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البقاء هلل
عائشة محمد علي الساقان، زوجة سعد مطلق الساقانـ  78 عاما 
ـ الرجــــال: القادســــية ـ ق3 ـ ش عبدالعزيز الدعيج ـ م14 ـ 
ت: 22570010- النساء: حطني ـ ق1 ـ ش105 ـ م129 ـ مقابل 

قصر بيان ـ ت: 25220780.
خليل عبداحملسن يوسف القناعيـ  53 عاماـ  الرجال: الشويخ ب 
بجانب اجلمعية املركزية ـ ديوان القناعات ـ ت: 99813300 
ـ 97220669 ـ النســــاء: ضاحية عبداهلل السالم ـ ق2 ـ ش 

معن بن زائدة ـ ج23 ـ م3 ـ ت: 22514286.
ناصر كميخ عوض الهاجري ـ 75 عاما ـ الرجال: شمال األحمدي ـ 
ق15ـ  ش9 الشماليـ  م45ـ  ت: 99716861ـ  النساء: الفحيحيل 

ـ ق4 ـ ش1 ـ م237 ـ ت: 97234443.
نورة مرزوق داود البدر، أرملة عبدالعزيز فهد السميطـ  79 عاما 
ـ الرجال: ديوان البدر ـ ش اخلليج العربي ـ ت: 99040105 
ـ 55552290 ـ النساء: ضاحية عبداهلل السالم ـ ق3 ـ ش32 

ـ م8 ـ ت: 99900872.
مجبل حمود فهد املسانعـ  79 عاماـ  الرجال: النعيمـ  ق2ـ  ش1 
ـ م78 ـ ت: 99522272 ـ النســــاء: القصر ـ ق1 ـ ش3 ـ م207 

ـ ت: 66536223.
كوثر حامد محمد متولي، ارملة حشاش فالح العازمي ـ 59 عاما 
ـ اشــــبيليةـ  ق3ـ  ش316ـ  م9ـ  ت: 99600444ـ  97300444 

ـ 97124440.
حنان غازي عبدالهادي علي البحيريـ  18 عاماـ  الرجال: الرقةـ  ق3 
ـ طريــــق 2ـ  م253ـ  مقابل محطة البنزينـ  ت: 99599195ـ  
99556818 ـ النساء: ضاحية علي السالم ـ ق7 ـ ش13 ـ م17 

ـ ت: 99505935.
احمد عبداهلل يوسـف ـ 87 عاما ـ الشهداء ـ ق3 ـ ش313 ـ م90 

ـ ت: 94221333.
عبداهلل محمد حسـن الكنـدري ـ 21 عاما ـ الرجال: حطني ـ ق2 ـ 
ش224 ـ م165 ـ ت: 99409005 ـ النساء: حطني ـ ق1 ـ ش116 

ـ م6 ـ ت: 99409005 ـ الدفن التاسعة صباحا.
حسـن سـامة علي عياد ـ 62 عاما ـ الرجال: مشرف ـ ق4 ـ ش 
الثامنـ  م33ـ  ت: 25392573ـ  النساء: ضاحية السالم جنوب 

السرة ـ ق2 ـ ش204 ـ م30 ـ ت: 25214124.
علـي إبراهيم محمد صالح ـ 43 عاما ـ الرجال: صباح الســــالم ـ 
ق11 ـ ش1 ـ ج9 ـ م10 ـ ت: 99554422 ـ النســــاء: الصباحية 
ـ ق1 ـ ش1 ـ م500 ـ ت: 94000065 ـ الدفن التاسعة صباحا 

مبقبرة صبحان.
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تستضيف 
»األنـــبـــــاء« 
االثنني  اليوم 
اسـتــشـــاري 
ألمــــــراض  ا
لــجــلـديـــة  ا
والتناســـلية 

مبستشفى السيف د.عزت 
الســـاعتني بـــني   بـــدوي 
7 و9 مســـاء، للـــرد علـــى 
القراء حول كل ما  أســـئلة 
يتعلـــق باألمراض اجللدية 
والتناســـلية، وذلـــك على 
التالية: 24830514  الهواتف 
ـ ـ  24830238 ـ 24830322 

داخلي: 131 ـ 318.

 د.بدوي
اليوم وياكم

رمضان: الحرارة تصل إلى 41ْ مئوية اليوم
والغبار سيضرب الباد بدءًا من األربعاء

توقع خبير االرصاد اجلوية والبيئة عيســــى 
رمضان ان ترتفع درجــــات احلرارة الى 41 درجة 
مئوية اليوم وغدا فيما تســــتمر الرياح اجلنوبية 

الشرقية واجلنوبية الغربية احلارة نهارا.
وقال رمضان انه يتوقع ان تبدأ الرياح الشمالية 
الغربية بالتحول مع حركة مرتفع جوي شبه بارد 
نســــبيا من يوم بعد غد األربعاء املقبل باستحياء 
تصاحبها كميات من الغبار العالق من خارج الكويت 
تنخفــــض معها درجات احلــــرارة بخمس درجات 
مئوية على األقل. واضاف ان سرعة الرياح الشمالية 
والغبار املثار وانخفاض الرؤية االفقية ســــتزيد 
بشكل ملحوظ من مســــاء يوم اخلميس وتستمر 
حتى اجلمعة وتعود درجات احلرارة الى معدالتها 

الطبيعية أي دون الـ 30 درجة مئوية لعدة أيام موضحا ان الطقس 
سيتحســــن من يوم األحد املقبل مع اعتدال بالطقس واحلرارة وان 

االرتفاع بدرجات احلرارة سيعود لالرتفاع مرة اخرى.

ودعــــا الذين يعانون احلساســــية والربو الى 
اخذ احليطة بدءا من االربعــــاء املقبل حتى عطلة 
نهاية االســــبوع مشيرا الى موجة الغبار اجلديدة 

املقبلة.
وحول زيادة معدالت الغبار اشار الى ان السنوات 
االخيرة متيزت بكثرة العواصف الرملية التي تأتي 
طوال العام شــــتاء وصيفا وليــــس كما كانت في 
الســــتينيات والسبعينيات من القرن املاضي فقط 

في فصل الصيف وخالل فترة البوارح.
وبحسب الرزنامة املناخية بفترة الربيع الثاني 
ومدتــــه 31 يوما فان املناخ فيه ســــيكون في قمة 
االعتدال وفيه أيام طالع سعد السعود وطالع سعد 
األخبية. واوضح رمضان ان العرب قالت قدميا »اذا 
طلع ســــعد السعود ذاب كل جمود وكره في الشمس القعود ونضر 
العود والنت اجللود«، كما قالت »اذا طلع ســــعد األخبية خليت من 

الناس األبنية« داللة على ارتفاع درجات احلرارة.

عيسى رمضان

أخبار 
»الراي«.. 

تألق.. تجدد..
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  »G - Force«
حلم تحول إلى 

حقيقة.. وشباب 
طموح عاشق لسباقات السيارات 
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