
وفاة صهر فيفي عبده

ريما فقيه ترتدي فستانًا ساحرًا 

مؤمن نور دكتور بيطري 

ياسمين تقف أمام عمرو يوسف 

تهنئ بوسى على 
عودتها للعمل 

لوبيز ودريك
 في عشاء رومانسى

غيب املوت م�س��اء ال�سبت، الفنان امل�رصي حممود 
الد�سوق��ي، زوج عزة جماهد، ابنة الفنانة امل�رصية 

فيفي عبده، اإثر اإ�سابته باأزمة قلبية حادة.
و�س��يعت جنازة الفنان الراحل من م�سجد م�سطفى 
حممود باملهند�سني عقب �سالة املغرب، ودفن يف 
مقاب��ر الأ�رصة، فيما يقام العزاء مب�س��جد احلادمية 

ال�ساذلية.
ابنته��ا عل��ى  الفنان��ة فيف��ي عب��ده، زوج  ونع��ت 
�س��فحتها على ان�س��تغرام وكتبت: "اإنا هلل واإنا اإليه 
راجع��ون، ت��ويف رج��ل الأعم��ال والفن��ان حممود 
الد�س��وقي، زوج ابنت��ي عزة جماهد ووال��د ابنتهما 

�سهد الد�سوقي".

املتح��دة  الولي��ات  جم��ال  ملك��ة  ن���رصت 
عل��ى  جدي��دة  فقي��ه �س��وراً  ال�س��ابقة رمي��ا 
اإن�س��تغرام  عل��ى  ال�سخ�س��ي  ح�س��ابها 
لطفلته��ا  �س��اور"  "بايب��ي  حف��ل  اأثن��اء 
اإطالل��ة  اأن  ه��و  بالذك��ر  املنتظرة.واجلدي��ر 
فقي��ه ه��ذه ممي��زة و�س��احرة ج��داً، اإذ ارتدت 
ف�س��تانًا ورديًا لفت��ًا، كما اإنه��ا زّينت مكان 
الأبي���ض  اللون��ني  م��ن  ببالون��ات  احلف��ل 

والزهري.
م��ن  كب��ر  ع��دد  احلف��ل  ه��ذا  يف  و�س��ارك 
عائل��ة واأ�سدق��اء فقي��ه واأ�سدق��اء زوجه��ا 

املنتج اللبناين العاملي و�سام �سليبي.

ينتظ��ر الفن��ان ال�ساب موؤم��ن نور عر���ض م�سل�سل 
"كاب��ن اأنو�ض" خالل اأي��ام، والذى ي�سهد البطولة 
التليفزيوينة الأوىل للفنان الكوميدى بيومى فوؤاد.
وق��ال الفنان ال�ساب اإنه يج�سد �سمن اأحداث العمل 
دور دكت��ور بيط��رى، وامل�سل�سل م��ن بطولة بيومى 
ف��وؤاد وعبر �سربى واإدوارد وحمم��د ثروت وويزو 
واأحم��د فتح��ى وموؤمن نور، وهو م��ن تاأليف اأحمد 
اأب��و زي��د، واإنتاج عب��د اهلل اأب��و الفت��وح، والإخراج 
ملعت��ز التونى. واأك��د موؤمن نور، اأن��ه تعاقد موؤخًرا 
على امل�ساركة فى بطولة حلقات م�سل�سل "عفاريت 
ع��دىل ع��الم"، للنجم الكب��ر عادل اإم��ام والنجوم 

غادة عادل وهاله �سدقى وكمال اأبو رية.

للم��رة الثانية تقف الفنان��ة يا�سمني رئي�ض اأمام 
النجم عم��رو يو�سف فى م�سل�سل "نقطة ومن اأول 
ال�سط��ر"، واملقرر اأن يناف�س��ا به خالل املاراثون 

الرم�سانى املقبل، من اإخراج اإ�سالم خرى.
وكان��ت يا�سمني رئي�ض قد قدم��ت ب�سحبة عمرو 
يو�س��ف ق�س��ة رومان�سي��ة �سم��ن اأح��داث فيل��م 
"هيبتا"، والذى مت عر�سه منذ عدة اأ�سهر، وحقق 
جن��اح جماهرى عري�ض على م�ستوى الإيرادات 
واإقب��ال اجلمه��ور، و�س��ارك فى الفيل��م جمموعة 
كب��رة من الفنانني منهم ماجد الكدوانى واأحمد 
داود والفن��ان الكبر اأحمد بدير ودينا ال�رصبينى 

واأحمد مالك.
ت�ستعد املمثلة الأمريكية كري�ستني دان�ست لبطولة م�سل�سل "On Becoming A God In Central Florida" الذي �سيقوم ب�إخراجه 

."The Lobster" اليون�ين يورجو�س لنثيمو�س، خمرج فيلم

حر�ست الفنانة نادية اجلندى على تهنئة الإعالمية 
بو�سى �سلبى بعودتها مرة اأخرى للعمل فى برناجمها 
"اأحلى النجوم" على قناة النهار، بعد فرتة حدادها 

على زوجها الفنان الراحل حممود عبد العزيز.
ون���رصت نادية اجلن��دى �سورة لإع��الن اأول حلقات 
الربنامج بعد عودته، عرب ح�سابها على موقع تبادل 
ال�س��ور "اإن�ستج��رام"، معلق��ة علي��ه قائل��ة: "مربوك 
رج��وع ال�سديق��ة العزي��زة بو�س��ى �سلب��ى لالإع��الم 
وح�ستين��ا ربنا يوفقك ومن جناح لنج��اح يا حبيبة 

قلبى األف مربوك".
وع��ادت بو�س��ى �سلبى ف��ى اأوىل حلق��ات برناجمها، 
بحلق��ة ا�ست�ساف��ت من خالله��ا الفنان عم��رو �سعد، 

اأم�ض اجلمعة على ف�سائية النهار.

ن���رص موق��ع "ديلى ميل" �س��ورا للنجمة العاملية جنيف��ر لوبيز وجنم 
ال��راب دري��ك - حبي��ب ريهان��ا ال�ساب��ق – اأثن��اء خروجهم��ا لتناول 
الع�س��اء ف��ى مدين��ة ماليب��و بكاليفورني��ا، لفت��ا اإىل اأن��ه كان هناك 

حرا�سة ب�سحبتهما.
كم��ا ن���رص موق��ع mirror اأن النجمة مل ت�س��ارح عائلتها بعالقتها 
ب��ه حتى الآن، م�سرا اإىل اأنها تريد اأن جتعل عالقتهما مرحة وخفيفة 
وب�سيطة، وقال م�سدر مقرب منها للموقع اإنها تعلم اأن دريك "لعبى" 
وغ��ر ج��اد، اإىل حد ما، وه��ى ل تريد اأى �سدم��ات عاطفية لذلك فال 
تتعجل فى تطور العالقة معه، موؤكدا اأنها ل تريد اأن تبدو "حمقاء" اأو 

اأن يقال اإن دريك تالعب بها.
وكان دري��ك اع��رتف لوالدت��ه اأنه يحب لوبي��ز واأنه يريد ال��زواج بها، 
واأث��ارت عالق��ة دري��ك ولوبي��ز غ��رة النجم��ة ريهان��ا الت��ى حذفت 

متابعتها لإن�ستجرام لوبيز.

يعت��رب ح��ادث ال�سط��و امل�سلح الأخ��ر ال��ذى تعر�ست له 
الفنان��ة ال�سه��رة كي��م كاردا�سي��ان، بعدم��ا ا�ست��وىل 5 
م�سلح��ني على جموهراتها مباليني ال��دولرات فى فندق 
ف��ى باري���ض، حلقة �سم��ن م�سل�س��ل م�ستمر م��ن تعر�ض 
امل�ساه��ر لل�رصق��ة، حي��ث �سبقته��ا الفنان��ة الإماراتي��ة 
"اأحالم" التى تعر�ست لعملية �رصقة حقيبتها يف باري�ض 

وبداخلها �ساعة رولك�ض بقيمة 100 األف.
وير�س��د اليوم ال�سابع اأبرز ق�س�ض الفنانات مع ال�رصقة، 
وحكاي��ات �رصق��ة امل�ساهر بط��رق غريب��ة، حيث تعترب 
اخلادم��ة املته��م الأول وبطلة تل��ك الق�س�ض، حيث تدور 
الأطم��اع حول اأم��وال وجموهرات الفنان��ات امل�رصيات 

وغرهن من النجمات.
وتعر�س��ت الفنانة املعتزلة نورا حلادث �رصقة غريب من 
نوع��ه، بعد اأن و�سعت لها خادمتها الإفريقية خمدًرا يف 
ك��وب الع�سر وفقدت الوعي، ثم ا�ستولت على مقتنياتها 

وهربت.
وك�سفت حتريات الأمن العام باجليزة، اأن اخلادمة قامت 
بتخدي��ر نورا، ث��م ا�ستولت على هاتف��ني حممولني ولب 
ت��وب ومبلغ م��ايل وفرت هارب��ة، وتبني م��ن التحريات 
اأن الفنان��ة نورا ات�سلت مبي نور ال�رصيف، ابنة �سقيقتها 
الفنان��ة بو�س��ي، قب��ل تعر�سه��ا لالإغم��اء، واأبلغتها باأن 

اخلادمة د�ّست خمدراً يف الع�سر و�رصقتها.
واأي�س��ا ت�سب��ب حادث ال�رصق��ة التي تعر�ست ل��ه الفنانة 
�سف��اء اأبو ال�سع��ود يف اإعالن زواجها م��ن ال�سيخ �سالح 
كام��ل، حيث تداولت ال�سحاف��ة يف منت�سف الثمانينات 
اأخبار اتهامه��ا للخادمة ب�رصقة جموه��رات قيمتها 25 
ملي��ون جني��ه، و219 قطعة جموهرات ثمين��ة، مما اأثار 

الت�ساوؤلت حول ثروتها حتى اأعلنت زواجها.
مل تكتفي اخلادمة اخلا�سة بالفنانة نرمني الفقي ب�رصقة 
م�سوغاتها الذهبية ومبلغ 36 األف جنيه و3 اآلف دولر 
و150 يورو فق��ط من خزنتها، ولكنها ا�ستغلت تواجدها 
مبفردها يف ال�سقة وافتعلت حريًقا اأمام باب غرفة النوم 

حتى تتمكن من فتح باب الغرفة.

و ق�س��ت حمكم��ة اجلناي��ات مبعاقب��ة املتهم��ة ب�رصقة 
واإحراق �سقة نرم��ني الفقي 5 �سنوات مع ال�سغل، وحب�ض 

اأ�سهر.  6 2 من �رصكائها يف اجلرمية 
وتعر�س��ت النجمة غادة عبد ال��رازق، حلادثة �رصقة  من 
قبل مدي��رة اأعمالها التى ا�ستولت عل��ى جموهراتها بعد 

العمل �سويا ملدة 7 �سنوات تقريبا.
الت��ى  عل��وي،  ليل��ى  للنجم��ة  بالن�سب��ة  احل��ال  ونف���ض 
تعر�س��ت ملحاول��ة �رصق��ة يف �سيارته��ا ولك��ن �سائقها 
تدخ��ل واأجه�سه��ا ومتك��ن م��ن اف�سالها، وف��ى حماولة 
اأخرى تعر�ست ليل��ى علوي اأي�سًا لواقعة م�سابهة بعدما 

اكت�سف��ت اختف��اء جموه��رات بقيمة 750 
األف جنيه، يف الوقت الذي اختفت خالله 

اخلادمة.
فيما  قامت خادمة الفنانة منة ف�سايل 

اأك�س�سواراتها  ب�رصقة جمموعة م��ن 
واأم��ا  وجموهراته��ا، 
�سمي��ة  الفنان��ة 
قت  �رصرُ فقد  اخل�ساب، 

�سقتها اأثناء �سفرها 
قيم��ة  وتع��دت 

ت  ق��ا و مل�رص ا
مليون جنيه.
�س��ت  تعر و

ب��ة  ملطر ا
ل��ة  �سا اأ
جه��ا  و ز و

ق  ر ط�����������ا
قب��ل  م��ن  لل�رصق��ة  العري��ان، 

الت��ى  الأثيوبي��ة  خادمتهم��ا 
اأملا���ض  �ساع��ة  عل��ى   ا�ستول��ت 

وخامت، وكذلك تعر�ست الفنانة رانيا 
يو�س��ف لل�رصقة بعدم��ا اتهمت خادمتها 

ب�رصقة متعلقاتها.

وم��ن ال�رصقات الغريب��ة تعر�ست املطرب��ة اأنغام ل�رصقة  
جمموع��ة من مالب�سها من داخل منزله��ا ا�ستولت عليها 

خادمتها.
فيم��ا قام��ت  خادم��ة الفنان��ة ماج��دة زك��ى ال�سنغالية 
ب�رصقة بع�ض املتعلقات ال�سخ�سية واملالب�ض من فيلتها 

مبدينة ال�سيخ زايد وهربت.
واكت�س��ف  �سائق الفنانة ال�رصق��ة بال�سدفة، حيث لحظ 

خروج اخلادمة من الفيال وهي حتمل عدة حقائب.
وكذل��ك ا�ستغلت خادم��ة الفنانة هال��ة �سدقي خروجها 
اأقاربه��ا وقام��ت ب�رصق��ة  اأح��د  حل�س��ور حف��ل زف��اف 

جموهراتها بقيمة 800 األف جنية.
كم��ا تعر�س��ت الفنانة "منة ف�س��ايل" لل�رصقة، 
والت��ي  النيجري��ة،  خادمته��ا  قب��ل  م��ن 
ف��رت هارب��ًة دون اأن تعل��م عنه��ا �سيئ��ًا، 
واكت�سفت �رصقة العديد من اإك�س�سواراتها 
اأمواله��ا  وبع���ض  وجموهراته��ا 
من �سقته��ا، وفوجئت باختفاء 
م��ن  ف��ّرت  الت��ي  اخلادم��ة 
املنزل. وتعر�س��ت الفنانة 
لل�رصق��ة   ن���رص  م��روة 
عل��ى ي��د خادمته��ا 
التي ا�ستغلت عدم 
تواج��د املطربة 
ة  ل�سه��ر ا
ل  ملن��ز با
لت�ستوىل على 
اأم��وال وذهب. 
تعر�س��ت  فيم��ا 
ال�سه��رة دين��ا لأزم��ة  الراق�س��ة 
�سهرة ه��ي الأخرى م��ع اخلادمة، 
والت��ي �رصقت منها جموهرات بقيمة 
100 األف جنيه، وجنحت ال�رصطة يف 

العثور على اخلادمة واإعادة الأموال.

بغداد

17         3 
ج��اءت زيارة رئي�ض ال��وزراء الرتكي بن  يلدرمي يف 
اإط��ار طي �سفحة اخلالف��ات والتهامات املتبادلة 
بني العبادي والرئي�ض الرتكي رجب طيب اأردوغان.
فم�سلحة تركي��ا الآن تتطلب عدم ا�ستع��داء العراق، 
وه��و يخو���ض حرب��ا �س��د الإره��اب بدع��م دويل 
واإقليم��ي"، كم��ا اأن "حكوم��ة اأنق��رة تعل��م جيدا اأن 
ال�رصار على بقاء قواته��ا داخل العراق �سيعر�سها 
لق��رار دويل يدي��ن ه��ذا الوج��ود، وهو اأم��ر تخ�ساه 

تركيا".
فق�ساي��ا املي��اه، والتي ت�س��كل عائقا اأم��ام اللجنة 
امل�سرتكة بني البلدين، ف�سال عن ملف ا�ستثمار غاز 
كركوك ، وتوحيد اجلهود �سد الإرهاب كان حا�رصا 
بقوة خ��الل املحادثات" ف�سال ع��ن  تواجد قواتها 
يف بع�سيق��ة ومل��ف الب��ي ك��ه كه،ام��ور دار احلوار 

ب�سانها مطول .
وبعيداع��ن الت�رصيح��ات العالمي��ة املنمق��ة ،ويف 
الكوالي���ض ليب��دو ان اتفاق��ا �سامال ق��د ح�سل بني 
بغ��داد وانق��رة يف ظل ملفات هام��ة ومعقدة عالقة 
بني الطرف��ني لعبت فيها تقلب��ات ال�سيا�سة الرتكية 
دورا بالغا عندما انتقلت من اق�سى الغرب اىل ادنى 
ال���رصق ،بعيدا ع��ن حمور وا�سنط��ن ،متملقة املحور 
الرو�سي اليراين لت�سع �سلتها اخرا يف هذا اجلانب.
يقين��ا ان اجلمي��ع ي��درك ان الرئي���ض الرتكي رجب 
طيب اردوغان يلع��ب على جميع احلبال وانه اليوم 
م��ع بغ��داد ورمب��ا قريب��ا ينقل��ب عليها ..ه��ذه هي 
ال�سيا�س��ة الرتكي��ة ب��ال ثواب��ت ،حتكمه��ا امل�سلحة 
واخل��وف من ارتدادات ا�ستق��رار الو�ساع يف بغداد 
ودم�سق ،والتي ظه��رت جليا يف النقالب الذي كاد 
يطي��ح بطموحات اردوغان ال��ذي تخلى عنه معظم 

احلر�ض القدمي يف حزبه العدالة والتنمية .
لقد ظلت العالقات بني انقرة وبغداد مرهونة بدرجة 
او باأخ��رى برغبة العراق يف حت�س��ني العالقات مع 
اأنق��رة وقدرت��ه على ذل��ك اإ�سافة اإىل ع��دة حمددات 
اأخ��رى قد تك��ون خ��ارج نط��اق اإرادت��ه وممكناته، 
مث��ل تط��ورات الأزم��ة ال�سورية واملواق��ف الرتكية 
املت�سنج��ة ازاء الع��راق يف ق�سي��ا هام��ة وحمورية 

بالن�سبة له .
ومل يك��ن اح��د ق��ادر عل��ى اجل��زم ب�سيناريوه��ات 
م�ستقبلي��ة حمددة تنظ��م العالقة ب��ني الطرفني يف 
ظ��ل حالة ع��دم ال�ستق��رار يف الع��راق وبدرجة اأقل 
تركي��ا وحالة ال�سطفافات يف املنطقة ب�سكل عام. 
وظلت الحتمالت ت�سر ب��ني البلدين مفتوحة على 
طيف وا�س��ع من اخليارات، بدءاً م��ن التعاون اجليد 
يف امل�س��ارات ال�سيا�سي��ة والقت�سادي��ة والأمني��ة 
مروراً با�ستم��رار الو�سع احلايل من التعاون البارد 
والتوت��ر املن�سبط و�س��وًل ل�سيناريوه��ات التهدئة 

التي قد تخفي من ورائها اجلهات الرتكية الكثر.
حت��اول تركي��ا “اختط��اف دوره��ا ال�سرتاتيجي” 
يف الع��راق و�سوري��ا خطف��ًا، م��ن بني اأني��اب الأ�سد 
الأمرك��ي املته��ور، ومن بني ي��دي ال��دب الرو�سي 

املندفع، والنفوذ اليراين املتجذر.
مانخ�س��اه ان يحقق العثماني��ون احالمهم بالعودة 
اىل بغ��داد من ال�سباك بع��د خروجهم منها ليال عرب 
نهر دجل��ة يف بدايات القرن الع�رصي��ن لكنها عودة 
�سيك��ون ثمنه��ا ه��ذه امل��رة تق�سي��م الع��راق لنه��ا 
باخت�س��ار حتى الي��وم تلعب باوت��ار الطائفية يف 

جمتمعنا .
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الى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
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أبرز قصص سرقة مشاهير أهل الفن.. 15 فنانة مصرية تعرضن لسرقة مجوهراتهن

العثمانيون.. ماذا 
يريدون من بغداد؟

سعد الكعبي

سوالف 
عراقية

الن ، وملت�بع����ة اخر امل�ستجدات التي تظهر عل����ى ال�س�حة العراقية والعربية والع�ملية ، وخلدمة 
الخب�ر الع�جلة حمل تطبيق ) اجلورن�ل ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كت�بة كلمة اجلورن�ل يف خ�نة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيق�ت ميكن اإيج�د التطبيق 
اخل������س بن�����، واأي�سً� الدخول اإىل اأي �سفحة وقراءة تعليق�ت القراء حول خرٍب اأو برن�مٍج معني 
واأي�س����ً� كت�بة اآرائك اخل��س����ة، كم� ميكنك م�س�ركة اخلرب اأو اإع�دة ن�سره على ح�س�ب�تك اخل��سة 

على �سبك�ت التوا�سل الإجتم�عي ك�لفي�سبوك Facebook بكت�بة كلمة اجلورن�ل .

يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
ً


