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»زهرة الخشخاش« المسروقة.. في الكويت!
وزير الثقافة يستعين برئيس تحرير »أخبار الحوادث« ليساعده بخبرته في كشف اللغز

فاروق حسني محمود صالح

لن���دن � العربي���ة: ي���روي 
الصحافي املصري محمود صالح، 
رئيس حترير »أخبار احلوادث« 
التابعة ملؤسسة »أخبار اليوم«، 
حكاي���ة عن ل���ص مصري كان 
الوحيد من خارج رجال الشرطة 
الذي تعرف إليه شخصيا بعد أن 
سرق لوحة »زهرة اخلشخاش« 
لفان غوخ منذ 33 سنة، وقبل 
أن يقضى حس���ن العسال فيما 
بعد مذبوحا بس���كني في شارع 

الهرم بالقاهرة.
وق���د اتصل وزي���ر الثقافة 
املصري، فاروق حسني مبحمود 
صالح، ليس���اعده في حل لغز 
اختفائها، كما ساعد إلى حد ما 
في عام 1977 بإيضاح الكثير من 
ذيول ومالبسات سرقتها ألول 
مرة من مصر، حيث اس���تقرت 

في دولة خليجية.
ويضيف ص���الح أيضا ان 
السارق »البد أن يكون مصريا 
وملما بش���ؤون املتحف، وبأن 
أجهزة اإلنذار ومعظم كاميراته 
معطلة وال تعمل منذ سنوات، 
أي ان���ه موظف في املتحف، أو 
كان في السابق موظفا فيه، أو 
رمبا هو موظف أو عامل ساعد 
شخصا زار املتحف أكثر من مرة 
في املدة األخيرة، وعند زيارته له 
قص قماش اللوحة بقاطع للورق 
وفصله عن إطارها اخلش���بي 
املذهب، وخ���رج من املكان بعد 
أن دسها في مالبسه واختفى«، 
وفق تعبيره. وحكى الصحافي 
محمود صالح عن السارق األول 

للوحة، حسن العسال، فقال إنه 
كان من النوع الرشيق واخلفيف 
احلركة، ويرتدي دائما قفازا كما 
كأنه جاهز ألي سرقة تطرأ كيفما 
كانت. وكان العسال يرتدي أيضا 
نعال شبيها باحلذاء الذي ينتعله 
راقصو الباليه، أي انه كان ممتهنا 
للسرقة بامتياز، وجاهزا لها من 

رأسه حتى أخمص قدميه.
وذك���ر أن العس���ال أخبره 
بأنه تسلم من املرشد السياحي 
ليس���رق له اللوحة مبلغ ألف 
جنيه مص���ري، أي تقريبا 180 
الي���وم، وكان  دوالرا بس���عر 
للدليل السياحي شقيق يعمل 
مدرس���ا في الكويت، وصادف 
أن الشقيق كان يقضي عطلته 
السنوية في القاهرة صيف 1977، 
فانتهز املرشد السياحي فرصة 
وجود أخيه ببيت العائلة ودس 
اللوحة أس���فل أرضية حقيبة 
سفره، وعندما عاد معلم املدرسة 
اللوحة  الكويت حمل معه  إلى 
داخل حقيبة السفر من دون أن 
يدري بوجوده���ا فيها، فبقيت 
لديه بالبيت هن���اك طوال عام 

كامل تقريبا.
وعرض العسال على الشرطة 
اللوحة  املساهمة في استعادة 
مقابل أن يساعدوه بإقامة كشك 
لبيع املرطب���ات واحللوى في 
ناصية بأحد الشوارع، ليعيل 
من���ه أوالده، فوافقوا وزودوه 
بجهاز تسجيل وطلبوا منه أن 
يلتقي املرشد السياحي ليتحدث 
إليه عن اللوحة، ففعل وامتلكت 

الشرطة بذلك دليال ماديا بتورط 
الدليل الس���ياحي الذي أقنعوه 
بتخفيف حكم السجن عليه إلى 
6 س���نوات إذا ما ساهم بدوره 
في استعادة اللوحة من الكويت 
من دون أن يعرف ش���قيقه أي 

شيء عنها.
وفع���ال س���افر اح���د رجال 
الشرطة الى الكويت واستطاع 
ان يسترجع اللوحة املسروقة من 

شقيق املرشد السياحي.
زهرة اخلشخاش قبل سرقتها وفي الصورة الثانية إطار اللوحة بعد 

أن نزعها اللص             )أ.ف.پ(

قالت إن اتهامها بفبركة فيلم إباحي لهيفاء دمرها

نضال األحمدية: طلعت مصطفى 
بريء من دم سوزان تميم

القاهرة � إم.بي.سي: كشفت اإلعالمية 
اللبنانية نضال األحمدية أن الفنان العراقي 
كاظم الساهر تمنى لها الموت علنا خالل 
 إح���دى مح���اوالت اغتياله���ا، متراجعة 
في الوقت نفسه عن وصفها للفنان المصري 
عم���رو دياب بالعج���وز  والمتغط��رس 
ومطالبتها له باالعتزال، حيث إنها قالت 

ذلك في لحظة غضب وعصبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه أن 
اتهامها بفبركة فيلم إباحي لهيفاء دمرها 
وشوه س���معتها، حيث قاطعتها والدتها 

وابنها حتى ظهرت براءتها.
وقالت نضال � في مقابلة مع برنامج 
»الجريئة والمشاغبون« على قناة »نايل 
سينما« الس���بت الماضي � »اختلفت مع 
كاظم الس���اهر، وأفصح ع���ن أنه يتمنى 
موت���ي في إحدى محاوالت اغتيالي، وقد 
قال ذلك أمام جمع كبير من الناس، لكنني 

سامحته«.
وأضافت »أن انتق���ادي لعمرو دياب 
ووصفي له بأنه عجوز ومتغطرس، وأنه 
عليه أن يترك الساحة ويعتزل الغناء كان 
في وقت غضب وعصبية«، دون أن تفصح 

عن سبب هذا الغضب.
اللبنانية أن  وأوضح���ت اإلعالمي���ة 
 الفنانة هيفاء وهبي عرضت عليها الصلح، 
المصالحة،  وأنها قبلت الصلح وتم���ت 
 مشددة في الوقت نفسه على أن اتهامها 
بفبركة فيلم إباحي لهيفاء دمرها وشوه 
سمعتها، حيث إن والدتها لم تكن تتعامل 
معه���ا، فيما قاطعها ابنه���ا حتى ظهرت 

براءتها.
وأكدت ب���راءة رجل األعمال المصري 
هشام طلعت مصطفى من مقتل الفنانة 
اللبنانية س���وزان تميم، مشيرة إلى أن 

هناك خمسة أشخاص متورطين في هذه 
القضي���ة، وأن الكثير من األنظمة تعرف 

هذه المعلومات.
وأوضحت أنها لم تذهب للشهادة أمام 
المحكمة في القضية، ألن وظيفتها إعالمية 
وليست شهادة، فضال عن أنها تخاف على 
نفسها وعلى ابنها من التعرض للقتل في 

حال شهادتها في هذه القضية.
وكشفت اإلعالمية اللبنانية أنها اعتقلت 
من جانب قوات العدو الصهيوني خالل 
فترة الحرب األولى لمدة 17 يوما، مشيرة 
إلى أنه���ا لم تتع���رض لالغتصاب، إنما 
لتعذيب نفسي رهيب، فضال عن بقائها 

يومين دون طعام.
وأش���ارت إلى أنها تعرضت ألكثر من 
محاولة اغتيال، وأن احدى هذه المحاوالت 
كان وراءها زوج فنانة مشهورة � لم تكشف 
عن اسمها � مشيرة إلى أنها نجت من هذه 
المحاولة بمعجزة بعدما ظلت بين الحياة 

والموت لمدة تسعة أيام.
وش���ددت اإلعالمية اللبنانية أن ذبح 
والدها أمامها جعلها جريئة في كتاباتها 
ومهاجماتها لألخطاء في المجتمع، الفتة إلى 
أنها قضت على ظاهرة المطربات العاريات 

خالل سنتين فقط.
وكشفت نضال عن أنها كتبت مذكرات 
حياتها، لكنها شددت على أنه من الصعب 
أن تطرحها في األسواق حاليا ألنها ستثير 
الجدل بصورة كبيرة، وقد تؤذي الكثير من 

الشخصيات سواء الفنية أو العامة.
اللبنانية  القوانين  إلى أن  وأش���ارت 
في غير صالح الم���رأة تماما، حيث إنها 
تعطي المرأة الحرية في الحقوق الجنسية 
والمالبس وكل شيء من هذا القبيل، فيما 

تمنعها من حقوقها األدبية.

سوزان متيم هشام طلعت مصطفى نضال األحمدية


