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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي إلى ربك  راضية 

مرضية  فادخلي  في 
عبادي  وادخلي جنتي

بدر راشد العمر الفضالة ـ 
75 عاما ـ الرجال: ديوان 
الفضالة ـ الفيحاء ـ ت: 

66788844 ـ النساء: 
اخلالدية ـ ق2 ـ ش28 ـ 

م7أ.
مرمي محمود أسد اهلل 

األسد، أرملة علي حسن بن 
نخي ـ 87 عاما ـ الرجال: 

مبارك العبداهلل )غرب 
مشرف( ـ جامع الوزان ـ 

مقابل أرض املعارض ـ ت: 
99350935 ـ 99707009 

ـ النساء: سلوى ـ ق12 
ـ ش األول ـ م66 ـ ت: 

.25640281
حمدان مسلوب دهيران 

الرشيدي ـ 74 عاما ـ 
الرجال: النهضة ـ ق2 
ـ ش202 ـ م23 ـ ت: 
99881716 ـ النساء: 

الفردوس ـ ق6 ـ ش1 ـ ج11 
ـ م15 ـ ت: 99799191.
سالم صالح العبداهلل 
املسعود ـ 93 عاما ـ 

الرجال: جنوب السرة ـ 
السالم ـ ق2 ـ ش217 ـ 
م12 ـ ت: 90999776 ـ 

النساء: عبداهلل املبارك ـ 
ق3 ـ ش326 ـ م27.

إبراهيم محمد علي العوضي 
ـ 86 عاما ـ الرجال: الدعية 

ـ ديوان العوضي ـ ت: 
69040009 ـ النساء: 

السرة ـ ق5 ـ ش1 ـ م99 ـ 
الدفن التاسعة صباحا.

أمومة كارديشيانحتدي الثلج بطريقة مختلفة ومؤملة
وكاالت: انتشرت مؤخرا طرق مختلفة خلوض »حتدي دلو 
الثلج«، منها ما يثير الضحك، ومنها ما هو غريب ورمبا مؤلم في 
بعض األحيان. فقد تداول رواد مواقع التواصل مقطع ڤيديو لرجل 
أراد أن يخوض »حتدي الثلج« بطريقة مختلفة، حيث وقف أسفل 
رافعة بها كمية كبيرة من املاء املثلج، أراد أن يتحدى به اجلميع 
ويسكب كل هذه الكمية على رأسه. إال أن رافعة البلدوزر اصطدمت 
بقوة كبيرة على رأسه، فأوقعته فاقدا للوعي على األرجح، قبل 
أن تس����كب كمية الثلج الكبيرة عليه، حسب العربية نت. يذكر 
أن حملة »حتدي دلو الثلج« قد انتشرت مؤخرا، خصوصا بني 
النجوم واملشاهير في العالم، للتوعية مبرض »التصلب العضلي 
اجلانبي ALS«، وذلك بسكب دالء املاء املثلج على رؤوسهم جلمع 

املال للبحث العلمي لعالج ذلك املرض.

لندن ـ وكاالت: كشفت جنمة تلفزيون الواقع كيم 
كارديشيان أن ابنتها البالغة من العمر 14 شهرا حتب أن 
تسرح شعرها بنفسها. وقالت كيم: »تبدأ بفرشاة بعدها 

يلزمك فرشاة ثانية لها«. وتابعت انها تضع لها القليل 
من الزيت من مجموعتها، وحني يكون شعرها مثاليا 

جتعله فوضويا مجددا. من ناحية أخرى، التقطت عدسات 
كاميرات الباباراتزي صورا لكيم وهي تقبل ابنتها بشدة 
خلل وصولها إلى فيالديلفيا. وكانت برفقة كيم ونورث، 

الوالد النجم كانيي ويست الذي كان قد أحيا في الليلة 
نفسها مهرجان يحدث في أميركا.

الرجل حتت الرافعة
كارديشيان وطفلتها

هامبورغ � د.ب.أ: حذر أطباء 
الرابط����ة األملانية إلخصائيي 
أمراض الروماتيزم من إمكانية 
أن تتسبب أدوية الروماتيزم 
في التأثير بالسلب على أداء 
وظائف الكلى، السيما لدى كبار 
السن، وذلك وفقا ملا ورد على 
موقع الرابطة األملانية ألطباء 

االمراض الباطنة.
اخصائي���ة  وأرجع���ت 
أمراض الروماتيزم دكتورة 
زيلكه تسينكه من العاصمة 
برلني ذلك إل���ى أن وظائف 
الكلى تتراج���ع بطبيعتها 
لدى كبار الس���ن. وصحيح 
أن هذا التراجع يعد مؤشرا 
طبيعي���ا بالنس���بة للتقدم 
في العمر، إال أنه يتس���بب 
التمثيل  في تباطؤ عمليات 
الغذائي لألدوية وكذلك تباطؤ 
معدل تصريفها من اجلسم 
لدرجة أنها ميكن أن تتراكم 

بداخل اجلسم.
وشددت تسينكه على أهمية 
أن ينتبه كبار السن املصابون 
بالروماتيزم إلى تأثير األدوية 
التي يتناولونها على وظائف 
إلى  الكل����ى لديهم، وكذل����ك 
الدوائية احملتملة  التفاعالت 
التي ميكن أن تنتج عن تلقي 

هذه األدوية مع غيرها.
وأضافت الطبيبة األملانية: 
»ينبغي أن يتم وصف عالج 
الروماتيزم وفق����ا حلالة كل 
مريض واحتياجاته اخلاصة، 
بحي����ث تتم مراع����اة نوعية 
األدوية األخرى التي يتلقاها 
املريض واالنتباه بصفة خاصة 
إلى تأثير تناول هذه األدوية 
مع غيرها على وظائف الكلى، 
الس����يما لدى كبار السن من 

املرضى«.

أدوية الروماتيزم 
خطر على الكلى


