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»مش وقت كالم«.. نيكول سابا تتألق في جامعة الدلتا
القاهرة - محمد صالح

أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا، 
الفترة القليلة املاضية، واحدة من أقوى 
احلفالت الطالبية التي ضمت اآلالف من 
مختلف الكليات وأسرهم، وذلك داخل 
جامعة الدلتا للعلــوم والتكنولوجيا 
باملنصورة- شمال القاهرة، ومبشاركة 

جنم »آراب أيدول« محمد رشاد.
 »dj« أحيا أولــى فقرات احلفــل الـ
وليــد احلريري الذي قــدم العديد من 
»التــراكات« الشــرقية والغربية التي 
تفاعل معها اجلميع، بعده صعد محمد 
رشــاد ليقدم عددا كبيرا مــن األغاني 

الشعبية والطربية، منها أغاني الفنان 
احمد عدوية مثل »زحمة يا دنيا زحمة« 
و»أما بــراوة« لنجــاة و»بهية« حملمد 
العزبي، باإلضافة إلى أغانيه اجلديدة 
منها »اللي كانوا«، »فاعل خير«، »صبح 
على مصر«، وغيرها التي تفاعل معها 

اجلمهور.
أما أقوى فقــرات احلفل فكانت مع 
نيكول ســابا والتي افتتحــت فقرتها 
بأغنية »حفضل أحلم« وسط هتافات 
وصيحــات اإلعجــاب التــي صاحبها 
املؤثــرات البصرية من ليزر وألســنة 
الـ »fire works« التي أضفت املزيد من 
اإلبهار، بعدهــا قامت بتحية اجلمهور 

الذي انتظرهــا طويال، حيث حضرت 
متأخــرة عــن موعد بــدء فقرتها اكثر 
من ساعتني كاملتني، كما وجهت كلمة 
شكر لصديقها اإلعالمي ممدوح عباس 
الذي حرص على تصوير حلظة وصول 
نيكول ملقر اجلامعة وطريقة استقبال 
املعجبــني لها، باإلضافــة إلى تصوير 
عــدد من أغانيها التــي تألقت بها على 
مدى أكثر من ســاعة ونصف الساعة 
منها »أنا طبعي كده«، »بحبك قوي«، 
»يا شغلني بيك«، »التوتو«، »قررت« 
و»مش وقت كالم«، وغيرها التي طالب 
بها محبوها وردت عليهم صورة بطريقة 

نيكول سابا أثناء احلفل                  )سيد عبدربه(الـ »سيلفي«.  محمد رشاد
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املصنع

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 23905655

ISO
9002

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

خـزان �صحــي ومعـتمـد,

• م�صـنـــوع مـــن البــولــي 
اأثيلني النقي.

�ــــــصـــــــــــــد الــــــطــــــحــــــالــــــب 

والــبــكــتــريــا خـــايل مــن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخلـــارج, خــزان قطعــة 

و�صــلــة,  بــــــدون  واحـــــدة 

3 طـبــقـــــات و4طـبــــقـــــات 

عــازل حــراري.

• ق�صم خا�ص لل�صيانة.
• تـــــــــــــ�صليـــح جـــــــــمـيــــــــع 

اأنـــــواع اخلزانات.

> مضخـــة دفـــع مصنـوعــــة مــن الستـــانلـــس ستــيــــل ومــــــزودة 
بجـهــاز اتوماتيگي.

> سخانات مياه مرگزية )صناعة أمريگية(
> فلتر رملي بقياسات مختلفة مزود بجهاز غسيل أتوماتيكي.
> شبگة بايبات ppr_ لتجميع السيستم وجتهيزه للتشغيل.

> مضخة راجع لتدوير املياه الساخنة - قاعدة جلفانيز.

97283801 - 99370050 - 97213474

نعـــــــــــمــــــــــه
سخانات
مرگزية

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ــة  ــوي ــن ــس � وعــــقــــود  الــ�ــســيــانــة   -

 66645882 ــة  ــل ــس ــ� ــف ــن امل الـــــوحـــــدات  ــات  ــع ــي ــب م  -

 69018118 املــــركــــزي  ــتــكــيــيــف  ال ــات  ــع ــي ــب م  -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�سحـتكـــم
م�صنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�صم�ص  اأ�ـــصـــعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكتريا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�صفات.

* مصنوع من مادة البولي ثيلين النقي.
* معتمد من الهيـئــة العـامـة لإلسكـان.

* معتــمـد مـن منظـمـات الغذاء والـدواء العالمية. 

خزانات گـــاي

ت : 23263042 داخلي 311 اإدارة املبيعات

ــر حـــيـــزاً كــبــيــراً  ــوف ت
وتشغل حيزاً صغيراً 
من المساحة وتمتاز 
وأنيق  ــع  رائ بشكل 
وعصري. وهي حل 
ضعف  لــمــشــكــلــة 
ــمــاء في  ضــغــط ال

تركيب  ويتم  البيت 
بين  ـــســـور  ال خـــــزان 

الساعة والمضخة.

صناعة 
گويتية
%100

گفالة  تصل 
لغاية 20 سنة 

حسب نوع اخلزان

kiaico@kiaico.comاخلط ال�ساخن: 98008378/7/6 
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قسيمتني متجاورتني
في صبـــاح األحمـــد البحريـــة

ت: 90957999 - 50624226

 A4 قسيمتني في املرحلة
في صباح األحمد البحرية 

سنــد ملگـيــة 
ومبساحة گلية 920 مترًا مربعًا
وواجهة بحرية 32 مترًا طول 
عند أول مدخل طريق 285

 واجهتها شرقية

للبـيــع شاليـــه بالصبـيـة
واجهة بحرية 45 مترًا 

مساحة األرض كلية 4393 مترًا مربعًا 
إجمالي مساحة البناء 800 متر مربع

 يطل على جسر الصبية 
وبوبيان اجلديد )للسيارات والقطارات(

بإطاللة مباشرة شامل اخلدمات 
ومجهز الستراحة عائلية راقية

ت: 90957999 - 50624226
Kuwaitroads Kuwaitroads9955

الأمامية  بالواجهة  الثاين  الــدور   - عمارة جديدة   - 80م  مب�صاحة 

العنوان: ال�صاملية قطعة 12 - جادة 10 - خلف مدر�صة ال�صاملية الهندية امل�صرتكة تتكون 

من غرفتني نوم وغرفة خادمة و�صالة ومطبخ و4حمامات وموقف خا�ص لل�صقة

ومــــــــــــــوؤجــــــــــــــرة بـــــــــــــــــــــ400 ديــــــــــنــــــــــار مــــــــــع اإمــــــــكــــــــانــــــــيــــــــة الإخـــــــــــــــــاء

لاإ�صتف�صار واملراجعة: 66988388

للبيع شقة في الساملية

بانل ستروي 
للمباني
الجاهزة

• شاليهــات على أنواعها
• تسكيـــر حوش ومخازن
• ديــوانيـــات وهنغـــارات

ت: 51099226 - 51661654

PANELSTROY.KW

استغل سطح المنزل
بغرف معزولة الحرارة

متخصصون في املباني اجلاهزة  معزولة 
احلــرارة املصنعــة مـن الساندويــش بانل

للمزيد من املعلومات:

3 غرف نوم باخلزائن + صالة وصالون + 
مطبخ مجهز + حمامني + غرفة خادمة + 

سنترال +تشطيبات سوبر ديلوكس

مطلوب عرسان فقط

شقة فاخرة لإليجار 
بالـــروضـــــــــــــــة

لــــــــاتــــــــ�ــــــــصــــــــال:99601733

بـــــعـــــد الـــــ�ـــــصـــــاعـــــة الـــــثـــــامـــــنـــــة �ــــصــــبــــاحــــًا

ــات اجلـــزيـــرة مــظـــ
مظالت
قمـا�ش

تركيب مظالت ا�سباين وا�سرتايل

ريـة
ثـ

& 99654940
60633286

تنظيـف وتعقـيـم وت�سوير دكت التكييف املـركزي

ق�سم خا�ص ملبيعات و�سيانة اأجهزة تنظيف الدكت

ما ال ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

لإليجــــــار فـــي الشــــويــــخ
حمات �صارع رئي�صي 60م2 ومكاتب وخمازن 

اأر�صي + �صرداب ي�صلح جلميع الأن�صطة

99040204 اأبـوفـهـــد

لإليـجــــــــــــــــار
يتوفر لدينا مگاتب جتارية في منطقة العاصمة 

ومبواقع مميزة ومواقف سيارات
98086244


