
فنون
الثالثاء 22 مارس 2011

23
كشفت عن أنها ستطلق على مولودتها اجلديدة اسم »إيال« يؤجل طرح جديده ويتكتم على بعض األسماء التي يتعاون معها

نانسي عجرم األم األكثر شهرة: أحّضر 
أللبوم ثان لألطفال.. وأغني مليال »بيبي ليلي«

الرويشد: كيف أفرح بإصدار ألبوم
 واآلخرون لديهم أحزان؟!

وهذا ما يفسر متتع ابنتها ميال 
بأذن موسيقية ذواقة.

التي  وظهرت نانس���ي األم 
تخشى على ابنتها عندما روت 
كيف انها كانت تخاف وترتعب 
من طراوة رأس ابنتها، ما جعلها 
تعتقد أنها تعرضت للضرب من 
قبل احلاضنة اخلاصة، ليعود 
ويؤك���د لها الطبي���ب ان األمر 
طبيع���ي. وبعد انطالق احللقة 
التي حاورت فيها نانسي كاتيا 
مندلق خوري وأخرجها املخرج 
كميل طانيوس وهي حلقة خاصة 
حملت عنوان »ليلة عيدك«، اطلت 
رميوندا والدة نانس���ي ومعها 
ميال، حيث أكدت ان ميال صورة 
عن نانسي الطفلة، مشيرة الى 
صح���ة املثل القائل »ما اعز من 

الولد اال ولد الولد«.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭

في دعوة عشاء أقامها خصوصا 
على شرف الرويشد، وبحضور 
مجموعة من أهل الشعر والفن 
في استديوهات فايز السعيد 

ساوند.
ويتكتم الرويشد في الوقت 
احلالي على بعض األسماء التي 
يتعاون معها في االلبوم الى 
جانب االف���كار اجلديدة التي 
يحضرها فيه، بهدف الوصول 
الى استحسان جمهوره الذي 
ينتظر منه اجلدي���د واملميز 

دائما.
يذكر أن سلطان الرومانسية 
عبداهلل الرويش���د شارك في 
حفالت »ليال���ي فبراير 2011« 
وحظ���ي احلفل ال���ذي أحياه 
بإقبال جماهي���ري كبير من 
محب���ي صوته ف���ي الكويت 

والوطن العربي.

نانس���ي عن انها ستطلق على 
مولودته���ا اجلديدة اس���م إيال 
وانها سجلت لها أغنية خاصة 
بها على غرار ما فعلته لشقيقتها 
ميال. وتكلمت نانسي التي جاء 
حوارها مفعما باألنوثة واحلب، 
عن ألبوم األطفال الذي اعتبرته 
حلما لم تستطع حتقيقه اال منذ 
3 سنوات، كاشفة عن حتضيرها 
أللبوم جديد ثان يناجي الطفولة 

بعد »شخبط شخابيط«. 
وحتدثت نانسي عن عالقتها 
بابنتها ميال، مش���يرة الى انها 
ال تن���ام اال بع���د ان تغني لها 
أغنيتها اخلاص���ة التي أهدتها 
اياها لدى والدتها »ميال حبيبة 
ماما« وكشفت أيضا عشق ابنتها 
ألغاني »بيبي ليلي«. واعترفت 
نانسي بانها كانت تستمع خالل 
حملها لألغنيات الكالس���يكية، 

أوضاع بالدهم غير املستقرة؟! 
لذلك أرى ان طرحه غير مناسب 

في الوقت احلالي.
الرومانسية  وكان سلطان 
قد تنقل في الفترة الس���ابقة 
بني الكوي���ت ودبي والقاهرة، 
للعمل على جتهي���ز أغنيات 
ألبوم���ه املقبل، م���ن خ���الل 
جلسات مكثفة مع عدد م���ن 
أبرز الش���عراء وامللحنني في 
اخللي���ج، ويأتي في مقدمتهم 
امللحن عبداهلل القعود ال���ذي 
س���يتواجد بأك��ث���ر من عمل 
في ألبومه، الى جانب أسماء 
متع���ددة شاركت في التلحني 
ومنه������م الف���نان البحريني 
ال���ذي يجدد  الش���يخ،  خالد 
الت���ع���اون معه م���ن جديد، 
والفنان فايز الس���عيد، الذي 
استضافه يوم اجلمعة املاضي 

حتولت الفنانة نانسي عجرم 
الى األم األكثر ش���هرة من بني 
الفنان���ات اللبنانيات والعرب. 
وقد كان لنانسي إطاللة مميزة 
ليلة األحد املاضي الذي يتزامن 
مع االحتفاء بعيد األم ومع بدء 
فص���ل الربيع 21 اجلاري وذلك 
عبر شاش���ة ال���� »ام.تي.في«، 
حيث ظهرت للمرة األولى على 
الشاشة ميال االبنة األولى للفنانة 
تتوسط والدتها نانسي وجدتها 

ألمها رميوندا. 
وجاءت احللقة التي انتظرها 
الكثيرون من عشاق نانسي عبر 
العالم العربي نظرا للنجومية 
الكبيرة التي تتمتع بها الفنانة، 
مسجلة ولم تكن مباشرة على 
الهواء نظرا حلمل نانسي خاصة 
الثانية  انها ستضع مولودتها 
نهاية الشهر اجلاري. وكشفت 

كشف سلطان الرومانسية 
عبداهلل الرويشد، الذي يزور 
االمارات هذه االيام، انه يفكر 
جديا في تأخير طرح ألبومه 
اجلديد في االسواق، على الرغم 
من أنه ف���ي مراحله االخيرة، 
وذلك خ���الل اح���د كواليس 
اجللسات الفنية التي يتجمع 
فيها الفنانون عادة، بعيدا عن 
أعني وكامي���رات الصحافيني، 
وذلك بس���بب االوضاع غير 
املس���تقرة الت���ي مت���ر ب���ها 
الب���الد العربية ف���ي اخلليج 
وأف��ريقي���ا، مؤك���دا حس���ب 
»إيالف« ان الناس واجلمهور 
مشغولون مبتابعة االحداث 

اليومية السياسية.
الرويش���د قائال:  وأضاف 
كيف أفرح بإصدار ألبوم، بينما 
اآلخرون لديهم أحزان نتيجة 

نانسي عجرم مع والدتها وابنتها ميال سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد

والدة نانسي أكدت 
أن ميال صورة عن 

نانسي الطفلة: 
»ما أعز من الولد

إال ولد الولد«

يتعاون مع
خالد الشيخ

والقعود يتواجد
في أكثر من عمل 

باأللبوم اجلديد


