العصفورة

وعد بكشف الحقيقة وإعالنها بكل شفافية

استدعاء مغردين
سيتم استدعاء  13مغردا ً مت رصدهم بعد أن تبني أنهم
متعاطفون مع «داع��ش» وغ��ردوا مؤيدين ألفكار التنظيم
اإلرهابي.

إقالة قيادي
قيادي في وزارة مهمة سيتم إقالته خالل أسابيع بعد أن
جتاوز الوزير في أكثر من مناسبة وتصريح!

الفجر

مواقيت الصالة
الشروق الظهر العصر المغرب العشاء

8.11 6.44 3.30 11.54 5.05 3.35

الكندري :نحقق في صورة
نجمة البالي بوي ..بالكويتية
كلف وزي��ر املواصالت وزي��ر البلدية
عيسى الكندري رئيسة مجلس ادارة
اخل��ط��وط اجل��وي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة رش��ا
الرومي بتشكيل جلنة حتقيق فورية
فيما أثير حول قضية الطيار الكويتي
التي انتشرت عبر صحيفة «الديلي
ميل البريطانية».
وقال الكندري انه أصدر أوامر صارمة
وعاجلة بضرورة التحقيق الفوري
مع املسؤول عن احلادثة للوقوف على
م��دى صحة ه��ذه القضية ،والصور

التي انتشرت على مواقع التواصل
االجتماعي ،مشيرا ً إلى أنه اذ ما تبني
صحة ما ورد من ص��ور ومعلومات
في هذه القضية فسوف تتم محاسبة
امل��س��ؤول ع��ن ذل���ك ،وس��ي��ت��م اع�لان
نتائج التحقيق على الشعب الكويتي
واجلهات املختصة بكل شفافية.
يذكر أن الصحيفة البريطانية ذكرت
ان احدى مشاهير مجلة البالي بوي
التقطت ص��ورة داخ��ل كبينة طائرة
كويتية وترتدي قبعة الكابنت.

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

العدد ( )2368االثنني  27يوليو 2015
هلوسـة
• جنمة البالي بوي في كابينة الكويتية

م���واط���ن :زوج���ت���ي ب��ت��ع��ام��ل��ه��ا م��ع��اي أش���رس
من داعش.
 خل يستفيدون من خبرتها في مكافحة اإلرهاب.نبيـــل

الداخلية تعيد الفحص الفني
والمركبات إلى مظلتها

حكايات

نحافة
وتنحيف!

كتب محسن الهيلم:

علمت «الشاهد» ان وزارة الداخلية انتهت من عمل مسودة قرار
مبرسوم إلعادة إدارة الفحص الفني واملركبات وأقسام أخرى من
هيئة النقل العام إلى مظلتها ثانية.
وكشفت مصادر أن االسبوع املقبل سيشهد صدور اعتماد املرسوم
ليكون نافذا وبالتالي تتم إع��ادة تلك االدارات واألقسام إلى
الداخلية بعد أن مت نقل تبعيتها من الداخلية إلى هيئة النقل.
واشارت املصادر إلى ان ادارة هندسة الطرق ستبقى حتت مظلة
الهيئة وجزء من إدارة املخلفات حيث مت إعادة توزيع اإلدارات
بعد إعادة هيكلتها من جديد .وأوضحت أن اإلدارة العامة للمرور
اعتمدت تشكيل عدة إدارات للمخالفات في الهيكل التنظيمي
اجلديد .وذكرت أن كشف تسكني مناصب املرور جاهز وسيتم
اعتماده واعالنه فور صدور مرسوم إعادة تبعية بعض اإلدارات
من الهيئة إلى االدارة العامة للمرور.

قررت سيدة معروفة أن تقوم بأعمال «تنحيف» خشية من
أن تبقى على وضعها غير الطبيعي ،إال أن طبيب التجميل
«ضحك عليها» ،وجاء «التنحيف» وكأن جنار مطابخ
وغرف نوم هو الذي أجرى العملية ،وذهلت السيدة من
«الشكل النهائي» وطارت إلى اخلارج لتلحق «عمرها»،
خاصة أن لديها مشروع زواج.
وتبني ان طبيب التجميل لديه «سجل أقشر» بـ«أعمال
الترقيع ،سواء «الوجه» أو «الكرش» ،وكل أنواع مقاوالت
التجميل» ،إذ سبق أن و ّرط ممثلة بعملية «تنحيف»
فصارت «دب��ل» ،وج��اءت النتائج عكسية ،ويبرر ذلك
بأنه ال يضمن «التطورات» وغير مسؤول عن «االنتفاخ»،
مؤكدا أن الكثير من النساء يأكلن ويبلعن ليل نهار ،ومن
ثم يطلنب النجدة ،وأنه ليس لديه عصا سحرية ،ومن
ترغب بالتنحيف تطير على أقرب طائرة شرط أن «تدش
كابينة كابنت الطائرة»!

أسماء  8أشخاص حصلوا
على الجنسية الكويتية

• جحا

صدر مرسومان مبنح اجلنسية
الكويتية إلى  8أشخاص بناء
على قانون اجلنسية الكويتية
وال��ق��وان�ين امل��ع��دل��ة ل��ه وعلى
ع���رض ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
ال��وزراء وزير الداخلية الشيخ
محمد اخلالد وموافقة مجلس
الوزراء.
وح��ص��ل على اجلنسية طبقا ً
للمرسوم األول رقم  192لسنة
 2015كل من إمي��ان فهد نهار

قصف وطني
وطني لئن ساموك أعدائي مع األي��ام خسفا
وتن ّمرت كل الوجوه وتاجرت ظلما وعسفا
وأراد من ب��اع التراب بأمسه يغريك عطفا
لن يفلحوا وطني وإن جعلوك لألجيال زلفى

سعيد املطيري ورمي فهد نهار
سعيد املطيري وخالد فهد نهار
سعيد امل��ط��ي��ري ،بينما حصل
على اجلنسية طبقا ً للمرسوم
الثاني رق��م  193لسنة 2015
ك���ل م���ن ف��ه��د ن��اص��ر احل��س�ين
الناصر ومنارق ناصر احلسني
الناصر وفاطمة ناصر احلسني
الناصر ومحمد ناصر احلسني
ال��ن��اص��ر وع��ب��دال��ع��زي��ز ناصر
احلسني الناصر.

مبزيد من احلزن والأ�سى تتقدم

ب�أحر التعازي القلبية واملوا�ساة

من آل الصباح الكرام
لوفاة املغفور لها ب�إذن اهلل تعالى

الشيخة هيا صباح السالم الحمود الصباح

عبداهلل
السابججناته
ويسكنه فسيح
فوزانبواسع رته
فريدأن يتغمده
زوجةعز وجل
سائل او

والسلوانجناته ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان
وي�سكنها ف�سيح
رحمته
الص
�سائلني املولى عز وجل �أن يتغمدها بوا�سعويلهم
ذويه 

