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عبر املوبايل
من    العرض  فترة  خالل  اشتراكه  يجدد  من  أو  جديد  مشترك  كل  :يحصل  املشاركة  شروط 
بطاقة  على  عام  ملدة  د.ك   20 بقيمة  األنباء»  جريدة«  في   2013/6/20 حتى   2013/5/31
أي  النهائي،  السحب  تؤهله لدخول جوائز  )25( كوبوناً  )امسح واربح( وعدد  الفورية  الهدية 
)25( فرصة للربح، أو بقيمة 35 د.ك ملدة عامني يحصل على عدد )2( بطاقة الهدية الفورية 
فرصة   )55( أي  النهائي،  السحب  جوائز  لدخول  تؤهله  كوبوناً   )55( وعدد  واربح(  )امسح 
قسيمة  العرض  هذا  فترة  خالل  اشتراكه  يجدد  من  أو  جديد  مشترك  كل  تسليم  .يتم  للربح 
اشتراك وسند حتصيل أصلياً مختوماً بخامت »األنباء« ويحمل رقماً متسلسالً يحصل مبوجبه 
على بطاقة الهدية الفورية من »األنباء« وعلى كوبونات السحب النهائي حسب ما ذكر أعاله. 
وتتم تعبئة بيانات الكوبونات من املشترك وتوضع في الصندوق املخصص للسحب النهائي 
التجارة  وزارة  إشراف  حتت  وذلك  بالشويخ،  »األنباء«  جريدة  مبنى  في  واملوجود  واملقفل 

النهائي  السحب  في  بكوبوناته  الدخول  للمشترك  يحق  املستهلك(.  حماية  )إدارة  والصناعة 
تعددت  مهما  النهائي  السحب  في  فقط  واحدة  جائزة  من  بأكثر  املشترك  يفوز  أال  شريطة 
مهما  اشتراكه  إيقاف  أو  إلغاء  العرض  هذا  في  للمشترك  يحق  ال  واالشتراكات.  الكوبونات 
الفورية أو اجلائزة نقداً، وفي  الهدية  كانت األسباب والظروف، كما ال يحق له استبدال قيمة 
حالة نفاد الهدايا الفورية تستبدل بهدايا أخرى. يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال 
يحق للوزارات أو املؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو 
اخلاص والعاملني في جريدة« األنباء» وأقربائهم حتى الدرجة الثانية االشتراك في هذا العرض. 
يتم تسليم الهدايا الفورية مبوجب قسيمة االشتراك وسند التحصيل األصلي املختوم بخامت 
»األنباء« وذلك خالل الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 8:30 مساًء ما عدا 
8:00 مساءً، كما يتم توقيع املشترك على  2:00 ظهرا حتى الساعة  يوم اجلمعة من الساعة 

السحب  يجري  النهائي:  السحب  جوائز  مسحها.  بعد  بالبطاقة  املذكورة  الهدايا  تسلمه  سند 
النهائي بإشراف مندوبي وزارتي التجارة والصناعة والداخلية على سيارتي كامارو هينيسي 
كوبيهSS  + كامارو SS كشف في يوم االربعاء املوافق 2013/06/26  الساعة 11:00صباحاً 
آخر   .2013/06/30 املوافق  األحد  يوم  الفورية  اجلائزة  لتسلم  موعد  آخر  اجلريدة.  مبقر 
10:00 مساء يوم الثالثاء املوافق  موعد لوضع الكوبونات بصندوق السحب النهائي الساعة 
2013/06/25. أشكال وألوان السيارات املوجودة في اإلعالن ليست كاألصل وإمنا لضرورة 
التجارة والصناعة )إدارة حماية املستهلك(.  للترخيص الذي مت تسليمه لوزارة  اإلعالن ووفقاً 
الفائزين  على  بها.  الفائزون  يتحملها  السحب  وجوائز  للسيارات  والتأمني  التسجيل  رسوم 
بجوائز السحب إحضار سند التحصيل األصلي املختوم وإثبات الشخصية. علماً أنه مت متديد 

العرض لغاية 2013/06/20.

مـــة

ّ هـدايــا فــوريـــة قـي

اشترك واربح فورًا... 
وفـرص غيـر محـدودة للربح ... في السحب النهائي
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جوائز السحب النهائي

مـــع

لقطة من »املميزون في رمضان« الدورة السابقة 

يقام برعاية »األنباء« وعدد من الشركات

الشمري: الدورة السادسة 
من »املميزون في رمضان« مختلفة

اجلمهور التصويت من خالل 
أرقام ثالث شركات وهي: فيفا 
وزين والوطنية وسيتم اعالن 
اسماء النجوم الفائزين نهاية 

شهر رمضان.
وتاب���ع الش���مري: ان ما 
الدورة  ف���ي  اكثر  يس���عدنا 
السادسة للمهرجان هو دخول 
العدي���د من الش���ركات التي 
حرصت على رعاية املهرجان 
نظ���را للنجاح ال���ذي حققه 
املهرجان في دوراته السابقة، 
ونشكر الرعاة الذين ساهموا 
ف���ي تش���جيع انطالقة هذه 
الدورة على رأسهم صحيفة 
»األنباء« والراي واتيليه سكبا 
ملصمم االزياء الكويتي محمد 
التجميل  حمادة واخصائية 
سناء اجلابي بوحدة افينوس 
مبركز اجلاراهلل التخصصي 
و»ليالين���ا«  و»اليقظ���ة« 

وغيرهم.
وأضاف: الدورة السادسة 
ستحمل في طياتها العديد 
املفاج���آت للحضور  م���ن 

والفنان���ني، حيث مت اعداد 
العديد من الفقرات لبرنامج 
وجدول احلفل والتي سيزخر 
بها املهرج���ان ومنها فقرة 
ش���عرية، كما توجد فقرة 
استعراضية، باإلضافة الى 

فقرة شعبية.
وحول اجلوائز في املهرجان 
ذكر الشمري انهم رصدوا ما 
يقارب اكثر من خمسني جائزة 
منها ألفضل قناة وأفضل ممثل 
دور اول ودور ث���ان وواعد، 
وأفضل ممثلة دور اول وثان 
وواع���دة، وأفضل مسلس���ل 
متكام���ل، وأفض���ل منت���ج، 
وأفضل مخرج، وأفضل مؤلف، 
وأفضل عمل كوميدي، وأفضل 
مقدمة غنائية، وأفضل برنامج 
مس���ابقات ،وأفضل مذيعة، 
وأفضل مذيع، وأفضل برنامج 
اذاعي، وأفضل برنامج منوع، 
وأفضل ممثل كوميدي، وأفضل 
برنام���ج ح���واري وغيرها 
التش���جيعية  م���ن اجلوائز 

األخرى.

كش���ف مدي���ر مهرجان 
»املميزون في رمضان« الدورة 
السادسة 2013 الزميل نايف 
الش���مري ان االس���تعدادات 
جارية على قدم وساق النطالق 
النسخة اجلديدة من املهرجان 
الذي يقام كل رمضان برعاية 
الشيخ دعيج اخلليفة، حيث 
قال الش���مري: لق���د انتهينا 
اللمسات األخيرة  من وضع 
الذي ينطلق آخر  للمهرجان 
شهر رمضان في فندق مركز 
املؤمترات والرويال س���ويت 
بالشويخ احلرة، حيث سيتم 
فتح باب التصويت للجمهور 
ابتداء من أول يوم في ش���هر 
رمض���ان لك���ي يتمكنوا من 
التصويت لنجومهم املفضلني 
في رمضان، وذلك من خالل 
التي سيتم  التصويت  أرقام 
وضعها في اعالنات وبوسترات 
املهرجان عبر مواقع التواصل 
االجتماعي من »فيس���بوك« 
و»تويتر« باإلضافة الى اعالنات 
الصحف اليومية، حيث بإمكان 

ممثل يبي يجرب حظه 
في االنتاج بس موالقي 

شريك يفهم بالشغلة 
ويكون عزيز على قلبه 

مثل ما يقول..
انت احلني افلح بالتمثيل 

وبعدين انتج!

ممثلة تهاوشت مع 
زميلتها الكومبارس 

علشان األخيرة لسانها 
طويل وما حتترمها جدام 

الناس مع انها هي اللي 
ساعدتها في الدخول 

للوسط الفني..
 تستاهلني!

منتج رافض مشاركة 
املمثالت املشهورات 

علشان يشيلون مسلسله 
التراثي ألنه أسعارهم 
عالية وهو يدور على 

الرخص مثل ما يقول.. 
الشرهة على اللي يشتغل 

معاك!

شريك

احترام 

رفض 

نيكول سابا 

نسرين طافش 

اللبنانية  النجم���ة  قامت 
نيكول سابا بإحياء حفل شركة 
اجيبشني بريتيش اوتوموتيف 
الوكيل الوحيد مبصر، وذلك 
بعدما وق���ع االختيار عليها 
لتكون الوجه اإلعالني لشركة 

MG مصر للسيارات.
أقيم بقلعة صالح  احلفل 
الدين إلطالق املوديل اجلديد 
لسيارة MG، وحضره عدد من 
الفنانني منهم: عفاف شعيب، 
وبوسي شلبي، وتألقت نيكول 
في احلفل برغم حملها حيث 
قدم���ت العديد م���ن األغاني 
ورقصت مع اجلمهور والتف 
احلضور حوله���ا لتهنئتها 

والتقاط الصور معها.

الفنانة نس����رين  انفصلت 
طافش عن زوجها اإلماراتي، ما 
أدى إلى إغالق مجلة »نسرينا« 
العائدة ملكيتها للفنانة طافش، 
حسبما ذكرت صحيفة السفير 
اللبنانية. وأضافت الصحيفة 
أن »أخب����ارا كثيرة ترددت في 
اآلون����ة األخيرة حول خالفات 
النجمة السورية نسرين  بني 
طافش وزوجها رجل األعمال 
اإلماراتي، وأنها انفصلت عنه 
في سرية تامة بعد زواج استمر 

ثالث سنوات«.
إلى أن  ولفتت الصحيف����ة 
»الس����بب املرجح للطالق هو 
تفاقم اخلالف����ات بني الزوجني 
بس����بب مش����اركة طافش في 
مسلس����ل »بنات العيلة« الذي 
يحظى بشعبية كبيرة ضمن 
البرامج الرمضانية لهذا العام«. 
وأش����ارت الصحيف����ة إلى أنه 
بعد سنتني على انطالقة مجلة 
»نسرينا« توقفت عن الصدور، 
ومت صرف جميع العاملني من 
مكتبها في العاصمة اللبنانية 
»بيروت«، ومن املرجح أن يكون 

الطالق سبب إغالق املجلة.
الفنانة  وخالل فترة زواج 
نس����رين طافش ق����ام زوجها 
بإنشاء شركة إنتاج خاصة لها، 

إضافة إلى مجلة »نسرينا«.

نيكول سابا 
تواصل حتديها حملها 

بالغناء والرقص

انفصال نسرين 
طافش عن زوجها

محمد العجيمي في مسرحية »اشباح ام علي« 

ديانا كرزون 

مسرحيات كويتية 
في مهرجان »أبها يجمعنا«

ديانا كرزون تدخل عالم »حرمي 
السلطان« في جلسة تصوير جريئة!

أحمد عيد يُتهم بالسرقة ويخرج من السجن
أكد املمثل أحمد عيد استمراره في 
تصوير مسلسله »ألف سالمة« حتى 
منتصف شهر رمضان املقبل، بسبب 
عدم انتهائه من تصوير العمل قبل 

بداية الشهر الكرمي.
يذكر ان عيد يجسد في املسلسل 
الذي يخرج من  شخصية س���المة 
السجن بعد اتهامه في حادث سرقة، 

ويصطدم بتغييرات الزمن واملجتمع 
ومظاهر احلياة اجلديدة التي يراها 
عقب خروجه. »ألف سالمة« من بطولة 
احمد عيد، نبي���ل نور الدين، أحمد 
خليل، منى هال، أحمد صيام، صبري 
عبد املنعم، جيه���ان قمري، ضياء 
امليرغني، وم���ن تأليف فيصل عبد 

الصمد وإخراج حسام النبوي.

يس���تعد مس���رح مركز امللك فهد 
الثقافي بقرية املفتاحة حلراك كوميدي 
فاعل ملش���اهير جنوم الفن الكويتي 
ب� 6 ع���روض على مدى أيام األربعاء 
املقبلة، ضمن  واخلميس واجلمع���ة 
فعاليات مهرجان »أبها يجمعنا« لهذا 

العام. 
وأوضح مؤلف ومخرج العروض 
عادل املسلم أن األيام الثالثة األربعاء 
واخلميس واجلمعة ستشهد عرضني 
لكل يوم منها، بواقع عرض مسرحي 
للصغار بعد املغرب، وآخر للكبار في 

متام العاشرة مساء.
وأبان املس���لم أن عروض الصغار 
عبارة عن مس���رحية حت���ت عنوان 

»الوادي املهجور«.
وحول فكرة املسرحية وما تدور 
حوله، قال »انها تصنف كعمل تربوي 
بقالب استعراضي غنائي، يهدف الى 
التربية والتنشئة الصحيحة واحترام 
الصغي���ر للكبير وكيفية التعامل مع 
الوطن وحبه واحملافظة عليه وعلى 
ما أنع���م اهلل عليه وعلينا به، فضال 
عن س���لوكيات الصغار في الشوارع 

والعديد من اجلوانب القيمة«.
وعن املشاركني في املسرحية، قال 
انها من بطولة الفنان أحمد السلمان 
والفنانني أحمد ايراج وعبداهلل بهمن 

ومحمد الكاظمي وآخرين.
أما عروض الكبار، فهي عبارة عن 

مسرحية »أشباح ام علي اجلزء الثاني«، 
التي تعتبر امتدادا للجزء األول الذي 
عرض بالعاصمة الرياض 2009 ووجد 

تفاعال كبيرا.
ولفت الى أن املسرحية من بطولة 
محمد العجيم���ي وعبداإلمام عبداهلل 
وأحمد العونان وعادل املسلم وجنم 
ستار اكادميي خالد بوصخر وعبدالرزاق 

اخللف، اضافة الى الطفلة حنني.
وتطرق الى فكرة املسرحية وما تدور 
حوله، قائال »انها تتركز على عرض 
عمل كوميدي بقالب التشويق واألكشن، 
في حني أن فكرة العمل تتعلق بعقوق 
ابن لوالده حينما طغى حب املال على 
العواطف، مبحاولة االبن احلجر على 
والده واالستيالء على أمواله باالتفاق 
مع عمه ومحاولة ايهام اجلهات املعنية 
بأن والده مريض وغير قادر على ادارة 

شؤونه وشؤون عائلته«.
العمل  وأوضح املس���لم أن فريق 
سيصل فجر الثالثاء الى مدينة أبها، 
متهيدا لتقدمي العروض، مقدما الدعوة 
الى أهالي منطقة عسير بشكل خاص 
ومناطق اململكة بشكل عام للحضور 
واالستمتاع، واعدا بتقدمي ما يرضي.

بدورها، أوضحت اللجنة املنظمة 
للمسرحيات أن بيع تذاكر املسرحيات 
قد بدأ، الفتة الى أن نقاطها س���تكون 
بقري���ة املفتاحة وموق���ع الفعاليات 

بالسودة.

يبدو أن الفنانة األردنية ديانا كرزون 
اختارت دخول عالم املسلسل التركي 
الش���هير »حرمي السلطان« في أحدث 
جلسة تصوير لها، حيث ارتدت فستانا 
أخضر طويال  فكرته مس���توحاة من 
الفساتني التي ارتدتها بطالت املسلسل 

التركي التاريخي.
الفستان لم يكن وحده املستوحى 
من األج���واء العثمانية، حيث غمرت 
كرزون نفسها باإلكسسوارات، وارتدت 
تاجا يش���به إلى حد كبير التاج الذي 

التركية مرمي أوزرلي  الفنانة  ارتدته 
الشهيرة ب� »السلطانة هيام«، والذي 
سبق وارتدته النجمتان ميريام فارس، 
وأحالم. ديانا أطلق���ت أغنية جديدة 
بعن���وان »خلص ولو« عل���ى قناتها 
الرسمية مبوقع »يوتيوب«، وهي من 
كلمات منير أبوعساف، أحلان هشام 
بولس، وم���ن توزيع داني حلو ومن 
إنتاج »زين كرزون«، وكانت ديانا قد 
اطلقتها ك� »سينغل« منذ ساعات على 

أن تطلق الكليب قريبا.


