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أو قم بزيارتنا على املوقع التالي:
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ا�شـــــرتك   
واح�شل فوراً على �شاعة وقلم 

مر�شعني بالأملــــا�س!

ألن األملــاس يبقى 
إلى األبــد...

جريــاً على عادتها كل عــام وعلى مدى
5 أعوام حترص »األنباء« على التواصل 

مع  قرائها ومشتركيها.. بتقدمي جائزة 
قيّمة تليق بذوقهم الرفيع من خالل حملة 

»أملاس لكل الناس«  كنوع من العرفان 
والشكر ألعزائنا القراء واملشتركني.

ال�شروط:
� يحصــل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« ملدة سنة بقيمة 30 د.ك على هدية فوريـة عبـارة عن طقـم مكـون مـن ساعـة 
وقلـم EVAL مرصعـني بخـمس حبـات مـن األملــاس وذلك حتـى نفـاد الكميـة. باإلضافة إلى اشتراك مجاني ملدة ثالثـــة أشهــر إضافيـة وذلــك حتـى 

تاريخ 2012/11/14 .
� ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً. 

� ال يحق للمشترك االشتراك بأكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص 

والعاملني في جريدة »األنباء« االشتراك في هذا العرض.

ظهر الرئيس السابق جلنوب 
أفريقيا نيلسون مانديال في احدى 
الصور االرشيفية املنشورة على 
احد املواقع االلكترونية بزي يبدو 
وكأن���ه مصنوع من شراش���ف 

االسرة.
ويبدو ظاهرا من خالل الصور 
امللتقطة م���ن قبل املصور ايلي 
واينبرغ اجلزء العلوي من الزعيم 

اجلنوبي.
ان الصورة تعود  وفي حني 
الى العام 1961، يتبني انها مأخوذة 
في االيام التي كان فيها مانديال 
يختبئ من الشرطة التي كانت 

تالحقه.

نيلسون مانديال 
ال يرتدي سوى 

شراشف األسّرة

نيلسون مانديال

الوليد بن طالل

أنق���رة � يو.بي.آي: تس���بب 
موقف رومانس���ي على جس���ر 
البوسفور احليوي في اسطنبول 
بزحمة سير خانقة وذلك بعدما 
اختار شاب تركي املكان ليتقدم 

للزواج من حبيبته.
وذكرت صحيف���ة »حريت« 
التركية ان السير توقف عندما 
اوقف شاب سيارته وسط الطريق 
وخرج منها عند الساعة 8.15 من 
مساء اخلميس املاضي ليطلب يد 
حبيبته للزواج ويقدم لها خامت 

اخلطوبة.
لكن س���ائقي اس���طنبول لم 
يستسيغوا الفكرة كونها احدثت 
ازدحاما في حركة السير استمر 

خالل الليل.

أعلن���ت  أ.ف.پ:   � مدري���د 
الشرطة االسبانية اجلمعة عن 
تفكيك شبكة لالجتار باملخدرات 
بني املغرب وإسبانيا كانت تهرب 
املخدرات إلى عدة بلدان أوروبية، 
وقد مت ف���ي إطار هذه العملية 
توقيف 51 شخصا وضبط 1.6 

طن من احلشيش.
الذين أمس���ك  واملوقوفون 
بهم إثر حتقي���ق دام أكثر من 
سنة هم من جنسيات اسبانية 
ومغربية وهولندية وبريطانية 
وروس���ية وأملانية ورومانية، 
على ما أوضحت الشرطة في 

بيان لها.
ويشتبه في أن هذه الشبكة 
»املنظم���ة تنظيما جي���دا« قد 
وزع���ت املخدرات في اس���بانيا 
وبريطاني���ا وهولندا وفرنس���ا 

وأملانيا وايطاليا.
وقد ب���دأ ه���ذا التحقيق في 
2011 عندما رصدت  أغس���طس 
الشرطة نشاطات مشبوهة في 
منطقة أليكانت���ي جنوب غرب 

اسبانيا.

موسكو � أ.ش.أ: بدأت شركة 
»ايزماش« الروسية الرائدة في 
مج���ال صناعة االس���لحة امس 
اختبار احدث اصدارات بندقية 
كالشينكوف الروسية املعروفة 
عامليا وهو االصدار ايه كيه 12.

انب���اء  وكال���ة  وذك���رت 
ان  الروس���ية  »نوفوس���تي« 
اختبار االصدار اجلديد لبندقية 
كالشينكوف ايه كيه 12 يتم ملعرفة 
مدى فاعليتها في حال تعرضها 
الجواء البرد القارس او احلرارة 
الرطوبة والرمال  او  الش���ديدة 

والتأثيرات اجلوية االخرى.
يش���ار الى ان كبير مصممي 
الشركة فالدميير زوبلني قد صرح 
في وقت سابق ان جتربة االصدار 
اجلديد من كالشينكوف من املمكن 
ان تبدأ في العام 2013 وتكتمل 
بحلول يوليو من العام نفس���ه 
الش���ركة سلسلة  على ان تبدأ 
انتاج االص���دار اجلديد بحلول 

نهاية العام نفسه.

خطبة.. 
على جسر 
البوسفور

تفكيك شبكة لالجتار 
باحلشيش بني 
إسبانيا واملغرب

»كالشينكوف«.. 
جديدة

بالتزامن مع احملاوالت التي 
يقوم بها النظام االستبدادي 
العملة  احلاكم هناك جللب 
األجنبي����ة عب����ر دعم قطاع 
السياحة في ظل ما يتعرض 

له من عقوبات دولية.
وقال ريتو ويتر، الرئيس 
ل����دى ش����ركة  التنفي����ذي 
كيمبينسكي إيه جي املشغلة 
للفندق، إن ذلك الفندق، املكون 
من 105 طوابق، واملصمم على 
شكل هرم، والذي مت إرساء 
قواعده قب����ل نحو 3 عقود، 
سيفتتح بش����كل جزئي في 
يوليو أو أغسطس املقبلني.

املق����رر أن  اي����الف: من 
يتم افتتاح أطول فندق في 
العالم العام املقبل بعاصمة 
كوريا الشمالية، بيونغ يانغ، 

أطول فندق في العالم  بكوريا الشمالية

النوم على اجلانب املفضل
 من السرير تقرره.. املرأة

لندن يو.بي.أي: أظهرت دراس����ة جديدة 
نشرتها صحيفة )ديلي اكسبريس( اجلمعة 
أن للنساء البريطانيات القول الفصل بشأن 
النوم على اجلانب املفضل من السرير. ووجدت 
الدراسة أن نسبة تصل إلى عشر املتزوجني 
البريطانيني تتعارك بصورة مستمرة حول 
من ينام على اجلانب املفضل من الس����رير 
لكن الزوج����ات يحصلن على دائما بطرقهن 
اخلاصة. وقالت إن املعارك بني الطرفني حول 

من ينام على جانب السرير القريب من أبواب 
غرف النوم لتجنب االصطدام مع اللصوص 
عند تسللهم إلى املنازل هي األكثر شيوعا. 
وأضافت أن املتزوجني يتشاجرون أيضا حول 
من ينام على اجلهة القريبة من سخان التدفئة 
املركزية. وأشارت الدراسة التي أجرتها سلسلة 
فنادق )برميير إن( إلى أن النوم على اجلانب 
الصحيح من الس����رير صار جانبا أساسيا 

للتمتع بليلة جيدة من النوم.

فنون
جنوم »مندلي« في ديوانية 

»األنباء«: عملنا بروح الفريق 
الواحد ولم نكن نتوقع 

احلصول على جائزة »أفضل 
2021عرض متكامل«

البيئية للعام احلالي، وهي 
املرة األولى التي يفوز بها 
فيلم إماراتي بهذه اجلائزة. 
وقال الظهوري ل� »اإلمارات 
اليوم« ان »طموحاتي متعددة، 
ولكن أهمها استكمال تعليمي. 
أما التمثي����ل فال توجد لدّي 
خطة لالحتراف«، مش����يرا 
ال����ى ان التلقائية في األداء 
التمثيلي من أسباب النجاح 
والتأثير، مضيفا ان »والدي 
علمني أال أتردد في القيام بأي 
عمل اذا كان سيمثل إضافة 
ولو بس����يطة، لرفع اس����م 

طفل إماراتي على منّصة »كان«
اإلمارات عاليا، سواء في مجال 
التمثيل او اي مجال آخر«. 
وأوضح ان فيلم »السلحفاة« 
يلق����ي الضوء عل����ى جزء 
بسيط من األعمال واألنشطة 
التي تق����وم بها اإلمارات في 
البيئة  مجال احملافظة على 
واملكونات الطبيعية، سواء 

في البر او البحر.
وأضاف الظهوري، الذي 
يدرس في معهد التكنولوجيا 
التطبيقية في رأس اخليمة 
عل����ى منص����ة التتويج في 
مهرجان كان لألفالم القصيرة، 
»غمرتن����ي مش����اعر الفرح 
والفخ����ر، ألن اإلمارات هي 
التي تكّرم في هذا املهرجان 
الدولي املهم، على عمل بيئي 

مؤثر«.
وأش����ار الى ان����ه حظي 
من قب����ل بدعم وتش����جيع 
الدولة،  كبيرين من وزي����ر 
العض����و املنت����دب للجن����ة 
ل� »إكس����بو 2020«،  العليا 
رمي الهاشمي، واملسوولني عن 
جناح اإلمارات في معرض 
»إكسبو 212« الذي أقيم في 
كوري����ا اجلنوبية، وعرض 
فيه فيلم »السلحفاة«، الذي 
قام أحم����د فيه بدور »علي« 
الفتى اإلماراتي املهتم بحياة 
الس����الحف، وال����ذي يتعهد 
بإط����الق حملة توعية، ملنع 
استخدام األكياس البالستيكية 

في املراكز التجارية.

الوطني،  وكاالت: بزيه 
ال���� 13،  وس���نوات عمره 
وقف الطفل اإلماراتي أحمد 
الظهوري على منصة التكرمي 
في مهرج���ان كان لألفالم 
السينمائية والتلفزيونية 
القصيرة، حام���ال جائزة 
التي  الذهبي«  »الدولف���ني 
حصده���ا الفيلم اإلماراتي 
»السلحفاة« عن فئة األفالم 

أحمد الظهوري يتسلم جائزة »كان« الذهبية للفيلم اإلماراتي »السلحفاة«

تصدرهم األمير الوليد بن طالل.. وكارلوس سليم األول عاملياً بـ 77.5 مليار دوالر

4 سعوديني ضمن قائمة »بلومبيرغ«
ألغنى 200 ملياردير في العالم

ملياردير ف����ي العالم، وذلك وفقا 
إلحصائيات اجرتها أكتوبر املاضي، 
حيث تصدر التصنيف رجل األعمال 
املكسيكي كارلوس سليم، صاحب 
ش����ركات االتصاالت، بثروة تقدر 
ب����� 77.5 مليار دوالر. وجاء رجل 
األعمال األميرك����ي، بيل غيتس، 
صاحب ش����ركة مايكروس����وفت، 
الثاني����ة بثروة تقدر  املرتبة  في 
ب����� 64.34 مليار دوالر. وتاله في 
الترتيب رجل االعمال اإلسباني، 
أمانسيو أورتيغا، بثروة تقدر ب� 
53.6 مليار دوالر، ثم رجل األعمال 
 األميركي، وارن بوفيت، بثروة تبلغ
 48.4 مليار دوالر. وتقدر ثروات قائمة

ال� 200 األغنى عامليا ب� 2.7 تريليون 
دوالر وهو ما يعادل حجم الناجت 
اإلجمالي لفرنسا التي تعد خامس 

اقوى اقتصاد في العالم.

محمد بن عيسى اجلابر في املرتبة 
ال� 142 بثروة تقدر ب� 7.8 مليارات 
دوالر.  وحددت مجلة »بلومبيرغ« 
في تقريرها، ث����روات أغنى 200 

متّكن 4 سعوديني من الدخول 
لقائمة أغنى 200 رجل اعمال في 
العالم، تصدرهم األمير الوليد بن 
طالل صاحب شركة اململكة القابضة 
قائمة أغنياء الع����رب لعام 2012 
بثروة تقدر ب� 22.9 مليار دوالر، 
القائمة باملركز  وجاء ترتيبه في 
ال� 20، وفقا لتقرير »بلومبيرغ« 

االقتصادي.
وتاله رج����ل األعم����ال محمد 
العامودي، مالك شركات في الطاقة، 
وجاء في املرتبة ال� 100 في قائمة 
أغنى 200 رجل أعمال في العالم، 
بثروة تقدر ب� 10.1 مليارات دوالر. 
كما جاء رجل األعمال سليمان بن 
عبدالعزي����ز الراجح����ي، صاحب 
 مص����رف الراجحي ف����ي الترتيب

ال� 140 بثروة تقدر ب� 7.9 مليارات 
دوالر، وجاء رجل االعمال السعودي 

محمد بن عيسى اجلابر سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

حفل يقام في كولومبوس، 
في ختام جولته االنتخابية 
بع����د غد االثنني. ويس����افر 
الرئيس األميركي بصحبة 
بروس سبرجنستني لزيارة 
3 مدن في ميدوست، مختتما 
حملته االنتخابية من أجل 
والية ثانية في االنتخابات، 
الثالثاء  التي ستجرى يوم 

أوباما يقدم فاصاًل غنائيًا
مع جي ـ زد وبروس سبرجنستني

املقبل. ويصعد الرئيس أوباما 
على خشبة املسرح ليشارك 
سبرجنستني، وجي � زد، الذي 
يعد واحدا من كبار مؤيديه، 
في تق����دمي فاص����ل غنائي، 
يتوجه بعده أوباما بصحبة 
إل����ى والية  سبرجنس����تني 
أيوا، وهناك يبقيان انتظارا 
ملعرفة نتيج����ة االنتخابات 
في الي����وم التال����ي. وتقيم 
أيضا املطرب����ة كاتي بيري 
حفال غنائي����ا مجانيا كبيرا 
لصالح الرئيس أوباما اليوم 
السبت في ميلوكي. يذكر أن 
أوباما يتمتع بصوت غنائي 
رخي����م، وكان فاجأ مؤيديه 
خالل حفل جلمع التبرعات 
حلملته االنتخابية الرئاسية 
في هارلم في يناير املاضي، 
حني بدأ في أداء أغنية على 
املنصة، تتضمن مقطعا من 
أغني����ة »لنبقى مع����ا« التي 
أطلقها املطرب آل جرين في 

عام 1972.

واشنطن � أ.ش.أ: يشارك 
الرئيس األميركي باراك أوباما 
في الغناء مع املطربني جي � 
زد وبروس سبرجنستني في 

أوباما يغني

كارلوس سليم

محمد العاموديوارن بوفيتأمانسيو أورتيغابيل غيتس


