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{ لـــــنـــــدن  —وكـــــاالت - نـــــقل
مـتـحف مـدام تـوســو لـتـمـاثـيل
الـــــشــــمع تــــمـــــثــــالي األمــــيــــر
الـــبــريـــطــاني هـــاري وزوجــته
مـــيـــغـــان من الـــقــسـم اخلــاص
ـالكة ردا على إعالن بالعـائلة ا
الزوج أنـهما سيتـنحيان عن

لكية. مهامهما ا
وقال متحف مدام توسو الذي
ــوذجـا يــضم أكــثــر من 250 
شمعيا لشخصيات شهيرة (إن
الـتـمـثـالـ سـيُنـقالن إلـى قسم
منفـصل بعيـدا عن القسم الذي
ــلــكــة تُــعـــرض فــيه تــمــاثــيل ا
إلــيـــزابــيث واألمـــيـــر فــيـــلــيب
واألميـر تشـارلز واألمـير ولـيام
ـــديــر وزوجـــته كـــيـت).وقـــال ا
العـام للـمتـحف ستـيف ديفيس
(نـتـخـذ هـذه اخلـطـوة ردا عـلى
ــفــاجـئــة عن اعــتـزام األنــبـاء ا
دوق ودوقـة ساسـكس الـتـخلي
عن مهامـهما كـعضوين بارزين
ـالـكـة). وأضـاف في بـاألسـرة ا
بــــيــــان (ألنـــهــــمــــا اثـــنــــان من
الــتـمــاثـيل احملــبــوبـة واألكــثـر
شعبـية لديـنا فإنهـما سيظالن

{ كـيـتـو  —وكـاالت - اسـتـعـاد
ديــيــغــو وهـو ذكــر ســلــحــفـاة
عـــــمالقـــــة ســــاهـم في إنـــــقــــاذ
فصيـلته من االنقـراض حريته
بـــــعـــــد ان تـــــمت اعـــــادتـه إلى
احلـــيـــاة الـــبـــريــة بـــجـــزيـــرته
األصــــــلــــــيـــــــة في أرخـــــــبــــــيل
غـــاالبــاغـــوس في جــمـــهــوريــة
اإلكــوادور.وكـان قـد  انــتـقـاء

ديـيـغـو و  13مـرشــحـا آخـرين
لـالنــضــمــام لــبــرنـــامج عــلــمي
انــطــلق في الــســتــيــنــيــات من
ـاضي بـهـدف تـشـجيع الـقـرن ا
عـملـية الـتكـاثر لـهذا الـنوع من
الــسالحف الــعــمالقــة.وقــد أ
الــــبـــــرنـــــامـج أهـــــدافه ووصل
لـنــهــايـتـه حـيث حــقق جنــاحـا
بــإجنـاب مـا يــربـو عـلى 2000
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ـعـروضـات بــالـطـبع من أبــرز ا
في مدام توسـو لندن وسـنتابع
لـنـرى مـا يـحمـله لـهـمـا الـفصل

التالي من حياتهما).
عـلـى صـعـيـد مـتـصل اسـتـدعت
لكـة إليزابيث مـلكة بريـطانيا ا
حـفــيـدهــا األمـيــر هـاري لــعـقـد
اجتماع أزمة وبحث الترتيبات
ـــســـتــقـــبـــلـــيـــة اخلــاصـــة به ا
وبــزوجـته مــيــغــان في أعــقـاب
إعالن الــزوجـ فــجــأة أنـهــمـا
ســيــتــخــلـيــان عـن مــهــامــهــمـا

لكية. ا
وقال مصدر في قصر بكنجهام
ــقـــرر عــقــد في تـــصــريح(مـن ا
االجتماع يـوم االثن في منزل
ســانـدريــنـجــهـام الــذي تـمــلـكه
ــلـكــة إلـيــزابـيث في مــنـطــقـة ا
نـــورفـــولك بـــشـــرق إنـــكـــلـــتــرا
بــحـضـور األمـيــر تـشـارلـز ولي
العـهد البـريطـاني ووالد هاري

واألمير وليام شقيق هاري).
ـمــثــلـة وســتــحـاول مــيــغــان ا
الـــتــلـــفــزيـــونــيـــة األمــريـــكــيــة
الـسابـقة االنـضمـام لالجتـماع
عــبــر الــهـــاتف من كــنــدا الــتي

ـاضي عـادت إلـيـهـا األسـبـوع ا
لـتــكــون مع آرتـشي ابــنــهـا من

هاري.
وكان الـزوجان هـاري وميـغان
الــلـذان يـحـمالن رسـمـيـا لـقـبي
دوق ودوقـــــة ســــاســـــكس قــــد
الكة بالدهشة أصابا العائلـة ا
ـاضي عنـدمـا أعـلـنا األربـعـاء ا
وذج عمل أنهـما يـرغبـان في 
جــديــد يـســمح لــهــمـا بــقــضـاء
ــزيـد مـن الـوقـت في أمــريــكـا ا

واالستقالل ماديا.
ولم يــسـتــشــر هـاري ومــيــغـان
ـلـكــة الـبـالـغــة من الـعـمـر 93 ا
ـالـكة عـامـا وال أفراد الـعـائـلة ا
اآلخـرين قــبل إعالن األمـر عـلى
مــوقع ســـاســـكس رويــال دوت
كــــوم اإلخــــبــــاري في خــــطـــوة
ـلـكـة وأفـراد جــرحت مـشـاعـر ا
الــعـائــلـة وأصـابــتـهـم بـخــيـبـة
األمل حـسـبـمـا أفـاد مـصـدر في
القـصر.وسيـكون االجتـماع هو
رة األولى الـتي يجـتمع فـيها ا
ــالــكـة كــبــار أفــراد الــعــائــلــة ا
وجـهـا لوجه لـبـحث الـهواجس

التي أثارها هاري وميغان.

لــلــتــوصـل إلى تــرتــيب جــديــد
لـــلـــزوجـــ وقـــال مـــصـــدر في
الــقــصــر في تــصــريح(إن هــذه

ويـجـري مـسـؤولـون مـحـادثات
من وراء الــســـتــار مـــنــذ إعالن
قــرار هـــاري ومــيــغــان ســعــيــا
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كـلـيـبـهـا اجلـديـد (شـامخ) ألكـثر
من 2 مـــلــيـــون عـــبـــر قـــنـــاتـــهــا
الرسمـية عـلى يوتيـوب. ونشرت
أصـالة عـبـر صـفـحتـهـا اخلـاصة
عــــلـى أحــــد مــــواقع الــــتــــواصل
اإلجـتمـاعي مـقطـعـاً من كـليـبـها
وعــلّــقـت(فـيــديــو كــلــيـب أغــنــيـة
شــامخ يـــتــخــطى الـ  2مــلــيــون
ـكـنكم مشـاهـدة على يـوتـيوب 
مــشـاهــدته كــامل من الــرابط في
كـلـمـات : األمـير بـدر بن الـبـايـو 
عنى محمد أحلان : عبدالعزيز ا

توزيع : منتصر محمد علي).
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نعم مـصيـر العـراق يقـرره ابنـاؤه ثوار األول من تـشرين /
اكـتـوبر 2019 ولـيس أي جـهـة خـارجــيـة او اقـلـيـمـيـة وان
الـشـبـاب الـثـائـر في مـحـافـظـات الـوسط واجلـنـوب وبـتـايـيد
شـعـبي واسع من اغـلب مــحـافـظـات الـعـراق ومـدنه وقـراه.
ومن منظمات واحتادات ونقابـات عراقية  وجتمعات طالبية
 ومن عشائر عـراقية اصـيلة. هـو نذير انفـجار على الـطبقة
السـياسـيـة الفـاسـدة التي عـاثت بـالبالد اخلـراب والـتدمـير
والقتل والـنهب والتـهجيـر طيلة 17 عاما عجـافا واليعولون
على مجلس نـواب محاصـصاتي فاشل يـقسم واليوحد وال
عـلى حـكـومـة فـاشـلـة اسـتـقـالت ولـكـنـهـا الزالت  مـسـتـمـرة

كحكومة تصريف الفشل..
ــرتـبــطـ بــأجـنـدة ومن الالفت ان الــكـثـيــر من الــسـاسـة ا
خـارجـيـة دولـيـة او إقـلـيـمــيـة  يـتـحـدثـون الـيـوم عن الـوحـدة
شـاكل التـي تواجـهنـا وكيـفيـة احلفـاظ على الوطـنيـة وعن ا
لم الــشــمل من خالل مــشــاريع طــرحـت دون ان جتــد لــهـا
صدى في الوسط السـياسي واجلماهـيري في الوقت الذي
يـواجه فـيه الـعـراق حتديـات كـثـيـرة  بـاعـتـبـاره دوله نـفـطـية
ـصـدرة للـنفط منـتجـة ومـصدرة ولـها مـكـانتـها بـ الدول ا

وما لديه من مخزون نفطي كبير اليزال حتت االرض. 
لـهـذا تـكـالــبت عـلـيه قـوى الــشـر لـتـخـريب وحــدته الـوطـنـيـة
شـاريع طـائـفـيـة ونـعـرات اثـنـيـة وتـقسـيـمه الى واضـعافـه 
كانتونـات تتصـارع على نهبه والـتي بال شك جتعلـنا كدولة
ـتلك مـقومـات الـدفاع عن انـفسـنـا في مواجـهة ضعـيفـة ال

التحديات اخلارجية الطامعة بثرواتنا.
الذي يـتـحـدث عن وحـدة وطـنـية عـلـيه ان يـكـون صـادقا مع
نفـسه ومع اآلخـرين بـالقـول والـفعل مـتـجردا عن انـتـماءاته
ووالءاته  اخلــارجـيــة من اجـل احلـفــاظ عــلى هــذه الــوحـدة

تجذرة في النفوس.  تماسكة حقيقيا وا الوطنية ا
نــعم نــخـتــلف في كـل شيء  اال الــوحـدة الــوطــنــيــة والـوالء
للـعراق الن تـخـريبـهـما اليـتوقف عـلى جـانب دون اخر رغم

ثقل وقوة عناصر الهدم. 
فالطـائفـية مثال تـعتـبر واحـدة من اكبر عـوامل هدم وتـدمير
اجملتـمع الـتي تـعـمل عـلى تـفـكـيك أواصـر اإلخـوة والـوحدة
الوطنية وانهيار مقومات الدولة. واالمثلة  كثيرة على ذلك.
ما حصل في العراق وسوريـا ولبنان وليبـيا واليمن وبلدان
اخرى اسالميـة وغير اسالمـية. الن الطـائفيـة تعني تـقسيم
اجملتمع الى فئات متنـاحرة  تدين بالوالء للـجماعات االثنية
ذهـبية ولـيس بالوالء لـلوطن وبالـتالي تؤدي او العرقـية او ا
ـا ــسـاس بـحـقــوق وكـرامـة االخـرين ور الى الـتـصـادم وا
حمل السالح للمواجهة ب ابناء الوطن الواحد وما حصل
ـتصارعـة على السـلطة ركز وبـ االحزاب ا ب االقلـيم وا
في بــعض مــحــافــظــات اجلــنـوب والــوسـط  في الــســنـوات

اضية خير دليل. ا
ليس امام الشباب الثائر  والـقوى الوطنية سوى العمل من
اجل البـقاء من اجل ان تـبقى وحدتـنا وصـمودنـا وكرامـتنا
هي االساس وليس امامهم اال العمل من اجل احلفاظ على
ـكوناته النسـيج الوطـني واحملافـظة على تـماسك اجملـتمع 
ـهــمـة تــتـطــلب وحتـتــاج الى اسـتــنـهـاض اخملـتــلـفـة وهــذه ا
اجملــتـمـع وطـرد وعــزل الــغــربــاء والــدخالء الــذين يــثــيـرون
الـنــعــرات واخلالفــات واالزمــات داخل اجملــتــمع. واشــاعـة
ثــقـافــة جــديـدة فـي اجملـتــمع اســاســهــا احـتــرام الــتــمـسك
بالـوحـدة الـوطنـيـة واحلـريـة والكـرامـة واقـامة نـظـام حتـكمه
ـساواة والـتـكـافـؤ والـعـدالـة االجتـمـاعـيـة واحـتـرام حـقوق ا

االنسان.
ـواطـنة مطـلب الـيوم ولـيس غـدا  الـعمل عـلى تـرسـيخ قيم ا

والوحدة الوطنية.  
وان الشباب الثـائر اثبتوا انـهم جديرون بهذه الـثقة ولديهم
طـاقـات كـامـنـة تـصـنع الــفـارق في مـخـتـلف اجملـاالت ولـهم
امال وطـمـوحات وقـضـايا وحتـديـات وبـهم  ينـهض الـعراق
وعـلى ايــديـهم تــتـحــقق االجنـازات.  وهــذا مـا تـســعى الـيه
بـاركة الثـورة الشـبـابيـة الـتشـرينـيـة ا
الن مـصــيـر الــعـراق يــقـرره ابــنـاؤه
الـذين هم مـسـتـقــبل الـوطن وطـاقـته
ــتـــجـــددة من خـالل مــطـــالـــيــبـــهم ا
شروعة وليس الغرباء والدخالء. ا
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

ـــســاعـي ســارت عـــلى نـــحــو ا
شـاورات التي جـيد).ومـهـدت ا
شاركت فيها أيضا احلكومتان

الـبريـطـانيـة والكـنـدية الـطريق
لكة أمام اجتماع بـ هاري وا

وجها لوجه

{ لـوس اجنـلوس  —وكاالت -
أعلـنت دار كريـستـيز لـلمزادات
أنـهـا ســتـعـرض لـلـبــيع لـلـمـرة
األولـى كـــتـــابـــا نـــادرا يـــجـــمع
أعـمال الـكاتب ولـيام شـكسـبير
ويـــــــعـــود لـــعـــام  1623خالل
مــزاد يــقـام فـي شـهــر نــيــسـان

قبل. ا
وقــالت الــدار (إنـهــا تــتـوقع أن
ـيـا ـعـروف عـا يـبـاع الـكـتـاب ا
ــطــويـة األولـى بـســعـر بـاسم ا
يـــتـــراوح بـــ أربـــعـــة وســـتــة

مالي دوالر. 
وهـــــذا واحـــــد مـن ست نـــــسخ

كـامـلــة مـعـروف أنـهــا بـحـيـازة
أشـــــخـــــاص أو مـــــؤســـــســــات

خاصة).
ـطـوية األولـى على وحتـتـوي ا
مـسـرحـيـات شـكــسـبـيـر الـبـالغ
عــددهـا 36 مــســرحــيــة. ولــوال
ــطــويــة الــتي جــمــعــهـا هــذه ا
أصـــــــدقاء لـلـكاتب بـعـد وفاته
ــسـرحــيـات ـا كــان لـبــعض ا
مــثل (مـــاكــبث) و(الــعــاصــفــة)
و(كما تشـاء) أن تُنشر أو ترى

النور.
وسـتــخـرج هــذه الــنـســخـة في
ـقبل في جـولة تـبدأ األسـبوع ا
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لـنــدن ثم تـتــجه إلى نــيـويـورك
وهــوجن كــوجن وبــكــ قـبل أن
تـعـود إلى نـيـويـورك لـعـرضـهـا
لـــــلـــــبـــــيــــع فـي مـــــزاد في 24

نيسان.
وهــذا الـكــتـاب بــحـيــازة كـلــيـة
ميلز وهي كليـة فنون ليبرالية
خـــاصـــة فـي أوكالنـــد بـــواليـــة
كـالـيـفـورنـيـا األمـريـكـيـة.وقالت
دار كـريــسـتـيـز في تـصـريح(إن
أعلى سعر بـيعت به نسخة من
ــطــويــة األولى كــان في مـزاد ا
فـي عــــام 2001 حـــ بــــيـــعت

بنحو 6.2 مليون دوالر).
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انــدهش الـــســـاهــرون في أول
لــيــلـة اكــتــمـال قــمــرٍ في الــعـام
اجلـديـد بظـاهـرة نـادرة تزامن
فــيـهــا ظــهــور الـبــدر مع حــالـة

اخلسوف.
إذ أتاحت األحوال الـفلكـية ليل
ــاضـــيـــة لــلـــنــاس اجلــمـــعـــة ا
مـــشــــاهـــدة خـــســــوف قـــمـــري
منـقوص والـذي يحـدث عنـدما
ر القمـر عبر ظل األرض.هذه

الــــظــــاهــــرة الــــتـي بــــدأت في
الـــســــاعـــة 17:00 بـــتــــوقـــيت
ـتـحدة ـمـلـكـة ا غـريـنـتش في ا
وانـــتــــهت حــــوالي الــــســــاعـــة
21:00 وشـهـدت الـقـمـر يـنـتقل
إلى أســــــفل األرض أو الــــــظل
ـا يــجـعــلـهـا اخلـارجي لــهـا 

عتاد. تبدو أكثر قتامة من ا
ــرة وســوف يــكــتــمل الــقــمــر ا
الـــقــــادمــــة في 9 شــــبــــاط في
ظاهرة تعرف باسم قمر الثلج.
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{ لوس اجنـلوس  —وكاالت - تـخطى
فـيــديـو كـلـيـب أغـنـيـة Rare لـلـنـجـمـة
سيلـينا غـوميز الـ 7مليـون مشاهدة
عــبــر قــنــاتــهــا الــرســمــيـة عــرلى
يـــوتـــيــوب وذلك بـــعـــد يــوم
واحـد فـقط عـلى طـرحه. وقـد
طــرحـت غــومــيــز ألــبــومــهــا
اجلـــــديــــد بــــالــــتـــــزامن مع
الـكلـيب  والـذي ظـهرت فـيه
داخـل الـــــغـــــابـــــة. وكـــــانت
غــومــيـــز قــد طــرحت خالل
اضي شهر تـشرين األول ا
أغـنـيتـ حـقـقـتـاً جنـاحاً
كـــــبـــــيـــــراً ونـــــسب
مشـاهـدة عالـية
عـــــــــــــبــــــــــــر
يوتيوب
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سـينـاغـا قـائـلة (أعـتـقـد أنك فرد
خـطيـر ومـاكـر ومـخـادع جدا لن
يـكـون إطالق ســراحه آمـنـا عـلى
اإلطالق). وكـان سيـنـاغـا ينـتـظر
الـرجـال خارج الـنـوادي الـلـيـلـية
واحلـانــات ثم يـصــطـحــبـهم إلى
شـــقـــتـه بـــدعــــوتـــهم لــــتـــنـــاول
مـشــروب.وكـان يـخــدر ضـحـايـاه
قبل اغتصـابهم. ولم يتذكـر كثير
مـــــــنــــــهـم مــــــا حــــــصـل بــــــعــــــد
استيـقاظهم.وقـال أحد الضـحايا
في شــهــادته (إن ســيــنــاغــا دمـر
حـــيــاته وعـــبــر عـن أمــله في أال

يغادر السجن).
وأضاف (تـمـر عـلي أيام ال أرغب

فيها في مغادرة الفراش).
وقـال الــعـديــد من الـضــحـايـا إن
االعــتــداءات تــركت أثــرا كــبــيــرا
على نفـسيتهم.وقـد نفذ سـيناغا
الذي كان يـعد لدرجـة الدكتوراة
اعــتــداءاته خالل عــدة ســنــوات.
وقـــد ألــقـي الــقـــبض عــلـــيه عــام
2017 حــــ اســـــتــــيـــــقظ أحــــد
ضـــحـــايـــاه أثـــنـــاء اغـــتـــصـــابه
وتـشـاجـر مع سـيـناغـا ثم اتـصل
بــالــشــرطــة.وحــ صــادر رجــال
الشـرطـة هاتف سـيـناغـا وجدوا
أنه قام بـتصويـر جمـيع عمـليات

االغتصاب.
وتعتـقد الشرطـة أن سينـاغا نفذ
عـمـليـات االغـتـصـاب خالل عـشر

سنوات.
وقـــد وصل احملـــقـــقـــون إلى
عشرات الـضحايا من خالل
أدلة عـثروا علـيهـا في شقة
ـتـهم كـهـواتف مـسـروقـة ا
وبـطاقـات هـويـة وسـاعات.
واستمرت جلسات محاكمة

 20عـامـا عـلـى األقل بـعـد إدانـته
في محـاكمـت سـابقـت أجـريتا
عــــــام  2018وخـالل الـــــــربـــــــيع
ـــاضي.وفي أربع مـــحــاكـــمــات ا
مـــنـــفـــصـــلـــة أُديـن الـــشــاب ذو
األصول اإلنـدونـيسـيـة بارتـكاب
 136عـمـليـة اغـتـصـاب والـقـيام
بـثـمـانـي مـحـاوالت لالغـتـصـاب
و 14عــمــلــيــة اعــتــداء جــنــسي
واالعــتـــداء مــرة بـــاإليالج وذلك
ضـد مــا مـجــمـوعه  48ضـحــيـة.
وأثنـاء اجللـسة قـالت القـاضية
ســـوزان غـــودارد(إن ســـيـــنـــاغـــا
مـتوحـش جنـسي شـريـر افـترس
شـــبـــابـــا لم يــــريـــدوا أكـــثـــر من
االستمتاع بليلة مع أصدقائهم).
وتوجهت القاضية باحلديث إلى
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صدر في بـريطـانيـا حكم بـسجن
رجل مــدى احلــيــاة بــعــد إدانــته
بارتـكاب 159 مخـالـفة جـنسـية
بيـنـها 136 حالـة اغـتصـاب.وقد
أدين رينهارد سيناغا باستدراج
48 رجال مـن أمــام ماله لــيـــلــيــة
ــديـنــة مـانــشـســتـر إلى بــيـته
حـيث قـام بـتـخـديـرهم واالعـتداء
عـلـيهم وتـصـويـر الـفـعل.وتـقول
الـشرطـة (إن لـديـهـا أدلـة على أن
سـيــنـاغـا الــبـالغ من الــعـمـر 36
عامـا قد اسـتهدف 190 ضحـية
عـــلـى األقل). وصـــدر حــــكم بـــأن
ـتـهم مـا ال يـقل عن 30 يـقـضي ا
ــتـهم عــامـا فـي الـســجن.وكــان ا
يـقـضي بـالفـعل حـكـمـا بـالـسجن

ســـيـــنـــاغـــا 18 شـــهــرا.
وصـــــدر حـــــكم إدانـــــته
بـــــإجــــمـــــاع هـــــيـــــئــــة
. وقـال رجـال احملـلـفـ
الــــشـــرطـــة (إنــــهم لم
يــــســـتــــطـــيــــعـــوا
الــــوصـــــول إلى
70 مــــــــــــــــــــــــــن
ضــــــحــــــايــــــاه
ودعــــــــــــــــــــــــــوا
الـضــحــايـا إلى
االتـــــــــــصـــــــــــال

بالشرطة).
واســتـــنــد احلــكم
عـلى سـيـناغـا إلى
جـرائم ارتـكـبـها
بــــــ عـــــــامي

2015
لــكن و2017 
الــــشــــرطــــة
تـعـتقـد أنه
بــــــــــــــــــــــدأ
عـــمــلـــيــات
االغتـصاب
قــــــــبـل ذلك

بسنوات.
وقــــــــــــــــــــال
ســـيـــنـــاغـــا
الـــذي أنـــكـــر
جـمــيع الــتـهم
ــوجـــهــة إلــيه ا

إنه مـارس اجلنس
مع ضحاياه برضاهم.

ولـيد وفق لـلـبي بي سي. وكان
ديـيـغـو صـاحب الـفـضل األكـبر
في حتقيق هـذه النتـيجة حيث
أنه ووفـقـا لـلـتـقـديـرات يـعـتـبـر
والد نـحو  %40على األقل من
السالحف التي وُضـعت ( نحو
ــــوالــــيــــد من نــــسل  800من ا

دييغو).
وقد وصل عمر دييغو صاحب
الـقدرة اجلـنـسيـة الـعالـية; إلى
 100عـــــام وفق مــــا أعـــــلــــنت
حـديـقـة غـاالبـاغـوس الـوطـنـيـة
والتي تعتقد أنه غادر اجلزيرة
قــبل  80عـــامًــا من أجل رحــلــة
الـعــمل الـتي أتـمـهـا عـلى أكـمل
وجه. ومـنـذ حوالي  50عـامًا 
كــان هــنـــاك ذكــران فــقط و 12
أنـثى مـن فـصـيـلة ديـيـغـو عـلى
قــــيـــــد احلــــيــــاة فـي مــــوطــــنه

األصلي.
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بـــعـــد أيــام عـــلى إنـــفــصـــاله عن
الفـنـانة الـسـورية أصـالة حرص
الـتـأكـيد اخملـرج طـارق الـعـريان 
عــلى إهــتــمـامـه بـتــوأمــهــمـا آدم
وعــلي عــبــر صـورة له مــعــهــمـا
نـشـرهـا عـبـر صـفـحـته اخلـاصـة
عــــلـى أحــــد مــــواقع الــــتــــواصل
اإلجـــتـــمـــاعـي أثـــنـــاء تـــواجــده
مــعـهــمــا في أحـدى الــفــعـالــيـات
اخلـــاصــــة بــــاألطــــفــــال. وعــــلّق
وقع العريان على الصورة وفقا 
الـفن قـائالً (األولـويـة دائمـا رقم

واحـــــــــد هـي آلدم وعــــــــلـي). ولم
يـكــتف الـعــريـان بـتــلك الـصـورة
لـلـتـأكـيــد عـلى إهـتـمـامه الـكـبـيـر
ــا وثق هـذا األمـر بـأطــفـاله وإ
The Godfa- شـهـد من فـيلم
ther والــذي يـؤكــد فــيه عـلى أن
الــرجل الــذي ال يـهــتم بــعــائــلـته
ويقـضي مـعهم بـعض األوقات ال
يـــكـــون رجل حـــقـــيـــقي. الى ذلك
وعلى الرغم من احلزن واألوقات
الـصـعـبـة الـتي تـعـيـشـهـا حـالـيـاً
أصـــالـــةإال أنـــهــا حـــرصت عـــلى
اإلحتفال بوصول عدد مشاهدات


