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مبناسبة شهر رمضان املبارك

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتمي�������ل الأنف باجلراحة وب�������دون جراحة باحلقن.

> جتميل الأذن���������ن واجلف��ون و�ش���د الوج����������ه والرق��ب��ة.

> تكبري اخلدود وال�شفتن وجتميل الفك )نفرتيتي(.

> حق����������ن ال���ب�وت���وك�������������س وال�فل���رز وال���ده������������ون وامل��ي���زو.

> ع�������اج اأن�شداد الأن�������ف وال�شخري واجلي�������وب الأنفية.

ال�ش�������وت. وبح�������ة  الأذن  واأمرا��������س  ال�������دوارِ  >ح�������الت 
الرادي�������و.  مبوج�������ات  واللحمي�������ة  الل�������وز  >جراح�������ة 

 ال�شعب البحري 5:30 - 8 م�شاء

22616122 / 99606081@dr_abdulmohsin_ jafar

بــروفــيــســور )م( دگتوراه )الزمالة( گندا- 1994

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

عيادة الن�ساء والوالدة

13 عامًا يف الن�ساء والتوليد. • ماج�ستري ن�ساء ووالدة - جامعة عني �سم�س  خربة 
4D( • متابعات احلمل حتى الوالدة. • �سونار )عادي  - 

الـدگتورة / مروة محمد الصغير

 العنوان: الرقعي - قطعة 2 - ق�سيمة 78 - خلف فندق رامادا 
 تليفون: 24991990 - 24991099 -      98778662 

املرزوق: احلرارة األيام القادمة بني ٤٧ و٥٠  وتصل لـ ٥٢ نهاية األسبوع

قــال اخلبير الفلكي عادل 
املــرزوق ان منخفض الهند 
املوسمي يسيطر هذا االسبوع 
وحتــى اخلميس املقبل على 
منطقة شبه اجلزيرة العربية 
مكونا عدة بؤر من منخفضات 
جويــة عميقة وتكــون هذه 
البــؤر متفرقــة ومتتــد من 
البحر األحمر غربا الى اخلليج 
العربــي شــرقا ومن جنوب 
تركيــا شــماال الى ســواحل 
بحر العرب في سلطنة عمان 

واليمن جنوبا.
وأضاف: تبلــغ قوة هذه 
البؤر من املنخفضات اجلوية 
ما بني 996 و99٢ مليبار مما 
يجعل املنطقــة كلها وكأنها 
منخفض جــوي واحد كبير 
ممتد من أقصاها الى اقصاها 
تهب عليها الرياح الشمالية 
الغربية بني اخلفيفة واملعتدلة 

السرعة والتي تبلغ سرعتها 
بني ١٠ و3٠ كم/ ساعة والتي قد 
تغير اجتاهها احيانا فتكون 
رياحا جنوبية شرقية خفيفة 

السرعة قد تنشط احيانا.
واســتطرد: هــذه الرياح 
الغربية اخلفيفة  الشــمالية 
السرعة تأتي صافية وخالية 
غير محملة بالغبار واألتربة 
مما يجعل اشــعة الشــمس 
تتركــز على ســطح األرض 
فترتفع حرارة اجلو بصورة 

عامة.
وتابع: ســتكون احلرارة 
خالل األيــام القادمة بني 4٧ 
و5٠ درجة مئوية ولكن هناك 
احتماال فــي ان تصل درجة 
احلــرارة اجلمعة املقبلة الى 

شديد االندفاع وغير صاحلة 
للصيد ملدة أسبوع كامل ولكن 
يبقى البحر شبه هادئ فيه 
أمواج خفيفة جدا وغير عالية 
في وسط البحر حيث يكون 

ارتفاع املوج بني 3٠سم 
أيــام  خــالل  و١8٠ســم 
األســبوع ودرجــة حــرارة 
البحــر بعيدا عن الســواحل 
ســتكون بني ٢5 و٢8 درجة 
مئوية خصوصا عند اجلزر 
مثــل جزيرة كبــر وجزيرة 
قــاروه وجزيــرة ام املــرادم 
حيــث البحر ســيكون أبرد 
من شواطئ املناطق الكويتية 
حيث ســتكون درجة حرارة 
البحر في الشــواطئ بني 3٠ 

و3٢ درجة مئوية.

5٢ درجة مئوية في ساعات 
الظهيرة حيث يكون شعور 
االنســان بأن درجة احلرارة 
أعلى بكثير من الدرجة املعلنة 
ولذلــك ننصح باالبتعاد عن 
املناطــق املشمســة في وقت 
الظهيــرة في هذا األســبوع 

واألسابيع املقبلة.
امــا عن حالــة البحر فإن 
تيارات الفساد ذات االندفاع 
اخلفيف والصاحلة للصيد هي 
املسيطرة خالل هذا االسبوع 
حتى يوم األربعاء وأنســب 
وقــت للصيد هو مــع وقفة 
املايــة بعــد منتصــف الليل 
وفي النهار مــع وقت الظهر 
وستتحول التيارات البحرية 
يوم اخلميس الى تيارات حمل 

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

منطقة األهواز ثم الكويت سجلتا أعلى درجات حرارة خالل يونيو بحسب ما أورده اخلبير الفلكي عيسى رمضان

تأثير منخفض الهند 
املوسمي يسيطر 
على شبه اجلزيرة 

العربية هذا
األسبوع

)قاسم باشا( املياه إلطفاء لهيب الشمس احلارقة  املظالت للوقاية من حرارة الشمس


