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زوار »زين كرييت« لعبداهلل الرويشد:
»فديتك ال تطق الباب.. تفضل قلبي مشّرع«

مفرح الشمري
على أنغام أغنيــــة »هـــال في غـــايــب 
ما غاب« استقبل رواد معرض »شركاء زين« 
بأرض املعارض مساء امس األول وخصوصا 
مشتركي خدمة »زين كرييت«، سفير األغنية 
اخلليجية ســــلطان الرومانسية عبداهلل 
الرويشد حلظة دخوله الى صالة 8 بصحبة 
رئيس »روتانا للصوتيات« سالم الهندي 
لزيارة جناح »روتانا« والتوقيع على »تي 
شيرتات« حتمل صورته للمشتركني في 
اخلدمة، ومن ثم طلب الرويشد من احلضور 
التوجه إلى مسرح »زين سيتي« لاللتقاء 
بأكبر عدد منهم وعند وصوله رددوا »فديتك 
ال تطق الباب تفضل قلبي مشّرع« وسط 
صيحات من معجبيه خصوصا من اجلنس 
الناعم اللواتي حرصن على تصويره من 

خالل اجهزتهن النقالــــة وهو يلوح لهن 
وجلمهوره الغفير الذي اكتظت به صالة 
املعرض معبرا لهم عن شكره وتقديره على 
اســــتقبال اجلمهور الكويتي الذي يعشق 

صوته ألبعد احلدود.

االبتسامة لم تفارقه

اجلميل في سلطان الرومانسية عبداهلل 
الرويشد ان االبتسامة لم تفارق محياه وهو 
يوقع الـ »تي شــــيرتات« ملشتركي »زين 
كرييت« بل كان يداعبهم ويضحك معهم 
بطريقة الفتــــة للنظر خاصة مع األطفال 
الذين كانوا يحملون تي شيرتاتهم للفوز 
بتوقيعه ولم يكتف بوخالد بالتوقيع على 
الـ »تي شيرتات« وامنا ذيلها بكلمات رائعة 
حلامليها حتى تكون ذكرى طيبة يحتفظون 

بهــــا، مما حض املتواجديــــن في املعرض 
على االشتراك في اخلدمة، بعدما جذبهم 
الرومانســــية لينضموا  أسلوب سلطان 
الى من اشتركوا فيها، وقد وقع الرويشد 
أكثر من 150 »تي شيرت« بأريحية نتيجة 
للتنظيم املرتب من قبل جلنة التنظيم التي 
عاجلت أخطاءها التــــي حدثت في زيارة 

اليسا وماجد املهندس.

عبداهلل اإلنسان

سفير األغنية اخلليجية عبداهلل الرويشد 
يثبت كل يوم انه قبل أن يكون فنانا فهو 
إنسان مبعنى الكلمة، وجتلى ذلك عندما 
حرص على التصوير مع بعض من ذوي 
االحتياجات اخلاصة »الصم والبكم« رغم 
االزدحام الشديد وتوجه لهم بالشكر النهم 

جاءوا للقائه في املعرض حيث استقبلهم 
بوخالد بود وحب وشكرهم على حضورهم 

متمنيا ان يكون دائما عند حسن ظنهم.

شراكة ناجحة

وصــــف بوخالد التعــــاون بني »زين« 
و»روتانا« بالشراكة الناجحة وذلك خالل 
حديثه لتلفزيــون »الوطــن« فــي قاعــة 
الـ VIP متمنيا ان يدوم هذا التعاون طويال 
خاصة ان »زين« من الشركات التي حققت 
جناحات مذهلة في السنوات املاضية، كما 
توقع ان تكون هناك مشاريع مستقبلية 
بينها وبني »روتانا« واصفا خدمة »زين 
كرييت« بأنها خدمة مميزة تتيح للمشتركني 
فيها متابعة آخر الكليبات املصورة ملطربي 

»روتانا«.

حّل ضيفًا على جناح »روتانا« لتوقيع »تي شيرتات« تحمل صورته

الرويشد يوقع حملبيه من ذوي االحتياجات اخلاصة

..وفي حديث مع إحدى املشتركات في خدمة »زين كرييت«

)كرم دياب(عبداهلل الرويشد يتوسط عددا من جمهوره في أرض املعارض من بينهم بعض من ذوي االحتياجات اخلاصة

 بوخالد اثناء حديثه لتلفزيون الوطن

من كلمات بوخالد لعشاقه

لقطات
 وصل ســـفير األغنية اخلليجية عبداهلل الرويشد الى صالة 8 بصحبة 

رئيس »روتانا للصوتيات« سالم الهندي الساعة الـ 7.00 مساء.

حرص بوخالد على التصوير مع اجلميع وخاصة أعضاء جلنة التنظيم حيث 
شكرهم على االستقبال اجلميل.

 أغاني بوخالد »وحشت الدار« و»ملني بشوق« و»هال في غايب ما غاب« 
كانت تصدح في أرجاء املعرض.

ــلطان الرومانسية على الـ »تي شيرتات« كان لها سحر كبير على   كلمات س
معجبيه وعشاق صوته.

صيحات اجلنس الناعم كانت ملفتـــة للنظر خصوصا للفنان عبداهلل 
الرويشد الذي عبر عن شكره لهن بابتسامة عريضة.

أثناء خروج بوخالد من الصالة لوح بيديه للجميع شاكرا حسن استقبالهم.


