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مط���رب يعتقد نفس���ه 28
»عزيز« على قلوب جماهيره 
هاالي���ام يفك���ر ف���ي انتاج 
مس���رحية للطفل علش���ان 
يستثم�ر جنوميته مث��������ل 
ما يقول.. خير ان شاء اهلل!

ممثلة »ابتلشت« بعمرها 
بعدما كش���فوا زميالتها 
عالقته���ا بكومبارس بعد 
اصراره���ا على وجوده 
بأحد البرامج الكوميدية.. 

احلمد هلل والشكر!

استثمار كومبارس
ممثلة »المت« أحد 
املخرجني بعد ما حذف 
منها عدد من املشاهد 
علش����ان ما يعطيها 
حقها املادي بالكامل.. 

اهلل يعينچ!

حذف

الزميل عالء اجلابر يتوسط أسرة مسرحية »الباص« بحضور مستشار سفارة مملكة البحرين الشقيقة عيسى الذوادي خالل املؤمتر الصحافي في فندق كويت كونتيننتال مساء أمس األول

بوستر مسرحية »الباص« البحرينية

»باص« البحرين يتوقف في»الجمعية الطبية«

به���م، حيث يقومون بس���رد معاناتهم 
على الس���ائق الذي يتمنى ان يجد من 
يسمع همه ومش���كلته التي تتمثل في 

وفاة ابنه.
واض���اف: لنا الش���رف ان نعرض 
املسرحية على ارض الكويت التي عرفت 
املسرح منذ سنوات طويلة وهي تعتبر 
الرائدة فيه وامتنى ان تنال املسرحية 
اعجاب اجلمهور الكويتي الذي نكن له 

كل محبة وتقدير.
من جانبه عبر مطرب فرقة االخوة 
البحرينية علي بحر عن سعادته للمشاركة 
في هذا العرض املس���رحي، مشيرا الى 
انه سيقدم بعض »الزهيريات« »اليف« 
بصوته تتماشى مع احداث املسرحية 

بجانب مشاركته كممثل فيها.
يذكر ان مس���رحية »الباص« سبق 
تقدميها في البحرين عام 2009 وشاركت 
بها فرقة مسرح جلجامش في مهرجان 
املس���رح العرب���ي في تون���س ونالت 
التحكي���م لفكرتها  استحس���ان جلنة 

اجلميلة.

عدة حكاي���ات اجتماعية م���ن واقعنا 
اخلليجي والعربي وتدور احداثها بني 
عدد من  االشخاص في »باص« يتعطل 

املؤلفني وقد مت اعداد النص عن تشيكوف 
ومحمد املوصللي الى جانب قصة قصيرة 
من تأليفه اخلاص، واملسرحية تتناول 

مفرح الشمري
بعد النجاحات التي حققتها مسرحية 
»الباص« في مملكة البحرين ومهرجان 
املس���رح العرب���ي في تون���س، حطت 
املسرحية رحالها في الكويت لتعرض في 
عيد الفطر على خشبة مسرح اجلمعية 

الطبية باجلابرية.
وفي هذا الصدد عقدت اسرة املسرحية 
مؤمترا صحافيا مس���اء امس االول في 
فندق كويت كونتيننتال اداره الزميل 
الناقد عالء اجلابر بحضور مستش���ار 
سفارة مملكة البحرين الشقيقة عيس 

الذوادي.
ف���ي بداي���ة املؤمتر رح���ب الزميل 
اجلاب�����ر بأس���رة مسرحية »الباص« 
الت�������ي تصدت النتاجها فرقة مسرح 
التي تأسست  البحرينية  »جلجامش« 

عام 1993.
ثم حتدث املخرج نضال الدرازي قائال: 
مسرحية »الباص« هي نتاج ورشة فنية 
استمرت ملدة 3 شهور حيث مت من خاللها 
قراءة اكثر من 20 قصة قصيرة لعدد من 

تُعرض أول أيام عيد الفطر وتناقش واقعنا الخليجي

سلمان العتيبي

وداعًا.. سلمان العتيبي

عبدالحميد الخطيب
فارق االعالمي س���لمان العتيبي احلياة 
أثناء عودته الى الديرة قادما من األردن إثر 
حادث تعرض له شرق مدينة عرعر باململكة 
العربية السعودية مساء أمس األول حيث 
تعرضت سيارته التي كان يقودها وهي من 
نوع »سوبربان« لالنقالب أكثر من مرة بعد 
ان اختلت منه عجلة القيادة، األمر الذي أدى 
الى اصابته بجروح بليغة أدت الى مفارقته 

احلياة في مكان احلادث. 
من جانبها فتحت السلطات السعودية 
حتقيقا ش���امال ف���ي احلادث لبي���ان كامل 

املالبسات حوله.
وعلمت »األنباء« ان اخلارجية الكويتية 
فور علمها باحل���ادث وجهت تعليمات الى 
السفارة الكويتية في الرياض إلنهاء كامل 

إجراءات نقل جسمان الفقيد بشكل عاجل وقد 
نقل رحمه اهلل الى الديرة صباح أمس.

اجلدير بالذكر أن الراحل سلمان العتيبي، 
رحمه اهلل، كان احد أبرز اإلعالميني الذين ذاع 
صيتهم خصوصا في تقدمي البرامج السياسية، 
وذلك ملا متتع به من ثقافة في هذا اجلانب، 
كم���ا قدم برنامج »هن���ا الكويت« على قناة 
العدالة والذي حظي بنجاح كبير واستضاف 
فيه عددا كبيرا من الشخصيات السياسية 

البارزة ملناقشة أهم قضايا الديرة. 
أس���رة »األنباء« تتقدم بخالص العزاء 
واملواساة من أهل الراحل اإلعالمي سلمان 
العتيبي، سائلني املولى عز وجل ان يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

قضى في حادث مروري في عرعر والسلطات السعودية فتحت تحقيقًا


