
 حملة .Tiffany & Co مع Rosé تنال
إعجابنا هذا الشهر

فرقة من   Rosé الفّنانة  فيها  ت�شارك  التي  الثانية  المّرة   اإّنها 

تتاأّلق  حيث   !Tiffany HardWear حملة  في   Blackpink
بالألما�س،  عة  المر�شّ الدار  مجموعة  ابتكارات  باأحدث  المغّنية 

عن  ف�شاًل  ومنعزل.  �شغير  موقع  في  عمدًا  ت�شويرها  تّم  وقد 

�شهر  في  اإطالقهما  �شيتّم  جديدين  و�شوار  بعقد  تتزّين  اأّنها 

الوردّي  الأ�شود والذهب  التيتانيوم  يوليو ويتمّيزان بحلقات من 

اأي�شًا   Rosé ت�شع  كما  بالألما�س.  عة  ومر�شّ قيراطًا   18 عيار 

عة بالألما�س التي �شت�شدر في �شهر  الت�شاميم الجديدة المر�شّ

نوفمبر. 

رصدنا مجوهرات تحّسن مزاجك خالل أسبوع 
الموضة في باريس

لقد عّززت قطع مجوهرات "�شروق" مزاجنا فورًا بكّل ما فيها من األوان وبريق 

 .Ritz فندق  في  باري�س،  في  المو�شة  اأ�شبوع  اكت�شفناها خالل  ممّيزة  واأ�شكال 

ولطالما جذبتنا ابتكارات Shourouk Rhaiem باأحجارها المتالألئة الكبيرة 

وباألوان النيون في اأغلب الأحيان، كما ت�شّكل الأقراط الفخمة والعقود والخواتم 

قطعًا مميزة وبارزة. وها هي المبدعة الباري�شّية ذات الجذور التون�شّية تقلب اليوم 

عالم المو�شة راأ�شًا على عقب بابتكاراتها الملّونة ذات طابع الباروك.

يمكنك اآلن االرتقاء بديكور منزلك وتسّوق 
تصاميم Zaha Hadid على موقع

matchesfashion.com
ما بين الت�شميم في اأواخر القرن الع�شرين واأوائل القرن الواحد والع�شرين، 

تجمع قطع مجموعة زها حديد ما بين الأ�شكال ال�شريالّية والت�شاميم العملّية 

ويبرز فيها طابع الم�شّممة الف�شولّي واأ�شلوبها المعا�شر. قطع المجموعة 

المدّخن،  والزجاج  والأكريليك  التقليدّي  ال�شينّي  الخزف  من  م�شنوعة 

وتت�شّمن ال�شموع والأواني الزجاجّية وغيرها من اأدوات المائدة الأ�شا�شّية 

بالإ�شافة اإلى مجموعة �شطرنج �شتكون حتمًا نقطة محورّية اأنيقة في اأّي 

م�شاحة. وي�شّر موقع matchesfashion.com اأن يطلق مجموعة الأدوات 

المنزلّية التي تحمل توقيع المهند�شة والفّنانة والم�شّممة البريطانّية العراقّية 

الراحلة زها حديد.

 Messika سنبتسم دومًا مع
من اأجل الحتفال بالذكرى الخم�شين لظهور الوجه المبت�شم، 

جديدة  مجوهرات  قطع  ثالث   Messika عالمة  اأ�شدرت 

 Lucky Move عقَدي  عن  كناية  هي  بالألما�س  عة  ومر�شّ

 My �شوار  اإلى  بالإ�شافة  بالألما�س  َعين  المر�شّ الفريَدين 

Move الجلدّي والتي ا�شتمتعت Valerie Messika بنف�شها 
في ت�شميمه. فتقول: "مثل الكثير من النا�س، لطالما �شعرُت 

بارتباط وثيق بالوجه المبت�شم، وهو رمز قوّي للثقافة ال�شعبّية. 

اإنه يج�ّشد الكثير من القيم والمبادئ التي اأوؤمن بها، بما فيها 

اأّنني  �شروري  دواعي  من  وكان  والبت�شامة.  الإيجابّية  الروح 

�شركة دعتهم  الذين  الخم�شين  ال�شيوف  بين  من   واحدة 

ول  التمرين ممتعًا  وب�شكل عام، كان   .Smiley Company
ينتق�س من العمل التقني الذي تتطّلبه �شناعة المجوهرات. واأنا 

واثقة من اأّن نتيجة هذا الم�شروع �شتكون تمامًا ما يرغب فيه 

الجميع، اأّي الإيجابية."

ال بّد لك من رؤية كتاب تصاميم فرح 
المسباح

حقبة  اإلى  بالنتقال  اأ�شبه  الم�شباح  فرح  عالم  اإلى  الدخول 

مختلفة. هي م�شّممة اأزياء كويتّية تقّدم قطعًا فخمة تترك 

انطباعًا ممّيزًا لدى الجمهور. وتجمع ت�شاميمها بين الخيال 

الآ�شر والطابع المريح للمالب�س الجاهزة مّما يمنح الن�شاء 

الت�شميم  ت�شتوحي من  اأّنها  كما  تنا�شبهّن.  التي  الإطاللت 

ال�شاد�س  لوي�س  ولم�شة من حقبة  القديم  والطابع  الباري�شي 

ع�شر والأثاث الفاخر في ابتكاراتها ال�شتثنائّية.

 Jessica Bounni :اإلعداد

إليِك كّل ما توّدين رؤيته 
واالستماع إليه والتحّدث 

عنه في الحال!
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LOVES
تجتمع الطاقة الصيفّية وثقافة البوب في الحملة المفّضلة 

لدينا هذا الموسم
تعيد مجموعة The Giving Movement لمو�شم ربيع و�شيف 2022 عبر حملتها الإعالنّية تقديم 

القطع الأكثر مبيعًا للعالمة بالإ�شافة اإلى 88 اأ�شلوبًا جديدًا باألوان منع�شة مثل الفو�شيا والأخ�شر 

الباهت والبرتقالّي والأ�شفر لتقديم مو�شم من الإيجابّية العاطفّية وال�شالم والدعم. وتكّرم العالمة 

اأي�شًا التزامها بتطوير الن�شيج مع اأربعة اأنواع اأقم�شة م�شتدامة ُم�شّنعة في الإمارات المّتحدة. كذكل، 

قّدمت مفاجاأة في مو�شم ربيع و�شيف 2022 وهي عبارة عن مجموعة الأطفال الأولى لها التي ت�شّم 

اأّن هذه العالمة  اإلى  24 �شهرًا. وتجدر الإ�شارة  اإلى  �شة لالأطفال من عمر �شفر  ت�شاميم مخ�شّ

التجارّية الم�شتدامة المحلّية توا�شل مبادرتها الخيرّية من خالل التبّرع بمبلغ 15 درهمًا لمنّظمة 

Harmony House India وموؤ�ش�شة "دبي العطاء "مع كّل قطعة يتّم بيعها.

 الحقائب التي نرغب في الحصول عليها هذا الشهر
Moynat من

تخّطى المدير الإبداعي Nicholas Knightly حدود دار Moynat ليبداأ ف�شاًل جديدًا في 

تقاليد الحرفّية التي ت�شّكل جزءًا من الدار منذ العام 1849. وعلى لئحة القطع التي نرغب 

فيها هذا ال�شهر، تبرز كّل ت�شاميم Moynat التي 

تتمّيز بنق�شة Canvas 1920 مونوغرام M، من 

 Vanityو Wheel اإلى Little  Suitcase حقيبة

Box. وقد تّم ت�شميم مونوغرام حرف M ال�شهير 
عن  كناية  وهو   Henri  Rapin الفّنان  يد  على 

ة لحماية  خطوط متناوبة للحرف M بطريقة خا�شّ

الدار من تقليد ت�شاميمها. كما اأّن هذه الحقائب 

ذات الجوانب ال�شلبة م�شتوحاة من �شناديق الدار 

القديمة.

 Healthy هذا الشهر ننصحك بقراءة
Fashion: The Deeper Truths

Alyssa Couture دلياًل عن المو�شة من اأجل ال�شحة.  كتبت 

فتقّدم المو�شة ال�شحّية اأ�شاليب مو�شة كعالج �شحّي بديل حيث 

والج�شد  للعقل  بديل  وطّب  بديلة  كاأداة  المالب�س  ا�شتخدام  يتّم 

والروح. كما ي�شّلط الكتاب ال�شوء اأي�شًا على المو�شة غير ال�شحّية 

والمواد ال�شطناعّية والكيميائّية ال�شاّرة التي تعتبر �شاّمة للج�شم. 

اإّنها تجربة تك�شف الحقائق العميقة للمو�شة فيما يرتكز الكتاب 

على الجمع ما بين العلم والروح معًا.

الطبعات على كّل التصاميم هذا 
 Sunflowers الصيف مع

�شكاف  وكارل  وتانيا  باول  �شكاف،  الأخوات  اإلى  تعّرفي 

من  المنزل  في  للمو�شة  حّبهّن  بترجمة  بداأَن  اللواتي 

عالمتهّن وتو�ّشعت  الخرز.  من  عقود  �شناعة   خالل 

Sunflowers اليوم لت�شمل الحقائب ال�شغيرة والأنيقة 
وحقائب ال�شاطئ وقطع ممّيزة مثل تلك التي لفتت 

على  العالمة  فل�شفة  فتقوم  ال�شهر!  هذا  نظرنا 

اإ�شافة الألوان اإلى حياتك اليومّية وهذا يف�ّشر لَم 

ت�شتمّد الم�شّممات الوحي من حركة الهيبي في 

ال�شبعينات.
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