
إس�ماعيل عبداهلل جاسم الكندري ـ 77 عاما ـ الرجال: 
ديوان الكنادرةـ  الشعبـ  مقابل املعاهد اخلاصة 
ـ ت: 99537671، النســـاء: حطـــن ـ ق1 ـ ش12 ـ 

م81.
لطيفة محمد سليمان املهينيـ  أرملة سليمان إبراهيم 
السلمان ـ 84 عاما ـ الرجال: العمرية ـ ق5 ـ ش1 
ـ م5 ـ ت: 97777322، النساء: العارضية ـ ق4 ـ 

ش5 ـ م42.
ناي�ف عالي ش�نيفي املاج�دي ـ 22 عامـــا ـ الرجال: 
خيمة بجانب سنترال اجلهراء ـ ت: 66799007 
ـ 99922208، النساء: الواحة ـ ق3 ـ ش3 ـ م18 ـ 

قدمي 494 ـ ت: 66876050.
دلهوبه محمد حمد الش�نوف ـ زوجة عالي شـــنيفي 

املاجـــدي ـ 38 عامـــا ـ الرجال: خيمـــة بجانب 
ســـنترال اجلهراءـ  ت: 66799007ـ  99922208، 
النســـاء: الواحة ـ ق3 ـ ش3 ـ م18 ـ قدمي 494 ـ 

ت: 66876050.
نايفة عالي ش�نيفي املاجديـ  زوجة حمد عبدالهادي 
الشـــنوف ـ 21 عامـــا ـ الرجـــال: خيمة بجانب 
ســـنترال اجلهراءـ  ت: 66799007ـ  99922208، 
النســـاء: الواحة ـ ق3 ـ ش3 ـ م18 ـ قدمي 494 ـ 

ت: 66876050.
بدرية عبداهلل علي حس�ن القطان ـ 72 عاما ـ الرجال: 
حســـينية الهزمي ـ املنصورية )العزاء اعتبارا 
من يوم األحد املقبل( ـ ت: 99689008، النساء: 

حسينية األوحد ـ املنصورية ـ ت: 66430100.
نورية زيد الصالحـ  زوجة خضر محمد نعمة احلساوي 

ـ 74 عامـــا ـ الرجال: املنصورية ـ ق2 ـ شـــارع 
ابن األرقم ـ م1 ـ مقابل املدرســـة األحمدية ـ ت: 
66374000، النساء: بيان ـ ق1 ـ الشارع الثالث 

ـ م10 ـ ت: 99611953.
عبدالعزيز إبراهيم الفليج ـ 83 عاما ـ الرجال: ضاحية 
عبداهلل السالمـ  ق2ـ  شارع صنعاءـ  م10ـ  ديوان 
الفليج ـ ت: 22520207، النساء: الشويخ ـ ق2 ـ 

شارع السالم ـ م22 ـ ت: 24813757.
فهد مهدي جرمان الديحانيـ  77 عاماـ  الرجال: الفردوس 
ـ ق4 ـ ش1 ـ ج2 ـ م23 ـ ت: 99666237، النساء: 
الفردوسـ  ق1ـ  ش1ـ  ج10ـ  م54ـ  ت: 24893708 

ـ الدفن التاسعة صباحا.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
البدء بتصوير فيلم عربي جديدة تحت اسم »جامعة الدول العربية«.

- اقترح على المخرج أن يغير اسمه »شجب 1« ويصوره على أجزاء.
عيدكم مبارك وعساكم من عواده.

- وللحكومة اللي ما قدرت تصرف رواتب سبتمبر قبل العيد نقول: »ترى 
أبواللطفواحدثالثة أرباع مواطنيكم معيدين على الحديدة«.
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كمبيوتر بشري

البشـــر أصناف وأصعبهم 
ورمبا أكثرهم متعة في التعامل، 
الصنـــف الـــذي يشـــبه النهر 
اجلاري، متجـــدد متغير على 
الدوام، فبعد ان تقطع أشواطا في 
التعرف على كيفية الدخول إلى 
تفاصيله الدقيقة يفاجئك بتبديل 
بوابات الدخول، وكأنه يحاكي 
جهـــاز الكمبيوتـــر الذي تغير 
الــــ password أو كلمة الدخول 
الســـرية اخلاصة به، فيلزمك 
الكلمـــة اجلديدة  بالبحث عن 
لتتمكن من الدخول إلى ملفاته 

النفسية والفكرية.
جتد هذا الشخص مييل إلى 
اجلدية وكل مـــا حوله عرضة 
للتأمل والتفكير والتحليل، فحن 
يغرد البلبل في القفص يبادرك 
بالسؤال عن مغزى هذا التغريد، 
هل حزن أم فرح ام شـــكوى؟ 
وحن يتحدث عن شخص آخر 
يتعمق بالتحليل التاريخي حتى 
يصل إلى أبي البشرية سيدنا آدم، 
وعندما يستمع لنشرة األحوال 
اجلوية يتساءل عن األرض، ملاذا 

ال تدور بالعكس؟
وبعـــد أن جتيد التعامل مع 
هذا الكمبيوتر البشري، تكتشف 
أنه قـــد تبدل وكأن الذي أمامك 
شخص آخر ال تعرفه من قبل 
حن تتحول شخصيته من اجلد 
إلى الهزل الفج الذي ال تسبقه 
مقدمـــات، فيهمس باســـتهزاء 
قائال »باربكيو« حن يســـتمع 
إلى خبر حريـــق راح ضحيته 
عشـــرات األبريـــاء! وهو الذي 
جعلك تعتقد انه اكثر إنسانية 

من ماما تريزا.

ملكة جمال الكون: أتمنى المساعدة
في اعتقال أسامة بن الدن 

إيالف: لم تبد خوفها من موقعها اجلديد كملكة جلمال 
للكون، بل أكدت أن اللقب وسيلة لتغيير بعض املفاهيم 
اخلاطئة عن وطنها املكســـيك وللمساعدة في حتسن 
االقتصاد باالهتمام بالصحة والتعليم، وقالت ملكة جمال 
الكون خيمينا نافاريتي في حوارها مع موقع PR أنها 
تتمنى أن تساهم في إلقاء القبض على أسامة بن الدن 
وحتدثت عن دراســـتها للتغذية وهو األمر الذي دفعها 
إلى وضع الصحة على قمة مشاريعها، كما أنها لم تخف 

حبها لنجوم الروك وبعض النجمات الالتينيات.
وحتدثت نافاريتي عن العنـــف في بلدها قائلة: ما 
يقلقني هو انتشـــار فكرة أن املكســـيك موطن للعنف 
وأحداث الشغب وهذا غير صحيح، فاملكسيك بلد جميل 
به أشـــخاص رائعون وأفـــراد يعملون من أجل نهضة 
بلدهم، ولذلك سأستغل لقبي اجلديد إليصال تلك الصورة 

الرائعة عن بلدي.
وعن سبب تخصصها في دراسة األغذية قالت: »فضلت 
دراسة التغذية ألن جدي توفي بسبب مرض السرطان 
عندمـــا كنت في الرابعة من عمري، وأثناء مرضه كنت 
أالحظ أنه يعاني من مشكالت عديدة متعلقة بعدم قدرة 
األطباء على توفير الغذاء املالئم له، لذلك قررت دراسة 
التغذية ألعرف أكثر عن أهمية الغذاء، وحاليا أعمل مع 
 Aid for« عـــدد من املنظمات املعنية مبرض االيدز، مثل
AIDS« وLatino Commission on AIDS««، فانـــا أريد أن 

أعمل جديا وأن أحدث تغييرا فعليا.
 وعن تصريحهـــا في برنامج ديڤيد ليترمان عندما 
قالت انها ترغب في املســـاعدة على إلقاء القبض على 
أسامة بن الدن، أكدت أنها التزال عند رغبتها تلك والتزال 
مصرة على تلـــك الرغبة قائلة: نعـــم فأنا أرى أن من 
املشـــاريع التي قد جتعل العالم أفضل، املســـاعدة في 
اعتقال أســـامة بن الدن عن طريق دعوته إلى لقائي ثم 

إلقاء القبض عليه.

الرئيس الليبي معمر القذافي خالل حضوره مؤمتر ملتقى ملوك وسالطني وأمراء أفريقيا في طرابلس أمس

ملكة جمال الكون خيمينا نافاريتي

المكسيكي ميتشيليتو عمره 12 عاماً ويصارع الثيران
مكسيكو ســـيتي ـ د.ب.أ: تسمح املكسيك 
مبمارسة لعبة مصارعة الثيران مع معلم مميز 
وهو الســـماح لألطفال مبواجهة الثيران وهو 

أمر غير موجود في إسبانيا.
وفي هذا اإلطار يسعى ميشيل لويس كارلوس 
الجريفري بينشيه الذي يبلغ من العمر 12 عاما 
ويشتهر بكنية »ميتشيليتو« الى أن يصنع اسما 
لنفسه كمصارع للثيران ولكي يحقق هذا الهدف 

أصبح يواجه ثيرانا زنة 400 كيلوغرام.

وهو يتعرض لكثير مـــن املخاطر، فحدث 
مؤخرا أن ثورا صغيرا ولكنه كبير احلجم دفع 
املاتادور الصغير عاليا في الهواء ليسقط على 
الرمال، وأخطأت قرون الثور الطويلة احلادة 

إصابة جسم ميتشيليتو بفارق شعرة رأس.
غير أن الثـــور انحنى أرضا بعد ذلك وهو 
ينزف دما سميكا من رقبته، وعاد ميتشيليتو 
للوقوف مجددا وقد أصاب وجهه رشاش من 
دمـــاء الثـــور بحلبة املصارعة وســـط ميدان 

مكسيكو.
وذكرت صحيفة ريفورما املكسيكية اليومية 
في مقال نشرته في اليوم التالي للمصارعة عن 
ميتشيليتو الصغير أنه ال ميكن اعتباره طفال 
وال النظر إليه كمصارع للثيران الصغيرة أو 
»نوفيلليرو« كما يطلق عليه في املكسيك، فهو 
بذل قصارى جهده ليرفع قامته منتصرا ولكنه 
لم يتمكن من حتقيق ذلك وانفجر باكيا عندما 

سقط على الرمال.

مسلسل سوري ضخم يتناول حياة الزعيم الليبي
وكاالت: كشف الكاتب والروائي السوري 
فضل عفاش ان مطلع اكتوبر املقبل قد يشهد 
انطـــالق اعمال التصوير النتاج مسلســـل 
»الفرار الى جهنم« الذي كتب قصته الزعيم 
الليبـــي معمر القذافي مضافـــة اليه رواية 
عفاش »املاضـــي يبدأ غدا« وقـــال عفاش 
جلريدة »القدس العربي« التي نقلت اخلبر 
انه والشركة السورية التي ستنتج العمل 
بانتظار مباركة العقيد القذافي للبدء بانتاج 
العمل الذي وصفه عفاش بأنه سيكون ضخما 

وبتكنولوجيا عالية املستوى.
الكاتب السوري اوضح ان العمل يستعير 
صورة جهنم املوجودة في واقعنا للوصول 
الى اجلنة وهو مأخوذ عن قصة قصيرة كتبها 
العقيد الليبي معمر القذافي بعنوان »الفرار 
الى جهنم«  وعن رواية »املاضي يبدأ غدا« 
التي كتبها عفاش نفســـه عن سيرة حياة 
الزعيم الليبي القذافـــي كاملة منذ والدته 
في ليبيا ببلـــدة جاروف العام 1941 مرورا 
بثورة الفاحت التي قادها الى وقوفه على منبر 

االمم املتحدة عندما القى كلمته الشـــهيرة 
هناك، مضافة اليهمـــا الكثير من خطاباته 

وافكاره.
واذ نفى عفاش الذي يضع حاليا اللمسات 
النهائية على سيناريو العمل ان يكون قد 
قام بتخفيف حدة العمل، اكد ان العمل ليس 
صادما في االصل وانه يدافع عن احلق العربي 
وانه ترجمة لفكر القذافي وما يقوله معبرا 
عن لسان حال الناس في جميع انحاء العالم 

العربي.

عضلة العمالق.. أطول من القزم
أندرو هاريسون صاحب أكبر عضلتي ذراع في بريطانيا يحمل كاغيندار 
ثاپـــا ماغار من نيبال الذي يعتقد انه أصغر شـــخص فـــي العالم، وذلك 
خالل احتفـــال »صدق أو ال تصدق« الذي يقام في لندن ســـنويا، ويبلغ 
طول كاغيندرا )17 عاما( 56 ســـنتيمترا في حن يبلغ محيط عضلة ذراع 

هاريسون )28عاما( 61 سنتيمترا.

القذافي: سنحقق حلم »الواليات المتحدة األفريقية«
وكاالتـ  طرابلس: بدأت في طرابلس الليلة قبل 
املاضية بحضور الرئيس الليبي معمر القذافي 
ملك ملوك أفريقيا التقليدين اعمال املؤمتر الثاني 

مللتقى ملوك وسالطن وامراء افريقيا.
وحضر افتتاح املؤمتر الرئيس احمد توماني 
توري رئيس جمهورية مالي كما حضره منسق 
عام القيادة الشعبية االجتماعية في ليبيا وعدد 
من منسقي القيادات الشعبية االجتماعية وامن 
اللجنة الشعبية العامة وعدد من كبار املسؤولن 

الليبين.
ومت في اجللســـة االفتتاحية عرض شريط 
وثائقي بعنوان »خمسون عاما من النضال من 
اجل افريقيا« تناول االهمية االستراتيجية الفريقيا 

في العالم وتاريخها.
وحتدث في اجللسة االفتتاحية رؤساء مجالس 
امللوك التقليدين بالقارة وقد اســـتهلها القادة 
التقليديون في زميبابـــوي الذين اكدوا ان هذا 

امللتقى يجسد القيم االجتماعية االفريقية.
واعربوا في كلمتهم التي ألقاها رئيس مجلسهم 
عن اعتزازهم برؤية العقيد القذافي االفريقية التي 
جتسد القيم التقليدية للقارة، واوضحوا انه في 
الوقـــت الذي تقدمت فيه جميع القارات االخرى 
مثل آســـيا واميركا اجلنوبية في مجال التنمية 
فإن افريقيا ورغم مرور عقود من االستقالل وعدد 
ال يحصى من مبادرات التنمية التزال عالقة في 
معضلة التنمية ألنهـــا كانت تبحث عن حلول 

للتنمية باستخدام مناذج خاطئة.
وفي كلمته بافتتاح املؤمتر اكد العقيد معمر 
القذافي عزمه على املضي قدما مبساعدة القادة 
التقليدين ألفريقيا على حتقيق هدف )الواليات 
املتحـــدة االفريقيـــة( الذي أقرتـــه قمم االحتاد 

االفريقي.
وقال موجها حديثه الى ملوك وامراء وسالطن 
وشيوخ وعمد افريقيا في املؤمتر الثاني مللتقاهم: 
التقليدية،  القيـــادات  )نحن افريقيا احلقيقية، 
افريقيا االجتماعية، املثل والتقاليد والعادات(.

خالل المؤتمر الثاني لملتقى ملوك وسالطين وأمراء أفريقيا


