
أمل بشوشة وباب 
الحارة 

هل تزوجت ابنة 
فيفي عبده ؟

معاناة ديبيكا بادوكون 
توثق في كتاب

ياسمين صبري أمنية 
عيسى المرزوق 

على الرغم من عدم و�صييوح ال�صييورة حول م�صيير 
اجلزء العا�رش من م�صل�صل " باب احلارة " وال�رشكة 
املنتجة التي �صييتقوم باإنتاجه �صييواء كانت �رشكة 
" مي�صييلون فيلم " للمنتج ب�صييام املال اأو �رشكة " 
قبن�ييض ميديييا " للمنتييج حممييد قبن�ييض حيييث ال 
تييزال الدعيياوى الق�صييائية قائميية بيين الطرفيين 
تتابعييان  ال�رشكتيين  كلتييا  اأن  اإال  املحاكييم  يف 
التح�صرات الإجناز العمل . تناقلت وكاالت االأنباء 
" اأن �رشكيية " مي�صييلون فيلييم " تفكيير باان�صييمام 

الفنانة "اأمل ب�صو�صه" يف اجلزء اجلديد من العمل.

نفت الفنانيية عزة جماهد ابنة الراق�صيية فيفي عبده 
ال�صييائعة التييي انت�رشت موؤخييراً حول زواجهييا �رشاً، 
واأكييدت اأنها ال زالت تعي�ض على ذكرى زوجها ووالد 
ابنتهييا الوحيييدة، رغييم مييرور عاميين علييى وفاته، 

م�صرة اإىل اأنها لن تخفي خرب زواجها اإذا حدث.
عزة اأبدت ا�صييتياءها من انت�صار ال�صائعة بنف�ض يوم 
احييياء الذكييرى الثانية لرحيل زوجهييا ووالد ابنتها 
حممييود الد�صييوقي، وقالييت اإنهييا طلبت ميين اجلميع 
الدعيياء لييه بالرحميية واملغفييرة، ولكنهييا فوجئييت 

بانت�صار �صائعة زواجها �رشاً.

 Deepika ان�صمت املمثلة ديبيكا بادوكون
اإىل قائميية امل�صيياهر الذييين   Padukone
حتدثوا ب�صييجاعة عن معركتهم مييع االكتئاب 
يف عييام 2015. وكانييت ديبيييكا قييد كتبييت 
ر�صييالة عيين معركتها �صييد االكتئيياب والقلق 
قبل اأيام من زفافها، حيث �صييجعت الكثر من 
الذين يعانييون من االكتئاب اأن ال يخجلوا من 
اأنف�صييهم واأن يكونوا منفتحن على مر�صييهم. 
وكانت ق�صييتها ملهميية لدرجة اأنها اأ�صييبحت 
االآن تدّر�ييض يف كتيياب جديد لالأطفييال يدعى 
The Dot That For A Walk وكتييب 

هذا الكتاب الك�صمي نامبيار.

يف وقت �صييابق ن�رش الفنييان الكويتي عبداهلل بهمن 
مقطع فيديو  يتحدث من خالله عن اإعجابه الكبر 
بالفنانة امل�رشية يا�صييمن �صربي، وطلبه الزواج 
منها، عادت "�صييربي" لتطل ميين جديد يف حديث 
تليفزيييوين لفناٍن كويتييٍي اآخر وهو الفنان عي�صييى 
املييرزوق. "عي�صييى" كان قد حييل �صيييفًا يف حواٍر 
تليفزيونييى تبثييه قنيياة ATV الكويتييية، واأعرب 
خالله عن اأمنيته بال�صييفر رفقيية الفنانة امل�رشية 
يا�صييمن �صربي اأي�صًا، وذلك خالل رده على �صوؤال 

االإعالمي �صالح الرا�صد.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامرا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

مع دوقة ساسيكس؟.. 
استقالة 3 حارسات في شهرين 

هيرثيك روشان يحتفل 
بعامه الـ45 

صوفي تيرنر تثير السخرية

عبير الشرقاوي تتهم محمد سعد بالنصب

شارما تشجع 
زوجها من أستراليا

يف اأقييل ميين �صييهرين، غييادرت احلار�صيية ال�صخ�صييية الثالثيية لدوقة 
�صا�صيييك�ض، ميغييان ميياركل، بعد اأن قّدمت ا�صييتقالتها الأ�صييباب غر 
معروفيية وياأتي ذلك بعد اأ�صييابيع من انتقال ميغييان وزوجها االأمر 

هاري اإىل منزل فروغمور الريفي يف اأر�ض قلعة ويند�صور.
م�صدر من �رشطة �صكوتالنديارد امل�صوؤولة عن حماية ميغان، ك�صفت 
اأن الدوقة تتعامل وكاأنها مازالت م�صييهورة، على عك�ض �صخ�ض ن�صاأ 

يف العائلة امللكية يكون قد اعتاد على احلماية من �صن مبكرة.
وحّل حمل احلار�صيية ال�صخ�صييية، ال�صييابط بيل رين�صييو، رئي�ض االأمن 

القدمي لالأمر هاري، الذي تقاعد بعد اأكرث من 30 عامًا من العمل.
وما ميكن ا�صتنتاجه من اال�صتقاالت واأ�صبابها، اأن �صيئًا ما ال يجري 
كمييا ينبغييي وعلى مييا يرام يف �صخ�صييية دوقيية �صا�صيييك�ض، ميغان 

ماركل. 

تتواجد جنمة بوليوود انو�صييكا �صييارما Anushka Sharma  حاليًا 
مع زوجها فرات كويل Virat Kohli العب الكريكيت يف اأ�صرتاليا من 
اأجل دعمه يف احدى املباريات ، حيث يقود منتخب الهند �صد اأ�صرتاليا.

ولهذه املنا�صييبة ن�رشت اأنو�صييكا �صورة على ح�صييابها اخلا�ض يف تويرت 
برفقة زوجها تعبراً عن حبها الكبر له.

وكتبت اأنو�صييكا التي تتواجد يف �صيييدين كما اأ�رشنا تعليقًا على ال�صييورة 
يف تويرت قالت فيه: "لقد جعلت مني حقًا �صيدة �صعيدة."

ور�صييدت كامرات الباباراتزي اأنو�صييكا خالل تواجدها يف امللعب على 
احدى املدرجات وهي ت�صّجع زوجها فرات يف مباراته.

ي�صييار اإىل اأن الثنائييي فييرات كويل واأنو�صييكا �صييارما عقييدا قرانهما يف 
منطقة تو�صييكانا االإيطالية، بوجييود اأفراد العائلة واالأ�صييدقاء املقربن 

العام املا�صي.

Hrithik R o  يحتفييل جنم بوليييوود هرثيك رو�صييان
shan  بعامييه الي45 و�صييط جناحات كبرة حققها على 

م�صتوى ال�صينما الهندية.
 Suzan Khan ولهييذه املنا�صييبة ن�رشت �صييوزان خييان
زوجة رو�صييان ال�صييابقة، �صوًرا على ح�صييابها اخلا�ض يف 
ان�صييتقرام، وعلقييت عليهييا بالقييول: "كل عييام واأنت بخر 
�صييديقي رو�صان، القوة �صييتكون دائًما معك اأنت". وظهرت 
خان يف العديد من ال�صييور مع رو�صييان خييالل اإجازاتهما 
اأوروبييا  يف   Hridaanو  Hrehaan ابنهمييا  برفقيية 

وروما وقرب�ض، وغرها من البلدان.
ي�صييار اإىل اأّن رو�صييان وخييان انف�صييال عييام 2014 بعييد 
�صيينوات من الزواج ال�صييعيد، ومع ذلك، حافظ كالهما على 
�صييداقتهما ال�صليمة، ومتكنا من اإقامة عالقة دافئة وودية 

للغاية، ب�صبب ابنيهما هرنيهان وهرديهان.
اجلدييير بالذكيير اأنييه علييى عك�ض حيياالت الطالق ال�صيييئة، 
فاجاأت ال�صييداقة بن هريثيك و�صوزان الكثرين. يف عام 
2018، اأ�صارت االأخبار اإىل اأنهما قد يت�صاحلان من اأجل 

اأطفالهما.
كان هذا بعد رحلتهمييا االأوروبية والرحالت االأخرى مًعا، 
ومع ذلك، اأو�صييحت �صوزان اأنهما اأ�صدقاء جّيدون واأولياء 

اأمور الأطفالهما.

ن�ييرشت �صييويف ترنيير Sophie Turner بطلة امل�صل�صييل 
عييرب  فيديييو  مقطييع   Game of Thrones االمريكييي 
ح�صييابها على "ان�صييتقرام"، فاأثارت مبا فعلته �صخرية عارمة 
بيين متابعيهييا. فقد اأطلت �صييويف ترنيير يف مقطييع الفيديو 
وهييي على الثلوج حيث عجزت متامًا عيين التزلج على اجلليد 
مثييل رفاقهييا يف مغامرتهييا الرتفيهييية، مما جعييل اجلمهور 

ال�صمال" يت�صيياءل ب�صييخرية كيييف تعجييز "ملكيية 
وهييي  اجلليييد  علييى  التزلييج  من عيين 

عائليية "�صييتارك". واملعييروف اأن 
النجمة االأمريكية جت�صد �صخ�صية 
�صان�صييا �صييتارك �صييمن اأحييداث 
امل�صل�صييل املعروف عربيًا با�صم 
"�رشاع العرو�ض"، حيث جنحت 

�صمن اأحداث املو�صم ال�صابع 
يف اعتييالء عر�ييض مملكيية 

ال�صمال بعد وفاة معظم 
اأ�صقائها الذكور. وكانت 
�صويف ترنر تتنزه يف 
�صييوي�رشا موؤخراً برفقة 
خطيبهييا جييو جونا�ض 
جونا�ض  نيك  و�صييقيقه 
النجميية  وزوجتييه 
بريانييكا  الهندييية 
ت�صييوبرا. اجلدير بالذكر 
اأن املو�صييم الثاميين من 
 Game of م�صل�صييل 
�صيييبداأ   Thrones
عر�صييه مع حلول ف�صل 
يف  وحتديييداً  الربيييع، 
املقبييل،  اأبريييل  �صييهر 

وهو �صيييكون املو�صم االأخر 
للعمل.

فوجييئ فريق الدفاع عيين الفنانة رانيا يو�صييف 
بحذف ق�صيتها من جدول اجلنح املنظورة اأم�ض 
اأمام حمكمة االأزبكية، رغم حتديد موعد اجلل�صة 
�صييابقًا، واأكد حماميها �صعبان �صعيد اأن الدعوى 
مل تنظر الأ�صباب اإجرائية منها عدم اإخطار رانيا 
ر�صميًا وتقاع�ض مقيم الدعوى عن قيد رقمها يف 
ق�صييم ال�رشطيية، الفتًا اأنه حتى لييو كانت اأدرجت 
�صيييتم تاأجيلهييًا نظييراً لوجييود حتقيقييات حول 
نف�ييض الواقعة اأمييام نيابيية ا�صييتئناف القاهرة. 
فريق الدفاع عن رانيا يو�صييف توجه بالفعل اإىل 
حمكميية جنح االأزبكية حل�صييور اجلل�صيية االأوىل 
وكان ميين املقييرر اأن يتقدمييوا بطلييب تاأجيييل 
نظيير الدعوى حلن الف�صييل يف التحقيقات التي 
جتريهييا نيابيية ا�صييتئناف القاهييرة يف البييالغ 
املقييدم حيييث مت اإخييالء �صييبيلها فيييه وال زالت 

التحقيقييات م�صييتمرة، ووفقًا للقانييون ال يجوز 
معاقبيية �صييخ�ض عيين التهميية الواحييدة مرتن، 
ولكيين فوجييئ اجلميع بيياأن الدعييوى رفعت من 
"جييدول الق�صييايا" الأن مقيييم الدعييوى مل يقم 
ق�صييم �رشطييه  بقيدهييا يف  يقييم  باإعالنهييا ومل 

االأزبكييية. تعييود تفا�صيييل الواقعيية بتقييدم كل 
ميين املحامن وحيييد الكيالين، وحميييدو جميل 
الربن�ييض، واأبانييوب جاد اهلل وعبد الرازق �صيياكر 
ووليد ال�صيييد �صد امل�صكو يف حقها رانيا يو�صف، 
باأنهييا ح�رشت مهرجييان القاهرة ال�صييينمائي، 

بييزي ي�صييرت منهييا اجلييزء العلييوي ومن االأ�صييفل 
"مايوه" ترتديه على ج�صييدها دون اأن ي�صرتها 
�صيء من اخللف، مما ك�صف عن �صرتها يف م�صهد 
مهن للفنان امل�رشي وال�صينما امل�رشية. وبعد 
اعتذار رانيا يو�صييف علنًا عيين اإطاللتها املثرة 
دون  ارتفعييت  الف�صييتان"  "بطانيية  اأن  وتاأكيييد 
اإرادتهييا ومل تنتبييه اإال بعد التقاط ال�صييور، قام 
فريييق املحاميين باالإعييالن عيين التنييازل عييرب 
بيييان ر�صييمي اأكدوا فيييه اأن تقييدمي البالغ بحق 
يو�صييف، مل يكن ذلك بغر�ض حتقيق مكا�صييب اأو 
منافع �صخ�صييية، وال يهدف للنيل من �صخ�صها، 
بييل كان من منطلق احلر�ض علييى النظام العام 
يواجهييه  الييذي  اخلطيير  وا�صت�صييعار  واالآداب، 
املجتمع امل�رشي من جراء تلك الواقعة، خا�صة 
عندما ترتكب من �صخ�صييية عامة حمبوبة، ولها 
جمهور �صيحاول تقليدها، مما قد يوؤدي اإىل ن�رش 

الفو�صى وخمالفة معاير القيم واالأخالق".

وجييه املخييرج خالييد يو�صييف ر�صييالة 
لزوجتييه �صيياليمار �رشبتلي بعد ك�صييف 
زواجييه ال�ييرشي ميين املذيعيية والكاتبة 
ملتابعيييه  ليعليين  اخلطيييب،  يا�صييمن 
�رشاحيية حبه العميييق لزوجته واأنه لن 

يرتدد يف الدفاع عن عائلته.
وجيياءت كلمييات خالييد يو�صييف التييي 
ن�رشهييا عييرب ح�صييابه علييى ان�صييتقرام، 
مبثابة ر�صييالة قوييية ملنتقديه واإعالن 
�رشيييح علييى حبييه لزوجتييه �صيياليمار 
�رشبتلييي واأن حبهمييا اأكييرب ميين هييذه 
اأمييا  �صييده،  حتيياك  التييي  املوؤامييرات 

املفاجاأة التي ك�صفتها كلماته فهي اأن 
اهلل رزقه موؤخراً بابنة.

خالد يو�صييف كتب ر�صييالة قائلة فيها: 

"مل احتييدث ومل اأن�ييرش يومييا مايخ�ض 
�صئوين اخلا�صيية مطلقا ولكني مدفوعا 
عيين  عالنييية  اأعييرب  اأن  البييد  بالوفيياء 
اإمتنيياين لهييذه ال�صيييدة التييي اأحببتهييا 
وتزوجتهييا ومنهييا رزقنا بطفليية اأدعو 
عيين  اأحتييدث  فيهييا  يبييارك  اأن  ربييي 
�صيياليمار �رشبتلي و�صييبب االإمتنان اأن 
هييذه ال�صيييدة العظيميية ما اأن تعر�صييت 
ملحنيية اأو حتييدي اأو اأي اأمر نتعر�ض له 
بحكم ت�صيياريف القدر اإال ووجدتها يف 
ظهري خر معن واأكرب م�صيياند وكانت 
دائمييا يل احلبيبة والزوجة وال�صييديقة 

واالخت بل واالأم يف اأحيان".
واأ�صيياف املخييرج خالد يو�صييف قائاًل: 

"ومل متكيين اييية مكائييد ميين النيل من 
يل  اهلل  ...اأدامهييا  الزوجييية  عالقتنييا 
والأبنتنييا و�صيياأدافع عيين �صييون هييذه 
ال�صييبل  بييكل  البيييت  وذاك  العالقيية 
و�صيياأجعل اجلميييع ي�صييع يييده يف يوم 
وخيييوط  تفا�صيييل  كل  علييي  قريييب 
املوؤامييرة علييي ب�صييبب مواقفييي التييي 
دفعييت �رشائبهييا وي�ييرشون اأن ادفييع 

املزيد كل يوم".
وجيياءت ر�صييالة خالد يو�صييف لزوجته 
بعد ك�صييف زواجه ال�رشي من يا�صييمن 
اخلطيب، على اإثر �صورة حميمة ن�رشت 
لهما، دفعت االأخييرة الإعالن زيجتهما 

ال�رشية وطالقهما الذي وقع منذ فرتة.

رغييم اعتزالهييا الفيين منييذ عييدة �صيينوات، اإال اأن الفنانيية املعتزليية عبر 
ال�رشقاوي عييادت حتتل عناوين االأخبار موؤخييًرا، بعد اتهمامها للفنان 

حممد �صعد بالن�صب عليها، وبت�صببه يف اإ�صابتها بعاهة م�صتدمية. 
فعرب ح�صييابها على الفي�صييبوك، حكت عبر ال�رشقاوي عن واقعة قدمية 
جمعتها مع �صييعد خالل م�رشحية ق�صيية احلي الغربي، التي مت عر�صها 
قبل 21 �صيينة تقريًبا. وحتت عنوان ذكرياتي املوجعة مع حممد �صييعد، 

قالت عبيير، وهي ابنة املخرج امل�رشحي 
املخ�ييرشم جالل ال�رشقاوي، اأنه يف عام 
1998، اأتى والدها مبحمد �صييعد ليوؤدي 
حيييث  امل�رشحييية،  يف  �صييغًرا  م�صييهًدا 
كان وقتهييا ممثيياًل مغمييوًرا، وكان دوره 

دقيقتان فقط.
وتابعت عبر اأنه ب�صييبب طيبتها ال�صديدة 
التي كانت معروفة عنها، اأتاها �صييعد يف 

اأحييد االأيام باكًيا، واأخربها اأن والديه توفيا االأ�صييبوع املا�صييي، وكان 
عليهمييا ديًنييا مببلغ قييدره 2000 ج، ويجب عليه ت�صييديدها، ف�صييعرت 
بالتعاطف معه لدرجة البكاء، ووعدته باأنها �صييتح�رش له املبلغ خالل 
يوميين.  وبالفعل قامت بفعل هذا ومنحتييه النقود، بعد اأن وعدها باأنه 
�صي�صييددها لهييا من راتبييه يف امل�رشحية على مييدار االأ�صييهر التالية، اإال 
اأنها فوجئت ب�صييعد يح�رش اإىل امل�رشح يف االأ�صبوع التايل ومعه �صيارة 
جديييدة، لتييدرك وقتهييا اأنييه قييد خدعهييا 
لال�صييتيالء علييى اأموالهييا. وظلييت عبيير 
لعدة اأ�صييهر تنتظر وفاء �صعد بوعده دون 
جييدوى، فمييا كان منهييا اإال اأبلغييت مدير 
امل�ييرشح املييايل مبا حييدث، واتقفت معه 
على خ�صييم 200 ج من راتب حممد �صعد 
ملدة 10 اأ�صييهر، حتى حت�صل على النقود 

التي ن�صب عليها فيها.
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