
ش���غف الش���عر العربي 
بجسد املرأة فوصف عيونها 
وشعرها ورموشها وخدودها 
وأردافها وخصرها وسائر 
تفاصيلها، فمذ كان الشعر 
ل���دى العرب وه���و يعكس 
الفحول���ة الذكوري���ة ف���ي 
التي ال  العربية  املجتمعات 
ترى في املرأة أكثر مما يراه 

عمر بن أبي ربيعة بقوله: 
لها من الرمي عيناه ولفتته

وجنوة السابق املختال إذ صهال
أو  فاملرأة ظب���ي يتلفت 

حصان يصهل.
العربي  الش���اعر  يتفنن 
في رس���م تفاصيل اجلسد 
األنثوي، فالشاعر كعب بن 

زهير يقول: 
هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة

ال ُيشتكى قصر منها وال طول
 ويضيف ديك اجلن بقوله:

 ومتايلت فضحكُت من أردافها 
عجبا 

ويصف أم���ن نخلة الفم 
بقول���ه: »أنا ال أصدق أن هذا 
األحمر املشقوق فم بل وردة 
حمراء من حلم ودم« أما ساقا 
املرأة فهما ل���دى نزار قباني 
»مزرعتان للفل« أو »شالالن 

من ذهب«.
العربي  الش���اعر  وصف 
امل���رأة أو ش���به قوامه���ا 
باخليزران والرمح كما شبه 
بقية تفاصيلها بالرمان والدر 
والزمرد واحلرير واألقحوان 
والقرنفل والياسمن، كما شبه 
املرأة بالبقرة والناقة والفرس 
والنعامة والظبي، فالشعر 
»ديوان العرب« وخير معّبر 

عن رؤيتهم للمرأة.

ديوان الجسد

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

أمانة

استجواب وزير اإلعالم 
العبداهلل  الش���يخ أحمد 
يعتبر من االستجوابات 
الغريبة حقا. ال أعلم شيئا 
مميزا في مادة االستجواب 
أو محاوره، فهي متروكة 
ليوم االستجواب وطرح 

طرفي االس���تجواب، ثم احلكم بعد الس���ماع 
واالقتناع.

ولكن احملير في هذا االستجواب هو كيفية 
تعامل احلكومة معه وملاذا هي غير متفاعلة 
مع���ه مع ان العدد ال���ذي وّقع صحيفة تأييد 
االستجواب عدد كبير ويكاد أن يصل إلى سحب 
الثقة من الوزير؟ ومما يزيد األمر غموضا هو 
قيام نواب محسوبن على احلكومة بالتوقيع 
ضد الوزير وكذلك ما السبب الذي دفع احلكومة 
للتأجي���ل مادام الوزير جاه���زا للرد وتفنيد 
محاور االس���تجواب؟ ومن دون زخم إعالمي 
وحضور متواض���ع للنواب بعد اإلجازة كان 
باإلمكان جتاوز هذا االستجواب بسهولة في 
جلسة الثالثاء املاضي كما فعلت احلكومة مع 

االستجوابات األربعة املاضية.
هل تري���د احلكومة التصعي���د اإلعالمي 
والشعبي لهذا االستجواب؟ وملاذا؟ ما سبب 
عدم حماس احلكومة مع وزير اإلعالم وتركه 
وحيدا في هذه املعرك���ة؟! هل هناك حكومة 
داخل احلكومة تريد ترسيخ مبدأ »إذا لم تكن 
معي فال أحد ينقذك«؟ هل هناك في احلكومة 
شخصيات يجب أن ترضى عن أي وزير وإال 
س���يكون مصيره التخلي عن���ه ودفع نواب 

احلكومة للوقوف ضده؟!
إن جناح استجواب وزير اإلعالم وحتقيق 
األغلبية املطلوبة لسحب الثقة منه هو بفعل 
فاعل داخل احلكومة، وقد يكون ذلك رسالة ألي 
وزير يفكر في االستقالل برأيه وعدم اخلضوع 
للقوى املسيطرة داخل احلكومة. يجب علينا 
أن نفكر مليا ونتمعن في موقف احلكومة هذا، 
والذي أفهم منه أن هناك ش���خصية أو أكثر 
مسيطرة وتريد أن تثبت قوتها بالدليل.. فهل 

يحصل ذلك؟ لننتظر ونر.
> > >

مبروك ل�»املعالي«
انطلقت، وهلل احلمد، قناة »املعالي« الفضائية، 
وهي القناة الكويتية األولى ذات التوجه اإلسالمي 
املعتدل واملميز الذي يستمد تعاليمه من القرآن 
والسنة على فهم السلف الصالح. فكل التوفيق 
والسداد لهذه القناة حتى تكون إضافة مميزة 

في اإلعالم اإلسالمي الهادف.

االستجواب.. اللغز

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

»الجنائية« توقف جراح تجميل مزيفًا يعتدي على مريضاته في الفروانية
يصطاد ضحاياه في األماكن العامة ويجري عمليات جراحية منذ سنوات

مهنة الطب م���ن غير ترخيص 
منذ س���نوات وكشف انه يقوم 
باصطي���اد ضحاياه عن طريق 
التع���رض له���ن في الش���ارع، 
حيث يق���وم بتعريف نفس���ه 
إليهم بانه طبيب جراح جتميل 
ويقدم ما يثبت من أوراق أمامها 
وانه مس���تعد إلجراء العمليات 
اجلراحية مببالغ زهيدة مقارنة 
باملستشفيات اخلاصة، وكشف 
الطبيب املزي���ف انه كان يقوم 
باالعتداء على بعض ضحاياه من  
النساء في عيادته الوهمية التي 
افتتحها خصيصا لهذا الغرض، 
والت���ي كان يجري بها عمليات 

جراحية بسيطة.
أما فيما يتعلق بحيازة مادة 
احلشيش فأفاد بأنها تخصه هو 
وشقيقه املتهم الثاني وبسؤال 
املذكور الثاني عما نس���ب اليه 
اعت���رف جمل���ة وتفصيال وان 
حيازة احلش���يش تخصه هو 
القبض عليه  الذي مت  وشقيقه 

الحقا.

بداخله عل���ى مزيد من األدوية 
وأدوات العمليات اجلراحية.

التحقيقات كش���ف  وخالل 
الطبي���ب املزيف ان���ه ميارس 

املباحث على اصبعي حشيش 
قال انها تخص شقيقه، واضاف 
املصدر انه مت االنتقال الى مسكن 
الطبيب املزيف وبتفتيشه عثر 

الكويتي���ة، وبتفتيش  األطباء 
العي���ادة مت العثور على أدوات 
املهنة وبعض األدوية اخلاصة 
بعمليات التجميل، كما عثر رجال 

أمير زكي - محمد الجالهمة
»أنا دكتور جتميل.. وممكن 
أعمل عمليات بأسعار رخيصة.. 
وعيادت���ي اخلاص���ة موجودة 
بالفروانية« بهذه اجلمل الثالث 
كان يقوم واف���د ايراني انتحل 
صفة طبي���ب جتميل باصطياد 
ضحاياه من النساء واقتيادهن 
الى عيادته »الوهمية« واالعتداء 
عليهن هناك حتى متكن رجال 
املباحث اجلنائية صباح امس 
من إيقافه باجلرم املشهود بعد 
أيام  حتريات ومتابعة دامت 4 
قام بها رج���ال مباحث األموال 
العامة الذين تس���لموا القضية 
منذ اول بالغ ورد من سيدة حول 

الطبيب املزيف.
التفاصيل كما يوردها  وفي 
مصدر امني ان معلومات وردت 
الى رج���ال مباحث جرائم املال 
التابعة لإلدارة العامة للمباحث 
ايرانيا ميارس  ب���ان  اجلنائية 
مهن���ة الط���ب والع���الج بدون 
ترخيص وان���ه يقوم باالعتداء 
على بعض ضحاياه، مدعيا انه 
طبيب جتمي���ل كويتي، وعلى 
ضوء تلك املعلومات قام رجل 
املباحث بإرس���ال مصدر سري 
للطبيب املزيف ومت االتفاق معه 
لعمل جلسة عالج )عملية جتميل 
جراحي���ة( وبالفعل مت االتفاق 
بينهما على مبل���غ وقدره 130 
دينارا، وحددا زمان ومكان اللقاء 
على ان يكون مبنطقة الفروانية 

في مقر عيادته الوهمية.
وذكر املصدر انه مبجرد دخول 
املصدر السري الى العيادة قام 
مبنح مبلغ ال� 130 دينارا املرقمة 
للطبيب املزي���ف وبدأ الطبيب 
بإعداد غرفة العمليات وجتهيز 
األدوات، عنده���ا داه���م رجال 
املباحث العيادة ومت إلقاء القبض 
على الطبيب املزيف الذي كان قد 
بدأ بالفع���ل في عملية التخدير 

للمصدر السري.
وأضاف املصدر انه بالتدقيق 
على بيانات الطبيب املزيف ايراني 
اجلنس���ية ويدعى محمد وانه 
ميتلك ع���ددا هائال من الهويات 
املزيفة التي تثبت جميعها انه 
طبيب متخص���ص في عمليات 
التجميل بل وعضو في جمعية 

عشرات الهويات املزورة التي عثر عليها بحوزة اجلراح املزيف

اجلراح املزيف كما قبض عليه بزي »اجلراحة«!

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تأُخر 10 دقائق عن اجتماع رسمي في اليابان يعتبر خطأ ال يغتفر.

ـ ونحن تأخرنا سياسيا وفكريا وحضاريا عشرات السنين وشعارنا »كل تأخيرة 
فيها خيرة«!

ساركوزي بعد وفاة 59 فرنسيًا في عاصفة: »كارثة وطنية«
ـ واحنا توفي 77 آدميًا في حوادث مرورية و»الداخلية« طّلعت بيان تقول فيه 

أبواللطفواحد»يا جماعة ديروا بالكم«!

استضاف الزميل ماضي اخلميس مجموعة من 
اإلعالمين للحديث ع���ن تاريخ الكويت احلديث 
وجتربت���ي عام���ي 1961 و1990، وكان مما ذكرته 
األخت الفاضلة نورية الس���داني ان قسم متابعة 
األخبار ف���ي اإلذاعة الكويتية كان يرصد ما يقال 
في اإلذاعات العربية واألجنبية ومنها إذاعة بغداد 
ثم يتم ارس���الها ليال الى منزلنا في شرق حيث 

كان الوالد رحمه اهلل يكتب الردود عليها إلنزالها كتعليقات اذاعية 
وبيانات لسكرتارية حكومة الكويت.
> > >

في يونيو 1961 دفع االحتاد السوفييتي طاغية العراق عبدالكرمي 
قاس���م للمطالبة بالكويت بقصد احراج الرئيس جمال عبدالناصر 
الداعي للوح���دة العربية بعد ان اصب���ح ينتقدهم في خطبه ومأل 
املعتقالت املصرية والسورية بالشيوعين ردا على مذابح املوصل 
عام 1959 التي س���حل الشيوعيون خاللها القومين وعلقوا جثثهم 

على أعمدة النور.
> > >

تصدت اجلامعة العربية آنذاك لدعاوى قاس���م وقام أمينها العام 
عبداخلالق حسونة بإصدار قرار )باألغلبية البسيطة وليس باإلجماع 
بعد ان اعترض العراق( نص على ارس���ال قوات عسكرية للجامعة 
بل���غ عددها 2250 ضابطا وجنديا )منه���م 159 من ج.ع.م أي احتاد 
مصر وسورية آنذاك( الى احلدود الشمالية للكويت كي حتل محل 
القوات البريطانية، وقد صرح مندوب ج.ع.م في اجلامعة العربية 
محمود رياض في رده على املندوب العراقي بأن قواته لديها أوامر 
بعدم االش���تباك مع القوات العراقية مهما حدث! وهو فارق أساسي 

ورئيسي مع املوقف املصري والسوري املشرف عام 1990.
> > >

وقد أحسن »حسونة« في عمله وأصدر القرار األجنح في تاريخ 
اجلامعة العربية حتى يومنا هذا، حيث استطاعت اجلامعة العربية 
للمرة األول���ى ولرمبا األخيرة في تاريخها ان تردع وتوقف عدوانا 
محتمال على احدى دولها، في حن أخفقت األمم املتحدة آنذاك اخفاقا 
ذريعا في حل االشكال بسبب الڤيتو السوفييتي املعادي للكويت.

> > >
في أزمة عام 1990 حدث العكس متاما حيث أخفقت اجلامعة العربية 
في حل األزمة إبان عهد أمينها العام »القالبي« الشاذلي القليبي الذي 
لم يرد على أكاذيب وإهان���ات أحد الزعامات الثورية العربية الذي 
طالب بإصدار القرارات باإلجماع »املستحيل« دون ان يذّكره بسابقة 
عام 1961 وقرارات حتريك اجليوش باألغلبية البسيطة، وباملقابل كان 
هناك جناح غير مسبوق لألمم املتحدة عندما توحدت دولها واتفقت 
على حتريك جيوشها لتحرير الكويت، لذا فبلدنا يبقى تاريخيا هو 
القاسم املشترك في النجاح األكبر للجامعة العربية عام 1961 واألمم 

املتحدة عام 1991.
> > >

آخر محطة: نرجو من وزير الشؤون الفاضل د.محمد العفاسي ان يلحق 
قرار إلغاء نقابة األطباء بإلغاء قرار انش���اء نقابة ديوان احملاسبة، 
حيث انه أمر ال مثيل له في تاريخ األجهزة الرقابية بالعالم، ديوان 
احملاسبة يجب ان يكون بعيدا عن اي ضغوط وطبيعة عمل النقابة 

هي الضغط والتهديد باإلضراب... الخ.

1961 ـ 1990

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

واضح

هذا بالضبط ما يحاول أن يرسخه البعض 
في عقلية الناس، وهذا كذلك ما يريده بعض 
السياس����ين لضرورات »الش����و« السياسي 
الفاشل، وهذا ما يريده بعض الكتاب للظهور 
مبظهر املدافع عن حقوق الفقراء واملس����اكن 

وابن السبيل.
نعم بعض التجار حرامية، كما أنه في كل 

مكان هناك حرامية وبأشكال متعددة.
هناك سياسيون حرامية، وهناك إعالميون حرامية وهناك شعراء 

حرامية، وهناك أطباء حرامية، وهناك فقراء كذلك حرامية.
وهناك تاجر ش����ريف ويخاف اهلل ووطني، واألهم هو أني 

أجزم بأن ربع الشعب الكويتي على األقل »جتار«.
فمن ميلك مصبغة أو يبيع في دكان أو ميلك مطعما أو يبيع في 
سوق اجلمعة كحال أصحاب املصانع واملاركات واملتاجر العاملية 

ولكن الفرق فقط في القدرة واألداء والطموح والنفوذ.
إن سياس����ة اإلحباط والتذمر من كل شيء خلقت جيال غير 
راغ����ب في اإلبداع، ال ميلك طموحا ليس����عى إليه وال يرغب في 

مستقبل معن ليعمل ألجله.
ما هي الفائدة حينما نصور املجتمع وكأنه ثلة من احلرامية، 
وما الذي سيعود على الناس من خير حينما نتهم الناس ونلقي 

العبارات دون حتديد أو متييز.
ملاذا أصبحنا في ثقافة البحث ع����ن العيوب والنواقص في 

الناس نعيش ونحيا ونسعى.
التاجر بش����ر له أخطاء، مثله مثل أي إنس����ان آخر، وكم من 
تاج����ر ذي جبروت انتهى ألن غروره ق����اده للنهاية أو أخطاءه 

ساقته للهالك.
وهناك جتار حافظوا على اتزانهم وهدوئهم أكثر من بعض 

السياسين لألسف.
والغريب أننا جميعا نعلم بأن ثالثة أرباع السياس����ين هم 

جتار كذلك ولكن بشكل أو بآخر.
فمن يتاجر في كرامة الشعب وفي عقله وفي مقدراته من أجل 

الكرسي هو كذلك حرامي.
ومن يصور املجتمع وكأنه جزء من عصابة علي بابا، حرامي 

ألنه يصادر كرامة شعب وقيمه وعاداته األصيلة.
أصبحنا نعش����ق أن نلوم الناس، ولم نفكر في لوم أنفسنا، 

ونتشفى في العالم وبعضنا »فشلة« من النخاع للنخاع.
وعموما التاجر الكويتي الذي أبهر العالم بسعة أفقه ودرايته 

ليس بحاجة لشهادة من عندنا.
وقب����ل أن أختم وحتى ال تفس����ر املقالة بأنها دفاع عن غرفة 
التجارة )حاشا هلل( أقول إن املقصود من املقال فقط الكف عن 
اتهام التاجر الكويتي بأنه حرامي مع سبق اإلصرار والترصد.

وأما الغرفة فإن إصدار قانون لها هو واجب وطني نحن جميعا 
مس����ؤولون عنه، وبدال من خلط األوراق علينا أن نشكر حسن 

جوهر وجريدة »الوطن« بالذات على إثارتها للقضية.
وليس عيبا أن نصحح اخلطأ ولكن العيب كل العيب االستمرار 
في اخلطأ وخلطه مع صفحات أخرى ال عالقة لها باألمر، فما بني 
على باطل فهو باطل بعيدا عن احلسابات السياسية، وأظن أن 

اجلميع متفقون على ذلك، فكفانا بحثا في اخلالفات.

كل تاجر حرامي

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com


