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يتغرب الناس في دول 
غير التي ولدوا على أرضها، 
وأشهر املغتربني قدميا هم 
املبشرون باألديان والتجار 
واجلن���ود واملغام���رون 
والزوجات وبقايا احلجيج، 

أما ف���ي الزمن احلاضر فالديبلوماس���يون 
وطالب العلم والباحثون عن الرزق خارج 
حدود أوطانهم أو الهاربون منها ألس���باب 

مختلفة.
الضب ال يستطيع العيش في جليد القطب 
املتجمد ومثله البطريق ال يعيش وسط الرمال 
ف����ي الصحراء بعكس اإلنس����ان القادر على 
التكيف مع الظروف املناخية، فمن ولد قرب 
النهر حتت شجرة ظليلة قد يتغرب في صحراء 
قاحل����ة، واألفريقي ال����ذي ترعرع في ادغال 
تنزانيا ويتحدث اللغة السواحلية بإمكانه 

إجادة اللغة الفرنسية والعمل في باريس.
ماليني البشر يدرجون كل يوم فوق تراب 
غير التراب الذي درجوا عليه صغارا. هنود في 
بريطانيا، مصريون في السعودية، لبنانيون 
في أفريقيا، كويتيون في تايلند، سوريون 
في األرجنتني. جاليات تعيش حاضرها في 
بالد الغربة وهي حتمل ذكريات األمس في 

مواطنها األصلية. 
أما الكويتي���ون القدماء فقد عرفوا نوعا 
عجيبا من االغتراب القسري في الهند وأفريقيا 
وكان ذلك يحدث حني تفوت السفن الكويتية 
الراسية هناك موعد الرياح املواتية للعودة 
إل���ى الكويت فيضطر البح���ارة للبقاء في 
الغربة إلى السنة املقبلة وقت هبوب الريح 

املوسمية.

رياح الغربة

صالح الساير
www.salahsayer.com

أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

لنعتبر مما حصل
بعد أن جتاوزنا وهلل احلمد التوتر 
الذي نشب بعد تعدي الزنديق املجرم 
ياس����ر احلبيب على عرض الرسول 
ژ وما الزم هذه احلادثة من مواقف 
وردود أفعال فإنه البد أن نخرج ببعض 
الفوائد والعبر لعلنا نستفيد منها في 

املستقبل وهي على النحو التالي:
أوال: أصالة الشعب الكويتي وأننا 
شعب متماسك ومتآلف رغم اختالفاتنا 
املذهبية وأننا وهلل احلمد نستطيع 
جتاوز الفنت وتفويت الفرص على من 

يريدون إشعالها ومتزيق املجتمع.
ثانيا: إن الدفاع عن الدين والثوابت 
ليس مقصورا على املتدينني أو امللتحني 
ولكنه مسؤولية جميع املسلمني، ولقد 
انبرى لهذا الزنديق من األخوة الكتاب 
والناشطني والسياسيني أصحاب االجتاه 
املستقل وأظهروا موقفا مشرفا ودافعوا 
وذبوا عن عرض الرس����ول ژ وعن 
أمهم عائشة الصديقة بنت الصديق 

رضي اهلل عنها.
ثالثا: انكشف زيف بعض النواب 
الذين كانوا يرت����دون ثوب االعتدال 
والتسامح حيث أثبتت هذه الفتنة أنهم 
طائفيون من الدرجة األولى.. بعد أن 
خدعوا الناس لسنوات طويلة بأنهم 

معتدلون ومستقلون.
رابعا: إماطة اللثام عن نواب الصمت 
املطبق الذين لم يبادروا بأي موقف 
أو تصريح للذب عن عرض رسولهم 

محمد ژ.
القبائل وانهم  خامسا: أهمية دور 

أصحاب فزعة ونخوة 
لنصرة الدين والذب 
رب  رس����ول  ع����ن 
العامل����ني وانه يجب 
الوقوف ضد أولئك 
الس����فهاء واجلهال 

الذين يس����عون للتش����كيك في أبناء 
القبائل والتحذير منهم.

سادسا: أصبحت احلاجة ملحة إلى 
زيادة اجلرعة في املناهج الدراس����ية 
والتي تظهر فضل الصحابة وأمهات 
املؤمن����ني وآل البي����ت والتحذير من 
التعرض لهم وانتقاصهم والتطاول 

عليهم.
سابعا: إن على احلكومة أن تواجه 
األزمات مبس����ؤولية ووفقا للقانون 
والدس����تور والنظام وع����دم التهرب 

والتملص في أوقات الشدة واحملن.
ثامنا: لقد أصبحت صورة الكويت 
مشرقة في العالم اإلسالمي أجمع عندما 
وقف غالبية الشعب الكويتي وحكومته 
ضد الزنديق الذي تعرض وطعن في 

عرض النبي ژ.
تاسعا: علينا الوقوف ضد كل من 
يريد إش����عال الفتنة بني أبناء الوطن 
الواح����د وأن الفتنة ال تكون طائفية 
فقط، ولكن من يريد إشعال الفتنة بني 
احلضر والبدو أو بني الداخل واخلارج 
هو في الش����ر سواء مع ذلك الزنديق 

الهارب.
اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل 

مكروه... اللهم آمني.

عمرو واكد يدخل »بيت صدام« 
عبر القنوات اإلسرائيلية بدءًا من اليوم

تبدأ اليوم القنوات االسرائيلية عرض املسلسل 
املثير للجدل »بيت صدام« والذي يشارك في بطولته 
الفن����ان املصري عمرو واكد مع املمثل اإلس����رائيلي 

»جنال نأور«.
واملسلسل ناطق باللغة االجنليزية وتدور أحداثه 
حول حياة املقبور صدام حسني ويرصد أهم احملطات 
التي مر بها خالل حياته منذ توليه السلطة عام 1979 

حتى إعدامه عام 2006.
ويجسد شخصية املقبور املمثل االسرائيلي »جنال 
نأور« بينما تؤدي املمثلة األميركية اإليرانية األصل 
»شهيرة اجداسلو« دور زوجته ساجدة ويجسد املمثل 
»عمرو واكد« دور حس����ني كام����ل زوج احدى بناته، 
واملمثل االسرائيلي »أوري جبرائيل« دور وزير الدفاع 
علي الكيماوي واملمثل املغربي »سعيد دعمائي« دور 
برزان التكريتي أخيه غير الشقيق واملمثل الفلسطيني 

»مكرم خوري« دور طارق عزيز.

واملسلسل من نوعية املسلسالت القصيرة ويتكون 
من أربعة حلقات وهو من انتاج هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي.بي.سي( وقناة »اتش بي أوه« األميركية ومت انتاجه 
عام 2008. جدير بالذكر ان مش����اركة الفنان املصري 
»عمرو واكد« قد أثارت جدال واسعا حيث مت اتهامه 
بالتطبيع مع اسرائيل بسبب مشاركته في املسلسل، 
ودافع واكد عن نفسه وأكد وقتها انه لم يكن يعرف 
جنسية املش����اركني في العمل معه، وانه بعدما علم 
بحقيقة األمر كان وقع عقد املسلسل بالفعل، ولم يكن 
هناك وقت للتراجع، لوجود شرط جزائي مببلغ ضخم 
مينع انسحاب اي ممثل بعد التعاقد. كما أثار املسلسل 
جدال واسعا في الشارع التونسي العام املاضي بعدما 
قامت احدى القنوات التونسية ببث املسلسل، واختلفت 
اآلراء ب����ني مناصرين لعرض املسلس����ل ومعارضني 
لفكرة إتاحة الفرصة لعمل فني ملمثلني اسرائيليني 

املقبور صدام حسنيعمرو واكديسيئون للعرب ويستفزون مشاعرهم.

وزير الخارجية األلماني وزوجه:
العرس كان لحظة عاطفية ومؤثرة لكلينا!

صورة ارشيفية لوزير اخلارجية االملاني فيسترفيله وزوجه

هامب����ورغ � د.ب.أ: في هدوء وس����رية أمت وزير 
اخلارجية األملاني جيدو فيسترفيله، املعروف مبيوله 
املثلية، مراسم زواجه من صديقه ميشائيل مرونتس 

قبل نحو أسبوع.
وكشف العروسان تفاصيل عرسهما في مقابلة مع 
مجلة »بونته« األملانية املقرر صدورها اليوم، والتي 
نشرت مقتطفات من املقابلة على موقعها اإللكتروني 
امس. يرى مرونتس )43 عاما( أن الوقت حان للزواج 
من فيسترفيله )48 عاما( بعد مرور أكثر من سبعة 
أعوام على عالقتهما. وقال مرونتس »إننا سعداء جدا. 
الع����رس في محيط العائلة كان حلظة عاطفية جدا 
ومؤثرة بالنسبة لنا«. وذكر مرونتس، الذي يعد من 
أكبر منظمي احملافل الرياضية الناجحني في أملانيا، 
أن أجمل هدية زواج لهما كانت من أصغر اثنني من 
أبناء أشقائه حينما قاال عند سماعهما إعالن الزواج 

»هذا أمر لطيف«.
يذكر أن املستشارة األملانية أجنيال ميركل كانت 
من أوائل املهنئ����ني بزواج نائبها ووزير خارجيتها 
فيسترفيله، كما هنأ عمدة برلني كالوس فوفرايت، 
املعروف أيضا مبيوله اجلنسية، الوزير على زواجه. 
وعقد فيسترفيله مساء اجلمعة املاضي قرانه على 
صديقه مبدينة بون غربي أملانيا على يد عمدة املدينة 

يورجن نيمبتش.
ولم يحضر احلفل الذي أقيم مبكتب توثيق الزواج 
املدني في بون إال أقرب أقارب العروس����ني وحوالي 

عشرين شخصا من املعارف واألصدقاء.
وكان فيسترفيله تعرف عام 2003 على مرونتس 
على هامش مس����ابقة للفروس����ية أقيمت في مدينة 
آخن غربي البالد، وعاش����ا معا على نحو متواصل 

منذ ذلك الوقت.

مصري يقتل جارته وطفلها  بسبب »لعب العيال«

العثور على العب كرة قدم أميركي مقتواًل بمنزله

القاه����رة � وكاالت: تناولت 
وس����ائل اإلعالم املصرية امس 
جرمية بشعة شهدها أحد أحياء 
العاصمة القاهرة، وراح ضحيتها 
سيدة وطفلها، بينما ترقد طفلتها 

بني احلياة واملوت.
وذك����رت صحيفة »املصري 
اليوم« امس أن جار الس����يدة 
اقتحم شقتها وسدد لها ولطفليها 
طعنات نافذة، أسفرت عن وفاة 
األم وابنها األكبر وإصابة االبنة 

إصابة خطيرة.
وفجرت حتريات الش����رطة 
مفاجأة حيث رجحت أن يكون 
دافع اجلرمي����ة اعتراض املتهم 
على لعب الطفلني في شقتهما 
ما يسبب له إزعاجا. ولم تنته 
املأساة عند هذا احلد، إذ حدثت 
مشادات بني والد الطفل الضحية 
وأسرة األم أثناء تسلم جثة األم 
وطفلها من املشرحة أمس األول 
بعد أن اتهموه بالتس����بب في 

املذبح����ة لتركه زوجته وابنيه 
يعيشون مبفردهم.

ودافع الوالد عن نفسه قائال: 
»لم أطلق زوجتي، لكنني أقيم 
مع زوجت����ي الثانية بناء على 
رغبتها، وكن����ت دائم االتصال 

بأوالدي«.
وجنح اجلان����ي في الهرب، 
واقتادت الشرطة والدته لسماع 
أقوالها والتي أكدت فيها أن ابنها 

يعاني من مرض نفسي.

كولورادو � س���ي.إن.إن: عثر على العب كرة 
القدم األميركية كيني ماكينلي، الذي يلعب لفريق 
دينفر برونكوس، ميتا ف���ي منزله بكولورادو 
االثنني املاضي وذلك في حالة تعتبر الثالثة من 

نوعها في الفريق منذ العام 2007.
وقالت السلطات األمنية في مقاطعة أرابهو، إن 
ماكينلي � البالغ من العمر 23 عاما � توفي على 
األرجح انتحارا بإطالق النار على نفس���ه، على 
أن السلطات لم توضح األسباب وراء اعتقادها 
أن الالعب انتحر، أو ما إذا كان قد ترك رس���الة 

انتحار أو ما شابه.

كما لم تتطرق إلى كيفية العثور عليه ميتا في 
منزله، وما إذا كانت قد تلقت اتصاال بتغيبه، وال 

األسباب التي دفعت إلى التوجه إلى منزله.
وقال رئيس نادي دينفر برونكوس بات باولني 
في بيان صادر عنه ونشر على موقع النادي على 
اإلنترن���ت »لقد أصيب كل من يعمل في النادي 
بالصدمة، ويش���عرون باحلزن خلسارة كيني 
ماكينلي. لقد كان عضوا في أس���رة برونكوس 
وسنفتقده كثيرا، أتقدم بتعازينا احلارة والصادقة 
ألسرته«. من ناحيته، وصف مدرب الفريق جوش 

ماكدانيالز وفاة ماكينلي بأنها مأساوية.

بال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

كالرمح المملح
ال أجدني سعيدا وال فرحا، بقدر سعادتي 
وفرحي وأنا أكتب عن زميل كاتب يشاطرني 
زمن الكتابة وأتقاس���م معه مس���احة من 

صفحات صحافتنا.
واليوم إذ أكتب ع���ن زميل، فأنا أباهي 
ب���وردة أعلقها على ص���دري، وأزهو بقلم 
ليس في حبره نقطة غيرة، وأسمو بنفس 

حتمل احلق وتسعى إليه.
اكتب بفخر عن »أحمد الصراف« ال ألطنب 
في مدحه، وال ألعلق نياش���ني على صدره 
� فلست واهلل أهال لذلك � ولكن أكتب عنه 
كونه نس���يج وحده في صحافتنا وبيننا 
ككتاب. يغزل مبغزله بيوتا يظنها اجلاهل 
بيوت عنكبوت واهية، حتى تخيل له نفسه 
وهنها وضعفها وهشاشتها ورقة حلائها، 
فيروح � غافال � راميها بشرر يبغي هدمها، 
فإذا به يعلق بش���وكها وشكها واملسامير 

التي تنغرز � فجأة � في عينيه.
يكتب »الصراف« بحبر مخادع يحسبه 
الرائي ماء ملونا وس���ائال خفيفا! وسهال 
مما يتكدس في صفحات الصحف السيارة 
الطي���ارة، فيجرؤ عليه وتنتابه ش���جاعة 
حلظية تصور له س���هولة النصر وسرعة 
املغنم، وما االمر � لعم���ري � كذلك، فدون 
»الصراف« خيول مجنحة وحيات تسعى 

ومنل سريع االنتشار يسد فم املتناول!
متيز »الصراف« موضوعيته التي هي 
عماده الوحيد وعدته التي يخوض بها غمار 
الكتابة، وال يتس���لح باللفظ اجلزل ليصد 
قارئه عن املضمون. فهو كاتب رأي ال كاتب 
معلقات جفت ضروعها ويبستها االزمنة، 
يقول كلمته وال يصيخ س���معه للنمامني 
والتمامني واملفتش���ني عن عثرات القول أو 

زالت القلم.
كتاباته ال تنتمي إلى 
قبيلة السهل املمتنع، بل 
هي من الصعب املتساهل. 
ميضي الى فكرته بثبات 
وال يتلفت ذات اليمني وال 

ذات اليسار، عينه مصوبة إلى االمام دوما وال 
يزود زوادته بزوائد وال يحشوها بحواش 
صادفته في طريقه وال تغريه محس���نات 
الدرب وال الواقفات بزينتهن على الزوايا 
يقلن له »هيت لك!« دقيق في عبارته وماهر 
في تصويب قلمه إلى هدفه الذي يبغيه، فال 
تروح عبارته طائشة تسوق في طريقها عابر 
سبيل وال بريئا ساقته أقداره إليها، بل هو 
املتحكم وهو القابض في يده سهامه كلها 

يحصيها عددا كلما أطلق أحدها.
يحار به ومن���ه ومعه من خاصموه، ال 
يجدون له هفوة هنا وال س���قطة هناك وال 
زلة بينهما. مس���تقيم في كتابته كالرمح 
اململح، أو كالصواريخ الذكية التي ال تضل 
مبتغاها، ولو كان أس���فل سافلني محصنا 

بطبقات فوالذية.
ال تش���غله اللغ���ة التي يكت���ب بها وال 
محس���ناتها وال بديعه���ا وال زخرفها وال 
زركشاتها وألوانها املعطرة برياح االزمنة 
الفائتة، بل ان ج���ل همه ينصب في قالب 
الفكرة التي يصهرها بسهولة ويسكبها في 
كؤوس بلورية ويقدمها للعيون الظامئة.

ال يحبذ احلرب وميقت دخول ساحاتها، 
ولك���ن إن فرضت عليه � كرها � لكز خيله 
بطرف س���بابته، فتروح حتمحم وتدمدم، 
وتع���ود إليه س���ريعا باخلص���م منزوع 

اخلصومة.

 ارييل شارون

الق���دس � أ.ف.پ: ذكرت صحيف���ة »يديعوت احرونوت« امس 
ان رئيس الوزراء االس���رائيلي الس���ابق ارييل شارون الذي دخل 
في غيبوبة في يناير 2006، سينقل قريبا الى مزرعته في جنوب 

اسرائيل.
وقالت الصحيفة ان املعدات الطبية املستخدمة البقاء اجلنرال 
شارون حيا نقلت الى مزرعة سيكومور التي متلكها االسرة قرب 

قطاع غزة بناء على طلب جنليه عمري وجلعاد.
وكان شارون يحب قضاء الوقت في هذه املزرعة.

واصيب شارون )82 عاما( بجلطة دماغية في الرابع من يناير 
2006 ادخلته في غيبوبة لم يستفق منها.

واصبح شارون احد ابرز القادة السياسيني لليمني القومي قبل 
ان يثير استياء معسكره عندما امر بتنفيذ انسحاب احادي اجلانب 

من قطاع غزة في 2005.

شارون سيكمل غيبوبته في مزرعته   تشييد قبة جديدة
 لقبر النبي يوسف في نابلس

رام اهلل � أ.ش.أ: شيدت قبة جديدة لقبر النبي يوسف في نابلس 
في شمال الضفة الغربية في اطار عملية جتديد لهذا الضريح الذي 

يقع في منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية منذ عشر سنوات.
وذكرت مصادر مطلعة أن عمليات التجديد للقبر من اخلارج قام 
بها مقاولون فلس���طينيون بينما قام يهود بعمليات الترميم داخل 

القبر للتابوت وشاهد القبر.
يذكر أن اليهود مينعون من دخول ضريح النبي يوس���ف نهارا 
ولكن اجليش االسرائيلي ينظم زيارات ليلية كل شهر تقريبا لليهود 

املتطرفني لهذا القبر في عمليات اقتحام بالقوة.
وكان احلاخام االكبر لليهود الغربيني »االشكناز« يونا ميتزجر 
واحلاخام االكبر لليهود الشرقيني »السفردمي« شلومو عمار قد قاما 
بزيارة غير معلنة الى ضريح النبي يوسف يوم 19 أغسطس املاضي 

وذلك للمرة االولى منذ عشر سنوات.

فرار نحو 300 تمساح
 في المكسيك

فيراكروث � أ.ف.پ: ذكرت 
السلطات احمللية املكسيكية 
أن أكثر 280 متساحا فروا من 
مزرع���ة لتربيتها في منطقة 
فيراكروث التي شهدت فيضانات 
جراء األمطار املرافقة العصار 
كارل الذي أسفر عن 15 قتيال 
وكانت هذه التماسيح تربى في 
وحدة ادارة البيئة في بلدة ال 
انتيغوا قرب فيراكروث على 
ما أوضح حاكم الوالية فيدل 
هيراريا. وت���درس »مزرعة« 
ال انتيغوا تناس���ل متس���اح 
»موروليه« في األس���ر وهو 
نوع من التماسيح الصغيرة 
ال يتجاوز طوله الثالثة أمتار 
ويعيش في البرية في بيليز 
وغواتيماال واملكسيك. وأوصت 
السكان بعدم االقتراب من هذه 

التماسيح.

»التلغراف«: أدلة جديدة حول أسباب غرق »تايتانيك«
وكاالت: بعد مرور اكثر من 100 عام على غرق الس���فينة 
العمالقة »تايتانيك« ظهر الس���بب احلقيقي لغرقها، والذي 
وفقا لكتاب جديد، لم يتم االفصاح عنه حتى اآلن خش���ية 

احلرج.
ووفقا ملعلومات سابقة، غرقت سفينة التايتانيك بسبب 
سيرها في مسار خاطئ، واصطدامها بجبل جليد عمالق، اال 
ان الس���بب احلقيقي غير ذلك، فقائد السفينة علم بوجود 

اجلب���ل اجلليدي العمالق قبل االصط���دام بفترة، وكان من 
املمكن ان يتحاشاه، اال ان قيادته للسفينة وبسرعة كبيرة، 
واستمراره في الضغط عليها لتبتعد عن اجلبل اجلليدي حتى 
بعد عملية االصطدام ادى الى هذه اخلسارة الكبيرة. وذكرت 
صحيفة »التلغراف« انه كان من املمكن انقاذ الركاب، اال ان 
عملية الضغط على احملركات ادت الى دخول كميات كبيرة 

من املياه الى السفينة وبالتالي غرق غالبية ركابها.


