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مواقيت الصالة 
والخدمات  ص46

مقاالت الزمالء 
كّتاب الصفحة 
األخيرة ص55

البقاء هلل
فالح خلف البريوج العازمي ـ 75 
عاماـ  الصباحيةـ  ق 3ـ  ش 
16ـ  م 1143ـ  ت: 99808133 

ـ 99069669.
أنيسة سليمان ناصر السعد، زوجة 
فهد مبارك سعدي عدهان 
ـ 46 عاما ـ قرطبة ـ ق 4 ـ 
الشارع الثانيـ  م 27 أـ  ت: 

99522464 ـ 94447616.
مرمي أحمد اليوسف البراهيمـ  78 
عاماـ  الرجال: العدانـ  ق 7ـ  
ش 4ـ  م 23ـ  ت: 99282866 
ـ 25445955ـ  النساء: كيفان 
ـ ق 1 ـ ش القـــدس ـ م 3 ـ 

ت: 24817315.
حاجي محمد أكبر دهداري ـ 83 
عاماـ  الرجال: حسينية سيد 
علي املوسويـ  بنيد القارـ  
ت: 66600777ـ  66660999 
ـ النســـاء: حسينية سيد 
ـ  علي املوســـوي ـ شرق 

ت: 66366663.
سعود فهد محمد الدريب العجمي 
ـ 19 عاما ـ الرجال: الرقة ـ 
ق 3 ـ ش 3 ـ م 107 ـ ت: 
94000545 ـ 99607884 ـ 
النساء: سلوى ـ ق 11 ـ ش 
3 ـ م 58 ـ ت: 66367559 ـ 

.25614181
رضية عبدالرسول الصايغ، أرملة 
عبداحلميد حسني العطارـ  
64 عاماـ  الرجال: املنصورية 
ـ ش املنصوريةـ  حسينية 
األوحـــد ـ مقابل مســـجد 
ـ ت: 99651474  اجلمعية 
ـ النساء: الرميثية ـ ق 10 
ـ ش أبوحنيفة ـ ج 101 ـ م 

1 أ ـ ت: 99454548.
فاطمة عبداهلل قشيعان املطيري، 
أرملة مبارك سعيد املطيري 
ـ 73 عامـــاـ  الفنطاسـ  ق 
3 ـ ش 104 ـ م 22 ـ ت: 
23900442 ـ 97700993 ـ 
الدفـــن بعد صالة العصر 

مبقبرة صبحان.
أحمد يوس�ف كرم جرخي ـ 62 
عاما ـ الرجـــال: الزهراء ـ 
ق1 ـ مســـجد اإلمام الباقر 
النساء:  ـ  ـ ت: 66471393 
الزهراءـ  ق5ـ  ش42ـ  م40ـ  
حسينية تاسع احلججـ  ت: 
25242724ـ  الدفن التاسعة 

صباحا.

الممثلة الخليجية »ر« في مستشفى الطب النفسي:
أنا ما آخذ أوامر من واحد مثل »الجزمة«

مفرح الشمري
»أنا ما آخذ أوامر من واحد مثل اجلزمة« كانت هذه 
اجلملة خالصة ما قالته املمثلة اخلليجية »ر« في حديثها 
الذي وجهته الى مدير إنتاج املسلسل الذي تلعب دور 
البطولة فيه، وذلك أثناء تصوير أحد مشاهد املسلسل 
في مستشفى الطب النفسي مساء أول من أمس. وكان 
طاقم املسلسل قد فوجئ باملمثلة اخلليجية »ر« تثور 
بعــــد ان أبلغها مدير االنتاج »أ« بأنهم ســــيضطرون 
لتصوير مشاهد اضافية في املستشفى بحسب أوامر 

املخرج التي وردت له، اال ان املمثلة ثارت قائلة: »أنا 
مــــو عبدة وال خدامة عند أحد« مبدية اعتراضها على 
طلب املخرج تصوير مشاهد اضافية لتقوم باالتصال 
مبنتج العمل قائلة: »عفوا أنا ما آخذ أوامر من واحد 
مثل اجلزمة« في اشــــارة منها ملدير اإلنتاج. وأوضح 
شهود عيان الواقعة ان املمثلة كثيرة الطلبات خالل 
التصوير خاصة انها وأثناء تصوير مشهد الطب النفسي 
كانت تصر على ان تبقى باروكتها على حالها رغم ان 

املشهد مأساوي ويصور حالة وفاة.

رحلة نجاح

سليمان المرجان: عملت 
مع صاحب الس�مو في 

ديوان »الخارجية« 9 سنوات وبعدها تم 
اختياري كأصغر سفير للكويت بالخارج

ص16


