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االثنني

واحد أبواللطف

»هذا السلوك ينطوي على ازدراء واضح يهدد العالقة 
اخلاصة بني البلدين«

رجال الصحافة ينتقدون رفض رئيس 
البريطاني جون بيركو توجيه  البرملان 
دعوة للرئيس ترامب من أجل إلقاء كلمة 
في البرملان، خالل زيارته الرسمية للمملكة 
املتحدة في وقت الحق من هذه السنة.

»لقد انفصلت أديل عن زوجها، لكنهما ملتزمان 
بالعمل معا في رعاية طفلهما أجنيلو 6 سنوات«

هذا ما يقوله ممثلو املغنية اإلجنليزية 
املليونيرة أديل )30 سنة( التي تزوجت 
رجل األعمال األميركي ساميون كونيكي 
)45 ســنة( ملدة 3 ســنوات، بعد عالقة 

رومانسية استمرت 8 سنوات.

»يتعني محاكمة أي شخص يرتكب مثل هذه األفعال«
األمير تشــارلز ينضــم لقائمة أولئك 
املطالبــن بإنزال أشــد العقوبات ضد 
مستخدمي السالح األبيض في الشوارع 
البريطانية بعد أن أصبحت هذه األعمال 

ظاهرة واضحة.

»إننا محظوظان بال شك لبقائنا أحياء«
املمثلة األميركيــة جوان كولينز تعرب 
عن ســعادتها لتمكنها هي وزوجها من 
النجاة من موت محقــق، بعد احلريق 
الذي اندلع في بيتهما، نتيجة لســبب 
غريب هو انعكاس أشــعة الشمس عن 

احدى املرايا في البيت.

»لقد تصرف ترامب بأسوأ مما فعله نظيره نيكسون 
من قبل، فلماذا اليزال رئيسا؟«

تساؤل للصحافي اإلجنليزي بيتر أوبورن 
بعد صدور تقرير احملقق مولر، الذي كشف 
عن أشياء بعضها مشن أكثر من تلك التي 
دفعت الرئيس نيكسون لتقدمي استقالته 

بسبب فضيحة »ووترغيت« في ستينيات القرن املاضي.
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»الشال«: مستقبل اقتصاد 
الكويت أمام خطر حقيقي 

بسبب تضخم تكلفة اإلدارة 
احلكومية.   أميركا بلد الدميوقراطية.. 

لننتظر االنتخابات ونرى ما 
  سمعي يا حكومة!يقرره الشعب في 2020.

هاشــم يعقوب غافل عريان: 64 عاما ـ الرجال: الدسمة ـ ق4 ـ 
مســجد النقيـ  شارع احمد يعقوب احملميدـ  ت: 66388963، 
النســاء: الرميثية ـ حســينية ام البنن االربعة ـ ق9 ـ شارع 

اسامة بن زيد ـ ج93 ـ م38 ـ عزاء النساء بعد صالة العصر.
فرج علي حســن النعيمي: 26 عاما ـ الرجال: عبداهلل املبارك ـ 
الشارع العام بن قطعتي 6 و7ـ  ت: 99755746، النساء: القرين 

ـ ق5 ـ ش15 ـ م36 ـ ت: 97110699.
بدرية ناصر النجــدي: 84 عاما ـ الرجال: الفيحاء ـ ق9 ـ ش92 
ـ م5 ـ ت: 99271500، النســاء: الشامية ـ ق6 ـ شارع عبداهلل 

املجرن الرومي ـ م21 ـ ت: 66111546.
عبداهلل سالم عبدالوهاب يوسف املسلم: 38 عاماـ  الرجال: الشويخ 
ـ ديوان القناعاتـ  ت: 66699156، النســاء: املنصوريةـ  ق1ـ  

ش13 ـ م11 ـ ت: 99800540 ـ الدفن بعد صالة العصر.
عبدالرحمن سعود عبدالعزيز احلساوي: 58 عاما ـ الرجال: املسيلة 
ـ ق1ـ  شــارع التعــاونـ  م7ـ  بجانب فندق اجلميراـ  ديوان 
املرحوم مبارك عبدالعزيز احلساوي ـ ت: 99999205، النساء: 

مشرف ـ ق6 ـ ش8 ـ م34.
محمد شايع فهد العازمي: 84 عاما ـ جابر العلي ـ ق6 ـ ش21 ـ 

م28 ـ ت: 99990793 ـ 99990470.
مبارك ســالم الوليد: 80 عاما ـ القصر ـ ق3 ـ ج6 ـ م11 ـ ت: 

50503060 ـ 55611000.

البقاء هلل
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

د الفن األفريقي »جيد كالذهب« في واشنطن.. يجسِّ

فستان ضخم منسوج بخيوط ذهبية 
وغطاء رأس مخروطي الشكل وطبقات 
من املجوهــرات الذهبية املتأللئة، هو 
محــور معرض »جيــد كالذهب« الذي 
يقيمه متحف سميثســونيان الوطني 

للفن األفريقي بواشنطن.
كما ميثل تفسيرا حديثا ملن تعرف 
بلقب »سيجنار« أو »سيدة«، وهو الذي 
يطلق على السيدات الالتي كن يعشن في 
القرنني الثامن عشر والتاسع عشر في 
السنغال ويعرف عنهن الثراء والسلطة.
وكلمة »سيجنار« مشتقة من كلمة 
»سينيورا« في اللغة البرتغالية التي 

يشار بها إلى السيدة.
وســعى املتحف لعرض مجموعة 
مالبس مستوحاة من أزياء تلك السيدات 
في السنغال، في مسعى منه لتوضيح 

عالم اليوم ال زلن معجبات بطريقتهن 
تلك في تصميم األزياء.

كايتي كينج إحدى زائرات املتحف 
قالت إن من اجليد في هذا املعرض أن 
جتد الســيدات في ثقافة من الثقافات 
يستمتعن بالزينة واإلطراء واملعاملة 
احلسنة. إال أن هناك جانبا مظلما في 
حياة تلك السيدات الالئي كن يتزوجن 
رجاال أوروبيني، ففي الغالب حصلن على 
ثرواتهن تلك من خالل جتارة الرقيق 
عبر األطلسي، بل إن العديد منهن كن 

ميلكن عبيدا ألنفسهن.
وبالرغــم من ذلك املاضي الصعب، 
إال أن املســؤولني في املعرض يقولون 
إنه ال ميجد الرق في تركيزه على حياة 
تلك السيدات. ويستمر املعرض حتى 

٢٩ من سبتمبر املقبل.

متحف سميثسونيان الوطني للفن األفريقي بواشنطن

مبدأ األزياء السنغالية املعروفة باسم 
»سانسي«.

ويضم املعرض أكثر من ٢٥٠ قطعة 
من الذهب الســنغالي واحللي املطلية 
بالذهب، والتي تبرعت بها مؤرخة الفن 
ماريان آشــبي جونســون، وكانت قد 
بدأت جمع تلك النفائس في ستينيات 

القرن املاضي.
وال تعتبــر أغلب القطع املعروضة 
قدمية للغاية، فاحللي السنغالية التي 
صنعت قبل منتصف القرن العشرين 
نادرة، ألن النساء غالبا ما كن يعمدن 
لصهر احللي وإعادة تشكيلها لتواكب 

أزياء املوضة احلالية.
الســيدات  إن  املتحــف  ويقــول 
السنغاليات آنذاك كن معروفات بجمالهن 
وذكائهن اقتصاديا، وأن السنغاليات في 
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ييب يجمع العسل
على الطريقة القدمية

علــى تالل هونغ كونغ بعيدا عن أبراج األحياء الراقية، 
ميسك ييب كي-هوك سربا من النحل البري بيديه في عادة 

موروثة من سنوات املجاعة في الصني.
يشتري غالبية منتجو العسل النحل من عند اختصاصيني 
في تربيته، لكن ييب يفضل أن يســرح في الغابة ويجلب 

احلشرات البرية بفضل تكتيكات يعتمدها منذ ٢٧ عاما.
وال يواجــه الرجل البالغ من العمر 6٢ عاما أي صعوبة 
في التنقل وســط الغابات الكثيفة، بعيدا عن دروب التنزه 
املعروفة. وهو يتوقف أمام جتويف في التلة يعلم أنه يضم 
طردا من النحل. فيشــعل خمســة عيدان بخــور »لتهدئة« 
احلشــرات وينتظر حتى يفعل الدخان مفعوله قبل أن ميد 
يده داخل التجويف ليخرجها حامال قطعة من الشمع يسيل 

عليها عسل حولها نحل.

طلقة باخلطأ أنهت حياة 
شرطي في مباحث السالح

محمد اجلالهمة

توفــي أحــد رجــال قوة 
وزارة الداخلية برتبة وكيل 
عريف ويدعــى خالد ناصر 
الــواوان إثر طلقــة أصابته 
باخلطأ خالل قيامه بتنظيف 
سالحه الرســمي. وبحسب 
أُســعف  الفقيد  مصدر، فإن 
إلى مستشفى الفروانية عصر 
أمس إال أن األطباء فشلوا في 
إنقاذ حياته ليتم نقل اجلثة 
إلــى الطب الشــرعي متهيدا 
إلجراءات الدفن. يشار إلى أن رجل األمن املتوفى يعمل في 
اإلدارة العامة ملباحث الســالح وهو ابن شــقيق الزميل في 

جريدة »السياسة« سالم الواوان.
هذا، وتتقدم »األنباء« بصادق العزاء واملواساة إلى الزميل 

سالم الواوان.

سالم الواوان

جمع العسل على الطريقة القدمية

حصان.. مرشد للمكفوفني في بريطانيا

يتلقى حصــان أميركــي صغير 
تدريبا خاصا حاليا على إرشاد سيدة 
ضعيفة البصر كي يكون رفيقها في 
تنقالتها املختلفة في جتربة هي األولى 

من نوعها في بريطانيا.
احلصان الذي يطلق عليه »ديجبي« 
اســتقل مترو األنفاق برفقة مدربته 
كاتي سميث، ومالكته اجلديدة التي 

وتنظم شبكة تاين آند وير ملترو 
األنفاق البرنامج التدريبي للحصان 
املرشــد الــذي تشــرف عليــه هيئة 
نيكســاس املالكة للمتــرو والقائمة 

على تشغيله في بريطانيا.
وســيعيش ديجبــي مــع مالكته 
اجلديدة داخل اســطبل للخيول في 

لندن.

احلصان األميركي الذي تدرب خصيصا لضعاف البصر

تدعى هيلينا هيرد. واختارت سميث 
مترو األنفاق كي يعتاد ديجبي على 
ســماع األصوات املصاحبة للرحلة 
أثناء تنقالت هيرد عبر هذه الوسيلة.
»أدربه كي يعتاد على الضوضاء 
والناس واألزرار واملصاعد.. وحركة 
القطارات وكل شيء.. أمنحه الثقة وهو 
بالتأكيد يظهر أنه جدير بها ١٠٠٠%«.
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باريس - كونا: شــاركت 
مصممة االزياء منتهى العجيل 
بقطــع فنيــة مــن التصاميم 
التراثيــة في عــرض لألزياء 
أقيم مبعهد العالم العربي في 
باريس جذبت انظار املهتمني 

بعالم األزياء واملوضة.
وقال العجيل في تصريح 
لـ »كونا« ان دعوتها للمشاركة 
بجانــب نخبة مــن مصممي 
األزياء اخلليجيــني والعرب 
فــي قلب عاصمة املوضة هو 
اجنــاز جديد يســجل للمرأة 
الكويتية التي دائما ما تتميز 
في جميع املجــاالت. وبينت 
انها شــاركت فــي العديد من 
العاملية  الفعاليات واألحداث 
املتميزة، مؤكدة ان الهدف من 
جميع مشاركاتها هو رفع راية 
الكويت عاليــا وابراز الذوق 
الرفيع للمرأة الكويتية التي 
تتميز دائما باألناقة والرقي.

انها اســتوحت  وذكــرت 

تصاميم مجموعتها اجلديدة 
التــي اســمتها )تراثنا اجمل 
فــي رمضــان( مــن التــراث 
الكويتــي التقليدي ومزجت 
بني املاضي اجلميل واحلاضر 
املبتكر لتصنع تصورا جديدا 

لتشكيلتها.

اصبحــت اســما المعــا في 
االسواق العاملية وبدأت كبرى 
دور األزيــاء تتابع وتدرس 
الذوق العربــي لتقحمه في 
عاملهــا اخلــاص. كما وضع 
عــدد كبيــر مــن املصممني 
العــرب بصمتهم في كبرى 

وقالــت إنها اطلقــت هذا 
االســم علــى مجموعتها في 
عرض باريس إليصال صورة 
جميلــة عــن الــزي التراثي 
الكويتي او )الدراعة( الذي كان 
ومازال رمز االناقة الرمضانية.
الكويــت  وأضافــت ان 

املتاجر واملهرجانات العاملية 
لتنافــس الســوق االجنبي 
السيما بعد ســعي جنمات 
هوليوود النتقاء ازيائهن من 
مصممني عرب في اطاللتهن 
على السجادة احلمراء او في 

االحتفاالت الرسمية.

ان  العجيــل  وقالــت 
التصاميم احملتشمة اصبحت 
احدث خطوط املوضة في عالم 
االزيــاء حيث وضعــت دور 
االزياء العاملية اسسا جديدة 
لتصاميمها ملا يحمله الذوق 
اخلليجي والعربي من اهمية.

عرض مجموعة املصممة منتهى العجيل )تراثنا اجمل في رمضان( في باريس 

منتهى العجيل تشارك مبجموعتها التراثية في عرض لألزياء بباريس

املصممة منتهى العجيل خالل عرض لألزياء في معهد العالم العربي بباريس
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