
أطباء وأصحاب 
رأي دخلوا القائمة 

باسهاماتهم 
العلمية واإلنسانية

خووش حچي يا ألطاف اهللا
القذافي في آخر خطاباته يصـرخ: أنا هنا.. أنا هنا.. أنا 

هنا.
القذافي: أنا ال أخاف العواصف التي جتتاح املدى 

وال من الطيايير التي ترمي دمارًا أسودا.
ـ باچر يسـوونها أغنية وأقتـرح ياخذون لها حلن   ٭
مقدمة مسلسل األطفال الشهير «أنا رنا» ألنها ضابطة 

وزن وقافية.

ـ صح لسانك.. ومتى على اهللا نشوفك   ٭
في «شاعر املليون» القادم.

واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

جريدة يومية سياسية شاملة، تأسست عام ١٩٧٦
تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ش.م.ك (مقفلة)
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب ٢٣٩١٥ الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
editorial@alanba.com.kw

البقاء هللا

يا أيتها النفس  املطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في 

عبادي وادخلي جنتي

فهد خلف سيف اخلتالن ـ ٦٥ عاما ـ الرجال: العديلية ـ ق٢ ـ ش عبداهللا النوري ـ ج٢٨ ـ م١٦ ـ ت: 
٩٩٥٣٩٦٤٢ ـ النساء: السالم ـ ق٦ ـ ش٦٠٧ ـ م١٠.

حسني علي حسني البحر ـ ٣٥ عاما ـ الرجال: حسينية الياسني ـ املنصورية ـ ت: ٩٩٢٧٧٥٢٢ ـ النساء: مبارك 
العبداهللا ـ ق١ ـ ش١٠٦ ـ م٦٢.

مرمي محمد فرج احلويلي ـ ٥٨ عاما ـ الرجال: النهضة ـ ق واحد ـ ش١٠٩ ـ م٢٧ ـ ت: ٢٤٨٦٢٠٢٨ ـ النساء: 
صباح السالم ـ ق١٣ ـ ش األول ـ ج٩ ـ م١٣ ـ ت: ٢٥٥١٧٣٨٨.
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ـ  أعلى مـــد: ٣٫١٢ ص 
٢٫٢٣ م

أدنى جزر: ٨٫٥٣ ص ـ 
٩٫٤٦ م

مشمس والرياح شمالية 
غربية إلى شمالية سرعتها 

من ١٢ ـ ٣٥ كم / ساعة

العظمى: ٣٠
الصغرى: ١٤

ملحمة في 
حب الوطن 

يكتبها
 ٢٥ شاعرًا 

ص ٣٠

مقاالت الزمالء كتاب األخيرة ص ٥٤

وائل غنيم احتل املرتبة األولى والوليد بن طالل في املركز الثاني

«أريبيان بزنس»: شيخة البحر ومها الغنيم 
من بني أقوى ٥٠٠ شخصية عربية في العالم

حلت كل من شيخة البحر 
الغنيم ضمــــن قائمة  ومهــــا 
«أريبيان بزنس» ألقوى ٥٠٠ 
شــــخصية عربية للعام ٢٠١١. 
وتضم القائمة النســــائية ٤٠ 

امرأة عربية.
وللعام السابع على التوالي 
نشرت مجلة «أريبيان بزنس» 
قائمة أقوى الشخصيات العربية 
ممن استطاعوا التأثير بدرجة 
كبيرة فــــي مجتمعاتهم أو في 
التي يعيشــــون  املجتمعــــات 

فيها. 
وبينما درجت العادة أن تضم 
ارتأت  القائمة ١٠٠ شخصية، 
«أريبيان بزنس» أن توسعها 
هذا العام إلى ٥٠٠ شخصية منها 
أربعون لنساء عربيات ينشطن 
في مختلف مناحي احلياة من 
األعمال إلــــى األدب أو اإلعالم 
ومنظمات العمل املدني والفن 

والطب والعلوم.
واستند فريق أريبيان بزنس 
في عملية االنتقــــاء الى مدى 

تأثير وقوة ونفوذ الشخصية 
في مجال عملها.

وقــــد متيــــزت البحر على 
وجــــه اخلصوص فــــي مجال 
إدارة الصفقات املالية الكبيرة 
واملعقدة، وتشغل منصب نائب 
الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
الكويت الوطني ومتلك رصيدا 
وافــــرا من اخلبــــرة في مجال 
خصخصة ومتويل املشاريع 
وتقدمي االستشارات والتعامل 
مــــع صفقـــــــات الســــنـــدات 
مــــن الصفقـــات  وغيـــرهــــا 

املماثلــة.
وحازت لقب «املرأة اخلليجية 
التنفيذية األولى لعام ١٩٩٧» في 
دبي وجاء اسمها ضمن قائمة 
 Women  نساء تستحق املشاهدة
to be Watchedـ  مجلة فوربس 

العاملية.
كما متيزت مها الغنيم رئيسة 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في شركة بيت االستثمار العاملي 
(جلوبــــل) بكفاءتها وقدراتها 

الذاتيــــة.. وثقتهــــا بنفســــها 
ورؤيتهــــا البعيدة.. ونظرتها 
اتخاذ  الثاقبة وقدرتهــــا على 
املناسب  القرار االســــتثماري 

في الوقت املناسب.
وكانــــت مجلــــة اريبيــــان 
بيزنــــس منحتها عــــام ٢٠٠٦ 
لقب «ســــيدة أعمـــال العــام» 
إضافة إلى سلسلة من اجلوائـــز 
وامليداليات التي خصتهـــا بها 
حكومات عديدة ومؤسســـات 

ماليـــة عامليــة.
التغيير  اجلدير بالذكر أن 
هذه السنة شمل املوقع األول 
في القائمة التــــي حافظ على 
اعتالئها طيلة الست سنوات 
املاضية األمير الوليد بن طالل 
الثانية في  فقد طال املرتبــــة 
املرتبة  القائمة وتربعت على 
األولى شــــخصية وائل غنيم 
الذي ساهم في ترويج وتنسيق 
حركة الشباب املصري عبر الـ 

«فيس بوك».
الوليد  أن األمير  ولإلشارة 

ومحمد العبار رئيس شــــركة 
إعمــــار، كانــــا الشــــخصيتني 
الوحيدتني اللتني حافظتا على 
موقعهمــــا في املراتب اخلمس 
األولى طيلة السنوات الست 

املاضية.
كما دخلت شخصيات قدمت 
مساهمات إنسانية وعلمية في 
األسماء اخلمسة األولى منها 

أطباء وأصحاب رأي.
كما حل في املرتبة الثالثة 
شــــخصية مهمة ساهمت في 
وصول ملف اســــتضافة قطر 
ألوملبيــــاد ٢٠٢٢ إلــــى نهايات 
ســــعيدة، وقـــــــد كان هــــذا 
البارزة  احلدث من األحـــداث 
عربيا وعامليا وســـوف يلقي 
بتأثيراتـــه االقتصاديـــة على 
املنطقـــة على مــدى السنــوات 
املقبلــــــة، بســــبـــب حزمــة 
املشــــاريع العمالقة والكبيرة 
التــــي تصل قيمتهـــا إلى ٤٠٠ 

مليــار دوالر.
منى الدغيمي  ٭

مها الغنيم وائل غنيممحمد العبارالوليد بن طالل  شيخة البحر


