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إبراهيم عيسى

الشيخة موزة

»الغارديان«: الشيخة موزة 
»أفضل من يفهم الموضة بعد جاكلين أوناسيس«

وصف جوليان مكدونالد )أحد أكبر مصممي االزياء في بريطانيا( في 
مقالة له نشرتها جريدة الغارديان السيدة القطرية االولى بأنها »أفضل 

من يفهم املوضة واالزياء بعد جاكلني أوناسيس«.
واستعرض جوليان مكدونالد بعض تصميمات أزياء الزوجة الثانية 
ألمير قطر الش����يخة موزة بنت ناصر املس����ند، التي ترافق زوجها في 

زيارة رسمية لبريطانيا.
ولدى استقبال ملكة بريطانيا ودوق أدنبره ألمير قطر وزوجته في 

وندسور، بدأ اهتمام عالم املوضة واالزياء بذوق الشيخة موزة.
ويقول كاتب املقال ان ظهورها في حفل االستقبال امللكي بفستان من 
تصميم ديور عليه جاكيت وفوقه غطاء من الفرو ذكر اجلميع في عالم 

املوضة بكارال بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي.
وكانت كارال  ترتدي فستانا رماديا من تصميم ديور خالل الزيارة 

الرسمية لبريطانيا عام 2008.
وخالل الزيارة ارتدت الش����يخة موزة بذلة خضراء على تنورة من 
تصميم ديور في زيارة للبرملان وفس����تان فالنتينو حلفلة في القصر 
وبذلة ببنطلون أس����ود في ذهبي من تصميم أرماني في لقاء مع رجال 
االعمال البريطانيني. وليس لدى الشيخة موزة متخصصون في املالبس 

واملوضة، أي انها تنتقي تصميماتها بنفسها.
وأشارت دراسة الى ان اختيارات ميشيل أوباما من االزياء زادت من 

مبيعات التجزئة بقيمة 1.7 مليار دوالر.
وحتتل الش����يخة موزة املرتبة 74 بني اكثر النساء نفوذا في العالم 

حسب تصنيف مجلة فوربس لعام 2010.
اال ان ازياءها التي تصنع خصيصا لن تكون مؤثرة في زيادة مبيعات 

التجزئة في عالم مالبس النساء.
ويقول جوليان مكدونالد: أحب جدا أن أصمم أزياءها، فذوقها غني 

بالقوة والثقة مع ذلك به أنوثة تتطلع اليها معظم النساء.

عيار 24.. 
في دبي

 فيلم أنچلينا چولي يحدث جداًل  
في أوساط ضحايا الحرب في البوسنة

الكسندرا ميلز.. 
»ملكة جمال العالم 2010«

سراييڤو � أ.ف.پ: اول فيلم تخرجه املمثلة أنچلينا چولي والذي يتناول  قصة 
حب خالل حرب البوس����نة )1992-1995( بني صربي ومسلمة، اعاد فتح جراح 
ضحاي����ا عمليات اغتصاب في هذا البلد الواقع في البلقان واطلق جدال حول من 
ميلك »احلق« في الكالم عن مأساتهن. وتقول باكيرا هاسيسيتش رئيسة اجلمعية 
احمللية »نساء ضحايا احلرب« التي تضم نساء تعرضن لالغتصاب خالل النزاع 
»ال ميكنهم ان ينقلوا الى الشاش����ة الكبيرة معاناتنا«. وردا على شائعة نقلتها 
الصح����ف احمللية ومفادها ان فيلم أنچلين����ا چولي يروي قصة حب بني صربي 
ومس����لمة يقوم باغتصابه����ا خالل احلرب، ارغمت هذه اجلمعية الس����لطات في 
منتصف اكتوبر على الغاء رخصة الفيلم الذي ستصور مشاهد منه في البوسنة. 
اال ان املس����ؤولني السياسيني عادوا عن هذا القرار بعدما حصلوا على نسخة من 
س����يناريو الفيلم للتأكد من ان املخرجة االميركية ال تنوي تصوير قصة كهذه. 
اال ان اجلدل تواصل بعد ذلك. وقد بوشر تصوير الفيلم مطلع اكتوبر في املجر 
على ان يتواصل منتصف نوفمبر في البوسنة. وقالت هاسيسيتش التي التقتها 
وكالة فرانس برس »لن نسمح النچلينا بتقدمي ضحايا احلرب على قدم املساواة 

مع الطغاة«. وتتابع قائلة »لن نسمح بتصوير معاناتنا بطريقة كاذبة«.

إبراهيم عيسى 
يستعد إلصدار 

صحيفة جديدة 

رئيس »يوتيوب« 
يتنحى عن منصبه

القاه����رة � وكاالت: ف����ي 
ثاني ظه����ور له من����ذ إقالته 
مع بداية الش����هر اجلاري من 
منصب رئيس حترير جريدة 
»الدستور« املصرية املعارضة، 
أعلن الصحافي، إبراهيم عيسى، 
عزمه إصدار صحيفة جديدة 
مس����تعينا بنفس فريق عمل 
جريدة »الدستور« املعتصمني 
في مقر نقابة الصحافيني في 
وس����ط القاهرة. وقال عيسى 
خالل لقائه مع الصحافيني في 
مق����ر اعتصامهم: »أنتم أقوى 
مما يعتقد الكثيرون، وستثبت 
األيام أنكم أهم من في هذا البلد، 
وستأخذون حقوقكم القانونية 
والنقابية«. ولفت إلى أنه مر 
بتجارب كثيرة من خالل إغالق 
اجلرائد التي كان يعمل بها، لكن 
هذه املرة الصحافيون مختلفون 
عن كل ش����ريف تعامل معه، 
معربا عن أسفه من أن هناك من 
يعتقد أن أمن الدولة يستطيع 
فعل كل شيء وأن إرادته أكبر 
من إرادة اهلل. وقال عيسى انه 
يعتزم إصدار صحيفة جديدة 
مع نفس فريق عمل صحيفة 
»الدستور« متعهدا بأن يكون 
موقع »الدستور« اإللكتروني 
لسان حال الصحافيني حتى 
تخرج اجلريدة اجلديدة إلى 

النور.

شامبانيول � أ.ف.پ: طور صانع ليموناضة من 
مقاطعة جورا )وسط وشرق فرنسا( ليموناضة 
فاخرة تتألأل فيها شذرات ذهب من عيار 24 قيراطا، 
بعدما اتصل به زبون من دبي يبحث عن مشروب 

غير كحولي مميز.
 يشرح هوغو سوبلي )39 عاما( صاحب املؤسسة 
احلرفية الصغيرة املختصة بصنع الليموناضة في 
شامبانيول »التأثير بصري ليس إال، فشذرات الذهب 
بالغة الصغر لدرجة اننا ال نشعر بها على ألسنتنا 
وال نش���عر حتى مبذاقها، االمر الذي يثير دهشة 

الناس ان تأثيرها ممتع واحتفالي ليس إال«.
 في صغره، كان س���وبلي من أش���د هواة هذا 
املشروب. وانتهى به املطاف بالزواج من ابنة صانع 
ليموناض���ة، وفي مطلع القرن احلالي تولى ادارة 
املؤسس���ة العائلية التي أنش���ئت في العام 1856 

وأطلق عليها اسم »إليكسيا«.
 وعندم���ا جلأ اليه مس���تورد مش���روبات من 

دب���ي في ربيع العام 2010 بحثا عن »منتج مبتكر 
واحتفالي« مختلف عن املش���روبات االخرى، قال 
سوبلي انه »اس���توحى إلهامه من الشمبانيا ذات 
ش���ذرات الذهب املرغوبة جدا في أوس���اط مغني 

الراب االميركيني«.
 ويقول صانع الليموناضة الذي ينتج مشروبات 
عالية اجلودة محالة بسكر القصب وذات نكهات 
طبيعي���ة ان »املش���روبات الكحولية ممنوعة في 
بعض البلدان، وميكن ملنتج احتفالي كمش���روبنا 
أن يحل مكان قنينة النبيذ، انها سوق مربحة جدا 

إن مت استغاللها«.
ويشرح »حجم انتاجنا محدود وال أريد التضحية 
بالنوعية من اجل السعر. لذا نوزع منتوجاتنا في 
املقاهي والفنادق واملطاعم الفخمة«، هذه املؤسسة 
في ش���امبانيول معروفة خصوصا بالليموناضة 
العضوية ومشروبها األبيض واألحمر، وهو كناية 

عن مزيج من النبيذ والليموناضة.

سان فرانسيسكو � د.ب.أ: 
قرر املؤس����س املشارك ملوقع 
»يوتيوب« لع����رض مقاطع 
الڤيديو التنحي عن منصبه 
كرئيس تنفيذي للموقع فيما 
يسعى املوقع اململوك لشركة 
»غوغ����ل« لتعزي����ز ربحيته. 
وكان تشاد هيرلي )33 عاما( 
قد اسس موقع مشاركة الڤيديو 
)يوتيوب( مع ستيف تشن في 
عام 2005 وباعاه بعد نحو 20 
شهرا مقابل 1.65 مليار دوالر. 
وتشاهد حاليا اكثر من ملياري 
مقط����ع ڤيديو على املوقع كل 
اسبوع. وس����يخلف هيرلي، 
ساالر كامنجار ، النائب السابق 
لرئي����س تطبيقات الش����بكة 
العنكبوتية في »غوغل« الذي 
كان مشاركا بقوة في تشغيل 
»يوتيوب«. وقال هيرلي في 
بيان اصدره »يوتيوب« امس 
اجلمعة »على م����دى العامني 
املاضي����ني، كنت اق����وم بدور 
استش����اري ف����ي »يوتيوب« 
بينما كان ساالر كامنجار هو 
الذي يدير العمليات اليومية 
للشركة«. واضاف: سأواصل 
القيام بدور املستش����ار وانا 
متحم����س ملش����اهدة املرحلة 

التالية.

� أ.ف.پ:  سانيا )الصني( 
فازت ملكة جم����ال الواليات 
املتحدة الكسندرا ميلز السبت 
بلقب »ملكة جمال العالم للعام 
2010« التي ش����هدت منافسة 
بني أكثر من 100 شابة وذلك 
خالل حفل نظم في س����انيا 
في جزيرة هاينان الصينية. 
وغصت الش����ابة الش����قراء 
البالغة م����ن العمر )18 عاما( 
بالدم����وع حني وضعت ملكة 
جمال العالم الس����ابقة كايان 
ألدورينو )24 عاما( وهي من 
جبل طارق التاج على رأسها. 
وحلت ملكة جمال بوتسوانا 
واروس وصيفة أولى وملكة 
جمال ڤنزويال ادريانا فاسيني 

وصيفة ثانية.

ليموناضة


