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نمقة { لنـدن - وكاالت - اجتهت األنظار لـلمالبس الفخمـة واحللل ا
في أسبـوع موضة الرجال في لندن حيث يقدم مصممو األزياء أحدث
صممون الشبان ابـتكاراتهم جملموعات ربيع/صيف .2020ويـعرض ا
واخملضـرمون مجـموعاتهم في عـروض بدأت مطـلع األسبوع وتـستمر
ـشاركـة ألـكسـنـدر مـكوين . ومن بـ دور األزيـاء ا حتى الـيـوم االثـن
وإدوارد كـراتــشـلي وقـاسـمي.واسـتــضـاف شـارع جـيـرمـ في وسط
مـيزة عرض تـاجر مالبس الرجـال ا عـروف  العـاصمة الـبريـطانيـة ا
وضـة في الـهـواء الـطـلق السـبت.وتـقـول شـركة أزيـاء ضـمن أسـبـوع ا
منـتل ألبـحاث الـسـوق( إن اإلنفـاق عـلى مالبس الرجـال في بـريـطانـيا
ـئة إلى  15.5مـليـار جنـيه اسـترلـيني " 19.7مـلـيار دوالر" ارتـفع  3.5بـا
ــاثــلـــة في الــعــام ــاضي). وتـــوقــعت الـــشــركــة زيـــادة  في الــعـــام ا
ـو القـطـاع إذ تـشـيـر تـقـديرات إلى ـتـوقع تـبـاطـؤ  اجلـاري.لـكن من ا
ئـة في الـسنـوات اخلـمس حتى  2023مـقـارنة ارتـفـاع بنـسـبة  15.4بـا
ــاضـيــة. وعـلـى الـرغم من أن بــنـســبـة  26.6في الــســنـوات اخلــمس ا
اثلـة تقام وضة لـلرجال في لـندن يعـد أصغر من عـروض  أسبـوع ا
ـشـاركـة مـصـمـمـ في مـيالنـو وبـاريـس ونـيـويـورك إال أنه يـشـتـهــر 

واهب شابة. تقليدي إضافة 

ـطر كان الـعـيد يـصـادف في أشهـر الـشتـاء حـيث البـرد وا
ـاضي عنـدما كـنت طفال وذلك في نهـاية سـتيـنات الـقرن ا
ما زلت في االبتدائيـة  وفي ليلة الـعيد كان التـلفاز يعرض
مقاطع مـن أغنيـة (ليـلة العـيد..أنس لـيلـة) للسـيدة ام كـلثوم
ـذياع من خالل اذاعـتي بغـداد وصوت وكذلك كـان يفـعل ا
اجلـمــاهــيـر كــان أبي رحــمه الـلـه يـعــمل في احــدى دوائـر
البس في القطاع احلـكومي  االنتاجـية وكان يشـتري لنا ا
شهر رمـضان وقـبل حلـول العيـد بنـحو عـشرة ايام والزلت
ــوقف نـحـو خـمــسـ عـامـا ان اتـذكـر وقـد مــر عـلى ذلك ا
الدائـرة الـتي كان يـعـمل فـيهـا والـدي تمـنـحه مكـافـاة كانت
تـسـمى ( عـيــديـة الـعـيــد) وكـان مـقـدارهـا  كــمـا كـان يـقـول
والـدي لـوالـدتي (رحـمـهـمـا اللـه تـعـالى) حـيث كـنـا نـسـترق
الـسـمع نـحن الـصـغار هـو (نـصف الـراتب ) فـي مـنتـصف
شـهـر رمـضـان تـلـيـهـا عـيـديـة اخـرى بـعـد شـهـرين من ذلك
ـبارك ومـقدارها (ربع التاريخ حـيث حلـول عيـد االضحى ا

الراتب ).
ــوظف  هــكــذا كــانت ثــوابت الــعالقــة اإلجــتــمــاعــيــة بــ ا
ودائـرته إذ كـانت هـنــاك قـوانـ مُـشــرعه تـؤكـد عـلى  ذلك
وكانت فـي نفس الـوقت تُـحـتـرم وتُـنفـذ ولـيس كـمـا هو األن
ـوقف مـنـذ سـنـوات مـجرد حـبـر عـلى ورق  تـذكـرت هـذا ا
ر حيث أصبحت ميزانية العـراق باعلى أرقامها وعندما 
الـعـيـد تـصمـت احلـكـومـة ولم حتـرك سـاكـناً وكـأنـه التـوجد
ـعيـة الـدولـة تـسـمى شـريـحة هـناك فـئـة من الـنـاس تـعـمل 
ـوظـفـ والبـد لـلــدولـة هـنـا من ان تـتـذكــر تـلك الـشـريـحـة ا
خـاصة وان الـدولـة (احلـكـومـة ) كـانت بـأكـرامـيـة بـسـيـطـة 
وارداتـهــا من الـنــفط وغــيـره بــأرقـام خــيـالــيه كـمــا أشـرت
فكتـبت حينـها مقاال حتـت عنوان ( العـمق الزمنـي إلكرامية
العيد ) نشر في صحيفة الزمان الغراء بتاريخ 2013/8/1م
 هذا كـله  خـيّم عـلى ذاكرتي ثـانـية  ,فاسـتـرجعـته بـسهـولة
وانا اتابع قرار احلـكومة اخلاص بـاسترجاع العـيدية التي
 تــوزيــعــهــا من قــبل بــعض الــدوائــر عــلى مــنــتــســبــيــهـا
علومة هنا ساعـدني كثيرا على مقارنة ماكان واسترجاع ا
وظف بالغ الكـبيرة التي كـانت تمنح  ا هو كائن حـيث ا
بالغ السـتينـات كاسـتحـقاق كـونه موظـفاً في الـدولة وبـ ا
ـوظف هـذا الزمـان كعـيـدية بـطريـقة البـسيـطـة التي مـنحت 
غـيـر مــنـظـمـة ازعــجت احلـكـومــة كـثـيـرا فــارادت تـصـحـيح
ـوقف حـيث أمـرت بـسـحب الــعـيـديـة او اسـتـقـطـاعـهـا من ا
ـوظـفـ بـحـجـة حتـقـيق الـعـدالـة الـتي تـقـتـضي ان رواتب ا
يــكــون مــوظــفــو  الــدولــة كــلــهم عـــلى خط واحــد من حــيث
امـا جـمـيـعــهم يُـمـنـحـون عـيـديـة احلـكـومـة أو االسـتـحـقـاق 
العـكس لذلـك قررت احلـكـومـة ان يـكـون الـعـكس هـو الذي
ة لم تسـبقها وجبه- في بـادرة جديدة ومـؤ يُصار العـمل 
بذلك أي حـكومـة أخـرى- متـنـاسيـة ان إكرامـيـة العـيد حق
وظـف أوال وان أموال الـعراق كـثـيرة وتـكفي من  حقـوق  ا
لتـوزيع عيـديات لـعـموم الـشعب ثـانيـا فـيمـا اذا إستـطاعت
ـسـتـحـيالت احلـكـومـة وهـذا (من ا
طــبــعــا) أن حتـــول مــجــرى أمــوال
العـراق بـدال من أن تصب بـجـيوب
ال العام وهـم كثر لتصب سراق ا
في جـــيـــوب أبـــنــــاء الـــشـــعب وهم
األكثر عددا  واالكثر إستحقاقا. 
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اجلــــــــــــراد واصــــــــــــطـــــــــــادوا
اليرقات!.وقال روزر (أعتقد أن
هــذا شـيء رائع.. أن جنـــتــذب
كل هــؤالء الــنــاس اخملـتــلــفـ
لالهــتـمـام بـالـعــلـوم).وتـعـتـبـر
ــلـــونـــة مــفـــيــدة اخلـــنــافـس ا
للـمـزارعـ ألنهـا تـتـغـذى على
اليرقـات والبق الدقـيقي. وقال
ريــــنـج كــــاردي أســــتــــاذ عــــلم
احلشرات بـجامعة كالـيفورنيا
(إن اخلـنـافس صغـيـرة بـحيث
لن يـرى الــشـخص الــذي يـقف
حتت الــسـرب سـوى نـقـاط في
الــسـمــاء أو قـد ال يــرى شـيــئـا

عـــــلى بـــــعــــد أكـــــثــــر من 110
كـــيـــلـــومـــتــرات شـــرقـي لــوس
اجنــــلــــوس). وبــــعــــد أن أكــــد
مـــــراقـب أرصــــــاد في بــــــلـــــدة
رايـتوود أنـها سـرب ضخم من
ـرقـطـة الـصـغـيـرة اخلـنـافس ا
الـتي تعـرف باسم الـدعسـوقة
نــشـر مــكــتـب هــيــئــة األرصـاد
الــوطــنــيـــة في ســان ديــيــجــو
مــقــطع فـــيــديــو عــلى تــويــتــر
لــصــورة الـرادار الــتي تــظــهـر
كـتـلــة مـتــمـوجــة.وأعـيــد نـشـر
قطع أكثر من ألف مرة وأثار ا
تـعلـيقـات من بيـنهـا أفضل من

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت -
قـال مـسـؤولـون أمـريـكـيون إن
شـاشـات الرادار رصـدت بـقـعة
ضـــخــمـــة في ســـمــاء جـــنــوب
كـاليـفورنـيا هـذا األسبـوع لكن
تــبــ أنــهــا ســرب من مـاليـ
ـلـونـة الــصـغـيـرة اخلـنــافس ا
كــــانـت في رحـــــلــــة لـــــصــــيــــد
اليرقات. وذكـر آدم روزر خبير
األرصـــاد في هــيـــئــة األرصــاد
الـــوطــنـــيـــة (أن الــســـرب كــان
يـــتـــحـــرك في مـــســـاحـــة 130
كـيلـومـترا في  130كـيلـومـترا
وأنه تركـز في بلدة هـيسبـيريا

عـــــلى اإلطالق إذا كـــــان يــــقف
بــــــعـــــيــــــدا).وذكــــــر (أن أحـــــد
التـفـسـيرات احملـتـملـة لـتـشكل
السـرب هو أن عـددا كبـيرا من
اخلـنـافس كــان مـوجـودا فـوق
منـطـقـة جـبلـيـة ودفـعه ارتـفاع
احلرارة إلى الهـجرة).وأضاف
(جــاء ذلك مــتــأخـرا قــلــيال عن
ـــتــوقع أن تــرحل الـــتــوقــيت ا
فيه).وأشار إلى (أن هذا النوع
من اخلــنـــافس يــعــتـــمــد عــلى
الـرياح فـي حمـله إلى الـوديان
حـيث يـجـد كـمـيـات وفـيـرة من

اليرقات يتغذى عليها).
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{ لـيــمـبـوبـو  –وكـاالت - حـذر
مـسـؤولـون في جنـوب أفـريـقـيا
الــنـــاس من مــجـــمــوعــة أســود
هاربة أفلتت من محمية كروغر
لـلـحـيـاة الـبـريـة شـمـال شـرقي
الــبـالد.وقــد شــوهــدت األسـود
وعـــددهــا  14أســدا تـــتـــجــول
نـطـقة طـلـيـقة قـرب مـنجـم في ا
عـــــــــــــــــــــلــى احلــــــــــــــــــــدود مــع
مــوزمـبـيق.وتـسـعى الـسـلـطـات
إلى اإلمسـاك باألسـود الطـليـقة
وإعـادتــهـا إلى احلـظـيـرة. وظل
حراس احملـمية يـراقبـون حركة
هـــــــــذه احلــــــــيـــــــــوانـــــــــات في
ـسـؤولون في ـنـطـقـة.وحـذر ا ا
مــقــاطــعــة لــيـمــبــوبــو الــنـاس
وطـالـبـوهم بـأن يـظـلـوا يـقـظ
طـوال الـوقت خـشيـة مـهـاجـمة
األسـود لـقـراهم. وتعـد مـحـمـية
كروغـر أكـبـر حـظـيـرة طـبـيـعـية
لـلـحـيـوانات الـبـريـة في جـنوب
أفريقيا وتغطي مساحة قدرها
كـــيــلـــومــتــرا مـــربــعــا. 19485
وتقـول مراسـلة بي بي سي في
جــــنـــوب أفــــريـــقــــيـــا بــــومـــزا
فــيـالني(إن هــذا أكــبـر عــدد من
األســـود يـــفـــلت من احملـــمـــيــة
حسب الـسلـطات. فـقد أفلت في
عـام  2017أربــعــة أو خــمــســة
أســود من حـظـيـرة بـومـاالنـغـا
وشـــــــــوهـــــــــدت فـي قـــــــــريـــــــــة
ـراسـلـة مــاتـسـولـو).وحتـدثت ا
نطقة واسمه إلى أحد سكان ا
ماهيرا ماسـاكوامانغ ويبلغ من
الـعـمـر  38عـامــا فـقـال لـهـا(إن
نـطقـة التي عـاش فيـها طوال ا
حــيـاته شــهـدت أربع هــجـمـات
ألســـود مـــنـــذ طـــفـــولــتـه كــان
آخرهـا منـذ عدة سـنوات وكان
أحــد الـصــيــادين ضــحـيــتــهـا).
ويــــقــــول مــــاهــــيــــرا (الــــنـــاس
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يشـعـرون باخلـوف ألن األسود
تهاجم الـبشر عـلى العكس من
بـعض احليـوانـات التي نـراها
حتــوم حـــولــنـــا بــ الـــفــيـــنــة

واألخرى).
ويـتـمـنى أن تـقـبـض الـسـلـطات

عــاجال عــلى هــذه احلــيــوانـات
فترسة.  ا

ـتــحــدث بــاسم إدارة ويــقــول ا
احملـميـات الطـبـيعـية الـوطنـية
آيك فــــــاال(إن مـــــجــــــرد إعـــــادة
األسود الهاربـة إلى احملمية قد

ــكن أن ال يــحــقـق الـهــدف إذ 
تـــــهــــرب مـــــرة أخـــــرى أو قــــد
تــطـاردهــا األسـود األخـرى ألن
األســـود تـــدافع عـن مـــجـــالـــهــا

احليوي). 
ـــقـــتــــرحـــات الـــتي ومـن بـــ ا

عُـــرضت: إعــادة إيــواء األســود
الــهــاربـــة في حــظــيــرة أخــرى
وإيجـاد مكـان واسع لهـا ولكن

القرار لم يتخذ حتى اآلن.
والـــــطـــــريف أن أحـــــد األســــود
ويـدعى سيـلفـستـر هرب مـرت

من مــحــمــيــة كــارو عـام 2016
فجـعـله الـقـائـمـون عـلـيـهـا على
رأس مــجـمــوعـة أســود جـديـدة
وشجـعوه عـلى قيـادتهـا.ويأتي
خـبر هـروب هـذه اجملمـوعة من
األسود بعد يوم من هروب فهد

من احملمية نفسها وأشير إلى
أنه افترس الحقا طفال يبلغ من
. وتــبـقى ظـروف الـعـمــر عـامـ
مــقـتـل الـطــفل غــامــضــة ولـكن
حـرس احملـمـيـة أصـدروا بـيـانا

يؤكدون فيه قتل الفهد.

الـــدراســة اجلـــديــدة صـــمــمت
خـصيـصـا الختـبار إذا مـا كان
ــكـــمل الــغــذائي تـــنــاول ذلك ا
سـيــقـلل مـن تـلك االحــتـمـاالت.
وقـال بـيـتــاس (الـرسـالـة الـتي
نـــود أن نـــبـــعث بـــهـــا هي أنه
لــــيـس هــــنــــاك وجــــود لـــدواء
سحري... يبـقى إنقاص الوزن
وزيــادة الــنــشــاط الــبــدني من
أكثـر الطـرق فاعلـية في جتنب

اإلصابة بالسكري).

نـــحــو  29مـــلـــيـــون أمــريـــكي
مـصـابـون بـالـنـوع الـثـاني من
الـســكـري الـذي يـعــتـبـر سـابع
أكبر سبب للوفاة في الواليات
ـتـحـدة. وهـنـاك أكـثـر من 84 ا
ملـيـون بـالغ مـعـرضـون خلـطر
ــرض. وخــلـصت اإلصــابـة بــا
أبـحـاث ودراسـات سـابـقـة إلى
أن من تنخفـض لديهم معدالت
فـــيـــتــامـــ (د) تــزيـــد لـــديــهم
احـــتــــمــــاالت اإلصــــابـــة لــــكن

ســــاعــــد الـــفــــيــــتـــامــــ هـــذه
اجملـمــوعـة عــلى تـقـلــيل خـطـر
اإلصـابـة بـالسـكـري - فـاألرقام
أقـل من أن تــــثــــبت أي عـالقـــة
ســبــبـيــة).وأجــريت الــدراسـة
الــتي نــشــرت فـي دوريــة نــيـو
إنـكالنـد الـطـبـيـة وعـرضت في
االجـتـمـاع الــسـنـوي لـلـرابـطـة
األمـريـكـيـة لـلـسـكـري في سـان
شاركة 2423 فرانسـيسكـو 
مـتــطـوعـا.وتـقــول الـرابـطـة إن

فـيـمـا يـبـدو لـكـنـنـا نـحث عـلى
تـــــــــوخـي احلـــــــــرص وعــــــــدم
ــبـالــغـة). وأضــاف بـيــتـاس ا
ـــركــز ـــشــارك  ـــديــر ا وهــو ا
مــكـافــحــة الـســكـري في مــركـز
تــافــتس الــطــبي في بــوســطن
(يحـتاج هؤالء الـناس على أي
حـال إلى تــنـاول فـيــتـامـ (د)
وبـــالــتـــالـي ال يــغـــيـــر ذلك من
الــتـوصــيـات فـي هـذا الــشـأن)
مــــشــــيــــرا إلـى أنه (حــــتى إذا

الحـتـمـال اإلصــابـة بـالـسـكـري
ـئة من الـنـوع الـثـاني و 80بـا
مـنهم كـانوا يـتمـتعـون بالـفعل
. بنـسب طبيعـية من الفـيتام
وقـال الـدكـتـور انـسـتـاسـيوس
بــيـتــاس كـبـيــر الـبــاحـثـ في
الــــدراســـة  في تــــصـــريح (إنه
ـئة من بـالـنسـبـة لـلـخمـسـة بـا
الـــنـــاس الــذيـن يـــعــانـــون من
تــراجع كـبــيـر في مــسـتــويـات
فيـتامـ (د) كانت هنـاك فائدة

احـتـماالت اإلصـابـة بالـسـكري
ن ال يتناولونه.وبعد مقارنة 
عــامــ ونـصف كــانت نــســبـة
ـئة اإلصـابة بـالسـكري  9.4با
بــ أفـــراد اجملـــمـــوعــة الـــتي
تـنــاولت فــيـتــامـ (د) و10.7
ـــئــة في اجملـــمــوعـــة الــتي بــا
تــنــاولت عــقــارا وهـمــيــا وهـو
فـــــــارق ضـــــــئــــــيـل.وكـــــــان كل
ـــشـــاركـــ في الـــدراســة من ا
ــعــرضــ بـــصــورة كــبــيــرة ا

{ بـوسـطن - وكاالت - تـشـير
دراسة حـديثة إلى أن فـيتام
(د) ال يـــقــــلل من احــــتـــمـــاالت
اإلصــابـة بــالـنــوع الــثـاني من
السكري.وخلصت أكبر دراسة
من نــــوعــــهــــا إلى أن تــــنـــاول
وحـدة دوليـة يومـيا من 4000
فــــيــــتـــامــــ (د) وهــــو احلـــد
ـوصى بها األقصى لـلجرعة ا
يـؤدي لـزيـادة كـمـيـته في الـدم
لـــلــمـــثل لـــكــنـه ال يــؤثـــر عــلى
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فإن ريانا تتصدر القائمة بـ 472
مـليـون جـنـيه استـرلـيـني تلـيـها
مــادونــا بـ  448مــلـــيــون جــنــيه
اسـتــرلـيــني ثم سـيــلـ ديـون بـ
مـلــيـون جـنـيه اســتـرلـيـني 350
وبيـونسيه بـ  314ملـيون جـنيه
اسـتــرلـيـني. وقــد جنـحت كل من
جنــــمـــة بـــرامج الـــواقـع كـــايـــلي
جــيــنـر وزويي إلــيــزابــيث سـاج
التي اشتـهرت عـبر قنـاتها زويال
علـى يوتـيـوب وكيم كـارداشـيان
فـي تـــدشــــ شــــركـــات إلنــــتـــاج
مسـتحـضـرات جتمـيل. لكن هـانا
ـونـز تـقـول إن مجـرد وضع سـا
جنـــمــة الســمـــهــا عــلـى مــنــتَج ال
يــــضـــمن جنـــاحـه بـــالـــضـــرورة.
وتــضـيف هــانــا: وقـد رأيــنـا ذلك
كن كثـيرا في مجـال العـطور. و
النـظر إلى بـيـونسـيه على سـبيل
ـثــال وهي إحــدى أكـبــر جنـوم ا
العالم. وقد رأيناها تضع اسمها
على مـاركة عطـور لكـنها لم تالق
ا كان السبب جناحا كبيـرا ور
أن ذلك لم يـكن صـفـة أصـيـلـة في
شخـصـية بـيونـسـيه وقِيـمهـا. ما
تـــفــعــله ريــانــا هــو أنــهــا تــتــرك
مــنـــتــجــاتـــهــا تــعـــكس قــيـــمــهــا
وشـخــصـيـتـهــا. وتـقـول هـانـا إن
ـتوقع أن العـنـاية بـالـبشـرة من ا
تكـون القـطاع الـذي يشـهد الـنمو
األكــبــر في صــنـاعــة الــتــجــمـيل
وعــلــيه فـــلــيس ثـــمــة مــا يـــثــيــر
الــدهـــشــة في أن تــمـــتــلك كل من
ريــانــا وكــايــلي جــيــنــر مــاركـات
يـا باالسم في مـجال معـروفة عـا

العناية بالبشرة.

عالقـاتـهـا وكيـفـيـة تـواصـلـها مع
الــعــمـالء عــبــر اإلنــتــرنت. إنــهــا
ـعجـبيهـا عبر شديـدة االرتباط 
وســائل الــتــواصل االجــتـمــاعي
ودائــمــا مـا تــطــلـعــهم عــلى آخـر
نتجات وأشياء أخرى). إضافة ا
إلى مجـموعـة شـركات الـتجـميل
كذلك تمتلك ريانـا مصنعا إلنتاج
مالبس داخـــــلــــيـــــة. ومــــؤخــــرا
صــنـعت ريــانــا تـاريــخـا بــعـد أن
أصــــبـــحـت أول امـــرأة تـــمــــتـــلك
مــــصــــنـع أزيــــاء مـع الــــشــــركــــة
الــفـرنـســيـة مــويت هـنــسي لـوي
ـونز أن فـيتـون.وتـرى هـانا سـا
جـزءا من جنـاح ريــانـا عـائـد إلى
تـوددهــا إلى قـطــاع عـريض جـدا
مـن اجلـــــــمــــــــهـــــــور.  تــــــــقـــــــول
ن يــشـتـرون ـونــز(كـثـيــر  ســا
ن يشـترون منـتجـاتـها لـيسـوا 
وسيقية; وقد ظهرت ألبوماتها ا
ريانا على الساحة منذ  15عاما
بيـنما الـذين يشـترون منـتجـاتها
أعــمـارهم تــتــراوح بـ  16و19
عــامــا; ومن ثـم فــهم لم يــكــونــوا
موجودين عـندما بـدأت ريانا في
وسيقى).وتضيف( وليس عالم ا
جملـرد أنــهـا تـوفــر حـاجـات ذوي
البـشرة الـداكـنة فـقط; فهي تـوفر
كذلك االحـتيـاجات لـكافـة درجات
لــون الــبــشــرة. وهــذا الــعــنــصــر
الـــشــمـــولي هـــو مــا
يــجـعــلــهــا بـارزة).
وبـحـسـب قـائـمـة
فــوربس ألغــنى
ـوسـيــقـيـات ا
عــــام 2019

شــؤون الـعــنــايـة بــاجلـمــال لـدى
شــــــركـــــة يــــــورومـــــونــــــيـــــتـــــور
إنترناشـيونال وفـقا لتقـرير للبي
بي سي: تقـدّر الـقيـمة اإلجـمالـية
لالســـتــــثـــمــــارات في صــــنـــاعـــة
الـتـجــمـيل عـلى مــسـتـوى الـعـالم
بـنــحـو  480مـلــيـار دوالر . وفي
ـمـلـكة عام  2018حـققت سـوق ا
ــــتــــحــــدة نــــحـــو  17مــــلــــيـــار ا
دوالر.وتـــتـــمـــثل مـــهـــمـــة هـــانـــا
ـونـز في تتـبّع مـسـار النـمو سا
عـلى صــعـيـد صـنـاعــة الـتـجـمـيل
والــــــــبـــــــحـث عـن اجتــــــــاهـــــــات
جديدة.تقول هانا(لم يتأت جناح
ـوســيـقى عـلى الـرغم ريـانـا من ا
من أنها حققت شهرة من خاللها
ـــــــا األمـــــــر ... إ
يــــــتـــــــصل
بشـبكة

{ لـنـدن  –وكـاالت - عـلى الـرغم
ــغــنــيــة الــبــربــادوســيـة من أن ا
ريهـانـا لم تصـدر ألـبومـا غـنائـيا
منـذ أكثـر من ثالث سنـوات فمن
الــواضـح أن عــمــلـــهــا اجلــاد في
مـــشــــاريــــعـــهــــا األخـــرى يــــؤتي
ثـمــاره.وبـحـسب قــائـمـة فـوربس
الــســنـويــة ألثــريـاء الــعــالم فـإن
ـيــا بـ ريــهـانــا هي األغــنى عــا
وسـيقـيات.وتـمتـلك ريانـا ثروة ا
تـقـدّر بــنـحـو  600مـلـيـون دوالر
جـنت مـعـظـمهـا من مـجـمـوعـتـها
ــسـتــحــضـرات فــيــنـتي بــيــوتي 
التـجمـيل.وبـذلك تكـون ريانـا قد
جتـــــــــاوزت كـال مـن مـــــــــادونــــــــا
وبــيــونــســيه الــلــتــ تــصــدرتـا
القائمة من قبل. وكان آخر ألبوم
استـوديو أصـدرته هو آنـتي عام
عـاما 31وكـرّست ريـانا .2016
جــهــودهـا جملــمــوعــة شـركــاتــهـا
البس اخلــاصـة بــالــتــجـمــيل وا
الداخـليـة واألزياء. واسم ريـهانا
احلقيقي هو روب ريانا فينتي
وقـد دشـنت مـجـمـوعـتـهـا فـينـتي
بيوتي في آيلول  . 2017وتشير
الـــتــقــديــرات إلـى أن اجملــمــوعــة
حــقــقت مــبــيــعــات بــقــيــمـة 100
مــلـيــون دوالر بــعـد بــدء عــمـلــهـا
بأسابـيع معدودة.وتـقدّر فوربس
أن الـشـركــة حـقـقت  570مـلـيـون
ـــــاضـي. ويــــرى دوالر الـــــعـــــام ا

خبراء أن ريانا استثمرت
أموالـها بـحكـمة.
وتـــقـــول هـــانـــا
ــــونــــز ســــا
مــــــــــديــــــــــرة

االقـتصـادية واإلنـسـانيـة في بـلدهم.ويـعاني في
الغـالب آباء األطفـال الفنـزويلي الـذين يولدون
في اخلارج لتسجيل أبنائهم إما بسبب عجزهم
عن الــوصــول إلـى قــنــصــلــيــات فــنــزويال الــتي
يتناقص عـددها أو بسبب عـدم امتالكهم أوراقا
للـهجـرة. وقالت جولي ( 44عاما) احلـائزة على
جـــائــزة أوســـكــار (حتـــدثت أنـــا والــرئـــيس عن
مـخــاطــر عــدم حــصــول أكـثــر من  20ألف طـفل
فـــنــزويــلـي عــلى اجلــنـــســيــة والــتـــزامه الــدائم
ــســـاعــدة األطــفــال).وأضــافـت خالل مــؤتــمــر
صحفي (اتفقنا على ضرورة أن يتحرك اجملتمع
الدولي لتقد مزيد من الـدعم لكولومبيا وبيرو

واإلكوادور التي تتحمل وطأة هذه األزمة).

ـمـثلـة األمـريكـية { بـوجوتـا- وكـاالت - حثت ا
أجنـلــيـنــا جــولي اجملـتــمع الــدولي عـلى تــقـد
ـزيـد من الدعم لـثالث دول بـأمريـكـا اجلنـوبـية ا
ـهـاجرين الـقـادم من تـسـتقـبل أكـبر عـدد من ا
فـــنــزويال قـــائــلــة (إن  20ألـف طــفل فـــنــزويــلي
ـــواطـــنــة مـــهـــددون بـــاحلـــرمــان مـن حـــقـــوق ا
األســاســـيــة).وحتــدثت جــولي فـي كــولــومــبــيــا
بـصـفتـها مـبعـوثـة خاصـة للـمفـوضـية الـسامـية
مـثلة . وتقـوم ا تـحدة لـشؤون الالجـئ لأل ا
قابلة األمريكية بجولة خاصـة تستغرق يوم 
مـهـاجــرين من فـنـزويال والــرئـيس الـكــولـومـبي
إيـفـان دوكي في مـديـنــة قـرطـاجـنـة. وفـر أربـعـة
ماليـــ الجئ ومـــهــاجـــر فــنـــزويــلـي من األزمــة
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