
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
أوباما: الوضع الحالي في الشرق األوسط ال يحتمل.

ـ ال الوضع الحالي يحتمل وال حتى المستقبل يبشر بخير.
الكويت تشارك في مؤتمر األمن السياحي.

ـ عاد إحنا ما شاء اهلل األهرامات اللي عندنا بالصفاة فعال محتاجة لتطوير 
أبواللطفواحدشرطتها السياحية!

البقاء هلل
ياسني علوان حمادي إقطاميـ  65 عاماـ  الرجال: األندلسـ  ق5 
ـ ش7ـ  م78ـ  ت: 66678674ـ  النســـاء: العديليةـ  ق1ـ  

شارع عمورية ـ م23 ـ ت: 99828778.
فهد حمد حسني العذاب العجمي ـ 57 عاما ـ هدية ـ ق1 ـ ش2 ـ 

م205 ـ ت: 66628395.
عجيبـة سـعد عبدالرحمـن الواديـ  76 عامـــاـ  الرجال: املنقف 
اجلديد ـ ق4 ـ ش65 ـ م5 ـ ت: 23740756 ـ 66533116 ـ 
النساء: صباح السالمـ  ق7ـ  ش1ـ  م26ـ  ت: 99032605 

ـ 97795532.
عبدالعزيز خلف الفرحـ  79 عاماـ  الرجال: اليرموكـ  ق1ـ  الشارع 
األولـ  م39ـ  ت: 25349774ـ  25348988ـ  النساء: كيفان 

ـ ق5 ـ شارع محمد عبده ـ م7 ـ ت: 24820901.
أمينة فليج علي الفليج، ارملة راشد ابراهيم الفليج ـ 83 عاما 
ـ الرجال: ضاحية عبداهلل الســـالمـ  شـــارع صنعاءـ  
ق2 ـ م10 ـ ديـــوان الفليج ـ ت: 22520207 ـ النســـاء: 
الشـــويخ ـ ق6 ـ ش65 ـ م2 ـ ت: 24815782 ـ الدفـــن 

التاسعة صباحا.
مستورة مبارك شـافي العازمي، أرملة ضويحي مفرح العازمي 
ـ 90 عامـــا ـ الرجال: الظهر ـ ق5 ـ ش3 ـ ج2 ـ م5 ـ ت: 
23836657، النســـاء: القصور ـ ق5 ـ ش6 ـ م23 ـ ت: 

.25427662
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لقاء طبي

هاني الظفيري وكونا
رجح الباحث الفلكـــي الدكتور صالح 
العجيري ان تكون غرة شهر رمضان املبارك 
فلكيا يوم األربعاء املوافق 11 أغســـطس 
املقبل، مشيرا الى ان بداياته ستشهد ارتفاعا 
ممتدا لدرجات احلرارة مع تدني موجات 

الغبار.
 وقال العجيري في بيان صحــــافي له انه 
وعلى الرغــم من أن الوقـــت اليــــزال مبكرا 
للحديث عن شـــهر رمضـــان لهذا العام اال 
ان الكثيرين يهـــمهم معرفة موعد حلوله 
حتى يوائموا بني صيامهم وتواريخ سفرهم 

وإجازاتهم الصيفية خارج البالد.
 واضاف ان عيد الفطر سيصادف اجلمعة 
املوافق 10 سبتمبر املقبل، موضحا ان ايام 
الصوم كلها تقع في فصل الصيف القائظ 
اما نهايته فستســـود فيها الرطوبة دون 

انخفاض في درجات احلرارة اذ ستبقى في 
معدالتها املرتفعة فيما سيخف الغبار خالل 
الشهر الفضيل، واكد العجيري ان ساعات 
الصوم ستصل 15 ساعة في بداية الشهر 

وتقل الى 14 ساعة في نهايته.
 وحول موجة الغبار التي ضربت البالد 
مساء أمس قال العجيري ان الغبار سيستمر 
حتى منتصف شهر يوليو املقبل، موضحا 
أن البالد دخلت موسم البوارح الذي يستمر 
حتى منتصف الشهر القادم ومن املعروف عن 
هذا املوسم كثرة موجات الغبار املصاحبة 

والتي تستمر معظم أيامه.
وعن توقعاته عن استمرار موجة الغبار 
خالل األسبوع احلالي قال العجيري: »أتوقع 
أن تستمر موجة الغبار بشكل متقطع خالل 
األيام الثالثة القادمة على أن تهدأ قليال خالل 

نهاية األسبوع ولكنها ال تختفي متاما«.

 هـــذا وقالت إدارة األرصاد اجلوية في 
اإلدارة العامـــة للطيـــران املدني في بيان 
لهـــا ان البالد تأثـــــرت منـــذ أمس األول 
مبنخفض الهند املوســمي فتحولت الرياح 
من جنوبية شـــرقية الى شــمالية غربية 
مثيرة للغبار في فترة املساء وانخفضت 
الرؤية األفقية الى نحو 2500 متر في مطار 

الكويت الدولي.
 وقالـــت اإلدارة ان الرياح الشـــمالية 
الغربية املعـــتدلة الى نشطة السرعة من 20 
الى 50 كيـــلومترا في الســـاعة اســـتمرت 
حتى أمس مثــيـــرة للغـــبار فانخفضت 
الرؤية األفـــقيـــة الى 500 مـــتر تقــريبا 
في املناطق الصحـــراويـــة مع احـــتمال 
استمرارها إلى اليوم على ان تخف سرعتها 
الحقا لتكون ما بني 10 و30 كيلومترا في 

الساعة.

د. صالح العجيري

)فريال حماد(الرؤية األفقية تدنت إلى 500 متر ظهر أمس

)متين غوزال(موجات الغبار ضربت جميع أنحاء البالد أمس

الجيش األميركي يعتقل جنديًا أميركيًا
في الكويت لنشره معلومات سرية

واشــــنطن ـ أ.ف.پ: أعلــــن اجليش األميركي 
اعتقاله جلندي أميركي خدم في العراق بدعوى 
االشتباه بأنه نشــــر معلومات سرية، كما أعلن 
اجليش األميركي أمس في حني حتدثت الصحافة 
ان أمر االعتقال يتعلق ببث شريط ڤيديو يتضمن 

مشاهد عن ارتكاب خطأ في العراق.
وأعلنت القوة األميركية في العراق ان اجلندي 
يدعى برادلي مانينغ وهو في الثانية والعشرين 

من عمره.

وأضاف املصدر نفســــه »لقــــد مت إيداعه قيد 
التوقيف االحتياطي لالشتباه بأنه نشر معلومات 
ســــرية«، موضحــــا انه »محتجز فــــي الكويت« 

حاليا.
ونشر موقع انترنت متخصص بنشر معلومات 
حساسة في ابريل املاضي شريط ڤيديو عن غارة 
شنتها مروحية تابعة للجيش األميركي قبل ثالثة 
أعوام وأسفرت عن مقتل موظفني اثنني في وكالة 

رويترز لألنباء وعدد آخر من األشخاص.

»غبار البوارح« سيستمر حتى منتصف الشهر المقبل

العجيري: رمضان فلكيًا سيوافق يوم 11 أغسطس المقبل

د.جاسم منصور الجاسم:
ابدأوا بالعناية بأسنان
أطفالكم منذ الوالدة
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هل تستحق األم الخائنة أن تكون  حاضنة ألوالدها؟
بقلم: رياض الصانع ص 12


