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مشهد من مسرحية »ريا وسكينة«

مطربة خليجية طول 
عمرها تقول انها ما راح 

تتخلى عن الغناء، هاأليام 
تفكر تدش التمثيل بعدما 
فشلت أغانيها األخيرة.. 

انتي ما مليتي!

ممثلة حنت على أحد 
املنتجني علشان يعطيها دور 
في عمله اليديد، بس هاملنتج 

عطاها طاف ألنه قدراتها 
بالتمثيل ضعيفة..

قعدي بالبيت أحسن!

مقدم برامج بعدما استغنت 
عنه القناة اللي كان يشتغل 

فيها، هاأليام قاعد يروج 
في مواقع التواصل انه رايح 

يرد للقناة بشروطه.. 
اهلل يشفيك!

متثيلطاف شروط

نسرين طافش تصدم اجلمهور!

تســتعد الفنانة الســورية نسرين طافش 
خالل الفترة املقبلة لصدمة جمهورها مبفاجأة 
كبيرة، حيث تنتقل في مســيرتها الفنية إلى 
مجال ثان، باإلضافة إلى جنوميتها الواســعة 
في مجال التمثيل، حيث تستعد إلصدار ألبوم 
غنائي خالل الفترة املقبلة. وفي هذا الصدد قالت 
نســرين، في تصريحات صحافية لها: »أقوم 
باالستعداد والتحضير أللبوم غنائي متنوع 
يضم مختلف اللهجات واألحلان باالتفاق مع 
مجموعة من الشعراء وامللحنني ليكون جاهزا 

لطرحه في عام ٢٠١7«.
ولفتت إلى أن شركة إنتاج لبنانية ستتولى 
اإلشراف على األلبوم وتفاصيله، باإلضافة إلى 
الفيديو كليب الذي ســتصوره، كما أكدت أن 

تقدميها أللبوم غنائي لن يأخذها من التمثيل، 
حيث حققــت جناحات كبيــرة آخرها فوزها 
بجائزة افضل ممثلة عربية في مهرجان القاهرة 

للفضائيات العربية. 
ولفتت طافش إلى أنها تلقت اكثر من عرض 
للمشاركة في الدراما املصرية إال أنها لم حتسم 
أمرهــا بعد حيــث قالت إنها ســتختار النص 
األفضل عدا تنسيق الوقت مع املشاريع االخرى 
التي اتفقت عليها ومنها مسلســل »شبابيك« 
ورمبا تشارك في بطولة أكثر من حلقة في العمل 
الذي يتناول مواضيع مختلفة تتعلق باحلياة 
الزوجيــة، فيما ال تزال تصور مشــاهدها في 
بطولة مسلسل »شوق« برفقة النجم السوري 

باسم ياخور.

نسرين طافش

أقيم تحت رعاية الحمود وشهد منافسات شديدة بين الفرق الـ 7 المشاركة

»ريا وسكينة« 
لفرقة املسرح 

الشعبي 
ناقشت الكثير

من القضايا 
اإلنسانية

ختام »أيام املسرح للشباب 11« الليلة بـ »الدسمة«

الشيخ سلمان احلمود

في املجتمع الذين يجب سلب 
أموالهم، وهنا يعترض االبن 
»يوسف« الذي يحبه اجلميع 
ويــرون انه األكثــر احتراما 
وسط أفراد أســرته، ويؤكد 
لهما ان ما تقترفانه من نصب 
واحتيال على اآلخرين خطأ 
كبير، ويهددهما بالذهاب الى 
مركز الشرطة لإلبالغ عنهما، 
خصوصا ان ضحيتهما هذه 
املرة هي محبوبته التي تعطيه 

أمال في احلياة.
وبالفعل يذهب »يوسف« 
الى الشرطي ليبلغه مبا تنوي 
امه وخالته فعله، ليفاجأ بأن 
الشــرطي رجل فاسد وعلى 
علم مبا تقومان به من أعمال 
غير قانونية، وانه يرسل لهما 
الضحايا في بعض االحيان، 
فيثــور »يوســف« في وجه 
الشرطي وهو يقول »انا اكره 
احلقيقة، انا اكره نفسي«، فيرد 
عليه الشرطي بان احليوانات 
لها حقوق اكثر من اإلنسان 
أحيانا، ويعتدي عليه جسديا، 
ويتركه فريســة للعار الذي 
حلق به، ويذهب االبن منكسرا 
الى والده »عامر« ويشكو له 
وهو يقول »هذا حصادك.. فما 
حدث ألنك أبي«، ويستفسر 
األب الثمل عما حدث فيخبره 
بان كرامته قد أهدرت، ويذهب 
األب الى الشرطي ويتشاجر 
معه فيهدده الشرطي بالسلطة 
التي في يده، فيرد األب »يجب 

عبدالحميد الخطيب

تختتــم اليــوم أنشــطة 
الدورة احلادية عشرة ملهرجان 
أيام املسرح للشباب، والذي 
نظمته الهيئة العامة للشباب 
حتــت رعاية وزيــر اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ ســلمان احلمود، في 
الفترة من ٢٢ نوفمبر املاضي 
وحتى ١ ديسمبر اجلاري، حتت 
شعار »الشخصية املسرحية«، 
حيث سيتم في الثامنة مساء 
مبسرح الدسمة إعالن النتائج 
وتتويج الفائزين من السبع 
فرق املسرحية الشبابية التي 
تنافست بشدة في هذه الدورة. 
من جهة اخرى، قدمت فرقة 
املسرح الشعبي مساء امس 
االول بالدسمة عرضا ضمن 
املسابقة الرسمية للمهرجان 
بعنــوان »ريــا وســكينة«، 
مــن تأليف عبــداهلل عباس 
وإخراج أحمد محمد العوضي 
وبطولة: علي احلسيني، سماء 
العجمي، نوف السلطان، خالد 
الســجاري، حســني احلداد، 
محمد عاشور، فرح احلجلي، 

رندا حجاج.
العرض لم يبتعد كثيرا 
عــن القصــة املعروفــة في 
الدرامــا واملســرح لـــ »ريا 
التي  وســكينة« والظروف 

اضطرتهمــا ألن تكونا 
مجرمتني، لكنه ناقش 

ان تخاف من شخص ال ميلك 
ما يخسره«، وينتقل املشهد 
الى مقتل حبيبة »يوســف« 
وتنتهــي املســرحية بتنكر 
»يوسف« في زي امرأة تلبس 
ذهبا كثيرا تستدرجه »ريا« 
وأختها وتقتله وهي ال تعرف 

انه ابنها.
عــرض مســرحية »ريا 
وســكينة« أكــد ان مــا يقال 
بــان الســينوغرافيا لم تعد 
في املســرح املعاصر مجرد 
ناقــل للواقــع احلياتــي أو 
حامل لعالمــات رمزية للغة 
النص املسرحي، بل أضحت 
لغــة متفــردة لهــا قوامهــا 
الذاتــي ومفرداتهــا اخلاصة 
بهــا ورؤاها التشــكيلية في 
املسرح املعاصر، أمر صحيح، 
فقد جنح املخرج أحمد محمد 
العوضي في توظيف اإلضاءة 
والصوت والديكور واملالبس 
بشكل متميز وكانت جميعها 
بطال من أبطال العمل، وأظهرت 
ان العوضي قرأ نص عبداهلل 
عباس جيدا، فقدم رؤية حازت 
إعجاب اجلميع، هذا الى جانب 
األداء التمثيلي املتميز للفنانني 
املشاركني والذي عكس مدى 
اجلهد املبذول لتقدمي العرض 
في افضل صورة ممكنة، فكان 
الفنانــون مــرآة للكثير من 
القضايا االنسانية التي ناقشها 
العرض وأدوا شــخصياتهم 

بتناغم وانسجام.

جوانب إنسانية اخرى منها 
اتفاقهمــا مع الســلطة التي 
متدهمــا بالضحايا، وأيضا 
حتويــل ابنــة »ريــا« الــى 
ابن يدعى »يوســف« معاق 
ويعاني نفسيا من تصرفات 
والدتــه وأبيــه وخالتــه 
سكينة وخطيبها والذين 
يفعلون أي شيء من 
اجــل احلصول على 
النظر  املال بغــض 
عمــا اذا كان حراما 

ام حالال!
تبـــــدأ قصــة 
العرض مــع »ريا 
وســكينة« اللتــني 
تؤكــدان انهمــا ال 
تقتــالن بل تلعبان 
وتتســليان باحلمقــى 

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

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 ���س��ن��وي��ة  وع����ق����ود  ال�����س��ي��ان��ة   -

 66645882 امل��ن��ف�����س��ل��ة  ال�����وح�����دات  م��ب��ي��ع��ات   -

 69018118 امل����رك����زي  ال��ت��ك��ي��ي��ف  م��ب��ي��ع��ات   -

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�سح�تك���م
م�صنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�صم�ص  اأ�ـــصـــعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكتريا.

> نهتم باالبت��ك���ار
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 

العالنات�������ك�م

في دل�ي���ل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

العالنات��كم في دل�ي���ل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالنات��كم في دل�ي���ل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

مطلـــــــــوب
متبرع بگلية

O+  فصيلة الـدم
65537800

اإع���الن

تقدم :  1- خالد فهد الزعبي

               2- عواطف حممد فهاد الزعبي

اأ�سحاب �سركة هبكو للتجارة العامة/ت 

بطلب اإىل اإدارة ال�صركات بوزارة التجارة: 

- تعديل الكيان القانوين لل�صركة من ت�صامنية اإىل ذات م�صوؤولية حمدودة.

نــ�صــر     لـــاإدارة املــذكــورة خــال �صتني يومًا من تاريخ  اأن يتقدم   - يرجى ممن له اعرتا�ص 

   االإعــان باعتــرا�ص خطــي مرفــقــًا بــه �صنــد املديونــيـــة واإال فلــن يــوؤخـــذ بعني االعتبار.


