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نيويورك ـ  أ.ف.پ: ال يخشى 
الفنان جايسون بوالن من عدم 

إيجاد عارضني له.
ففي مشروعه الرامي إلى 
رسم صور شمسية لسكان 
نيويورك فـــردا فردا، مازال 
أمامه ثمانيـــة ماليني وجه 

تقريبا.
يبدو املشروع جنونيا، 
لكن هذا الشـــاب البالغ من 

العمر 28 عاما جدي.
في كل يوم يترك منزله مع 
قلمه ودفتر الرسم، فينشر ما 
ينتجه على موقعه اإللكتروني. 
وهو أجنز خالل ثالث سنوات 

14 ألف رسمة.
يقـــول »أعلـــم بأنني لن 
أجنح في حتقيق ذلك، لكن 

فكرة احملاولة تروق لي«.
وفـــي ذلك اليوم جلأ هذا الشـــاب الهادئ الذي 
يضع نظارات ويرتدي معطفـــا رياضيا ويندمج 
بسهولة في احلشـــود، إلى مواقع عدة في محطة 
قطارات »غراند سنترال«. فراح يرسم انطالقا منها 

مسوداته من دون ملل.

هؤالء األشـــخاص الذين 
اختارهم لرسومه يتحركون 
كثيرا. لكنه تعلم كيفية وضع 
مسوداته ســـريعا مسترقا 
النظـــر بني حـــني وآخر إلى 

الورق بني يديه.
خالل دقائق ينهي رسما 
لرجل مكسورة ساقه يتكلم 
عبـــر هاتفه اخللوي وقد مت 
إيقافـــه، وآخر المرأة حتمل 
رزمة طويلة، وثالثا لرجل 

يعتمر قبعة من اللباد.
جايســـون بوالن يعمل 
كرســـام كتب، وهو كان قد 
أنتج جميـــع أعمال متحف 
»موما« للفنون احلديثة في 

نيويورك.
صحيح أنه هادئ الطباع 
ولطيف، لكنه يراقب احلشود 

بعني صياد.
ما يحتاج إليه جايسون هو ميزة خاصة تطبع 
الشخص املستهدف. فمن املهم أن يكون الرسم حيا 

مع احلرص على عدم اللجوء إلى جتميله الحقا.
ويشدد هنا »أنا بحاجة إلى األصالة«.

أمانة طوفة عروق

جمعية إحياء التراث.. والمغمور!
مداخلة جندي كويتي

قيد المحب المسكين!
اليزال مسلســــل الهجوم احلكومي على التجمع 
السلفي مستمرا على أثر البيان الذي اصدره االسبوع 
املاضي وبــــنينّ فيه وجهة نظره في احلكومة وأهمية 
التغييــــر اجلذري في املرحلة احلالية، فقد كتب قبل 
يومني احــــد الكتاب املغمورين مــــن أتباع احلكومة 
وشن هجوما الذعا على التجمع وعلى جمعية احياء 
التراث، متهما اجلمعية بنكران جميل احلكومة التي 

وقفت معها عند االتهام االميركــــي للجمعية بدعم االرهاب، كما ذكر ذلك 
املســــكني بعض العبارات واملفردات التي يهاجم بها التجمع السلفي وتنم 

عن جهل وعدم دراية.
وفــــي بداية ردي علــــى هذا الكاتب يجب ان نعلــــم بأنه كاتب مغمور 
ليس له اي تاريخ سياســــي او نقابي او فكري، وكل رصيده الذي ميلكه 
هو مدحــــه للحكومة ومهاجمة منتقديها في مقاالتــــه لعله يظفر بالكرم 
احلكومــــي مبنصب او عضوية في مجلس ادارة او ينعم بهبات احلكومة 

الكثيرة املعروفة.
ان ما يهمني في ردي على هذا املغمور هو زج جمعية احياء التراث في 
أتون العمل السياسي وهي بريئة من ذلك كونها جمعية تهتم باجلانب 
الدعوي واخليري حســـب نظامها االساســـي وال عالقة لها بالسياسة، 
كمـــا ان بيانات التجمع الســـلفي ال تعرض على اجلمعية حتى تتحمل 
هـــي تبعات هذه البيانات، أما ذكره ان احلكومة وقفت مع اجلمعية في 
موضـــوع دعم االرهاب، فهو يعلم قبل غيـــره ان جمعية احياء التراث 
بريئة من هذا االفتراء براءة الذئب من دم يوسف، وان حترك احلكومة 
فـــي هذا النطاق جاء لقناعتها بان اجلمعيـــة على حق كما ان اي ادانة 
للجمعية بهذا اخلصوص هي بالضـــرورة ادانة لدولة الكويت خاصة 
ان جمعية احياء التراث خاضعة لالشـــراف احلكومي، وبالتالي حترك 
احلكومة كان واجبا عليها في هـــذا اخلصوص والذي يؤدي واجبه ال 

يطلب من الناس ان يشكروه. 
لقد متادى هذا املغمور في وصف التجمع الســــلفي بأنه جترأ وأصدر 
البيــــان، وانا ال ألومه النه يعيش بعقلية التابع املتزلف فهو ال يفهم لغة 
االحرار الن التجمع الســــلفي تاريخه ملــــيء باملواقف اجلريئة الصادعة 
باحلــــق بعيدا عن املصالح والصفقات، ولكن يبدو ان هذا النكرة ال يعلم 
تاريخ التجمع نظرا حلداثة سنه وقلة يفاعته السياسية، وان من أعطوه 
املعلومات لم يكونوا صادقني معه، خاصة أنه اخذ يفتري ويتطاول على 
التجمع الســــلفي ويصف قرارات التجمع بأنها مختطفة من بعض اثرياء 
التجمع، هكذا وبكل سخافة وكذب وافتراء يتجنى هذا املتسلق على التجمع 
الســــلفي، وأنا أقول له بالفم املآلن انــــت املختطف وامثالك ممن جعلتهم 
احلكومة أداة لضرب خصومها السياســــيني، فالتجمع السلفي وجمعية 

احياء التراث برجاالتها أكبر وأجل مما تصفهم به أيها املغمور التابع.
لقد وصف الكاتب في ختام مقاله التجمع السلفي بأنه »منكر حسنة« 
وأنا أقول له نحن ال نطلب احلســــنة مــــن احد يتصدق علينا، ثم من هو 
أحق بهذا الوصف؟! انه انت يا من كنت مجهوال نكرة ثم جاءت بك جريدة 
الرؤية احملسوبة على التجمع وجعلت منك كاتبا صحافيا ورمزا اعالميا 
ثم عندما متكنت وعرفت الطريق احلكومي اخذت تهاجم من كان له الفضل 

بعد اهلل في ظهورك االعالمي.
ختاما، اقول للحكومة مؤكدا: ان هذه االساليب لن ترهبنا ولن تثنينا 
عن قول احلق والوقوف ضد الفساد والتردي احلكومي، ويجب العلم ان 
احلكومة مهما كلفت اتباعها وفداويتها للنيل من التجمع الســــلفي فإنها 
ستفشل وســــيظل التجمع السلفي على نهجه املؤمن به وستظل جمعية 
احياء التراث احد منابــــر الهدى ومعاقل اخلير الذي امتد في جميع بقاع 
االرض، ولن يؤثر عليها نكرة كتب بجهل وحماقة مقاال فيه من االسفاف 

والتجني الشيء الكثير.

لقد لفــــت نظري 
حتقيق صحافي ورد 
في جريدة »األنباء« 
الكرمية يخص سمو 
ولــــي العهــــد ومدى 
تأثره مبوقف املواطن 
الكويتي املتطوع في 

بلدان مجلس التعاون، 
ولقد شاء اهلل ان يكتب 

لهذا الشــــعب النبيــــل ان يكابد الصعاب 
للحفاظ على ارضه وسيادة وطنه سابقا 
وحاضرا وال نزال نترحــــم على رجاالت 
الكويت الذين قضــــوا دفاعا عن الكويت 

وهم اساس بقائنا.
ســــيدي ولي العهد رمبا تــــدري او ال 
تدري، كنــــا نذرف الدمــــوع ليال ونكافح 
نهارا حتضيرا وتدريبا لطيف من شباب 
ورجاالت الكويت ملا كنا في الشتات، الذين 
تطوعوا بأرواحهم واموالهم وقدراتهم في 
سبيل جتهيز الوحدات الكويتية التي كونت 
في دول مجلس التعاون ومصر احلبيبة 
جزاهــــم اهلل عنا كل خيــــر، ولم نصدق 
خيالنــــا لالعداد الهائلة من ابناء هذا البلد 
الذين نذروا انفسهم للمشاركة في حترير 
الوطن تنفيذا الوامر قائدنا االعلى املغفور 
له الشيخ جابر االحمد الصباح طيب اهلل 
ثراه ورفيقه بالكفاح الشيخ سعد عبداهلل 
السالم الصباح بالوقوف وباصرار الن تكون 
الوحدات الكويتية في املقدمة ويناط بها 
حترير املناطق السكنية، وحتليق الطائرات 
الكويتية في سماء الكويت ايذانا بالتحرير 
وابراز العلم الكويتي للمواطنني الكويتيني 
وشروع رجال البحرية بالتعرض للقوات 
املعادية وحترير اول جزء من تراب الكويت 
ورجال املغاوير الذين نزلوا على شــــاطئ 
الفنطاس من الغواصات احلليفة بالتعاون 

مع القوات اخلاصة للحلفاء.
وارجو السماح لي ان أعطي قليال من 
االنصاف للقيادة العسكرية الكويتية التي 
عملت في ظل تلك الظروف الصعبة لتخطيط 
وتنسيق العمل القيادي لهذه االمور والعمل 

املشترك العربي واالسالمي واحلليف.
لقد بنينا من دموعنا وعرقنا ودمائنا 
وطننا عزيزا، لقد اختلطت الدموع بالعرق 
ونتج عنها صالبة املواطن الكويتي بالشدائد 
الذي نذر نفسه وماله لتبقى الكويت عزيزة 
ومكرمة وسائدة، فتحية من أبنائكم الذين 
عملوا حتت قيادتكم فــــي احلك الظروف 
جنودا متطوعني من ضباط صف وضباط 

من مختلف الرتب.
)وقــــل اعملــــوا فســــيرى اهلل عملكم 
ورســــوله واملؤمنون وستردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون( 

صدق اهلل العلي العظيم.

»فشل في حبه.. فقرر التخلص من حياته«، هذه 
الدراما اإلنســـانية املعقدة تصدرت أخبار الصحف 
املنشورة أمس، والتي تعبر عن مأساة إنسانية باعتبار 
ان العاشق )او احملب( لم يكن اميا أو نصف متعلم 
او ما شابه، وإمنا كان من اجلامعيني الذين يفترض 
انهمـ  غالباـ  محصنون عقليا، مبا مينعهم من التفكير 

في االنتحار بسبب االخفاق في احلب!
هذه الواقعة تؤكد رهافة ورقة النفس البشرية، 
وحاجتها الدائمة الـــى االرتواء، وقدميا قالوا احلب 
شجرة يجب ان تروى واحلب سلطان على كل القلوب 
والعقـــول، حتى هتلر ونابليون ورمبا نيرون كلهم 

احترقوا بنار احلب، رغم انهم احرقوا العالم!
ما احوجنا في ظل هذا املوج املتالطم من أحاديث 
الغضـــب وثورات احلرية والعدالة والتغيير إلى ان 
نترفق بأنفســـنا وبعقولنا التي سئمت التفكير في 
املتناقضات وبقلوبنا املتعطشة لالرتواء، ومن هنا 
فكـــرت في ان تكون لي اطاللة »غير« كل »خميس«، 
وتكون نافذة لكل الهاربني من ضغوط العمل اليومي 
والهم العام، ولكل القلوب الظامئة للسباحة في نهر 
احلب ومعانيه وحتى عهوده وقيوده ايضا، وقيود 
احلب لها مذاق خاص فهي التـــي نضع أيدينا فيها 
دون ان نفكـــر في الثورة عليها، مادام احلبيبان كال 

في واحد، ال خيانة، ال هجر وال.. الخ!
فال أحد منا يعلم او يدري كيف دخل هذا القفص 
بإرادتـــه، فاحلب يغزونا جميعا، متعلمني، جاهلني، 
شبابا.. شيوخا.. بال تفرقة بني عاشق في سن الشباب 
وملتاع في عمر اخلريف، فاحلب كالنهر ينساب في 
داخلنا ويســـري بنا كالعاصفة حني تشتد وتقتلع 

قضبان املستحيل.
آالف من الصفحات سطرت وخلدت قصص احلب، 
وعشرات من شعراء احلب امتعونا في كل زمان، إرث 
جميل ولكنها متثل معانـــي خاصة بكل منا وكأنك 
تصنع نغمتك اخلاصة بك، ال يسمعها غيرك، وتخرج 
وتسري في دمائك فتسعدك ألنك ايضا اشعلت وجدا 
في قلب آخر، قلب حبيبك وهنا يأتي القيد احلريري 
لهذا القلب احملب الذي يرســـم لك لوحة حياتك منذ 
بداية يومك وحتى تقلبك في فراشك من لوعة البعاد! 
يصبح هذا القيد رفيقا لك حتى باقي عمرك، يصبح 
سلطانك الذي يأمرك ويحركك من خالل سطوته على 
قلبك الصغير، وهذا التعايش يخلق نوعا من الصدام 
تشعر به أكثر عندما تشتعل نار الشوق وأنانية احلب، 

مما يجعلهما في رفقة جنوم السما.. كل يوم!
وصداقـــة احملب للنجوم يعرفها كل احملبني فهي 
نسيان النوم ومجافاته، وأصعب ما فيها هو التقلب 
على جمر النار، والشاعر اللبناني سعيد عقل يتحدث 

عن النجوم فيقول:
أحببتك فضعت في اجلمال ونسيت ان

النجوم ليست تفاحا على شجرة.. أقطفه! 
أما ابراهيم ناجـــي فأبدع في تصوير القيد الذي 

يربط احملبني عندما يقول في »االطالل«:
»أعطن��ي حريت��ي أطل��ق يدي��ا

انني اعطيت ما اس��تبقيت شيئا
آه م��ن قي��دك ادم��ى معصم��ي

أبق��ى علي��ا« ابقي��ه وم��ا  ِل��َم 

ومن القيد إلى لوعة الشوق 
وحيرة احملب مـــع رامي، الذي 
شدت له سومة برائعته »حيرت 
قلبي معـــاك« جتســـد تزاحم 
األشـــواق عند احملب، فتجعله 
يهذي بينه وبـــني روحه على 

النحو الذي يقول فيه:
»خصمت��ك بين��ي وب��ن روحي

تان��ي  وصلحت��ك وخصمت��ك 
وأقول أبعد.. يصعب على روحي

تطاوعن��ي ال يزي��د حرمان��ي«
مسكني من يحب وما اصعب قيده! حرير من فوالذ 
)ال فرق( فهو ال يستطيع كسره، وعندما يأتي الليل يظل 

العاشق ساهرا يناجي حبه ورمبا يهذي مع سومة:
»ياللي رض��اك اوه�����ام

والس��هد في��ك أح�����الم 
حت��ى اجلف��ا مح��روم منه

أيام��ه« ي��ا ريته��ا دام��ت 
قد تأتـــي حلظات يتحول القيد إلى قيد دائم، فال 
يجد احملب بدا من ان يشـــكو الـــى ربه ما يلقاه من 
عذاب احلب، فيقول الشاعر محمد اقبال في رائعته 

رباعيات اخليام:
»القلب قد أضناه عش��ق اجلمال

والص��در قد ضاق مب��ا ال يقال 
يا رب ه��ل يرضيك ه��ذا الظما

امام��ي زالل« وامل��اء ينس��اب 
هذه حملات من أحوالهم، أحوال العشاق »حالهم 
حال« وجتد نفسك محتارا مما يحدث لهؤالء، وحتما 
البد ان تتذكر حديث الست، عندما تغني لهم »بتنكر 

ليه«، عندما تشدو قائلة:
»هوه انت خايف من قلبك، يفنت عليك ويبان حبك 

مدام حتب بتنكر ليه، واللي يحب يبان فـ عنيه«
صدقـــوا او ال تصدقوا، مهمـــا كان عذاب احلب 
ولوعته فالعشاق أبدا ال يريدون لقصتهم او عشقهم 
نهاية، حتى لو أدمى احلب قلبهم، حتى لو اســـتبد 
بهم الشـــوق واللهفة ونفد الصبر وافترسهم الشك، 
فإنهم يستسلمون، وان حاولوا دوما التمرد عليه، فهم 
متأكدون ان حياتهم من دون احلب ستغدو كريهة، 
واتذكر هنا بيتا من الشعر اللبناني اجلميل ليوسف 

غصوب.. يقول:
ان قلب��ي بع��د ان م��ات اله��وى

البلب��ل!  من��ه  أفل��ت  قف��ص 
عندما قرأت خبر إقدام الشاب اجلامعيـ  الذي بدأت 
به حديثي ـ على االنتحار بســـبب هجر حبيبته له 
أدركت متاما انه رغم لوعة احلب والوجد ال يستطيع 
ان يعيش من دون حب فهانت عليه حياته.. يا مسكني! 
فما أعذب هذا كله ومـــا أدفأ القلوب املفعمة به، وما 
اتعس القلوب التي جفت منها ينابيع العشـــق، هي 
حيـــاة جافة كاحلطب، ومن اخلطـــأ ان نعيش يوما 
واحدا دون ان نحب، وليكن مسك اخلتام عند شاعرنا 

محمد إقبال الذي يقول:
م��ا أضي��ع الي��وم ال��ذي مر بي

من غي��ر ان اهوى وان اعش��قا
.. والعبرة ملن يتعظ!

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

منى العياف
alayyaf63@yahoo.com

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

العودة إلى المستقبل

يربط الناس هذه األيام 
فــــي األردن بــــني اإلصالح 
املأمول ودستور 1952، وفي 
ليبيا يرفــــع الليبيون علم 
القدمي بألوانه  االســــتقالل 
الثالثــــة ويحرقــــون علم 
القذافي، أما في مصر فيتذكر 
الناس دولتهم املدنية التي 
خبروها قبل انقالب »جمال 
عبدالناصر حسني« الذي أنهى 
التعددية السياسية وصادر 
التنمية،  احلريات وغيــــب 
واألمثلة تتكرر في أكثر من 

دولة »شرقوسطية«.
لقد تعرضت مجتمعات 
املنطقة ألكثر من خمســــني 
عاما حلالــــة جتميد، وكأن 
الزمــــن توقــــف أو تراجع 
القهقرى، فالشعب حتول إلى 
رعية، والتنمية بالكاد حتبو، 
والتعليم تعرض لصنوف 
التشويه، والدميوقراطيات 
أقــــرب للديكورات  صارت 
واحلريــــات  املســــرحية، 
تراجعت، والفساد تعملق 
وتوحشــــن، والتســــطيح 
أضحى ســــمة من ســــمات 
الثقافة العربية، ولم تسلم 
الفنــــون والعلوم من حالة 

التدهور واالنحطاط.
خمسون عاما ومجتمعات 
املنطقة تتوزع بني موقفني 
هما »مكانك راوح« أو »للخلف 
در« فهيمنت عليها األفكار 
الفاشستية واآلراء الطوباوية 
اخلياليــــة، وانتشــــرت في 
ساحاتها العصبويات الفئوية 
واملذهبية والقبائلية. وميكن 
للراصــــد مالحظة أنه كلما 
خــــرج مجتمــــع عربي من 
غيبوبته بادر بالبحث عن 
الطيبــــة في ماضيه  آثاره 
القــــدمي وكأنه يعيش حالة 

»عودة إلى املستقبل«.

أميركية تعترف بمشاركتها في مؤامرة 
لقتل فنان سويدي أساء للنبي محمد ژ

الشباب.. األقل قراءة في العالم العربي

رحيل نجم الروك مايك ستار 

نيويوركـ  رويترز: اعترفت أميركية متهمة بالتخطيط لقتل 
فنان كاريكاتيري ســـويدي أساء للنبي محمد ژ بتورطها في 
املؤامرة التي أقرت بها أيضا قبل شهر أميركية أخرى تعرف باسم 
جهاد جني. وقال مدعون احتاديون ان جيمي بولني راميريس )32 
عاما( وكانت من سكان كولورادو اعترفت بتهمة التآمر لتقدمي دعم 
مادي لالهاربيني أمام محكمة جزئية في فيالدلفيا وان عقوبتها 
قد تصل إلى السجن 15 عاما. وربط احملققون بينها وبني كولني 
الروز وهي أميركية من بنسلفانيا تعرف باسم جهاد جني وهو 

أحد األسماء املستعارة التي تستخدمها على االنترنت.
وكانت الروز قد أقرت في العاشر من فبراير بتهمة التخطيط 

لقتل الفنان السويدي الرس فيلكس من بني تهم أخرى.
واتهم االدعاء الروز وراميريس وآخرين بالتخطيط لتلقي تدريب 

عسكري في جنوب آسيا ثم السفر إلى أوروبا »للجهاد«.
كما وجه االتهام أيضا إلى رجلني في ايرلندا في مؤامرة قتل 

فيلكس الذي أغضب برسوماته الكثير من املسلمني.
وعرضت جماعة عراقية ذات صلة بالقاعدة عام 2007 جائزة 
قدرها 100 ألف دوالر ملن يقتله، وكانت أسرة راميريس قد قالت 

لـ »رويترز« انها اعتنقت اإلسالم وتزوجت من جزائري.

تل أبيبـ  د.ب.أ: لقد فات األوان ملساعدة األطفال 
الذين يطلق عليهم اســـم »شـــولهانا« )مائدة( أو 
»هامورا« )متجهم(، إال أن مشرعا إسرائيليا يرغب 
في تقدمي تشريع من شأنه منع اآلباء من تسمية 
أبنائهم بأسماء غير عادية. وقال زبولون أورليف 
إلذاعة اجليش اإلسرائيلي إن الهدف من مبادرته 
هو منع معاناة األطفال مـــن التوبيخ والبلطجة 
ألن والديهم شـــعروا برغبة إبداعية عندما تعلق 

األمر بتسميتهم.
ومبوجب اقتراحه، فـــإن اآلباء الذين يطلقون 
أســـماء غير مألوفة على أطفالهم سيكون عليهم 

تبرير موقفهم أمام جلنة خاصة.
وقال أورليف »إذا لزم األمر، ستشـــرح اللجنة 
لآلباء تداعيات االســـم الغريب«، مضيفا أن االسم 

الذي كان مألوفا أو محبوبا قبل 50 عاما، قد يتسبب 
في تعريض صاحبه للسخرية في 2011.

وإذا كان اآلباء مصممني على رأيهم، فسيجتمع 
معهم اخصائي اجتماعي لشرح األضرار النفسية 
واجلســـدية التي سيتســـبب فيها االسم الغريب 

للطفل، ويحاول اقناعهم بتغيير رأيهم.
يذكر أن االسم األول ألورليف »زبولون« وهو 
نائب ديني، غير شائع بني اإلسرائيليني العلمانيني، 
واعترف بأن األسماء التي قد تكون موضع احتقار في 
أحد شرائح املجتمع، مثل اإلسرائيليني العلمانيني، 
قـــد تكون مألوفة متاما في شـــريحة أخرى، مثل 
الدينيني املتشددين. لكنه قال إن اللجنة ستحاول 
حتقيـــق التوازن بني حق الوالديـــن في االختيار 

وحقوق الطفل.

الشارقةـ  أ.ش.أ: حصل بدر جعفر املدير التنفيذي 
لشركة نفط الهالل والشريك املؤسس لـ »مبادرة 
بيرل« على لقب »قائد عاملي شـــاب« بعد اختياره 
ضمن قائمة القادة العامليني الشباب التي أصدرها 

املنتدى االقتصادي العاملي.
وذكرت وكالة انباء االمارات أن املنتدى االقتصادي 
العاملي يصدر كل عام قائمة بأسماء القادة العامليني 
الشباب للعام تقديرا إلجنازات الشباب القادة األكثر 
متيزا حول العالـــم وتكرميا إلجنازاتهم، وينضم 
جعفر بذلك إلى قائمة حصرية تضم نخبة من صفوة 
القادة العامليني الشباب قوامها حوالي ألف شخصية 

حول العالم جميعهم أعمار دون 40 عاما.
وقال املنتـــدى االقتصادي العاملي، في بيان له 

بهذه املناســـبة، إن قائمة القادة العامليني الشباب 
تعتبر جتمعا عامليا ديناميكيا ومتنوعا ألبرز قادة 
اجليـــل القادم الذين عاهدوا أنفســـهم على العمل 
معا على صياغة مستقبل أفضل وحتسني شروط 

احلياة في العالم.
وتهدف قائمة القادة العامليني الشـــباب التي 
أسسها عام 2004 كالوس شواب املؤسس والرئيس 
التنفيذي للمنتدى االقتصادي العاملي إلى توفير 
جتمع متنوع من أقطاب القيادات الشابة في العالم 
وحتفيز اجليل القادم من القادة والتأثير إيجابا 
على جـــدول األعمال العاملي من خالل النشـــاط 
املكثف في جلان العمل والتنسيق ملواجهة بعض 

التحديات العاملية.

غيتس اخليرية التي هو امني صندوقها، وتعهد بأن 
جل ثروته سيئول الى هذه اجلمعية عند وفاته، 
من جانبه قال غيتس ان جزءا من ثروته وليست 
كلها سيذهب الى جمعيته بدال من ابنائه الثالثة ألن 

وفرة امليراث ميكن ان تفسدهم، كما يقول.
يشار الى ان املؤسسة اخليرية املذكورة انشئت 
لتعزيز الرعاية الصحية وتقليل الفقر في الدول 
التعليمية والوصول  الفرص  النامية وتوســـيع 

لتقنية املعلومات بأميركا.
وقـــال رئيس منتـــدى الثـــروة والعطاء غلني 
ماكدونالد ان غيتس قد اثر في الطريقة التي ينتهجها 
االثرياء بأميركا جتاه العمل اخليري، وكونه جعل 
من نفســـه قدوة في ذلك فإنه بال شك سيكون له 

تأثير في مناذج العطاء للناس.

اجلزيـــرة: لم يعد بيل غيتس صاحب شـــركة 
مايكروسوفت هو اغنى رجل في العالم، فقد تربع 
امللياردير الشهير على قمة تصنيف مجلة »فوربس« 
املختصة بأخبار االثرياء ردحا من الزمن، لكنه اآلن 
رجع الى املرتبة الثانية بعد تبرعه بنصف ثروته 

للعمل اخليري.
ومن املتوقع ان يأتي غيتس في املرتبة الثانية 
ضمن قائمة املليارديرات الســـنوية للمجلة التي 
تصدر اليوم، بعد امللياردير املكســـيكي كارلوس 
ســـليم احللو ويليه امللياردير وارن بافيت، ومع 
ذلك قال محللون انه كان من املمكن اال تكون هناك 
منافسة على الصدارة لو لم يتجاوز تبرع غيتس 

ملؤسسة خيرية ثلث ثروته.
وقالت »ذي تاميـــز« ان ثروة غيتس الصافية 
اآلن تقدر بنحـــو 49 مليار دوالر، اكثر بقليل من 
زميله بافيت لكنها اقل بكثير من ثروة سليم التي 

تقدر بنحو 60 مليارا.
واشارت الصحيفة الى ان ثروة غيتس كان من 
املمكـــن ان تتضخم الى 88 مليارا هذا العام لو لم 
يتبرع بهذا املبلغ السخي الذي يقدر بـ 28 مليارا 
ملؤسســـة بيل وميليندا غيتس التي تعتبر اكبر 
صندوق خيري خاص في العالم منذ تأسيســـها 

عام 1994.
وقالت الصحيفة ان التصنيفات تعكس التوجهات 
املختلفة الغنى ثالثة اثرياء في العالم نحو التبرع 
اخليري، فقد قال سليم ان رجال االعمال يقدمون 
املزيد من اخلير بخلق فرص عمل وثروة من خالل 
االســـتثمار وليس ان يكونوا مثل بابا نويل، في 
اشـــارة الى تقدمي الهدايا املجانية وتعهد بتقدمي 

بضعة مليارات اخرى للجمعيات اخليرية.
اما بافيت فقد تبرع بثمانية مليارات جلمعية 

الريـــاض ـ يو.بي.آي: تبـــرع امللياردير 
السعودي االمير الوليد بن طالل بألف سيارة 
ملتضرري ســـيول جدة غـــرب اململكة التي 

ضربت هذه املدينة الساحلية.
وكانت مؤسسة الوليد بن طالل اخليرية 
اعلنت عـــن تبرعها فـــي 19 فبراير املاضي 
ملتضرري جدة بأكثر من 10 آالف قطعة من 
االدوات املنزلية الضرورية والالزمة بهدف 
رفع املعاناة عن 3500 اسرة من املتضررين من 
سيول جدة التي اجتاحها هذا العام باشراف 

ميداني من منى ابوسليمان.
وقالت شـــركة اململكة القابضة اململوكة 
لالمير الوليد فـــي بيان لها الثالثاء املاضي 
ان مؤسسة الوليد بن طالل اخليرية قامت 
بالوقوف على حجـــم االضرار واحتياجات 
املتضرريـــن وبناء على ذلك مت حتديد نوع 

وكمية االعانات الالزمة.

دبيـ  د.ب.أ: أشار استطالع رأي حديث الى ان ربع األشخاص في 
العالم العربي ال يقرأون كتبا بغرض املتعة الشخصية اال نادرا جدا. 
ويسري ذلك بصفة خاصة على األشخاص األقل من 25 عاما والذين 
لم يقرأ نحو 30% منهم في أوقات فراغهم ابدا، حسبما اعلنته ياهو 
مكتوب لألبحاث بعد اجرائها الســــتطالع رأي شمل 3503 أشخاص 

في الشرق األوسط.
وتوصلت نتائج االســــتطالع الى ان االشــــخاص الذين يتراوح 
أعمارهم بني 46 و50 عاما هم اكثر االشــــخاص قراءة للكتب، حيث 
اوضح 27% من االشــــخاص في هذه العمرية انهم يقرأون بانتظام 
وبشكل اعتيادي وفي اوقات الفراغ في حني ينطبق ذلك على %25 
من االشــــخاص في الشــــريحة العمرية من 36 الى 45 عاما. واظهر 
االستطالع ان الروايات التاريخية والكتب السياسية حتظى شعبية 
كبيرة لدى القراءة في املنطقة، حيث تبلغ نسبتيهما لدى املشاركني 
في االستطالع 14 و12% على الترتيب، واحتلت القصص الرومانسية 
املركز الثالث بنسبة بلغت 9% كما انها تعد اكثر انواع الكتب شعبية 
بني النساء حيث بلغت نسبتها لديهن 21%. وفي الشريحة العمرية 
مــــن 15 الى 17 عامــــا حتتل روايات اإلثارة والتشــــويق والقصص 
البوليســــية املركز األول في حني يفضل االشخاص الذين تتراوح 

اعمارهم بني 46 و50 عاما قراءة الروايات التاريخية.
وتوصلت نتائج االستطالع ايضا الى ان االديب املصري العاملي 

احلائز جائزة نوبل جنيب محفوظ هو االكثر شعبية بني القراء.

لـــوس أجنيليسـ  يو.بي.آي: عثر على جنم الروك األميركي 
مايك ستار ميتا في منزله في والية يوتا األميركية عن عمر 44 
ســـنة. ونقل موقع »تي إم زي« األميركي عن الشرطة قولها ان 
عازف الغيتار السابق في فرقة »أليس إن شاينز« وجد ميتا في 

منزله في سالت اليك سيتي.
فيما قال والد ستار ان ما حصل »مأساة ويثير الصدمة«.

ولم يذكر املوقع اســـم الوالد أو سبب الوفاة لكن املوسيقي 
األميركي حارب طويال اإلدمان علـــى املخدرات حتى انه اعتقل 
الشـــهر املاضي ووجهت إليه تهم حيازة مواد ممنوعة من دون 

إذن طبي مثل مهدئ »كزاناكس« وحبوب »أوبانا«.

فنان أميركي يعتزم رسم 8 ماليين نيويوركي

نائب إسرائيلي يقترح تشريعًا 
لمنع اآلباء من إساءة اختيار أسماء أبنائهم

إماراتي ضمن قائمة أبرز قيادات العالم الشابة

بيل غيتس لم يعد أثرى رجل الوليد بن طالل يتبرع بألف سيارة
 لمتضرري السيول في جدة

بيل غيتس

االمير الوليد بن طالل

بقلم: علي المؤمن
سفير الكويت في العراق

جايسون بوالن امامه 8 مالين وجه ليرسمه


