
النواب  تزاي���د ع���دد 
املوقع���ن عل���ى البي���ان 
املؤيد الس���تجواب وزير 
اإلع���ام أث���ار انتق���ادات 
بعضها فكاه���ي وبعضها 
غلب عليه االس���تعجال، 
كقولهم إنه ينبغي انتظار 
جلسة االستجواب من أجل 
االستماع لردود الوزير قبل 
احلك���م عليه، وتلك حجة 
ينقصه���ا التأني، فالبيان 
»موقف سياسي« وليس 
الوزير كي  حكم���ا ض���د 
يستدعي انتظار اجللسة، 
ل���م  البي���ان  خاص���ة ان 
يخرج ع���ن إطار صحيفة 

االستجواب.
البي���ان  صحي���ح ان 
املؤيد لاستجواب ميكن 
ان يتطور الى خطوة باجتاه 
طرح الثقة بالوزير، غير انه 
لم يتضمن اشارة واضحة 
تصب في هذا املصب، لذا 
يبقى بيان تأييد االستجواب 
جهدا سياس���يا مشروعا 
ورمبا كان جهدا نافعا يصب 
لصالح احلكومة ويساعدها 

على قراءة املوقف بدقة.
الفعل  أكث���ر ردود  أما 
ف���ي  س���ذاجة فيتجل���ى 
وص���ف احد الكت���اب في 
الزميلة  إحدى الصح���ف 
لاس���تجواب بأنه فاشل 
ألنه »قائم على محاس���بة 
الوزي���ر على عدم تطبيق 
قانون اإلع���ام املتخلف 
الذي لم يكن من املفروض 

دميوقراطيا أن يقر«!
يا حاوة.. يا حاوة.. 
فالكات����ب املطالب بدولة 
الوزير  القان����ون يع����ذر 
حن ميتنع ع����ن تطبيق 
القان����ون الذي ال يعجبه. 
وتل����ك واهلل افكوه����ة ما 

بعدها افكوهة!

حالوة االستجواب

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

أهداني أحد األصدقاء األعزاء كتاب »املئذنة احلمراء«، 
وهي سيرة ذاتية لألستاذ إبراهيم غوشة الناطق الرسمي 
باس���م حركة حماس س���ابقا )1991 – 1999( وقد شدني 
في املذكرات بعض األمور الهام���ة التي تخص بلدنا في 
أحد أحرج وأصعب األوق���ات التي مر بها ونعني الغزو 

الصدامي الغاشم.
> > >

للتذكي���ر، فمع بداية الغزو دعت بعض األنظمة العربية والقوى القومية 
واإلسامية القيادة السعودية لرفض تواجد القوات الدولية على أرضها »مقابل« 
إقناع الطاغية صدام باالنسحاب من الكويت أي ما سمي باحلل العربي، وفي 
ذلك يقول د.غوشة ان الوفد املشكل منه ومن الترابي )السودان( والغنوشي 
)تونس( والنحناح )اجلزائر( واربكان )تركيا( وياس���ن )اليمن( وشكري 
وحسن )مصر( ومنير شفيق )فلسطن( وكامل الشريف وخليفة )األردن( 

وقاضي حسن )باكستان(، توجه للسعودية في منتصف سبتمبر 90.
> > >

ويضيف غوش���ة ان اللقاء الرسمي مع امللك فهد، رحمه اهلل، كان ناجحا 
واستغرق 3 س���اعات في احلديث عن سحب القوات، وقال ان امللك ذكر لهم 
انه لو كان يعلم بأن مفاوضات جدة ستفش���ل لدفع 3 أو 4 مليارات لصدام 
إلجناحه���ا وملنع األذى عن الكويت، بعد انتهاء اللقاء توجهوا لرابطة العالم 
اإلسامي في جدة حيث حاول الترابي والغنوشي إقناع القائمن على الرابطة 
بتحرمي االستعانة بالقوات الدولية )وتروح الكويت بالطبع في داهية(، بعد 
انتهاء تلك الزيارة توجهوا لعمان ومنها لبغداد حيث املفاجأة الكبرى وسيرة 
خزي جديدة لهيكل وأمثاله ممن ادعوا ان صدام كان مس���تعدا لانس���حاب 

ضمن أكذوبة »احلل العربي«.
> > >

حس���ب رواية الغوش���ة وصل الوفد الكبير لبغ���داد والتقى صدام فيما 
يفترض أن يكون محاولة إلقناعه باالنس���حاب، وننقل نصا ما نقله شاهد 
العصر غوش���ة حول ذلك اللقاء »حتدث الترابي ومحمد خليفة والغنوشي 
وش���كري واآلخرون ولكنهم جميعا أخذوا »يش���يدون« بصدام حسن ولم 
يطرحوا إطاقا املهمة التي جئنا ألجلها – أي االنس���حاب من الكويت! وكاد 
بالطبع االجتماع ان ينتهي لوال الباكستاني قاضي حسن الذي صعق لرمبا 
بكم النفاق العربي واإلسامي فقال لصدام بوضوح وصراحة »نحن نطلب 
يا سيادة الرئيس أن تعطوا أوامركم بعودة الكويت كما كانت قبل 90/8/2« 
وكان جواب صدام القاطع »بأنه لو ظل ألف سنة فا ميكن أن ينسحب شبرا 
من الكويت«، للمعلومة انس���حب س���يئ الذكر »الدكر« صدام بعد أقل من 6 
أش���هر من تلك املقابلة والتعهد الرجولي التاريخ���ي وهكذا »الدكورة«، كما 

يدعي بكري، وال باش.
> > >

واملستغرب، كما جاء في املذكرات، ان الوفد التقى بالرئيس القذافي الذي 
فتح النار بقسوة على حركة اإلخوان املسلمن ولم يرد أحد فاضطر غوشة 
وهو األصغر سنا أن يرد، واملستغرب أكثر أن الوفد خرج من ليبيا بطائرة 
خاصة أواخر شهر ديسمبر 90، أقلت نفس القيادات مرة أخرى لبغداد إلقناع 
صدام – من تاني – باالنس���حاب من الكويت وتكرر الشيء ذاته حيث تفرغ 
املتحدثون – من تاني كذلك – للثناء الشديد على صدام )يده سخية وجيوبهم 
وضمائرهم واسعة( ونسوا ما قدموا ألجله واضطر غوشة هذه املرة ألن يكون 

املذكر بأن هدف الزيارة هو حث صدام على االنسحاب من الكويت.
> > >

آخ�ر محط�ة: بعد انتهاء ندوة الصالون اإلعام���ي يوم االثنن املاضي التي 
استضافت السيد عبدالعزيز البابطن استنطقه بعض الضيوف على مائدة 
العشاء للحديث عن دوره ابان الغزو الصدامي الغاشم وكانت اإلجابة مسهبة 
وحتتاج إلى أن تعلن وتدون مباء الذهب ملا احتوت عليه من أعمال شجاعة 

وحكمة وكرم.

المئذنة الحمراء

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

أمانة

اإلدارة العام���ة للتحقيق���ات تعتبر من 
أه���م اإلدارات على مس���توى البلد، ناهيك 
عن وزارة الداخلية، فه���ذه اإلدارة تتولى 
التحقيق واالدعاء والتصرف في اجلنح وهي 
كل جرمية تقل عقوبتها عن ثاث سنوات 
س���جن، ويبلغ تعداد هذه اجلنح ما يفوق 
املائة ألف قضية في السنة، وهي تتجاوز 

أضعاف قضايا اجلنايات لدى النيابة العامة. ويتولى العمل في 
هذه اإلدارة العامة مئات من الشباب الكويتي املؤهلن قانونيا 
بل تشكل الكوادر الكويتية ما نسبته 100% من العاملن في سلك 
التحقيق وهذه نس���بة غير متحققة في غالبية إدارات الدولة، 
ويس���تند وجود هذه اإلدارة إلى املادة 167 من الدستور والتي 
أجازت على سبيل االستثناء جلهات األمن العام تولي الدعوى 

العمومية في اجلنح.
وملا كان هذا االس���تثناء مربوطا باجلواز فقد جاءت املذكرة 
التفسيرية للدس���تور واضحة وجلية في طبيعة هذه اإلدارة 
الهامة، وأنه ال ينبغي التوسع في هذا االستثناء، وقد جاء في 
املذكرة التفس���يرية ما نصه »ومقتضى هذا النص عدم جواز 
التوسع في هذه الرخصة ألنها استثناء واالستثناءات جتري 
في أضيق احلدود«، كما أكدت املذكرة التفسيرية على ماحظات 
هامة إلدارة التحقيقات مت جتاهلها من قبل وزارة الداخلية، حيث 
قامت بإرجاع احملققن إلى املخافر وعدم إيجاد مبان مس���تقلة 
وتوفير إمكانيات خاصة بهذه اإلدارة الهامة، وقد جاء في املذكرة 
التفسيرية ما نصه » وأن يكفل للقائمن.. تنظيم إداري يكفل 
لهم القدر الضروري من احليدة واالستقال والبعد عن أصداء 
ما يلزم عم���ل جهاز األمن العام من اتص���ال يومي باجلمهور 

واحتكاك بالكثيرين من الناس كل يوم«.
فهل بعد هذه النصوص الصريحة من الدس���تور واملذكرة 
التفسيرية أن يكون لنا أي عذر في ترك هذه اإلدارة الهامة حتت 
سلطة وهيمنة اجلهاز التنفيذي املتمثل في وزارة الداخلية مع 
انها وردت في الدستور في الفصل اخلامس/ السلطة القضائية؟! 
لذا يجب الرجوع لألصل وفك التشابك بن السلطات واستقالية 
الس���لطة القضائية بالكامل عن طريق إحل���اق اإلدارة العامة 
للتحقيقات بالنيابة العامة، وهذا من حيث املبدأ يجب أن نقره 

وال نتنازل عنه.
أما بعض اإلش���كاليات التي قد تطرأ على هذا الضم فيمكن 
بسهولة معاجلتها بالقانون اخلاص الذي سيصدر بهذا الشأن.. 

مع العلم أن هذا الضم ليس له أي تكلفة مالية على الدولة.
إن اس���تقالية اجلهاز القضائي مبدأ دس���توري صريح ال 
يجوز التس���اهل فيه، ولعل وجود اإلدارة العامة للتحقيقات 
خارج الس���لطة القضائية هو أكبر انتهاك الستقالية القضاء 

وضمان احليدة له.
إن قرار اللجنة التشريعية باملوافقة على ضم »التحقيقات« 
للنيابة هو خطوة في االجتاه الصحيح نتمنى أن تكتمل بإقرار 
املجلس لهذا القانون الذي طال انتظاره، وهو إن أقر فسيعتبر 

إجنازا رائعا بكل ما حتمله هذه الكلمة من معنى.
أم���ا أن يحضر وزير الداخلية للجنة التش���ريعية ويصف 
»التحقيق���ات« باإلدارة الفاس���دة فأقول له: ي���ا معالي الوزير 
اإلدارة وحس���ب الهيكل التنظيمي تتبع للوزير مباشرة، فإما 
أنك تعلم بهذا الفساد وأنت عاجز عن إصاحه أو أنه ال يوجد 
فس���اد أصا وفي كا األمرين ال ينبغي لك يا معالي الوزير أن 

يصدر منك مثل هذا الكام.

ضم »التحقيقات« للنيابة إنجاز!

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
عباس يدعو العرب لتحرك »عاجل« لمواجهة االستيطان.

� .. و»عاجل« في التوقيت العربي ما بين 20 و50 عاما.
مستوصف األحمدي صار لهم سنة يرممونه.

� إذا ترميم مستوصف ياخذ سنة عيل بناء مستشفى أكيد ياخذ له ربع 
أبواللطفواحدقرن بالمرتاح.

واضح

قالوا لنا من خال الصحافة 
إن���ه وحش جديد ج���اء على 
أنقاض وحش حولي، بل انه 
أفظع وأشنع وأبشع فالرجل 
قتل الطفلة )طلعت امرأة( مرمي 
الباكستانية ثم عاد لها في اليوم 

التالي وعاشرها وهي ميتة!
فكتبت وأس���أل اهلل الغفران مقاال بعنوان »بل 
هو كل���ب خيطان« أقمت فيه الدني���ا ولم أقعدها 

لبشاعة اجلرمية.
بعد فترة طلعت لنا مرمي حية ترزق، وال ندري 
ملاذا تغيبت عن منزل أبيها الذي اكتشفنا كذلك انه 
»مو أبيها« يعني هو ليس بوالدها احلقيقي بل هو 
والدها بالتبني، والوالد احلقيقي عايش! شلون، ال 
تسألوني بل اسألوا وزارة الداخلية التي وافقت ان 
تكون على اقامة شخص على انه والدها ثم تبن 

لها أنه »كفيل«.
واهلل العالم كم كفيا عندنا بالبلد؟! واملهم هو 
اننا اكتش���فنا ان مجرم خيطان الفظيع والشنيع 
والذي قيل عنه إنه »خبل« او مجنون ببيان الداخلية 
لم يعرض أصا على احد ليتبن وضعه الصحي، 
بل ان محاميه وهو زميل من الثقات )ان شاء اهلل 

عندنا( يؤكد أنه عاقل.
يعني صنعوا منه »مجرما« وهو ليس كذلك، 
وصنعوا منها »ضحية« وهي حية ترزق، وجعلوه 

مجنونا وهو واهلل العالم عاقل.
الرجل قضى شهرا بالتمام والكمال ألن اإلخوة 
في الداخلية قرروا عمل أكشن في الشارع الكويتي، 
فاملقاالت كتبت والصفح���ات فتحت، واملواضيع 
س���طرت وفي اآلخر ال مج���رم وال ضحية وال هم 

يحزنون!
والواقع هناك جرمية حصلت والبد من الوقوف 
عندها، فلو ان مرمي الباكس���تانية لم تظهر لدخل 

هذا املسكن السجن إن لم يعدم!
كرامة شخص أهدرت ولألسف صدقنا ما قيل 
وساهمنا جميعا دون عمد أو قصد في ذلك ألننا لم 
نتوقع ان تكون القدرات االخراجية واالبداعية لدى 

بعض ضباط املباحث عندنا بهذه اجلودة.
واليوم هل هناك حتقيق فتح في املوضوع؟ وهل 
هناك ثمن ملا عاناه هذا االنسان؟ وهل هناك اجراء 

اتخذ لعدم تكرار مثل تلك احلوادث مستقبا؟
أال تترك هذه اجلرمية شيئا من ظال التخوف 
والقلق حول مصداقية حتري���ات رجال املباحث 
عندنا وبعضهم وهلل احلمد مخلصون وصادقون 

وأمناء.
على وزير »س���حب اجلناسي« واالعانات ان 
يعطي هذه القضية شيئا من اهتمامه، وأن يعتذر 
نيابة عن رجاالته لهذا الشاب، فواهلل ان االعتذار 

وحده ال يكفي.
يا أخي الكرمي.. سامحنا.. وحسبي اهلل ونعم 

الوكيل فيمن تسبب في كل ذلك.
وال حول وال قوة إال باهلل.

أعتذر.. بل هو مسكين خيطان

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

اللواء يوسف السعودي  متوسطا الرائد الشيخ عبداهلل املالك ورجال مباحث املطار

فتاة أبلغت عن خطفها من أمام مستشفى بالفحيحيل
وحاولت »طمطمة« القضية فأحيلت وخاطفها إلى »الجنائية«

مواطنة تتهم شرطيًا بمحاولة ترقيمها

 أمير زكي � محمد الجالهمة
لم تكن تعلم ان االباغ عن قضية خطف ال ميكن أن 
ينتهي ب� »ماعليش حصل خير« و»آسفة ما كان قصدي« 
و»أنا فهمت غلط« وهي اجلمل التي استخدمتها فتاة 
لتبرر سبب اباغها العمليات عن تعرضها للخطف 
»الوهمي«، بعد ان اس����تطاع رجال الدوريات ضبط 

السيارة التي أبلغت الفتاة ان صاحبها اختطفها.
وف���ي تفاصيل القضية الغريبة أن فتاة اتصلت 
بعملي���ات الداخلية وأبلغت انها تعرضت للضرب، 
وان ش���ابا كويتيا اختطفها بعد ان ضربها بسيارة 
وانيت بيضاء من امام احدى مستش���فيات منطقة 
الفحيحيل، ومت نقل الباغ الى وكيل الوزارة املساعد 
لشؤون التعليمات اللواء د.مصطفى الزعابي الذي 

أمر بنشر الدوريات في املنطقة التي شهدت الواقعة 
من أجل سرعة القبض على اخلاطف وحترير الفتاة 
املختطفة. وقال مصدر أمني ان دورية رصدت السيارة 
الواني���ت املبلغ عن أوصافها في ب���اغ الفتاة على 
طريق الفحيحيل السريع وبداخلها شاب وفتاة، فتم 
توقيف السيارة، ولكن الفتاة ترجلت من السيارة 
وتوجهت لرجال األمن برجاء أن »ينسوا املوضوع« 
قائلة: »ماعليش حصل خير وآسفة املوضوع صار 
فيه لبس«، غير ان رجال الدورية لم يقتنعوا خاصة 
وس���ط تلعثم الش���اب الذي لم ينبس ببنت شفة، 
ورغم محاولة الفتاة »طمطمة« القضية، فان رجال 
الدوريات أحالوا الفتاة والشاب الى املباحث اجلنائية 

للتحقيق معهما.

هاني الظفيري
تقدمت مواطنة الى مخفر شرق متهمة عسكريا في 
وزارة الداخلية بتحريض ابنتها على الفسق والفجور، 
وذكرت ان العسكري حترش بابنتها محاوال اعطاءها رقم 

هاتفه النقال أثناء تسوقها، مشيرة الى ان رئيس مخفر 
شرق قام بتسجيل قضية، وجرى استدعاء العسكري 
والذي نفى التهمة جملة وتفصيا، مؤكدا ان التهمة التي 
اتهمته بها املواطنة كيدية وال أساسها لها من الصحة.

»الجنايات« تنظر قضية مخدرات
متهم فيها مواطن وأمه وجدته

بعد أقل من 24 ساعة من ضبط أكبر قضايا المخدرات

اللواء السعودي يكّرم مباحث المطار

مؤمن المصري
أجلت محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار 
عماد املنديل وأمانة سر سالم الوهيبي دعوى اجتار 
مخدرات متهم فيها 5 مواطنن )رجلن و3 نس���اء( 
جللسة 24 اجلاري إلحضار املتهمن األول والثاني 

من السجن املركزي.
يذك���ر أن النيابة العامة اتهم���ت أحد املواطنن 
بالتعاون مع أمه بالترويج واالجتار للمخدرات رغم 
أن املتهم األول في السجن ومت ضبط مواطنة أخرى 
ومواط���ن قام ببيع املخدرات له���ا، مؤكدا أنه يقوم 

بتسليم املبالغ جلدة املتهم األول.
وقامت املباحث بالقبض على اجلدة وحفيدها في 
منزلهما بناء على التحريات التي أكدت اشتراكهما في 
االجت���ار باملخدرات. وخال التحقيقات، نفت اجلدة 
عاقتها باملخدرات وأخلي سبيلها بكفالة مالية قدرها 
ثاثمائة دينار وكذلك احلال بالنسبة للتهمة الثانية 

التي اتهمت بتعاطي املخدرات.

قام وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املنافذ اللواء يوسف 
السعودي بتكرمي رجال إدارة الرقابة األمنية التابعة لإلدارة العامة 
ألمن املطار وفي بداية التكرمي نقل إليهم حتيات وزير الداخلية 
الفريق الركن الشيخ جابر اخلالد، ووكيل وزارة الداخلية باإلنابة 
الفريق غازي العمر، مشيدين بجهودهم التي كللت بضبط أكبر 
مزرعة ماريغوان���ا في الكويت والتي نش���رت تفاصيلها امس 

بالصحف احمللية.
وأثنى اللواء السعودي على جهود املكرمن مدير إدارة الرقابة 
األمنية بالوكالة الرائد الش���يخ عبداهلل املالك الصباح، ورئيس 
قسم البحث والتحري الرائد زيد الشمري، ورئيس قسم العمليات 
النقيب أحمد القعود وضباط وأفراد اإلدارة الذين عملوا كفريق 
واحد وواصلوا الليل بالنهار، وكانت جلهودهم حماية املجتمع 

الكويتي اآلمن من هذه السموم قبل تصنيعها وترويجها.


