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مهرجان دبي للتسوّق  2006يف برجمان

إضاءة

املصممة العراقية هناء صادق كبة تشارك يف اكرب عروض األزياء يف الرشق األوسط

زيارة خاصة
بشرى الهاللي
لم يـسـمحــوا لي بــاملــرور يف طــريق عــودتي الــى
الـبـيـت ..كـ ــان الفـ ــرع املـ ــؤدي الـ ــيبـيـتـنـ ــا مغـلقـ ــا
بـسيــارتني مـن سيـارات الـشـرطـة وقــد اعتلـى كل
سيـارة عـددمن افـراد الـشـرطـة بكــامل اسلحـتهم
ومعــداتـهم..وتــوقفـت سيــارة ثــالثــة علــى مـبعــدة
مـنهـم ــا داخل الفــرع..امــا ال ــرابع ــة فق ــد اغلقـت الفــرع مـن
نهــايته ..سـألــوني عـن وجهتـي ..وعنـدمــا اخبــرتهم انـني يف
طريق عودتـي الى البيت سمحوا لسيارتي باملرور.ازداد قلقي
وانـ ــا ارى احـ ــدى سـيـ ــارات الـ ـشـ ــرطـ ــة تـقف بـبـ ــاب اجلـيـ ــران
وخشيت ان يكـون اصابهم مكروه او تورط احدهم يف مشكلة
ما..لم امتالك نفسي وانا اشاهد زوجة جارنا تقف امام باب
دارهــا تتحـدث بـارتبـاك الـى احـد افـراد الـشـرطـة..انـضمـمت
الـيهــا عـلنـي استـطـيع تقــدمي املـســاعــدة ..وقـطعـت سلــسلــة
األفكــار والتـوقعـات الـتي تــركت نـوعــا من اخلــوف يف داخلي
ابتـسـامـة الـشـرطي وهـو يقـدم هـديـة لـزوجـة جـارنـا مـرسلـة
اليها من احد املسؤولني يف مديرية الشرطة..انتظمت دقات
قلبي املتـسارعة الـتي كانت تـشارك نبـضات قلب زوجـة جارنا
املسـكينـة الـتي اصفـر وجههـا وتلعثـم لسـانهـا ولـو لـم يسـارع
الشـرطي بـاخبـارهـا عن هـدف هـذه الـزيـارة املفـاجئـة لكـانت
املسكينـة فقدت وعيهـا هلعا..وبالـرغم من ان الشـرطي اعاد
عليـها األمـر اكثـر من مـرة اال انهـا لم تـصدق فـورا ،ان هدف
الزيـارة املفاجئـة هذه هـو فقط تقـدمي هديـة لها وألطفـالها
من السـيد املـسؤول كعـربون محـبة لـزوجها الـذي سافـر قبل
سنه والذي كان صديقا حميما لصاحب الهدية..
ذهـب رجال الـشرطـة وسيـاراتهم بصـفاراتهـا التي دوت يف كل
اركـان احمللـة بعــد حلظــات وانتهـى املـوضــوع عنـد هـذا احلـد
بالـنسبـة ملن قدمـوا الهديـة ولكنـه لم ينته بـالنسـبة للـسيدة
املسكيـنة التي وجـدت نفسهـا وعائلتهـا يف اليوم التـالي مادة
لـشائعـات واقاويل اجليـران الذين شـاهدوا بعضـاً مما حصل
من امــام ابــواب الــدور او مـن علــى سـطــوح دورهـم..ولم متــر
ســاعــات حتــى صـنف زوج الــسيــدة علــى انـه من اإلرهــابـيني
املـطلــوبـني للـتحقـيق ..بـيـنـمــا راح الـبعـض ألبعــد مـن ذلك
عنــدمــا اتـهمــوه بــانه ســافــر هــرب ـاً مـن حكـم العــدال ــة ومن
سـ ــرقـ ــات وجـ ــرائـم ..و..و.حـ ــاولـت املـ ــرأة ان تـ ـشـ ــرح للــبعــض
وحتـمل البـعض علــى مشـاهـدة الهـديـة ..وبعـد ان تعبـت من
احملاوالت آثرت السكوت محتفظة باحلقيقة لنفسها..وبدل
ان تـغمـرهــا الفـرحـة بــالهـديــة القـيمـة والـوفـاء الـذي ابـداه
صـديق زوجها ظـلت تتسـاءل هل يستحق األمـر كل هذا?هل
كان يصعب حضور الشرطي يف سيارة خاصة مثال ومبالبس
مدنية دون اثـارة كل تلك اجللبة ولكنهـا حمدت اهلل انهم لم
يبادروا الى استدعائها الى املديرية ملفاجأتها بالهدية.
قــد يكـون العــذر لكل مـاحـصل هـو الــوضع األمنـي املتـدهـور
..وسيـكون العـذر مقبـوال لو كـان األمر يـستحق ..وبعـد شهر
من هــذه احلــادثــة تكــرر املـشهــد اليــوم..فـبيـنمــا كنـت اوصل
اطفالي الى املدرسة صباحا..اغلق الفرع املؤدي الى املدرسة
بــسبـع سيــارات شــرطــة ..وبعــد ان دققــوا النـظــر يف الــسيــارة
ومـن ب ــداخـله ــا مـن األطف ــال ال ــذيـن اصـ ــابهـم ال ــرعـب مـن
املشهـد...سمحـوا لي بـاملـرور ..وال اعلم كـيف انقضـى نهـاري
الذي نـدمت فيه عـلى اني لـم اعِده اطفـالي معي الـى البيت
فـرمبــا يكـونـون قـد ضـبطــوا عبـوة نـاسفـة يف املـدرسـة او قـد
يكـون هنـالك اخبـار مـا عن عـمليـة ارهـابيـة..مــرت السـاعـات
ثقيلة بـانتظار عـودة األطفال بـسالم..واخيرا ذهـبت سيارات
ال ـش ــرطـ ــة واجنل ــى اِألم ــر..واتــضح ان سـبـب تـلك ال ــدوري ــة
الـصبــاحيـة هــو قيـام احـد املـســؤولني بـزيـارة احـد اقـاربه يف
املنطقة!
سـ ــؤال واحـ ــد يـتـبـ ــادر الـ ــى الـ ــذهـن..اال يـكفــي العـ ــراقـيـني
ماعاشوه من الرعب ومازالوا يعيشونه حتى نضاعف رعبهم
وقلقهم من اجل اسباب كهذه?

ضمن فعاليات
مهرجان دبي للتسوق
 2006ستشارك دور األزياء
العاملية من تصاميم
وأزياء  ،من خالل فعالية
(أزياء دبي ، ) 2006
احلدث األبرز من نوعه
يف املنطقة والذي
ينظمه املهرجان
بالتعاون مع برجمان .

دبي/وكاالت

ويهــدف مكـتب مهـرجــان دبي
لـلـ ـتـ ـ ــسـ ـ ـ ــوق  ،إلـ ـ ـ ــى أن ي ـ ـصـل
احلــدث إلــى مـصــاف أســابـيع
األزياء الـعاملـية األخـرى التي
تقـ ـ ــام يف عـ ـ ــواصــم املـ ـ ــوضـ ـ ــة
اخملتلفة  ،حيث سـيساهم يف
تع ــزي ــز مك ــان ــة دبـي ك ــإح ــدى
العــواصم اجلـديــدة للمـوضـة
واألناقـة على مـستوى الـعالم
 ،وسيـبقــى صــداه طــويـال بني
اجلـمهــور مـن ع ـشــاق األزيــاء
واجلـمــال  ،كـم ــا انه سـيعـطـي
الفـرصـة لـوالدة جـيل جـديـد
مـن املـصـمـمـني احملـتــرفـني يف
هـذا اجملــال وستق ـدّم خمـسـة
من كبـرى واهم دور األزياء يف
ال ــع ـ ـ ـ ــال ــم  ،آخـ ـ ـ ـ ــر خ ـ ــط ـ ـ ـ ــوط
وصــيح ــات امل ــوض ــة لـ ــديه ــا ،
والـتـي مت ع ــرضهــا يف أسـبــوع
بـ ــاري ــس لألزيـ ــاء  ،ومـن هـ ــذه
الـ ــدور  :كـ ــريـ ـسـتـيـ ــان ديـ ــور ،
كريـستيـان الكروا ،إميـانيـويل
س ـ ـ ـ ــون ــيـ ـ ـ ـ ــا ري ـكـ ـيـل
أون ــغ ـ ـ ـ ــارو ،ـ
وكينزو، ،
ويعـتبــر جلب هـذه التـشـكيلـة
الـفخـم ـ ــة مـن الـت ـص ـ ــامـيـم ،
ت ــأكـيـ ــدا عل ــى ازدي ــاد أهـمـي ــة

الـشرق األوسط عـلى السـاحة
ال ــدولي ــة . ،كمــا انه سـيعــطي
الفــرصــة لــوالدة جـيل جــديــد
مـن املـصـمـمـني احملـتــرفـني يف
هــذا اجملــال  ،ويف ه ــذا العــام
ســتح ـت ـ ــوي أزي ـ ــاء دبــي عل ـ ــى
عــرضـني  ،سـيقــدمــان يــومـي ـاً

الكلــــامت املتقــاطعـــة
اعداد /حيدر عاشور

عمودي

أفقي
 -1م ـ ـصـ ـيـف سـ ـ ـ ــوري ،طـ ـ ـ ــاف ب ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوارع
املدينة.
 -2ولد املراة من زوجها األول.
 -3مدينة ايطالية ،ذيل.
 -4تعبير الشعب بالتصويت عن رأيه يف
ا نـقـالب أو د س ـت ـ ـ ــور أو ن ـ ـظ ـ ـ ــام أو ح ـ ـ ــدث
سياسي أو شخص ،للندبة.
 -5مرض ،من ضروريات احلياة.
 -6منزلة ،جنس حيوان لبون.

 -7م ــر ف ــأ أرد نــي ع ل ــى ا لــب ح ــر اال حـم ــر
شمالي العقبة.
 -8جنل ،قائد تاريخي راحل.
 -9فيلم ليسرا وعادل امام  ،انصاف .
 -10صار الوقت.
 -11شـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــر جـ ـ ـ ــا هـل ــي متـ ـيـ ـم ــي قـ ـتـلـه
النعمان الثالث ،تتبع.
 -12ال بــاقي يف ق عـر ر كــوة الق هــوة ،شكل
هندسي.

 -1فــتال احلـبـل أو نحـ ــوه ،حـ ــاذقـ ــة يف
العمل.
 -2يـض ــرب خـصــمه بجـمع ي ــده  ،آل ــة
طرب.
 -3خـوفـاً  ،تــشخيـص يف مـســرحيـة أو
نحوها.
 -4احسبه.
 -5مدحت الغير ،العسكر.
 -6قدم رسوالً ،دهر.
 -7رث ــاء املـيـت وتع ــداد م ــزاي ــاه ،ح ــرف
نداء.
 -8أبطال مفعول الشيء ،ارشد.
 -9االســم ال ـثـ ـ ــانــي مل ـم ــثلـ ـ ــة عـ ـ ــامل ـيـ ـ ــة
معتزلة.
 -10حـيــوان قــاضـم اكـب ــر حجـم ـاً مـن
الفأر ،مصروع ،اصل.
 11الزهر ،جبال أوروبية.
 -12رجع بـالـشيء الـى ،العـزيـز القـوي
البنية الشديد.

من  17كـانــون الثــاني إلـى 19
كانـون الثـاني  ،2006يف فـندق
ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك حـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدبـ ـ ــي،
وسيُخـصّص أحدهـما للنـساء
فقط.
ويف خـ ـ ـض ــم الـ ـتـحـ ـ ـض ــي ـ ـ ـ ــرات
ألزي ـ ـ ـ ـ ــاء دبـ ــي  ، 2006تـق ـ ـ ـ ـ ــوم
ـ
اللجـن ــة املـنـظـم ــة بـتـضـيـيف
مـعـ ـ ـ ــرض مـ ــص ـ ـ ــوري األزي ـ ـ ــاء
ال ــع ـ ـ ــامل ــي األول وذلـك ضـ ـم ــن
فعـ ــالـيـ ــات أزيـ ــاء دبـي ، 2006
والــذي يعـتبــر حــدث ـاً جــديــداً
من نــوعه يقــام للمـرة األولـى
يف دبــي وامل ـنـ ــطقـ ـ ــة  ،والـ ـ ــذي
يُق ــام مـن  10ك ــان ــون الـث ــانـي
إلـ ـ ــى  22كـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـثـ ـ ــانــي ،
وسـ ـيـقـ ـ ـ ـ ـدّم هـ ـ ـ ــذا املـعـ ـ ـ ــرض
الفــوتــوغــرايف اجلــديــد من
نـوعه  ،أحـدث الصـور التي
عـرضت يف كـان ،باإلضـافة
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزء خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص
بـ ــامل ـص ـ ـوّريـن احلـ ــائـ ــزيـن
علـى اجلـوائـز العـامليـة يف
تـصــويــر املــوضــة مـثل :
هـ ـ ــانـ ـ ــز ف ـيـ ـ ــورر وجـ ـ ــان-
دانييل لوروا.
كمــا سيـضيف بــرجمـان
ابتداءً من كانون الثاني
اجلـ ـ ــاري عـ ـ ــروض أزيـ ـ ــاء
إبـ ـ ـ ـ ــداع ـ ـ ـ ــات  ،2006وه ـ ـ ـ ــو
حـدث يُقـام ملــدة أسبــوعني
احتفاالً بأعمـال وتصاميم
الـهـ ـ ـ ـ ــواة واحملـ ــتـ ـ ـ ـ ــرفـ ــني يف
املنـطقة ،وسيُقـام احلدث يف
الفـتـ ــرة مـ ــا بـني  21كـ ــانـ ــون
الثاني والثالث من شباط.
وس ـ ــي ـ ـ ـ ــوفّـ ـ ـ ـ ــر املـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــز خـالل
األسبـوع األوّل مـنصّـة عـرض
لهواة تصميم األزياء  ،وذلك
لع ــرض أعمــالهـم وأفك ــارهم،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ــى فعـ ــالـيـ ــات
أخرى تقام يومياً يف املركز.
أم ـ ـ ــا يف األس ــبـ ـ ـ ــوع ال ــثـ ـ ـ ــان ــي
ـ

ف ـ ـس ـت ـتـ ـ ــاح الف ـ ــرص ـ ــة لـك ـب ـ ــار
املـ ـ ـصـ ـمـ ـم ــني فـ ـم ــن الـع ـ ـ ـ ــراق
ستـشــارك املـصـممــة الع ــامليــة
ال ــع ـ ـ ــراق ــيـ ـ ـ ــة ه ــن ـ ـ ــاء ص ـ ـ ــادق
املعروفة بتصاميمها التراثية
للعبي واجلالبيـات الى جانب
لـبـن ـ ــان ،والـك ـ ــويــت ،والهـن ـ ــد،
وم ـصـ ـ ــر،

احلمل

امليزان

21اذار 20نيسان

21ايلول 20ت االول

تـأتي تـغييـرات لصـاحلك و تـدخل فتـرة بنـاءة و مثمـرة.
جتـنـب الـت ــوت ــر الع ــاطفـي .مف ــاج ــآت س ــارة و تغـيـي ــرات
ملصلحتك.

احــدهم يــأتيـك بخبــر علـى الـصعيــد املهـني ،وامـر مـا يــشغل تفـكيـرك
فاحسـم املوقف .عاطفـيا ،انت ظامـئ حلياة عاطـفية مستـقرة وال تعبر
عـن ع ـ ــواطفـك بـ ــسهـ ــول ـ ــة مع الـعلــم انهـ ــا ع ـ ــاصفـ ــة مــن الع ـ ــواطف.

الثور

العقرب

21نيسان 20ايار

21ت اول 20ت الثاني

حتاول الـتعرف على انـاس جدد لتغييـر اجوائك وتلـوينها
 .لـكــن ال تهــمل اصـ ــدقـ ــائـك يف زحـمـ ــة هـ ــذه الـلقـ ــاءات.

استفتاء يتناولك و تبـدو من خالله متمكنا من عالقاتك
العـامـة .لقــاء يعيـد األمل و يـسـاعـدك علـى اتخـاذ قـرار.

اجلوزاء

القوس

21ايار 20حزيران

21ت ثاني 20ك االول

كن حــذرا من نـظــرات النـاس الـيك وال تـقم بـاي تـصـرف
يـثيــر الــشك ــوك من ح ــولك .عــاطـفي ــا ،احلب يف ط ــريقه
اليك ال تفقـد االمل الن احلظ يخـبئ لك اخبـارا سارة.

ضع بعـض اجمله ــود يف اتّجــاهـك املهـنـيّ  .ال تـتجـنّـب االخـتالط
ب ــالعـمالء أو الـ ـزّمالء  .حتـتــاج ان ت ـسـمح آلخــريـن أن يعــرفــوك
أفـ ـ ـضـل  .س ـ ـ ـ ــوف يــك ـ ـ ـ ــون زمـ ـيـلــك م ــت ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــوق الن ي ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـرّك .

السرطان

اجلدي

21حزيران 20متوز

21ك اول 20ك الثاني

علـى الـرغم مـن مشـاغلك الـكثيـرة فـانت تعـيش يف حـالـة
من االكتفاء الـذاتي اال ان هذا ال مينـعك من اخلوف من
املستقبل .عليك ان تتعامل مع االمور كما هي وليس كما
تـ ـ ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـ ــا انـ ــت ،احـ ـ ـ ـ ــذر مـ ــن ال ـ ـتـ ـ ـ ـ ــورط يف امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاكـل.

طـاقتك هائلـة ،وقدرتك ال حتد ،لكـنك تضع كل ما متلك
يف سبـيل احلب .انـتبه الـى اجلــوانب االخــرى يف حيــاتك،
النهــا مهمــة ايضـا والـتفت قـليال الـى الـشـؤون العــائليـة.

االسد

الدلو

21متوز 20اب

21ك الثاني 20شباط

مهـنيـا ،كـأن طـاقـة نـوويـة جتـري يف عـروقـك ،فنـشــاطك
وحـمـ ــاسـتـك مـن دون حـ ــدود ه ـ ــذه الفـتـ ــرة .ع ـ ــاطفـيـ ــا،
رومــانسـيتك الـزائـدة جتعلك عـرضــة للصـدمــات .فمتـى
ت ـ ـتـعـلـ ــم الـع ـ ـيـ ـ ـ ــش عـلـ ـ ـ ـ ــى االرض ال عـلـ ـ ـ ـ ــى الـق ـ ـمـ ـ ـ ـ ــر?

ستتـاح امـامك الفـرصـة لطـرح االفكــار املتعلقـة بــاملشـروع
الـذي طـاملـا حلـمت به ،كـن اكثـر ثقــة بنفـسك وال تـضعف
ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام اول م ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواجـ ـه ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا.

العذراء

احلوت

21اب 20ايلول

21شباط 20اذار

وضعك االجتمـاعي مـتأرجح قـليال ولكنـك مضطـر للقيـام مبا
ال تـرغب .املـوضـوع الـذي يـشغلـك سينـتهي قـريبـا .عـاطفيـا ،ال
تخف مــا تـشعــر به الن عــواطفـك نبـيلــة وتـسـتحق االهـتمــام.

حل العدد السابق

والـب ــاك ـسـت ــان ،لع ــرض آخ ــر التـصمـيمــات للـبيع يف مـركـز
أعمالهم.
بــرجـم ــان عقـب االنـتهــاء مـن
ـ
وس ـ ـ ـ ـت ـ ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض جـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـي ــع عروض األزياء.

م ـشــاريـعك ت ــزداد انفع ــاال كلـمــا اقـتــربـت مـن الهــدف املـطلــوب
واستـثمــاراتك سـتعــود علـيك املــردود ولــو علــى املــدى الـطــويل.
ع ــاطفـيـ ـاً الــش ــريك سـيك ــون بجـنـبك دائـمـ ـاً و سـت ـسـتفـي ــد مـن
اللحظات التي ستقضيها معه.

