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 البقاء هللا 

 يا أيتها النفس  املطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي 

 حياة عبدالرحمن أحمد السامرائي 
ـ ٥٤ عاما ـ الرجال: اجلابرية 

ـ ق١٠ ـ ش١ ـ م٢٨ ـ ت: 
٩٩٨٨٢١٩٧ ـ النساء: اجلابرية 

ـ ق٦ ـ ش١١١ ـ م٤ ـ ت: 
.٢٥٣٢٧٦٦٥

  سوزان أحمد محمد بظاظة، 
أرملة عبدالوهاب محمود 

عبدالرزاق ـ ٦٩ عاما ـ 
الرجال: املنقف ـ ق١ ـ ش١٤٠ 

ـ م٢٣ ـ ت: ٥٠٥٠٣٢٣٢ ـ 
النساء: الشهداء ـ ق٣ ـ 

ش٣١٢ ـ م٩ ـ ت: ٩٧١١٦٠٧٠.
  رقية علي حسن، زوجة علي 

عباس علي زكريا ـ ٧٣ 
عاما ـ الرجال: اجلابرية 
ـ حسينية البلوش ـ ت: 

٩٩٩٥٩٥٠٠ ـ النساء: 
الرميثية ـ ق١١ ـ ش١١٥ ـ 

عبداهللا بن زبير ـ م٢ ـ ت: 
.٢٥٦٥٥٦١٦

  علي أحمد علي اليعقوب ـ ٧٧ 
عاما ـ الرجال: األندلس 

ـ ق٤ ـ ش٢ ـ م٨٨ ـ ت: 
٩٩١٣٤٨٤٨ ـ النساء: عبداهللا 
املبارك ـ ق١ ـ ش١١٦ ـ م١١ ـ 

ت: ٩٧٩٦٦٤٤٨.
  زاهية خالد فهد الفدغم الفضلي، 

زوجة سعد عطية الفدغم 
الفضلي ـ ٥١ عاما ـ الرجال: 

القيروان ـ ق٣ ـ ش٣٠٨ 
ـ م٩ ـ ت: ٦٥٦٩٢٠٠٠ 

ـ النساء: القيروان ـ ق١ 
ـ ش١٠٦ ـ م٢٥ ـ ت: 

٦٦٤٣٠٠٣١ ـ الدفن التاسعة 
صباحا.

  خولة احمد محمد اليوحة السميط 
ـ ٥١ عاما ـ الرميثية ـ ق٣ ـ 

ش ناصر املبارك ـ م٤٦ ـ ت: 
٩٧٨٨٩٠٤٠ ـ الدفن التاسعة 

صباحا.
  رابحة مرزوق عبداهللا محمد ـ ٥٦ 

عاما ـ الرجال: القادسية ـ 
ق٩ ـ ش عبدالعزيز الدعيج 

ـ م٦٨ ـ مقابل ديوان الدعيج 
ـ ت: ٦٠٦٠٨٨٠٣ ـ النساء: 
القرين ـ ق٣ ـ ش١٢ ـ م٤ 
ـ ت: ٩٩٥٧٧٧٥٠ ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
  حربية فريج سعود املطيري، 

ارملة محمد خلف درع 
املطيري ـ ٧٧ عاما ـ 

الفردوس ـ ق٦ ـ ش١ ـ م١٨ 
ـ ج١١ ـ ت: ٩٩٠٣٩٧٤١ ـ 

 .٦٦٦٠٢٠٩٩

 فستان خطيبة األمير وليام 
  ُيباع بـ ١٢٦ ألف دوالر

 شقيق جاكسون ينشر ذكرياته عنه

 لندنـ  يو.بي.آي: بيع فستان شفاف ارتدته 
خطيبة األمير ويليام كيت ميدلتون في عرض 
أزياء باجلامعة حني قابلت األمير للمرة األولى 

مقابل ١٢٦ ألف دوالر في دار مزاد في لندن.
  وذكرت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية 
أن الفستان اجلريء الذي ارتدته ميدلتون عام 
٢٠٠٢ خالل عرض األزياء في جامعة «سانت 
أندروز» بيع في املزاد لشخص مجهول مقابل 
أكثـــر من ١٢٦ ألـــف دوالر فيما كان يتوقع أن 

يحقق بني ١٣ و١٦ ألف دوالر.
الفســـتان تشارلوت تود    وكانت مصممة 
(٣١عاما) قد احتفظت به ٨ سنوات في خزانة 
والدتها. وقالت بعد املزاد إنها سعيدة جدا مشيرة 

إلى أنها لم تكن تتوقع أن يحقق هذا املبلغ.
  وكانت شارلوت قد صنعت الفستان لصف 
«فن اإلغراء» فيما كانت تدرس التصميم وقد 
ارتدته ميدلتون بينما كان األمير ويليام حاضرا 

وقد ذهل بها. 

  واشنطنـ  أ.ش.أ: يستعد شقيق جنم البوب 
األميركي مايكل جاكســـون إلطالق كتاب في 
اخلريف املقبل يتضمن ذكريات شقيقه حسبما 

أعلنت دار توتشستون ناشرة الكتاب.
  وحتمل املذكرات عنوان «أنت لست وحيدا: 
مايكل من خالل عيني شـــقيقه» التي وصفها 

جيرمني جاكسون في بيان أصدره بأنها «احلقيقة 
كما نعرفها». ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية 
«بي بي سي» امس عن جيرمني قوله ان أسرته 
لم تشـــأ أن تكون محاكمـــة د.كونراد موراي 
بخصوص حادث وفاة شقيقه، الكلمة األخيرة 

التي تقال عن مايكل جاكسون.

 مواقيت الصالة 

 حالة البحر 

 حالة الطقس 

 الفجر 4.35
  الشروق 5.54
  الظهر 11.56

  العصر 3.23
  املغرب 5.58
  العشاء 7.15 

 أعلى مد: ١١٫٥٧ ظهرا
              ١١٫٤٢ م

  أدنى جزر: ٩٫٤٨ ص
                ٩٫٥٣ م 

Cºعظمى: ٢٧ 
Cºالصغرى: ١٤  

١٠١٣MB :الضغط اجلوي  
  الرؤية: جيدة جدا 

 معتدل + سحب متفرقة 
والرياح شمالية غربية 
سرعتها من ١٥
  الى ٣٥ كم/ساعة 

 الفنانة الراحلة رابحة 

 املطربة رابحة إلى مثواها األخير اليوم
  ووفاة الفنانة رشا فاروق

  في حادث على «السادس» 
ــل مع املرض   بعد صراع طوي
توفيت أمس املطربة الشعبية رابحة 
مرزوق التي متيزت كثيرا في أداء 
اللون الشعبي بجميع فنونه احملببة 
لشعوب اخلليج، حيث أدته باتقان 
ــتحقت عليه اإلشادة والتقدير  اس
ممن سبقوها في هذا املجال. وكانت 
ــهرة  الفنانة الراحلة قد حققت ش
ــاحة الغنائية خالل  كبيرة في الس
الثمانينيات بلون غنائي مميز. هذا 

ــيوارى جثمانها الثرى صباح  وس
اليوم مبقبرة الصليبخات. 

ــرى، غيب املوت  ــن جهة اخ   م
الفنانة الشابة رشا فاروق إثر حادث 
أليم على طريق الدائري السادس، 
ــا عضوة في  والفنانة الراحلة رش
فرقة اجليل الواعي وحصلت على 
ــي دورة  ــل ممثلة ف جائزة أفض

مهرجان اخلرافي العام املاضي.
 ٭  مفرح الشمري 

 الفنانة الراحلة رشا فاروق 

 مقاالت الزمالء كتاب الصفحة األخيرة ص٤٣ 


