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ف���ي لغ���ة أهل 
األزي���اء، هناك ما 
يسمى ب� »اجلسم 
اللّبيس« وهو الذي 
يليق به كل ملبس 

يلبسه.
ويبدو أن جهاز 

االستخبارات االسرائيلي )املوساد( هو 
»لبّيس« يليق به كل ما يلبسه، وصالح 
لكل رداء وكل ملبس، وهو ما استغلته 
»حماس« لتحيل ملبوس���اتها البالية 
واملخروقة واحملروقة واملنزوعة واملرقعة 

واملقطعة، على »املوساد«!
فكل ملبس ضاق عل���ى »حماس« 
او اتس���ع، تس���رع اللقائه على جسد 
»املوس���اد« اللبيس، وهكذا فعلت بعد 
اغتيال عضوه���ا »املبحوح« في دبي، 
حيث وجهت التهمة سريعا الى »املوساد« 
ونثرت عليه دم���اء قتيلها، وصاحت 
صيحتها امُلَضِرّية »سنرد ردا مزلزال« 
كما فعلت من قبل مئات املرات، ولكن 
الزالزل � مع االسف � تعاند »حماس« وال 
تستجيب لها، ومازالت االرض راكدة، 

ولم تتزلزل وال حتى تنحنحت!
املخجل في االم���ر والذي يندى له 
كل جبني، حرا كان او عبدا، هو ان تلك 
العملية لم تكن جرمية سياسية اسُتهدف 
فيها »عنصر جهادي حماسي« يطارده 
»املوس���اد« للتخلص منه، بل لم تكن 
سوى جرمية مالية ذات طابع جتاري 
بحت، ال عالقة لل� »جهاد« بها، ولم تكن 
تس���تهدف »املبحوح« لكونه مجاهدا، 
بل لكون���ه طرفا في صفق���ة جتارية 
مختلف عليها في توزيع نسب االرباح 

والعموالت.
وحس���بما نع���رف ع���ن »حماس« 
وخياناتها و»زالزلها املدمرة« فإننا ال 
نستبعد ان تكون »حماس« هي اجلالد 
وهي الضحية في تلك اجلرمية، اي انها 
هي التي تقف وراء اغتيال »املبحوح« 
لشكها في سلوكه التجاري او تالعبه 
في اموالها او اموال احد زعمائها والذي 
يدير »املبحوح« امواله اخلاصة، ومن ثم 
يتهيأ لها الظرف لتدعي وقوف »املوساد« 

وراء اجلرمية.
تلك هي احلقيقة املخجلة التي تغلف 
جرمية اغتي���ال »املبحوح« على ايدي 
»حماس« ال عل���ى ايدي غيرها، وذلك 
ما كشفت عنه تس���ريبات وحتليالت 
صدرت في اعقاب حدوث اجلرمية، وما 

ستؤكده مقبالت االيام.

مصر تفوز بكأس أمم أفريقيا 
لكرة القدم للمرة الثالثة على 
التوالي، والكويت تفرح لفرح 
املصريني وتعيش ش���وارعها 
الفرحة وكأنها شوارع مدينة 
نصر او ش���ارع جامعة الدول 

العربية في وسط القاهرة.
صاحب السمو حفظه اهلل وبعد نهاية املباراة 
مباشرة أبرق مهنئا الرئيس املصري حسني مبارك 

حفظه اهلل بالفوز املصري الغالي.
وهذا بيت القصيد بالنس���بة لي يا أهل مصر، 
نحن معكم جس���دا واحدا وقلبا واحدا واهلل على 

ما نقول شهيد.
ذبحنا هلل فرح���ا النتصاركم، ألنها أخالقيات 
شعب الكويت، أخالقيات صباح األحمد، وأخالقيات 

املسلم بشكل عام.
لقد غمرني اجلمهور املصري مبئات الرسائل 
واالتصاالت حبا وشكرا وتقديرا ملا كتبت، واهلل 
يعلم اني لم أوفق في التعبير عن احلب العظيم 

الذي بداخلي ملصر كما أريد حتى اآلن.
يا أهل مصر، غاية املسلم ان يرسم البسمة على 
شفاه من يحب، وان يقول له »إني أحبك في اهلل«، 
فأي حب ذلك الذي تريدونني ان أعبر عنه باحلروف 
وقد قل زادي من القل���م، وضقت ذرعا بالوصف 
والتشبيه فلجأت الى سبل جديدة لعلها أنصفت 

ما بداخلي من عشق ألرض الكنانة الغالية.
يا أهل مصر الشكر والتقدير لكم ولدوركم املساند 

لنا دوما، ولعاطفتكم اجلياشة جتاهنا.
الشكر ملصر التي لم تبخل على عروبتها بشيء 
والتي مهما قدمنا لها لن نق���در عمقها العروبي، 
ين الذي في  ولن نصل أب���دا الى امتناننا لذلك الدَّ

الرقاب لها.
والبارحة اتصلت باللواء خليل الشمالي الذي 
تابع فرحة املصريني بش���وارع الكويت فوجدته 
س���عيدا لتلك الفرحة الراقية الت���ي اختلط فيها 

شعور أهل مصر بشعور أهل الكويت.
كنا معكم ألننا نحبكم وكنتم على مستوى راق 
جدا في التعبير عن الفرحة، ولم حتدث أي حوادث 
تذكر، كما أكد اللواء خليل، فله وجلهاز الداخلية 

كل الشكر والعرفان.
مصر أم الدنيا وال يتصور أن يفوز عليها احد 
أبنائها اللهم إال ذلك االبن العاق الذي أّدبته مصر 

باألربعة.
اللهم إني أسألك ملصر وأهلها دوام األمن واألمان 

والفرح والسرور.
اللهم احفظ الكويت وش���عبها من كل مكروه، 
واحف���ظ مصر وأهلها من ش���ر احلس���اد يا رب 

العاملني..
صدق من قال:

هاتلو جدو  ... عايز تهدو 

ألف مبروك ألم الدنيا»الجسم اللبيس«!

واضحبال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

يج���وز »للفنان« ما ال 
يجوز لغيره. ففي القصيدة 
الوطنية ميكن للش���اعر 
الكويتي استعمال مفردتي 
احلضر والبدو، كما يجوز 
البيئة  للفنان اس���تعادة 
البحرية أو البدوية، فيقوم 
الرسام برسم بدوي فوق 
النحات  جمل أو يصن���ع 
متث���اال على هيئ���ة بحار 
عتيق. أما عند كتابة املقال 
السياسي أو االجتماعي فال 
يجوز للكاتب املعاصر أن 
يشير إلى خصوصية »أبناء 
القبائ���ل« دومنا إثبات أو 

دليل.
ففي الكويت ال خصوصيات 
اللقاء  فارقة ألح���د. وفي 
الالفت الذي أجراه الزميل 
ذعار الرش���يدي مع العم 
العجي���ري يوم  صال���ح 
امس، اش���ار العم صالح 
العجيري الى وجود »ثقافة 
مختلفة« حتاول ان تفرض 
نفسها االنعزالي على ثقافة 
املجتمع الكويتي حيث ال 
يوج���د ف���ي الكويت بدو 
وحضر أو س���نة وشيعة 
بل هناك »كويتيون« فقط 
وعلينا أن نتعامل وفق هذا 

االساس.
وهكذا متكن العم صالح 
العجي���ري، مبعلومات���ه 
العتيدة وصراحته املعهودة، 
من تشخيص احلالة الراهنة 
املتمثلة في هذه »الثقافة 
املختلفة« ومحاولة فرض 
هيمنتها على ثقافة املجتمع 
الكويت���ي ال���ذي تقاعس 
طويال عن تعزيز »ثقافته 
املنفتحة« وحماية هويته 
الوطنية فبهتت هذه الهوية 
وصارت عرض���ة للنهب 

والطمس والتهميش.

من مّزق هويتي

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

ربيع هالسنة... غير
فتاتان تلهوان بني نباتات »الروضتني« اخلضراء التي غطت املنطقة

اخلزامى والنوير... في »الروضتني«

منصور التيماني

بول مايسون قبل إجراء العملية

مايسون بني أصدقائه.. ويبدو الفارق

بساط أخضر ممتد

موسى أبوطفرة
»ربيع هالس����نة غير«، هذا م����ا نطقت به منطقة 
الروضتني التي اكتست برداء أخضر ميتد على حافة 
اكثر من 5 كيلومترات واصبحت املنطقة قبلة ملرتادي 
البر خالل االيام املاضية حيث استبشر اجلميع خيرا 

بربيع مختلف هذا العام.
»النوير« و»ورد اخلزامى« كانت أولى طالئع أزهار 
الربيع، بر الروضتني الذي ش����هد ايضا ظهور نبات 

الش����يح والقيصوم والتي كانت ق����د اختفت لفترة 
طويلة عن الظهور في صحاري الكويت التي كانت 

تعرف بها.
العالم الفلكي د.صالح العجيري كان قد سبق وتوقع 
عبر »األنباء« بأن ربيع هذا العام سيكون افضل من 
االعوام السابقة، وها هو توقعه يصدق وتؤكده أزهار 
النوير واخلزامى ونباتات الشيح والقيصوم وكان 

قد صرح ل� »األنباء«: »ربيع هالسنة غير«.

زوج »طليقة عدم تكافؤ النسب« بالسعودية: أتعرض لضغوط رغم حكم لّم الشمل
الري���اض � العربي���ة: رغم إصدار احملكم���ة العليا في 
الس���عودية حكما لصاحله بنقض حكم سابق بالتفريق 
بين���ه وبني زوجته، أكد الس���عودي منصور التيماني، ل� 
»العربية.نت« أنه اليزال يتعرض لضغوط، بأشكال متعددة، 
»لدفعي للتصديق على احلكم السابق«، في القضية التي 

باتت تعرف ب� »عدم تكافؤ النسب«.
وتوقع التيماني أال يتأخر تنفيذ احلكم اجلديد بإعادة 
لم شمل العائلة »ألن هناك أساسا متابعة من املقام السامي، 
حيث ان املعاملة اساسا موجهة من الديوان امللكي للمحكمة 
العليا لس���رعة النظر في القضية، وإحقاق احلق فالشكر 
هلل ثم للمقام الس���امي الذي عودنا عل���ى التدخل للعدل 

وإعادة احلقوق«.
وعن سنوات االنتظار يتذكر انه »خالل السنوات املاضية، 

واحلمد هلل لم أفقد إمياني باهلل، بل على العكس كان لدي 
اعتقاد وأمل كبير في اهلل أن احلق س���يعود ويلم ش���مل 
أس���رتي، أثق في املقام السامي وفي نزاهة القضاء، كانت 
س���نوات صعبة لكن طفلتي نهى 6 سنوات كانت هادئة 
اهلل يحفظها، ولم أتعب معها، بل كانت من أقوى الدوافع 
لي لالس���تمرار في املطالبة بحقنا وحق ش���قيقها وأمها 

وأسرتنا ككل«.
وعن الضغوطات والعوائ���ق ايضا، اوضح انه مازال 
يتعرض ملضايقات، »فتخيلوا انه مت التعميم على اسمى 
من���ذ اصدار احلكم املاضي، من قبل امارة الدمام، من دون 
أي سبب واضح ملجرد أن زوجتي مازالت في دار الرعاية. 
والضغوط علي حتى أتس���لم صك احلكم السابق وأقبل 
ب���ه والتنازل عن القضية التي اطال���ب فيها والقبول بها 

والضغوط مستمرة علي خصوصا من قبل اخوة زوجتي 
حتى اآلن. وقد رفضت كل الضغوط وقاومت«.

ويضيف: »حاولت البحث عن وظيفة بال فائدة. حتى ان 
سيارتي لها 3 سنوات في املعرض، ألنهم لم يسمحوا لي 
بنقل استمارتها، تعرضت الشكال متنوعة من احلصار. لكن 
بعد القرار األخير إن شاء اهلل تتعدل االوضاع ويلم شملنا 

كأسرة من حقها العيش في سعادة كحق أي إنسان«.
ووجه التيماني، عبر »العربية.نت«، رس���الة متنى أن 
تصل إلى أش���قاء زوجته، قال فيه���ا »بعد صدور احلكم 
أرج���و أن تتركونا في حالنا. احملكمة العليا أدرى بالدين 
والشرع وقد انتهت للحكم املنصف والنهائي. أمتنى فقط 
أن تدركوا أننا ال نريد منكم زيادة خير، ولكن التوقف عن 

الضغط ومحاولة إيذائنا«.

ناشد أهل زوجته قائاًل: اتركونا في حالنا فقد 127 كيلوغرامًا واليزال »األسمن«

لندن � يو.بي.آي: خضع أكثر الرجال سمنة في العالم البريطاني 
بول مايسون جلراحة بهدف إنقاذ حياته وفقد حتى اآلن 127 كيلو 

غراما من وزنه لكنه بالرغم من ذلك مازال محتفظا بلقبه.
وذكرت صحيفة »الصن« البريطانية ان مايسون يزن اآلن 311 
كيلوغراما وهو ما يجعله الشخص األكثر سمنة على قيد احلياة 

في العالم.
وأش���ارت الى ان الرجل البالغ من العمر 48 سنة أمضى عطلة 
نهاية األس���بوع في غرفة العناية الفائقة بعد اخلضوع جلراحة 

معقدة لربط معدته.
ونقلت عن مصادر لم حتددها ان مايسون يتعافى بشكل جيد 

ويتوق لفقدان مزيد من الوزن.
وكان���ت الصحيفة ذكرت من قبل ان مايس���ون أخضع لنظام 
غذائي صعب س���عيا وراء إنقاص وزنه لدرجة تسمح  بإخضاعه 

جلراحة.
وقال مصدر طبي ان »بول يبلى بالء حسنا واحلقيقة انه فقد 
الكثير من الوزن لكن لديه وزن كثير ليفقده أيضا«، وأضاف »كان 
ينتظر اجلراحة منذ 8 س���نوات ولك���ن بعدما وصل وزنه الى 311 

كيلوغراما من املؤكد ان األمر كان يستحق االنتظار«.
يشار الى ان مايسون حصل على لقب »أكثر الرجال بدانة في 
العالم« في العام 2008 بعد فقدان املكس���يكي مانويل اوريب )43 

سنة( نصف وزنه ليتزوج وكان يزن حينها 438 كيلوغراما.
وسيمضي مايسون أسبوعني في املستشفى وسيخضع جلراحة 

جديدة بعد 6 أشهر.


