة والشهامة من قبل الكابنت منير اجلنابي 
فأنصفوه ووفروا ل���ه ولعائلته احلياة الكرمية التي 
يس���تحقها عبر منحه فرصة للعمل او غير ذلك حتى 
تثب���ت الكويت الكبيرة أنها ل���م تتخل قط عمن يقف 

معها.

مأساة محب الكويت الكابتن نمير الجنابيترف
محطاتالسايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

جتربة االستجوابات األخيرة ال ينبغي 
أن متر بس���رعة إلى خانة النسيان من 
حيث تغير النمط التقليدي لهذه املمارسة 
من قبل اجلان���ب احلكومي، الذي عرف 
بالعمل مش���تتا وأحيانا متناقضا إن لم 
نقل »واحد يحفر حق الثاني« هذه املرحلة 

متيزت مبا يلي:
1 - العمل كفريق قاده قرار مواجهة 
الوزراء لالستجواب، هذه  سمو رئيس 
نقلة تسبب التأخر في العمل بها في حل 
مجلس األمة وإعادة تش���كيل احلكومة 

ألكثر من مرة.
2 - تصدر الفريق السياسي وزيران 
محن���كان »د.محمد البصيري وروضان 
الروضان« وبالطب���ع ضم الفريق صفا 
أول بقيادة الشيخ أحمد الفهد، والصف 
الثاني ضم وزراء مهنيني، مثل الشجاع 

مصطفى الشمالي وزمالئه.
3 - كان لرئاس���ة مجلس األمة دور 
رئيسي في جناح هذا الفريق، ولم يكن 
الرئيس لينجح لوال عمل اجلانب احلكومي 
بتنس���يق متقن، على أساس أن »احلي 
يحييك«، يبدو أن قناعة اخلرافي في هذه 
املسألة أنه رئيس للمجلس بكل أطيافه، 
ما يلزمه بالعمل على توفير أجواء مباراة 
نظيفة، وهو ليس مسؤوال عن سوء أداء 
أي طرف، ففي الس���ابق لم يستطع أن 
يساعد احلكومة بسبب تشتتها، هذه املرة 
تسبب اندفاع بعض النواب في خسارة 
املباراة، وال فائ���دة من إلقاء اللوم على 

أحد سواهم.
4 - جنح الش���يخ ناصر احملمد في 
اعداد املناخ النفسي املواتي من جانبني، 
األول مبواصلت���ه برنامج���ه الطبيعي 
في زياراته املق���رة ألفريقيا والڤاتيكان 
والبوسنة، فلم يحقق ملعارضيه هدف 
شل احلركة، لهذا دخل الى اجللسة بآفاق 
نفسية مفتوحة عامليا، ثابتة القدم محليا، 
»الثاني« تركيزه في يوم اجللسة على 
احملاور بكالم مرتب، أوقع معارضيه في 
حيرة، فالكالم خارج النص � عندهم � هو 

أمتع ما في املسرحية!!
5 - حت���رك الن���واب املعارض���ون 
لالس���تجواب بثقة بالغ���ة، وقد جددت 
الفاضلة سلوى اجلسار تألقها، بكالمها 
الواثق ولسان حالها يقول »كل ما تكلمنا 
عن بلدنا قلتوا حكوميني، وبعدين معاكم؟ 

هذي حكومة إسرائيل؟«.
6 - التخل���ص من جلس���ة التهريج 
املس���ماة »علنية« كان ضربة معلم، فال 
مكان لوصف »سرية« في جلسة يحضرها 

أكثر من مائة شخص، 
بقدر م���ا هي رغبة 
التصعيد في  فريق 
»لعثم���ة« وإرب���اك 
الوزير املستجوب، 
عبارات  واستخدام 
كلمت���ك  إذا  »أن���ا 

طالعني زي���ن، ال تتلفت، وإذا بتضحك 
اضح���ك في بيتكم«.. وم���ا إلى ذلك من 
طرق سوقية في الكالم، وهو ما ال يتحقق 
بغير وجود صحاف���ة تصور وجمهور 
يضحك بل ويش���ارك في اجللسة، من 

طرف خفي!
7 - تس���ابق الن���واب عل���ى تقدمي 
االستجوابات األربعة أربكه قرار أخذها 
في جلسة واحدة، أقول أربكه على افتراض 
أن أحدا من مقدمي االستجوابات لم يتقصد 
خدمة اجلانب احلكوم���ي بهذا التدافع، 

ونحن نتحدث في حدود معلوماتنا!
8 - أداء ال���وزراء املس���تجوبني كان 
أكثر من راق، م���ن حيث التركيز وعدم 
االس���تجابة حملاولة االستثارة، والكالم 
املنضبط القادم من خلفيتهم العسكرية، 
وبالنسبة لوزير الداخلية »الرجل صار 
محترف استجوابات«، على من تخصص 
باس���تجوابه أن يراجع حساباته بروح 
رياضية ال تستسلم للرغبة في االنتقام 

الشخصي.
ختاما، هذا االجناز يلقي على احلكومة 
مسؤولية جديدة تتعلق بأهمية االسراع 
في تنفيذ برنامجها املعلن، باالفادة من قوة 
الفريق احلكومي والتنسيق الكبير الذي 
يتحلى به، وليس أقوى لألداء السياسي 
من انطالقة املشاريع، ومتابعة االجناز 
يتلوه االجناز، وعدم العودة إلى إيقاف 
املشاريع ألسباب سياسية، ونحن على 
ثقة بأننا قد دخلنا مرحلة جديدة، وتركنا 
خلفنا جتارب سلبية، وصار لدينا اليوم 
جنوم في التنمية، يتصدرهم الشيخ أحمد 
الفهد، والكويت تتوقع الكثير من هؤالء 

النجوم، سيروا على بركة اهلل.
كلمة أخي�رة: اجلهاز االداري في الدولة 
تفاعل مع األداء السياس���ي مثلما فعلت 
البورصة، واجته القياديون الى القضايا 
الرئيسية يرافقهم ش���عور بأن خلفهم 
حكومة قادرة على حمايتهم من املشاغبات 
»أسئلة بالعشرات معظمها للمشاغبة، 
تصريحات استفزازية تنفخ فيها صحافة 
التشويق للتسويق« هذه مرحلة انتهت، 
ومن يعمل عل���ى إعادتنا إليها، ال تهمه 

الكويت في شيء.

قلتها في أكثر من مناسبة: من 
الواجب بل من املفروض والالزم 
إنهاء معاناة اخواننا البدون من 
الناحية اإلنسانية واالجتماعية 

واملدنية.
وله���ذا فنحن مع أي جلس���ة 
خاصة حتل هذه املشكلة وتعطي 

لكل أبناء هذه الفئة حقهم اآلدمي في احلياة والسكن 
والتنقل والزواج وغيرها.

ومن املهم ان يعي اجلميع ان املتاجرة بهذه القضية 
ظلم لهذه الفئة وألبنائها احملرومني من التعليم تارة 

ومن التطبيب تارة أخرى.
ولهذا فاحلق اإلنساني ال ميكن لنا اعتباره انتصارا 
للمؤسسة التشريعية ان حدث، بل هو خطوة أولى 
فق���ط من أجل حفظ ماء الوج���ه، وإعادة األمور إلى 

نصابها ألبناء هذه الفئة.
لكنني كذلك استغرب دعوات أطلقت هنا وهناك 
من أجل »تدويل القضية«، وإرهاب الدولة من زاوية 

اجبارها على التجنيس العشوائي، ولألسف.
بعض من يزايد في هذه القضية ال تعنيه تبعاتها 
احلقيقية على أمن هذا البلد ومستقبل أبنائه، وال ميكن 
أبدا االقتناع مببدأ ان فالنا من الناس ال يستحق وحصل 

على اجلنسية وعليه البد من جتنيسنا جميعا!
قلت وأكرر ان البعض يتخذ هذه القضية س���لما 
ف���ي جناحه النيابي أو اإلعالمي ال فرق، وأحد أولئك 
شخص ولألس���ف يخلط الدين بالدنيا ويحاول ان 
يدغدغ مشاعر الناس املوجوعة على حساب قضية 

هو ال ينتمي لها أصال!
أحدهم كان يكتب في جريدة الراي قبل استجوابنا 
لألخ وزير الصحة عام 2007 ويطالب باستجوابه منذ 
بداية املجلس منتصف ع���ام 2006 وأقام العديد من 

الندوات لشحذ الهمم الستجواب هذا الوزير.
انتق���ل بعدها جلريدة الوط���ن، فتحول من مؤيد 

ملعارض لهذا االستجواب وغيره!
هذه األشكال تقول اننا نعرف حرص وزير الداخلية 

على إنهاء مشكلة البدون وانه سيفعل ويفعل.
ونحن نقول اننا سنشكر لكم جهدكم في اجلانب 
اإلنس���اني والديني واألخالقي والدنيوي، ولكنكم ال 
متلكون بوزير الداخلية نفس���ه جتنيس كل من هب 

ودب.
وش���خصيا ال أنصح وزي���ر الداخلية وبحثا عن 
الشعبوية باحلديث عن جتنيس خارج دائرة احلق 
والعدالة وليتف���رغ فقط إلرضاء بعض النواب ممن 
نقل لهم ضباطا من اجل تصويتهم معه في جلس���ة 

طرح الثقة األخيرة!
بل ش���خصيا أحذر االخ الوزير من املتاجرة بهذه 
القضي���ة وحتويل البلد في ليلة واحدة من حال إلى 
حال ومن شخصية الى شخصية، فنواب مثل اخينا 

هذا لن ينفعوه واهلل على ما أقول شهيد.

بعد تلك االستجوابات مرحلة جديدة بكل ما في الكلمة من معنى حق وباطل
كالم مباشر واضح

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

نجاة مصري انفجر سلندر غاز بشقته والشظايا المتطايرة حطمت سيارات
امير زكي � محمد الدشيش

خلف انفجار سلندر غاز داخل شقة وافد 
مصري مبنطقة الفروانية تلفيات شديدة في 
الشقة وكذلك تساقط زجاج الشقة على مركبات 

متوقفة اسفل البناية وأحلق بها أضرارا، فيما 
قام رجال مركزي اطفاء العارضية والفروانية 
بالتعامل مع احلريق الذي اس����فر عن اصابة 
صاحب الشقة بإصابات بسيطة. وقال مدير 

ادارة العالقات العامة في االطفاء العقيد محمد 
البناي ان بالغا ورد الى عمليات االطفاء ظهر 
امس عن حريق شقة وبعد فتح حتقيق تبني 

ان احلريق ناجت عن انفجار سلندر للغاز.

ضبط 300 غرام 
حشيش في  الفحيحيل

عبداهلل قنيص � هاني الظفيري
أسفر االنتشار األمني املميز 
لرجال مديرية أمن األحمدي 
بقيادة العميد عبدالفتاح العلي 
وكذلك رصد األوكار املشبوهة 
عن ضبط نحو 300 غرام من 
مادة احلشيش الى جانب اغالق 
وكر اتصاالت دولية في منطقة 

ابوحليفة.
وقال مصدر امني ان حملة 
تفتيشية كانت بقيادة الرائد 
فال����ح الهذيلي اش����تبهت في 
الفحيحيل  آسيويني مبنطقة 
حيث مت الطلب من اآلسيويني 
اخلروج من السيارة ومن ثم 
اخضاعهم����ا للتفتيش ليعثر 
رجال األمن عل����ى نحو 250 
غراما كما ضبط في ذات احلملة 
آسيوي آخر عثر معه على كمية 
من احلشيش تقدر ب� 50 غراما 
وعثر معه عل����ى 3 زجاجات 

خمر محلي.
وإل����ى مهمة أخرى فقد مت 
تتبع معلومات عن إدارة شقة 
لالتص����االت الدولية وتعامل 
أم����ن األحم����دي مع  رج����ال 
املعلومات ليتم مداهمة الشقة 
وضبط آسيوي يدير الشقة في 
تقدمي اخلدمات الدولية وصادر 
رجال األمن عددا من األجهزة 

املخصصة لذلك.
ه����ذا، وأس����فرت حمل����ة 
األحمدي التي امتدت 3 ساعات 
عن ضبط 23 مطلوبا إلدارتي 
التنفيذ املدني واجلنائي و43 

وافدا مخالفا لقانون اإلقامة.

العميد عبدالفتاح العلي


