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يا ألطاف اهلل خووش حچي
نيويورك تنتزع لقب »المدينة األكثر صخبا في العالم«.

ـ والشرق األوسط يستحق لقب المنطقة »األكثر صخبا في المجرة«.
األميركيون ينفقون على الكماليات أكثر من إنفاقهم على السلع األساسية.

ـ إحنا بهالديرة حتى الطماط صار كماليات وبس مو ناقص إال البنات يعلقونه 
أبواللطفواحدتراچي بأذانيهم.
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مطاردة

أمي���ركا تطارد ب���ن الدن، 
والش���اب املغازجل���ي يطارد 
الفتيات في االسواق، واملطاردات 
عل���ى اش���دها في املسلس���ل 
الكرتوني Tom and Jerry وفي 
الذئب اجلائع  البراري يطارد 
احلمل الوديع، والشركة تطارد 
العمي���ل املتخلف عن س���داد 
الدفعات املالية املستحقة عليه، 
واملاريشال »جيرارد« يطارد 
الدكتور »ريتشارد كيمبل« في 
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.Fugitive
وفي احلي���اة نحن الطارد 
والطريدة في آن واحد، جنري 
وراء هدف ما في اللحظة التي 
نهرب ممن نحن هدف بالنسبة 
له، نتس���ابق للحصول على 
وظيفة، وحني نفوز بها يطاردنا 
رب العمل بالطلبات واالوامر، 
يطارد الرجل املرأة ليتزوجها 
وبعد الزواج يتحول إلى طريدة 
هاربة في عالم الضياع واخليبة 

والغضب.
الشرطي يطارد املجرم السفاح 
القاتل، وليس كل طريدة شريرة 
آثمة، فاالخي���ار قد يفرون من 
وجه االشرار، وفي عالم الطراد 
من ميلك القوة يطارد االضعف 
منه، فالصق���ر أقوى من طائر 
احلبارى، ولم يحدث أن أرنبا 

قام مبطاردة الثعلبان. 
نلهث وراء االيام.. نطاردها، 
الشهر وموسم  فننتظر راتب 
العطالت واالجازة الس���نوية 
وحفالت اعي���اد امليالد ورأس 
الس���نة ونغف���ل ان االيام هي 
التي تطاردن���ا لتقبض علينا 
ك���ي تطردنا من ه���ذه احلياة 

الدنيا.

البقاء هلل
الشيخة شيخة عادل إبراهيم حمود اجلراح الصباح � 26 
عاما � الرجال: باملقبرة فقط � ت: 25384876 � 

النساء: مشرف � ق2 � ش8 � ج2 � م11.
طيبـة محمد صالح العصفور، أرملة أحمد س���عدون 
العلبان � 64 عاما � الرجال: كيفان � ق2 � ش25 
� م4 � ديوان العصفور � ت: 24910091 � النساء: 

حطني � ق3 � ش313 � م20.
حصة فهد مبارك الضاعن، زوجة مبارك محمد الضاعن 
� 69 عاما � الرجال: صباح السالم � ق4 � ش25 
� م7 � ت: 67757976 � النس���اء: الزهراء � ق6 � 

ش606 � م36 � ت: 25242529.
شداد سعد صقالن الصواغ العازمي � 69 عاما � الرقة � ق2 

� ش 8 � م476 � ت: 99420007 � 99430002.
مهنا عيسى مهنا اخلوالد � 43 عاما � الرجال: القيروان 
� ق1 � ش110 � م7 � ت: 99221163 � 25245889 � 
النس����اء: جنوب السرة � الزهراء � ق3 � ش309 � 

م39 � ت: 99475440.
ـ 85 عاما � صباح الناصر  عبدالهادي علي خلف الزعبي 
� ق2 � ش10 � م23 � ت: 99444056 � 66330375 

� الدفن بعد صالة اجلمعة.
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رئيسة حترير مجلة »فوربس - الشرق االوسط« خلود العميان خالل حفل اعالن القائمة جانب من حفل »فوربس - الشرق االوسط«

اختيار »األنباء« و»الوطن« و»الراي« في قائمة
أقوى الصحف حضورًا على اإلنترنت بالعالم العربي 

بركة الجسار - كونا
اختيرت صحف »الوطن« و»الراي« 
و»األنباء« الكويتية ضمن قائمة »فوربس 
� الشرق األوسط« ألقوى 50 صحيفة 
حضورا عل����ى االنترنت لعام 2010 في 

العالم العربي.
وقالت رئيسة حترير مجلة »فوربس 
� الشرق األوس����ط« خلود العميان ان 
جريدة »الوطن« الكويتية احتلت املركز 
األول على مس����توى الكويت والثانية 
عربيا فيما جاءت جريدة »الراي« باملركز 
الثامن عربيا وحلت صحيفة »األنباء« 39 
عربيا ضمن القائمة التي تعتبر األولى 

من نوعها على صعيد املنطقة.
وكش����فت العميان عن أن صحيفة 
»اليوم الس����ابع« من مص����ر حلت في 

املرتبة األولى بقائمة مجلة »فوربس � 
الشرق األوسط« باللغة العربية ألقوى 
50 صحيفة حضورا على االنترنت لعام 

2010 في العالم العربي.
وقالت ان صحيفة »الشروق« نالت 
املرتبة األولى في اجلزائر و»الرياض« 
األولى في الس����عودية و»غلف نيوز« 
األولى في االمارات فيما تصدرت صحيفة 
»الغد« في األردن وصحيفة »األخبار« 
األولى في لبنان وصحيفة »الوس����ط« 
األول����ى في البحري����ن. وأوضحت انه 
مت إع����داد القائمة وفقا ملنهجية البحث 
العلمي املعتمدة في مجلة »فوربس«، 
مش����يرة الى أهمية الدور الذي تؤديه 
وسائل اإلعالم في نشر الوعي وتثقيف 
املجتمعات احمللية في التنمية االقتصادية 

واالجتماعية. وقالت ان مجلة »فوربس � 
الشرق األوسط« رصدت عن كثب اجنازات 
الصحف العربية واالجنليزية والفرنسية 
في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط 
وحتولها الى وسائل إعالم رقمية في إطار 

مسايرتها للتطورات التكنولوجية.
وأضافت ان املجلة اختارت الصحف 
األولى في الترتيب بناء على أفضل 200 
موقع في كل دولة عربية من موقع وخدمة 
»اليكس����ا« وهو تابع ملوقع »امازون« 
وتأسس س����نة 1996 ومقره الواليات 
املتح����دة. ويقدم »اليكس����ا« معلومات 
وبيانات تتعل����ق بترتيب املواقع على 
شبكة االنترنت. وأشارت الى أن »دار 
الناش����ر العربي« صاحبة حقوق نشر 
مجلة »فوربس« األميركية في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا أقامت 
مس����اء أمس حفل عشاء في دبي لكبار 
الشخصيات لإلعالن عن صدور العدد 
األول م����ن مجلة »فوربس � الش����رق 
األوسط« باللغة العربية والتي تعنى 
مبختلف القضايا االقتصادية ومواضيع 
التي تهم املس����تثمرين  املال واألعمال 
ورجال األعمال في املنطقة. وحضر احلفل 
رئيس »دار الناشر العربي« د.ناصر بن 
عقيل الطي����ار ونائب رئيس »فوربس 
ميديا« روبرت فوربز كبير مستشاري 
»فوربس توم وولف العاملية« الى جانب 
رؤساء حترير عدد كبير من الصحف 
العربية ونحو 200 من رؤساء ومسؤولي 
الشركات واملؤسسات العامة واخلاصة 

من اإلمارات والدول العربية األخرى.


