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كليب

أجنبية

DAY &AGE- THE KILLERS

808S &HEARTBREAK- KANYE WEST

CHINESE DEMOCRACY- GUNS N,ROSES

PROSPE LET,S MARCH- COLDPLAY

ONLY BY THE NIGHT- KINGS OF LEON

I AM SASHA FIERCE- BEYONCE

DARK HORSE- NICKELBACK

BLACK FOREST- MAX MUTZKE

FUNHOUSE- PINK

SOUL- SEAL
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ويتني  السمراء  األميركية  المغنية  نفت   [
أخرى  مــرة  عودتها  بشأن  التقارير  هيوستن 

إلى زوجها السابق بوبي براون.
باسم  المتحدثة  سلتسر  نانسي  وذكـــرت 
المغنية  عــــودة  عــن  ــر  ــاري ــق ــت ال أن  هــيــوســتــن 
لزوجها السابق »مجرد تكهنات غير صحيحة 

بالمرة«.
نشرته  ــر  ــري ــق ت ــد  ــع ب هــيــوســتــن  ــي  ــف ن ـــاء  ج
فيه  ــدت  أك صن-تايمز«  »شيكاغو  صحيفة 
وهما  شوهدا  أن  بعد  لزوجها  هيوستن  عودة 

يتناوالن »عشاًء رومانسيًا«.
ــل/  ــري ــي أب ــد انــفــصــال ف ـــان ق ـــزوج وكــــان ال
 14 دام  زواج  بعد  الماضي  العام  من  نيسان 
ابنتهما  رعاية  بحق  هيوستن  واحتفظت  عامًا 
بعد سلسلة من المشاكل بين الجانبين شملت 
بشكل  والمخدرات  الكحوليات  تناول  أيضًا 

اضطر هيوستن للعالج في إحدى المصحات.

جوليان  الشهيرة  األميركية  والراقصة  المغنية  أصيبت   [
إلى  نقلها  استوجب  الــذي  األمــر  المعدة  في  حــادة  بــأآلم  هــوغ 
في  كاماًل  يومًا  جوليان  وأمضت  عاجل،  بشكل  المستشفى 
المستشفى إلجراء عدد من الفحوصات حيث رافقتها والدتها. 

وقت  في  منظار  لعملية  جوليان  تخضع  أن  المتوقع  ومن 
األلم  هذا  »أسباب  جوليان  من  مقرب  مصدر  وأكد  جداً،  قريب 
مشاركتها  أثناء  كبير  لضغط  تعرضت  قد  فجوليان  معروفة 
في برنامج )dancing with stars(، وبذلت مجهودات تتعدى 

طاقتها األمر الذي أثر على صحتها بشكل كبير«. 
بالخروج  قصيرة  فترة  قبل  جوليان  قامت  أخرى  جهة  من 

من نهائيات البرنامج المذكور إلقصاء زميلها في الرقص.

حاليًا  تبحث  أنها  روالند  كيلي  السمراء  المغنية  كشفت   [
صديقتها  ـــاف  زف حــفــل  ــرت  ــض ح بــعــدمــا  ــالل«  ــح ال ـــن  »اب ــن  ع
العام  من  سابق  وقت  في  نويلز  بيونسيه  الشهيرة  المغنية 

الجاري وهي تغالب دموعها.
المعني  اإللــكــتــرونــي  مــيــوزيــك«  »كــونــتــاكــت  مــوقــع  ـــاد  وأف
الزواج  فكرة  عن  تخلت  قد  كانت  كيلي  بأن  المشاهير  بأخبار 
روي  االميركي  القدم  كــرة  العــب  خطيبها  عن  انفصالها  بعد 
بعد  مجدداً  عاودتها  الفكرة  أن  إال   ،2005 العام  في  ويليامز 
جاي  الشهير  الــراب  مغني  إلى  بيونسيه  زفــاف  حفل  حضور 

زي في أبريل/نيسان الماضي.
ــًا(،  ــام ع  27( بيونسيه  ــن  ع عـــامـــًا(   27( كــيــلــي  ــت  ــال وق
إن  تشايلد«  »ديستينيز  النسائي  الفريق  في  السابقة  زميلتها 
أريد  جعلتني  زي  جاي  على  بيونسيه  زفاف  حفل  »مشاهدة 

الزواج... ولكنني غير مستعدة الآلن«.
وأشار الموقع اإللكتروني إلى أن المغنية العزباء قد يطول 
الفنية  ارتباطاتها  بسبب  المنتظر«  »العريس  لـ  انتظارها 
الكثيرة التي تقف في طريق حياتها العاطفية. وعن ذلك تقول 
العاطفية  تجربتي  في  فشلت  لقد  فحسب.  أعمل  »إنني  كيلي 

السابقة بسبب انهماكي في العمل«.

ويتني هيوستن تنفي عودتها لبراون

جوليان في المستشفى

بعد حضورها حفل زفاف بيونسيه

كيلي روالند تبحث عن »ابن الحالل« 


