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يا ألطاف اهلل خووش حچي
حكومة كرزاي اشترت اتفاق سالم مع طالبان بـ 20 ألف جنيه 

إسترليني.
ـ »يا بالش« يبدو أنها اشترت السالم أيام »تنزيالت طالبان«.

»الصحة« تبدأ فحص ما قبل الزواج األحد.
ـ المفروض الفحص بعد الزواج ألن بعده الواحد يا يحوشه سكري

 أو ضغط أو »يصّلع« حسب المدام.
أبواللطفواحد

العجيري: الغبار يستمر اليوم و»رمضان.. حر وغبار«

هاني الظفيري
كش���ف العال���م الفلك���ي د.صالح 
العجيري ان شهر رمضان لهذا العام 
الذي سيبدأ 21 اغسطس القادم سيكون 
مغبرا في معظم أيامه باالضافة الى انه 
سيشهد درجات حرارة مرتفعة خاصة 

في بداية ايام دخوله.
التي شهدتها  الغبار  وحول موجة 
البالد امس قال العجيري: »النزال في 
موسم البوارح الذي تنشط خالله الرياح 
الشمالية الغربية باالضافة الى تأثرنا 
باملنخفض الهندي الذي س���يطر على 
االجواء، وعزا اسباب تكرر الغبار الى 
اجلفاف الذي شهدته البالد بسبب شح 

االمطار«.
من جهته توقع الباحث الفلكي عادل 
السعدون ان تنخفض حدة الغبار غدا 
اجلمعة، مشيرا الى ان املنخفض اجلوي 
الهندي بلغ 995 مليبارا قياسا الى 1013 
مليبارا فوق البحر االسود، موضحا ان 
البالد تأثرت باملوسم الهندي املوسمي 
ووقعت حتت تأثير من املرتفعات اجلوية 

فوق بحر قزوين والبحر االسود.

البقاء هلل مواقيت 
الصالة

 و صفحة
الخدمات
  ص 12

عبداهلل حسني علي بوسعدةـ  49 
عاما � الرجال: كيفان � ق7 � 
ش74 � م1 � ت: 66160233 � 
النساء: قرطبة   �  25322913
� ش األول � ق3 � م41 � ت: 

.25322914
نوري عبيد علي العيدانـ  63 عاما 
� الرجال: عبداهلل مبارك � ق7 
� ش704 � م8 � ت: 99662150 � 
النساء: جنوب السرة � الزهراء 

� ق5 � ش504 � م14.
مطلق فالح محمـد العجمي ـ 65 
عاما � الظه����ر � ق2 � ش5 � 
ج2 � م13 � ت: 66554060 � 

.99800098
عبدالهادي معباس دحيم العتيبي ـ 
84 عاما � جابر العلي � ق3 � 
ش12 � م15 � ت: 99734709 � 

.66491778 � 99890801
خديجة يوسف موسـى العمران ـ 
91 عام����ا � اخلالدي����ة � ق3 � 
ش35 � م5 � ت: 99889825 � 

.24848468
صالح فهاد مبـارك العجمي ـ 87 
عاما � الصباحية � ق1 � ش11 
 �  99039944 ت:   � م715   �

.99020300
إبراهيـم عبداهلل ناصـر الفرحان ـ 
76 عاما � الرجال: الفيحاء � 
ديوان الفرحان � ق9 � ش91 
� م1 � مقابل ش دمش����ق � ت: 
22510175 � النس����اء: السرة 
ت:   � م15   � ش7   � ق4   �
25312344 � الدفن الس����اعة 

8.30 صباحا.
هلـة عبـداهلل رشـيد حبيليـص 
العازمي ـ أرملة عوض مبرج 
حبيليص العازمي � 81 عاما � 
الصباحية � ق2 � ش4 � م679 
� ت: 99884416 � 99495804 � 
الدفن الساعة التاسعة صباحا 

في مقبرة صبحان.
مرمي حسني عباس صفر ـ زوجة 
حسني حس����ن علي بولند � 
� الرجال: حسينية  78 عاما 
س����يد علي املوسوي � بنيد 
القار � شارع الشريف الرضي 
مقابل مسجد الشيرازي � ت: 
66100081، النساء: الدسمة � 
ق3 � ش الرشيد � م57 � ت: 

.22530018

موجة الغبار امس اخفت افق البحر وفي االطار د.صالح العجيري )محمد ماهر(

.. الرؤية انخفضت بشكل كبير امس وفي االطار مواجهة الغبار بالغترة

وجبة  الجالهمـة:  يوسـف 
العام  هذا  الرمضانية  »الراي« 
بالمفاجآت  ومليئة  دسـمة 
ص16 المذهلـة    


