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قصة اصالة مع سعد لمجرد!
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سابا 
في هالوين.. 

الكويتية 
تفقد توأميها 

ك�س��فت املمثلة البحرينية �سيالء �سبت حقيقة عالقتها 
باالعالمي ال�س��عودي بدر زيدان، يف احدى اطالالتها 

التلفزيونية.
وبعدما �س��األتها املذيعة: "�سو ق�سة بدر زيدان؟"، لرتّد 
عليها �سيالء �ساحكًة: "اأواًل اأود اأن اأوجه حتية للمذيع 
املتاألق بدر زيدان. طبعًا نحنا جمعنا عمل يف م�سل�سل 
"عود اأخ�رض". واأ�سافت �سبت "احنا ت�سّورنا للم�سل�سل 
وراح��وا ال�س��ور ملجّلة يلي كتبت ان��و يف عالقة زواج 
وارتباط بتجمعنا، ب�س اخلرب مو �سحيح"، موؤّكدًة اأّنها 

لي�ست يف عالقة حب حاليًا.
واأو�س��حت اأّنها "حترتمه وتكّن له كّل املحّبة والتقدير 

لكن ال عالقة بينهما."

اخت��ارت النجم��ة اللبناني��ة مريي��ام فار���س قن��اع 
خميف لالحتفال بعيد الهالوين مع جمهورها.

�ساركت فار�س جمهورها وحمبيها على "ان�ستغرام" 
باحتفالها يف عيد الهالوين، ب�سور ت�سع فيها قناع 
ممّيز لوجه امراأة ملون، وعمدت على اإخافة اجلمهور 
بحرك��ة يدها التي ب��دت وكاأنها تهاجمه��م بطريقة 
مميزة وم�س��حكة. كذلك ن�رضت �س��ورة اأخرى للزينة 
التي ح�رضتها يف منزلها وهي عبارة عن لقطني مت 
حفرها على �س��كل وجوه خميفة وو�س��ع يف داخلها 
اأ�س��واء حمراء. تفاعل اجلمهورمعها ب�سكل وا�سع مع 
ال�س��ور املخيفة والقت اعجاب االالف منهم ا�سافة 

اىل تعليقاتهم التي حتدثت عن طرافتها وعفويتها.

فيم��ا ال تزال ق�س��ية الفنان املغربي �س��عد ملجرد، يف 
فرن�سا حديث العام واخلا�س، عرّب العديد من الفنانني 

عن ت�سامنهم معاه وتاأكيدهم على براءته.
دافعت الفنانة ال�سورية اأ�سالة ن�رضي عن ملجرد عقب 
اتهام��ه باغت�س��اب فتاة وهو حت��ت تاأثري الكحول يف 

باري�س.
ون�رضت اأ�سالة على ح�سابها الر�سمي على "اإن�ستغرام" 
�س��ورة للمجرد، وعلقت عليها قائلة: "�سعد ملجرد من 
اأكرث ال�س��باب تهذيبًا الل��ي قابلتهم بحيات��ي.. التقيت 
في��ه ب�س��هرات كثرية والتقينا ب�س��فر ودائم��ًا كان فيه 
تريليون بنت حيموتوا يحكوا معه وكان دائمًا ت�رّضفه 

غاية بالتهذيب".

  اعرتف��ت الفنان��ة اللبنانية با�س��كال م�س��عالين 
وائ��ل  االإعالم��ي  م��ع  خ��الل وجوده��ا �س��يفة 
االإبرا�س��ي يف برناجمه "العا�رضة م�ساء"، بال�رض 
ال��ذي دفعه��ا اإىل االبتع��اد عن الفن مل��دة خم�س 
�س��نوات. وقال��ت با�س��كال م�س��عالين اأن اجنابها 
البنها "اإيل��ي" هو الذي دفعه��ا اإىل االبتعاد عن 
ال�س��احة الفني��ة، واال�س��تمتاع باأمومته��ا بعيداً 
عن عامل االأ�س��واء. واأكدت با�س��كال م�سعالين اأن 
حلظات االأمومة ال ميكن اأن تعو�س، واإنها كانت 
�س��تندم كثرياً لو مل متنح ابنها الرعاية املطلوبة، 
موؤك��دة عل��ى اإنها عمل��ت يف جم��ال الغناء ملدة 

تربعت الفلبينية كايلي فري�صوزا Kylie Verzosa على عر�ش اجلمال العاملي بعد اأن ح�صدت لقب ملكة جمال العامل لعام ع�رضين عامًا ورغبت اأن تعي�س اأمومتها قلياًل.
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احتف��ااًل بع��د الهالوي��ن قامت النجم��ة اللبنانية نيكول �س��ابا بن�رض �س��ورة 
له��ا عرب ح�س��ابها اخلا�س على موقع التوا�س��ل االجتماعي 

اإن�ستغرام.
نيك��ول الت��ي مل تذك��ر م��ا اإن كان��ت ه��ذه 

م��ن  اأم  احتف��ال  اآخ��ر  م��ن  ال�س��ورة 
احتفال ال�سنة املا�سية، بدت متنكرة 
وا�س��تعانت ب�سعر م�س��تعار وباأظافر 
يف  الذع��ر  لتب��ث  حم��راء  طويل��ة 
النفو���س كم��ا جرت الع��ادة يف هذا 
العي��د. يذك��ر اأن النجم��ة اللبناني��ة 

ت�ستمر يف ت�سوير م�سل�سل والد ت�سعة 
يف م���رض، وكانت قد اأطلق��ت منذ فرتة 

اأغنية وكليب "م�س وقت الكالم".

 فيدي��و �س��هد الكويتي��ة تفق��د تواأميها بع��د اأزمة 
قلبي��ة مفاجئة! فاج��اأت النجمة الكويتية م�س��ك 
قريبة النجمة املعتزلة �سهد الكويتية جمهورها 
ح��ني �س��اركته بنب��اأ تعر���س �س��هد الكويتية 

الأزمة قلبية مفاجئة.
�س��هد الكويتي��ة احتاج��ت يف حالتها املر�س��ية 
ل�س��عقات كهربائي��ة اأثرت �س��لبًا عل��ى جنينيها 
وت�س��ببت  انتظارهم��ا  يف  كان��ت  الت��ي  الت��واأم 

بوفاتهما.
م�س��ك الكويتي��ة اأك��دت ع��رب مقط��ع م��ن الفيديو 
ن�رضته ل�س��هد الكويتية عرب ح�س��ابها ال�سخ�س��ي 
عل��ى موقع تطبيق ال�س��ور ان�س��تقرام اأنها بحال 

جيدة لكنها فقدت طفليها.

انت���رضت رواي��ة وحي��دة لواقعة اختط��اف الفنان��ة هيفاء 
وهبي يف باري�س على يد �س��ائق اأجرة، وكانت هي نف�س��ها 
امل�س��در بعدما اأطلقت ثالث ر�سائل عرب �سناب �سات، قالت 
اإّن اإحداه��ا من داخل ق�س��م البولي�س، بعد 10 �س��اعات من 
التحقيق��ات؛ واحلقيق��ة اأن هناك ث��الث رواي��ات تتداولها 
اأو�س��اط االإع��الم "ال ي�س��دقها عق��ل" تدور ح��ول ما جرى 

للفنانة يف العا�سمة الفرن�سية.
الرواية االأوىل الر�س��مية ال�س��ادرة عن هيفاء نف�س��ها قالت 
اإنه��ا هبط��ت يف مط��ار �س��ارل ديغ��ول قادم��ة م��ن لو���س 
اأجنلو���س لق�س��اء ب�س��عة اأي��ام يف مدينتها املف�س��لة قبل 
الع��ودة اإىل بريوت، فا�س��تقّلت �س��يارة اأجرة للو�س��ول اإىل 
الفندق. لكنها الحظت اأن ال�س��ائق ارت��اد طرقًا غري معتادة 
لديها، ف�س��عرت باخلط��ر، وهّددته باأنها اأر�س��لت ا�س��تغاثة 
عرب هاتفه��ا املحمول، واأن ال�رضطة الفرن�س��ية �س��تطارده، 
ف�ساومها على بع�س املال الإطالق �رضاحها، وهو ما حدث.
وبع��د ذل��ك، قامت باإبالغ ال�رضطة الفرن�س��ية، ث��ّم تداركت، 
ونف��ت املعلوم��ة االأخرية بعدم��ا اأكدت م�س��ادر من داخل 
باري���س اأن��ه ال يوج��د اأّي حم�رض �رضطة حمّرر بخ�س��و�س 
واقع��ة اختط��اف الفنان��ة، كم��ا تب��ني اأّن خدم��ة رج��ال 
االأعم��ال املمنوحة لهيفاء وهبي على الطائرة ت�س��من لها 
ة فور و�س��ولها املطار، كما اأّن هيفاء  توفري �س��يارة خا�سّ
"ال�سيفة الدائمة على باري�س" متلك العديد من االأ�سدقاء، 

فلماذا مل ي�ستقبلها اأحد يف املطار؟
ال�س��وؤال االأخ��ري فت��ح الب��اب اأمام رواي��ة اأخرى م�س��درها 
�س��هود عيان فرن�س��يون من اأ�س��ول عربية، اأكدوا اأّن هيفاء 
كان بانتظاره��ا يف مط��ار �س��ارل ديغول �س��اٌب يف العقد 
الثالث من العمر، مل يتم التعّرف اإىل هويته، واأنهما ا�ستقال 
معًا �س��يارة خا�س��ة، واأنها بعد الو�س��ول اإىل الفندق �سكت 
من تعّر�س��ها ل�"م�سايقات" مل تك�س��ف طبيعتها، واإن فهم 
البع���س اأّنها تعّر�س��ت ملحاول��ة حتر�س. وبعده��ا، اختفى 
ال�س��اب الغام���س، وظه��رت ق�س��ة االختط��اف، ا�س��تثماراً 
الأج��واء تعّر���س كيم كاردا�س��يان لل�س��طو امل�س��ّلح يف اأحد 

فنادق باري�س موؤّخراً.
الرواي��ة الثالثة يرّجحه��ا العديد من املرا�س��لني العرب يف 

باري���س، وهي اأّن الواقع��ة باأكملها "مفربك��ة"، اإذ ال يعقل 
اأن تتعّر���س جنم��ة بحجم هيف��اء وهبي خلط��ر ال�رضقة اأو 
حت��ى التحّر���س وال تكتب �س��حيفة فرن�س��ية واح��دة خرباً 
ع��ن الق�س��ة، علم��ًا باأّن ال�س��حافة هن��اك اهتم��ت بنجمة 
اأق��ّل تاأث��رياً بكثري من هيفاء، وه��ي االإماراتية اأحالم التي 
تعر�س��ت بالفعل لل�رضقة العام املا�سي. ولكن هذه الرواية 
ي�س��عب ت�س��ديقها اأي�س��ًا، فكيف لفنانة ب�س��هرة هيفاء اأن 
تفربك ق�س��ة مبث��ل هذه اخلط��ورة ميكن اأن ت�س��عها حتت 

طائلة القانون ؟
ثمة ثالث روايات: االأوىل ر�س��مية من هيفا عن اختطافها، 
واإن تراجع��ت ع��ن ق�س��ة اإب��الغ ال�رضط��ة، وتبق��ى مفّككة، 
والثاني��ة ع��ن حالة حتّر���س من مراف��ق غام���س، يوؤّكدها 
�س��هود عيان، ولك��ن ي�س��عب توثيقها وت�س��ديقها، وثالثة 
توؤّك��د اأن االأمر كّله مفربك بحثًا عن �س��ّجة اإعالمية... ُترى 

اأين احلقيقة؟
الوحيدة التي متلك االإجابة هي النجمة هيفاء وهبي.

ثالث روايات "ال يصدقها عقل" لواقعة اختطاف هيفاء وهبي في باريس

بغداد

27         9 
خ��رج عبداهلل م��ن مكة ر�س��يعا،ونام يف قرب 
ابيه ر�سيعا،الر�سيع امللفوف بالقماط يفتح 
قماط��ه لي��ال بع��د ان ين��ام ال�س��هداء ويخرج 
بينه��م يبح��ث ع��ن ث��دي ام��ه لري�س��عه،مير 
عل��ى اخيه وابن��اء عمومت��ه وا�س��حاب ابيه 
الذي��ن يعرفه��م واح��دا ....واحدا،ي�س��ّلم عليهم 
ويق��ول لهم:انا عبداهلل الر�س��يع،اأنا �س��احب 
القماط،وه��ذان الكف��ان �س��هدا للح�س��ني على 
بيعتي له،مل ام�س��ك بكفيه،لكني حني قب�س��ت 
على نحره �س��ال دمي عل��ى كفيه فامت البيعة 
ال�س��هداء  م��ن ج�س��د  اآخ��ر حم�س��ول  يل،ان��ا 
اليوم،ترك��ت اب��ي حزينا م��ن غ�س��ته بروؤية 
نحري،ياغاف��ني بظ��ل اخليم الثكلى،�س��اوقظ 
ام��ي حت��ى اليوجعه��ا الل��ن املاطرمن ثدي 
ايب�س��ه العط�س،�سارمي ج�س��دي فوق ظل ابي 
حتى اليجفل من مراآى ر�سيع مقطوع الرا�س 
ي�س��عى بني يديه،�س��اأقول له:اين �س��العب بني 
القتلى،امل�ساحة املخ�س�سة لالطفال احتلتها 
االج�س��اد الغافي��ة يف م��دن ال�س��يف،اعلم ان 
عمرب��ن �س��عد ل��ن ي�س��مح لر�س��يع مثل��ي ان 

ي�سّفي وح�سية مع�سكره...
اللي��ل  به��ذا  تذه��ب  ياعبداهلل،اي��ن 
املوح�س؟اخ�س��ى ان��ك �س��وف ت�س��يع به��ذي 
اجلثث امللق��اة على الرمل،اط��ل حبل قماطك 
الذئ��ب  فالياأكل��ك  لتع��ود  جم��ال  واتخ��ذه 
هناك،يا�س��احب اللح��م الغ���س:كان يكفيك 
�س��هم من ري�س ليقطع هذا الري�س الذي يل�سق 
نح��رك برا�س��ك النبوي،فكيف امك��ن حلاملي 
ه��ذه ال�س��وارب الطويل��ة ان ينازل��وا قمرا من 
حليب في�س��كبوا دمه يف ان��اء ابيه؟ ولكربالء 
االر�س:كي��ف  ن�س��األ  ان  الر�س��يع،ولنا  دم 
�رضبت ال�سماُء دَمه؟القماط الذي ا�سبح بو�سع 
اجلرح �س��مح لليدين ان يخرجا هذا النداء من 

االكف ال�سغرية لت�سمعها عينا ابيه.
م��ن جناح��ني لعب��داهلل الر�س��يع،اأمّد عي��وين 
ال�س��يوف،ومن  �سري�س��ع  ال��ذي  نح��رك  اىل 
اكفهما ال�س��غريين اللذين قب�س��ا على رقبتك 
وهما يوّدع��ان وجهك احلزي��ن،ارى فجيعتك 
الكبرية،ه��ل �س��دهك احل��زن اباعب��داهلل وانت 
تنظر اىل ر�س��يعك ووريده ين�سح بالدم على 
ا�س��ابعك؟ادفع عمري العرف كيف احتفظت 
برباطة جاأ�سك حلظتها ايها اجلبل...ياح�سني؟
لعبد اهلل تبك��ي القرّبات،وتاأتى احلجل الثكلى 
لت��زور ق��رب ابيه،ل��ك ايته��ا احلمام��ة ط��وق 
الرق��اب وه��و يتهدل ب��ني ك��ف ابيك،لعبداهلل 
هذي الكربالءات،كلما ايقظ القرّبات منت�سف 
اللي��ل لتاأتي قربك امللتف حول �س��لوع ابيك 
وهو يح�س��نك كما يح�سن ليلة موح�سة،ايهذا 
االم��ري احلامل بحجل��ة طفل اوليل��ة دافئة يف 
ح�س��ن اأمك الرباب،لعبداهلل هذا الر�س��يع متد 
العيون اهدابها لي�س��ري عليه��ا زاحفا،هل قلت 
زحفًا؟!فل��م يذبح��وا ر�س��يعا مل يبلغ امل�س��ي 
عل��ى رجلي��ه ويقطع��وا رقبت��ه الرقيق��ة مثل 
قلب احل�س��ني ويعلقوا را�سه فوق رمح يزدحم 

بالروؤو�س؟!
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