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"المرأة والثورة" ..معرض في "بيرزيت" يس��تعيد نضال الفلس��طينيات

 ..في المعرض.

بيت لحم :جاليري باب الدير يفتتح
معرض "أعمال قيد اإلنشاء" لمنال محاميد
بي���ت لحم – حس���ن عبد الجواد :افتتح ف���ي جاليري باب
الدير بمدين���ة بيت لحم مع���رض الفنانة الفلس���طينية
منال محاميد ،في إطار مش���روعها البحث���ي الفني "أعمال
قيد اإلنش���اء" ،ال���ذي يتن���اول موضوع الهوي���ة الوطنية
الفلس���طينية داخل أراضي  ،48وعالقة اإلنس���ان المركبة
بمحيط���ه ،في إط���ار الصراع بي���ن المواطني���ن األصليين
والطارئين.
وقال���ت الفنانة محاميد :إن المع���رض عبارة عن عملية بحث
بدأته���ا منذ الع���ام  ،2015والمع���رض يتحدث ع���ن الهوية
الفلس���طينية وعملي���ة إقصاء هذه الهوية وتهميش���ها من
الطرف اإلسرائيلي المحتل ،ويتحدث عن عالقة الغزال بالطبيعة
كأمر بديهي كون الغزال هو من الطبيعة الفلس���طينية الذي
يتعرض إلقصاء وتشويه مثل أسماء النباتات والقرى والمدن
بسبب العيش تحت منظومة أبرتهايد.
وأضاف���ت" :الفك���رة كانت من خ�ل�ال زيارت���ي لحديقة
حيوانات م���ع أطفالي ،وأثارني الفت���ة كان مكتوب عليها
بالعرب���ي واالنجليزي الغ���زال الفلس���طيني ،ولكن باللغة
العبرية كتب الغزال اإلس���رائيلي واس���تفزني هذه األمر
ج���دًا ،والذي أثارني أن الغ���زال كان مقطوع الطرف نتيجة
إصابته بمرض ،وما أثارني نفس���يًا أنن���ي منذ كنت طفلة
ً
صغي���رة كان يوجد في منزلنا ص���ورة لوالدي يحمل غزاال،

وكنا دائمًا نس���أل الوالد :من أين هذا الغزال؟ والوالد كان
يجيب :إنه م���ن الجب���ال ،والطبيعة الفلس���طينية مليئة
بالغزالن .واليوم أصبح الغزال مطاردًا من قبل االحتالل من
ناحية تسمياته".
وق���ال مدير مكت���ب وزارة الثقافة في بي���ت لحم زهير
طميزة" :نحن س���عداء جدًا في وزارة الثقافة بأن يوجد في
بيت لحم عنوان دائم إلقامة المعارض الفنية إلثراء الحياة
الفنية والمشهد الثقافي التلحمي من خالل هذا المعرض
الجاليري باب الدير".
ّ
وعبر طميزة عن دعم وزارة الثقافة لمثل هذه المشاريع
الثقافي���ة والفني���ة الت���ي تس���اهم بنقل واق���ع الحياة
الفلسطينية بطرق فنية إبداعية خالقة.
ّ
وعبرت روال دغمان مديرة غاليري باب الدير عن سعادتها
باستضافة هذه المعرض ،مؤكدة أنه يساهم برفع الوعي
ونقل الواقع الفلسطيني.
يش���ار إلى أن الفنانة محاميد م���ن مواليد قرية معاوية
الفلس���طينية ،ضمن ق���رى مدينة أم الفح���م ،وهي فنانة
معاص���رة تقيم ف���ي حيفا ،حي���ث تعمل حاليًا بوس���ائل
متعددة منه���ا الفيدي���و والتركيب والرس���م والتصوير
للتركيز عل���ى مواضيع تتناول الهوية الفلس���طينية في
أراضي .1948

رجل فرنسي أمام القضاء بتهمة ممارسة
الجنس مع طفلة في سن  11عامًا
بونتواز  -فرنسا  -أ ف ب :تنطلق اليوم في فرنسا محاكمة
رجل في التاسعة والعشرين من العمر على خلفية ممارسته
الجنس مع طفلة في س����ن الحادية عشرة ،في قضية أثارت
جدال كبيرا في فرنس����ا إذ تصفها العائل����ة بأنها اغتصاب
فيما قالت النيابة العامة إنها عالقة بالتراضي.
ففي  24نيسان الماضي ،لحقت فتاة في الحادية عشرة
رجال كان قد حاول التقرب منها مرتين س���ابقا إلى شقته
ف���ي مونمانيي ف���ي ضاحي���ة باريس حي���ث أقاما عالقة
جنسية.
وتقدم والدا الطفلة بدع���وى بتهمة االغتصاب قائلين
إنها كانت خائرة القوى غير قادرة على الدفاع عن نفسها
وتعرضت للصدمة جراء ما حصل معها.
غي���ر أن المحققي���ن اعتب���روا أن ه���ذه العالقة حصلت
بالتراضي بفع���ل عدم حصول أي إكراه جس���دي في حق
الفتاة القاصر التي لحقت الشاب بملء إرادتها.
وأش���ارت النياب���ة العامة إل���ى عدم حص���ول "أي عنف
أو إك���راه أو تهدي���د أو مباغتة" ،غير أنه���ا قررت مالحقة
المتهم وهو أب لولدين بتهمة المساس الجنسي بقاصر
دون سن الخامسة عشرة ،ويواجه المتهم احتمال السجن
حتى خمس سنوات.
غير أن المحاكمة قد تؤجل مجددًا كما حصل في نهاية
أيل���ول ،خصوصًا ألن الجانب المدني يعتزم الطلب بإعادة
توصيف الوقائع ضمن خان���ة االغتصاب وهو ما قد تصل
عقوبته إلى السجن  20عامًا.

وخالل الخريف ،أثارت قضيتان أخريان ضجة كبيرة في
البالد وهما تبرئة رج���ل في الثالثين من العمر من تهمة
اغتصاب فتاة في س���ن  11عاما ،وإدانة ّ
مدرس بالسجن 18
شهرا إلقامته عالقة جنسية مع تلميذته البالغة  14عاما.
وقررت الحكومة عندها وضع س���ن دنيا للرضا الجنسي،
وهو ما يرغب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحديده
بـ  15عاما.
كذلك من المتوقع درس مشروع قانون لمكافحة العنف
الجنس���ي يتضمن تحديدًا لهذه السن الدنيا ،في مجلس
الوزراء في  7آذار.
وقال���ت محامي���ة الطفل���ة ووالداها كاري���ن ديبولت إن
"الس���ؤال عن رضا طفلة في الحادية عشرة من العمر (على
ممارسة الجنس) يجب أال يطرح من األساس".
وأش���ارت إل���ى أن موكلتها انخرطت ف���ي العالقة ألنها
كان���ت مصعوقة ،الفت���ة إلى أن عناص���ر االغتصاب كلها
متواف���رة في ه���ذه القضية م���ن بينها التهدي���د إذ إن
المته���م "هددها بضرب س���معتها في المدين���ة إذا ما
تحدثت عما حصل معها".
أما وكيل الدفاع عن المته���م المحامي مارك غودرزيان
ف���رأى أن "المل���ف فارغ إذ ال يوجد ش���يء يدي���ن موكلي
باستثناء الحالة االجتماعية للفتاة وهو أمر كان يجهله".
وأش���ار وكيل الدفاع إلى أن الضحي���ة المفترضة "تبدو
أكبر من س���نها" وأن موكله "كان يظن أنها في الس���ابعة
عشرة من العمر".

دراسة :السجائر اإللكترونية
قد تضر الرئتين حتى دون نيكوتين
رويترز :أفادت دراسة أميركية بأن السوائل المستخدمة في
السجائر اإللكترونية والمحالة بنكهات مثل الفانيال أو القرفة
قد تؤذي الرئتين حتى عندما ال تحتوي على النيكوتين.
وفحص الباحثون ما يح����دث للخلية وحيدة النواة ،وهي نوع
من كريات الدم البيضاء ،عندما تتعرض للكيماويات المنكهة
شائعة االستخدام في سوائل السجائر اإللكترونية.
ول����م يحتو أي من هذه الس����وائل عل����ى النيكوتين ولكن بدا
أن الكيماوي����ات المنكهة أدت لزيادة في المؤش����رات الحيوية
الدالة على حدوث التهاب وضرر في األنسجة كما سبب الكثير
منها أيضا موتا للخاليا.
وق����ال إرفان رحمن كبير الباحثين في الدراس����ة والباحث في
مجال الصحة البيئية بالمركز الطبي في جامعة روتشستر في
نيويورك إنه مع مرور الوقت فإن هذا الش����كل من تضرر الخاليا
قد يؤدي إلى الكثير من
المشاكل بالرئتين بما في ذلك التليف وداء االنسداد الرئوي
المزمن والربو.
وأضاف رحم���ن في رس���الة بالبريد اإللكترون���ي" :تعتبر
الس���وائل الخالية من النيكوتين بش���كل عام آمنة ولكن لم
تجر أبح���اث كافية عن تأثير الكيماوي���ات المنكهة خاصة

على الخاليا المناعية".
وتاب����ع قائال في رس����الته" :تبين هذه الدراس����ة أنه رغم أن
المركبات التي تضفي النكهة تعتبر آمنة عند ابتالعها فإنها
ليست آمنة عند االستنشاق".
وتط����ور كبرى ش����ركات التبغ األميركية س����جائر إلكترونية،
وه����ي أداة تعم����ل بالبطارية فيه����ا مصدر للتس����خين يحول
النيكوتين السائل والمواد المنكهة إلى سحابة من البخار يتم
استنشاقها.
ووج����دت الدراس����ة أن تعريض الخاليا لمزي����ج من النكهات
المختلفة يس����بب على ما يبدو رد فعل أسوأ مقارنة باستخدام
نكهة واحدة.
ومن بي����ن النكه����ات المس����تخدمة بمفردها ب����دا أن تأثير
نكهتي القرفة والفانيال كان األكثر سمية على خاليا الرئتين.
وخل����ص الباحث����ون ف����ي تقري����ر بدوري����ة (فرونتي����رز إن
فس����يولوجي) إلى أن هناك حاجة لمزيد م����ن األبحاث من أجل
فهم أفض����ل لما يحدث لخاليا الرئتين عند تدخين الس����جائر
اإللكترونية ،كما أنه يجب إخضاع الس����وائل المس����تخدمة في
الس����جائر اإللكترونية لقواع����د تنظيمية مع وض����ع ملصقات
توضح بالتفصيل مزيج النكهات المستخدم.

ّ
بيرزيت  -رويترز :بمشاركة  25فنانًا فلسطينيًا من أجيال مختلفة ،يسلط
معرض (الم���رأة والثورة) الضوء على جانب من نضال المرأة الفلس���طينية
على مدى سنوات طويلة.
وتتنوع أعمال الفنانين المشاركين في المعرض ،المقام بمتحف جامعة
بيرزيت ،بي���ن التصوير والرس���م والنحت وفن الفيديو وع���رض مقتنيات
قديمة.
وقالت مؤسسة عبد المحس���ن القطان ،التي تنظم المعرض بالشراكة مع
جامع���ة بيرزيت وجاليري 1ونادي رام الله للس���ينما :إنه جزء من "مش���روع
إلقامة فعالية مركزية حول المرأة والثورة خالل العام ."2019
ويتن���اول الفنان���ون ف���ي أعماله���م جوانب مختلف���ة من حي���اة المرأة
الفلسطينية من خالل صور فوتوغرافية لها وهي في جبهات القتال خالل
الثورة الفلسطينية أو بورتريهات أو أفالم قصيرة ،باإلضافة إلى
تسجيالت صوتية.
ومن بين الفنانين المشاركين في المعرض :سليمان منصور ونبيل عناني
وفيرا تماري ومنى حاطوم وغيرهم.
وق���ال الفنان التش���كيلي خال���د حوراني ،أحد المش���اركين في المعرض
لرويترز" :األعمال المشاركة في المعرض محاولة إلعادة قراءة حضور المرأة
في الثورة من خالل الفن".
وأضاف" :كل فنان من المشاركين اختار فكرته وأنا اخترت دالل المغربي.
باإلضافة إلى أنها أيقونة معروفة فهناك قصة مش���هورة أن النرويج ألغت
تمويل مركز ثقافي في إحدى القرى ألنه يحمل اسم دالل المغربي".
وأوضح حوراني أنه استلهم عمله الفني الذي يقدم فيه  25بورتريه لدالل
المغرب���ي في زي عس���كري في لوحة واحدة من عمل فن���ي للفنان العالمي
أندي وارهول الذي صمم لوحة للفنانة مارلين مونرو بهذا األسلوب.
يعي���د المعرض إلى الواجهة ص���ورة العديد من الفلس���طينيات الالتي
أصبح���ن عالمة بارزة في تاريخ النضال الفلس���طيني ،ومنه���ن :ليلى خالد

              (عدس���ة :وف���ا)

جانب من معرض «المرأة والثورة».

ودالل المغربي.
كم���ا عمد بع���ض الفنانين المش���اركين في المعرض
إلى تذكير زائريه بأس���ماء نس���اء ش���اركن في النضال
الفلسطيني ولم يذكرهن التاريخ كثيرًا.
وق���ال الفنان بش���ار الح���روب ،أحد المش���اركين في
المعرض بعمل فني حمل اس���م (مرئية بالحرب مهمشة
بالس���لم)" :هن���اك الكثير من النس���اء الفلس���طينيات
اللواتي كان لهن دور كبير وما زال في هذه الثورة إال أنه

ال يعرفهن الكثير".
ً
ويتضمن عم���ل الحروب الفني تس���جيال صوتيًا يردد
أس���ماء ما يقارب من  200امرأة فلسطينية كان لهن دور
في النضال الفلسطيني.
ويمكن لزائر المعرض الذي يس���تمر حتى العاشر من
نيسان مشاهدة العديد من األواني القديمة من معلبات
طع���ام إضافة إل���ى أدوات ومالب���س القتال م���ع كتابة
تعليقات جانبها تقدم شرحًا عنها.

المواظبة على التأمل عالج لمتالزمة التمثيل الغذائي
األناضول :أفادت دراس���ة صينية حديثة ،بأن ممارسة رياضة
التأم���ل أو اليوغا لمدة عام ،تس���اعد في عالج األش���خاص الذين
يعانون من متالزمة التمثيل الغذائي.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة هونغ كونغ في الصين ،ونشروا
نتائجه���ا في العدد األخير من دورية (Scandinavian Journal
 )of Medicine & Science in Sportsالعلمية.
وبحسب الدراسة ،فإن متالزمة التمثيل الغذائي هي مجموعة
م���ن األع���راض التي تش���مل ارتفاع ضغ���ط الدم ،ومس���تويات
الجلوكوز والدهون الثالثية التي تزيد من خطر تعرض الشخص
لنوبة قلبية وأمراض السكر والسكتات الدماغية.
وللوصول إلى نتائج الدراس���ة ،رصد الباحثون تأثير ممارس���ة
رياضة التأمل لفترات طويلة ،على عالج  97مش���اركا يعانون من
متالزمة التمثيل الغذائي.
وش���ارك المرضى في  3جلسات أس���بوعية مدة الواحدة منها
ساعة واحدة لممارس���ة رياضة التأمل ،واستمرت الدراسة لمدة
عام كامل.
ووجد الباحثون أن التأمل خفض االس���تجابات االلتهابية لدى

مرض���ى متالزمة التمثيل الغذائي ،ع���ن طريق خفض بروتينات
معينة تدعى "أديبوكينات" تنتجها األنسجة الدهنية.
وف���ي حالة األش���خاص الذين يعانون من الس���منة وترس���ب
الدهون الزائدة في الجسم ،تسبب هذه االستجابات االلتهابية،
في إنتاج اإلجهاد التأكس���دي وهذه االس���تجابة من الممكن أن
تعرض مريض الس���منة إلى مضاعفات جانبية خطيرة من بينها
اضطرابات القلب واألوعية الدموية وداء السكري من النوع الثاني
وغيرها.
وقال الدكتور باركو سيو ،قائد فريق البحث ،إن نتائج دراستهم
أثبتت أن "ممارسة رياضة التأمل لمدة عام ،خفضت االستجابات
االلتهابية لدى مرضى متالزمة التمثيل الغذائي".
وأض���اف إن "هذه النتائج تدعم ال���دور المفيد لرياضة التأمل
في إدارة مرض متالزمة التمثيل الغذائي بشكل خاص والصحة
العامة بشكل عام".
وكان���ت دراس���ات س���ابقة ،أثبت���ت أن ممارس���ة التأمل تقلل
مستويات هرمون "الكورتيزول" المعروف باسم هرمون اإلجهاد،
وتزيل التوتر والضغط النفس���ي ،كما أنها تقلل من ش���يخوخة

الدماغ ،التي تصيب البش���ر مع التقدم ف���ي العمر ،ما يؤثر على
وظائف الجهاز العصبي المسؤول عن معالجة المعلومات.
ويتحقق التأمل عندما يقوم الش���خص بخلق صورة في العقل
ّ
لش���يء معين ،ثم التركيز عليه بشكل كلي يمكنه من عدم رؤية
أي شيء من حوله ،سوى هذه الصورة التي رسمها في عقله.
والتنفس مهم وضروري في عملية التأمل ،ويتم بعمق وهدوء،
وبمجرد أن تبدأ في التأمل ستجد أن عملية التنفس تتم بانتظام.
ويستحسن أن يكون التأمل في مكان هادئ ،وأن تكون اإلضاءة
طبيعي���ة ومعتدلة ،وأن يمأل الهواء النق���ي جنبات الحجرة ،وأن
تكون درجة حرارة الغرفة معتدلة.
ويجلس المتأمل في وضع مريح (وضع القرفصاء) ،على أن يكون
العمود الفقري في وضع مس���تقيم ومريح ،والرأس متعامد على
الكتفين.
وكلم���ا كان العمود الفق���ري في وضع مس���تقيم تمت عملية
التنفس بس���هولة أكثر ،وانتظمت الدورة الدموية ،ومن الممكن
ً
إمال���ة الرأس قليال إل���ى األمام لمزيد من االس���ترخاء ،مع ارتكاز
اليدين على الركبتين.

"فيفتي ش��ايدز كليرر" يتصدر ايرادات السينما األميركية
لوس انجليس-أ ف ب :تصدر فيلم "فيفتي ش���ايدز كليرر" ثالث
وأح���دث أجزاء المغام���رات العاطفية الجريئة لكريس���تيان غراي
واناس���تازيا ستيل ،إيرادات شباك التذاكر األميركية في األسبوع
األول لعرضه في صاالت الس���ينما األميركية الشمالية ،بحسب ما
أظهرت أرقام نشرتها شركة "اكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.
وف���ي هذا الج���زء المقتبس م���ن الثالثي���ة الروائي���ة الناجحة
للبريطانية إ .ل .جايمس ،يؤدي البطالن اللذان يجسدهما جايمي
دورنان وداكوتا جونس���ون ،دوري عروسين جديدين يمضيان في
مغامراتهما الجنس���ية ،غي���ر أنهما يواجهان مش���كالت تتهدد
سعادتهما الزوجية.
ودر هذا الفيلم الذي أخرجه جيمس فولي إيرادات قدرها 38,8
ملي���ون دوالر في األيام األولى لعرضه ،م���ا يمثل انطالقة "صلبة"
بحسب المحلل في "كومسكور" بول دير قره بيديان في بيان.
وأش���ار المحلل إلى أن الجزء األول م���ن الفيلم حصد  85,2مليون
دوالر م���ع خروجه إلى الصاالت في عيد الحب س���نة  2015فيما لم
ينج���ح الجزء الثاني في احتالل المرتبة األولى ونال المركز الثاني
م���ع بدء عرضه في  2016محققا  46,6ملي���ون دوالر .وقد درت هذه
األفالم ايرادات تفوق مليار دوالر من مبيعات التذاكر حول العالم

وفق دير قره بيديان.
أم���ا المرتب���ة الثانية فاحتله���ا فيلم جديد أيضا هو الرس���وم
المتحركة "بيتر رابيت" مع  25ملي���ون دوالر من االيرادات .ويروي
الفيلم مغامرات الش���خصية الش���هيرة الت���ي ابتكرتها الكاتبة
البريطانية بياتريكس بوتر.
وحل ثالثا فيلم جديد أيضا هو "ذي  15:17تو باريس" الذي يعيد
سرد أحداث الهجوم الفاش���ل على قطار "تاليس" في  .2015ونال
هذا العم���ل الذي أخرجه كلينت ايس���توود  12,6مليون دوالر في
ثالثة أيام.
وتراجع إل���ى المرتبة الرابعة فيل���م "جومانجي :ويلكام تو ذي
جنغ���ل" بعدما كان متصدرا الترتيب في األس���بوع الفائت .ونال
ه���ذا الفيلم الذي أخرجه جايك كاس���دان ويؤدي بطولته دواين
"ذي روك" جونس���ون وكيفن هارت وجاك بالك 9,8 ،ماليين دوالر
ف���ي األس���بوع الثامن لعرضه ف���ي الص���االت ( 365,7مليونا في
المجموع).
وتبعه في المركز الخامس فيلم "ذي غريتس���ت شومان" بتراجع
مرتبة واحدة عن األس���بوع الماضي .وحقق هذا الفيلم الذي يروي
قصة الس���احر ب.ت .بارنوم ويؤدي دوره هيو جاكمان 6,4 ،مليون

دوالر من العائدات ( 146,5مليون في ثمانية أسابيع).
أما المرتبة السادس���ة فاحتلها فيلم "مايز رانر :ذي ديث كيور"
بعدما كان ثانيا األس���بوع الماضي .ونال الفيلم ايرادات قدرها 6
ماليين دوالر ( 49مليون دوالر في ثالثة أسابيع).
وتبعه في المرتبة السابعة فيلم الرعب "وينشستر" المستوحى
من القصة الحقيقية لس���اره وينشس���تر وريثة ش���ركة األسلحة
التي تحمل اس���م عائلتها والتي كانت ترعبها األش���باحّ .
وسجل
هذا العمل ال���ذي يحمل توقيع المخرجين مايكل وبيتر س���بريغ
 5ماليي���ن دوالر في ش���باك التذاكر األميركي الش���مالي ،محققا
إيرادات إجمالية قدرها  17,1مليونا في أسبوعين.
وحل تاس���عا فيلم "ذي بوس���ت" للمخرج ستيفن س���بيلبرغ مع
إيرادات قدرها  3,5ماليي���ن دوالر ( 72,8مليون دوالر في ثمانية
أسابيع).
أما المرتبة التاس���عة ما قبل األخيرة في هذا التصنيف فكانت
من نصيب فيلم "ذي ش���ايب اوف ووتر" الذي نال  3ماليين دوالر
( 49,7مليون دوالر في  11أسبوعًا".
وفي ختام التصنيف حل فيلم "دن اوف ثيفز" عاشرا مع ايرادات
قدرها  2,9مليون دوالر ( 40,9مليون دوالر في أربعة أسابيع).

مـوضـة مـحـتـشـمـة فـي نـيـويـورك
نيوي���ورك-أ ف ب :قدم���ت المصممة اإلندونيس���ية
فيف���ي زبيدي أول عرض أزياء منف���رد لها في نيويورك
م���ع مجموعة اقتصرت على العباءات ،آملة أن تس���تفيد
من س���وق المالبس اإلسالمية المحتش���مة التي تشهد
ازدهارا.
ف���ي ايل���ول ،عرض���ت مجموعتها الممي���زة في عرض
مش���ترك مع مصممين من بالدها .وقد القت المجموعة
رواج���ا كبيرا فق���ررت المج���يء الى نيوي���ورك لتطوير
أعمالها.
وقالت زبيدي ف���ي الكواليس بعدما أحاط بها أصدقاء
وأفراد من عائلتها "أنا متحمس���ة جدا"!" وراحت تلتقط
صور س���يلفي مع مدونين أميركيين معجبين بأسلوبها
للمالبس اإلسالمية مع أنهم غير مسلمين.
وتقول ضاحكة "لدي الكثير من الزبونات هنا".
وقد تخلل العرض مجموعة مالبس من أقمش���ة باتيك
والمخمل األس���ود واألزرق النيلي وأحجبة مزنرة باللؤلؤ
فضال عن قبعات بيسبول موضوعة على أغطية الرأس.
وتش���كل العباءة التصميم الرئيس���ي لزبيدي اال انها
ليس���ت بعباءة عادية .فهي فخمة ومرصعة بالآللئ مع
قماش لماع واكمام مكسرة وتجمع بين التقليد والهيب
هوب مع ارتداء سترة جلدية فوقها.
وقالت المدون���ة األميركية دياندرا راي لوكالة فرانس
ب���رس "الع���رض كان رائعا .أنا مس���تعدة الرت���داء كل
التصاميم الواردة في العرض!"
وكان للكاتبة المتخصصة في شؤون الموضة كريستن
مارت���ن الرأي ذاته وهي من بين ع���دد كبير من الحضور
الذين انتظروا في طابور في الخارج تحت المطر.
وقال���ت مارتن لوكالة فرانس برس "لقد أحببت العرض
ُ
فعال أظن انه من المهم ان نحتضن ثقافات أخرى".
وأضافت "المجموعة كانت واسعة وكنت متحمسة لها".

ومذ أسس���ت زبيدي ماركة تحمل اسمها العام 2011
بدأت الموضة المحتشمة الموجهة خصوصا الى المرأة
ً
المسلمة تشهد إقباال متزايدًا مع اهتمام المصممين
بالفرص الت���ي توفره���ا المجتمع���ات المحافظة عبر
العالم.
وكانت ش���ركة "نايكي" طرحت مجموعة من الحجابات
للرياضي���ات المس���لمات .وس���بق لدور أزي���اء وماركات
معروفة مثل تومي هيلفيغر ودونا كاران وأوس���كار دي
ال رنت���ا ومتاجر زارا ومانغ���و ان طرحت مجموعات خاصة
بش���هر رمضان .ويوم الخميس ستبدأ متاجر "مايسزي"
الكبي���رة بيع مجموع���ة من المالبس المحتش���مة بينها
فساتين وقمصان وحجابات صممتها امرأة كانت تجهد
اليجاد مالبس مناسبة بعد اعتناقها الدين اإلسالمي.
وقالت كاساندرا جونز نائب رئيس "مايسيز فاشن" عند
قيامها بهذا اإلعالن خالل الش���هر الحالي ان المجموعة
ستس���اعد هذا المتجر الكبير ف���ي "توفير خدمة افضل
للزبائن الساعين الى إيجاد مالبس محتشمة".
وقد رحبت زبيدي بحماسة بهذا القرار.
وقالت لوكالة فرانس برس عن مبادرة متاجر "مايسيز"،
"انه مش���روع رائع .ثمة الكثير م���ن الناس يبحثون اآلن
عن األزياء المحتشمة وهي غير موجهة فقط للمحجبات
والمسلمين بل للجميع".
بعد العرض المش���ترك في أيلول قال���ت زبيدي إنها
لفتت أنظار مش���ترين في دبي وهون���غ كونغ والواليات
المتحدة.
أما طموحها المستقبلي فيقوم على فتح متجر للزبائن
الخارجيي���ن الذين يمكنهم اآلن ش���راء مالبس���ها عبر
اإلنترنت فقط.
وعن مكانه���ا المفضل لذلك تق���ول "أينما كان خارج
اندونيسيا .المتاجر الكبيرة مكان مثالي".

األندونيسية فيفي زبيدي تحضر عرض تصاميمها في نيويورك.

(أ.ف.ب)

