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بوتيكـات �أومـيغـا

مـارينا مول: 22244841

�أفنيوز: 22597721/6

ولدى حمالت مـخـتارة من

بهبهاين: 60039999

متوفرة لدى:

مقاالت الزمالء 
كتاب الصفحة 

األخيرة
51

البقاء هلل

دهال مرزوق هادي العازمي ـ أرملة علي دهيسان 
امليع ـ 50 عاما ـ الرجال: الصباحية ـ ق2 ـ 

ش11 ـ م60 ـ ت: 60746666، النساء: الصباحية 
ـ ق2 ـ ش11 ـ م64 ـ ت: 66659921.

خالد محمد علي العدواني ـ 49 عاما ـ الرجال: 
ديوان العداوين ـ العمرية ـ مقابل نادي 

التضامن ـ ت: 67099912 ـ 99803505، النساء: 
العمرية ـ ق4 ـ ش2 ـ م9 ـ ت: 99703692.
سعود عبدالعزيز عبداهلل البطي ـ 32 عاما ـ 
الرجال: السالم ـ ق1 ـ ش127 ـ م59 ـ ت: 

66867778، النساء: الروضة ـ ق2 ـ ش24 ـ 
م18 ـ ت: 99050660.

شريفة محمد العايض الدوسري ـ 86 عاما ـ 
الرجال: اجلهراء ـ ق1 ـ ش عبداهلل بن جدعان 
ـ م23 ـ ت: 99045746 ـ 55966286، النساء: 
األندلس ـ ق8 ـ ش2 ـ م63 ـ ت: 99663671.

عادل يعقوب يوسف البشير ـ 48 عاما ـ 
الرجال: العدان ـ ق2 ـ ش70 ـ م5 ـ ت: 

66161640 ـ 99664475، النساء: الزهراء ـ ق4 
ـ ش418 ـ م23 ـ ت: 66009015.

معجبه علي حامد ـ أرملة محمد محسن بن 
درعان العجمي ـ 60 عاما ـ الرجال: ضاحية 

سعد العبداهلل ـ ق3 ـ ش311 ـ م19 ـ ت: 
99851487 ـ 99500696، النساء: الواحة ـ ق2 ـ 

ش3 ـ م611 ـ ت: 24559839 ـ 99854159.
عابد عبداهلل عبدو اخلالدي ـ 69 عاما ـ اخليمة 
ـ ش املستوصف ـ بالقرب من سوق العزيزية 

ـ العزاء اليوم وغدا فقط ـ ت: 94474040 ـ 
.99485598

مطر عبود مبارك الرشيدي ـ 76 عاما ـ الواحة ـ 
ق3 ـ ش5 ـ م2 ـ ت: 99080003 ـ 55004455 

ـ الدفن التاسعة صباحا.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 5.12
الشروق 6.37
الظهر 11.45

العصر 2.35
املغرب 5.53
العشاء 6.16

بارد والرياح شمالية غربية 
سرعتها من 35:12 كلم/ساعة

العظمى: 19
الصغرى: 5

أعلى مد
6.57 ص ـ 7.07م

أدنى جزر
1.08 ص ـ 12.46 ظهرا

ناقة مبليوني دوالر بأبوظبي
وإماراتي يرفض 2.5 مليون لناقة أخرى

أبوظبيـ  د.ب.أ: بيعت ناقة باإلمارات بمبلغ 
7 ماليين و500 ألف درهم إماراتي )ما يزيد 
على مليوني دوالر(، ضمن انشطة مهرجان 
الظفرة، الذي يعد اكبر وأغلى مهرجان لإلبل 

في العالم.
وقـال سـالـم الـمزروعي مـدير المــهرجان 
ان الناقــــة يملكها المربــــي اإلماراتي حفيظ 
المزروعي، والمبلغ الذي بيعت به هو أعلى 
سعر سجل بالمهرجان حتى اآلن، مشيرا إلى 
أن مالك نوق تلقوا عروضا بأســــعار أعلى 

لكنهم رفضوا البيع.
وأضاف: »تلقى مالك اإلبل عبيد بريمان 
العامــــري عرضا بشــــراء ناقته المســــماه 
»الحقايق« بمبلغ 9 ماليين درهم )2.5 مليون 
دوالر تقريبا( ولكنه رفض بيعها، ويبلغ عمر 

هذه الناقة سنتان.
كما تمت مساومة اإلماراتي حمدان الفالحي 
على شراء ناقتين له بمبلغ 16 مليون درهم 

لكنه رفض بيعهما«.
وتابع بالقول: »أسهم مهرجان الظفرة الذي 

تنظمه هيئة أبوظبــــي للثقافة والتراث في 
تحريك عملية البيع والشراء بالنسبة لإلبل 
المتميزة، مشيرا إلى أن أعلى رقم بيع لناقة 
كان في دورة العــــام الماضي من المهرجان 

بمبلغ 15 مليون درهم.
وكان »مهرجان الظفــــرة لمزاينة االبل« 
قد انطلق في الصحــــراء الغربية للعاصمة 
الســــبت بمشــــاركة 20  أبوظبي  اإلماراتية 
ألــــف ناقة قدم بها مالكهــــا من مختلف دول 

الخليج.
ويقــــام المهرجان للعــــام الخامس على 
التوالي، وتســــتمر دورته الحالية 10 أيام، 
وتعتبره ابوظبي بمنزلــــة تظاهرة تراثية 
تستقطب مختلف أطياف المجتمع اإلماراتي 

والخليجي على اختالف أعمارهم.
ويتضمن المهرجان مسابقات لإلبل الجميلة 
)المزاينة( وســــباقات للهجن يزيد مجموع 
جوائزها علــــى 42 مليون درهم إماراتي )11 
مليون دوالر(، من بينها 155 سيارة رباعية 

الدفع فارهة.

تتقدمان بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

لكل من تف�شل مبوا�شاتهما

فـي وفاة فقيدتهما الغالية املغفور لها باإذن اهلل تعاىل 

�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا اأو بالن�شر يف ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

عـائلـتــا اجلـوعــان   واملـ�ضــف

ف�ضـة عبداهلل اإبراهيـم اجلـوعـان
والدة/ خالد اأحمد �ضعود امل�ضف

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي


