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ابنة نيكول كيدمان تغني وترقص باحتراف
طفلتها  أن  كيدمان  نيكول  األسترالية  النجمة  كشفت   [
تتمتع  بعد،  العمر  من  الثانية  تتعد  لم  التي  روز«  »صندي 

بمواهب مميزة في الرقص والغناء.
ماجازين«  أس  »يو  لموقع  سنة(   43( كيدمان  وقالت 
إن  ــب«  األرن »جحر  الجديد  فيلمها  إطــاق  خال  األميركي 

الطفلة الصغيرة »تغني با انقطاع«.
توقف  دون  من  وتردد  الغناء  تحب  ابنتها  أن  وأوضحت 

أغاني كثيرة، مشيرة إلى أنها تعرف قرابة الـ 30 أغنية.
ولفتت إلى أن الغناء ليس الموهبة الوحيدة التي تتمتع 
»صندي  أن  موضحة  الرقص،  تجيد  هي  بل  الصغيرة،  بها 
كيث  )المغني  ــا  ــده وال يتمرن  عندما  تــرقــص  كــانــت  روز 

أوربان( على أغنية« قبل الحضور إلطاق الفيلم.
غالبًا  أنها  مضيفة  التبرج«،  »تحب  الطفلة  أن  ذكرت  كما 

ما تساعدها في االستعداد لحضور إطاق األفام.
ــع  »وض روز«  ــدي  ــن »ص على  ممنوع  أنــه  ـــدت  أك لكنها 
تضع  أن  يحدث  لكن  البيت،  خــارج  التجميل  مساحيق 

بعض أحمر الشفاه البراق.

تايلور سويفت تحصل 
على لقب األكثر امتاعًا للجمهور

] نالت مغنية »البوب« األميركية تايلور سويفت )20 عامًا( 
الجاري  للعام  امتاعا  الفنانين  »أكثر  لقب  على  الحصول  شرَف 

2010«، على رغم أنها أصغر مغنية »بوب« في أميركا.
اختيار  على  األميركية  ويكلي«  »إنترتينمنت  مجلة  وتقوم 
اللقب، التي أعلنت هذه النتيجة في نيويورك مع صورة للمغنية 
المجلة  وتمنح  صفحاتها.  ــى  أول على  الكبيرة  الجاذبية  ذات 
المذكورة هذا اللقب ألفضل المطربين األميركيين امتاعا للجمهور 

منذ العام 1990.
الثالث  ألبومها  إن  لتايلور  اختيارها  تبرير  في  المجلة  وقالت 
»سبيك ناو« )تحدث اآلن( حقق مبيعات في أسبوعه األول تصل 
إنها  عنها  المجلة  قالت  حصيلة  وهي  نسخة،  مليون  من  أكثر  إلى 
فاقت أي مبيعات ألي ألبوم آخر خال األعوام الخمسة الماضية.
غرامي  »جمعية  جوائز  من  جوائز  أربَع  أيضًا  سويفت  وحازت 
ألبوم  أفضل  »جائزة  بينها  من   2010 للعام  الموسيقية«  للفنون 

للعام«.

طرح آخر ألبومات مايكل جاكسون بعد وفاته
] إصدار أحدث ألبومات مايكل جاكسون يشعل الشغف بـ »ملك البوب« بعد 
وفاته، بل إن عشاق فنه يتلقفون أي شيء يتعلق به ليستعيدوا ذكرى أيام مجده. 
وها هم قد وجدوا مناسبة جيدة في بعض األغاني التي لم يكملها جاكسون. فلم 
أنه  يعتقدون  ما  على  فعكفوا  األغاني  هذه  النسيان  يطوي  أن  أغانيه  منتجو  يشأ 
وفي  فنه.  عشاق  إلى  وصوته  ذكراه  يحمل  مكتمل  البوم  أي  جاكسون،  أماني  آخر 
فيمستر  وثيرون  رايلي  تيدي  المنتجون  اجتمع  نيويورك،  في  بولروم  ــد  روزالن
ويعتقد  أغــان.  عشر  من  يتألف  الذي  »مايكل«  البوم  لتدشين  كاسشيو،  وايــدي 
أفضل  من  سيكون  »مايكل«  ألبوم  أن  طويلة  لفترة  جاكسون  مع  عمل  الذي  رايلي 

ألبومات جاكسون إال أنه لن يبلغ ذروة ألبوماته في السبعينيات والثمانينيات.
و«مايكل« هو أول ألبومات جاكسون منذ ألبومه المخيب لآلمال »انفنسبول« 
دوالر  مليون  وخمسون  مئتان  قيمتها  صفقة  ضمن  األول  وهــو   ،2001 عــام  في 
المواد  من  ألبومات  عشرة  لنشر  جاكسون  أماك  على  واألوصياء  »سوني«  بين 

الجديدة حتى عام 2017.
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COME AROUND SUNDOWN- KINGS OF LEON

SIGH NO MORE- MUMFORD & SONS

THE INCREDIBLE MACHINE- SUGARLAND

HAND ALL OVER- MAROON5

SPEAK NOW- TAYLOR SWIF

CANNIBAL- KESHA

MY KINDA PARTY- JASON AL JEAN

ABBEY ROAD- THE BEATLES

PROGRESS- TAKE THAT

SALE EL SOL- SHAKIRA

أجنبية


