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بعد ترشيحها لتمثيل الكويت

أديبة المحبوب بمهرجان الموضة العالمي المقرر 
عقده في »11 سبتمبر« في الواليات المتحدة

حنان عبدالمعبود
اختار القائم����ون على مهرجان املوضة 
العامل����ي لالزياء والذي س����يقام بالواليات 
املتحدة االميركية 11 سبتمبر املقبل، مصممة 
االزياء الكويتية اديبة احملبوب لتمثل الكويت 

في املهرجان.
وكان����ت اديبة قد قدم����ت عرضا مميزا 
الزيائها في اميركا بش����هر فبراير املاضي، 
مبناسبة مرور 20 عاما على دخولها مجال 
تصميم االزياء، وحضره املختصون باملوضة 
العاملية والذي يعد ترشيحها لتمثل الكويت 

في املهرجان.
وحتدثت ل� »األنباء« نادية االندلس����ي 
مديرة مكتب اديبة مبينة ان اديبة استعدت 
لعرض 10 فس����اتني اعراس، تختلف كثيرا 
عما اعتادت عرضه، موضحة ان الفساتني 
تشترك في كونها اسطورية، ولكنها تختلف 

في بساطتها.
وقالت االندلسي: تتمتع الفساتني بستايل 
عص����ري انيق من حيث بس����اطتها، اال ان 
الفخامة تتركز في االقمشة الغنية بالتطريز 
اليدوي املنم����ق، واخلامات اجلديدة، التي 
مت اعدادها باملشغل، وكذلك االكسسوارات 
التي تعتبر ج����زءا هاما م����ن املوديل، مت 
اعدادها لتماثل الشغل اليدوي الذي يزين 

املوديالت.
واكدت االندلسي ان العمل على التصاميم 
استغرق اكثر من شهرين لتخرج 10 موديالت 
اكث����ر من رائعة � كع����ادة ازياء اديبة – اال 
ان هناك موديال س����يمثل مفاجأة حلضور 
املهرجان، ويتوقع ان يكون له صدى عاملي 
واسع، مش����يرة الى ان اديبة ستتجه الى 
اميركا يوم 9 س����بتمبر لتقدم عرضها يوم 

11 من ذات الشهر.

أديبة احملبوب بعد ختام عرضها الذي قدمته في أميركا فبراير املاضي بني عارضات أزياء موديالتها

النجم طارق العلي

هل تفك اإلمارات شفرة البالك بيري؟

طارق العلي: »الهوس الجنسي« يغزو دراما الكويت
وتمثيل الرجل لدور المرأة ليس تشبهاً بالنساء

اإلمارات تريد شفرة الـ »بالك بيري«

سقوط أول ضحية مصرية لـ »طوابير الخبز« في رمضان
العربية.نت: شهدت محافظة قنا املصرية 
سقوط أول ضحية لطوابير اخلبز في رمضان، 
حيث لقي ش����اب مصرعه، اول من امس اثناء 
التدافع أمام احد املخابز بقرية الس����المية في 
جنع حمادي، ونقل الى مستشفى جنع حمادي 
املركزي، وجتمهر 50 من أقاربه أمام املستشفى 
مطالبني بتش����ريح اجلثة لبيان سبب الوفاة، 
بحسب ما نش����رته صحيفة »املصري اليوم« 
امس. ولقي س����امح بضاب����ا )25 عاما( حتفه 

أثناء تدافعه مع آخري����ن أمام مخبز في قرية 
السالمية للحصول على اخلبز، ما تسبب في 
سقوطه على األرض، ولفظ أنفاسه األخيرة فور 
وصوله الى املستشفى، وأرجع التقرير املبدئي 
للطب الشرعي الوفاة الى أزمة قلبية. وتقدم 
جرجس بضابا عازر، شقيق الضحية، ببالغ 
الى احملامي العام لنيابات شمال قنا، لشكه في 
وجود شبهة جنائية وراء وفاة شقيقه. وشهدت 
مدين����ة قوص وعدد من الق����رى حولها عودة 

طوابير اخلبز والزحام والتكدس أمام األكشاك، 
وأرجع عبدالصمد عبدالباسط، عضو مجلس 
محلي احملافظة سبب األزمة الى حصول األغنياء 
على اخلبز، الستخدامه علفا للحيوانات. وفي 
بني سويف، أحبطت مباحث التموين محاولة 3 
جتار تهريب 6 أطنان دقيق مدعم الى القاهرة، 
لبيعها في السوق السوداء، وفي دمياط، متكنت 
مباحث التموين من ضبط 3 س����يارات نصف 

نقل استخدمت في تهريب الدقيق.

هاكر مصري ينتقم لـ »األهلي«
ويخترق موقع االتحاد الجزائري

العربية: جنح هاكر مصري في اختراق موقع االحتاد اجلزائري 
لكرة القدم بعد ساعات قليلة من فوز شبيبة القبائل على ضيفه األهلي 
املصري بهدف دون رد، في اجلول���ة الثالثة من مباريات املجموعة 

الثانية، في دور املجموعات لدوري أبطال افريقيا.
ونعت الهاكر اجلزائريني بألقاب بذيئة، مذكرا باالس���تقبال الذي 
حظيت به بعثة نادي ش���بيبة القبائل عندما واجهت اإلس���ماعيلي 
مبصر منتصف الشهر املاضي، وباالعتداء الذي تعرضت له حافلة 
نادي األهلي قبل يوم���ني في مدينة تيزي وزو اجلزائرية، وطريقة 
تعامل عناصر األمن مع العبي الفري���ق بعد احتجاجهم على هدف 

محمد شوقي، الذي ألغاه حكم املباراة بداعي التسلل.
ووصف الهاكر احتاد الكرة اجلزائري ب�»االحتاد اجلزائري للمصارعة 
والتمثي���ل«، معبرا عن امتنانه خل���روج اجلزائر من نهائيات كأس 
العالم التي اس���تضافتها جنوب افريقيا من 11 يونيو إلى 11 يوليو 
املاضيني. وهذه ليس���ت املرة األولى التي يتمكن فيها هاكر مصري 

من اختراق موقع احتاد الكرة اجلزائري.

اإلنترنت في المنزل يزيد من االرتباط العاطفي
واشنطن � أ.ف.پ: يبدو ان البالغني املزودين باالنترنت في منازلهم 
لديهم احتمال اكبر باقامة عالقات عاطفية من الذين ال يس���تطيعون 
ولوج الشبكة من بيوتهم بحس���ب دراسة نشرت االثنني املاضي في 
الواليات املتحدة. واكثر من 82% من البالغني الذين ميلكون انترنت في 
منازلهم هم من املتزوجني او لديهم شريك، في حني ان نسبة املتزوجني 
او املرتبطني الذين ال ميكنهم االتصال بالش���بكة من بيوتهم تأتي اقل 
من 63% وفقا لدراسة مت عرضها في اللقاء السنوي للجمعية االميركية 
لعلم االجتماع. واوضح مايكل روزنفلد بروفيسور علم االجتماع في 
جامعة ستانفورد واملشرف على هذه الدراسة ان »ابحاثنا تكشف ان 
االتصال باالنترنت يلعب دورا مهما في مساعدة االميركيني اليجاد شريك 
حياتهم«. في موازاة ذلك، اكتشف الباحثون أن شبكة اإلنترنت تشكل 
أكثر فأكثر مكانا للتعارف العاطفي، خصوصا بالنسبة للمثليني جنسيا. 
ويضيف روزنفلد أنه »خالل السنوات املقبلة، قد يحل اإلنترنت مكان 
األصدقاء الذين كانوا ومنذ أوائل األربعينيات يشكلون احمليط األنسب 
للقاءات العاطفية«. واشارت الدراسة إلى أن 61% من االشخاص الذين 
اصبحوا شركاء عاطفيني عبر االنترنت، هم من اجلنس نفسه. ولفت 
روزنفلد إلى أن »ثمة احتمال كبير ألن يكون األزواج الذين يتعارفون 

على الشبكة من اجلنس نفسه أو من خلفيات دينية مختلفة«.

أكد مصدر  إي���الف:   � دبي 
مطلع بهيئة تنظيم االتصاالت 
اإلماراتية في تصريح خاص 
ل���� »اي���الف« أن مفاوض���ات 
 »RIM« الش���ركة الكندية األم
املصنعة لهواتف بالك بيري 
مع اإلمارات مازالت مستمرة 
بحثا عن حل يرضي الطرفني، 
وأكد أن اإلمارات ستنفذ احلظر 
الذي أعلنته على خدمات البالك 
بيري في موعده احملدد أكتوبر 
املقبل اذا لم يتم التوصل إلى 
حل يرضي اإلمارات أوال باعتبار 
أن القضية متس أمنها القومي، 
خاصة وأن عدد املش���تركني 
البالك بيري جتاوز  بخدمات 

النصف مليون مشترك. 
وتوقع مصدر مطلع بهيئة 
تنظيم االتص���االت اإلماراتية 
إليالف وفقا للمباحثات اجلارية 
أن يتم عقد أتفاق مبدئي على 
غرار م���ا مت ابرامه مع اململكة 

الس���عودية، والذي  العربية 
مبوجبه سيتم تخويل الرقابة 
على خدمات البالك بيري داخل 
اململكة، متهيدا للحصول على 
اتفاق نهائي، مؤكدا أن الشركة 
الكندية تس���عى بقوة إلنهاء 
االتف���اق قبل موع���د احلظر 
لضمان ع���دم وقف اخلدمات، 
بينما تشترط اإلمارات حصولها 
على شفرة البالك بيري لتحقيق 

ذلك. 
وف���ي إطار ذل���ك حرصت 
إيالف على استطالع آراء عدد 
من املتخصصني واملشتركني 
لتش���كيل رؤية متكاملة عن 
املوض���وع، خاصة بعد هدوء 
املباحث���ات بني الطرفني، رغم 
تدخ���ل وزي���رة اخلارجي���ة 
األميركية هي���الري كلينتون 
إلنهاء األزمة التي باتت مالمحها 

غير مكتملة.
م���ن جانبه ج���دد عثمان 

س���لطان الرئي���س التنفيذي 
املتكاملة  لش���ركة االتصاالت 
»دو« التزام شركته باملفاوضات 
اجلارية من قبل هيئة تنظيم 
االتصاالت اإلماراتية مع الشركة 
الكندية مؤكدا أن ش���ركته لم 
جت���ر محادثات أو اتصال من 
أي نوع مع الش���ركة الكندية 
منذ بداي���ة األزمة، إلى جانب 
ذلك نفى س���لطان تأثر أرباح 
ش���ركة »دو« بق���رار تعليق 
البالك بيري الصادر  خدمات 
عن هيئ���ة تنظيم االتصاالت 

اإلماراتية.
وأك���د أن الش���ركة تعمل 
حاليا عل���ى تذليل أية عقبات 
تواجه مشتركي »بالك بيري« 
وتعريفهم بالبدائل التي طرحتها 
الشركة في إطار توفير جميع 
اخليارات الفنية واإلدارية املقرر 
جتهيزها للتطبيق في األول من 

سبتمبر املقبل.

إم.بي.سي: اتهم الفنان طارق العلي بعض 
املنتجني باظه���ار املجتمع الكويت���ي على انه 
مهووس باجلنس، مشيرا الى ان الفنانة حياة 
الفهد تكاد تكون الوحيدة التي تعي ما تقدمه 

للمشاهدين.
ونفى اس���تخدامه لاليحاءات اجلنسية في 
مسرحه، مؤكدا انه يتعامل مع جمهوره وكأنهم 
افراد عائلته، كما طالب املجلس الوطني بالسماح 
للممثلني الرجال بتجسيد الشخصيات النسائية 

في املسرح اسوة بالتلفزيون.
وقال النجم العلي ان بعض املنتجني تعمدوا 
االثارة وجذب املش���اهدين لكن بجهالة، فأساء 

الى املجتمع الكويتي.
واض���اف: لغة اجلنس باتت هي اللغة التي 
تتح���دث بها مسلس���التنا دون مراعاة حلرمة 
رمضان الكرمي، ولو اردنا بيع اي عمل كويتي 
يظهر مجتمعنا خليجيا بصورة سيئة سيرفض 

مباشرة.
واش���ار الى ان بعض املنتجني يجهل كيفية 
التعاطي مع طرح القضايا وال يعرف ابعادها، 
فيسيء الى نفسه ومجتمعه، وتساءل: ال اعرف 
ملاذا يريد البعض سواء بقصد او دون قصد اظهار 

املجتمع الكويتي وكأنه مهووس باجلنس؟
وتابع: من يشاهد االعمال العربية وحتديدا 
املصرية منذ عشرات السنني يجدها تقدم احلاالت 
الفردية كحاالت شاذة، وال تقدم املجتمع على انه 

سيئ مثلما يفعل بعض املنتجني الكويتيني.
ولم يخف العلي انزعاجه من بعض االفالم 
العربي���ة التي تظهر اخلليج���ي على انه رجل 
»عربيد« وزير نساء، موضحا انه رفض املشاركة 

في بطولة فيلم يظهره بهذا الشكل.

وقال: عندما انتجت فيلمي السينمائي االول 
»معتوق في بانكوك«، وضعت في عني االعتبار 
ان من يشاركني البطولة الفنان املصري عالء 
مرسي فلم احاول االستهزاء او السخرية منه، 
عندما اقرضته مبلغا من املال في الفيلم وكان 
بامكاني خلق مداعبة في املشهد، لكن خشيت ان 

تفسر بصورة خاطئة فصرفت النظر عنها.
في الوقت نفسه، اشاد بدور الفنان عبداالمام 
عبداهلل في فيلم »كباريه«، وان ظهوره بشخصية 
اخلليجي الذي يبح���ث عن ملذاته كان موظفا 

توظيفا سليما المس الواقع.
ونفى النج���م االول في املس���رح الكويتي 
انه تعمد اس���تخدام االيحاءات اجلنس���ية في 
مسرحياته، وقال: انا ال اتعمد املباشرة، ودوما 
اخاطب جمهوري بجملة اسبحوا في خيالكم، 
اي انني افسح املجال امام كل واحد من اجلمهور 
ان يفهم ما يريده بالطريقة التي يختارها دون 

وصاية مني.
وطالب العلي املجلس الوطني للثقافة والفنون 
بالسماح للممثل الرجل بتجسيد الشخصيات 

النسائية في املسرح اسوة بالتلفزيون.
واشار الى ضرورة التفريق بني من يجسد 
الشخصية النسائية متثيال ومن يتشبه بالنساء، 

فهؤالء مرضى نفسيون.
واوضح ان اكثر فنان تضرر من هذا القرار 
الفنان عبدالناصر درويش الشهير بتجسيده 

لالدوار النسائية الناجحة.
وعن جديده، قال انه سيقدم مسرحية »بخيت 
وبخيتة« مبشاركة الفنانني جمال الردهان وهيا 
الشعيبي وسوسن هارون ويجسد فيها شخصية 

شاب بدوي مستهتر.


