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لندن ـ أ.ش.أ: لم يجد صاحب احلانة سوى مجمد الثالجة »الفريزر« ليخفي فيها جثة خطيبته ليعثر عليها 54
موظف قاده حظه العثر الى اكتشـــافها، فقد أخفى صاحب حانة »كومباس إن« الواقعة في قرية »سنتيشـــام« 
على الساحل الغربي ملقاطعة »نورفوك« باجنلترا هذا االسبوع جثة بيكي ثورب )29 عاما( ليكتشفها املوظف 
خالل فترة الغداء. وتنتظر الشـــرطة ذوبان الثلج عن اجلثة قبل أن تقوم رســـميا بالتعرف على هوية اآلنسة 
»بيكي ثورب« التي تردد أنها اختفت عن األنظار منذ أكثر من اسبوع. وقد مت اعتقال صاحب احلانة مايك توكر 
)49 عاما( في جزيرة »وايت« في القنال االجنليزي بالشاطئ اجلنوبي إلجنلترا مساء نفس اليوم الذي مت فيه 

العثور على اجلثة مبجرد وصوله الى أحد الفنادق لتمضية ليلة واحدة فقط.

جثة خطيبته في الفريزر! 

الوليد بن طالل.. يتصدر القائمة والمبحوح يضع خلفان في المرتبة الثانية 

5  كويتيين في قائمة أقوى 100 شخصية عربية

عمرو خالد

نانسي عجرمصالح الراشد

الريـــاضـ  العربيـــة: حافظ رجل 
األعمال الســـعودي األمير الوليد بن 
طالل على صدارة قائمـــة أقوى 100 
شـــخصية عربية التي تعدها للعام 
السادس على التوالي أريبيان بزنس 
العربيـــة وترتب فيها الشـــخصيات 
العربية غير السياسية التي استطاعت 
التأثير بدرجة كبيرة في مجتمعاتها أو 

في املجتمعات التي انتقلت إليها.
وواصل األمير الوليد بن طالل تربعه 
على رأس قائمة الشخصيات العربية 

األكثر قوة وتأثيرا.
الثانية في  املرتبة  التغيير  وطال 
القائمة وهي املرتبة التي تربع عليها 
الفريق أول ضاحي خلفان متيم قائد 
عام شـــرطة دبي الذي حقق حضورا 
عامليا منقطع النظير من خالل الكشف 
الڤيديو والصور وبالدالئل  بأشرطة 
القاطعة عن مدبـــري جرمية اغتيال 
محمود املبحـــوح القيادي في حركة 
حماس في أحد فنـــادق دبي والذين 
بلغ عددهم 27 من عناصر املخابرات 
اإلسرائيلية )املوساد(. وقد بثت شبكات 
إلى  العاملية، مـــن نيويورك  التلفزة 
هونغ كونغ، على مدى أسابيع، وحتى 
اللحظة إجنازات شرطة دبي في حتطيم 

أسطورة املوساد اإلسرائيلي.
فيمـــا احتـــل املرتبـــة الثالثة في 
القائمة شـــخصية جديـــدة هي داليا 
مجاهد، السيدة املصرية األصل التي 
أصبحت مستشارة للرئيس األميركي 
باراك أوباما، وكانت بذلك أول سيدة 
مسلمة محجبة تصل الى هذا املنصب 
الرفيع في البيت األبيض، وأول سيدة 
تتبوأ هذه املرتبة في قائمة أقوى 100 

شخصية عربية.
كمـــا حافظ محمـــد العبار رئيس 

66 ـ فوزية الدريع ـ الكويت 
67 ـ أمين أصفري ـ سورية 

68ـ  خالـــد بن عبدالعزيز الفالحـ  
السعودية 

ـ  الرســـتماني  د.أمينـــة  ـ   69
اإلمارات 

70 ـ جورج قرداحي ـ لبنان 
71 ـ عبداحلميد شومان ـ فلسطني 

72 ـ هالة غوراني ـ سورية 
73 ـ محمود وائل محمود ـ مصر 

74 ـ أحالم مستغامني ـ تونس 
75 ـ مجدي يعقوب ـ مصر 

76 ـ محمد البرادعي ـ مصر 
77 ـ فيروز ـ لبنان 

78 ـ محمد أبو تريكة ـ مصر 
79 ـ منور املهيد ـ  األردن 
80 ـ مها الغنيم ـ الكويت 

81 ـ بكر بن الدن ـ السعودية 
82 ـ سالفة معمار ـ سورية 
83 ـ مليس حمدان ـ اإلمارات 
84 ـ وليد عطا اهلل ـ لبنان 
85 ـ نشوى الكندي ـ عمان 

86 ـ حامت علي ـ سورية 
87 ـ  هالل املري ـ اإلمارات 
88 ـ عماد حجاج ـ األردن 

89 ـ باتريك شلهوب ـ سورية 
90 ـ نانسي عجرم ـ لبنان 
91 ـ كرمي سركيس ـ لبنان 

92 ـ فاطمة عبيد اجلابر ـ اإلمارات 
93 ـ محمد سعيد حارب ـ اإلمارات 

94 ـ صبرية جوهر ـ السعودية 
95 ـ عصام الشوالي ـ تونس 

96 ـ وائل عباس ـ مصر 
97 ـ عباس شاكر جودي ـ العراق 

98 ـ مرسيل خليفة ـ لبنان 
99 ـ أحمد كمال أبو املجد ـ مصر 

100 ـ فايز املالكي ـ السعودية

شركة إعمار، على موقعه في املراتب 
اخلمس األولى طيلة السنوات الست 
املاضية. ودخل فـــي قائمة هذا العام 
خمس شخصيات جديدة كان أبرزهم 
عادل علي الرئيس التنفيذي ومؤسس 
شـــركة طيران العربية الذي تقدم 78 

مرتبة.
واستعادت اإلمارات صدارة الدول 
العربية في قائمة 2010 بعد أن حازت 

17 اسما من األسماء الـ 100.
وعلى مدى أشهر، عمل فريق محرري 
أريبيـــان بزنس بحثا واســـتقصاء 
للوقوف على مدى تأثير وقوة نفوذ 
أقوى الشـــخصيات العربية في عالم 
األعمال واإلعالم والرياضة والترفيه 
والســـينما واملوسيقى واألدب والفن 
والتحصيل العلمي واألكادميي. وكانت 
النتيجة أن شهدت قائمة هذا العام أكبر 

تغيير من نوعه على مدى السنوات 
القائمة  الســـت املاضية، حيث دخل 
اجلديدة رقم قياسي من الشخصيات 

بلغ نحو 50 شخصية جديدة.

القائمة كاملة

1 ـ الوليد بن طالل ـ السعودية 
2 ـ ضاحي خلفان ـ اإلمارات 

3 ـ داليا مجاهد ـ مصر 
4 ـ محمد العبار ـ اإلمارات 

5 ـ سامية العمودي ـ السعودية 
6 ـ أحمد الشقيري ـ السعودية 

7 ـ حسن شحاته ـ مصر 
8 ـ عادل علي ـ البحرين 
9 ـ فادي غندور ـ األردن 

10 ـ عبده خال ـ السعودية 
11 ـ خلـــدون خليفـــة املبـــارك ـ 

اإلمارات 

12 ـ عائلة الغرير ـ اإلمارات 
13 ـ وضاح خنفر ـ األردن

14 ـ إياد غزال ـ سورية 
15 ـ إبراهيم دبدوب ـ فلسطني 
16 ـ حسني اجلسمي ـ اإلمارات

17 ـ إيلي خوري ـ لبنان 
18 ـ محمد عمران ـ اإلمارات 

19 ـ جوزيف غصوب ـ لبنان 
20 ـ سليمان الفهيم ـ اإلمارات 
21 ـ خالد السماوي ـ سورية 
22 ـ محمد الشايع ـ الكويت 

23 ـ محمد اجلابر ـ السعودية 
24 ـ عزت أبو عوف ـ مصر 
25 ـ زغلول النجار ـ مصر 
26 ـ فؤاد الهبري ـ لبنان 

27 أحمد زويل ـ مصر 
28 ـ رياض كمال ـ فلسطني 

29 ـ أكبر الباكر ـ قطر 

30 ـ ماركوس جورج ـ العراق 
31 ـ سلطان بن سليم ـ اإلمارات 

32 ـ وداد لوتاه ـ اإلمارات 
33 ـ عبداهلل البدري ـ ليبيا 

34 ـ محمد املاضي ـ السعودية 
35 ـ مصطفى علي ـ سورية 
36 ـ مشعل كانو ـ البحرين 
37 ـ أمين احلريري ـ لبنان 
38 ـ محمد املري ـ اإلمارات 
39 ـ نهاد عوض ـ فلسطني 
40 ـ رابح سعدان ـ اجلزائر 

41 ـ أدونيس ـ سورية 
42 ـ مروان بودي ـ الكويت 
43 ـ زياد الرحباني ـ لبنان 

44 ـ محمد ناجي جدو ـ مصر 
45 ـ عبداهلل الربيعة ـ السعودية 

46 ـ سميح دروزة ـ فلسطني 
47 ـ محمد شفيق جبر ـ مصر 

48 ـ وليد االبراهيم ـ السعودية 
49 ـ خادم القبيسي ـ اإلمارات 

50 ـ ميكا بينيامن ـ لبنان
51 ـ فاروق الباز ـ مصر 

52 ـ عمرو الدباغ ـ السعودية 
53 ـ ميشيل عبيد ـ لبنان 
54 ـ تيم حسن ـ سورية 

55 ـ محمد الشعار ـ سورية 
56 ـ عبدالباري عطوان ـ فلسطني 

57 ـ صفوان داحول ـ سورية 
58 ـ علي قوال غاصي ـ السعودية 

59 ـ كارل وولف ـ لبنان 
60 ـ عمرو دياب ـ مصر 
61 ـ أمني معلوف ـ لبنان 

62 ـ ناصر اخلرافي ـ الكويت 
63 ـ تامر حسني ـ مصر 

64 ـ منى املري ـ اإلمارات 
65 ـ تركي الدخيل ـ السعودية 

داعية كويتي: جمهور نانسي عشرة 
أضعاف مستمعي عمرو خالد

البحث عن جثة أحمد بن زايد بتقنية اللمس

حني انتشرت قوارب لالنقاذ على 
طولها وحتى موقع السد، مستعملة 
تقنيات متطورة، منها االعتماد على 
اللمس. في حني قالت مصادر محلية 
ان عددا من كبار املسؤولني املغاربة، 

الطيب الشرقاوي وزير  ضمنهم 
الداخلية املغربي، واجلنرال حسني 
بن سليمان قائد قوات الدرك، ظلوا 
مالزمني للشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان وزيــــر الداخلية االماراتي، 

وعدد من الشيوخ اآلخرين، قرب 
البحيرة. وواجهت فرق االنقاذ التي 
قدمت من ايطاليا واسبانيا وفرنسا 
صعوبات خالل البحث، بسبب كثرة 
الطمي واالحجار وفروع االشجار، 

واملساحة الشاسعة للبحيرة، التي 
التالل.  تتوســــطها مجموعة من 
وتقوم الفرق بتمشــــيط البحرية 
حتى حدود اجلدران االســــمنتية 

للسد.

الــــدار البيضاء ـ د.ب.أ: ذكرت 
صحيفة »أخبار اليوم« املغربية في 
عددها الصادر امس ان آمال العثور 
على األمير اإلماراتي احمد بن زايد 
حيا بدت ضعيفة رغم املجهودات 
التي قامت بها فرق اإلنقاذ املشكلة 
من 200 شــــخص من بينهم مائة 
غــــواص مغربــــي وإماراتي ومن 
جنسيات أخرى. وأشارت الصحيفة 
أن عمليات البحث مازالت جارية 
عن األمير املفقود، الذي ســــقطت 
طائرته الشراعية على بعد 25 كم 
من العاصمة الرباط، الفتة إلى أن 
رجال الدرك امللكي والوقاية املدنية 
والقوات املسلحة اجلوية استخدموا 
جميع الوســــائل املتاحة من أجل 
اقتفاء أثر األمير، لكن دون جدوى. 
وفرضت قوات األمن املغربية طوقا 
امنيا مشددا حول املنطقة، ومنعت 
الصحافيني من دخولها، كما منعت 
جميع االشخاص الذين ال يتحدرون 
من املنطقة مــــن الدخول. وبدأت 
مجموعات من الضفادع البشرية 
في الغوص داخــــل البحرية، في 

القاهرة ـ سعيد محمود 
رأى الفنان والداعية الكويتي صالح الراشد أن 
املطرب تقع عليه مسؤولية كبرى، ألن الذين يستمعون 
إلى املوسيقى كثر، مشددا على ضرورة أن يحسن 
املطرب اختيار األحلان والكلمات املناسبة والهادفة، 

التي حتمل رسالة.
وقال الراشــــد إن »ما نستطيع أن نوصله اليوم 
عن طريق األغنية ال نســــتطيع إيصاله عن طريق 

احملاضرات والكتب، فجمهور اللبنانية نانسي عجرم 
مثال عشرة أضعاف من يستمعون إلى الداعية عمرو 
خالد«. وأضاف الراشد »على سبيل املثال فإن حفل 
يوسف إسالم األخير حضره 40 ألف شخص، وتسابق 
اجلمهور على شراء تذاكر حلفالته، وهذا شيء يبشر 
بأن هذا النوع من الغناء يلقى استحســــانا وقبوال 
وتزداد شــــعبيته بني الناس، وكذلك سامي يوسف 

فهو يقدم أيضا هذا الفن الراقي«.

»سعودي« يستعد لالستحمام في احلمام التركي »نور الدين« مبدينة دمشق 
قرب املسجد األموي.                  )أ.ف.پ(

ام تركي حمَّ

الطائرة الشراعية بعد العثور عليها وفي االطار الشيخ أحمد بن زايد فرق اإلنقاذ أثناء البحث

الكسل أخطر من التدخين!
إيالف: دلت دراســـة طبية وضعهـــا معهد العلوم 
والصحة في العاصمة التشيلية على ان الكسل أكثر 
خطورة من التدخني، وذلك بعد ان تبني ان عدد الذين 
يقضي عليهم الكســـل اكبر من عـــدد الذين ميوتون 

بسبب التدخني.
وهذه الدراســـة هي محصلة بحث ميداني أجراه 
متخصصون بالصحة العامة في املعهد املذكور طوال 
5 أعوام على أكثر من 50 ألف شخص في 20 مدينة في 
أميركا اجلنوبية من بينها ريو دي جانيرو ومكسيكو 
سيتي وكاراكاس وبونوس اريس وهي مدن يتعدى 
عدد سكانها املليون، فاتضح ان الذين توفوا عام 2005 
في عمر يزيد على الـ 35 سنة وحتى الـ 60 تعدى الـ 
6800 شـــخص، كلهم لم ميارسوا اي نشاط رياضي 
وكانوا مصابني بالكســـل وميضـــون معظم أوقاتهم 
في اجللوس او مشـــاهدة التلفزيون لساعات طويلة 
وركوب السيارة عند التنقل، والكثير منهم من الطبقة 
االجتماعية املتوسطة، في املقابل توفي 5700 شخص 

بسبب التدخني او اإلصابة بسرطان الرئة.
وقال البروفيسور انريكه كالو احد املشرفني على 
هذه الدراســـة انه مت توجيه األسئلة الى أقارب نحو 
24700 شخص توفوا عام 2005 عن قيام املتوفني بأي 
نشاطات بدنية خالل العقد الذي سبق وفاتهم، فأكد 
اجلميع ان أحدا منهم لم ميارس رياضة ما، ووجهت 
النصيحة الطبية لنسبة 20% لضرورة فعل ذلك دون 
فائدة. وأشار أيضا الى ان نسبة ال بأس بها ممن توفوا 
لم تكن كسولة فقط بل مدخنة أيضا، ما يعني ان خطر 

الوفاة املبكرة كان اكبر من الذين يدخنون فقط.

أنجب وعمره 74 عامًاصحتك
 لنـــدن ـ يو.بي.آي: اســـتحق 
جيري بيركس لقب »أكبر أب في 
بريطانيـــا« بعدما أجنبت زوجته 
ابنـــا له وهو في الـ 74 من العمر، 
معترفا بأن ما حصل معه هو بفضل 
حبه الكبير للموز. وذكرت صحيفة 
»الصـــن« البريطانية ان بوركس 
الذي يحتفل بعيـــده الـ 75 اليوم 
بات أبا للطفل »راين« من زوجته 
داون )41 سنة( وهم يقيمون في 
مدينة الوث البريطانية. وقال األب 
»أنا فخور جدا وأشعر كأني أكثر 
الرجال حظا في العالم«. لكنه كشف 
ان سبب حصوله على لقب »أكبر 
أب فـــي بريطانيا« يعود إلى حبه 
الكبير لتناول املوز، معتبرا ان سبب 
رجولته املذهلة هو نظامه الغذائي 
املستند إلى فاكهته املفضلة وإلى 

زوجته التي تصغره بـ 35 سنة.

القاهرة- سعيد محمود: أحيا املطرب الشعبي
شعبان عبدالرحيم حفال غنائيا مبستشفى 
األمراض النفسية بالعباسية، وذلك بعد ان دعته 
إدارة املستشفى إلحياء احلفل كجزء من النشاط 
الترفيهي الذي تقدمه لنزالء املستشــــفى. وقد 
قامت املستشفى بتكرميه نظرا لقبوله إحياء 
احلفل واملشاركة في نشاط املستشفى الترفيهي. 

من جهة اخرى، أعلن شعبان عبدالرحيم مؤخرا 
انه ينوي تقدمي قصة حياته في فيلم سينمائي 
يقوم إسالم خليل بكتابته ويشارك أبناؤه في 
بطولته، كما يستعد عبدالرحيم حاليا لتسجيل 
أغنيات ألبومه اجلديد الذي يعود به مرة أخرى 
بعد غياب سنة ونصف السنة منذ صدور آخر 

ألبوماته.

شعبان عبدالرحيم في مستشفى المجانين!

صورة مت التقاطها لنائب رئيس شركة »سيل كنترول« 
حيث يحمل الكرت اإللكتروني اخلاص بالســـيارات في 

نيويورك             )أ.پ(

كرت إلكتروني للسيارات

مروان بوديناصر اخلرافي فوزية الدريعمها الغنيممحمد الشايع


