
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: التفكير السلبي يمكن أن يقوي الذاكرة.

ـ صح بدليل أن العرب ال يزالون يذكرون بالتفصيل نكسة 1967.
مواقف مجمع الوزارات صايره جنها لعبة السلم والحية.

ـ تمشي متر وترد قري 50 متر يا جماعة خططوها واهلل ما تكلفكم 5 قواطي 
صبغ.

أبواللطفواحد

البقاء هلل
فتحي جاسم محمد العبيدـ  62 عاماـ  الرجال: 
العديليةـ  ق2ـ  ش25ـ  م3ـ  ت: 99892311 
ـ النساء: األندلس ـ ق4 ـ ش5 ـ م282 

ـ ت: 99661031.
محمد سـليمان السـالم ـ 93 عاما ـ الرجال: 
اجلهـــراء القدميـــة ـ ش عبداهلل بن 
جدعـــانـ  ق2ـ  م88ـ  ت: 24580234ـ  
66268724ـ  99617811ـ  النساء: اجلهراء 
ـ ق2 ـ ش4 ـ ج1 ـ م5 ـ ت: 24550505 

ـ 99426859.
غنيمة محمد أحمد احلرز، أرملة طاهر عبداهلل 
ـ الرجال: احلسينية  ـ 71 عاما  ناصر احلرز 
العباسية ـ املنصورية ـ على الدائري 
الثانيـ  ت: 99844102ـ  النساء: الرميثية 

ـ ق2 ـ ش20 ـ م5 ـ ت: 99622961.
محمد ناصر محمد الشخصـ  51 عاماـ  الرجال: 
املنصورية ـ حســـينية آل ياســـن ـ 
مقابل الدائري الثاني ـ ت: 66608417 

ـ 99740177ـ  النساء: الرميثيةـ  ق8ـ  ش 
أسامة بن زيدـ  ج84ـ  م337ـ  حسينية 

آل الرسول ـ ت: 22518147.
سهيلة مشعل عادل الشمريـ  سنتانـ  اجلهراءـ  
الواحةـ  ق4ـ  ش4ـ  م5ـ  ت: 97472751ـ  

65559262 ـ الدفن التاسعة صباحا.
ـ  ـ 26 عامـــا  نفـود عامـر مبـارك الرحيلـي 
 اجلهـــراء ـ العيون ـ ق1 ـ ش6 ـ م15 ـ

ت: 99045504.
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أ.ف.پ: تاريخيـــا ال يوجد 
أقدم من سور الصن العظيم 
الذي يعتبر أقدم اجلدران التي 
قام ببنائها اإلنسان حلمايته، 
وبني اجلدار الذي ميتد بطول 
6000 كيلومتر في القرن الثالث 
قبل امليـــاد ليكون أول جدار 
يســـتخدم لردع الغزاة ومنع 
التسلل إلى أراضي اإلمبراطورية 
الصينيـــة، ومن جدار الصن 
إلى جدران احلماية والفصل 
العنصري أو اجلدران السياسية 
وأشهرها جدار برلن الذي بني 
في العام 1961 وفصل برلن إلى 
شطرين شرقي وغربي حتى 
هدم في العـــام 1989، وبعده 
اخلـــط األخضر الـــذي فصل 
قبرص سياسيا وبني في العام 
1974، وأما أشهر جدران الفصل 
الديني فكان جدار بلفاست في 
ايرلندا الشـــمالية الذي فصل 
مناطق الكاثوليك عن مناطق 
البروتستانت، أما اجلدار الفاصل 
اإلسرائيلي فيعتبر أحد جدران 
الفصل العنصري الذي يفصل 

إسرائيل عن اجزاء من الضفة 
الغربية وبني في العام 2004 
رغم اعتراض كثير من منظمات 
حقوق اإلنسان، أما جدار سبته 

وجدار احلدود املكسيكية في 
الواليات املتحـــدة األميركية 
فكان الهـــدف من بنائهما منع 
الهجرة غير املشروعة وبني 

اجلداران في تسعينيات القرن 
املاضي وميتد جدار سبته 8.2 
كيلومترات بينما ميتد اجلدار 

االميركي الى 1100 كيلومتر.
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