
فيفي عبده تكشف مصدر دخلها 

ياسمين تتبرأ من تامر حسني 

محمد رمضان يناقض نفسه   

ك�ش��فت الفنانة فيف��ي عبده من خالل ب��ث مبا�رش لها 
م��ع جمهورها على موقع التوا�ش��ل االجتماعي تويرت 
ع��ن الكثري من اأ�رشارها ال�شخ�ش��ية التي حتدثت عنها 

للمرة االأوىل.
فيف��ي عب��ده قال��ت تن��وي الع��ودة الإحي��اء احلف��الت 
بالرق���ص جمدداً بعد غيابها ل�ش��نوات طويلة، م�ش��رية 
اأنه��ا اأ�ش��بحت متار���ص الرق���ص موؤخ��راً يف املنزل اأو 
امل�شل�ش��الت واالأفالم التي ت�شارك فيها. وك�شفت فيفي 
عب��ده الت��ي تلق��ت اأ�ش��ئلة جمهوره��ا عرب ها���ص تاج 
Askfifi اأن والدته��ا اأطلقت عليها ا�ش��م "عطية اهلل" 
الأنها كانت تنتظر اإجناب �ش��بي، لكن بعدما علمت اأن 
اأجنبت فتاة اأطلقت عليها هذا اال�ش��م، م�ش��رية اأن ا�ش��م 

الدلع التي اأطلقته عليها والدتها "طاطا".

انت���رش ب�رشع��ة ال��ربق من�ش��وراً للفنان��ة امل�رشي��ة 
يا�ش��مني �ش��ربي تعلن ملحبيها عن تروجيها لفيلم 
"ت�ش��بح على خري" للفنان تامر ح�شني، من خالل 
ح�ش��ورها العر�ص اخلا�ص للعمل املقام يف �ش��ان 

�شتيفانو يف مدينة االإ�شكندرية مب�رش 
ومل يتوقف املن�ش��ور املتداول عن يا�ش��مني �شربي 
عن��د هذا احل��د، بل ذكر في��ه اإنها �ش��تكون مع تامر 
ح�ش��ني اأي�ش��ًا خ��الل زيارت��ه اإىل جري��ن بالزا يف 

االإ�شكندرية.
وب�ش��بب الت��داول املكثف للمن�ش��ور املتداول با�ش��م 
يا�ش��مني �ش��ربي من ح�ش��ابها عل��ى الفي���ص بوك، 
ك�شفت بدورها على ح�ش��ابها على ان�شتقرام اإنها ال 

متتلك اأي ح�شابات على الفي�ص بوك.

اأ�ش��اد الفنان امل�رشي حممد رم�شان مب�شتوى اأفالم 
مواطن��ه الفنان اأحمد ال�ش��قا التي قدمها يف م�ش��واره 
الفن��ي، وا�ش��ًفا اإياه��م باأنه��م "اأح�ش��ن م��ن بع�ص"، 
بح�ش��ب ما جاء يف رده على اأحد حمبيه عرب ح�ش��ابه 
الر�ش��مي مبوق��ع "توي��رت"، وذل��ك بعد اإ�ش��ادة االأخري 
بفيلم��ي "جواب اعتق��ال" و"هروب ا�ش��طراري" بعد 

م�شاهدته لهما.
الالف��ت للنظ��ر اأن رم�ش��ان هاجم ال�ش��قا من��ذ فرتة، 
موؤك��ًدا اأن االأخ��ري وجيل��ه بالكام��ل ال يحت��ذى به��م 
بامل��رة، م�ش��تنكًرا تقدميه��م لفيلم كل عام��ني واأكرث، 
مم��ا جع��ل ر�ش��يدهم ال�ش��ينمائي ال يتج��اوز ال� 14 

فيلم، بح�شب قوله.

ك�ضفت النجمة العاملية اأديل Adele اأنها قد تتوقف عن القيام باأي جوالت غنائية مرة اأخرى، بعد تاأكيدها التفكري يف اإنهاء عرو�ضها احلية يف 
وقت مبكر من العام اجلاري.
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حقق فيلم "Baby Driver" بطولة كيفني �شبي�شى واأن�شيل 
اإجلورت 36 مليون دوالر اأمريكي حول العامل، وذلك ح�شبما 
اأك��د موقع boxofficemojo.  الفيلم ت��دور اأحداثه حول 
حياة �شاب يدعى "baby" لديه مهارات مرتفعة فى قيادة 
ال�ش��يارات يتم اإجباره على العمل مع جم��رم نظًرا ملهاراته 
املذهل��ة، ولك��ن ال ير�ش��ى "baby" بهذا الو�ش��ع ويحاول 
مقاومته ما ي�ش��عه هو وحبيبته فى خطر، ويت�ش��من العمل 
الكثري من م�ش��اهد املطاردات. الفيلم ي�شارك فى بطولته اإىل 
جانب كيفني �شبي�شى واأن�شيل اإجلورت، جيمى فوك�ص وىل ىل 
جيم���ص وجون برينث��ال وJon Hamm وايزا جونزالي�ص 
و�شكاى فرييرا وجيف ت�شي�ش�ص واندى ماك ديرموت وويلرب 

فيتزجريالد والنى جون ومن تاأليف واإخراج اإدجار رايت.

يبدو اأّن النجم العاملي جا�ش��ن بي��رب Justin Bieber قد 
ق��رر الع��ودة اإىل اإثارة اجل��دل من جديد، بع��د اأن عا�ص هدنة 
الأك��رث م��ن ع��ام. ويف حادثة غريب��ة من نوعها، ق��ام النجم 
البالغ من العمر 23 عاًما برمي حذائه على اجلمهور من على 
امل���رشح، خالل حفل اأحي��اه موؤخًرا يف مدين��ة فرانكوفورت 
االأملاني��ة. وقد التق��ط اجلمهور حذاء جا�ش��تني، حيث اإّن كل 
فردة من احلذاء ذهبت ل�شخ�ص خمتلف، وقام اأحدهم بعر�ص 
احلذاء يف اليوم التايل على موقع Ebay ال�ش��هري، للبيع ب�5 

ف  ال يورو. ُيذكر اأّن جا�شتني بيرب كان ا
��ا ملوقف حمرج  قد تعّر�ص اأي�شً
ومهني، خ��الل احلف��ل الغنائي 
فعالي��ات  �ش��من  قّدم��ه  ال��ذي 
 "Summerburst" مهرجان
ال��ذي اأقي��م يف مدينة �ش��توكهومل 
ال�ش��ويدية موؤخًرا. فبعد اأن طلب 
اأحد املعجبني منه تقدمي اأغنيته 
 "Despacito" ال�ش��هرية 
ورف���ص االأخري طلبه الأنه ن�ش��ي 
كلماته��ا، حدثت م�ش��ادة بينهما، 
الكن��دي  املغن��ي  برف���ص  انته��ت 
تلبية رغبة هذا ال�ش��خ�ص، فما كان 
م��ن االأخ��ري اإال اأن األق��ى قنين��ة م��اء 
ناحي��ة بي��رب، ال��ذي تفاداها قب��ل اأن 

ت�شطدم به.

Baby Driver" يحقق 36 
مليون دوالر 

جاستن بيير يثير الجدل 
مجددا 


