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عائـلــة الر�شـيــد
ينعون ببـــالـــغ احلـــزن والأ�سـى فقيــدهم الغايل املغفــــور له بــــاإذن اهلل تعـــاىل

حممــد اأحـمــد الر�شــيــد

و�سيوارى جثمانه الرثى ال�ساعة التا�سعة من �سباح

 اليوم الأحد املوافق 5/16/ 2010  فـي مقربة ال�سليبخات 

تقبــل التعــازي
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عن عمر يناهز 90 عامًا

معرس جديد يتقدم رسمياً  للزواج بـ »المعذبة زينب« ص11

فجر السعيد: »صوتك وصل 2«..
 إسقاطات سياسية من العصر الحجري

عبدالحميد الخطيب
تستعد قناة سكوب لتحضير اجلزء الثاني 
من املسلس����ل الكوميدي السياسي »صوتك 
وصل« والذي سيتم البدء بتصويره خالل 
االسابيع القليلة املقبلة في احدى الدول العربية 
تفاديا لقانون املطبوعات الذي مينع تصوير 
اي مسلس����ل في الكويت دون اجازة النص. 
من جانبها تعكف حاليا الكاتبة فجر عثمان 
السعيد على كتابة النص الذي يعتمد على 
اسقاطات سياسية باسلوب كوميدي ساخر 
حيث يتطرق الى جميع القضايا التي تشغل 
الديرة سياسيا كون الشارع الكويتي شغله 
الشاغل هو التعاطي مع الشأن السياسي بعد 
تراجع اهتمامه بالثقافة والفن وغيرهما. كما 
سيحتوي العمل على جرأة غير مسبوقة في 

الكويت واخللي����ج العربي من خالل تطرقه 
الى القضايا السياس����ية ونقدها عن طريق 
اسقاطات سياسية رمزية ساخرة جتمع بني 
الواقع واخليال، ومن املتوقع ان يحدث العمل 
ضجة اعالمية سياس����ية غير مسبوقة كون 
النص مدعوما بسقف عال من احلرية. يذكر 
ان قناة سكوب قدمت في شهر رمضان املاضي 
مسلسل »صوتك وصل« اجلزء االول والذي 
احدث ضجة سياسية كبيرة وعلى اثره مت 
ايقافه ومن ثم غيرت القناة اسمه الى »عمك 
اصمخ«. والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيتم 
ايقاف العمل عند عرضه في ش����هر رمضان 
املقبل؟ واالجابة بكل تأكيد ستكون عند وزارة 
االعالم التي ستعاني االمرين من دعم احلريات 

واالستجابة لضغوط النواب.

مواقيت الصالة 
والخدمات 

ص 22

صفحة آراء 
ص 21

»التربية« لن تتطهر 
من دم »عمر«

بقلم:  رياض الصانع
ص 11

البقاء هلل
فاطمة حسني غلوم علي القطان، زوجة حسن علي 
أكبر مي���رزا � 57 عاما � الرميثية � ق3 � 
مقابل مدرسة أبو متام املتوسطة � حسينية 

القائم )القبندي( � ت: 97270044.
لطيفـة عزيـز عبـداهلل، أرملة س���لمان ماجد 
الس���لطان � 67 عاما � الرجال: القصور � 
ق7 � ش32 � م29 � ت: 99897978 � النساء: 
عب���داهلل املبارك � ق3 � ش311 � م18 � ت: 

.99870846
فاطمـة غريب عبداهلل، أرمل���ة خليل إبراهيم 
إبراهي���م � 89 عاما � الرجال: الدس���مة � 
مسج���د النقي � ت: 99039875 � النساء: 

الساملي���ة � ق4 � ش2 � ج4 � م12.
محمد أحمد الرشيد � 90 عاما � الرجال: ضاحية 
عبداهلل الس���الم � ق4 � ش42 � م4 � ت: 
97655554 � النس���اء: الش���امية � ق4 � 
ش43 � م1 � ت: 24818098 � الدفن التاسعة 

صباحا.
لطيفة علي حسني محمد، زوجة يوسف عبداهلل 
ش���بكوه � 61 عاما � الرجال: الش���هداء � 
جنوب الس���رة � ق3 � ش314 � م28 � ت: 
97799118 � النساء: صباح السالم � ق7 � 
ش2 � ج14 � م16 � ت: 25513663 � الدفن 

الثامنة والنصف صباحا

الكاتبة فجر السعيد

»الوطني«: 20% مـن 
إجمالي القوى العاملة 

بالقطــاع الخــاص 
»كويتيـة« بنهــايـة 

2009 بارتفاع نسبته  2% عن 2008   ص 55


