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بعد انتهائه من عمل غنائي لسلطنة عمان

الرويشد مع النجوم في العيد الوطني السعودي
عبدالحميد الخطيب

انتهى سفير األغنية اخلليجية عبداهلل الرويشد 
من تسجيل وتصوير أغنية وطنية جديدة مبناسبة 
العيد الوطني الـ 4٧ لسلطنة عمان، وحتمل اسم 

»موطن احلكمة وعنوان السالم«.
وانتشــرت عبر »السوشــيال ميديــا« صورا 
للرويشــد بالزي العماني أثناء تصويره مشاهد 
خاصــة بالعمل املقرر طرحه قريبا، وســط ثناء 
كبيــر من جمهوره العمانــي حلرصه الدائم على 
املشاركة في عيد السلطنة الوطني وتقدميه عمال 

غنائيا جديدا كل عام.
من جهة أخرى، يشــارك الرويشــد في أضخم 
مهرجــان فني، يقام ٢3 اجلــاري في جدة بصالة 
»ملعب اجلوهرة«، وذلك مبناسبة اليوم الوطني 
الـــ 8٧ للمملكــة العربيــة الســعودية، ويحيــي 
الرويشــد احلفل ومعه مجموعة مــن أملع جنوم 
األغنية اخلليجية ومنهم محمد عبده وراشد املاجد 
وعبادي اجلوهر وحســن اجلســمي وعبداملجيد 
عبداهلل ورابح صقر وأصيل أبوبكر سالم وغيرهم. 
وسيقدم الفنانون املشاركون أغاني وطنية تعبر عن 
السعادة والفرحة بعيد اململكة الوطني، ويتضمن 
احلفل كذلك أنشطة متنوعة، منها عروض ترفيهية 

وفلكلورية.
وجدير بالذكر أن آخر البومات الفنان عبداهلل 
الرويشد حمل عنوان »تسلم عليك« والذي طرحه 
نهاية ابريل املاضي، وهو من إنتاج وتوزيع شركة 
روتانا للصوتيات واملرئيــات، واحتوى األلبوم 
علــى 9 أغان، منها »هلت دموع« وهي من كلمات 
األمير الشاعر خالد الفيصل وأحلان محمد عبده، 
»عيشتني حلم« و»جاي تسأل« للشاعر علي مساعد، 
وأغنية »رد روحــي« كلمات مطيع عوني، وضم 
ألبوم الرويشد أيضا أغنية »مسا الكون« و»دور« 
الرويشد بالزي العمانيو»حبينا بعض« و»تبي تعرف« و»تسلم عليك«.

دور املشروعات الصغيرة في توفير 
فرص التوظيف بـ »حديث الديرة« الليلة

صفاء رقماني: ملن سرق دوري أقول »صحتني وهنا«

يطــرح برنامج »حديث 
الديــرة« اليــوم األحد دور 
الصغيــرة  املشــروعات 
خطــة  فــي  واملتوســطة 
التنميــة ورســم اقتصــاد 
الكويت، وتوفير الوظائف 
الكويتيــن،  للمواطنــن 
ويشارك في احلوار كل من 
د.أمانــي بورســلي وزيرة 
التجارة والصناعة ووزيرة 
الدولة لشــؤون التخطيط 
والتنمية ســابقا، م.فارس 
العنــزي مديــر إدارة دعــم 
املشاريع الصغيرة ببرنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة، 
د.هالــة احلميــدي مديــرة 
اللجنة املالية واالقتصادية 

في مجلس األمة.
ويتنــاول احلــوار مدى 
الكويتــي  الشــباب  إقبــال 
على املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة والثقة بنجاحها 
والتخــوف منها، بن قطاع 
حكومــي يســعى لتوظيف 
الشباب وقطاع خاص يحمل 
األمل في إصــالح منظومة 

االقتصاد ولكنه في الوقت 
نفســه ميثــل تخوفــا لدى 
بعض الشباب، رغم ان الدولة 
قامت بدورها في مساندة هذا 
الطموح فــي تغيير هيكل 
االقتصاد من خالل إنشــاء 
الصنــدوق الوطني لرعاية 

وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، وأيضا اضطالع 
الهيكلــة  إعــادة  برنامــج 
بدوره في رعاية املبادرات 

واملشروعات الصغيرة.
إنتاج  والبرنامــج مــن 
قطــاع األخبــار والبرامــج 

السياســية بوزارة اإلعالم، 
إخراج هشام شحاتة وإعداد 
مجموعة من املعدين، وتقدمه 
املذيعة إسراء جوهر، ويبث 
الســاعة الثامنة مساء على 
القنــاة األولــى بتلفزيــون 

الكويت.

فارس العنزي وإسراء جوهر وأماني بورسلي وهالة احلميدي

أعربــت الفنانــة البحرينية شــيالء 
ســبت عن ســعادتها باملتابعة الواسعة 
لها مــن اجلمهور عبــر مواقع التواصل 
االجتماعي، وقالت: »احلمد هلل، لدي أعداد 
كبيرة من املتابعن عبر السوشيال ميديا 
وخاصة انستغرام، وهذا يسعدني كثيرا 
ويجعلني فخورة مبا وصلت إليه خالل 
الفترة املاضية من جناحات حققتها على 
الصعيدين الفني والشخصي، بفضل اهلل 
ثــم دعم جمهوري، وأعتبر ذلك تتويجا 
من اجلمهور لنجاحي كفنانة وجتسيدا 

حملبتهم«.
وأكدت شيالء أن تواصل الفنانن مع 
اجلمهور عبر مواقع التواصل االجتماعي 
املختلفة أفادهم جدا وأســهم في جعلهم 
أقــرب بكثير مما كانوا عليه من قبل مع 
املعجبن، مبينة أن اجلمهور أصبح يشارك 
الفنانن الفرح واحلزن وكل حلظة عبر 
حساباتهم اخلاصة في املواقع املختلفة، 

وأيضا السوشيال ميديا شغلت الكثير من 
أوقات الفراغ بحياتهم حسب تعبيرها.

وأضافت سبت، بحسب »سيدتي نت«: 
»أنقل جلمهوري أخباري الفنية وأعمالي 
اجلديدة في عالم الفن من أخبار وصور، 
وحتى تفاصيل حياتي اليومية أشاركهم 
إياهــا، وأخصص لهــم بعضا من وقتي 
يوميا وعلى األقل أسبوعيا، حتى أكون 
قريبة من جمهوري ومحبّي، ومع كامل 
احترامي لوســائل اإلعالم التقليدية، إال 
أن وسائل التواصل االجتماعي أصبحت 
أهم سبل التواصل مع اجلمهور في الوقت 
احلالــي، ومقياس مهم لنجــاح األعمال 
من عدمه بالنســبة للكثير من الفنانن 
واملنتجن، ليس في األعمال الفنية فقط 
بل وحياتهــم اليوميــة وتعامالتهم مع 
زمالئهم في الوسط الفني، فمادام الفنان 
حتــت الضوء فمن حق اجلمهور معرفة 

أخباره دائما«.

شيالء سبت: التواصل االجتماعي 
أفاد الفنان في عالقته باجلمهور

كشفت الفنانة السورية صفاء رقماني أن سبب غيابها عن الساحة 
الفنيــة كان رغبتها في التفــرغ لرعاية ابنتها »روح«، وقالت رقماني: 

غبــت حتى أمتت ابنتي »روح« الســنة ونصف الســنة من عمرها، 
فضلت أن أبقى معها في هذا العمر احلرج، وكي ال أندم فيما بعد 
إذا قصرت في حقها، فعشت أمومتي بكل تفاصيلها، وقد عاهدت 
نفسي على التفرغ لتربيتها حتى تستطيع األكل والتحرك من 

تلقاء نفسها.
وتابعــت صفاء، فــي تصريحات صحافيــة لها: رغم 
أن عملي مهم بالنســبة إلــي، فضلت ابنتي على عملي، 
واآلن أستطيع تركها عند أمي أو أي أحد غيرها، ألعود 
إلى عملي الذي أعشــقه، فالتمثيل يسري في دمي وال 

ميكنني االبتعاد عنه أكثر، الفتة إلى أنها خالل فترة 
انقطاعهــا عن العمل بقيت ضمن نطاق ضيق من 

الدبلجة واإلذاعة ولم تبتعد كليا عن الفن.
وأردفــت: أنتظــر دورا يظهر جانبــا مختلفا في 

شــخصيتي، بعيدا من أدوار الفتاة املســاملة 
والطيبة، وفي كل مرحلة يحتاج الفنان إلى 

أدوار مختلفة.
وعن اجلــرأة في األعمــال الفنية، وهل 
اختلفت اليوم عن الســابق، ردت: اجلرأة 
في العمل الفني تزيده تشويقا وتساهم في 
تسويقه، وبالنسبة إلي، ال مشكلة لدي مع 
أدوار اجلرأة الهادفة، لكنني أرفض اجلرأة 
املجانية التي تهدف إلى شد الناس والتقليل 
من شأني، وسبق لي أن قدمت دور »راحيل« 
في مسلسل »سفر احلجارة«، وكان يتضمن 
جرأة من حيث تقدمي شخصية إسرائيلية 
مركبة، وهذا هو نوع اجلرأة الذي أحبه.
وعما اذا كانت تعرضت لسرقة األدوار 
خالل عملها، وكيف تتعامل مع هذا املوقف، 
أجابت رقماني: هي ليست مرة أو مرتن 
بل مرات عــدة، وكل ما أفعله أنني أقلب 
الصفحة ببساطة، وأقول ملن سرق دورا 
مني »صحتن وهنا«، فالدور إذا ليس لي، 
لكــن يزعجني هذا التصرف املعيب الذي 

نصدفه فــي عملنا، فاملعــروف عن العمل 
الفني أنه عمل حضاري ويجب أن نتصرف 

مبا يتناسب مع مهنتنا.

منتج طلب من احد النشطاء 
في تويتر ان يروج ملسرحيته 

املعروضة حاليا  في حسابه 
علشان متابعينه من اخلارج 

يحضرون عروضها ويعوض 
خسارته مثل ما يقول.. 

صف النية وتربح!

محطة تلفزيونية خليجية 
حاطة بلوك على اسم احد 

املنتجني وطلبت من املمثلني 
عدم التعاون معاه اال بعد 

التأكد من صحيفته اجلنائية 
بعد املشاكل الكثيرة اللي 

سواها.. براڤو.

مغني كتب في حساباته 
مبواقع التواصل انه يعتب 

على منظمي مهرجان غنائي 
يقام قريبا لعدم املشاركة فيه 

بعد ما كان مواعدينه على 
قولته ومتنى ان ما ينجح 

هاحلفل ألنهم ما دعوه للغناء 
فيه.. الزين يفرض نفسه!

خسارة

بلوك

عتب

أول تعليق ألصالة 
بعد سرقة منزلها

علقت الفنانة السورية أصالة 
على واقعة السرقة التي حصلت 
في منزلها بالقاهرة مكتفية بهذه 
اجلملة: »ال تعليق سوى أنني 
مصدومة« وأضافت: »احلمد هلل 
انقضى األمر بأقل خسائر ممكنة، 
إن الشرطة استطاعت توقيف 
جميع املتهمن الذين أعادوا بعض 
املال، وستتخذ كافة اإلجراءات 
اخلاصة بحقهم«. يذكر أن عصابة 
مؤلفة من خمسة أشخاص سرقت 
منزل أصالة في منطقة التجمع 
اخلامــس بالقاهرة، وســرقوا 
مبلغــا قــدر بـــ٧٠ ألــف جنيه 
مصري كان موجودا في خزنة 
وبعد التحريات ألقت الشرطة 
القبض عليها، وتبن أنها مكونة 
من السائق اخلاص بالعريان، 
الذي اســتعان بخادمتي الڤيال 
وشخصن آخرين وجميعهم من 
اثيوبيا، لسرقة املبلغ املذكور.

البرنامج يتناول مدى إقبال الشباب الكويتي عليها


