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سلمى حايك تغيّر اسمها !

باريسـ  إيالف: غيرت املمثلة املكسيكية اللبنانية األصل، سلمى 
حايك، اسمها الى سلمى بينالت، ليحمل اسمها لقب عائلة زوجها 
رجل األعمال الفرنسي فرانسوا هنري بينالت، بناء على طلب من 

طفلتهما »فاالنتينا«.
وقالت حايك: »لقد كنا نصور فيلما جديدا لي وحضرت ابنتي 
إلى موقع التصوير، فســـألتني عن االســـم املكتوب على الكرسي 
اخلاص بي فقلت لها سلمى حايك، فقالت لي وملاذا ليس بينالت؟ 

سألتني ذلك ألن الناس في فرنسا ينادوني مدام بينالت«.
وأضافت ســـلمى أنها لم تفكر باملوضوع حتى اقترحته ابنتها 
واعتبرت أنها بدأت حياة كاملة جديدة، ولم تشعر بهذه السعادة 
من قبل، فلماذا ال تشـــارك الناس الذين رافقوها وساندوها طوال 

مشوارها الفني والذين كانوا معها منذ البداية هذه الفرحة.

سلمى حايك

اليابانيـــن بتكنولوجيا »الروبوت«  هوس 
وصل الى حـــد مدهش، فقد اخترعوا »روبرت« 
يقوم باالعمال املنزلية، وآخر يقوم مبهام وظيفة 
معقدة، لكن ان يكون »الروبوت« شـــاهدا على 
عقد زواج بن عروســـن، فهذا ما يثير العجب 

والدهشة.

ففي الصورتن روبوت يتوسط العروس ساتكوانوي 
والعريس شيباتا، حيث أتى به االثنان كشاهد على 

عقد قرانهما.
يذكر ان اول لقاء بن العروسن كان اثناء معرض 
للروبوتات في طوكيو، واالثنان يجمع بينهما االهتمام 

املشترك بكل ما يخص أعمال الروبوت. )رويترز(

»التطبيقي« تعد »المعذبة زينب« بعودتها
للدراسة وإلحاقها بسكن الطالبات

والعفة.
اضاف زبـــن: اما عن املهر 
والشبكة، فلها ما تريد اي مبلغ 
واحسن شبكة )مش خسارة 
فيها(. كل اللي تطلبه انا حاضر 
ولـــو ارادت »لنب العصفور« 

سأحضره لها.
كان زبـــن يتحدث وينظر 
اليه في اثناء حديثه املعرس 
اآلخر عبدالرازق وكأن االثنن 
في ســـباق ومنافسة شرسة 
لنيـــل قلب زينب التي ما كنا 
نتصـــور اننا مبجرد نشـــر 
مأســـاتها ســـيأتي إليها هذا 
الكم الكبير من »العرسان«.. 
الطاعة  كل يقـــدم فـــروض 
والوالء من أجـــل أن ترضى 

زينب.

اخللقي والديني.
واثناء حديثنا مع عبدالرازق 
جاء العريس الثاني وهو كويتي 
ايضا، واســـمه زبن.. ويعمل 
موظفا وقد ســـبق له الزواج 
غير انه لم يوفق مبررا ذلك 
بأن والد زوجته كان »طماعا« 
ابنته  بدرجة شديدة وكانت 
)زوجتـــه( تتبعه في كل أمر 
ضاربة برغبات الزوج وكيانه 

عرض احلائط.
وقال زبن: انا رجل مسالم، 
اريـــد ان اعيـــش فـــي هدوء 
وسكينة )بال وجع راس(، لذلك 
امتنى ان تقبلني زينب زوجا 
لها، حيث انني استشعرت من 
خالل حكايتها انها مغلوبة على 
امرها ومسكينة وتريد الستر 

1500 دينار، ولو تريد أكثر.. 
أنا حاضر.

اضاف عبدالـــرازق: وانا 
على استعداد لتوظيفها فورا 

وضمان معاش طيب لها.
وعلى فكرة أنا اعيش مع 
أهلي، وفي نيتي ان اتزوج في 
البيت نفســـه، لكن ان رغبت 
زينب في ســـكن مستقل فأنا 

حتت أمرها.
واوضح عبدالرازق ان ما 
شده في صورة زينب مالمح 
وجهها البريء الذي ينبئ عن 
طيبة قلب قلما تتحلى بها بنات 

اليوم.
واثنى صديق عبدالرازق 
الذي حضر معه لـ »األنباء« 
على اخالق صاحبه والتزامه 

بنتان تزوجتا والثالثة مازالت 
صغيرة، ونفسي أفرح بابني 
جاسم وأحمل أطفاله بن يدي 

وفي حضني.
وأكملت: وقد رأيت صور 
زينب ودخلت قلبي وأريدها 

زوجة ألبني.
وثانـــي املكاملـــات لبناني 
متـــزوج ويبـــدي رغبته في 
االقتران، والثالثة من كويتي 
رفض ذكر اسمه لكن كان من 
الواضح حرصه الشديد على 
االرتبـــاط إال انه ال يريد ذكر 
اسمه أو نشر صورته بحيث 
لـــو لم يكتـــب اهلل النصيب 
فيبقى على حد قوله: »يا دار 

ما دخلك شر«.
والرابع جاء بنفســـه الى 
»األنباء«.. اسمه عبدالرازق 
عبداهلل، ويعمل بالبنك املركزي 
موظفـــا محترما قـــادرا على 
فتح بيـــت وكان معه صديق 
له يعتبره أخاه، والطريف ان 
أول سؤال وجهه لي عبدالرازق: 
هل قبلت زينب باألخ السوري 
الذي نشرمت موضوعه، فأجبته 
الى اآلن لم ترد، لكنها حسب 
رغبتها تريده كويتيا. وهنا 
انفرجت اســـارير عبدالرازق 
قائال: بنـــت الديرة ال تتزوج 

إال من أبناء ديرتها.
ويؤكد عبدالرازق ان اجلمال 
ال يهمه في شيء مشيرا الى ان 
زينب تبدو جميلة من خالل 
الصورة رغم اخفاء عينيها، 
لكن حتى ولو كانت اقل من 
ذلك مائة مرة فال يهم، اجلمال 

جمال الروح والطباع.
سألته: كم ستدفع لها مهرا 

وبكم ستشتري الشبكة؟
املهر 2000 دينار والشبكة 

أحمد عفيفي - تهاني عيد
الفتاة املعذبة زينب  زفت 
بشرى سارة جلميع متابعيها 
عبر »األنباء« حينما أكدت انها 
تلقت وعدا من الهيئة العامة 
للتعليـــم التطبيقي بإعادتها 
الدراسة ولسكنها  الى مقاعد 
في سكن الطالبات، مشيرة الى 
انها التقت صباح أمس بنائب 
مديـــر الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي سعاد الرومي والتي 
أبلغتها بالتوجه نحو التخفيف 
من آالمهـــا بإعـــادة إحلاقها 
بالدراسة وسكنها في مساكن 

الطالبات.
الى ذلـــك، تواصلت ردود 
األفعـــال املتعاطفة مع زينب 
املعذبة حينما أكد مواطن يدعى 
أبويوسف رافضا ذكر اسمه 
بأنه سيتكفل بأن تذهب زينب 
وعريســـها املقبل الى العمرة 
على حسابه الشخصي، كما 
أبدى صاحب محـــل ديجيه 
للتصوير عبداهلل اليوســـف 
استعداداه ألن يقيم للعريسن 
كوشة وتصويرا ملكيا، كما 
أبدت املصممة أم سلطان إهداء 

فستان زفاف لها.
مـــن جهة اخـــرى بعد أن 
العريس  نشـــرنا حديثا مع 
السوري وُنشـــرت صورته 
على سبيل اثبات جديته في 
االقتـــران بـ »زينب« فوجئنا 
باثنن كويتين جاءا الى مقر 
اجلريدة، غير عشرات املكاملات 
من جميع اجلنســـيات، أولها 
من أم جاســـم وهي مصرية 
متزوجة من كويتي ومن عائلة 
مرموقة حدثتني كي أتوسط 
لها عند زينب لالقتران بابنها 
قائلة: عندي جاسم و3 بنات، 

الروبوت.. شاهد على عقد قران!»العرسان« يتوافدون على »األنباء« يطلبون يدها

)كرم دياب( املعرس الثاني عبدالرازق 

االثنان يتنافسان على قلب زينب

املعرس األول زبن وفي االطار زينب

كويت�ي يع�رض 2000 دينار مه�رًا لزينب.. وآخ�ر يعدها ب� »لب�ن العصفور« ل�و أرادت


