
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 دراسة: استحضار الماضي يجعلنا تعساء.

  ـ والعرب ـ ما شاء اهللا عليهم ـ أكثر البشر استحضارا للماضي وكل خطبهم 

تبدأ بـ «كنا». 

 سعر الخروف المحلي وصل لـ ١٥٠ دينارا.

  ـ وباچر تطلع لنا «التجارة» وتقول معلوم ألنها خرفان محلية و«شايفة حالها».
 أبواللطف  واحد

الة 
ص

 ال
ت

قي
وا

م
 

الة 
ص

 ال
ت

قي
وا

م
 

 ٤٫٤٨ الفجر 
 ٦٫١٠ الشروق 

 ١١٫٣٣  الظهر 
 ٢٫٣٣ العصر 

 ٤٫٥٤ المغرب 
 ٦٫١٤ العشاء 

 البقاء هللا 
 عبدالرحمن عبدالوهاب احلسينان ـ ٧٣ عاماـ  الرجال: 
اخلالديةـ  ق٤ـ  ش٤٠ـ  م٧ـ  ديوان احلسينان 
ـ ت: ٢٤٨١١٣٠٠ ـ النساء: السرة ـ ق٥ ـ ش٩ ـ 

م١٤ ـ ت: ٢٥٣٣٧١٤٠.
  بدر منصور يوسف مبارك املضاحكةـ  ٥٢ عاماـ  الرجال: 
ـ ت:  ـ م١٧  ـ ج٦  ـ ق١ ـ ش األول  قرطبـــة 
٦٦١٤٦٦٦٩ـ  ٩٧٦٠٠٧٧٧ـ  النساء: قرطبةـ  ق٤ 

ـ ش األول ـ ج٤ ـ م١٩أ ـ ت: ٩٧١٧٠٢٩٢.
  سالم سليمان سالم راشد حمادةـ  ٢٩ عاماـ  الرجال: 
النزهةـ  ق٣ـ  ش دمشقـ  ديوان حمادةـ  ت: 
٢٢٥٢٤١٦٦ ـ النســـاء: اليرموك ـ ق٤ ـ ش٥ ـ 

م٢٠ ـ ت: ٢٥٣٣٦٦٣٣.
  نـورة غويزي حمـد املطيـري، أرملة علي معجب 
خضـــر املطيـــري ـ ٧٣ عامـــا ـ صبـــاح

الناصر ـ ق٧ ـ ش٥١ ـ م١٠ ـ ت: ٦٦٦١١٣١٤.
  خزنة محمد شينان العجمي، أرملة مناحي محسن 
زبرة العجمـــي ـ ٨٠ عاما ـ الصباحية ـ ق١ ـ 

ش٢ ـ م ٥٣٨ ـ ت: ٩٩٠١٠٦٢٠.
  سالم ناصر محمد بن شريفة احليانـ  ١٨ عاماـ  الرجال: 
صباح الناصرـ  ق٢ـ  ش٣ـ  م١٠ـ  ديوان مختار 
صباح الناصر ـ ت: ٢٤٨٨٢٢٨٨ ـ ٩٩٨٢٥٩٥٩ 

ـ النســـاء: صباح الناصرـ  ق٣ـ  ش١ـ  م٨٥ـ  
ت: ٩٧٨٨٨٢٧٨.

  شيرلي جيري جاكوب دوفران، أرملة علي عبداهللا 
محمد العقاب ـ ٥٥ عاما ـ الرجال: بيان ـ ق٦ 
ـ ش٣ ـ ج١ ـ م٨ ـ ت: ٩٩٦٥٥٨٥٢ ـ ٩٧٥٥٥٤٨٧ 
ـ النســـاء: الدســـمة ـ ق٢ ـ ش٢١ ـ م١٢ ـ ت: 

٩٩٥٤١٢٢٣ ـ ٢٢٥٥٥٤٢٣.
  كافية محمد عشوي السدير السعيدي، زوجة فيصل 
عزيز الهديالن السعيديـ  ٣٠ عاماـ  الرجال: 
اجلهراءـ  الواجهةـ  الواحةـ  ق٢ـ  ش٧ـ  م٦٢ـ  
ت: ٦٦٠٢٢٩٠٢ـ  ٦٥١٠١٠٦٥ـ  النساء: اجلهراءـ  

الواحة ـ ق٣ ـ ش٤ ـ م٢٩ ـ ت: ٦٦٢٥٢٦٧٧.
  أحمد عباس عبدالرضا شيشـتر ـ ٥٨ عاما ـ الرجال: 
الرميثية ـ مسجد مقامس ـ ت: ٦٠٠٠٣٠٠٦ ـ 
النساء: جنوب السرة ـ حطني ـ ق٣ ـ ش٣١٧ 

ـ م٦٠ ـ ت: ٢٥٢٢٤٠٥٨.
  عبـداهللا عبدالعزيـز العبـداهللا العبيـد ـ ٧٥ عاما ـ 
الرجـــال: الشـــامية ـ ق٤ ـ ش٤٤ ـ م٢ ـ ت: 
٩٩٠٥٥٥٣٨ ـ النســـاء: الروضـــة ـ ق٤ ـ ش 
أبوموسى األشعري ـ م٢٠ ـ ت: ٢٢٥٧٠٤٤٣ ـ 

الدفن التاسعة صباحا. 

 مالبس مادوف الداخلية.. في مزاد 
 نيويـــورك ـ يو.بي.آي: 
تعرض ســـراويل داخلية 
خاصـــة برجـــل األعمـــال 
املدان باالحتيال  األميركي 
برنارد مادوف للبيع اليوم 

في مزاد في نيويورك.
  وذكــــرت صـحـيـفــــة 
«نيويورك بوست» أن دائرة 
املارشال األميركي ستقيم 
مزادا جديدا في نيويورك 
تباع فيه أغراض كان ميلكها 
مادوف بغية تعويض بعض 
ضحايا عمليـــة االحتيال 

الكبرى التي قام بها والتي 
تقدر بـ ٦٥ مليار دوالر.

املزاد    وسيعرض خالل 
خامت خطوبة ماسي قدمه 
مادوف لزوجته روث تبلغ 
قيمتـــه ٣٠٠ ألف باإلضافة 
إلى ١٠٩ أزواج من اجلوارب 
املستعملة و١١ سرواال داخليا 
جديـــدا و١٣٨ زوج جوارب 
جديدة وســـروال حريري 
من ماركة أرماني وجوارب 
نســـائية جديدة من ماركة 

 برنارد مادوف برادا. 

 البحث عن سارقي مجوهرات
  ابنة رئيس الوزراء المصري السابق 

 امـــرت النيابة العامـــة مبنطقة الدقـــي مبحافظة اجليزة 
املصرية بســـرعة ضبط واحضار املتهمني مبساعدة خادمة 
ابنة رئيس الوزراء السابق د.عاطف عبيد على بيع املشغوالت 
التي استولت عليها من داخل شقة مخدومتها، باالضافة الى

ضبـــط باقـــي املجوهـــرات التي باعتهـــا الى احـــد محالت 
املجوهرات.

  وكانت اجهزة االمن ـ بحســـب موقع «محيط» ـ مبحافظة 
اجليزة قد تلقت بالغا من «نورا» ابنة د.عاطف عبيد رئيس 
وزراء مصر السابق، يفيد باكتشافها اختفاء كمية من مشغوالتها 
الذهبية ومبلغ ٥٠٠ جنيه من داخل شـــقتها الكائنة مبنطقة 

الدقي.
  وعلى الفور مت تشكيل فريق بحث لكشف غموض حادث 
السرقة وضبط املتهمني، حيث تبني من حتريات رجال املباحث 
ان وراء ارتكاب الواقعة خادمة املبلغة، واضافت التحريات ان 
املتهمة استولت على املشغوالت الذهبية وباعتها الحد محالت 

الذهب مبركز كفر الزيات مبحافظة الغربية.
  متكن رجال املباحث من ضبط اخلادمة املذكورة، ومبناقشتها 
انكرت ارتكاب الواقعة امام النيابة التي امرت بحبسها على 
ذمة التحقيق، وطلبت حتريات املباحث حول الواقعة وسرعة 
ضبط واحضار املتهمني مبســـاعدتها علـــى بيع املجوهرات 

املسروقة. 

 نعوش على شكل أسماك وخنازير! 

 نعش على شكل سمكة 

 أكراـ  سي.ان.ان: يبدو أن موجة 
التفضيالت الشخصية انتقلت من 
السيارات والهواتف النقالة، لتصل 
إلى النعوش والتوابيت، إذ أصبح 
باإلمكان اختيار نعوش بحســــب 
املزاج الشخصي، منها على شكل 
دجاجة، أو سمكة عمالقة، أو حتى 

سلحفاة.
  والعمل في جتارة مثل املوت، 
جتعل صانع النعوش إريك أجيتي 
أنانغ وعماله، مشغولني جدا، في 
حتضير النعوش بحسب الطلب.

  وأنانغ هــــو اجليل الثالث من 
التي تنحــــدر من منطقة  عائلته 
تيشــــي في غانا، ويدير ورشــــة 
جنــــارة تتخصص فــــي صناعة 
التوابيت املفصلة حسب الطلب، 
وعلى أي شكل، مثل السيارات، أو 
اخلنازير أو البيانو مثال. وتلقى 
تلك التوابيت رواجا، وفقا ألنانغ 
الــــذي يقول انه صنع ما بني ٢٠٠ 
و٣٠٠ نعش حتى اآلن، خالل العام 
احلالي، باع منها للغانيني، وصدرها 

إلى دول من بينها الواليات املتحدة 
وكندا وبلجيكا واسبانيا وكوريا 
 CNN اجلنوبية. وقال أنانغ لشبكة
إن الورشة التي يديرها أسسها جده 
سيث كني كيوي في اخلمسينيات 
العقــــد املاضي، عــــن طريق  من 
املصادفة تقريبــــا. إذ كان يصنع 
األيام حماالت خشــــبية  في تلك 
مثل الكراسي، كان يتم استخدامها 

لنقل زعماء القبائل في املهرجانات 
التقليدية. وأضاف «ذات مرة طلب 
زعيم قبيلة كرسيا يحمل عليه على 
شكل جذع شجرة كاكاو، وبشكل 
غير متوقع توفي قبل املهرجان، ومت 
دفنه في احلمالة ذاتها، وبعد فترة 
وجيزة توفيت جدتي التي كانت 
حتلم دائما بالسفر.. فصنع جدي 

لها نعشا على شكل طائرة». 


