األخيرة
زهيريات

العدد ( )3828االثنين  19أغسطس 2019

العصفورة

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• صقر راش��د سعد اجل��وي�س��ري  59 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
�سلوى ق� 2ش 5م ،38الن�ساء :املنقف ق� 1ش 143م .7ت:
.90948739 - 97309888
• الف ��ي م�ح�م��د ق �ص��اب ال �ع �ن��زي  23 -عام ًا � -شيع  -العزاء
باملقربة فقط .ت.96619189 - 55620009 :
• حصة يوسف ف�لاح املطيري  22 -عام ًا � -شيعت  -الرجال:
العزاء باملقربة فقط ،الن�ساء� :صباح النا�ص ق� 2ش4
م .18ت.99794141 - 66033410 :
• محمد يوسف جوهر البناي  42 -عام ًا � -شيع  -الرجال� :صالة
د�سمان الرو�ضة «مالحظة �أول يوم باملقربة» ،الن�ساء:
ال�سالم ق� 5ش 512م .35ت.97396963 - 90091331 :
• عبداحملسن ج��اس��م محمد أم��ان  -عامني � -شيع  -الرجال:
العزاء باملقربة ،الن�ساء :العدان ق� 8ش 20م .2ت:
.99389198
• محمد ه��وش��ان عبدالله امل��اج��د  88 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
�ضاحية عبدالله ال�سامل ق� 3شارع احمد الغامن م،28
الن�ساء :الفيحاء ق� 9ش 91م .11ت.98924900 :

ياليت جدمي بكم يأهل الخطا ما خطا
نو القلب لي نصيته في هواكم خطا
هل كيف تشره وانت فعلك معاي بخطا

الوصل عقب الجفا كالغيث لمن صاف

• حمد املغلوث

حكايات

• منى ناصر محمد الغامن  65 -عام ًا � -شيعت  -الرجال :ال�رسة
ق� 5شارع حمد الرومي م ،55الن�ساء :القرين ق� 2ش 6م.7
ت.99995523 - 94443461 :

مدير ...مو ثقة
مدير محسوب على نائب ،يقدم
له يومي ًا تقرير َا عن حركة الوزير

• شاهة شهاب حبيب محمد ،أرملة عبدالرحيم محمد علي عبدالغفور

  75عام ًا � -شيعت  -الرجال :ال�شعب ديوان الكنادرة،الن�ساء :ال�ساملية ق� 4ش 3م 12خلف جممع م��رمي .ت:
.66664026

والوكيل ،ويفشي أسرار الوزارة.

• ش�ي�خ��ة ص��ال��ح ع�ب��دال�ع��زي��ز ال��دوي �س��ان ،زوج��ة ع�ب��دال��رح�م��ن أحمد
الفرحان  84 -عام ًا � -شيعت  -الرجال :ال�رسة ق� 4ش17

م ،6الن�ساء :حطني ق� 3ش 311م .24ت- 99058382 :
.25220831
• عباس رضا علي مراد  89 -عام ًا � -شيع  -الرجال :ح�سينية
البلو�ش اجلابرية ،الن�ساء :اجلابرية ق� 6ش 101م131
«العزاء ع�رص ًا فقط» .ت.51111250 :
• ضحية عمر معيكل العازمي ،زوجة فالح صانوت العازمي 56 -
عام ًا  -الت�شييع بعد �صالة ع�رص اليوم مبقربة �صبحان -
الظهر ق� 4ش 1م .61ت.65088898 - 94448924 :

وسع صدرك

جعفر محمد

خزة ...الثور!

هات المراية

حكاية طريفة تدور �أحداثها يف �صالون حالقة،
حيث �إن �صديق ًا للحالق اقرتح عليه �أن يحول
ال�صالون �إلى عيادة طبية� ،إذ �إن موقع ال�صالون يف
عمارة كلها عيادات طبية مبختلف التخ�ص�صات،
فقال للحالق :م�ضى ع�رشون عام ًا و�أنت حتلق
للأطباء فهل تعلمت �شيئ ًا منهم؟! فقال احلالق:
نعم ا�صبحت ذا خربة يف بع�ض التخ�ص�صات
من خالل �أحاديثي مع االطباء و�أنا احلق لهم،
ف��ب��ادره ال�صديق وق��ال ل��ه :افتح عيادة بدال
من هذا ال�صالون و�ستت�ضاعف ارباحك ،فما كان
وحول
من احلالق اال ان ذهب لتنفيذ الفكرة،
ّ
ال�صالون الى عيادة يف تخ�ص�ص البوا�سري،
ف�إن للمق�ص ت�أثريه على احلالق ،فهو كما يق�ص
ال�شعر �سيق�ص البوا�سري ،وما �إن افتتح عيادته
التي كانت �صالونا للحالقة ،حتى اتى اول
زب��ون يعاين من البوا�سري ،فقال له احلالق
وهو يرتدي روب الطبيب :عطني ظهرك فا�ست�سلم
الزبون وهو يظن �أن احلالق طبيب متخ�ص�ص،
واعطاه قفاه ،فتناول احل�لاق املق�ص وقطع
البوا�سري� ،صاح املري�ض من الأمل ،وقال له:
ماذا فعلت يا ه��ذا؟! فما كان من احلالق الذي
اعتقد انه طبيب �إال �أن �صاح ب�أعلى �صوته على
م�ساعده ق��ائ�لاً« :ه��ات امل��راي��ة» وه��ي حركة
ي�ستخدمها احلالقون بو�ضع املر�آة للزبون وراء
ر�أ�سه لريى قفاه بعد احلالقة ،هكذا و�ضع احلالق
الطبيب املر�آة وراء م�ؤخرة الزبون ليعاين حال
بوا�سريه ،وتنا�سى انه طبيب وعاد �إلى �أ�صل
مهنته ،مثل هذا احلالق الذي حتول الى طبيب،
كثريون يف حياتنا اليومية ،جتدهم يف منا�صب
قيادية ودوائ��ر القرار ال�سيا�سي ،ويف الإعالم
وخمتلف املجاالت ،يدعون انهم اطباء بوا�سري
وهم يف احلقيقة «حالقون» .ف�إذا اردت معرفتهم
لتتجنبهم ،فما عليك �إال �س�ؤالهم عن طريقة ر�ؤية
امل�ؤخرة بعد عملية البوا�سري ،ف�إن قالوا «هات
املراية» فانفد بجلدك وال تناق�شهم ،و�إن قالوا ال
نعلم ،فاعلم �أن كرا�سيهم تعرف اكرث منهم.

خ ّز «ثور أقشر ،قرداً لعوب ًا» ،وقال له« :انت
ويانا واال وياهم،متى تصير حيوان ًا مثل

الحيوانات السنعة»؟

القرد تصرقع،وقال له« :شفيك تخز بهذه
الطريقة المريبة ،صايد علي ش��ي ،واال

شسالفتك»؟

الثور رد عليه« :اعتقد فهمت إشاراتي ،واال
افهمك»؟
تبيني ّ

القرد أجاب« :فهمت ،أنا مو ثور مثلك عشان

أفهم باإلعادة ،افهمها وهي طايرة»!

الثور صمت برهة ،وق��ال« :احترم نفسك،

واح��ت��رم الثيران ،فأنت ق��رد والزم تعرف

حجمك الطبيعي»!

• جحا

«تويتر» تختبر ميزة إلخفاء
الرسائل المسيئة

�أعلنت من�صة تويرت �أنها تخترب ميزة �أمان جديدة لإخفاء الر�سائل
املبا�رشة تلقائي ًا التي تعتقد �أنظمتها الآلية �أنها قد تكون م�سيئة.
ومن املفرت�ض �أن تكون هذه امليزة مفيدة ب�شكل خا�ص للأ�شخا�ص
الذين قاموا ب�ضبط ح�ساباتهم على قبول الر�سائل من �أي �شخ�ص،
ولي�س فقط من الذين يتابعونهم.
وبح�سب الإع�لان ،ف�إن هناك ق�سم ًا جديد ًا يف جملد طلبات الر�سائل
احلايل للتطبيق ،حيث ت�ضع تويرت �أي ر�سائل مر�سلة �إلى امل�ستخدم
من قبل م�ستخدمني ال يتابعهم.

مواقيت الفجر  3.54الشروق  5.18الظهر  11.52العصر  3.27المغرب  6.25العشاء 7.47
الصالة

�رشكة الدار الكويتية للإعالم وال�رشكات التابعة لها
جريدة

قناة

جريدة

قناة

�رشكة

موقع

صوت العرب
اليومية

الأ�سبوعية

موقع

�رشكة دار االعالم

سيف نيوز

للإعالم املحدودة

للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع

والإدارة والزمالء ي�شاركون زميلهم يف لبنان

د .أحمد طقشة

الأحزان لوفاة املغفور لها ب�إذن الله تعالى

والدته الحاجة  /نجيبة محمود مازح

�سائلني املولى عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان

رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح
ايميل رئيس التحريرSabah@alshahedkw.com :

ادارة االعالن

97791097
 - 22458900داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

هاتف
22460500
فاكس
22454700

مدير التحرير

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

التوزيع واالشتراكات
تلفون22458460 - 22458170 :
الجهات الرسمية والمؤسسات
 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

الشكاوى

97231647
22412014
22458460
22412017
22412015
22458163

