
اللعـبة قبو مـبنى سكـني مساحته
ديـنة بـروفاري  180متـر مـربع 
على بـعد  150كيـلـومتـرا فقط من

منطقة تـشرنوبيل احملظورة
و 30كيلومترا شرقي
ـكن لالعب كـيــيف.و
الــيــقظ مالحــظـة شيء
واحــد غـــيـــر دقــيـق عــلى
األقل في الـلـعـبـة وهـو أن
مفاعل تشرنوبيل لم يكن
في حــقــيـقــة األمـر داخل
البـلدة مـثلـما هـو احلال

في اللعبة. 
وتبلغ تـكلفـة دخول هذه
األجواء الكارثـية تسعة
دوالرات في الــــســــاعــــة
ـــــكـن ســـــوى لـــــكـن ال 
لعشرين شـخصا اللعب

بشكل متزامن.
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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 
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تقييد حرية التواصل ب الناس  اشد كفرا بحق االنسان
ـزيد من العـراقي  فـفي الوقـت الذي يـتـجدد فـيه الـعالم بـا
ـعــلـومــاتـيــة والـتــواصل واحلــريـات  تــبـدع بــعض جلـان ا
ــان كـلــة بـتـقــيـيـد مــعـلـومــات الـتـواصل  ــان أو الـبـر الـبـر
بـاصــدار قـرارات احلـبـس والـغــرامـة ضـد هــؤالء بـدال من
مالحــقــة الــســراق والــنـــهــابــ والــفــاســدين في االحــزاب
والكـيانـات الـسيـاسيـة والكـتل . عـندمـا تفـشل الـسلـطة في
كشف الـفاسدين خـوفا من احـزابهم ومـليـشيـاتهم  يـتبرع
ـتـابـعـة والـكــشف عـبـر الـتـواصل االجـتـمـاعي  ـواطن بـا ا
ومـثل هــذا الـسـلــوك احلـضـاري يــتـوجب أن يـكــون نـافـذة
ـــســـؤول  لـــلـــوصـــول لـــلـــحـــقـــائق وكـــشـف الـــعـــنـــاصــر ا
ال العام أو تلك التي تالعبة با والشخصيات والكيانات ا
جتعل لها في الوزارات متـابع بغية اقـتناص االموال عبر
ـستثـمرين عـلى حصة االبتزاز أو االتـفاق مع الـشركات وا
علوماتية وهو واحدا معلومة يتفق عليها . والتواصل عبر ا
من االجراءات احلداثية اللقاء الضوء على حركة الفاسدين
وطريقة اهـدارهم للمـال العام وتـفكيك كيـان الدولة وجـعلها
هـامـشـبـة الحــولـة والقـوة لـهـا كـي تـتـصـرف هـذه االطـراف
بالطـريقـة التي تخـتارهـا . العراق في كل تـاريخه لم يـشهد
مثل هـذا الـوضع  دولـة مهـمـشـة  وقانـون خـارج النص 
صدر أي مـنافذ البالد  وجماعات مـنفلتـة تتحكم بـرقاب ا
وتذهب الى االماكن الدسـمة في موارد الـدولة  وتعطل كل
قرار ومـتـابـعـة جديـة  وتـعـمل عـلى تـفكـيك الـقـرار الـوطني
بحـجج مخـتلـفة  وتـعزز حـكم العـشيـر  وجتمد أو تـهمش
اللـجوء لـلقـانون  وتـخوف الـناس وتـعزز سـيطـرتهـا باسم
(اجلـهــاد االوحـد) وتــقـوي مـافــيـات الــفـســاد  وجتـعل من
العراق بالد االنبياء واالوصياء والـتاريخ ومحضر البشرية
ـعرفـة  جتعل مـنه خرقـة ب االول في الكـتابـة والقـصة وا

العالـم  ثم تصـيح وتنـوح على ازمة بـلد في كـل النواحي 
الحــقـة لـهـؤالء الـشـبـان اخلـارجـ عن ثم تـطـلق صـرخـة ا
ـسـتــور ويالحـقـون احلـرامـيـة الـقـانـون كـونـهـم يـكـشـفـون ا
والفاسدين عبر اجهزة التواصل االجتماعي ?! . اخلائفون
ـكـن ابـدا أن يـبــنـون بـلــدا  وتـبـقى الــوصـيـة من الـرأي ال
التــكــشـــفــني حـــتى ال اكــشـــفك  هي اخلــيـط الــســري في
استمرار الوجع العراقي . إذا جنح هؤالء في فرض قانون
تـابـعـ في مـواقع الـتـواصل الـتـخـويف واالعـتـقال عـلـى ا
يـعـني ذلك الـعـودة الشـد دكــتـاتـوريـات مـصـادرة احلـريـات
ــنـتــديـات والـرأي مــثـلــمـا فــعــلـوا في اغالق الــعــديـد من ا
ـواخير اللـهو وحبوب الـهلوسة االجتماعـية  واستبـدالها 
وغيـرهـا  فـانه ليس مـسـتـبعـدا أن يـصـدر مثل هـكـذا قرار
عنى محاسبة كل بحجة الدفاع عن (احلريات) الـفردية  
من يــتـابـع ويـكــشف الــفــاسـديـن والـنــهــابـ . هــنــا تــكـمن
دافعـ عن حرية الراي مسؤوليـة اعضاء مجلـس النواب ا
ـثل هـذه االفـكـار واالطـروحـات والـقرارات  في الـتـصـدي 
وهنا ايـضا تـكمن مـسؤولـية الشـبيـبة واالعالمـي والـكتاب
عـرفة للـتضـامن مع قوة الرفض وكل العامـل في مـجال ا
ثل هذا القرار  ودعونا نستذكر ماذا فعل موقع وكليكس
عنـدما تـصدى وكـشف اخملفي من
اجلـــــرائم وعـــــمــــلـــــيـــــات الــــنـــــهب
والـــســـيــطـــرة واالبـــتـــزاز  ونـــحن
النــريــد الــذهــاب ابــعــد من كــشف
ــتـجــنـدين ــال الـعـام وا حـرامــيـة ا

لتدمير الدولة العراقية.
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كـشــفت دراسـة مـسـحـيـة عن ان
ــئـة من الــرجـال نـحـو  50في ا
ب  18و 30عـامــا قـد يـفـكـرون
في اخلـضــوع جلـراحـة جتـمـيل
واكــدت الــدراســـة (ان الــنــســاء
أكـثر اهـتـمامـا بإجـراء عـملـيات
التجميل من الـرجال لكن هناك
إقـباال مـتـزايدا من الـرجـال على
مثل تلك العمليات رغم التحذير
منها).وبحـسب استبيان أجراه
مــوقع إلـكـتــروني أردني يـحـمل
اسـم جتــمــيــلي دوت كــوم عــلى
مــسـتـوى الـدول الــعـربـيـة( فـإن
أكثر البلدان العربية إقباال على
عـمـلـيـات الـتـجـمـيل بـشـكل عـام
ــــاضي كــــانت خالل الــــعـــــام ا
الــســعـــوديــة تـــلــتــهـــا مــصــر
ـــغـــرب واألردن واإلمـــارات وا
بــالـــتــرتــيب.وكــانـت عــمــلــيــات
التجميل األكـثر طلبا هي زراعة
الــــشــــعــــر ثم جتــــمــــيل األنف
عدة وشفط الدهـون وتكمـيم ا
وزراعــة األسـنـان وشــد الـبـطن
وزراعة اللحية على الترتيب).
وفي بريطانيا حذرت مجموعة
ـــــعــــــنـــــيـــــة (ســــــيف فــــــيس )ا
بــالـعالجــات الــتـجــمـيــلــيـة من
مـــخـــاطـــر اجتــاه الـــرجـــال إلى
جـــراحـــات الــتـــجـــمــيـل.وقــالت
اجملـــــــمــــــوعــــــة الـــــــتي تـــــــضم
مــتـــخــصــصــ فـي الــعالجــات

التجميلية بدون جراحة كحَقن
احلـــــــشــــــو والــــــبـــــــوتــــــوكس
ان(الـرجـال يـشـعـرون بـاحلـاجـة
إلى إجــراء عـــمــلــيـــات جتــمــيل
لـلـحــصـول عــلى مـنــظـر حـسن
تماما كما يـفعل النساء).ويأتي
الـتحـذير بـعـد أن كشـفت دراسة
مــسـحـيـة أجــرتـهـا بي بي سي
ـــئـــة من عن أن نـــحــو  50في ا
الـرجـال بـ  18و 30عــامـا في
بــريـــطــانـــيــا قـــد يــفـــكــرون في

اخلضوع جلراحة جتميل.
وتـنـظـر احلـكـومـة الـبـريـطـانـية
تـــدشــ حـــمــلـــة في انــكـــلــتــرا
لـلـتـصـدي جلـراحـات الـتـجـمـيل
الفاشلة.وتوصل البحث إلى أن
أكثـر عمـليـات التجـميل شـيوعا
بــ الـرجــال تـتـعــلق بـعـضالت
البطن وحقن البوتوكس.وتقول
مـــجـــمــوعـــة (ســـيف فـــيس)(إن
الرجـال الـذين يزورون مـوقعـها
في الــوقت الــراهن بـاتــوا أكـثـر
عـــددا مـن الـــنــــســـاء وأن عـــدد
شــــكــــاوى الـــــرجــــال من شــــكل
أجـــســامـــهم قــد ارتـــفع بـــشــكل
ملحوظ).وقالت أشتون كولينز
من أعـــضــاء اجملــمـــوعــة( ثــمــة
إقــبـال واضح من الــرجـال عـلى
عمليات التجميل وبالتالي ثمة
رجـال يعـانـون مـضاعـفـات حال
فــشل تــلك الــعــمــلــيـات).وقــالت
ـتـداولـة كــولـيـنـز( إن الــصـور ا

عـــــــلـى وســــــائـل الـــــــتـــــــواصل
ــسـلــسالت االجـتــمــاعي وفـي ا
والــبـــرامج الـــتـــلــيـــفـــزيــونـــيــة
مـــســـؤولـــة جــزئـــيـــا عن تـــوّلــد
الــشــعــور لــدى بــعض الــرجــال
بـــاحلــاجــة إلى تـــغــيـــيــر شــكل
أجـســامــهم.ويــبــدو أن الــصـدر
ثـالي هو مـا يتـوق الكـثير من ا
الـرجال حتـت سن الثـالث إلى
احلــــصـــول عـــلـــيـه).وبـــحـــسب
دراسة بي بي سي 0فـإن نـحو
ألــــفـي رجل وامــــرأة عــــنــــدمـــا
سُــــــئـــــــلـــــــوا عن أي جـــــــزء من
أجسامهم يريدون تغيير شكله
كــان اخـــتــيــار مــعـــظم الــرجــال
ـــنــطـــقـــتي الـــبــطن مــتـــعـــلق 

والصدر).
ويـــقــــول ديـــرين كــــارتل وهـــو
مــــــــدرب شــــــــخـــــــــصي عـــــــــلى
اإلنتـرنت(إنه لم يـندهش من أن
منطـقتا الـبطن والصـدر هما ما
يـــــريــــد الـــــرجـــــال تــــغـــــيـــــيــــر
شكلهمـا).يقول كارتل(حتى أنا
عــنــدمــا بــدأت عــمـلـي كــمـدرب
أردت احلـصــول عـلى بـطن ذات
عـضالت. وعــنـدمـا كـنت أصـغـر
سـنـا كنت أريـد احلـصـول على
بــــطن ذات عـــضـالت. كل شـــاب
يـبغي احلـصـول عـلى بطن ذات
عــضالت). لـكـنه اســتـدرك قـائال
(إن امـــــتـالك بـــــطـن مـــــرســـــوم
الـعـضالت ال يـعـني بـالـضـرورة

أن هــذا هـــو اجلــسم الـــصــحي
ـثالي فاحلـصول عـلى اجلسم ا
ــــارســـة تــــمـــارين يـــتــــطـــلب 
ريـــاضــــيـــة وتــــنـــاول حــــمـــيـــة
مــتــوازنــة).وقــال كــارتل( حــتى
الـتفـكيـر في اخلـضوع جلـراحة
مـن أجل احلــصـــول عــلـى بــطن
ذات عـــضالت هـــو أمـــر صــادم;
شكلة بل سيزيد هذا لن يحل ا

من تـعـقـيـدهـا).وأضـاف( أنصح
بــــعــــدم اخلــــضــــوع جلــــراحـــة
جتـمـيـلـية لـلـحـصـول عـلى قوام
ـرء على مـثـالي. إذا مـا واظب ا
أداء التـمارين الريـاضيـة بشكل
جـيـد وإذا مـا أكل بـشـكل جـيد
وإذا ما غيّر أسـلوب حياته بدال
من مـحاولـة احلـصـول على حل
ســريع فـإن ذلك ســيـكــون أكـثـر

نـفـعـا).وحتـذر أشـتـون كـولـيـنـز
(مـن وقـــــوع بـــــعض الـــــرجـــــال
ضحايـا لعمـليات جتمـيل سيئة
بـســبب خــجـلــهم من اإلفــصـاح
عـــــمـــــا يـــــريـــــدون احلـــــصــــول
عـليه).وتـقول كـولـينـز(بالـنسـبة
لــلـرجــال ال يـزال هـنــاك حـاجـز
يــحـول دون احلـديث بــصـراحـة
عن األمـر مع األصدقـاء كـما هي

ـا احلـال بـالـنـسـبـة لـلـنـسـاء 
ــكن أن يــتــركــهم يــســقــطــون
ــمـارسـات ســيـئـة من ضـحـايـا 
ـنـاسـبـة).ونوهت األيـدي غـيـر ا
كـــولـــيـــنـــز عن أن (كـــثـــيـــرا من
الـرجــال يـبـحـثـون عـلى وسـائل
الــــتــــواصـل االجــــتــــمــــاعي عن
ـا يؤدي إلى أرخص األسعـار 

مشاكل الحقة).
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رات في سقوطه مغشـيا عليه بعد ا
ـا أن ظل مـرتـديــا الـزي لـسـاعـات 
تـســبب في إصـابـتـه بـاجلـفـاف
ــســعــفـون وعــنــدمــا جـاء ا
ـــــســــاعــــدتـه كــــانــــوا
يــــــريــــــدون قــــــطع
الــزي.وقــال قــلت(
قـطـعـا ال... وقـلت
’ســأتــعــافى أمــا
ــكن الــزي فال 

إصالحه).
وسـيـظـهـر الـزي
فـي مـــــــــعـــــــــرض
مـفـتـوح لـلـجـمـهـور
قـــــــــبـل أن تـــــــــطــــــــرح
قتنـيات التذكـارية للبيع ا

زاد يوم  14أيار. في ا

ولم يـتـضح إن كــانت أي قـطـعـة من
البس قـد اسـتُـخـدمت بـالـفـعل في ا

الفيلم قبل إعطاء الزي إللر).
ووصف إلـــــر فـي مـــــقـــــابـــــلــــة
اخلــامـات الــتي صــنع مـنــهـا
الـزي والــتي تـشــمل اجلـلـد
والصوف واحلـرير ومواد
أخـــــــرى.وقـــــــال (لـــــــديك
الــعــديـد من الــطــبــقـات.
ويـسـتــغـرق األمـر نـحـو
 25دقــــيــــقـــة الرتــــدائه
ويــــــتـــــعــــــ عــــــلــــــيك
االستعانة بأحد... هذا
يــتــسـبـب في شــعـورك
بـــــــــحـــــــــر شـــــــــديــــــــد
جــدا).وروى إلـــر كــيف
تسـبب ذلك في إحدى

ــا أخــرى )وقــدروا(أنـه قــد يــبــاع 
يـــتــراوح بـــ مــلـــيــون ومــلـــيــوني
دوالر)والـبــائع هـو بـرايـس كـيـرمت
إلر الذي سـاعده صـوته الرخيم في
تولي مهمـة الظهور العـلني بصفته
فيـدر أثناء الـعروض األولى لألفالم
وخالل حــــفـالت تــــوقــــيـع الــــكــــتب
ـعـجـبـ وكـذلك أثـناء وجتـمـعـات ا
حــــفـل جـــــوائــــز األوســـــكـــــار عــــام
.1978وقالت دار بونـامز لـلمزادات
(إن الزي الـذي سيـعـرض للـبيع من
ب عدد قليل من مالبس فيدر التي
ـصــمـمـ بـقـيـادة أنـتــجـهـا فـريق ا
جون مـولو عام  1979في لندن من
أجـل فـــــيــــــلم حــــــرب الـــــنــــــجـــــوم:
اإلمـبـراطوريـة تـرد الـضـربـة (سـتار
وورز: ذا إمـبــيـر ســتـرايــكس بـاك).

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - قالت
دار بـــونـــامـــز لـــلـــمـــزادات (إن زيـــا
صــمـمـه فـريق الــعــمل في ســلـســلـة
أفالم حـرب الــنـجــوم (سـتـار وورز)
لـشخـصـية الـشـرير دارث فـيـدر عام
 1979سـيُطـرح في مـزاد لـتـذكارات
ـقـبل األفالم الـكالسـيـكـيـة الـشـهـر ا
وقـــد يـــصل ســـعـــره إلى مـــلــيـــوني
دوالر). وأضــــــــــــــــــــــــــــــافـــت (أن زي
الشـخصـية الـشريـرة الشـهيـرة ملك
لـرجل اعـتـاد الـظـهـور مـرتـديـا إيـاه
خالل الـعــروض األولى وجتــمـعـات
محـبي تلـك السـلسـلة وأنه قـرر بيع
زاد (أن مـيز).وذكـر منـظمـو ا زيه ا
الزي مؤلف من  17قطعة من بـينها
الـــقـــنـــاع األســـود واحلـــذاء طـــويل
الــرقــبـة وعــبــاءتــان من بــ أجـزاء
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كـييف وكـان عـمره  12عامـا عـند
حــدوث الـكــارثـة يـوم  26نـيــسـان
 1986بسبب إجراء جتربة فاشلة
في مـــفـــاعل نـــووي بــأوكـــرانـــيــا
عــنــدمــا كـــانت جــزءا من االحتــاد
الـــســوفـــيــتـي مــا أدى النـــبــعــاث
ســحب من مـواد نـوويــة انـتـشـرت
عبـر مـساحـات واسعـة في أوروبا
ودفع أكـــثـــر من  50ألف شـــخص
للفرار. كما أصيب عدد غير محدد
من الـعـمال بـالتـسـمم في عـملـيات
الــــــتــــــنــــــظـــــيـف. واســــــتــــــخـــــدم
بسـكريـستـنوف وشـريكه ألـيكسي
فــاتــيــيف خــرائط غــوغل ومــئــات
الـصــور من مــنـطــقـة تــشـرنــوبـيل
ـــعــالم الـــرئـــيــســـيــة في إلعـــادة ا
ا في ذلك مبان بريبيات للـحياة 
ســكــنــيــة وفــنــدق وقـاعــة حــفالت
ـوذج ومــتـنـزه واسـتــاد.ويـحـتل 

يـضـم أهم وأدق تـفـاصـيـلـهـا.وقـال
سـيــرجي بــسـكــريـســتـنــوف الـذي
شـــارك في تــصــمـــيم الــلـــعــبــة في
تــصـريح( خـالل الـدقــائق اخلـمس
أو العـشر األولى ال يدرك كـثيرون
ن يـلـعبـون لـعـبتـنـا أنهـا لـيست
خـيــاال... يــرسـلــون رسـائـل إلـيــنـا
تقول: ’لديـكم بـنيـة رائعـة ورسوم
جيدة وتـصميـمكم جيـد أحسنتم.
لــــــديــــــكـم نــــــظـــــــام تــــــشــــــغـــــــيل
رائع.(‘وأضـاف بـسـكـريـسـتـنـوف
الذي كان يتحدث من ميدان مدينة
ـصـغر بـريـبـيـات وسط النـمـوذج ا
لــلـمــديــنــة ويـقـف وسط مــبـان من
خـمسـة طوابق أقـصـر منه بـكثـير(
يــرد الــنــاس عــنــدهـا: ’هــذا لـيس
نـظام تـشـغـيل إنه حقـيـقة ‘ويـجد
الـالعب صــــعــــوبـــة فـي تـــصــــديق
األمـر). ولــد بـســكـريــسـتــنـوف في

ـــــا اجلــــــدد أنـــــهـم دخـــــلــــــوا عـــــا
افتراضـيا لكـنهم في حقـيقة األمر
يـتـحـكـمـون بــإنـسـان آلي حـقـيـقي
مزود بكـاميرا وكـمبيوتـر ويتحرك
ـوذج مـصـغـر لـلـبـلـدة في أنـحـاء 

بـشـمـال أوكــرانـيـا وحــلت ذكـراهـا
اضية الثالثة والثالث اجلمعة ا
كــمــا أنــهــا مــســتــوحــاة من فــيــلم
اخلــيــال الــعــلــمي (أفــاتــار) الــذي
صـدر عام .2009ويـظن الالعـبـون

{ كـيـيف- وكـاالت - أعـادت لـعـبة
كـمـبـيــوتـر أوكـرانــيـة احلـيـاة إلى
بـلـدة هجـرهـا سـكانـهـا بعـد كـارثة
تشـرنوبـيل النـووية.. وقـد ال تبدو
ـتعـا للـكثـيرين لـعبـة كهـذه أمرا 
لكنها جذبت  60ألف شخص على
مسـتوى الـعالم مـنذ إصـدارها في
ــاضي.فـفي لــعـبـة تــشـرين األول ا
(أيـزوتـوبـيـوم: تـشـرنـوبـيل) يـقود
الالعــــبــــون دبـــــابــــات في بــــلــــدة
بريبيات التي تقع قرب تشرنوبيل
وأصــبــحت مــديـنــة أشــبــاح بــعـد
الـكـارثـة. ويـقـضي الالعـبـون عـلى
مـــنــافــســيـــهم أثــنــاء الـــبــحث عن
مصادر للـطاقة تدعـى أيزوتوبيوم
ويـجـمـعـون الـنـقـاط كـلـمـا وجـدوا
صادر.وفـكرة اللـعبة بعض هـذه ا
مأخوذة من الـكارثة الـنووية التي
وقـــعت في مـــديــنـــة تــشــرنـــوبــيل

ــنــفـوشــة ذات الــتـل وأخـرى ا
انـســيـابـيــة من الـسـاتــان كـمـا
تــمـيــزت الــتـصــامـيـم بـقــصّـات
صدر مختلفـة تنوعت ب قصّة
الــــصــــدر  Vوشــــكـل الــــقــــلب
باإلضـافة إلى تـصامـيم تـميزت
بـأشـكــال الـفـيـونـكــة الـضـخـمـة
وتـصـمـيـم الـطـبـقـات.بـاإلضـافة
إلى ذلك لـم تـتـخل هــيـريـرا في
مـجـموعـتهـا عن الـدانتـيل كـما
اعــتـمـدت عـلى الــتل والـسـاتـان
أيـــضًـــا ومـن بـــ تـــصــــامـــيم
فــــســــتـــان الــــزفــــاف الـــطــــويل
الـتـقــلـيـدي شـمــلت اجملـمـوعـة
تـصــمـيم اسـتــثـنـائي لــلـزفـاف
وهـــو عــبـــارة عن جــمـــبــســوت
ســـاتــان رائـع تــمـــيــز بـــأكــمــام
طويـلة وقطـعة تشـبه الكاب من
الــــدانــــتــــيل تــــنــــســــدل خــــلف

العروس).
وكــــــــشف ويـس أيــــــــضًـــــــا (أن
ـوسم تـمـيـزت مـجـمـوعـة هـذا ا
بــــتـــصـــامـــيم أكــــثـــر حـــشـــمـــة
مــسـتـوحـاة مـن سـتـايل غـريس

كيلي).

ــرمـوقــة مـثل الــشـخــصـيــات ا
جــاكــلــ كــيــنــيــدي ومــيــشــيل
أوبــامــا وفي كل مــوسـم وبـدأ
مـــــؤخـــــرًا أســــبـــــوع مـــــوضــــة
الــعـــرائـس لــربـــيع  2020ومن
ـصـمـمـ الـذين بـ مـخـتـلف ا
ــــــجـــــمــــــوعـــــات شـــــاركــــــوا 
اسـتثـنائيـة كشـفت هيـريرا عن
مـجــمـوعــتـهـا لــفـســاتـ زفـاف
ـا نــقــلـته ربـيع 2020 ووفــقــا 
مـــــجــــلـــــة فـــــوغ كـــــشف ويس
ـــديـــر غـــوردون ( 32عـــامًــــا) ا
اإلبداعي لكارولينا هيريرا عن
مـجمـوعـته االستـثنـائـية لـربيع
 2020حتـت عـــــنــــــوان احلـــــلم
الرومانسي وأوضح (أن هدف
ــوسم يـكـمن في ــاركـة هـذا ا ا
تـقـد تـصامـيم أنـيـقة تـتـحدث
عن نـــفـــســـهــا دون تـــفـــاصـــيل
إضــافـيــة وأقـمــشــة قـاســيـة أو

صلبة).
واشــــار مـــــوقع الـــــبــــوابــــة ان
(اجملموعـة تألفت من  16قطعة
تــمــيــزت بـالــبــيــاض الــنـاصع
وتــــنــــوعت بــــ الـــفــــســــاتـــ

 ?2000وأنـــــشــــأت مـــــنــــذ ذلك
احلــ مــا يــصل إلـى أكـثــر من

 18متجراً حول العالم. 
تـــتــمـــيـــز تــصـــامــيـم هــيـــريــرا
بـاألصـالـة واألنـاقـة دون تـكلف
وكـانت اخــتـيــار مـجـمــوعـة من

واألزياء واشـتهـرت ببـصمـتها
اخلاصة في األناقة والفخامة. 
وبــحـسب مــجـلــة بـيـزنس أوف
فـاشـون افتـتـحت هـيـريرا (80
عامًـا) أول متجـر لها في مـدينة
مــاديــســون األمــريــكــيــة الــعـام
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ـصـمـمـة الـفـنـزويـلـية حجـزت ا
األمريـكـيـة الـشـهـيـرة كـارولـيـنا
هـيـريـرا مـنــذ إطالق مـاركـتـهـا
البـارزة في الـعام  1981مكـانة
ـــــــوضــــــة بـــــــارزة في عـــــــالم ا
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{ لوس اجنلوس –وكاالت -  قامت النجمة
األمريكية تشارليز ثيرون بصدّ مذيع تلفزيوني
فرنسي عندما قبّل مترجمتها ناديا على خدّها
دون أخذ موافقتها وذلك اثناء حلول ضيفة على
البرنامج الفرنسي  It's Only TVإلى جانب
مثل سيث روجن. وقامت ثيرون على الفور ا
بتدارك األمر والدفاع عن مترجمتها قائلة للمذيع(
قبلة أن تأخذ رة ا ا عليك في ا كان هذا غريبا ر
االذن).
وشكّل هذا األمر جدال كبيرا ب الوسائل االعالمية

ا فعلته ثيرون. واجلمهور الذي اعرب عن اعجابه 
على صعيد آخر احتفلت النجمة ريهانا بعيد ميالد
شقيقها روري في مسقط رأسها بربادوس وقد حرصت

صورين على تسجيل حلظات وصولها وحتى عدسات ا
نهاية احلفل. وظهرت ريهانا في احلفل وهي ترقص بحماس
وإستمرت بالرقص حتى الساعات األولى من صباح اليوم
التالي وكانت ترتدي هوت شورت من اجلينز و بلوزة من
تصميم  Jacquemusووصل سعرها الى  406جنية
إسترليني أي ما يعادل  525دوالر أمريكي. وشوهدت ريهانا
لياردير حسن وقع الفن مع حبيبها ا قبل أسبوع وفقا 
جميل في مدينة نيويورك حيث توجّها لقضاء سهرة رومانسية
طاعم هناك. في أحد ا
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شـاب يـتــلـقى حــقـنـة
جتميلية


