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منـذ أندالع الـتظـاهرات واألحـتجـاجات األخـيرة في الـعراق
والسـاحـة الـصـحـفـيـة الـعـراقـيـة تـعـيش حـالـة من الـفـوضى
واإلرتباك والتشتت والـتردد لم تعرفها طـوال تاريخها الذي
ـتـد لــقـرن ونــصف من الــزمن ..وقـد تــأكـدت هــذه الـرؤيـة
ـاضـيـة وهي الـفـترة الـتي السـلـبـيـة خالل األشـهـراألربـعـة ا
شــهـــدت تـــصــاعـــداً مـــيـــدانــيـــاً كـــبـــيــراً فـي الــتـــظـــاهــرات
واإلحتـجاجـات الواسـعة الـتي أنـطلـقت ضد الـفسـاد وعمّت
محـافـظـات الـوسط واجلـنـوب حـيـث رافـقتـهـا حـوادث عـنف
ـئـات من ـة ومـؤسـفـة راح ضـحـيـتـهـا ا وتـصادم دمـويـة مـؤ
ـتـظــاهـرين ومـن األجـهـزة الـشـهــداء وآالف اجلـرحى (مـن ا
األمنية) ..ثم أعـقبتـها هزات سيـاسية عنـيفة حـيث أستقالت
احلكومة العراقية ودخل الـعراق في دوامة التجاذبات ونفق
اإلرادات والـبـحث عن بـديل لـرئـاسـة ااحلـكـومـة.. وفي هـذه
الفترة العـصيبة من تـاريخ العراق فقدت صـحافتنـا الوطنية
الـكـثـيـر من مـزايـاهـا وقـدراتـهـا في الـتـأثـيـر وصـنع احلـدث
بسبب تـداخل اخلنـادق وتقـاطع الرؤى كمـا وعجـزت بشكل
شبه تـام من أيـقاف عـجلـة الـتشـويش والـتضـليـل والتـزييف
والفبـركات الـتي أستـهدفت الـعراق أرضـاً وشعـباً وتـاريخاً

وثقافة..!!
وخالل هذه األشـهـر احلرجـة وجـد الصـحـفيـون الـعراقـيون
ـميتة وهي حتيط أنفسهم يخوضـون في حقول من األلغام ا
بـــهم من كل جـــانـب ومـــكـــان ..حـــيث تـــمـــايـــزوا إلى ثـالثــة

أصناف:  
الـصـنف األول : وقف حـائــراً مـتـردداً  يـقــدم قـدمـاً ويـؤخـر
أخرى اليـهـتـدي طـريق الـنـجـاة واليـعـرف مـسـالك اخلالص
فـراح يـتـعـثـر ويـفـقـد تـوازنه خالل احلـركـة حـتى داس عـلى
أول لغم فأنفـجر بوجـهه فذهب ضحـية تردده وعـدم معرفته

وقلة خبرته ..
الـصـنف الـثـاني : وهـؤالء جـاءوا ووقـفـوا من بـعـيـد وراحـوا
ــيــنــاً وشــمــاالً من خالل مــجــســاتــهم يــفــجــرون األلــغــام 
وأذرعهم الـطـويلـة فـيشـعـلون حـرائق الـف ونـيـران التـفـرقة
ويغذون العـنف والقتل والـفوضى حيث تـقف ورائهم قنوات
مشبوهـة  ومؤسسـات إعالميـة ذات أهداف خبـيثة فـينفذون
مخـططـات مرسـومـة ومدفـوعة الـثمن هـدفـها تـمزيق الـعراق
نطقة .. وحتويله الى بؤرة من بؤر الصراع والتشرذم في ا
وأما الـصـنف الـثـالث (وهم الـقـلـة) : فـهم أصـحـاب الـبـصر
والبـصـيـرة ..هؤالء الـذين حتـلـوا باحلـكـمـة والصـبـروالـرؤية
ـسؤولـة والرأي الصـائب فلم العمـيقـة ..وأحتـرموا الـكلـمة ا
ينجـرفوا ولم يـفقـدوا توازنهم ولم يـنسـاقوا وراء الـشعارات
ـاعـة وحــمـاسـيــة..فـلم يــحـرضـوا ولم مـهـمــا كـانت بـراقــة و
يــؤجــجـــوا األوضــاع ولم يـــقــلــبـــوا احلــقــائـق رغم كل هــذا
الضجـيج والنـعيق والـتطـبيل من حـولهم ..فـراحوا يـسيرون
بخـطة ثـابتـة وسط حقـول األلغـام مكـتنـزين باخلـبرة والـعقل
وت سـؤولـية حـتى عـبـروا حقـول ا والدرايـة واإلحسـاس بـا
إلى األرض الـسالم ..فـأنــقـذوا أنـفـســهم من كل أبـتالء ولم
يكـونـوا شـركاء في سـفك الـدمـاء البـريـئـة وحفـظـوا أنـاسهم
الذين يثقون بهم ويعتمدون عليهم ولم يتسرعوا ولم ينفعلوا
ولم يـتــعــصـبــوا ولم يــهــيـجــوا ولم يــشــحـنــوا..إلنــهم قـرأوا
ـقاصـد والـغايـات من كل هـذه األحداث النـهايـات وعـلمـوا ا

والوقائع التي تفاجأ بها اجلميع ..
واحلقـيقـة هو عـنوان يـنطـبق على حـال صحـافتـنا وإعالمـنا
الـــيـــوم ..ولــــكن بـــالــــرغم من كـل هـــذا الـــتــــوصـــيف إالّ أن
الصحافة العـراقية الزالت تتنفس وتـتمتع بقدراتهـا الثقافية
الذاتية التي تـكمن بعراقتـها وتاريخهـا وعمق حضورها في
قلـوب العـراقـي ..وكـلـنا ثـقـة بإنـها
سـتـجـتـاز هـذه احلــقـول والـعـقـبـات
وتــنــطــلق من جـــديــد وتــفــتح لــهــذا
الوطن نـافـذة مـشـرقـة لـفـجـر جـديد

إن شاء الله تعالى ..
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سلـسل التلفزيوني اخـتار صُنّاع ا
ـمثلة البريطانية  The Crown  ا
إمــيـلــدا سـتــونـتــون لـتــجـسـد دور
ــلـكــة إلـيــزابــيث الـثــانـيــة مـلــكـة ا
بــريــطــانــيــا ضــمـن أحــداث اجلـزء
ــســلـسل اخلــامس واألخــيــر من ا
خــلــفــا لــلــمــمــثــلــتــ كــلــيــر فـوي
ـان الـلـتـ جـسـدتـا وأولـيــفـيـا كـو
ـــواسم ــلـــكـــة في ا شـــخـــصـــيـــة ا
الـسابقة.وكتبت الصـفحة الرسمية
لـلمسلـسل على (تويـتر) (أن إميلدا
ــلــكـة ســتــونــتــون سـتــلــعب دور ا
ــوسم إلـــيــزابـــيث الـــثــانـــيــة فـي ا
ــســلـسل اخلــامس واألخــيــر من ا
The au- ـقـتـبس من مسـرحـية وا
 dienceلــلــكــاتب بــيــتــر مــورفـان
لكة وتـتمحور القصـة حول حياة ا
إلـيزابيث الـثانيـة أثناء حتـضيرها
لـتولي الـعرش وهي في اخلـامسة
والــعـشــرين من عـمــرهـا لــتـقع في
ـتـحدة ـمـلـكة ا حـب رئيس وزراء ا
ونــســتــون تــشــرشل الــذي يـلــعب
ــســلــسل الــنــجم جــون دوره فـي ا
لـيـثغـو وهنـا يجب عـلى إليـزابيث
أن تـوفّق بـ حـياتـهـا الـشخـصـية
وحـياتها الـسياسيـة). وكان عشاق

ـــــســــــلـــــسـل الـــــذي نـــــال هــــــذا ا
اسـتحـسانـاً كبيـراً وشاهـدته أكثر
من  73مـــلــيــون أســرة فـي جــمــيع
أنـحــاء الـعـالم يـأمـلـون في مـوسم
ســـــــــادس إذ كـــــــــان الـــــــــكــــــــــاتب
والـسيناريست بيتر مورغان نفسه
قــد خـطط لـه في األصل. لـكــنه قـال
(إنـه يــعـــتــقـــد أن الــوقت قـــد حــان
لـلـتـوقف) وفق مـا ذكـرت صـحـيـفة

الغارديان البريطانية.
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لـإلعالن عن رغبته عليها في شارع
مـــزدحم في مـــديــنــة مـــانــشـــســتــر
االنـكليزية.ويـأمل الشاب البالغ من
الــعـمـر  30عــامـا وهـو مـن مـديـنـة
شـيفيـلد أن ترى فـتاة أحالمه هذه
الـلوحـة الضـخمـة.وقال وفـقا لـلبي
بـي سي (اتـصل بي أكــثـر من 100
شـــــخص لـألسف نـــــصــــفـــــهم من
الـــرجــال لــكـــني ســعـــيــد عــلى أي
حــال).مـضـيــفـا(إنه اشـتــرى لـوحـة
اإلعـالن الــضـــخـــمـــة حــتـى يــلـــفت
االنـتـبـاه).وقـال روفي الـذي يـعيش
حـياة الـعزوبـية مـنذ سـنة (خـطرت
لي الـفكرة أثناء جلوسي في حانة.
كـــــــنت أحتــــــدث إلـى صــــــديـق عن
ـواعـدة ضــجـري من تـطــبـيـقــات ا
زاح إن علي أن وقـلت على سبيل ا
أضـع صورتي عـلى لـوحـة إعالنـية
ضـخـمـة. ضـحـكـنـا في الـبـدايـة ثم
راقـت لي الــفــكـــرة).ويــظــهــر روفي
عــلى الــلــوحــة مــتــكــأ عــلى جــنــبه
ويــؤشــر بــاجتــاه عــنــوان مــوقــعه
االلـكـتـروني وشـعـاره رجـل واحد
لــــوحــــة إعالن واحــــدة ومـــهــــمـــة
كن الـعثور عـلى سيرته واحـدة.و
الـذاتــيـة عـلى مـوقـعه اإللـكـتـروني
حــــيث يـــصف نــــفـــسه بــــأنه بـــالغ
الـوسامة ومتواضع ويدعو النساء
ظـهره إلى لـقـائه. ويعـطي وصفـا 
ويـقـول إنه قبل ثالث فـتيـات. وقال
روفـي الــــذي يــــعـــــمل فـي مــــجــــال
الـتـسـويق (إنه ذهل من عـدد الذين
اتـصلوا به وهـو يخطط لـلرد على
اجلــــمــــيع).ويــــعــــتــــقــــد روفي( أن
الـبعض سيعتبـرونه مجنونا لكنه
ــبــلغ الــذي دفـعـه بـخس يــرى أن ا
مــقـابل احلـب).وقـال (إنه حـاول أن
يــبـدو طــريـفــا ويـأمـل أن الـنـاس ال

يعتقدون أنه فاشل).

جتـــمـــيــلـــيـــة دون تـــقــيـــيم شـــامل
حلـالتـهم. ننـظر في إمـكانـية فرض
قـيـود على الـعمـر الـذي يسـمح فيه
بـاحلصـول على عالجـات جتميـلية
مـــعــــيـــنـــة وفي حتـــســـ شـــروط
الـــسـالمـــة). وتـــقـــدم والـــدا ســـارة
بـشكاوى ضـد العديـد من العيادات
الـتي تـمـكـنـا من تـعـقـبـهـا وأعادت
عــيــادات كــثــيــرة لــهــمــا تــكــالــيف
الـعمليات في ح رفضت عيادات
أخـرى القيام بذلك بـذريعة صعوبة
الـقــيـام بـذلك بـسـبب احلـفـاظ عـلى

ريض. سرية معلومات ا
عــلى صــعــيــد آخــر اشــتــرى شـاب
بـريـطـاني يدعى مـارك روفي لـوحة
إعالنــيــة ضــخــمـة عــرض عــلــيــهـا
صـــــــــــورتـه ورغـــــــــــبــــــــــتـه فـي
الــزواج.فــبـعــد أن مل مـارك
واعـدة قرر تـطـبيـقـات ا
أن يــدفع مـبـلغ 425
جـــنــيـــهــا ثـــمــنــا
لـلـوحة إعالنـية
ضــــــخــــــمـــــة
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ـطـربــة الـلـبــنـانـيــة نـانـسي تـخـطـت ا
عـجـرم أزمـتـهـا الــعـائـلـيـة وانـدمـجت
بــأجــواء عــيــد احلب بــاكــراً لــتــعــود
مراهـقة في كـليـب أغنـيتـها اجلـديدة
قـلـبي يـا قـلـبي الـذي طـرحتـه عـبر

قناتها اخلاصـة على (يوتيوب)
وهو الـعـمل الـفـنّي األول الذي
تُــطــلـــقه بــعـــيــد أزمـــة مــقــتل
مـقــتــحم فــيــلـتــهــا عــلى يـد
زوجــهـــا الــطــبـــيب فــادي
الـهـاشم. ووفـقـا اليالف
تــــظـــهــــر عــــجــــرم في
الكليب كشابة خفيفة
الظـل تـعيـش أجواء
احلـب والــــــــــــدلـع
فـتـصـوّر نـفـسـها
بـــكــــامـــيــــرتـــهـــا
اخلــــــــــاصــــــــــة
وتـــــــتـــــــعــــــرّض
ـراقـبــة أحـدهم
من خالل نــافـذة

غرفتـها. عـلمـاً أنها
شوقت متـابعيـها لهذا

الـعــمل مـنــذ فــتـرة قــبـيل
إطالقه متـجاهـلة الـهجـمات

ـبــرمــجــة عـلـى صـفــحــاتــهـا ا
االجــتــمــاعــيـــة. الى ذلك طــرحت
الفنانة دانا حوراني أغنيتها الثالثة
وهي عـبـارة عن نـســخـة مـجـدّدة من
األغــنــيــة الــكالســيــكــيــة الــشــهــيــرة
زوروني التي  تـألـيفـهـا عام 1917
ـصـري عـلى يـد الــفـنــان الـشـعــبي ا
الشهـير سيـد درويش و حتديـثها
بعـد عـقـود لتـصـدر بـصوت الـسـيدة
فيـروز وتكـتـسب شعـبـية واسـعة في

جميع أنحاء العالم العربي.
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{ بـاريس  –وكـاالت - عـرضت دار
فالـنتينو مجـموعتها للـخياطة الراقية
ــوضـة لــربــيع 2020  في أســبــوع ا
.اجملــــمـــــوعــــة جــــاءت الــــبـــــاريــــسـيّ
مستوحاة من أعمال احمللل النفسي
الــسـويــسـري  Carl Jung وحتــاكي
األحالم الالوعي واإلنـفـتـاح.سـيـطر
الــغــمـوض عــلى اجملــمـوعــة وألـوان
االحـمـر واألبـيض واألسود األزرق
الـــــزهــــري األخــــضــــر واألصــــفــــر
الـنيون.وحضرت من ب التصاميم:
تــنــانـيــر مــيـدي ســراويل رســمــيـة
باليــز حـريــريـة مـطــرّزة الـفــسـاتـ
ـوقع بــقـصّــة حــوريــة الـبــحــروفــقــا 
الـــفن.و زيـــنت الـــكـــشـــاكش بـــعض
.وأتت الـــفــســـاتـــ والـــريش أيـــضــاً
عـتمدة في الـعرض بكعب األحـذية ا
عــالٍ الـــبـــعض مــنـــهـــا عــلـى شــكل
(سـتيـلـيـتـو) كـمـا حـضـرت األحـذية
عــلى شــكل صــنــدال (مــيــنــيــمــالي)
شـفـاف ومـرفق بـشــريط مـلـوّن عـنـد

الكاحل.
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إلعـــادة األمـــور الى طـــبـــيـــعـــتـــهــا
بـينهـما.وبدأت األمـور في التحسن
نــــحـــو األفـــضل ولــــكن يـــبـــدو أن
مـشـاكل غرفـة النـوم ال تـزال عالـقة
عالج طرح إقتراحات كـما يحاول ا
من شـــأنــهـــا إشــعــال حـــيــاتـــهــمــا
الـرومـانـسيـة مـرة أخرى.ومع ذلك
ـهـمة تـبـدو معـقـدة بـالنـسـبة فـإن ا
لـوالدين شهيرين مثـلهما ولديهما
أربـعـة أبـناء بـاإلضـافـة إلى وجود
ا سـيـكون مـشـاكل في اإلتـصـال 
له تــأثــيــر كــبـيــر عــلى عالقــتــهــمـا

احلميمة.
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كـشفت جـريدة ذا صـن البـريطـانية
أن عـالقـة جنـمــة تـلـفــزيـون الـواقع
كــيم كــارداشـيـان وزوجــهـا الــنـجم
كـــــانــــيـي ويــــست قـــــد تــــعــــرضت
لــلــتــدهــور بــعــد وقت قــصـيــر من
إجتــاه كــانـيـي لـلــغــنـاء الــكــنـسي
ــوســيــقى ذات الــطــابع وتــقـــد ا
الــــديــــنـي بــــاإلضــــافــــة إلى والدة
طـفـلهـمـا الرابع سـالم في أيـار عام
 2019مـن أم بــديــلـــة.وزار كــانــيي
وكــيم مــؤخـراً عــيـادة إســتـشـارات
تـتـعلق بـعالقتـهمـا الزوجـية وذلك
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عـنـدما بـلغت سـارة الـسابـعة عـشر
من عـمرهـا كانت قـد أنفـقت مبـلغا
قدره  15ألف جنيه إسترليني على
ثالث عملية جتميل دون أن تتأكد
عـيادات التجمـيل من عمرها. كانت
سـارة (اسم مـسـتـعـار) قـد أصـيبت
ــرض فـقـدان الـشـهــيـة في بـدايـة
ـراهـقـة وعــوجلت بـنـجـاح فــتـرة ا
في عـيـادة مـخـتـصـة بـاضـطـرابـات
األكـل. لـــكن هـــوســـهـــا انـــتـــقل من
الـــطـــعــام وحتـــول إلـى شــكـــلـــهــا
وحتـديدا أنـفهـا.تقـول ماري والدة
ســارة(إن هــوس ابـنــتـهــا بــأنـفــهـا

دفـعهـا إلى جتريب كـل أنواع مواد
احلـقن الـتـجمـيـلـية كـمـا أن بعض
عـيادات الـتجـميل حـاولت تشـجيع
راهقة على حقن شفتيها أيضا). ا
لـم حتـــــصـل ســـــارة عـــــلـى إذن من
والـديهـا إلجراء تلك الـعملـيات لذا
اســـتـــخــدمـت تــفـــاصـــيل بـــطـــاقــة
االئــــتـــمـــان اخلــــاصـــة بــــهـــمـــا أو
تـطبيقـات على تلفـونها الذكي ولم
يُـطلب منها أبـدا أن تدفع التكاليف
نـقـدا.وزعـمت سـارة أنـهـا تـبـلغ 20
عـــامــا لــكن أيــا مـن الــعــيــادات لم
تـــطــلـب أي إثــبـــات عــلى ذلـك قــبل
الــبـدء بــاإلجـراءات الــطـبــيـة.بـدأت

سـارة رحـلـتـهـا في عـالم الـتـجـمـيل
من صــالــونــات مــحــلــيــة لــكــنــهــا
سـرعان مـا انتقـلت إلى عيادات في
مـنطقة هـارلي ستريت بقـلب مدينة
لــنـدن.مـنــذ أن كـانت سـارة في سن
الــســادسـة عــشـرة كــانت تــتـوسل
والـديها للسماح لها بإجراء عملية
جتـمــيل ألنـفـهـا لـكــنـهـمـا قـاال لـهـا
(إنــهـا كـانت ال تــزال صـغـيـرة جـدا
عـلى مثـل هذا األمر).ولـكن في أحد
األيـام وصـلت لوالـد سارة فـاتورة
بــطـاقـة االئـتــمـان وكـانت قـيــمـتـهـا
 6,500جــنـيـه إسـتــرلـيــني.تـتــذكـر
األم(أدركـنـا فورا فـعـلتـهـا. واتضح

لـنا في الـيوم التـالي أنهـا كانت قد
رتــبت عــمـلــيـة جــراحـيــة ألنـفــهـا..
تـوسلت لـنا كي نسـمح لهـا بإجراء
الـعـمـليـة).كـانت الـعيـادة مـشـهورة
وكــان الــطـــبــيب طــيب الــســمــعــة
فـسـمح الـوالدان البـنـتـهمـا بـإجراء
راهقة بالسعادة الـعملية. شعرت ا
لــبـضـعـة أيـام بــعـد اجلـراحـة لـكن
هـذا الـشـعـور مـا لـبث وأن تالشى
ومـــنــذ ذلك احلــ بـــدأت بــإنــفــاق
مـبـالغ مالـية عـلى عـملـيات جتـميل
أخرى وصلت تكاليفها إلى 5,000

جنيه إسترليني.
صـعق الـوالدان عـندمـا اكـتشـفا أن
سـارة التي كانت تعاني من بعض
األمـراض النفـسية بالـغة اخلطورة
إلـى جــانـب مـــتالزمـــة أســـبـــرجــر
تمكنت من إجراء كل تلك العمليات
الـتجميلـية دون احلاجة إلى إثبات
عــــمـــــرهــــا.وتــــعــــلـق مــــاري عــــلى
ذلـك(أعـتـقـد أن أقل مــا يـجب طـلـبه
هـو بـطـاقـة تـثبت هـويـتـهـا. فـحتى
ـتــجـر لــشـراء زجــاجـة نــبـيــذ من ا

حتتاج بطاقة هوية رسمية).
تــــقـــول كــــارولـــ بـــايـن وهي من
الــرابــطــة الــبـريــطــانــيــة جلـراحي
الــتـجــمـيل(كــانت هـذه الــشـابـة في
حـالـة جـعـلـتـهـا عـرضـهـا لألذيـة
دى سهولة وتـخبرنا جتربتها 
ـثل هـذه األمـور. يـجب الـقـيـام 
وافـقة على أن تـكون إجـراءات ا
الـعملـية صارمـة للغـاية ويجب
إثـبات الهوية).توضح باين (أن
الــعـيـادات تــخـضع لــلـضـوابط
فـقط إن كـانـت تـقـوم بـعـمـلـيات
جـراحـيـة لـكـن اإلجـراءات غـير
اجلـراحية تشكل من  70وحتى
ــــــئـــــة مـن الــــــطـــــرق  80بــــــا
الـتــجـمـيـلـيـة الـتي تـتـخـذ في

تـحدة). وتوصي الرابطة ـملكة ا ا
الــبـريـطــانـيـة جلــراحي الـتــجـمـيل
بـاتــخـاذ إجـراءات اسـتـثـنـائـيـة في
حــاالت إجــراء جتــمــيل لــلــمــرضى
الــذين تـقل أعــمـارهم عن  18عــامـا
وأال تــنــفــذ إال بـعــد إجــراء تــقــيـيم
ـا في ـنـافع  كـامـل لـلـمـخـاطـر وا
ذلك اآلثــار الـصـحـيـة والــنـفـسـيـة-
االجــتـمـاعــيـة.كـمــا تـوصي بـإدراج
مــوافــقـة األهل أو األوصــيــاء لـكن
هــــذا األمـــر لــــيس مــــطـــلــــوبـــا من
الـناحية القانونـية. وقالت متحدثة
بـــاسم وزارة الـــصـــحـــة:( نـــشـــعــر
بـالقلق من التقارير التي تفيد بأنه
بـاسـتـطـاعـة أشخـاص قـد يـكـونوا
في حـاالت تعرضهم لـلمخاطر

الــــــــوصــــــــول إلى
إجـــــــــــــراءات
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{ سـتوكـهولم  –وكـاالت - تمكن
لـــصــــوص من ســــرقـــة تـــمــــاثـــيل
بـــرونـــزيـــة ورســـومـــات لـــلـــفـــنــان
الـــســريـــالي ســـلــفـــادور دالي من
قــــاعـــة عــــرض فـي الـــعــــاصــــمـــة
الـسـويـديـة ستـوكـهـولم في عـمـلـية
ســـطــو في الــســـاعــات األولى من
ـاضي.وذكرت صـبـاح اخلـمـيس ا
وكـــالــة أنـــبـــاء (تي.تي) أن قـــاعــة
كـولور في حي أوسترمالم الراقي
في ســــتــــوكـــهــــولم كــــانت تــــقـــيم
مــعـرضـا يـضـم عـشـر قـطـع فـنـيـة
لـــلــفـــنــان اإلســـبــاني.وقـــال مــالك
الـقـاعــة بـيـديـر إنـسـتـروم لـلـوكـالـة
(كـانت كـل قـطـعـة تـسـاوي مـا ب

 200ألف و 500ألـف كـــــرونــــة.
هــــذا مـــــبــــلـغ كــــبـــــيـــــر. إنه أمــــر
مـروع).وأضـاف (أن أعـمـال دالي
كــانت مـسـتـعــارة من سـويـسـرا).
وذكـــرت الــشــرطـــة في بــيــان (أن
الـلصـوص كسروا أبـواب الدخول
الــزجـاجـيــة وتـمــكـنــوا من الـهـرب
كان بـعدد من القطع.و تطويق ا
حــتى يــتــســنى خلــبــراء الـفــحص

اجلنائي القيام بالفحوص).

نانسي عجرم 

إميلدا ستونتون


