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 58  مقاالت الزمالء كّتاب الصفحة األخيرة 

 البقاء هللا 

 يأيتها النفس  املطمئنة 
ارجعي إلى ربك راضية 

مرضية فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي 

 جاسم علي ناصر محمد ـ ٦٧ عاما ـ الرجال: غرناطة ـ 
ق٣ ـ ش١١ ـ م١٢ ـ ت: ٩٧٣٠٢٠٠٩ ـ ٩٩٩١٢١٤٤، النساء: 

غرناطة ـ ق٣ ـ ش١١ ـ م١٤ ـ ت: ٢٤٨٧٧٥١٢.
  سعدية أسلم محمد العجمي، أرملة سالم فرج العجمي ـ 
٧٠ عاما ـ الرجال: سعد العبداهللا ـ ق٦ ـ ش٥٠٦ ـ م١٤ ـ 
ت: ٥٥٩٢٩١١٩، النساء: العدان ـ ق٣ ـ ش٢٨ ـ م٢٠ ـ ت: 

.٢٥٤٤٢٦٢٨
  عجاج سليمان عمر العنزي ـ ٧٣ عاما ـ الرجال: اخليمة ـ 
خلف سنترال اجلهراء ـ ت: ٩٩٠٤٢٤٩٨، النساء: الواحة ـ 

ق٢ ـ ش٨ ـ م١٠٦٩ أزرق ١٥.
  بزة عبداهللا اجلوعان، أرملة إبراهيم عبدالرحمن العثمان 

ـ ٨١ عاما ـ الرجال: ضاحية عبداهللا السالم ـ ق٣ ـ ش 
عبداللطيف العثمان ـ ديوان عبداللطيف العثمان ـ ت: 

٦٦٧٦٦٦٢٥، النساء: اخلالدية ـ ق١ ـ ش غزة ـ م٩ أ ـ ت: 
٢٤٨٤٦٠٩٤ ـ الدفن التاسعة صباحا.

  عمير طبالن سعد الرشيدي ـ ٧٩ عاما ـ الرجال: اشبيلية 
ـ ق١ ـ ش١٠ ـ م٦٢٩ ـ ديوان النائب علي الدقباسي ـ ت: 
٩٩٨٨٨٦٣٧، النساء: الفردوس ـ ق٧ ـ ش١ ـ ج١١ ـ م١٤ ـ 

ت: ٦٦٢٧٥٠٥٠.
  محمد عبداحلميد صالح فرس ـ ٣٤ عاما ـ الرجال: بيان 
ـ مسجد اإلمام حسن ـ ت: ٩٩٦١٥٥٤٧، النساء: السرة ـ 

ق٤ ـ ش١٧ ـ م٦٢ ـ الدفن الساعة ٨٫٣٠ صباحا.
  إميان سليمان علي املصري ـ ٤٥ عاما ـ الرجال: 

العمرية ـ ق٣ ـ ش الرابع ـ م١٧ (مقابل شارع املطار 
الرئيسي) ديوان املصري ـ ت: ٩٩٠٢٤٤٤٢ ـ ٢٤٧٦٥٠٠١ 
ـ ٢٤٧٦٥٠٠٢، النساء: اليرموك ـ ق٤ ـ ش األول ـ م٣٤ 
منزل علي املصري (مقابل شارع املطار الرئيسي) ـ ت: 

٩٩٣٨٣٩٦٧ ـ ٩٩٨٢٢٥٠٩ ـ ٩٩٦٦٧٥٥٢.
  محمد إبراهيم أحمد إبراهيم العاشور ـ ٣٤ عاما ـ 

الرجال: مشرف ـ ق٦ ـ ش٦ ـ م٦٤ ـ ت: ٥٥٣٣٢٢٤٦ 
ـ ٩٩٠١٢٩٩٧، النساء: القرين ـ ق٣ ـ ش٣٤ ـ م١ ـ ت: 

٢٥٤٢٠٠٤٦ ـ الدفن التاسعة صباحا. 

 حالة الطقس 

 مواقيت الصالة 

 معتدل والرياح جنوبية 
  شرقية سرعتها 

  من 20 : 40 كم/ساعة
 العظمى: ٣٥

  الصغرى: ٢٠

 حالة البحر 

 اعلى مد:
   ٠٠٫٤٠ ص – ١١٫٣٣م

  ادنى جزر: 
  ٦٫٠٧ص – ٧٫٠٧م 

 الفجر 3:24
  الشروق 4:54
  الظهر 11:44

  العصر 3:20
  املغرب 6:35
  العشاء 8.02 

 فلكيون يستعرضون
   إجنازات  مرصد املرزم  

 كونا: اســـتعرض عدد من الفلكيني الكويتيني في مرصد 
املرزم الفلكي امس مجموعة من االجنازات الفلكية مبناسبة 

يوم الفلك العاملي.
  وذكر مدير مرصد املرزم الفلكي املهندس مساعد احلماد ان 
الفلكيني تناولوا االجنازات التي حققها املرصد اخيرا والتي 
ساهمت في توثيق دور الفلك في الكويت على الصعيدين احمللي 

والعاملي وذلك مبناسبة يوم الفلك العاملي لعام ٢٠١١.
  واكد ان املرصد مســـتمر في تدعيـــم دور علم الفلك في 
الكويت من اجل مواكبة التطور العلمي السريع في التقنيات 
املتبعـــة في الرصد الســـماوي والتصوير اضافة الى مد يد 
العون واملساعدة الى جميع اجلهات التي ترغب في تعزيز 

دور علم الفلك في الكويت. 

 العجيري: أمطار رعدية وأجواء غير مستقرة

أمتار تزامنا مع تلك األجواء، مشيرا 
الى ضرورة مغادرة البحر أو عدم 
ارتياده في الظروف املناخية غير 
املستقرة. واستبعد هطول أمطار 
مجددا إال انه أكد على ان الرياح 

ستكون شديدة اليوم.
 ٭  هاني الظفيري 

العجيري  لـ «األنباء». وأضاف 
ان رياحا شمالية شرقية معتدلة 
ضربت البالد أمس وهو ما أدى 
الى جتمع سحب وهطول أمطار 

كانت غزيرة في مناطق عدة.
  وقال اخلبير الفلكي د.صالح 
العجيري ان األمواج وصلت الى ٦ 

 «موسم الســـرايات لم ينته 
بعد وما شهدته البالد من هطول 
أمطار كثيفة تال موجة رعد دامت 
ألكثر من ١٥ دقيقة، يأتي ضمن 
ما يشـــهده هذا املوسم». هذا ما 
قالـــه اخلبير الفلكـــي د.صالح 
العجيري في تصريح صحافي 

 برق في سماء الكويت  (هاني الشمري) 


