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في عالم الكتابة النسوية 
الرجل  العربي����ة ص����ار 
العربي مصعدا وحيدا لنقل 
الكاتبات الى االدوار العليا 
حيث الشهرة والنجومية. 
وأمست كل حاملة باملجد 
األدبي حترص على مهاجمة 
الرجل العربي، وتصوره 
على هيئة وحش بشري 
»عابر سرير« ال يقيم وزنا 
املرأة  وال اعتبارا ملشاعر 
وعاطفتها مبقدار اهتمامه 

بجسدها.
عبر شاشة التلفزيون، 
اتهمت كاتب����ة جزائرية 
مش����هورة الرجل العربي 
بأنه يتباهى بعشق اكثر 
من امرأة في حني ينبغي 
ان يهتم بحبيبته ويجدد 
الغرام معها ويعشقها أكثر 
من مرة، والسؤال الذي غاب 
عن هذه املشهورة »ملاذا ال 
تعشق املرأة الرجل أكثر من 
مرة؟ وملاذا ال تواصل املرأة 
االهتمام بالرجل ومتتنع 
عن حتويله الى ما يشبه 

الديكور في حياتها؟«.
إن كان اهم����ال الطرف 
اآلخر صفة للرجل العربي 
فتل����ك ثقاف����ة اجتماعية 
وعاطفية عربية تش����مل 
اجلميع مب����ن فيهم املرأة 
الت����ي بدورها  العربي����ة 
تتجاه����ل الرج����ل بع����د 
االرتباط به، فتهمل نفسها 
قبل ان تهمل الرجل، وكذلك 
هو يفعل فعلها، فال يشذ 
عن هذه الذهنية اجلمعية، 
غي����ر أنه الوحي����د الذي 
الروايات  الثمن في  يدفع 
والقصائ����د والقص����ص 

والشخابيط النسوية.

نّدابات العرب
السايرزم

صالح الساير
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ضبط تاجر حشيش وأشقائه حاولوا االعتداء على رجال »المكافحة«

مصرع خادمة في ظروف غامضة باألحمدي
عثر على جثتها أعلى منزل كفيلها

إصابة شابين خليجيين بـ »خطرة«ضبط تاجر رقيق آسيوي في خيطان
بعد اصطدامها بشاحنة وقود

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أمر وكيل نيابة األحمدي بتسجيل قضية »قتل عمد« بحق أشخاص 
مجهولني وج���اءت أوامر وكيل نيابة األحمدي بعد تقرير ورد  إليه 
من الطب الشرعي يفيد بوجود آثار اعتداء على جثة اآلسيوية التي 

رصدت أعلى منزل كفيلها في منطقة شرق األحمدي.
وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا صباح امس عن وجود 
جثة آس���يوية ملقاة أعلى منزل كفيلها، ولدى معاينة اجلثة رصد 

رجال األمن آثار اعتداء بالضرب كما وجدت اآلسيوية مكبلة.
وأضاف املصدر انه مت االستماع إلى افادات كفيل اآلسيوية الذي 
أك���د أن خادمته تعاني من اضطرابات نفس���ية وأنها رمبا هي التي 

ربطت نفسها.
واش���ار املصدر الى ان رجال األمن قاموا بعد سماع إفادة الكفيل 
بتسجيل القضية باعتبارها وفاة طبيعية إال أن تقرير الطب الشرعي 

جاء ليعدل مسمى القضية إلى قتل.
ورجح املصدر تورط كفيل اآلسيوية في مصرعها.

عبداهلل قنيص
متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة مبارك الكبير من توقيف 
ق���واد ذاع صيته في االجتار في الوافدات املختطفات واعادة بيعهن 
وكذلك اس���تغاللهن في ممارس���ة البغاء وذلك بعد مداهمة 4 أوكار 

وتوقيف 8 آسيويات يعملن في اوكار املتعة.
وقال مصدر أمني ان معلومات وردت عن أن القواد الذي متكن من 
العودة للبالد عدة مرات بجوازات سفر مزورة رغم ابعاده متواجد في 
شقة في خيطان حيث مت ضبطه وأرشد عن 4 أوكار يقوم بإدارتها. 
واض���اف املصدر ان القواد رافق رجال املباحث وأرش���د عن أوكاره 

األربعة واعترف بإدارته لتلك األوكار.

هاني الظفيري
أدى تصادم بني أميركية وقاطرة محملة 
بالوقود الى دخول شابني خليجيني غرفة 
العناية املركزة جراء اإلصابات اخلطرة 
التي حلقت بهما، ليشرف على نقلهما 

ضابط االرتباط ماجد الصليلي.
وفي التفاصيل ان الشابني كانا يسيران 
مبركبتيهما خل���ف قاطرة على طريق 

املطالع،  حيث توقفت القاطرة بشكل 
مفاجئ ليصطدم الش���ابان اخلليجيان 
بالقاط���رة م���ن اخللف ليه���رع رجال 
الطوارئ الطبية ورج���ال اإلطفاء الى 
مكان احلادث ويت���م نقل املصابني عن 
طريق سيارة االسعاف، ووصفت حالة 
احدهم���ا باخلطرة،  فيما وصفت حالة 

الثاني باملستقرة.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
مقاومة رجال أمن، حيازة هويات رسمية دون سند 
قانوني، حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار والتعاطي، 
حيازة هويات رس���مية لدولتني هذا هو محمل قضايا 
موجهة الى 4 ش���باب مت توقيفهم ف���ي منطقة الظهر 
بعد اطالق نار من قبل رجال العمليات التابعة لالدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بقيادة الرائد محمد قباذرد فيما 
اكد مصدر امني ان بعض الس���يدات من اقارب املتهمني 
رشقن رجال األمن باحلجارة في محاولة لتمكني املتهمني 
من الهرب مرجحا ان تكون عملية مقاومة رجال األمن 
مكنت املتهم���ني من تهريب كمية من املواد املخدرة من 

داخل املسكن.
ووفق مصدر امني ف���ان معلومات وردت الى مدير 
عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد الشيخ احمد 
اخلليفة عن حيازة واجتار مواطن من ارباب السوابق 
في املواد املخدرة وعليه مت تكليف ادارة العمليات بقيادة 

الرائد محمد قباذرد بهذه املهمة.

وقال املصدر االمني: حاول قباذرد استدراج املتهم الى 
بيع مواد مخدرة وحينما لم يتمكن من ذلك مت استصدار 
اذن نيابي ملداهمة منزل املتهم ولدى تنفيذ رجال املباحث 
املهمة فوجئوا مبقاومة شديدة من قبل املتهم واشقائه 
ال� 3 الى جانب زوجاتهن واقاربهن من النساء، مشيرا 
الى ان رجال مباحث املخدرات اضطروا الى اطالق اعيرة 
نارية خاصة ان املتهمني اس���تخدموا ادوات حادة في 

املقاومة متثلت في سواطير وسكاكني .
ومضى املصدر بالقول بعد احكام الس���يطرة على 
املتهمني مت اخضاع مركبة املتهمني للتفتيش ليعثر على 
نحو 250 غراما من مادة احلشيش وباالنتقال الى مسكنهم 
عثر رجال املكافحة على نحو 150 اجازة صادرة موحدة 
فارغة البيانات كما عثر على هويات رسمية خليجية 
وكويتية ومن خالل هذه الهويات يستطيع احد االشقاء 
مغادرة الكويت عدة مرات رغم كونه ممنوعا من السفر، 
واش���ار املصدر االمني الى ان احد املتهمني اعترف بانه 

يغادر الكويت باستخدام هوياته اخلليجية.

ال أجد وصفا الختيار احلكومة اللجوء 
الى طلب جلسة س���رية اال الهروب من 
املواجهة والتخفي والتس���تر عن الرأي 
العام، ألن، دائما، من يريد التس���تر هو 
من لديه ش���يء يخفيه ويخشى اطالع 
الناس عليه، فكم تعالت أصوات احلكومة 
بأنها س���تواجه االس���تجوابات، ولكن 

حجم وجس���امة املخالفات والتجاوزات يجعل احلكومة في 
حرج أمام الرأي العام عند كشف احلقائق فراحت احلكومة 
مستغلة االغلبية املسلوبة االرادة من النواب والتي متلكها 
بطريقتها اخلاصة لتئد وتفرغ أداة دستورية ورقابية مهمة 

مثل االستجواب.
ان احلكومة باختيارها اللجوء الى جلسة سرية هي امام 
أمرين: إما انها تخشى فضح جتاوزاتها وفسادها او ان امكانيات 
املس���تجوب ال تؤهله للظهور أمام الرأي العام، وفي نظري 
فان كال االحتمالني قائم، واال فما معنى السرية لتقرير ديوان 
احملاسبة عن مصروفات ديوان رئيس الوزراء الذي نشر في 
الصحافة ووسائل االعالم منذ أكثر من سنة، وما السرية في 
شيكات دفعت ألعضاء مجلس االمة استغالال ملناصبهم وخيانة 
ألماناتهم، فهؤالء ال يستحقون الستر أو احلماية، ولكن يجب 

كشفهم وفضحهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
ان سرية اجللسة ستمنع بالضرورة الشعب الكويتي من 
النظر الى حقيقة االمور، وبالتالي ال نستطيع ان نحكم على 
احد من الطرفني ألننا سنعتمد على أقاويل وبالتالي ستغيب 

احلقيقة، وقد يكون احلكم في غير محله.
ان رجل السياس���ة يجب ان يكون قويا وأمينا وشفافا ال 
يخش���ى املواجهة، كما يجب العلم أن املسؤولية اجلنائية ال 
متنع من املساءلة السياسية، وهذا ما قررته املذكرة التفسيرية 
للدستور الكويتي عندما شرحت التصور العام لنظام احلكم 
وق���د جاء ما نصه »كما ان جتريح الوزير أو رئيس مجلس 
الوزراء مبناس���بة موضوع عدم الثقة او عدم التعاون كفيل 
بإحراجه والدفع به الى االستقالة اذا ما استند هذا التجريح 
الى حقائق دامغة وأس���باب قوية تتردد اصداؤها في الرأي 
العام كما ان هذه االصداء س���تكون حتت نظر رئيس الدولة 
باعتب���اره احلكم النهائ���ي في كل ما يثار ح���ول الوزير او 
رئيس مجلس الوزراء«، فالس���رية ه���ي هروب حقيقي من 
املواجهة، وعلى اعضاء مجلس االمة احلقيقيني الذين لديهم 
اس���تقاللية وإرادة وميلكون امرهم ان يكون موقفهم ثابتا 
وحازما في رفض اجللس���ة السرية وسلب الشعب الكويتي 
حقه في معرفة احلقيقة، وليكن طلب عدم التعاون مقرونا 
بلجوء احلكومة للجلسة السرية فهذا هو احلل الوحيد الذي 
سيجبر احلكومة على املواجهة العلنية والتفعيل احلقيقي 

لالدوات الدستورية.
التعسف.. في حجز اجلاسم!

أعتقد أن حجز الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم هذه املدة 
الطويلة بس���بب تهمة سب وقذف، فيه الكثير من التعسف 
واإلفراط في استخدام السلطة، وعلينا استنكار هذا االسلوب 
في التعامل وعدم الرضا به وإال فس���يأتي علينا يوم نقول: 

أكلنا يوم أكل الثور األبيض.
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