
ومتلكت الدهشة احلاضرين ألحد عروض 
األزي��اء في لندن ي��وم الثالثاء عندما وج��دوا 
امللكة إليزابيث الثانية جتلس في الصف األول 
لتشاهد تصميمات املصمم الصاعد ريتشارد 

كوين. 
وجلست امللكة البالغة من العمر 91 عاما 
والتي كانت ترتدي سترة زرقاء فاحتة بجانب 
أن وينتور رئيسة حترير مجلة فوج األمريكية 
فيما قدمت ع��ارض��ات األزي���اء مجموعة من 
التصميمات اجلريئة ذات األل��وان البراقة في 

نهاية أسبوع املوضة بلندن. 
وقدمت امللكة لكوين في وق��ت الح��ق ألول 
مرة جائزة امللكة إليزابيث الثانية للتصميم 

البريطاني. 
وق��ال قصر بكنجهام في بيان إن اجلائزة 
دش��ن��ت تقديرا ل��ل��دور ال���ذي تلعبه صناعة 

املوضة في املجتمع والدبلوماسية. 
وأض�����اف أن اجل���ائ���زة س��ت��ق��دم سنويا 
للمصممني البريطانيني الصاعدين الذين 
يظهرون موهبة استثنائية وأصالة في الوقت 

الذي يضيفون فيه قيمة للمجتمع. 
ودشن كوين املصمم املولود في لندن عالمته 
التجارية التي حتمل اسمه في 2016. وقال عنه 

موقع أسبوع لندن للموضة إنه ”متخصص في 
أزي��اء النساء وتتميز تصميماته باجلرأة...

فتخلق رؤية تقدمية شجاعة“.
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طبق حلم يغرم
 رجاًل ربع مليون دوالر

عاقبت محكمة أملانية رجال بغرامة تبلغ 256 ألف دوالر أميركي، 
بعدما ضبط أثناء محاولته االحتيال على أحد املتاجر التي تعمل 

باخلدمة الذاتية.
وأفادت »سكاي نيوز«، أمس األربعاء، بأن محكمة في ميونيخ 
احتسبت هذا الرقم بناء على الراتب الذي يتلقاه امل��دان، وهو 29 
ألف دوالر شهريا. وفي التفاصيل، حاول احملتال، الذي لم يكشف 
عن اسمه، وضع طبق من اللحم في املكان املخصص للفواكه بآلة 
احتساب أسعار املشتريات، وذلك بغرض دفع ثمن أقل.والغريب في 

األمر أن سعر طبق اللحم ال يتجاوز 57 دوالرا.
ويبلغ »املتهم« من العمر 58 عاما، وهو رجل أعمال لديه سجل 
في سرقة املراكز التجارية باخلدمة الذاتية، إذ حاول ذلك 3 مرات 

في املاضي.

ملكة بريطانيا حتضر بشكل مفاجئ عرض أزياء بلندن

دراسة: ال توجد فوارق 
بني أنواع احلميات

نبه خبراء في التغذية، إلى أن احلمية التي 
تعتمد على التقليل من الكربوهيدرات، ليس 
أكثر فائدة في خسارة الوزن، من احلمية القائمة 
على نقص الدهون.ووجدت دراسة حديثة، أن 
احلميات حتدث أثرا متساويا في جسم اإلنسان، 
ولذلك ال يجدر مبن يعانون السمنة أن يرجحوا 

كفة حمية واحدة فقط.
واع��ت��م��دت دراس���ة م��ن جامعة ستانفورد 
على عينة من 609 أش��خ��اص، نساء ورج��اال، 
ت��ت��راوح أعمارهم بني 18 و50 عاما، وقامت 
بإخضاعهم لنظامني من احلمية، أحدهما قليل 
الكربوهيدرات، واآلخر قليل الدهون، واكتشفت 
في نهاية املطاف أن خسارة الوزن متت بوتيرة 

واحدة.
وبدال من التركيز على مادة واح��دة، ينصح 
اخلبراء بالتركيز على ما يرونها خطوطا عريضة 

لفقدان الوزن.

ناطحة سحاب خشبية 

تخطط شركة يابانية لبناء أطول ناطحة 
سحاب خشبية في العالم، على أن يتم اكتمال 
البناء عام 2041، وذلك لالحتفاء مبناسبة 
مرور 350 عاما على تأسيس الشركة. وقالت 
شركة سوميتومو فورستري، التي تأسست 
ع��ام 1691، إن عشرة ف��ي املئة م��ن تكوين 
البرج، الذي سيبلغ ارتفاعه 350 مترا ويضم 
70 طابقا، ستكون من الفوالذ، باإلضافة إلى 

180 ألف متر مكعب من اخلشب الطبيعي. 
وسيضم املبنى نحو ثمانية آالف وحدة 
سكنية، كما يضم أشجارا ونباتات وارف��ة 

في شرفات في كل طابق بحسب ما ذكرت ال�.  
. .»BBC«

وق��ال��ت الشركة إن دع��ام��ات م��ن الفوالذ 
املقوى على شكل أنبوب، ملواجهة االهتزازات، 
ستكون في وسط مبنى البرج، بهدف حمايته 
من الزالزل التي تشهدها طوكيو بشكل متكرر، 
وتبلغ التكلفة املتوقعة للبرج نحو 5.6 مليار 
دوالر، وه��ي ضعف تكلفة ب��رج تقليدي من 
نفس احلجم. لكن شركة سوميتومو تقول 
إنها تتوقع انخفاض تلك التكلفة، قبل اكتمال 
البناء املقرر في ع��ام 2041، بسبب التقدم 

التكنولوجي املتوقع. كما أنها ليست فكرة 
جديدة على مستوى العالم أيضا. 

وت��وج��د ن��اط��ح��ات س��ح��اب خشبية في 
أنحاء العالم، ومنها مبنى إداري مصنوع من 
اخلشب من 18 طابقا، في مدينة مينابوليس 
ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة. وك��ذل��ك مبنى سكني 
للطالب بارتفاع 53 مترا، في مدينة فانكوفر 
الكندية، وال���ذي يحمل حاليا لقب أط��ول 
ناطحة سحاب خشبية في العالم. صديق 
للبيئة تترك املباني األسمنتية والفوالذية 

آثارا كربونية في البيئة.

دار أزياء مونكلر تودع عروض األزياء التقليدية
قال الرئيس التنفيذي لدار أزي��اء مونكلر اإليطالي 
إن ع��روض األزي��اء التقليدية ول��ى زمانها والطريقة 
اجلديدة الجتذاب الزبائن هي عرض منتجات جديدة 
كل شهر وذلك في الوقت الذي قدم فيه دار األزياء ثماني 
مجموعات جديدة في أسبوع ميالنو للموضة بدال من 

مجموعة واحدة. 
وأبهرت دار األزياء اإليطالية أوساط صناعة األزياء 
يوم الثالثاء بعرض ثماني مجموعات مخبأة في كهوف 
فضية داخل مخزن على مشارف ميالنو وأنزلت دمى 
العرض من السقف لتنعكس صورها على مرايا ضخمة 

بدال من سير عارضات األزياء التقليديات على املسرح. 
وق��ال الرئيس التنفيذي رميو روفيني للصحفيني 
”مفهوم سير العارضات على املسرح لم يعد مطروحا 
بالنسبة لنا، إن��ه أس��ل��وب جديد ف��ي العمل م��ن اآلن 

فصاعدا“. 

امللكة إليزابيث خالل عرض أزياء بلندن
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 في الصـميم
جتربة توزير املرأة أثبتت جناحها إلى 
اآلن في احملافظة على النظام ومحاربة 
الفساد.. من الواجب حتقيق ما متنيناه 
باسناد نصف احلقائب الوزارية لهن.. 
مت��ي��زه��ن ف��ي اجل���وان���ب ال��ف��ن��ي��ة يحقق 

اإلجنازات!

fa11isal@  في�صل املرتك
بعدما مت األفراج عن الشباب املعتقلني بفضل من الله علينا التفكير مبا هو 
مطلوب مبرحلة املقبلة وعدم إيقاف الوقفات التضامنية ولكن بشكل أخر وألية 

أخرى إلى ماننتهى من حكم التمييز وتكون البراءة من نصيبهم بأذن الله..
#متضامنون

alafikraعلى فكرة   @3
مشاهد التهاني والتبريكات احلاصل بالكويت  من شمالها جلنوبها هو 

احلكم احلقيقي الذي أطلقه الشعب على أبطاله. #مرفوعني الراس

eKtwary@   اكتواري
لواحلكومه بكره نزلت ضريبه على االراضي الفضاء سينهار العقار اكثر 

من ٥٠٪  االمتى اجلشع واالحتكار.؟

aziza_almufarej@   عزيزة املفرج
للي تدعي ان ورا كل كويتي ناجح وافد وردتني من بنات الكويت تخصص 
حقوق وحدة انفصلت والثانية استقالت بسبب رفضهم متريرأوراق مخالفة 

بشركة النفط

عرض أزياء دار مونكلر اإليطالية في أسبوع ميالنو للموضة

شركة يابانية تخطط لبناء أطول ناطحة سحاب خشبية في العالم


